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 مقدمه

        بنوابراین بورای   این جزوه صرفاً برای آزمون وکالت ]که آزمونی قانون محوو  اتوتم ما وا یرهیوسه اتوت

 آماهیی جات آزمون های حقوقی هیگر، بایس به منبع خاص آن آزمون ن ز توجه کره 

  ه  این جزوه تعی شسه اتت مواه مرتبط  ا به هم ل نک کرهه تا هتترتی تریع به آن ها م سر یرهه 

   ذیل آن مبحث و یا به ه  موا هی که مبحث، به قانونی غ ر از این قانون، مرتبط باشس، مواه قانون مرتبط، ه

 صو ت پاو قی آمسه اتت 

      ه  نوشتن جمالت و متن مواه ه  این جزوه هقت بس ا ی شسه و حتی چنسین با  ویورای  شوسه اتوت، اموا

 مطابق قاعسه عام! خالی از اشکال نمی باشس  

  و جزء مواهه   ه  متن مواه نوشته شسه اتت، برای فام  احت تر مواه اتت [کروشهه ]کلمات و عبا اتی که ب ن

 نمی باشس 

  نمی شویمبسیای اتت با مطالعه این جزوه، از مطالعه کتب اتات س بز گ ه  این زم نه، مطلقاً بی ن از. 

  که در گردآوری این جزوه، به اینجانب کمک کردند، بسیار متشکرم؛« حمزه علیپور»از دوست و برادر خوبم، آقای 
   پیشنهادات و انتقادات)ایرادات( همه دوستان و صاحبنظران را درPandpnu@yahoo.com .پذیرا و پاسخگو هستم 

 

 4931داود بلدی؛ زمستان                                                                  

  موفقیت چیزی نیست جز:      

 هدف؛ داشتن 

  ؛ریزی دقیق و منعطفبرنامه 

  ؛قویاجرای برنامه با پشتکار 

 .حفظ انگیزه و عدم ناامیدی در تمام مسیر 
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 قتل

 ًاز یکسیگر تفک ک می شونس  عنصر روانیانواع قتل ها بر اتاس  :اوال 

 ًیعنی عنصور   عنصر  وانی ه  قتل به جای توء ن ت عام و توء ن ت خاص، قصس فعل و قصس نت جه اتت  :هوما

بنابراین وجه تمایز انواع قتل ها از یکسیگر عنصر  س فعل و قصس نت جه تع  ن می شوه. وانی قتل بر اتاس قص

  وانی قتل ها می باشس.

 ه  قانون جسیس وجوه نسا ه و جنایات بر توه نووع   قتل ه  حکم شبه عمس و قتل ه  حکم خطای محض :ًتوما ،

 اتت: قتل عمس، قتل شبه عمس و قتل خطای محض.

 قتل عمد نوع اول:

 و  بنابراین صرف قصس فعل کافی ن ست، بلکه قصس فعول   قصس فعل بر  وی مجنی عل ه بایس وجوه هاشته باشس

بر  وی مجنی عل ه مام اتت که الزمه آن علم به وجوه مجنی عل ه اتت. زیرا ایر علوم نساشوته باشوس، قصوس     

بعالوه مرتکب بایس قصس نت جه ]قصس کشتنم ن وز هاشوته باشوس. و     فعل بر  وی وی ن ز نمی توانس هاشته باشس.

 جه هاشت، این موضوع که فعل وی نوعاً کشتنسه بوهه یا ناه اً کشنسه ]اتفاقاً کشنسهم، هیگر هنگامی که قصس نت

 و ه  هر حال قتل عمس اتت. مام نمی باشس.

  قصس نت جه. بر  وی مجنی عل ه]نوعاً یا ناه اًم ضابطه قتل عمس نوع اول = قصس فعل + 

 قتل عمد نوع دوم:

 ًه  قتل عمس نوع هوم فعل ا تکابی بایس نوعاً کشنسه باشس  :اوال 

 موجب قتل عمس ن ست، بلکه بایس قصس مرتکب به انجام کوا  نوعواً    م فتا فعل ]صرف نوعاً کشنسه بوهن  :ًهوما

 کشنسه تعلق یرفته باشس 

 ًنسبت به نوعاً کشنسه بوهن  فتا  آیاه باشس.  :توما  

 قصس نت جه.     4علم به نوعاً کشنسه بوهن + مجنی عل هوعاً کشنسه بر  وی قتل عمس نوع هوم = قصس  فتا  ن 

 نکته:

 باشس، هیگر قتل عمس محسوب  چن ن  فتا ی بسون قصسیا و  به نوعاً کشنسه بوهن  فتا  نوعاً کشنسه بسون علم

  نمی شوه.

 

                                                           
 علم مفروض ن ست. - 1
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 قتل عمد نوع سوم

    عل وه آتو ب پو یر نوعواً کشونسه اتوت. لو ا         فتا ی اتت که یرچه نوعاً کشنسه ن ست، اما نسبت بوه مجنوی

و بورای هاشوتن ایون     مرتکب بایس قصس آن  فتا  نوعاً کشنسه  ا بر  وی مجنی عل ه آت ب پ یر هاشوته باشوس  

 قصس، جمع هو علم الزم اتت:

 مرتکب بایس نسبت به وضع ت آت ب پ یری مجنی عل ه علم هاشته باشس  .4

 آن وضع ت علم هاشته باشس  بایس نسبت به نوعاً کشنسه بوهن  فتا  ه  .2

 و خواه قصس کشوتن هاشوته و خوواه نساشوته باشوس، قتول عموس         که ه  این صو ت هیگر قصس نت جه مام ن ست

 محسوب می شوه.

 نکته:

    وهن ه  آن وضوع ت  وقتی که نوعاً کشنسه به اعتبا  اوضاع و احوال اتت، علم به وضع ت با علم بوه کشونسه بو

 مان الزم اتت.اتو

  هنگامی که ضربه به موضع حساس زهه می شوه، بایس قایل به تفک ک شس:همچن ن 

  الف( ایر موضع حساس غالباً شناخته شسه اتت، یعنی عرفاً همه به آن علم ها نس 

         ب( وقتی موضع حساس غالبًا شناخته شسه ن ست، که ه  این صو ت بایوس اببوات شووه کوه مرتکوب علوم بوه

 قتل عمس واقع شوه. حساس بوهن آن موضع هاشته اتت، تا

      ضابطه قتل عمل نوع توم = قصس فعل نوعاً نوعاً کشنسه بر  وی مجنی عل ه خاص + علوم بوه وضوع ت مجنوی

 قصس نت جه.     عل ه + علم به نوعاً کشنسه بوهن  فتا 

 به سه اعتبار رفتار نوعاً کشنده محسوب می شود:

 برخی از تالح های تره ابزا  یا وت له نوعاً کشنسه: ماننس تالح یرم و یا  .1

 ع اصابت از نظر محل و وه آت ب حساس باشس موض .2

 .مجنی عل هبه اعتبا  وضع ت نامتعا ف  .3

 یک تفاوت

  قتلی  ا که با ابزا  نوعاً کشنسه ا تکاب یابوس،  171، ماهه 1331به موجب قانون قصاص و حسوه مصوب تال ،

ه  حوالی کوه ه  قوانون     موضوع ت پ سا کرهه بووه.  قتل ه  حکم عمس محسوب کرهه بوه، و ابزا  نوعاً کشنسه

 جسیس ه چگاه نوعاً کشنسه بوهن ابزا  هاللت بر قتل عمس نمی نمایس. یعنی ب ن این هو مالزمه وجوه نسا ه.
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 اثبات نوعاً کشنده بودن رفتار

 ه  جایی که  فتا  نوعاً کشنسه اتت = اصل بر هاشتن علم اتت  .1

 اما غالباً شناخته شسه ن ست = اصل بر عسم علم اتت ه  جایی که موضع حساس اتت  .2

 ه  جایی که  فتا  نسبت به مجنی عل ه خاص اتت = اصل بر عسم علم به نوعاً کشنسه بوهن  فتا  اتت. .3

 نکته:

  افراه به آن علم ها نس، به اتتثنای قتل عمس نوع هوم، که نوعاً کشنسه بوهن عرفی بوهه و اصل بر این اتت که

ه همووا ه اصول    ه  تایر موا آیاه نبوهن خوه هل ل ب او ه،مرتکب مسعی علم نساشتن اتت، بایس بر و ل ا ایر

 بر عسم علم مرتکب اتت، ل ا علم او به کشنسه بوهن  فتا  بایس توتط هاهتتان اببات شوه.

 قتل عمد نوع چهارم

 ه  آن صرف هاشتن تووء ن وت عوام کفایوت موی کنوس  یعنوی         برخالف ته نوع قتل هیگر، تناا قتلی اتت که

هاتوته باشوس. یعنوی بسانوس کوه ه  هور حوال        « انسان به ما هو انسان»مرتکب قصس فعل نوعاً کشنسه  ا بر  وی 

 انسانی کشته خواهس شس، اما قصس او به کشتن فره مع نی تعلق نگ ره.

 ل عمس نوع چاا م واقع شوسه اتوت. ایور چوه تووء      ه  اینجا صرف آن که او قصس کرهه انسانی کشته شوه، قت

 .ن ت خاص قتل عمس که ه  آن مجنی عل ه مع ن الزم اتت وجوه نسا ه

  ل ا ته نوع اول قتل عمس، چون جرمی مق س اتت، همگی توء ن ت خاص الزم ها نس. ه  حالی که قتل عمس نوع

 ق وس امواکن عموومی   امواکن عموومی. کوه    چاا م به صرف توء ن ت عام تحقق می یابنس. ماننس بمب ی ا ی ه  

 نشان ههنسه آن اتت که فره یا جمع مع نی مقصوه مرتکب نبوهه اتت.

 به طور خالصه:

  قصس نت جه     + نامع ن بوهن مجنی عل ه یانسان هر بر  وینوعاً کشنسه ضابطه قتل عمس نوع چاا م = قصس فعل  

  قصس بر  وی مجنی عل ه مع نم توء ن ت خاص ممناای] – نوع هومعمس نوع چاا م = قتل عمس نوع اول یا قتل ضابطه[  

 ضابطه قتل عمس نوع چاا م = قتل عمس + توء ن ت عام. 
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 قتل شبه عمد

 انواع قتل شبه عمس عبا تنس از:

 شبه عمد نوع اول

  قصس فعل وجوه ها ه و نوع فعل ا تکابی ناه اً کشنسه اتت. اما قصس کشتن وجوه نسا ه 

  م قصس نت جه.مناای] –کشنسه بر  وی مجنی عل ه  4]به طو  ناه م عمس = قصس فعل اتفاقاًقتل شبه 

 دومشبه عمد نوع 

     ،ه  مواقعی که  فتا  ا تکابی متضمن تقص ر اتت و ب ن تقص ر صو ت یرفته و نت جه که تولب ح وات اتوت

یور  اتقص ر اتفاقاً کشنسه باشس، قتل شبه عمس محسوب می شوه. اموا   ابطه عل ت وجوه ها ه، و تقص ر ا تکابی 

 نوعاً کشنسه ا تکاب یابس، از شمول جنایت شبه عمسی خا ج شسه و هاخل ه  جنایات عمسی می یرهه. 2تقص ر

 ًبنس م قصس نت جه +  ابطه عل ت ب ن تقص ر و نت جه. مناای] –کشنسه  ]ناه اًم قتل شبه عمس = تقص ر اتفاقا

 .291ماهه « پ»

 سومشبه عمد نوع 

     موا هی که جال موضوعی اتت، یعنی فره ه  اعتقاه خوه هچا  اشتباه شسه و افراه ذیل  ا به ایون اعتقواه کوه

کوه ه  ایون صوو ت،     هستنس کشته اتت و بعس معلوم شسه که اعتقاه وی اشتباه بوهه اتت. 302مشمول ماهه 

ه  حالی که ایر هم ن افراه  ا به قتل برتانس یا جنایوت عل وه عضوو     ه عمس بوهه و فقط هیه می پرهازه.قتل شب

انجام ههس اما اعتقاه او ن ز صح ح بوهه اتت، چون این افراه ماسو السم محسوب شسه انوس، قتول ا تکوابی نوه     

 قصاص ها ه و نه هیه.

 جرم حسی موجب تلب ح ات: ماننس مفسس فی اال ض، زنای به عنف و ماننس آناا  .4
 مستوجب قطع عضو: ماننس ترقت حسی. که البته جنایت ن ز بایس به همان انسازه قطع عضو باشس  جرم حسی .2
فره مستحق قصاص نفس باشس، نسبت به اول ای هم و یا مستحق قصاص عضوو باشوس، نسوبت بوه مجنوی عل وه        .9

 ماسو  السم اتت 
)هرچنوس از   تناتوب الزم ن سوت.  متجاوز اعم از فعلی یا قریب الوقوع: که کافی اتت نفس هفاع صوس  کنوس و    .1

 مراتب تجاوز شوه(.
قتل ه  فراش: که شوهر زان ه می توانس زانی و زان ه  ا بکشس، مشروط به آن که زنا اکراهی یا اضطرا ی نبوهه  .5

 باشس.

                                                           
 عمس محسوب نمی شوه. همشمول قتل عمس خواهس بوه و بنابراین شبایر فعل نوعاً کشنسه باشس، از موا ه  - 1
براین توه شورط   مالک تشخ ص تقص ر ه  قتل شبه عمس ضابطه نوعی اتت  یعنی عرف عام یا عرف خاص  فتا  مرتکب  ا بی احت اطی یا بی مباالتی تلقی کنوس. بنوا   - 2

 تقص ر +  ابطه عل ت ب ن تقص ر ا تکابی و فوت.بایس جمع شوه، تقص ر با ضابطه عرفی + اتفاقاً کشنسه بوهن 
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 به طور خالصه:

 تطب ق اعتقاه با عالم خا ج = نه قصاص و نه هیه  302یانه ماهه 5های بنس + 

  (.291ه عمس. )بنس به ماهه  ق اعتقاه با عالم خا ج = قتل شبعسم تطب+  302یانه ماهه 5بنسهای 

 

 نکته:

   ایر اببات شوه که اتاتاً چن ن اعتقاهی وجوه نساشته و صرفاً برای مثال قتل از وی خصومت شخصی بوهه اموا

قتل عموس موجوب   فره به عنوان اعتقاه وانموه کرهه اتت، چون اتاتاً اعتقاهی وجوه نساشته،  فتا ی ا تکابی 

 قصاص اتت.

 خطای محضقتل 

 حالت اول:

 عسم قصس فعل + عسم قصس نت جه. 

 حالت دوم:

 ا  ووووو ، قانونگها نوس  ، یعنی عموس ه  فعول  قصس فعل چون این هو کهاتت و مجنون  قتل ا تکابی توتط صغ ر 

وا ه نکرهه و به آن ها  که نه قصس فعل اتت و نه قصس نت جه، 292ماهه « پ»قتل های ا تکابی آنان  ا ه  بنس 

 این ماهه مستقالً تصریح کرهه اتت.« ب»ه  بنس 

 حالت سوم:

  و یا هر حالت ماننس آن اتت. ه  حال خواب و ب اوشیقتل 

 نکته:چند 

 ایر مرتکب علم ها ه که  فتا  او نوعاً کشنسه اتوت، خوواه ه  حوال خوواب     ه  مو ه حالت اول و حالت توم ،

هاشته باشس و نه قصس نت جه، ه  هر حال، قتل، قتول عموس محسووب موی یورهه. لو ا ه        باشس و یا نه قصس فعل 

مصسا  اول و توم( امکان تصو  قتل عمس وجوه ها ه و مالک آن علم به نوعواً  مصاهیق قتل خطای محض ن ز )

 کشنسه بوهن  فتا  اتت.

 ه.ه  قانون جسیس، قتل ه  حکم ه  شبه عمس و قتل ه  حکم خطای محض وجوه نسا  

 .ا تکاب همه انواع قتل ]عمس، شبه عمس و خطای محضم هم با فعل و هم با ترک فعل امکان ها ه 
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 مواد عمومي -بخش اول     -  قصاص -کتاب سوم

 اقسام و تعاریف جنایات -اول فصل

 عمدي و خطاي محض است. بر سه قسم عمدي، شبه نفس، عضو و منفعتجنايت بر  -283ماده

 شود: محسوب مي عمدیجنايت در موارد زير  -232ماده

يا فرد يا افرادي غيرمعين از يك جمع  را   2بر فرد يا افرادي معين قصد ایراد جنایت 4انجام كاريهرگاه مرتكب با  -الف

داشته باشد و در عمل نيز جنايت مقصود يا نظير آن واق  شود، خواه كار ارتكابي نوعاً موجب وقعو  آن جنايعت يعا    

 بشود، خواه نشود. نظير آن

هرچنعد قصعد    9گعردد،  ، معي يا نظير آنكاري انجام دهد كه نوعاً موجب جنايت واق  شده عمداً هرگاه مرتكب،  -ب

آن  نوعاً موجب  آن جنایبت یبا ن یبر    بوده كه آن كار  آگاه و متوجهرا نداشته باشد ولي  و نظير آنآن جنايت  1ارتكاب

 شود. مي

نداشته و كاري را هم كه انجام داده است، نسبت به  5را يا نظير آنهرگاه مرتكب قصد ارتكاب جنايت واق  شده  -پ

عليه، به علت بيماري، ضعف،  شود لكن درخصوص مجنيٌ ، نمييا نظير آنافراد متعارف نوعاً موجب جنايت واق  شده 

 6شعود  معي  يا نظيعر آن ماني نوعاً موجب آن جنايت پيري يا هر وضعيت ديگر و يا به علت وضعيت خاص مكاني يا ز

 7عليه يا وضعيت خاص مكاني يا زماني آگاه و متوجه باشد. مشروط بر آنكه مرتكب به وضعيت نامتعارف مجنيٌ

بدون آنکه فرد یا جمب  معینبی مقصبود وی    هرگاه مرتكب قصد ايراد جنايت واق  شده يا نظير آن را داشته باشد،  -ت

 گذاري كند.بمب اماکن عمومیاينكه در  مانندو در عمل نيز جنايت مقصود يا نظير آن، واق  شود،  8باشد،

و در صورت عدم اثبات، جنايت عمعدي اسعت    3)ب( عدم آگاهي و توجه مرتكب بايد اثبات گردد در بند -4تبصره 

مگر جنايت واق  شده فقط به علت حساسيت زياد موض  آسيب، واق  شده باشد و حساسيت زياد موض  آسيب نيعز  

غالباً شناخته شده نباشد كه در اين صورت آگاهي و توجه مرتكب بايد اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنايعت  

 شود.   عمدي ثابت نمي

، موجب جنايت واق  شعده يعا   علیه نسبت به مجنیٌبه اينكه كار نوعاً  مرتک و توجه  آگاهی)پ( بايد  در بند -2ره تبص

 شود. صورت عدم اثبات، جنايت عمدي ثابت نمي شود ثابت گردد و در نظير آن مي

                                                           
  فتا : نوعاً یا ناه اً. - 1
 المجنی عل ه.علی  - 2
 کا  نوعاً کشنسه. - 3
 قصس نت جه. - 4
 قصس نت جه. - 5
 مجنی عل ه خاص.نوعاً کشنسه نسبت به  - 3
 علم به وضع ت نامتعا ف. - 7
 صرف توء ن ت عام کافی اتت.یعنی عسم لزوم توء ن ت خاص. به عبا ت هیگر:  - 8
 یعنی ه  نوعاً کشنسه، اصل بر وجوه علم اتت. - 9
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 شود: محسوب مي عمدی شبهجنايت در موارد زير  -234ماده 

واق  شده يا نظير آن را نداشته باشعد   2قصد جنایترا داشته لكن  4قصد رفتاریعليه  هرگاه مرتكب نسبت به مجنيٌ -الف

 9گردد، نباشد. و از مواردي كه مشمول تعريف جنايات عمدي مي

به اينكه موضو  رفتعار وي شعيي يعا     با اعتقادهرگاه مرتكب، جهل به موضو  داشته باشد مانند آنكه جنايتي را  -ب

 عليه وارد كند، سپس خالف آن معلوم گردد. ( اين قانون است به مجني203ٌ) حيوان و يا افراد مشمول ماده

واق  شود، مشروط بر اينكه جنايت واق  شده مشمول تعريف جنايت عمعدي   تقصیر مرتک  1به سب هرگاه جنايت  -پ

 نباشد.

 

 شود: محسوب ميخطای محض رد زير جنايت در موا -232ماده 

 ي و مانند آنها واق  شود.هوشدر حال خواب و بي -الف

 وسيله صغير و مجنون ارتكاب يابد. به -ب

عليه را داشته باشد و نه قصد ايراد فعل واقع  شعده بعر او را،     جنايتي كه در آن مرتكب نه قصد جنايت بر مجنيٌ -پ

 كند و به فردي برخورد نمايد.مانند آنكه تيري به قصد شكار رها 

مورد بندهاي)الف( و)پ( هرگاه مرتكب آگاه و متوجه باشد كه اقدام او نوعاً موجب جنايت بعر ديگعري    در -تبصره

 .شود گردد، جنايت عمدي محسوب مي مي
 

 6لكن نتيجه رفتار ارتكابي، بيشتر از مقصعود وي واقع  شعود،    5هرگاه فردي مرتكب جنايت عمدي گردد -239ماده 

نسبت به جنايعت بيشعتر،   و  نسبت به جنايت كمتر، عمدي، چنانچه جنایت واق  شده، مشمول تعریف جنایات عمدی نشود

مانند آنكه انگشت كسي را قط  كند و به سبب آن دست وي قط  شود و يا فعوت كنعد    شود، ي محسوب ميعمد شبه

 عمدي است. بت به قط  انگشت عمدي و نسبت به قط  دست و يا فوت شبهكه نس

 

 

 

                                                           
 قصس فعل. - 1
 قصس نت جه. - 2
 یعنی  فتا  نوعاً کشنسه نباشس. - 3
  ابطه عل ت. - 4
 قصس فعل ها ه. - 5
 قصس نت جه نسا ه. - 3
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 شرایط عمومي قصاص -فصل سوم

عليه، عاقعل   عليه نباشد و مجنيٌ شود كه مرتكب، پدر يا از اجداد پدري مجنيٌ قصاص در صورتي ثابت مي - 924ماده 

 و در دين با مرتكب مساوي باشد.

 .باشد، مسلمان نبودن مرتكب، مان  قصاص نيست عليه مسلمان چنانچه مجنيٌ -تبصره

 
 شود: نمیعليه داراي يكي از حاالت زير باشد، مرتكب به قصاص و پرداخت ديه، محكوم  صورتي كه مجنيٌ در -922ماده 
 مرتكب جرم حدي كه مستوجب سلب حيات است. -الف

بیش از مجبازات حبدی او   مرتكب جرم حدي كه مستوجب قط  عضو است، مشروط بر اينكه جنايت وارد شده،  -ب

 تعزير است.و ديه  یادر غير اين صورت، مقدار اضافه بر حد، حسب مورد، داراي قصاص و  نباشد،

 شود. نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمي فقطمستحق قصاص نفس يا عضو،  -پ

( اين قانون جنايتي 516متجاوز و كسي كه تجاوز او قريب الوقو  است و در دفا  مشرو  به شرح مقرر در ماده) -ت 

 بر او وارد شود.

 به شرحي كه در قانون مقرر است. اضطرارزاني و زانيه در حال زنا نسبت به شوهر زانيه در غير موارد اكراه و  -ث

)ب( و )پ( اين ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتكب به تعزيعر مقعرر   اقدام در مورد بندهاي)الف(،  -4تبصره

 شود. محكوم مي« تعزيرات»در كتاب پنجم 

قصاص منتفعي اسعت، لكعن     4)ت( چنانچه نفس دفا  صدق كند ولي از مراتب آن تجاوز شود در مورد بند -2تبصره

 شود. ميمرتكب به شرح مقرر در قانون به ديه و مجازات تعزيري محكوم 

 

( ايعن قعانون   203عليه، حسب مورد در نفس يا عضو، مشمول ماده) هرگاه مرتكب، مدعي باشد كه مجنيٌ - 929ماده 

است يا وي با چنين اعتقادي، مرتكب جنايت بر او شده است اين ادعا بايد طبعق معوازين در دادگعاه ثابعت شعود و      

( اسعت و  203عليه مشمول ماده) گر ثابت نشود كه مجنيٌدادگاه موظف است نخست به ادعاي مذكور رسيدگي كند. ا

شود ولي  نيز ثابت نشود كه مرتكب بر اساس چنين اعتقادي، مرتكب جنايت شده است مرتكب به قصاص محكوم مي

( نباشعد مرتكعب   203عليه نيز موضو  ماده) دست به جنايت زده و مجنيٌ با چنین اعتقادی،اگر ثابت شود كه به اشتباه 

 شود. محكوم مي« تعزيرات» به مجازات مقرر در كتاب پنجم ديهبر پرداخت عالوه 

 

                                                           
 عسم شرط تناتب. - 1
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 عنصر مادی قتل ها

 :هم می توانس  فتا  ماهی باشس  یعنی  فتوا ی کوه بور تمام وت جسومانی فوره ابور ف زیکوی و ع نوی           فعل مثبت

 و یا فریاه نایاانی  ی اشته اتت. ماننس چاقو زنسن و یا  فتا  غ رماهی ]معنویم باشس، ماننس صسای انفجا  
 

 :که هم می توانس با منشا قرا هاهی باشس، یعنی فره وظ فه  ا بر عاسه یرفتوه و تورک کورهه اتوت و      ترک فعل

ایر هم می توانس با منشا قانونی باشس، یعنی قانونگ ا  وظ فه  ا بر عاسه فره نااهه اتت. ل ا ه  ترک فعل ن ز 

ا هاشته، یعنی قاه  به انجام وظ فه اش بوهه اتت، اما آن  ا ترک کرهه، بابت شوه که فره توانایی انجام فعل  

ک فعل ن ز می توانس قتل عمس، شبه عمس یوا خطوای محوض شوکل بگ وره.      تناتب ضوابط انواع قتل ها، با تربه 

 .295ماهه 

  عل تم.قتل با ترک فعل = ترک وظ فه قرا هاهی یا قانونی + قابل ت انتساب جنایت به ترک فعل ] ابطه 

 نکته:

     ایر جنایت بر عضوی، عمسی صو ت ی ره، و تپس این جنایت عمسی فراتر  فته و از قصوس مرتکوب ب شوتر

شوه، نسبت به جنایت ب شتر شسه، خواه عضو باشس و خواه منجر به قتول شووه، جنایوت ب شوتر، شوبه عموسی       

نساشته اتت. که ه  این صو ت محسوب می شوه، زیرا به هر حال قصس فعل وجوه هاشته و قصس نت جه وجوه 

 .293مشمول تعریف جنایت شبه عمسی اتت. ماهه 

بر عهده او گذاشته اسعت،   2يا وظيفه خاصي را كه قانون 4هرگاه كسي فعلي كه انجام آن را برعهده گرفته -235ماده 
 9مسبتند ترک كند و به سبب آن، جنايتي واق  شود، چنانچه توانايي انجام آن فعل را داشته است جنايت حاصل به او 

برعهده شير دادن را که اي عمدي، يا خطاي محض است، مانند اين كه مادر يا دايه شود و حسب مورد عمدي، شبه مي

 يا پزشك يا پرستار وظيفه قانوني خود را ترک كند. است، كودک را شير ندهد گرفته

 

 

 

 

 

                                                           
 قرا هاهی.ترک فعل  - 1
 قانونی. ترک فعل - 2
 قابل ت انتساب ها ه. - 3
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 اشتباه در قتل

 :بر هو نوع اتت 

 کوه کنوا  وی   « ب»شل ک می کنس، اما ت ر بوه فوره   « الف»یعنی به قصس کشتن اشتباه در هدف )اشتباه در اصابت(؛

قصس نت جه، قتل خطای که کشته شسه، نه قصس فعل وجوه هاشته و نه « ب»اتت اصابت می کنس. چون نسبت به 

محض اتت. مگر آن که اببات شوه که علت اشتباه ه  اصابت تقص ر فره بوهه اتت. که ه  این صو ت قتول  

 شبه عمس محسوب می یرهه.

 :یعنی هق قاً به همان شخصی که هسف ی ری کرهه اصابت موی کنوس، اموا معلووم موی شووه کوه        اشتباه در هویت 

. بوه  هه اتت و شخص هیگری کشته می شوه که مقصوه قاتل نبوهه اتوت هویت مو ه نظر  شکل ک کننسه نبو

 رغم اشتباه ه  هویت، قتل، قتل عمس محسوب می یرهه.، عل 294اتتناه ماهه 

عليه و فرد معورد   اگر كسي به علت اشتباه در هويت، مرتكب جنايتي بر ديگري شود در صورتي كه مجنيٌ -231ماده 

 . شود قانون نباشند، جنايت عمدي محسوب مي ( اين203نظر هردو مشمول ماده)

 کشتن جنین

     کشتن جن ن بسون توجه به هم سه شسن یا هم سه نشسن  وح، موجب قصاص نمی باشس و صرفاً هیوه هموراه بوا

  تعزیر از بابت تقط جن ن ایجاه می یرهه

  کشتن جن ن + قبل یا بعس از هم سه شسن  وح = هیه + تعزیر 

  جن ن هریونه نقص و یا فوت بعس از تولس که اببات شوه علت آن آت ب قبل از تولس بووهه  بعس از متولس شسن

  .م.ا. 303ماهه  با  می شوه.بر او ، موجب قصاص اتت  زیرا بعس از تولس جن ن، احکام انسان بالغ اتت

جنايت عمدي بر جنين، هرچند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نيست. در اين صورت مرتكعب   -926ماده 
 شود. محكوم مي« تعزيرات»كتاب پنجمعالوه بر پرداخت ديه به مجازات تعزيري مقرر در 

يا مرگ او نقص  4منجر به، جنايت قبل از تولداگر جنيني زنده متولد شود و داراي قابليت ادامه حيات باشد و  -تبصره
 پس از تولد شود و يا نقص او بعد از تولد باقي بماند قصاص ثابت است.

 

 

 

 

                                                           
  ابطه عل ت. - 1
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 قتل در حال مستی

  اصوالً مستی مانع قصاص ن ست و فرهی که ه  حال مستی کسی  ا کشته، قصاص می شوه 

    صورفاً هیوه   اتتثناء: چنانچه  عالوه بر مست شسن، به کلی مسلوب اال اهه ن ز شسه باشس، قصاص نموی شووه و

 توام با تعزیر ایجاه می یرهه 

      ،ایر مستی با قصس قبلی بر کشتن بوهه، و یا علم هاشته که ه  حال مستی،  فتا  نوعاً کشونسه انجوام موی ههوس

 مستوجب قصاص خواهس بوه.

 قتل ه  حال مستی = قصاص 

 قتل ه  حال مستی + قصس قبلی = قصاص 

  بوهن = قصاصقتل ه  حال مستی + علم به نوعاً کشنسه 

  + جزئاً مسلوب اال اهه شسن = قصاصقتل ه  حال مستی 

 .307ماهه  اتتثناء: قتل ه  حال مستی + به کلی مسلوب اال اهه شسن = هیه + تعزیر 

گردان و ماننعد آنهعا،   ارتكاب جنايت در حال مستي و عدم تعادل رواني در اثر مصرف مواد مخدر، روان -927ماده 

االختيار بوده اسعت  مسلوب به کلیاست مگر اينكه ثابت شود بر اثر مستي و عدم تعادل رواني، مرتكب  موج  قصاص

 اگر ثابت شودشود. لكن  محكوم مي «تعزيرات»كتاب پنجمكه در اين صورت، عالوه برديه به مجازات تعزيري مقرر در 

 ولعو است كه مستي و عدم تععادل روانعي وي    داشته علمخود را براي چنين عملي مست كرده و يا  4 قبالًكه مرتكب 

 گردد. شود، جنايت، عمدي محسوب مي جانب او مي نوعاً موجب ارتكاب آن جنايت يا نظير آن از

 عاقل و مجنون -بالغ و غیربالغ 

  بالغ، غ ربالغ  ا بکشس = قصاص می شوه 

 ،شرط قصاص اتت. عاقل مجنون  ا بکشس = قصاص نمی شوه = هیه + تعزیر  زیرا تساوی ه  عقل 

 اختالف در جنون

  ه  این مو ه مالک حالت تابق اتت 

قاتل که اهعا می کنس ه  زمان قتل ن ز مجنون بوهه، چون اهعای او طبوق حالوت    ه وایر حالت تابق جنون بوه .4

 تابق اتت، الزم ن ست هل ل ب او ه و اول ای هم بایس ب نه ا ایه کننس 

و قاتل اهعا می کنس ه  زمان قتل مجنون بوهه، چون اهعای او با حالوت توابق    ایر حالت تابق افاقه بوهه اتت .2

ول می شوه یک توینس قب ولی هم بااهعای تطب ق نسا ه، بایس هل ل ب او ه و ایر قاتل نتوانست هل ل ا ایه کنس، 

 .و قاتل  ا قصاص می کننس

                                                           
 قصس قبلی. - 1
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 اختالف در بلوغ

 اول ای هم که مسعی بلوغ قاتول هسوتنس، چوون اهعوای      ت حالت تابق، عسم بلوغ ات ه  اختالف ه  بلوغ، چون

  آناا با حالت تابق تطب ق نسا ه، بایس هل ل ب او نس.

 جنايت عمدي نسبت به نابالغ، موجب قصاص است. - 921ماده 

نيعز  « تعزيرات» كتاب پنجممقرر در  تعزیربه  دیهعالوه بر پرداخت  مجنونمرتكب جنايت عمدي نسبت به  -925ماده 

 شود. محكوم مي

بودن مرتكب، هنگام ارتكعاب جنايعت،    در بالغ یا عاقلي، يوسيله مقام قضااگر پس از تحقيق و بررسي به -928ماده 

افاقبه او از جنبون   عليه ادعاي كند كه جنايت عمدي در حال بلوغ وي يعا   وجود داشته باشد و ولي دم يا مجنيٌ تردید

اقامعه   بینبه عليه بايد براي ادعاي خود  كند، ولي دم يا مجنيٌ ادعاءآن را  خالفانجام گرفته است لكن مرتكب  سابقش

كند. در صورت عدم اقامه بينه، قصاص منتفي است. اگر حالت سابق بر زمان جنايعت، افاقعه مرتكعب بعوده اسعت،      

ولعي   با سوگندصورت   اين غير مرتكب بايد جنون خود در حال ارتكاب جرم را اثبات كند تا قصاص ساقط شود؛ در

 شود. عليه يا ولي او قصاص ثابت مي دم يا مجنيٌ

 پدر بودناختالف در 

    اول وای هم تووینس    و ایر کسی اهعا کنس که پس  یا جس پس ی اتت این اهعا  ا بایس اببات کنوس  ایور نتوانسوت

  خو ه و قاتل قصاص می شوه.

عليه است، بايد در دادگاه ثابت شود و در صورت  مجنيٌ اجداد پدریيا يكي از  پدركه مرتكب،  ادعاء اين -923ماده 

 شود. عليه يا ولي او ثابت مي عدم اثبات، حق قصاص، حسب مورد، با سوگند ولي دم يا مجنيٌ

 اسالم

  اتت  «اتالم»شرط هیگر برای قصاص 

  ،ا مالک قرا  می هه م  مجنی علیهبرای تع  ن امکان و یا عسم امکان قصاص  

  مسلمان اتت، قاتل قصاص می شوه ایر مجنی عل ه 

 قصاص نمی شوه  مسلمان ایر مجنی عل ه غ رمسلمان اتت، قاتل 

  ایر مجنی عل ه غ رمسلمان ذمی، مستامن، معاهس و یا ه  حکم مستامن اتت، همان حکم مجنی عل ه مسلمان

  ا جا ی می کن م. یعنی قاتل قصاص می شوه.
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 مسلمان شدن

 چون مسولمان ه   لی قاتل تا قبل از اجرای قصاص مسلمان شوهمسلمان باشنس و مقتول هر هو غ ر ایر قاتل و ،

هیه تووام بوا تعزیور     صرفاًبرابر غ رمسلمان قابل قصاص ن ست، قاتلی که مسلمان شسه، قصاص نخواهس شس و 

 ایجاه می شوه.

 اسالماختالف در 

  ه  مو ه اختالف ه  مسلمان بوهن مجنی عل ه 

بوهه، ولی هم که اهعا می کنوس مجنوی عل وه مسولمان بووهه، چوون خوالف         مسلمان بوهن، عسم تابقایر حالت  .4

 حالت تابق اهعا می کنس، بایس هل ل ب او ه 

اما قاتل مسعی اتت که مجنی  مسلمان بوهه، که مجنی عل هولی هم اهعا می کنس و ایر حالت تابق اتالم بوهه،  .2

اهعا می کنس، بایس هل ل ب او ه. ه  غ ر ایون صوو ت اهعوای    مسلمان نبوهه، چون قاتل خالف حالت تابق عل ه 

 ولی هم با یک توینس پ یرفته می شوه.

هرگاه غيرمسلمان، مرتكب جنايت عمدي بر مسلمان، ذمي، مستأمن يا معاهد شعود، حعق قصعاص ثابعت      -942ماده 
مان، ذمي، مسعتأمن يعا معاهعد، بعر     هاي فكري نيست. اگر مسل ها و گرايشاست. در اين امر، تفاوتي ميان اديان، فرقه

شود. در اين صورت مرتكب به مجازات  غيرمسلماني كه ذمي، مستأمن و معاهد نيست جنايتي وارد كند، قصاص نمي
 شود. محكوم مي «تعزيرات» كتاب پنجمتعزيري مقرر در 

غيرمسلماناني كه ذمي، مستأمن و معاهد نيستند و تابعيت ايران را دارند يعا تابعيعت كشعورهاي خعارجي را      -4تبصره
 باشند. مي در حکم مستأمناند، مقررات وارد كشور شده دارند و با رعايت قوانين و

عليه غيرمسلمان باشد و مرتكب پيش از اجراي قصاص، مسلمان شود، قصاص ساقط و عالوه بعر   اگر مجنيٌ - 2تبصره
 4شود. ، محكوم مي«تعزيرات» كتاب پنجمپرداخت ديه به مجازات تعزيري مقرر در 

 

اب جنايعت،  عليه، هنگعام ارتكع   ي، در مسلمان بودن مجنيٌيوسيله مقام قضااگر پس از تحقيق و بررسي به - 944ماده 
عليه ادعاي كند كه جنايت عمعدي   ترديد وجود داشته و حالت او پيش از جنايت، عدم اسالم باشد و ولي دم يا مجنيٌ

در حال اسالم او انجام شده است و مرتكب ادعاي كند كه ارتكاب جنايت، پعيش از اسعالم آوردن وي بعوده اسعت،     
صورت عدم اثبات، قصاص منتفي است و مرتكب به پرداخت ديه و عليه بايد ثابت شود و در  ادعاي ولي دم يا مجنيٌ

شود. اگر حالت پيش از زمان جنايت، اسالم او بوده است،  محكوم مي «تعزيرات»كتاب پنجممجازات تعزيري مقرر در 
عليه بايد اثبات شود تا قصاص ساقط گردد و در صورت عدم اثبات، حسب  وقو  جنايت در حالت عدم اسالم مجنيٌ

بعودن   مجنبون شود. حكم اين ماده در صورتي كه در  عليه يا ولي او قصاص ثابت مي مورد با سوگند ولي دم يا مجنيٌ
 عليه ترديد وجود داشته باشد نيز جاري است. مجنيٌ

                                                           
 این ه  حالتی اتت که قاتل و مقتول هر هو غ رمسلمان بوهه انس. - 1
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 شرکت در قتل

   شرکت ه  قتل ه  حوزه عنصر ماهی اتت و چون همه قتل ها ه  عنصر ماهی مشترکنس، ممکن اتت ته نفور

شریک ه  قتل یک نفر محسوب شونس، ه  حالی که عنوان یکی قتل عمس، عنوان هیگری شوبه عموس و عنووان    

 4ض باشس.هیگری خطای مح
 

 رکا به هل ل مانعی، مثالً پس  بوهن، قابل قصاص نباشس، همچنان شرکت ه  قتول محقوق   ایر یکی یا برخی از ش

 بوهه و همه آناا شریک ه  قتل محسوب می شونس. ایر چه ش وه مجازت نسبت به هر شریک متفاوت اتت.

  .م.ا. 370و  339و  338مواه 

 فعلیت استناد

 ایجواه موی شوسه اتوت، چوون       یونه ای باشس که با صرف همان  فتا  به تناایی ن ز مرگ ایر  فتا  نفر اول به

به ای بزنس که بوه ح وات پایوان    همچنان فقط امکان اتتناه تلب ح ات به ضا ب وجوه ها ه، ایر نفر هوم ضر

فعل ت  چون با ضربه هوم به تلب ح ات فعل ت بخش سه شسه، قاتل هومی اتت  زیرا مالک انتساب قتل، ههس،

 اتتناه اتت، نه امکان اتتناه.

  اتتثنائاً ایر ضربه اول ح ات  ا غ رمستقر کنس، یعنی فره  ا ه  حکم مرهه نمایس، قاتل، ضا ب اول اتت و نفر

 هو هر جنایتی انجام ههس، جنایت بر م ت محسوب می شوه.

 نکته:

     ،ایر هو نکته فو  ال کر ه  حالتی مطرح شوه که تقص رات نفر اول و هوم جایگزین  فتا  هوای عموسی شووه

رابطبه  یعنی قتل غ ر عمس مطرح شوه، باز هم همان مع ا  ها اعمال می شوه. زیرا ه  قتل های غ ر عموس ن وز   

 شرط اتت. علیت

  (.372)قسمت اخ ر ماهه  اتت.یعنی  ابطه ب ن تلب ح ات و تقص ری که علت تلب ح ات شسه 

 در قتل مجازات شرکت نحوه

     ل هخالوت  ووووو ولی هم می توانس همه شرکا  ا قصاص کنس  مشروط به آن که به انوسازه م زانوی کوه آنوان ه  قت

 نساشته انس، ابتسا به آنان هیه پرهاخت کنس تا بتوانس چنس نفر  ا ه  برابر یک نفر قصاص کنس.

  نفر باشنس، هر یک به انسازه یک توم ه  قتل هخالت هاشته و به انوسازه هو تووم، ه    برای مثال ایر شرکا ته

 قتل هخالت نساشته انس. که اصطالحاً به آن مازاه بر هیه می یوینس.

 توانس هر ته شریک  ا قصاص کنس.ا  هو توم هیه پرهاخت می کنس تا بل ا ولی هم به هر یک از شرکا به مقس

                                                           
 .«ه  قتل شبه عمس و خطای محض ن ز شرکت ه  جرم وجوه ها ه»ه  این جمله این مفاوم نافته اتت:  - 1
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 نکته:

 هس برخی از شرکا  ا قصاص کنس، ه  این صو ت شرکایی که قصواص نموی شوونس بوه انوسازه      ایر ولی هم بخوا

 .373تامی که ه  جنایت هاشتنس بایس به قصاص شونسه هیه پرهاخت کننس. ماهه 
 

     الف( ایر همه شرکا  ا می خواهس قصاص کنس = به انسازه ای که ه  جنایت هخالت نساشته انس، بوه آن هوا هیوه

 می کنس  می ههس و قصاص

 برخی  ا می خواهس قصاص کنس = کسانی که قصاص نمی شونس، به انسازه تامشان ه  جنایت به کسی  رب( ای

 که می خواهس قصاص شوه می ههنس 

 ابتسا کسوانی  و هیه قاتل ن با مقتول ن ز برابر ن ست ه  این صو ت  ج( ایر هم برخی  ا می خواهس قصاص کنس

سانی که قصاص می شونس پرهاخوت موی کنوس. توپس     ککه قصاص نمی شونس به انسازه تامشان ه  جنایت به 

 اختالف هیه  ا به کسانی که می خواهس قصاص کنس می پرهازه. ولی هم ن ز به خاطر نابرابری هیه

 نکته:

 ت، هیگر به قاتل و جنس ت توجوه  چون مالک مجنی عل ه اتت، هنگامی که مقتول مره می باشس و قاتل زن ات

 نمی کن م و قاتل آن مره  ا قصاص می کن م.

 374 ماهه ره اتت، ه  هر حال قاتل قصاص می شوه و مازاه هیه مطرح نمی باشس.وقتی مقتول مَ نبنابرای. 

 نکته:

  ه  مو هی که قاتل ن متعسه هستنس هو حالت متصو  اتت 

 ه  این صوو ت ولوی هم    ب شتر باشس  مثالً هو مره، یک زن  ا کشته انس از هیه جنایت  الف( مجموع هیه قاتل ن

 ابتسا بایس، تفاوت هیه از باب اختالف ه  جنس ت  ا به آن هو مره بپرهازه و تپس هر هو مره  ا قصاص کنس.

  ،زن  مثالً یک مره و یک زن، یک مره  ا کشته انس، ولی هم می توانسب( ایر جنس ت قاتل ن ن ز متفاوت باشس

 ا که هیه اش کمتر از هیه جنایت اتت، قصاص کنس و تفاوت هیه  ا از شریک هیگر کوه قصواص نموی شووه،     

  بگ ره.
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 شرکت در جنایت -فصل ششم

قتعل او شعود فقعط     4موجب  عليه وارد كنند و تنهعا برخعي از آسعيبها     اي، آسيبهايي را بر مجنيٌ اگر عده -968ماده 

باشند و ديگران حسب مورد، به قصاص عضو يا پرداخعت ديعه محكعوم     واردكنندگان اين آسيبها، شريك در قتل مي

 شوند. مي

عمدي يا خطعاي محعض    حسب مورد عمدي، شبه نسبت به هر یک از شرکاتواند  قتل يا هرجنايت ديگر، مي -963ماده 

 باشد.

ثابت نبودن حق قصاص بر بعضي از شركا، به هر دليل، مانند فقدان شرطي از شرايط معتبر در قصاص يا  -972ماده 

 را دارند. حکم خودو هريك از شركا  نیستاز حق قصاص بر ديگر شركا  مان غير عمدي بودن جنايت نسبت به او، 

 

 2را به قتل برساند قاتل همان نفردوم استهرگاه كسي آسيبي به شخصي وارد كند و بعد از آن ديگري او  -974ماده 

 شود. گرديد و اولي فقط به قصاص عضو محكوم مي موجب مرگ مي 9به تنهاییآسيب سابق اگرچه 

 

و تنهعا آخعرين رمعق     ای که وی را در حکم مرده قرار دهد به گونههرگاه كسي آسيبي به شخصي وارد كند  -972ماده 

شود  او پايان دهد نفر اول قصاص مي غیرمستقر حیاتحيات در او باقي بماند و در اين حال ديگري با انجام رفتاري به 

جنایبات  ( ايعن قعانون در معورد    275و معاده) اين معاده   حکمگردد.  و نفر دوم به مجازات جنايت بر ميت محكوم مي

 نيز جاري است. غیرعمدی

 

در جنايعت   یکی از شرکاتوانعد   عليه يا ولي دم مي ر موارد شركت در جنايت عمدي، حسب مورد، مجنيٌد -979ماده 

و يا اينكه همه شعركا يعا    شونده بپردازند ديگران بايد بالفاصله سهم خود از ديه را به قصاصكند و  قصاصعمدي را 

پديدآمعده را پعيش از قصعاص، بعه      1يعت بيش از يكي از آنان را قصاص كند، مشروط بر اينكه ديعه معازاد بعر جنا   

شود نيز بايد سعهم   شوندگان همه شركا نباشند، هر يك از شركا كه قصاص نمي شوندگان بپردازد. اگر قصاص قصاص

 خود از ديه جنايت را به نسبت تعداد شركا بپردازد.

نسبت به برخي ديگعر مجعاني   عليه يا ولي دم، خواهان قصاص برخي از شركا باشد و از حق خود  اگر مجنيٌ -تبصره

شوندگان بيش از سهم جنايتشان باشد، بايد پعيش از   گذشت كند يا با آنان مصالحه نمايد، در صورتي كه ديه قصاص

 شوندگان بپردازد. قصاص، مازاد ديه آنان را به قصاص

                                                           
  ابطه عل ت. - 1
 فعل ت اتتناه = مالک  ابطه عل ت. - 2
 صرف امکان اتتناه. - 3
 مقسا ی اتت که هر شریک ه  جنایت تام نساشته اتت. - 4
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، معردي را يعا   هرگاه ديه جنايت، بيش از ديه مقابعل آن جنايعت در مرتكعب باشعد ماننعد اينكعه زنعي        -971ماده 

غيرمسلماني، مسلماني را عمداً به قتل برساند يا دست وي را قط  كند، اگر مرتكب يعك نفعر باشعد، صعاحب حعق      

توانعد   قصاص افزون بر قصاص، حق گرفتن فاضل ديه را ندارد و اگر مرتكبان متعدد باشند، صاحب حق قصاص مي

تواند بعه انعدازه    آنان، همگي را قصاص كند. همچنين مي شوندگان بر ديه جنايت به پس از پرداخت مازاد ديه قصاص

شعوند،   ديه جنايت، از شركا در جنايت، قصاص كند و چيزي نپردازد، كه در اين صورت، شركايي كه قصعاص نمعي  

تواند يكي از آنعان   پردازند. افزون بر اين، صاحب حق قصاص مي سهم ديه خود از جنايت را به قصاص شوندگان مي

اش كمتر از ديه جنايت است، قصاص كند و فاضل ديه را از ديگر شركا بگيرد لكن صاحب حعق قصعاص    را كه ديه

مصالحه نمايعد. همچنعين اگعر     تواند بيش از اين مقدار را از هريك مطالبه كند، مگر در صورتي كه برمقدار بيشتر نمي

است باشد، نخست بايد فاضل  صاحب حق قصاص خواهان قصاص همه آنان كه ديه مجموعشان بيش از ديه جنايت

 شونده نسبت به سهمش از جنايت را به او بپردازد و سپس قصاص نمايد. ديه قصاص

 اکراه در قتل

 نکته اول:

      برخالف حکم اکراه ه  تعزیرات، ه  قتل اکراه شونسه قصاص می شوه، و اکراه کننسه بوه حوبس ابوس محکووم

 ها ه:می یرهه. قصاص شسن اکراه شونسه هو اتتثناء 

اکراه شونسه، صغ ر غ رمم ز یا مجنون اتت. که چون ماننوس وتو له محسووب موی شووه، خووه اکوراه کننوسه          .4

 قصاص می یرهه.

 ا هیوه  ل، قتل ا تکابی خطای محض اتت. اکراه شونسه صغ ر مم ز اتت. چون اکراه شونسه همان مباشر اتت .2

 می یرهه. ا عاقله می ههس و همچنان اکراه کننسه به حبس ابس محکوم 

 نکته دوم:

 حبس ابس برای اکراه کننسه، 

هنگامی امکان ها ه که اکراه کننسه شرایط عمومی قصاص  ا هاشته باشس، یعنی  ایر فرض کنو م خووه اکوراه     .4

کننسه شخصاً قتل  ا مرتکب می شس، قابل قصاص بوه. ایر قابل قصاص باشس، قابل حبس ابس ن وز هسوت. لو ا    

، ایر چوه اکوراه کننوسه اتوت،     فرزنسش اکراه کنس، چون پس  قابل قصاص ن ست ایر پس  هیگری  ا به کشتن

 حبس ابس ن ز نمی باشس. مجازات قابل

 اتت، ل ا می تواننس مجانی ی شت کرهه و یا مصالحه کننس. حق اولیای دمحبس ابس،  .2
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 توجه:

 مجوازات معاونوت ه  قتول محکووم     بوه  اکراه کننسه به حبس ابس محکوم نشووه،   ]هو هل ل باالم ایر به هر هل ل

 4خواهس شس.

 اکراه در مادون قتل

  حکم اکراه ه  ماهون قتل، یعنی ه  جنایات بر عضو، همان حکم کلی اکراه ه  تعزیرات اتت 

 .یعنی اکراه شونسه مجازات نمی شوه و اکراه کننسه به قصاص عضو یا هیه عضو محکوم می یرهه 

 مرتکب اهعای اکراه شسن کنس، بایوس هل ول ب واو ه و ایور نتوانسوت، مجنوی عل وه کوه          ایر ه  جنایت بر عضو

 صاحب حق قصاص اتت، بر اکراه نشسن او توینس خو هه و قصاص عضو اجرا می شوه.

 قتل اکراه کننده

  ،ا  می شوه  مگر آن که اتتثنائاً بابت شوه شرایط هفاع مشروع قصاصایر اکراه شونسه، اکراه کننسه  ا بکشس 

هاشته که ه  این حالت چون هیگر جرم محسوب نمی شوه، ه چ مجازاتی نسا ه. یعنی نه قصاص و نه هیه و نه 

 تعزیر.

 اکراه در جنایت -فصل هفتم

 گردد. كننده، به حبس ابد محكوم مي شود و اكراه قصاص مي 2اكراه در قتل مجوز قتل نيست و مرتكب، -975ماده 

 محكوم به قصاص است. 1كننده باشد فقط اكراه 9طفل غيرمميز يا مجنونشونده  اگر اكراه -4تبصره 

 شود. كننده به حبس ابد محكوم مي پردازد و اكراه باشد عاقله او ديه مقتول را مي 5شونده طفل مميز اگر اكراه -2تبصره 
 

حق اولياي دم  وكننده  در اكراه مشروط به وجود شرایط عمومی قصاصمجازات حبس ابد براي اكراه كننده  -976ماده 

در  مجازات معباون كننده به هر علت به حبس ابد محكوم نشود، به  باشد و قابل گذشت و مصالحه است. اگر اكراه مي

 شود. قتل محكوم مي

 كننده است.  اكراه در جنايت بر عضو موجب قصاص اكراه -977ماده 
                                                           

 باشس، مجازات وی به شرح زیر اتت:  ه  صو تی که ه  شرع یا قانون، مجازات هیگری برای معاون تع  ن نشسه  .م.ا: 127ماهه  - 1

  ب( ... . پ( ... . ..... .حبس تعزیری ه جه هو یا تهه  جرایمی که مجازات قانونی آناا تلب ح ات یا حبس هایم اتت،  (الف

 مرتکب: اکراه شونسه. - 2
 مباشر ضع ف هستنس  ماننس وتل ه. - 3
 تبب اقوا. - 4
 صغ ر مم ز: مباشر = خطای محض. - 5
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سوگند صعاحب حعق    شود و درصورت عدم اثبات با ثابتدادگاه  برجنايت بر عضو بايد در ادعای اکراه -978ماده 

 شود. قصاص، مباشر قصاص مي

 

شونده گردد، جنايت عمدي اسعت   هرگاه كسي ديگري را به رفتاري اكراه كند كه موجب جنايت بر اكراه -973ماده 

توجه به اينكه ايعن اكعراه نوععاً    بر او را نداشته و آگاهي و  4جنایتقصد كننده  شود مگر اكراه كننده قصاص مي و اكراه

 پرداخت دیبه كننده به  عمدي است و اكراه شود نيز نداشته باشد كه در اين صورت جنايت شبه موجب جنايت بر او مي

 شود. محكوم مي

 

كننعده   مرتكب قتعل اكعراه   با رعایت شرایط مقرر در دفاع مشروع،اگر شخصي براي دفا  و رهايي از اكراه  -982ماده 

 آسيبي به او وارد كند، قصاص، ديه و تعزير ندارد. شود يا

 صاح  حق قصاص

 صاحب حق قصاص -فصل پنجم

با يا  به طور مجانیتواند  صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقيب، رسيدگي يا اجراي حكم مي -917ماده 

 كند. گذشت، در برابر حق يا مال مصالحه

 رسد.مي ارث به، به شرح مندرج در اين قانون حق قصاص -918ماده 

 قصاص پیش از قتل

، مرتكب را قصاص كند و درصورتي كه اقعدام بعه قتعل مرتكعب     علیه پیش از فوت مجنیٌتواند  دم نمي ولي -913ماده 

است، در غيراين صورت به تعزير مقرر در  مستحق قصاصعليه نشود  نمايد، چنانچه جنايت در نهايت سبب فوت مجنيٌ

( اين قانون است كه در ايعن  203در موردي كه ولي دم اعتقاد دارد مرتكب مشمول ماده) مگرشود؛  قانون، محكوم مي

 صورت، مستحق قصاص نيست.

 :ایر ولی هم قبل از فوت مجنی عل ه، مرتکب  ا قصاص کنس 

 شوه  ایر مجنی عل ه فوت کنس: ولی هم فقط تعزیر می 

  شوه. چون قتل عمس مرتکب شسه اتت.ایر مجنی عل ه فوت نکنس: ولی هم قصاص می 

 

                                                           
 قصس نت جه. - 1
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 حق قصاصصاحبان 

 :اصل بر این اتت که زوجه یا زوجه حق قصاص نسا نس 

  هریاه قصاص تبسیل به هیه شوه 

 .هریاه اول ای هم خواهان هیه باشنس 

 از آن هیه  یا مبلغ پای ن تر یا باالتر از هیه که ، همسر مقتول ن ز ه  هر حال چون موضوع مالی مطرح می شوه

 بر آن مصالحه شسه اتت ا ث می بره.

 ثابت است. به طور جداگانهبراي هر يك از آنان  حق قصاصدر صورت تعدد اولياي دم،  -952ماده 

 جز زوج يا زوجه او كه حق قصاص ندارد. ولي دم، همان ورثه مقتول است به -954ماده 

اگر حق قصاص، به هر علت، تبديل به ديه شود يا به مال يا حقي مصالحه شود، همسر مقتعول نيعز از آن    -952ماده 

برد. اگر برخي از اولياي دم، خواهان قصاص و برخي خواهان ديه باشند، همسر مقتول، از سهم ديه كساني كه  ارث مي

 برد. باشند، ارث مي خواهان ديه مي

 استثناء:

  یک مو ه حتی به همسر مقتول ن ز تعلق می ی ره: اتتثنائا حق قصاص ه 

 و بنابراین مجسهاً حق قصاص بوه   که صاحب حق قصاص هستنس، فوت می کننس ه  جایی که اول ای هم مستق م

 .و به آن ها می  تس

 باشد. علیه همسر مجنیٌرسد حتي اگر  او مي ورثهفوت كند، حق قصاص به  صاح  حق قصاصهرگاه  -959ماده 

 دم صغیر یا مجنون اولیای

 :ایر همه اول ای هم صغ ر یا مجنون باشنس، ولیّ آن ها هو اخت ا  ها ه 

 با  عایت مصلحت آنان تصم م بگ ره  این تصم م می توانس اعم از قصاص، ی شت و یا مصالحه باشس  .4

 می توانس تا زمان بلوغ یا افاقه منتظر بمانس. .2

 و برخی هیگر بالغ و عاقل باشنس، این اول ای هم می تواننس قصاص  ایر برخی از اول ای هم صغ ر یا مجنون بوهه

 اها یا تام ن نماینس.کننس مشروط به آنکه تام هیه اول ای هم صغ ر یا مجنون  ا 

 اول ای هم صغ ر یا مجنون، عطف بوه ماتوبق موی شووه. یعنوی بوه قتول هوای قبول از           به  اجع مقر ات اتتثنائا

 تصویب این قانون ن ز تسری پ سا می کنس.
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 با رعايت مصلحتشعان عليه يا همه اولياي دم يا برخي از آنان، صغير يا مجنون باشند، وليِّ آنان  اگر مجنيٌ  -951ماده 

بماند. اگر برخي از اولياي دم،  منت رتواند تا زمان بلوغ يا افاقه آنان  مي و همچنيندارد  مصالحه و گذشتحق قصاص، 

توانند مرتكب را قصاص كنند لكن در صورتي كه ولي صعغير يعا مجنعون    كبير و عاقل و خواهان قصاص باشند، مي

كنند. مفاد اين معاده، در  عليه خود از سوي آنها باشد بايد مطابق خواست او عمل  خواهان اداي يا تأمين سهم ديه مولي

شود نيز جاري است. اين حكعم در   عليه يا ولي دم به ورثه آنان منتقل مي مواردي كه حق قصاص به علت مرگ مجنيٌ

 4االجراي شدن اين قانون واق  شده است نيز جاري است.مورد جناياتي كه پيش از الزم

 زنده متولد شود.شود كه  ولي دم محسوب ميدر صورتي  جنین( اين قانون، 213در مورد ماده) -955ماده 

 والیت مقام رهبری

 :ه  ته حالت 

 ولی هم نساشته باشس  .4

 شناخته نشوه  .2

 به وی هتترتی نباشس. .9

   مقام  هبری ولی محسوب می یرهه و ایر  ی س قوه قضای ه اذن یرفت و موافقت شس، اخت ا  تصم م ی وری

 ن ز تفویض شوه. اجع به قصاص یا هیه می توانس به هاهتتان ها 

و  شناخته نشودو يا ولي او  ولی نداشته باشدعليه يا ولي دمي كه صغير يا مجنون است  اگر مقتول يا مجنيٌ – 956ماده 

و در صورت موافقت  مقام رهبرياست و رئيس قوه قضائيه با استيذان از  مقام رهبري، ولي او، دسترسی نباشديا به او 

 كند.هاي مربوط تفويض ميايشان، اختيار آن را به دادستان

 سقوط والیت ولی دم

 ،خواه به شکل مباشر، خواه شریک، هیگر ولی هم محسوب نمی شوه و ل ا  ایر ولی هم خوه مرتکب قتل باشس

 نه ه  قصاص و نه ه  هیه حقی نسا ه. 

 عمسی شسه باشس، خواه به شوکل مباشور، خوواه شوریک، هیگور       ایر ولی صغ ر یا مجنون خوه مرتکب جنایت

  والیت نسا ه و ل ا ولی هم محسوب نمی شوه.

و حعق قصعاص و ديعه     2آيعد شمار نمي، از ورثه باشد، ولي دم بهجنایت عمدیاگر مرتكب يا شريك در  -957ماده 

 برد.ندارد و حق قصاص را نيز به ارث نمي

                                                           
 عطف به ماتبق می شوه. - 1
 غ ر قابل جمع بوهن ولی هم با مباشر یا شریک. - 2
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شعود يعا شعريك در آن     جنایت عمدیعليه يا ولي دم، صغير يا مجنون باشد و ولي او، مرتكب  اگر مجنيٌ -958ماده 

 واليت ندارد.باشد، در اين مورد، 

 مجازات قتل عمد

 مجازات قتل عمس، قصاص یا هیه اتت  نه قصاص و هیه  

  .بنابراین برای مصالح بر هیه،  ضایت قاتل شرط اتت 

عليعه يعا ولعي دم، تنهعا      ثبوت حق قصاص، اگر قصاص مشروط به رد فاضل ديه نباشد، مجنيٌدر موارد  -953ماده 

 تواند قصاص يا گذشت نمايد و اگر خواهان ديه باشد، نياز به مصالحه با مرتكب و رضايت او دارد. مي

 اختیار صاح  حق قصاص

 ولی هم وجوه ها ه:جا قصاص منوط به پرهاختن فاضل هیه توتط ولی هم اتت هو اخت ا  برای هر 

 فاضل هیه  ا بپرهازه و قصاص کنس   .4

 اً ن ازی به  ضایت قاتل ن ست.عهیه اخ  کنس. که ه  این صو ت اتتثنا .2

شونده است، صعاحب حعق قصعاص،     به قصاص مستلزم پرداخت فاضل دیهدر مواردي كه اجراي قصاص،  -962ماده

 ولو بدون رضايت مرتكب مخير است.ميان قصاص با رد فاضل ديه و گرفتن ديه مقرر در قانون 

 گذشت مشروط

    ی شت می توانس مشروط به انجام تعاسی باشس. که ه  این صو ت اصل بر این اتت که حق قصاص بوه قووت

 خوه باقی مانسه اتت 

       ل ا ایر شرط انجام نشس، و ولی همی که ی شت مشروط کرهه ه  مقام حق قصواص خووه برآموس، ایون حالوت

 محسوب نمی شوه. جوع از ی شت 

  در گذشت مشروط آمده باشد که ، یعنی ترک فعل نیز حالت انجام ندادن تعهداستثنا حالتی است که
 در این صورت دیگر حق قصاص باقی نیست.

 نکته:

   ولوی هم قاتول  ا   بعوس از ی شوت   جوع از ی شت ممنوع اتت و چون با ی شت قصاص تاقط شسه، چنانچوه ،

 بکشس، ولی هم قصاص خواهس شس. 
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المصالحه يا امعر ديگعري    عليه يا ولي دم، گذشت و اسقاط حق قصاص را مشروط به پرداخت وجه اگر مجنيٌ -964ماده 

 تا حصول شرط، براي او باقي است. حق قصاصكند، 

المصالحه يعا انجعام دادن    اگر پس از مصالحه يا گذشت مشروط، مرتكب حاضر يا قادر به پرداخت وجه -962ماده 

شعود   و پرونده براي بررسي به همان دادگاه ارجا  معي  قصاص محفوظ است حقتعهد خود نباشد يا شرط محقق نشود، 

 مگر مصالحه شامل فرض انجام ندادن تعهد نیز باشد.

 است. سقوط حق قصاصگذشت يا مصالحه، پيش از صدور حكم يا پس از آن، موجب  -969ماده 

 عليه يا ولي دم، پعس از گذشعت، مرتكعب را قصعاص كنعد،      رجو  از گذشت پذيرفته نيست. اگر مجنيٌ -961ماده 

 است. مستحق قصاص

 ابرای قاتل قبل از فوت مجنی علیه

   پ یرفته اتت. ل ا مجنی عل ه موی توانوس ه  فاصوله بو ن وقووع      ابرای از قصاص توتط مجنی عل ه  ا قانونگ ا

جنایت تا فوت، ی شت کرهه یا مصالحه کنس و ه  این صو ت بعس از فوت او، و به ه چ حقی نسا نوس و صورفاً   

 قاتل تعزیر می شوه.  ،از باب جنبه عمومی قتل

، از حعق قصعاص   پیش از فبوت و  وقوع جنایتپس از توانعد   ٌعليه مي ، مجنيعمدیدر قتل و ساير جنايات  -965ماده 

يعا ديعه    قصعاص   از فوت او، حسب مورد، مطالبعه  توانند پس نمي دم و وارثان  گذشت كرده يا مصالحه نمايد و اولياي 

 شود. محكوم مي« تعزيرات»كنند، لكن مرتكب به تعزير مقرر در كتاب پنجم 

 تردید بین قاتالن دو مقتول

 :ایر ته شرط جمع شوه 

 وقوع قتل محرز باشس  .4

 انتساب قتل به قاتل ن محرز باشس  .2

 معلوم نباشس هر یک از مقتول ن  ا کسام قاتل کشته اتت. .9

 ،قصاص اجرا می شوه  الف( ایر همه اول ای هم ها مطالبه قصاص کننس 

  نسوبت بوه   ب( ایر همه اول ای هم ها قصاص مطالبه نکننس، و یا به هر هل ل قصاص اجرا نشوه، ه  این صو ت

  همه قاتل ن، فقط امکان اخ  هیه وجوه ها ه.
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      ه  جنایات بر عضو، باز هم ایر معلوم نباشس که نسبت به هر یک از مجنی عل ه ها، مرتکوب چوه کسوی بووهه

 ه: اتت، ه  این صو ت هو حالت وجوه ها

 )ایر جنایت ها یکسان اتت: الف 

 ه قصاص می خواهنس = قصاص می شونس هم .4

 جنی عل ه قصاص نخواهس، همه به هیه تبسیل می شوه.محتی یک  .2

 )ایر جنایات متفاوت باشس: قصاص منتفی اتت و تبسیل به هیه می شوه. ب 

باشد مانند اينكه دو  مرددلكن مقتول هر قاتلي  4دو يا چند نفر ثابت باشد،جان   ازقتلهاي عمد  وقوعاگر  -966ماده 

نفر، توسط دو نفر به قتل رسيده باشند و اثبات نشود كه هر كدام به دست كدام قاتل كشته شده است، اگر اولياي هر 

، حعق  ببه هبر سبب    شوند و اگر اولياي يكي از دو مقتول،  دو مقتول، خواهان قصاص باشند، هر دو قاتل قصاص مي

نند، حق قصاص اولياي مقتول ديگر نيز به سبب مشخص نبودن قاتل، بعه ديعه   قصاص نداشته باشند يا آن را ساقط ك

 شود. تبديل مي

علعيهم   هاي وارده بعر مجنعيٌ   نيز جاري است مشروط بر آنكه جنايت عضومفاد اين ماده، در جنايت عمدي بر  -تبصره

باشد، امكعان قصعاص    متفاوتري هاي ديگ عليهم با جنايت هاي وارده بر هر يك از مجنيٌ باشد لكن اگر جنايت یکسان

 شود. است و به ديه تبديل مي منتفیباشند نيز  قصاصعليهم خواهان  حتي در فرضي كه همه مجنيٌ

 :ه  فرض مرهه بوهن قاتل ن، چنانچه هو شرط با هم جمع شوه 
 

 جنس ت مقتول ن متفاوت باشس  .4

 هیه قاتل ن از هیه مقتول ن ب شتر باشس. .2

 بایس فاضل هیه بپرهازه و چون قاتل ن مرهه هسوتنس،   مره  ا ه  برابر زن قصاص کنسولی هم بخواهس قاتل  ایر

 به صو ت مساوی به هر هوی آنان پرهاخت خواهس کره.
 

 :یه بایس قبل از قصاص پرهاخت شوه.هموا ه ه نکته 

عليه از نظر ديه،  عليه، خواهان قصاص باشند و دو مجنيٌ ( اين قانون، اگر اولياي هر دو مجني266ٌماده) در – 967ماده 

عليهم باشد، مانند اينكه هر دو قاتل، مرد باشند و يكي از دو مقتول، زن  از ديه مجنيٌ بیشديه مرتكبان و  یکسان نباشند

 مشخص نبودن مرتکب  بپردازد كه در اين صورت، به سبب  باشد، خواهان قصاص از سوي زن بايد نصف ديه كامل را

 شود. تقسيم مي مساویمذكور ميان مرتكبان به نسبت  فاضل دیهقتل زن، 

 شود. ديه موضو  اين ماده طبق اين قانون و قبل از قصاص به مستحق پرداخت مي -تبصره 

                                                           
 انتساب. - 1
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 تداخل جنایات

 جنایت ناشی از سرایت

فره فوت کنس، چنانچه عمسی بوهه و موجب قتل عمس شووه، قصواص    ایر به هل ل ترایت جنایت بر عضو، .4

چنانچه مشمول قتل شبه عمسی شوه، بابت جنایات بر عضو، قصاص شوسه و بوه هیوه     نفس اجرا می یرهه 

 نفس ن ز محکوم می یرهه. 

 عمس = تساخل جنایات = قصاص نفس  الف( ترایت منجر به قتل 

  = اجتماع اتباب = قصاص عضو + هیه نفس.ب( ترایت منجر به قتل شبه عمس 
 

ایر قتل با یک ضربه واقع شوه، هموا ه یک ضربه بوهن معاهل تساخل اتباب اتت  یعنی قصاص یوا هیوه    .2

 عضو ه  قصاص نفس تساخل کرهه و فقط قصاص نفس اجرا می شوه.
 

اخل اتوت و فقوط   ، اما جنایات متعسه ایجاه کرهه، ه  این صو ت بواز هوم موالک توس    ایر ضربه واحس بوهه .9

قصاص نفس اجرا می شوه  مشروط به آن که، آن جنایات متعسه ناشی از ضوربه واحوس بوا فووت شوخص      

  ابطه عل ت هاشته باشس. یعنی مشترکاً موجب قتل شسه باشنس.
 

  ضربه واحس منجر به قتل = تساخل = فقط قصاص نفس 

 = تساخل = فقط قصاص نفس. ضربه واحس + جنایات متعسه +  ابطه عل ت با فوت 

 جنایات متعدد منجر به قتل

 جنایاتی که  ابطه عل ت ها نس  یعنی ه  قتل تاب ر هاشته انس = تساخل و فقط قصاص نفس  .4

قصاص یوا هیوه عضوو + قصواص     جنایاتی که  ابطه عل ت نسا نس  یعنی ه  قتل تاب ر نساشته انس = اجتماع =  .2

 نفس.

  باشنس = ه  حکم یک ضربه = تساخل +  ابطه عل ت = فقط قصاص نفسایر ضربه های متعسه متوالی 

 که موج  سرایت شده است:عضو قبل از قتلی قصاص 

     ه  جنایات منجر به فوت، ایر مجنی عل ه، اوالً تصو  نمی کرهه به قتل منجر شوه و یا هوماً تصوو  نموی کورهه

کرهه، ی شت و یا مصالحه نموهه اتوت، هو  که قتل عمسی منجر شوه، و تپس بابت جنایات بر اعضا، قصاص 

 حالت بایس تفک ک شوه:

 ، هیه بایس بازیرهانسه شوه ایر قتل عمسی واقع شسه، قبل از قصاص نفس .4

یرهه و هم ن وازی بوه مسوتره نمووهن     ه  این صو ت هم هیه نفس اخ  می  ایر جنایت شبه عمسی بوهه، .2

 هیه های اعضا ن ست. 
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 تداخل جنایات -فصل دوم

جنايت فوت كند، چنانچه جنايت  به سب  سرایتفردي وارد سازد و او  عضواگر كسي، عمداً جنايتي را بر  -236ماده 

 عمبدی  شببه شود، در غير اين صورت، قتعل   واق  شده مشمول تعريف جنايات عمدي باشد، قتل عمدي محسوب مي

 شود. نيز محكوم مي دیه نفسبه پرداخت  عالوه بر قصاص عضواست و مرتكب 

عليعه گعردد، چنانچعه     ، موجب جنايتي بر عضو شود كه منجر به قتل مجنيٌیک ضربه عمدیاگر مرتكب با  -237ماده 

شود و به علت نقص عضو يا جراحتي  جنايت واق  شده مشمول تعريف جنايات عمدي باشد، قتل عمدي محسوب مي

 4گردد. كه سبب قتل شده است به قصاص يا ديه محكوم نمي

طعور   همه آنهعا بعه   چنانچهعليه شود،  بر اعضاي مجنيٌ جنایات متعدد، موجب یک ضربه عمدیگر كسي با ا - 238ماده 

 شود. محكوم مي فقط به قصاص نفسقتل او شود و قتل نيز مشمول تعريف جنايات عمدي باشد  2موج مشترک 

عليه شود و قتل نيز مشمول تعريف  ، موجب جنايات متعدد و قتل مجنيٌهای متعدد عمدیضربهاگر كسي با  - 233ماده 

ها موجب قتل شود و برخي در وقو  قتل نقشي نداشته باشند، مرتكعب   جنايات عمدي باشد، چنانچه برخي از جنايت

هايي كه تأثيري در قتعل نداشعته اسعت، محكعوم      عالوه بر قصاص نفس، حسب مورد، به قصاص عضو يا ديه جنايت

وارد شده باشعد   متوالیشود. لكن اگر قتل به وسيله مجمو  جنايات پديد آيد، در صورتي كه ضربات به صورت  مي

نيز  9است. در غير اين صورت به قصاص يا ديه عضوي كه جنايت بر آن، متصل به فوت نبوده است در حکم یک ضربه

 گردد. محكوم مي

( درمواردي كه جنايت يا جنايعات ارتكعابي بعه قسعمت     399( و )392)(، 397(، )396احكام مقرر در مواد) -تبصره

 عليه سرايت كند نيز جاري است. بيشتري از همان عضو يا اعضاي ديگر مجنيٌ

يا اگر به قتل منجعر شعود قتعل،     شود و اينكه جنايت وارده  بر او به قتل منجر نمي تصورعليه به  اگر مجنيٌ - 922ماده 

صاص كند يا گذشت يا مصالحه بر ديه يا غير آن نمايد و بعد از آن، جنايت واق  شده، به شود، ق عمدي محسوب نمي

عليه منجر شود، هرگاه قتل مشمول تعريف جنايات عمدي باشد، قاتل بعه قصعاص    نفس سرايت كند و به فوت مجنيٌ

قببل از قصباص   بايعد   شود و چنانچه عضو مرتكب، قصاص شده يا با او مصالحه شده باشد، ولي دم نفس محكوم مي

المصالحه را به وي بپردازد؛ لكن اگر جنايت مشعمول تعريعف جنايعات عمعدي      ، ديه عضو قصاص شده يا وجهنفس

شود. مفاد  نگردد، به پرداخت ديه نفس، بدون احتساب ديه عضو قصاص شده يا وجه المصالحه أخذ شده، محكوم مي

 يشتري از همان عضوِ مورد جنايت سرايت كند نيز جاري است.اين ماده، در موردي كه جنايت ارتكابي به قسمت ب

                                                           
 مع ا  یک ضربه هموا ه تساخل اتت. - 1
  ابطه عل ت. - 2
 عسم  ابطه عل ت. - 3
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 های اثبات جنایت راه

 قسامه

 آخرین هل ل اببات جنایات اتت. و بنابراین شرط اجرای آن فقسان اهله هیگر اتت قسامه  .4

  قسامه ه  شرایط لوث اجرا می شوه. یعنی اما ات موجب ظن .2

 با یک توینس تبرئه می شوه ایر اما ه وجوه ها ه، اما ظن آو  ن ست، متام  .9

 قسامه ه  هو مو ه اجرا می شوه: .1

 ات اصل جنایت: ]عمسی یا غ رعمسیم الف( ابب 

 شوبه عموسی یوا خطوای محوضم و یوا نحووه         ،ی نوع جنایت ]عموسی نیع :ب( اببات خصوص ات جنایت

 ا تکاب آن ]مباشرت یا شرکتم 

 نحوه اجرای قسامه  هو حالت ها ه: .5

  قسامه کنس.الف( خوه شاکی اقامه 

 .ب( از متام مطالبه قسامه نمایس ]قسم های مرهوههم 

 )ه  ایون صوو ت الوف( ه  جنایوات     ایر ه چ یک از این هو کا   ا شاکی انجام نساه )یعنی نه اقامه و نه مطالبه ،

 عمسی با تام ن مناتب متام آزاه می شوه، ب( ه  جنایات غ رعمسی بسون تام ن آزاه می شوه.

 ا ه: برای اقامه یا مطالبه قسامه تام ن یرفته شسه، شاکی حساکثر ته ماه مالت ههنگامی که 

 ه قسامه شسه، هو حالت وجوه ها ه:ه  قسم های مرهوهه که از متام مطالب .6

 .الف( متام اقامه قسامه کنس = تبرئه می شوه 

 .ب( متام از اقامه قسامه امتناع کنس = بایس هیه پرهاخت کنس 

 خص تعلق داردحق قسامه به دو ش

  الف( شاکی که صاحب حق قصاص اتت یا ولی یا وک ل او 

 .ب( متام یا ولی یا وک ل او 

    ات ان توینس قابل توک ل ن ست یعنی: فقط کسانی که شرایط اجرای قسامه  ا ها نس، حق ات وان تووینس

 هیگری وکالت ه  قسم خو هن ههنس. ها نس. یعنی قائم به شخص اتت و نمی تواننس به

 ارث رسیدن قسامه به

 تقل می شوه  یعنی به ا ث می  تس.حق قسامه اعم از اقامه یا مطالبه به وا بان متوفی من 

 حق قسامه حتی برای یکی از و به ن ز به قوت خوه باقی اتت، هر چنس هیگر و به آن  ا نفی می کننس. 
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 چند نکته:

  زیرا موالک ه  قسوامه، تعوساه جنایوت      چون شرکت ه  جرم ن ز یک جرم واحس اتت، یک قسامه کافی اتت

 .323 ماههاتت و ه  شرکت ه  جرم، یک جنایت وجوه ها ه.

   ایر اهعای شاکی متوجه شخص مع نی باشس و قسامه بر شرکت اقامه شوه، نت جه قسامه که قصاص اتت ن وز

 .324ماهه  فقط متوجه آن شخص مع ن اتت.

 اص همان شخص مع ن.اجرای قسامه بر شرکت + اهعای یک شخص مع ن = قص  

    ،هموا ه کسانی که حق اقامه قسامه ها نس تقسم ها نس. ل ا ایر برخی اقامه نکننس و از متام مطالبه قسوامه کننوس

 .325 ماهه برای تایرین همچنان حق اقامه قسامه محفوظ اتت.

 مطالبه کرهن قسامه = تقوط حق اقامه قسامه. 

 راههای اثبات جنایت -فصل چهارم

 شود. اين قانون از طريق قسامه نيز ثابت مي« كليات» جنايات عالوه بر طرق مقرر در كتاب اول - 942ماده 

غير از سوگند منكعر و وجعود لعوث،     فقدان ادله دیگرصورت  قسامه عبارت از سوگندهايي است كه در - 949ماده 

 كند. آن و متهم براي دف  اتهام از خود اقامه مي خصوصیاتعمدي يا غيرعمدي يا  جنایت براي اثباتشاكي 

قاضي به ارتكاب جنايت يا نحوه ارتكعاب از   ظناست كه موجب  اماراتين و يلوث عبارت از وجود قرا -941ماده 

 شود. جانب متهم مي

 و صرف حضور فرد در محل وقو  جنايت، از مصاديق لوث محسوب  ظنن و امارات موجب يقرا فقدان -945ماده 

 گردد. ، تبرئه ميیک سوگندشود و او با اداي  نمي

كند. ذکر خود  در حکمرا  ن و امارات موج  لوثیقراي موظف است در صورت استناد به قسامه، يمقام قضا - 946ماده 

 شود، مشمول اين حكم است. مواردي كه سوگند يا قسامه، توسط قاضي رد مي

ه شود، نوبت ببه  یگر دلیلی اراشود. ا متهم، مطالبه دليل بر نفي اتهام ميدر صورت حصول لوث، نخست از  -947ماده 

 گردد.  و متهم تبرئه مي رسدقسامه شاکی نمی

 نمايد. درخواست قسامه 4از متهم یاكند  اقامه قسامهتواند  اين صورت با ثبوت لوث، شاكي مي در غير

 

                                                           
 قسم های مرهوهه. - 1
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، بعا  جنایبات عمبدی  ورزد، متهم در  خودداریقسامه از متهم نيز  مطالبهقسامه نكند و از  اقامهاگر شاكي  -948ماده 

مي باقیاقامه قسامه يا مطالبه آن براي شاكي  حقشود لكن  ، بدون تأمين آزاد ميجنایات غیرعمدیتأمين مناسب و در 

 ماند. 

قسامه نمايعد  اقامه شود تا  ت داده ميعععععبه شاكي فرص حداکثر سه ماهشود،  در مواردي كه تأمين گرفته مي -تبصره

 شود. قسامه كند و پس از پايان مهلت از تأمين أخذ شده رف  اثر مي مطالبهاز متهم  یا

شود و اگعر   محكوم مي پرداخت دیهبه  حاضر به قسامه نشودقسامه كند و وي  درخواستاگر شاكي از متهم  -943ماده 

ق ندارد براي بار ديگر، با قسامه يا بينه، دعوي را عليه او تجديعد كنعد. در   گردد و شاكي ح مي تبرئهكند،  اقامه قسامه

 تواند قسامه را به شاكي رد نمايد. اين مورد متهم نمي

آنهعا   ولی یا وکیلقصاص يا ديه، يا  صاح  حق، بايد حسب مورد، توسط مطالبه آن از متهمقسامه يا  اقامه -922ماده 

وسيله متهم يا ولعي او يعا وكيعل آنهعا صعورت      براي برائت متهم كه حسب مورد بهباشد. همچنين است اقامه قسامه 

 .قابل توکیل نیستوسيله افراد به اتیان سوگندگيرد.  مي

، بدون نياز به توافق ديگر ورثه متوفي يا ديگعر  هر یک از وارثان متوفیعليه يا ولي دم فوت كند  اگر مجنيٌ -924ماده 

 را دارند. اقامه قسامهحق مطالبه یا اولياي دم، 

با وجعود لعوث،    حق دیگران، نفی کنند، اصل اتهام يا برخي خصوصيات آن را از متهم برخی از ورثهاگر  -922ماده 

 است. محفوظبراي اقامه قسامه 

اثبات براي  اقامه یک قسامهاگر چند نفر، متهم به شركت در يك جنايت باشند و لوث عليه همه آنان باشد،  -929ماده 

 است و لزومي به اقامه قسامه براي هر يك نيست. کافیآنان در ارتكاب جنايت، شرکت 

در جنايعت   قسامه بر شرکت واز دو يا چند نفر، مجرم اسعت   یک شخص معینكند كه تنها  ادعاءاگر شاكي  -921ماده 

شونده بيش از سهم ديه جنايت او  تواند غير از آن يك نفر را قصاص كند و چنانچه ديه قصاص اقامه شود، شاكي نمي

شعاكي از اقعرار بعه انفعراد      رجبوع شونده بپردازند.  باشد شريك يا شركاي ديگر بايد مازاد ديه مذكور را به قصاص

 مسموع نیست.مرتكب، پس از اقامه قسامه 

اگر برخي از صاحبان حق قصاص يا ديه از متهم درخواست قسامه كنند، قسامه متهم فقعط حعق مطالبعه    -925ماده 

است و اگر بتوانند موجعب قصعاص را اثبعات     محفوظبراي اثبات ادعايشان  4كند و حق ديگرانمي ساقطكنندگان را 

 د آنها يا به مرتكب بپردازند.كنند، بايد پيش از استيفاي قصاص، سهم ديه گروه اول را حسب مورد به خو

                                                           
 اعم از اقامه و مطالبه. - 1
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 :926شرح ماده 

 :ایر شاکی از متام مطالبه قسامه کره هو حالت ایجاه می شوه 

ف شوسه و موتام   قویاه می کنس. ه  اینجا هعوا مت متام اهعای عسم علم می کنس و بر عسم علم خوه توینس .4

 بسون تام ن آزاه می شوه.

کنس. ه  این صو ت شاکی بر علم هاشوتن موتام تووینس    متام حاضر ن ست بر عسم علم خوه توینس یاه  .2

  یاه می کنس و از متام ه خواتت اجرای قسامه می نمایس.

كنعد و معتهم دربعاره     قسامه 4مطالبهرغم حصول لوث عليه متهم اقامه قسامه نكند و از او  اگر شاكي علي -926ماده 

تواند از وي مطالبه اتيان سوگند بر عدم علعم نمايعد.    مياصل جنايت يا خصوصيات آن، ادعاي عدم علم كند، شاكي 

شعود و اگعر سعوگند     اگر متهم بر عدم علم به اصل جنايت سوگند ياد كند، دعوي متوقف و وي بدون تأمين آزاد مي

گعردد لكعن اگعر     متهم فقط بر عدم علم به خصوصيات جنايت باشد، دعوي فقط در مورد آن خصوصيات متوقف مي

شود  د خوردن خودداري ورزد و شاكي بر علم داشتن او سوگند ياد كند، ادعاي متهم به عدم علم رد ميمتهم از سوگن

و شاكي حق دارد از متهم اقامه قسامه را درخواست نمايد. در اين صورت اگر متهم اقامه قسامه نكند به پرداخت ديه 

 شود. محكوم مي

 :927شرح ماده 

   اموا ایور قسوامه بور شورکت      سنس، اما فقط یک قسامه اجرا موی شووه  تعقسامه بر شرکت، ایرچه متام ن مه .

نباشس. یعنی اما ات ظنی وجوه ها ه که یکی از چنس متام قاتل شخص بوهه اتت و نسبت به تک توک آن هوا   

 اقامه قسامه بر برائت خوه نمایس.اما ات ظنی وجوه ها ه، هر یک از آنان بایس جسایانه و مستقل 

  مگر ه  شرکت ه  جرم.  –      تعسه متام = قسامه به تعساه متامان قسامهتعسه شاکی = یک 
 

صورتي كه شاكي متعدد باشد، اقامه يك قسامه براي همه آنان كافي اسعت لكعن در صعورت تععدد      در -927ماده 

 ، اقامه قسامه مستقل الزم است.هریکمتهمان، براي برائت 

 

 تواند به نف  متهم ديگر، در قسامه شركت كند. آنها ميدر صورت تعدد متهمان، هريك از  -928ماده 

شعود و اثبعات خصوصعيات     قسامه فقط نسبت به مقداري كه لوث حاصل شده است، موجب اثبات معي  -923ماده 

جنايت از قبيل عمد، شبه عمد، خطا، مقدار جنايت و شركت در ارتكاب جنايت يا انفراد در آن نيازمند حصول لعوث  

 است. در اين خصوصيات

                                                           
 نظر نمی باشس.به مطالبه قسامه اتت و ه  آن اقامه مس مربوط 323همه ماهه  - 1
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 :992شرح ماده 

 اببات اصل جنایت ه  قسامه = پرهاخت هیه 

 :این حالت هنگامی قابل تصو  اتت که 

 اتاتاً نسبت به خصوص ات لوث وجوه نسا ه  .4

 ضر به توینس یاه کرهن ن ستنس.ه  مو ه خصوص ات لوث وجوه ها ه، اما افراه حا .2

سوگندخورندگان، بر آن خصوصيات سوگند يعاد  اگر نسبت به خصوصيات جنايت لوث حاصل نشود يا  -992ماده 

 گيرد. شود و ديه تعلق مي نكنند و فقط بر انتساب جنايت به مرتكب سوگند بخورند، اصل ارتكاب جنايت اثبات مي

 :994شرح ماده 

 :بایس هموا ه ب ن اصل جنایت و خصوص ات جنایت تفک ک قایل شس 

  ل ا امکان ها ه اصل جنایت با هل لی غ ر از قسامه اببات شوه، اما خصوص ات آن منوط به لوث و اجرای قسامه

 یرهه. 

آن در صورت حصول لعوث در   خصوصیاتاثبات شود،  با دلیلی به جز قسامهجنايت،  اصل ارتکابچنانچه  -994ماده 

وسيله قسامه قابل اثبات است مانند آنكه يكي از دو شاهد عادل، به اصل قتل و ديگري به قتل عمدي  هر يك از آنها به

شود و در صورت لوث، عمدي بودن قتل با اقامعه قسعامه    شهادت دهد كه در اين صورت اصل قتل با بينه اثبات مي

 گردد. ثابت مي

عليه يا ولعي   وسيله مجنيٌ به تعیین مرتک حاصل شود، پس از  مرددلوث عليه دو يا چند نفر به شكل  اگر -992ماده 

 شود. دم و اقامه قسامه عليه او، وقو  جنايت اثبات مي

 :999شرح ماده 

   ایر قسامه ه  حالت مرهه بوهن ب ن متام ن باشس شاکی می توانس حتی بسون تع  ن اقامه قسامه کنس، ه  ایون

 صو ت فروض ذیل متصو  اتت:

بر برائت خوه توینس یاه نمی کننس و یا برخی از آن ها توینس یاه نمی کننس: ه  این صوو ت کسوانی   متام ن  .4

 که توینس یاه نمی کننس بایس هیه بسهنس 

ا بوه  نان منتسب ن ست، امآهمه متام ن بر برائت خوه توینس یاه می کننس: چون اببات می شوه که جنایت به  .2

 ر حال اصل جنایت باقی اتت:ه

 الف( ه  قتل هیه از ب ن المال پرهاخت می شوه   

 .ب( ه  غ ر از قتل، هیه به طو  مساوی از آنان اخ  می یرهه 
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عليه آنان اقامه شود، جنايت  گونه همینثابت باشد و قسامه به  مردداگر لوث عليه دو يا چند نفر به شكل  -999ماده 

خواهد كه بر برائت خود سوگند بخورند.  شود و قاضي از آنان مي بر عهده يكي از چند نفر، به صورت مردد اثبات مي

دیه بر ممتنعبان ثاببت   اگر همگي از سوگند خوردن خودداري ورزند يا برخي از آنان سوگند ياد كنند و برخي نكنند، 

شود. اگر همه آنان بر برائت خعود   ميان آنان تقسيم مي به نسبت مساویتعدد باشند، پرداخت ديه . اگر ممتنعان مشود می

، ديه به نسبت مسعاوي ميعان آنعان    در غیر قتلشود و  پرداخت مي المال دیه از بیتدرخصوص قتل،  4سوگند ياد كنند،

 گردد. تقسيم مي
 

قسعامه   2اقامبه ثابت باشد، چنانچه شاكي از آنان درخواست  مردداگر لوث عليه دو يا چند نفر به شكل  -991ماده 

از آنان بايد اقامه قسامه كند. درصورت خودداري همه يا برخي از آنان از اقامه قسامه، پرداخعت ديعه بعر     هر یکكند 

ي شود. اگعر همگع   صورت تعدد ممتنعان، پرداخت ديه به نسبت مساوي ميان آنان تقسيم مي شود و در ممتن  ثابت مي

 گردد. المال پرداخت مي اقامه قسامه كنند، در قتل، ديه از بيت

 :995شرح ماده  

 :ایر ولی هم اهعای شرکت نمایس  جوع از آن پ یرفته ن ست، مگر آن که هو شرط جمع شوه 

 خوه شاکی مرهه باشس  .4

 و تعساه شرکا  ا کاه  هاهه انس. برخی  ا نفی کرهه انس قسم خو نسیان شرکت هاشتنِ .2

   انپ یر اتت.کاینجا اتتثنائاً  جوع امه 

در ارتكعاب   مشبارکت از افراد حاصل شود و شاكي عليه افراد بيشتري ادعاي  لوث تنها علیه برخیچنانچه  -995ماده 

شود ماننعد   موردي كه لوث حاصل شده است اثبات مي جنايت را نمايد، با قسامه، جنايت به مقدار ادعاي مدعي، در

مشاركت سه مرد در قتل عمدي مردي باشد و لوث فقط عليه مشاركت دو نفر از آنان باشد، پعس  آنكه ولي دم مدعي 

از اقامه قسامه عليه آن دو نفر، حق قصاص عليه آن دو به مقدار سهمشان ثابت است. اگر ولي دم بخواهد هر دو نفعر  

 شوندگان بپردازد. هر يك از قصاصرا قصاص كند، بايد به سبب اقرار خود به اشتراک سه مرد، دو سوم ديه را به 

رجو  شاكي از اقرار به شركت افراد بيشتر پذيرفته نيست مگر اينكه از ابتداي، شركت افراد بيشتر را بعه نحعو    -تبصره

اند نيز شركت افراد ديگر را در ارتكاب جنايعت نفعي    كساني كه در قسامه اتيان سوگند كرده وترديد ذكر كرده باشد 

 كرده و بر ارتكاب قتل توسط افراد كمتر سوگند يادكرده باشند.

                                                           
 عسم انتساب. - 1
 این ماهه صرفاً مربوط به اقامه اتت. - 2
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ببا تکبرار   از خويشاوندان و بستگان مدعي است.  پنجاه مرد، سوگند قتل عمدینصاب قسامه براي اثبات  -996ماده 

 4شود. نمیسوگند قتل ثابت 
 

 شود. سوگند شاكي، خواه مرد باشد خواه زن، جزي نصاب محسوب مي -997ماده 

 

در صورتي كه شاكي از متهم درخواست اقامه قسامه كند، متهم بايد براي برائت خود، اقامه قسامه نمايد  -998ماده 

باشد. اگعر تععداد آنعان كمتعر از     كه در اين صورت، بايد حسب مورد به مقدار نصاب مقرر، ادايكننده سوگند داشته 

شود و با نداشتن ادايكننده سوگند، خود متهم،  مي تکرارنصاب باشد، سوگندها تا تحقق نصاب، توسط آنان يا خود او 

 2شود. نمايد و تبرئه مي مي تکرارهمه سوگندها را خواه مرد باشد خواه زن، 

 

اين قانون كه براي اتيان سوگند ذكر شده است رعايت « كليات»اولقسامه، همه شرايط مقرر در كتاب  در -993ماده 

 شود. مي

 

 

كند، وي به آنچه بر آن سوگند ياد مي علمو  باشدارتكاب جنايت بوده  شاهدادايكننده سوگند،  الزم نیست -912ماده 

سوي اداكننعده سعوگند، تعا     ادايكننده سوگند را بداند و ادعاي علم از منشأ علمقاضي،  الزم نیست. همچنين کافی است

دليل معتبري برخالف آن نباشد، معتبر است. در هر صورت تحقيق و بررسي مقام قضائي از ادايكننده سوگند بالمعان   

 است.
 

خعورد،  اگر احتمال آن باشد كه ادايكننده سوگند، بدون علم و بر اساس ظن و گمان يا با تباني سوگند مي -914ماده 

 شده احراز نشود، سوگند وي معتبر است. بررسي موضو  است. اگر پس از بررسي، امور ياد  ي موظف بهيمقام قضا

 

 آنان بر وقو  جنايت، موجه باشد. احتمال اطالعالزم است ادايكنندگان سوگند از كساني باشند كه  -912ماده 

 

 

                                                           
 نفر 50=  شاکی - 1
 قسم. 50متام =  - 2
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 اختیار قاضی

 :قاضی مخ ر اتت ته امر  ا تفا م کنس 

 وینس ه وغ تمجازات قانونی  .4

 مکافات اخروی توینس ه وغ  .2

 عسم جواز تو یه. .9

 عدم جواز توریه:

 ی  ا ب ان کنس که ظواهر آن الفواظ هاللوت بور معنوایی موی کنوس کوه         ظیعنی جایز ن ست که توینس خو نسه الفا

 آن الفاظ نبوهه اتت. مقصوه یوینسه

 شرط قسامه

 و معلووم بووهن منشوا علوم او بورای       تناا شرط ه  قسامه، علم هاشتن توینس خو نسه اتت، ل ا شاهس بوهن او

 قاضی مام ن ست.

 وجود دلیل برخالف قسامه

 :ایر هل ل بر خالف قسامه یافت شوه یا قسامه فاقس شرایط باشس، هو حالت ها ه 

 قبل از صسو  حکم: قسامه باطل می شوه  .4

   اعاده دادرسی.بعس از صسو  حکم:  .2

  ه  هر حوال قسوامه اقاموه    از صسو  حکم کاشف ت ها هچون عسم شرایط قسامه هریاه احراز شوه، حتی  بعس ،

 شسه باطل اتت و بایس اعاهه هاه تی صو ت ی ره.

در  عدم جواز توریهو  مکافات اخروی سوگند دروغو  مجازات قانونیپيش از اجراي قسعامه،   تواند میقاضي  -919ماده 

 آن را براي اداكنندگان سوگند بيان كند.

، دليل معتبري بر خالف قسامه يافت شود و يا فقدان شعرايط  پیش از صدور حکماگر پس از اقامه قسامه و  -911ماده 

 است. اعاده دادرسیباشد موضو  از موارد  بعد از صدور حکمشود و چنانچه  مي باطلقسامه اثبات گردد، قسامه 

 قسامه، دعوي را عليه متهم تجديد كند. تواند با بينه يا پس از اقامه قسامه توسط متهم، شاكي نمي -915ماده 

اگر پس از صدور حكم، بطالن همه يا برخي از سوگندها ثابت شود مانند آنكعه برخعي از ادايكننعدگان     -916ماده 

سوگند، از سوگندشان عدول كنند يا دروغ بودن سوگند يا از روي علم نبودن سوگند، براي دادگاه صادركننده حكعم  

 است. اعاده دادرسیهات ثابت شود، مورد از ج
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 قصاص نفس

 قصاص نفس -بخش دوم

و در غيعر   قصباص در صورت تقاضاي ولي دم و وجود ساير شرايط مقرر در قعانون،   قتل عمدیمجازات  -984ماده 

 گردد. عمل مي دیه و تعزیرصورت مطابق مواد ديگر قانون از حيث  اين

 

كشته شود، حق قصاص ثابت است لكن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولعي دم بايعد    عمداًهرگاه زن مسلماني  -982ماده 

شعود.   ، نصف ديه كامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غير مسلمان باشد، بدون پرداخت چيزي قصاص ميپیش از قصاص

 الزم است.التفاوت ديه آنها در قصاص مرد غيرمسلمان به سبب قتل زن غيرمسلمان، پرداخت مابه

 :989شرح ماده 

  هنگامی که قاتل واحس اتت و مقتول ن متعسه، هریک از اول ای هم می توانس آن یک نفر قاتل  ا قصاص کنس. و

چون نفس ه  مقابل نفس اتت، خواهان قصاص ن ازی به پرهاخت تام هیه نسا ه و بوسون  ضوایت توایرین    

  می توان قصاص کنس.

تواننعد بعه تنهعايي و    چند نفر را عمداً به قتل برساند، اولياي دم هر يك از مقتوالن مي اگر يك نفر، دو يا -989ماده 

 بدون گرفتن رضايت اولياي مقتوالن ديگر و بدون پرداخت سهمي از ديه به آنان اقدام به قصاص كنند.

 :981شرح ماده 

  ایر قاتل یک نفر و مقتول ن متعسه باشنس، باز هم خواهان قصاص مقسم اتت  ایر چه با  ضایت قاتل نسبت به

 کسانی که خواهان هیه هستنس می توانس قصاص تبسیل به هیه شوه. 

د، قاتل اگر يك نفر، دو يا چند نفر را عمداً به قتل برساند و اولياي دم همه مقتوالن، خواهان قصاص باشن -981ماده 

شود. اگر اولياي دم برخي از مقتوالن، خواهان قصاص باشند و اولياي دم مقتول  اي بپردازد، قصاص ميبدون اينكه ديه

به پرداخت ديه به آنان در مقابل گذشت از حعق قصعاص   صورت موافقت قاتل دريا مقتوالن ديگر، خواهان ديه باشند، 

 ود و بدون موافقت قاتل، حق أخذ ديه از او و يا اموالش را ندارند.ش شان، ديه آنان از اموال قاتل پرداخت مي
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 ق.م.ا 557و  556، 555، 985شرح مواد 

 :اصل بر این اتت که تغل ظ هیه صو ت می ی ره  مگر ه  ته اتتثناء 

 ولیّ هم به قاتل فاضل هیه می پرهازه  .4

 ولیّ هم به تایر اول ای هم تام هیه آناا  ا می پرهازه  .2

 تقط جن ن قبل از پ سای   وح.هیه  .9

  ماه  حرام ) جب، محرم، ذی القعسه و ذی الحجه(  4شرط عام  اجع به تغل ظ: هم  فتا  و هم فوت ه  یکی از

 و یا ه  حرم مکه واقع شوه. که یک توم به هیه نفس اضافه می یرهه.

 ل ا تغل ظ مخصوص قتل اتت. 

واق  شده  الحجه( يا در حرم مكه مكرمه  القعده و ذي در يكي از ماههاي حرام )محرم، رجب، ذي 4قتلاگر  -985ماده 

باشد يا قاتل در زمان يا مكان مذكور، قصاص گردد و قصاص مستلزم پرداخت فاضل ديه از سوي ولي دم بعه قاتعل   

شود، لكن اگر قتل در  پردازد تغليظ نمي اي كه ولي دم به ديگر اولياي مي شود. همچنين ديه باشد، فاضل ديه تغليظ نمي

شونده يا ولي  اي كه شركاي قاتل، به علت سهمشان از جنايت، حسب مورد به قصاص زمان يا مكان مذكور باشد، ديه

 شود. پردازند، تغليظ مي دم و يا به هر دو آنان مي

 

يا در « الحجهالقعده وذيحرم، رجب، ذيم»عليه هر دو در ماههاي حرام  مجنيٌ فوتمرتكب و  رفتارهرگاه  -555ماده 

افبزوده  ديه نيعز   سومیک، عالوه بر ديه نفسمحدوده حرم مكه، واق  شود خواه جنايت عمدي خواه غيرعمدي باشد، 

 گردد. ساير مكانها و زمانهاي مقدس و متبرک مشمول حكم تغليظ ديه نيست. مي

است مانند ماه رجب كه از مغعرب شعرعي آخعرين روز معاه      مغرب شرعیو پايان ماههاي حرام،  معیار شروع -تبصره 

 .رسد الثاني، شرو  و با مغرب شرعي آخرين روز ماه رجب به پايان مي جمادي

 

پس از نيز  سقط جنين. فرقی میان بالغ و غیربالغ، زن و مرد و مسلمان و غیرمسلمان نیستديه  در حكم تغليظ -556ماده 

كننعده ديعه باشعد نيعز     المال پرداخت در مواردي كه عاقله يا بيت، مشمول حكم تغليظ است. تغليظ ديه، پیدایش روح

شود نيز اين حكم جعاري   علت عدم امكان قصاص يا عدم جواز آن ديه پرداخت ميدر قتل عمدي كه به جاري است.

 است.

 

 مناف  جاري نيست.است و در جنايت بر اعضاي و  قتل نفس تغليظ ديه مخصوص -557ماده 

                                                           
 قتل ه  اینجا:  فتا  + نت جه ]قتلم. - 1
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 «تدریس نشده اندق.م.ا.  146لغایت  986مواد »

 قصاص عضو -بخش سوم

 موجب قصاص عضو -فصل اول

عليه يا ولي او و وجود ساير شعرايط مقعرر در    مجازات جنايت عمدي بر عضو در صورت تقاضاي مجنيٌ -226ماده 

 گردد. ير عمل ميصورت مطابق قانون از حيث ديه و تعز قانون، قصاص و در غير اين

 
 هاي وارد بر مناف  است.جنايت بر عضو عبارت از هر آسيب كمتر از قتل مانند قط  عضو، جرح و صدمه -987ماده 

كنعد، بعه قصعاص     زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسيبي كه به زن وارد معي  -988ماده 

كامل باشعد، قصعاص پعس از پرداخعت      ، مساوي يا بيش از ثلث ديه زنشود لكن اگر ديه جنايت وارد بر  محكوم مي

ٌعليه زن غيرمسلمان و مرتكعب   شود. حكم مذكور درصورتي كه مجني نصف ديه عضو مورد قصاص به مرد، اجراي مي

ن ٌعليه، زن مسلمان و مرتكب، مرد غيرمسلمان باشد، مرتكب بدو مرد غيرمسلمان باشد نيز جاري است. ولي اگر مجني

 شود. پرداخت نصف ديه، قصاص مي

 
هاي متعددي در يك يا چند عضو به وجود آيد، حق قصاص براي  اگر به علت يك يا چند ضربه، جنايت -983ماده 

تواند درباره بعضي با مرتكب مصالحه نمايد، نسبت به بعضعي   عليه مي هر جنايت، به طور جداگانه ثابت است و مجنيٌ

 ص كند.ديگر گذشت و بعضي را قصا

 

تواند بعا رضعايت مرتكعب قسعمتي از جنايعت را       عليه مي بر عضو، داراي مراتب باشد، مجنيٌ جنايتاگر  -932ماده 

قصاص كند مانند آنكه در جراحت موضحه به متالحمه و در قط  دست از آرنج به قطع  دسعت از معس بسعنده و از     

 قصاص قسمت ديگر گذشت يا مصالحه نمايد.

 

جنايت عمدي بر اعضاي متعدد يك نفر وارد كند و امكان قصاص همه آنها نباشد مانند اينكه  كسيهرگاه  -934ماده 

هايي كه قصعاص آن   هر دو دست يك نفر را قط  كند و خود يك دست بيشتر نداشته باشد، مرتكب در مقابل جنايت

محكعوم   «تعزيعرات »كتاب پعنجم  شود و براي ديگر جنايات، به پرداخت ديه و تعزير مقرر در امكان دارد، قصاص مي

 شود. مي
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هرگاه كسي جنايت عمدي بر اعضاي چند نفر وارد كند، اگر امكان قصعاص همعه آنهعا باشعد، قصعاص       -932ماده 

عليه اول كه جنايت بر او پيش از ديگري واق  شده است،  شود و اگر امكان قصاص براي همه جنايات نباشد مجنيٌ مي

و در صورت انجام قصاص، مرتكب براي جناياتي كه محلي براي قصعاص آن نيسعت   در استيفاي قصاص مقدم است 

شود. اگر وقو  دو جنايعت، در يعك زمعان باشعد،      محكوم مي «تعزيرات»كتاب پنجمبه پرداخت ديه و تعزير مقرر در 

ايي كعه  هع  توانند مبادرت به قصاص كنند و پس ازاستيفاي قصاص، بعراي ديگعر جنايعت   عليه مي هريك از دو مجنيٌ

شود. درصعورتي كعه    محكوم مي« تعزيرات»كتاب پنجمقصاص ممكن نيست، مرتكب به پرداخت ديه و تعزير مقرر در 

عليه دوم باقي باشد لكعن كمتعر از عضعو معورد جنايعت از او باشعد،        پس از قصاص اول، محل قصاص براي مجنيٌ

د مانند اينكه مرتكب، نخست انگشت دسعت راسعت   التفاوت را ديه بگيرتواند مقدار موجود را قصاص كند و مابه مي

عليه اول در اجعراي قصعاص    كسي و آنگاه دست راست شخص ديگري را قط  كرده باشد كه در اين صورت، مجنيٌ

تواند دست راست مرتكب را قصاص كند و ديه انگشت خود را  عليه دوم مي مقدم است و با اجراي قصاص او، مجنيٌ

 نيز از او بگيرد.

 
 شرایط قصاص عضو -دومفصل 

شعود،   قصاص، شرايط زير با تفصيلي كه در اين قانون بيان مي در قصاص عضو، عالوه بر شرايط عمومي -939ماده 

 : بايد رعايت شود

 محل عضو مورد قصاص، با مورد جنايت يكي باشد. -الف

 قصاص با مقدار جنايت، مساوي باشد. -ب

 نباشد. خوف تلف مرتكب يا صدمه بر عضو ديگر -پ

 قصاص عضو سالم، در مقابل عضو ناسالم نباشد. -ت

 قصاص عضو اصلي، در مقابل عضو غيراصلي نباشد. -ث

 ج ع قصاص عضو كامل در مقابل عضو ناقص نباشد.

درصورتي كه مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشعد پعاي او    -تبصره

 شود. قصاص مي

مورد قصعاص،   عضورعايت تساوي مقدار طول و عرض، در قصاص جراحات الزم است لكن اگر طول  -931ماده 

عليه باشد، قصاص نبايد به عضو ديگر سرايت كند و نسبت به مازاد جنايعت،   ديده در مجنيٌكمتر از طول عضو آسيب

 شود لكن ميزان در عمق جنايت، صدق عنوان جنايت وارده است. ديه گرفته مي
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توانعد   عليعه معي   اگر عضو مورد جنايت، سالم يا كامل باشد وعضو مرتكب، ناسالم يا ناقص باشد، مجنيٌ -935 ماده

  قصاص كند يا با رضايت مرتكب، ديه بگيرد.

عضو ناسالم، عضوي است كه منفعت اصلي آن از بين رفته باشد مانند عضو فلج و در غيراين صورت، عضو  -تبصره

 شود، هر چند داراي ضعف يا بيماري باشد.  سالم محسوب مي

 

 شود. عضو قوي و صحيح، در برابر عضو ضعيف و معيوب غيرفلج، قصاص مي -936ماده 

 

شود  شود لكن عضو ناقص، در برابر عضو كامل قصاص مي عضو ناقص قصاص نميعضو كامل، در برابر  -937ماده 

 التفاوت ديه را بپردازد.كه در اين صورت، مرتكب بايد مابه

عضو ناقص، عضوي است كه فاقد بخشي از اجزاي باشد مانند دستي كه فاقد يك يا چند انگشعت يعا فاقعد     -تبصره

 بخشي از يك يا چند انگشت است.

 

اگر عضو مورد جنايت و عضو مورد قصاص، هر دو ناقص يا ناسالم باشند، فقط درصورتي كه نقصعان و   -938ماده 

 عضو مورد جنايت باشد، حق قصاص ثابت است. عضو مورد قصاص، مساوي يا بيشتر از عدم سالمت در

 

رداخعت ارش محكعوم   د باشد و مرتكب، عضو زائد مشابه نداشته باشد، بعه پ ي، زاجنايتاگر عضو مورد  -933ماده 

 شود. مي

 

اگر رعايت تساوي در طول و عرض و عمق جنايت، ممكن نباشد و قصاص به مقدار كمتر ممكعن باشعد    -122ماده 

التفاوت را ارش مطالبه نمايد و يا با رضايت جاني ديه جنايعت  تواند به قصاص كمتر، اكتفاي كند و مابه مجنيٌ عليه مي

 را بگيرد.

 

ت مأمومه، دامغه، جائفه، هاشمه، مُنقّله، شكستگي استخوان و صدماتي كعه موجعب تغييعر رنع      در جناي -124ماده 

كتعاب  شود، قصاص ساقط اسعت و مرتكعب ععالوه بعر پرداخعت ديعه بعه تعزيعر مقعرر در           پوست يا ورم بدن مي

مناف  وجعود   شود. حكم مذكور در هر مورد ديگري كه خطر تجاوز در قصاص عضو يا نيز محكوم مي« تعزيرات»پنجم

 داشته باشد نيز جاري است.

 

شود، گرچه مرتكب بيش از يعك چشعم    اگر شخصي يك چشم كسي را درآورد يا كور كند، قصاص مي -122ماده 

 شود. اين حكم در مورد همه اعضاي زوج بدن جاري است. اي به وي پرداخت نمينداشته باشد و ديه
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چشم كسي را كه فقط يك چشم دارد، درآورد يا آن را كور كنعد،  اگر شخصي كه داراي دوچشم است،  -129ماده 

تواند يك چشم مرتكب را قصاص كند و نصف ديه كامل را هم دريافت دارد يا از قصاص يعك چشعم    عليه مي مجنيٌ

عليه يك چشم خود را قبالً در اثر قصعاص يعا جنعايتي كعه      مرتكب منصرف شود و ديه كامل بگيرد مگر اينكه مجنيٌ

تواند يك چشم مرتكب را قصاص كند و يا  اق ديه آن را داشته است، از دست داده باشد، كه دراين صورت مياستحق

 با رضايت مرتكب، نصف ديه كامل را دريافت نمايد.

اگر شخصي بدون آسيب رساندن به حدقه چشم ديگري، بينعايي آن را ازبعين ببعرد، فقعط بينعايي چشعم        -121ماده 

شعود و   چنانچه بدون آسيب به حدقه چشم مرتكب، قصاص ممكن نباشد، تبديل به ديه ميشود.  مرتكب، قصاص مي

 شود. مرتكب به پرداخت ديه و تعزير مقرر در قانون محكوم مي

 شود. چشم سالم، در برابر چشمهايي كه از لحاظ ديد و يا شكل، متعارف نيستند، قصاص مي -125ماده 

شود لكن پلك چشم بينعا در برابعر پلعك چشعم نابينعا       لك بدون مژه قط  نميپلك داراي مژه، در برابر پ -126ماده 

 شود. قصاص مي

 

قط  الله گوش كه موجب زوال شنوايي يا قط  بيني كه موجب زوال بويايي شود، دو جنايعت محسعوب    -127ماده 

 شود. مي

 نداشته باشند.قط  بيني يا گوش، موجب قصاص است گرچه حسب مورد حس بويايي و شنوايي  -128ماده 

 قط  زبان يا لب، موجب قصاص است و بايد مقدار و محل آنها رعايت شود. -123ماده 

شود لكن زبان  اگر شخص گويا، زبان كسي را كه الل است قط  كند، قصاص ساقط است و ديه گرفته مي -142ماده 

ن داراي حس چشايي در برابعر زبعان   شود و زبا كسي كه الل است، در برابر زبان الل ديگري و زبان گويا قصاص مي

 شود. بدون حس چشايي قصاص مي

 

شود مگر آنكعه الل   زبان گويا در برابر زبان كودكي كه هنوز به حد سخن گفتن نرسيده است، قصاص مي -144ماده 

 بودن كودک ثابت شود.

آن، رعايت تسعاوي در   شود و در قصاص اگر كسي دندان ديگري را بشكند يا بكند به قصاص محكوم مي -142ماده 

 محل دندان، الزم است.
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اگر دندان كسي توسط ديگري كنده شود، چنانچه تا زمان قصاص، دنعدان سعالمي بعه جعاي آن برويعد،       -149ماده 

عليعه بعدون    و ارش جراحت و مدتي كعه مجنعيٌ  « تعزيرات»شود و به تعزير مقرر در كتاب پنجم مرتكب قصاص نمي

هاي مذكور، به پرداخعت   جديد معيوب باشد، مرتكب افزون برمحكوميت دندانود. اگر ش دندان بوده است محكوم مي

عليه كودک باشد، صدور حكم به مدت متعارف براي روييدن دندان به تأخير  شود. اگر مجنيٌ ارش عيب نيز محكوم مي

فعوت كنعد، مرتكعب    عليه دراين معدت   شود. اگر مجنيٌ صدم ديه پرداخت ميافتد و در صورت رويش دندان يكمي

 شود. افزون بر تعزير مذكور، به پرداخت ديه محكوم مي
 

 

عليه بين قصاص دندان شيري و تأخير  عليه غيرشيري باشد، مجنيٌ اگر دندان مرتكب، شيري و دندان مجنيٌ -141ماده 

 قصاص تا رويش دندان غيرشيري در مرتكب، مختار است.

 

ٌعليه نيسعت و اگعر    اجراي قصاص يا گرفتن ديه برويد، چيزي بر عهده مجني ٌعليه پس از اگر دندان مجني -145ماده 

 شود. گرفتن ديه به جهت عدم امكان قصاص بوده باشد ديه نيز بازگردانده نمي

 

 عليه حق قصاص دوباره آن را ندارد.  اگر دندان مرتكب، پس از اجراي قصاص برويد، مجنيٌ -146ماده 

 

 اجرای قصاص

 استیذان در قصاص

 از مقر ات شکلی اجرای قصاص: اتت  ان از مقام  هبری اتت  

 .ضمانت اجرای آن تعزیر اتت 

 زیرا ه  هر حال ولی هم یا مجنی عل ه، حتی بسون اذن مقام مقام  هبری حق قصاص ها نس. 

 اجرای قصاص -بخش چهارم

 مواد عمومي -فصل اول

 الزم است. در اجراي قصاص، اذن مقام رهبري يا نماينده او -147ماده 
 

استيذان از مقام رهبري در اجراي قصاص، براي نظارت بر صحت اجراي و رعايت حقعوق صعاحب حعق     -148ماده 

قصاص و اطراف ديگر دعوي است و نبايد مراسم استيذان، مان  از امكان استيفاي قصاص توسط صاحب حق قصاص 

 و محروم شدن او از حق خود شود.
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عليه است كه در صورت مرگ آنعان،   در آن، حسب مورد، حق ولي دم و مجنيٌ مباشرتاجراي قصاص و  -143ماده 

شود و بايد پس از استيذان از مقام رهبري از طريق واحد اجراي احكام كيفري مربوط  اين حق به ورثه ايشان منتقل مي

 انجام گيرد.

 «تعزيعرات »كتاب پنجممقرر در  زیرتعاگر صاحب حق قصاص، بر خالف مقررات اقدام به قصاص كند به  -122ماده 

 4شود. محكوم مي

يا ولي او حق قصاص مرتكب را نعدارد و اگعر كسعي بعدون اذن آنعان او را       عليه مجنيٌهيس كس غير از  -124ماده 

 قصاص كند، مستحق قصاص است.

 توافق بین صاحبان قصاص

  ل ایور کسوی از   باشس  و به هم ن هل بایس ب ن کسانی که خواهان قصاص هستنس ن ز، اذن و توافق وجوه هاشته

ق ووووو چون ح بایس ،قصاص  ا اجرا کنس ، بسون اذن و موافقت تایر افراه خواهان قصاص،افراه خواهان قصاص

 آن ها  ا از ب ن برهه تام هیه آنان  ا بپرهازه. 

ز آنان در مقام در هر حق قصاصي هريك از صاحبان آن به طور مستقل حق قصاص دارند لكن هيس يك ا -122ماده 

، مبعادرت بعه   افراد خواهان قصاصديگر  بدون اذن و موافقتاستيفاي نبايد حق ديگران را از بين ببرد و در صورتي كه 

 ديگران است. دیهسهم  ضامناستيفاي قصاص كند، 

در هر حق قصاصي اگر بعضي از صاحبان آن، خواهان ديه باشند يا از قصاص مرتكعب گذشعت كعرده     -129اده م

باشند، كسي كه خواهان قصاص است بايد نخست سهم ديه ديگران را در صعورت گذشعت آنعان بعه مرتكعب و در      

 صورت درخواست ديه به خود آنان بپردازد.

 

ب باشند و مدت غيبت آنان كوتاه باشد صدور حكم تا يدر هر حق قصاصي اگر بعضي از صاحبان آن، غا -121ماده 

به عنوان ولعي   مقام رهبرياگر غيبت طوالني باشد و يا اميدي به بازگشتن آنان نباشد افتد و ب به تعويق مييآمدن غا

گيرد و چنانچه زمان بازگشت معلوم نباشد مقام رهبري براي آنها پس از گذشت زمعان   ب به جاي آنان تصميم مييغا

توانند پعس از تعأمين سعهم    نمايد، كساني كه حاضرند، ميكوتاه و قبل از طوالني شدن زمان غيبت اتخاذ تصميم مي

بان محفوظ است يبان در دادگاه، قصاص كنند و اگر حاضران، گذشت كنند يا با او مصالحه نمايند، حق قصاص غايغا

انعد يعا بعا     باشند، بايد نخست سهم ديه كساني را كه گذشت نمعوده  قصاصو اگر آنان پس از حاضر شدن، خواهان 

 دازند و سپس قصاص كنند.اند به مرتكب بپر مرتكب مصالحه كرده

                                                           
 ضمانت اجرای عسم اتت  ان. - 1
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 دیهمابه التفاوت 

 اظر به حالتی اتت که مقتول زن اتتنفقط ، مابه التفاوت هیه ه  بحث اختالف ه  جنس ت  

         یعنی مجنی عل ه مالک اتت  ل ا ایر مقتول مره و قاتل زن، زن قصواص موی شووه و تفواوت هیوه ن وز مطورح

 نخواهس بوه.

ٌعليعه بعيش از ديعه آن در     بر ديگري وارد كند و ديه جنايت واردشده بر مجنعي اگر مرتكب عمداً جنايتي  -125ماده 

تواند افزون بر قصاص،  مرتكب باشد مانند آنكه زن مسلماني مرد مسلماني را به قتل برساند صاحب حق قصاص نمي

 تفاوت ديه را نيز مطالبه كند.
 

عليعه كمتعر از ديعه آن در مرتكعب باشعد،       يه جنايت وارده بر مجنعيٌ در موارد ثبوت حق قصاص، اگر د -126ماده 

تواند قصاص را اجراي كند كه نخست فاضل ديه را به او بپردازد و بدون پرداخت  صاحب حق قصاص در صورتي مي

آن اجراي قصاص جايز نيست و در صورت مخالفت و اقدام به قصاص، افزون بر الزام به پرداخت فاضعل ديعه، بعه    

 شود. محكوم مي« تعزيرات»ات مقرر در كتاب پنجممجاز

 

در مواردي كه صاحب حق قصاص براي اجراي قصاص بايد بخشي از ديه را بعه ديگعر صعاحبان حعق      -127ماده 

قصاص بپردازد، پرداخت آن بايد پيش از قصاص صورت گيرد و در صورت تخلف صاحب حق قصاص از اين امعر،  

 شود. محكوم مي« تعزيرات»افزون بر پرداخت ديه مذكور به مجازات مقرردركتاب پنجم

 

دار كنعد و  در مواردي كه جنايت، نظم و امنيت عمومي را بر هم زند يا احساسعات عمعومي را جريحعه    -128ماده 

مصلحت در اجراي قصاص باشد لكن خواهان قصاص تمكن از پرداخت فاضل ديه يعا سعهم ديگعر صعاحبان حعق      

 شود. المال پرداخت مي بيتيه، مقدار مذكور از يقصاص را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تأييد رئيس قوه قضا

 
در مواردي كه محكوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه يعا بعه علعت     -123ماده 

عليعه، مرتكعب را در وضععيت     ناتواني در پرداخت فاضل ديه يا به جهت انتظار براي بلوغ يا افاقه ولي دم يا مجنعيٌ 

يه از اين امر، دادگاه صادركننده حكم، مدت مناسبي را مشخص و به صعاحب  علنامعين رها نمايد، با شكايت محكومٌ

كند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصالحه يا اجراي قصاص اقعدام كنعد. در صعورت    حق قصاص اعالم مي

زمعان   و گذشتن مدت« تعزيرات» كتاب پنجمتواند پس از تعيين تعزير بر اساس  عدم اقدام او در اين مدت، دادگاه مي

يس كل دادگستري استان تا تعيين تكليف از سعوي صعاحب   يي و ريآن با أخذ وثيقه مناسب و تأييد رئيس حوزه قضا

 حق قصاص، مرتكب را آزاد كند.
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در موارد لزوم پرداخت فاضل ديه اگر مقتول يا صاحب حق قصاص، طلبي از مرتكب داشته باشد، طلعب   -192ماده 

 ند بدون رضايت مرتكب، به عنوان فاضل ديه، قابل محاسبه است.مذكور با رضايت صاحب آن، هرچ

 

توانعد آن را بعه    شونده اسعت و او معي   فاضل ديه يا سهم پرداختي شركا از ديه جنايت، متعلق به قصاص -194ماده 

صاحب حق قصاص يا شركاي خود ببخشد و يا هر نو  تصرف مالكانه ديگري در آن انجعام دهعد لكعن اگعر آن را     

 ت كرده باشد و قصاص صورت نگيرد، بايد آن را برگرداند.درياف

 

عليه پيش از استيفاي حق قصاص، فوت كند و تركه او بعراي اداي ديعون او كعافي نباشعد،      هرگاه مجنيٌ -192ماده 

صاحب حق قصاص، بدون اداي يا تضمين آن ديون، حق استيفاي قصاص را دارد لكن حق گذشت مجاني، بدون اداي 

ديون را ندارد و اگر به هر علت، قصاص به ديه تبديل شود، بايد در اداي ديون مذكور صعرف شعود. ايعن    يا تضمين 

 حكم در مورد تركه مقتول نيز جاري است.

 گذشت ضمن اجرای قصاص

      ایر حتی ه  هنگام اجرای قصاص ی شت صو ت ی ره، فره ی شت کننسه، ضوامن خسوا اتی کوه ه  هنگوام

 شسه نمی باشس  اجرای قصاص به قاتل وا ه

    زیرا او حق قانونی ی شت ه  لحظه اجرای قصاص  ا هاشته و ه چگاه اجرای حق، یعنی فعل جایز ضومان آو

 ن ست. 

عليه يا همه اولياي دم، پيش از قصاص يا در حين اجراي آن از قصاص مرتكب گذشت كننعد،   اگر مجنيٌ -199ماده 

باشند و اگعر   ر حين اجراي قصاص به مرتكب رسيده است، نميشود و آنان ضامن خساراتي كه د قصاص متوقف مي

برخي از آنان گذشت نمايند يا مصالحه كنند، خواهان قصاص بايد پيش از اجراي قصاص، سهم آنها را حسب معورد  

 به آنان يا مرتكب بپردازد.

شعود. اگعر    لزام ميهرگاه كسي فردي را كه مرتكب جنايت عمدي شده است فراري دهد به تحويل وي ا -191ماده 

در موارد قتل و جنايت بر عضو كه منجر به قط  يا نقص عضو يا از بين رفتن يكي از مناف  آن شده است، بازداشعت  

 درخواست صاح  حقبعا   بايدمرتكب باشد، دادگاه  دهنده به احضار الزام فراريمرتكب يا  در حضور مؤثردهنده  فراري

دهنده را بازداشت كند. اگر مرتكب پيش از دستگيري بميرد يا دستگيري وي  قصاص تا زمان دستگيري مرتكب، فراري

و صاحب حعق قصعاص در همعه معوارد      شود آزاد ميدهنده دهد، فراري رضايتمتعذر شود يا صاحب حق قصاص 

وي يعا فعراري دهنعده     را از اموال دیهفوت مرتكب يا تعذر دستگيري او، تواند در صورت  اص نفس و عضو، ميقص

 تواند پس از پرداخت ديه براي دريافت آن به مرتكب رجو  كند. دهنده مي بگيرد. فراري
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 قاتل یا فرار مرگ

 مرگ قاتل ه  جنایت عمسی باعث می شوه که قصاص تاقط یرهه  اما هیه از اموال قاتل قابل اخ  اتت  

 وجوه نساشته باشس، ایرچه جنایت عمسی اتت هیه از عاقله یرفته  ل ا با فوت هیه تاقط نمی شوه. و ایر مالی

 و ه  ته حالت: می شوه

 )هیه از ب ت المال پرهاخت خواهس شس.  –عسم تمکن عاقله  ج(، هعسم هتترتی به عاقل ب(نساشتن عاقله،  الف 

  هیه از ب ت المال پرهاخت خواهس شس. و بنابراین  میعنی جنایات بر عضو]، مادون قتلجانی ه  ه  صو ت مرگ

  .نمی شودبه عاقله  جوع 

، دسترسي به مرتكب ممكن نباشد با درخواسعت صعاحب   مرگ یا فرارهرگاه در جنايت عمدي، به علت  -195ماده 

، عمبد  شود و درصورتي كه مرتكب مالي نداشته باشد در خصوص قتل حق، ديه جنايت از اموال مرتكب پرداخت مي

صورت نبود عاقله يا عدم دسترسي به آنها يا عدم تمكعن آنهعا، ديعه از     و در 4بگيرد عاقلهتواند ديه را از  ولي دم مي

المال خواهد بود. چنانچه پس از أخذ ديه، دسترسي بعه مرتكعب    ، ديه بر بيتدر غیر قتلشود و  المال پرداخت مي بيت

قصعاص  صورتي كه أخذ ديه به جهت گذشت از قصاص نباشد، حعق   جنايت اعم از قتل و غير قتل، ممكن شود در

 2عليه محفوظ است، لكن بايد قبل از قصاص، ديه گرفته شده را برگرداند. حسب مورد براي ولي دم يا مجنيٌ

 اجرای قصاص نفس

 زنده ماندن قاتل پس از اجرای قصاص

  برای ولی هم باقی اتتایر بعس از اجرای قصاص، قاتل زنسه بمانس، همچنان حق قصاص  

 ولی هم  ایر ولی هم حق قصاص خوه  ا اعمال کره و موجب آت بی به قاتل شس، قاتل بابت آن آت ب می توانس

  ا قصاص عضو کنس و ماهامی که قصاص عضو نشسه، ولی هم نمی توانس قاتل  ا قصاص نفس نمایس.

  شوسن    اصی با عسم اقسام خوه می خواهس قص، یعنرغم مالتی که هاهیاه هاهه قصاص عضو نکنسایر قاتل عل

ه  اینجا ولی هم تعزیر شسه ]بابت جنایت بر عضوم و تپس می توانس قصاص نفس  ا اجورا   ، ا به تاخ ر انسازه

 .438ماهه  کنس. هرچنس به هر حال قصاص عضو به ا ث می  تس و و به قاتل همچنان حق قصاص عضو ها نس.

 اجرای قصاص نفس -فصل دوم

رساند، جايز است و مثله كردن او هاي متعارف، كه كمترين آزار را به قاتل ميقصاص نفس فقط به شيوه -196 ماده

 است. «تعزيرات» كتاب پنجمپس از قصاص، ممنو  و موجب ديه و تعزير مقرر در 

                                                           
 چرا که عاقله مسئول پرهاخت ه  خطای محض اتت. تناا جایی که ه  قتل عمس، هیه از عاقله اخ  می شوه. - 1
 این ماهه اتتثنایی اتت. - 2
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وضع   زن حامله، كه محكوم به قصاص نفس است، نبايد پيش از وض  حمل قصاص شود. اگر پعس از   -197ماده 

 افتد.حمل نيز بيم تلف طفل باشد، تا زماني كه حيات طفل محفوظ بماند، قصاص به تأخير مي

 

 

اگر پس از اجراي قصاص نفس، قاتل زنده بماند، حق قصاص براي ولي دم محفوظ است لكن اگعر وي   -198ماده 

اي كه جايز نيست، قصاص كرده باشد، در صورتي كه قاتل آسيب ببيند مشروط به شرايط قصاص عضو از را به گونه

جمله عدم خوف تلف ولي دم، قاتل حق قصاص عضو او را دارد و حق قصاص نفس نيز براي ولي دم بعاقي اسعت   

كعن اگعر ولعي دم نخواهعد     ولي قبل از اجراي قصاص نفس، قاتل بايد حق خود را استيفاي، مصالحه يا گذشت كند ل

دوباره قصاص كند، قاتل حق قصاص او را ندارد. اگر قاتل براي فرار از قصاص نفس حاضر به گذشت، مصعالحه و  

كند تا ظرف  استيفاي حق خود نشود با شكايت ولي دم از اين امر، دادگاه مدت مناسبي را مشخص و به قاتل اعالم مي

ه قصاص عضو اقدام كند. در صورت عدم اقدام او در اين مدت، ولي دم بعه  مهلت مقرر به گذشت، مصالحه يا مطالب

و حق قصاص عضو براي ورثه جاني، گردد  شود و با مطالبه او قصاص نفس اجراي مي تعزير مقرر در قانون محكوم مي

 .محفوظ است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

 «قانون مجازات اسالمی تدریس نشده اند 117الی  193مواد »

 قصاص عضو اجرای -فصل سوم

ابزار قط  و جرح درقصاص عضو بايد تيز، غيرآلوده و مناسب با اجراي قصاص باشد و ايعذاي مرتكعب،    -193ماده 

بيش از مقدار جنايت او ممنو  و موجب تعزير مقرر در قانون است. اگر مرتكب، بيمار يا شرايط زمان و مكان به گونه

صدمه ديگر باشد، در صورت امكعان، موانع  رفع  و قصعاص اجعراي      اي باشد كه در قصاص، بيم سرايت به نفس يا 

 افتد.شود. در غير اين صورت تا برطرف شدن بيم سرايت، قصاص به تأخير مي مي

توان فوراً اجراي كرد لكن  اگر علم به سرايت وجود نداشته باشعد و قصعاص اجعراي    قصاص عضو را مي -112ماده 

سرايت پديد آمده، عمدي محسوب شود، مرتكب حسب مورد، بعه قصعاص    شود و پس از آن، جنايت سرايت كند و

شود لكن پيش از اجراي قصاص نفس ولي دم بايد، ديه جنايتي را كه به عنوان قصاص عضو  نفس يا عضو محكوم مي

 بر مرتكب وارد شده است به او بپردازد و اگر سرايت پديد آمده، غيرعمدي محسوب شود، مرتكب به ديه جنايتي كه

 شود. شود و ديه مقداري كه قصاص شده است كسر نمي است، محكوم مي پديدآمدهبه وسيله سرايت، 

گيري شود و هر چيزي كعه  براي رعايت تساوي قصاص عضو با جنايت، بايد حدود جراحت كامالً اندازه -114ماده 

 مان  از استيفاي قصاص يا موجب ازدياد آن باشد، برطرف گردد.

كننعده  رتكب به سبب حركت يا غيرآن، موجب شود كه قصاص بيش از جنايت انجام شود، قصاصاگر م -112ماده 

 شود. كننده يا فرد ديگري موجب زياده باشد حسب مورد به قصاص يا ديه محكوم ميضامن نيست و اگر قصاص

ل، بيم تلعف  اگر زن حامله، محكوم به قصاص عضو باشد و در اجراي قصاص، پيش يا پس از وض  حم -119ماده 

 افتد.يا آسيب بر طفل باشد، قصاص تا زماني كه بيم مذكور بر طرف شود به تأخير مي

حعس كعردن عضعو او، حعق     قصاص كردن مرتكب در جنايت بر عضو، بدون بيهوش كردن وي يا بعي  -111ماده 

 باشد. عليه اتفاق افتاده حسي عضو مجنيٌعليه است مگر اينكه جنايت درحال بيهوشي يا بي مجنيٌ

 حس كردن عضو او پس از اجراي قصاص جايز است.مداوا و بيهوش كردن مرتكب و بي -115ماده 

عليه قسمت جدا شعده را پيونعد بزنعد،     اگر شخصي همه يا مقداري از عضو ديگري را قط  كند و مجنيٌ -116ماده 

 شود. قصاص ساقط نمي

ارجعا  داده شعده اسعت، در خصعوص قتعل       «تعزيرات»پنجمكتاب در كليه مواردي كه در اين كتاب به  -117ماده 

 شود. ( و تبصره آن عمل مي653( آن قانون و در ساير جنايات عمدي مطابق ماده )653عمدي مطابق ماده )
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 دیات

 «        آن     ی     آی    ی ت    یس  ش ه و           فقط »

 

 دیات -کتاب چهارم

 مواد عمومي -بخش اول 

 تعریف دیه و موارد آن -فصل اول 

ديه مقدر، مال معيني است كه در شر  مقدس به سبب جنايت غيرعمدي بر نفس، عضعو يعا منفععت، يعا      -332ماده 

 جنايت عمدي در مواردي كه به هر جهتي قصاص ندارد، مقرر شده است.

 

حاظ نو  و كيفيت جنايعت و  ارش، ديه غيرمقدر است كه ميزان آن در شر  تعيين نشده است و دادگاه با ل -339ماده 

عليه و ميزان خسارت وارده با در نظر گرفتن ديه مقدر و با جلب نظر كارشناس ميزان آن را  تأثير آن بر سالمت مجنيٌ

 كند. مقررات ديه مقدر در مورد ارش نيز جريان دارد مگر اينكه در اين قانون ترتيب ديگري مقرر شود.تعيين مي

 

عمدي، خطاي محض و جنايت عمدي كه قصاص در آن جايز يا ممكن نيست، در صورت  در جنايت شبه -310ماده 

 .شود مگر به نحو ديگري مصالحه شود عليه يا ولي دم ديه پرداخت مي درخواست مجنيٌ

 

در صورتي كه قاتل از ورثه مقتول باشد چنانچه قتل عمدي باشد از اموال و ديه مقتول و در صورتي كعه   -315ماده 

 برد. در موارد فقدان وارث ديگر، مقام رهبري وارث است.عمدي باشد از ديه وي ارث نمي ض يا شبهخطاي مح

 

 فصل دوم ـ ضمان دیه

عليه يا ولي دم است و احكام و آثار مسؤوليت معدني يعا ضعمان را     ديه، حسب مورد حق شخصي مجنيٌ -313ماده 

 گردد. هاتر، بري نميدارد. ذمه مرتكب جز با پرداخت ديه، مصالحه، ابراي و ت

 برند.االرث از ديه مقتول نيز ارث ميتبصره ع ورثه مقتول به جز بستگان مادري به نسبت سهم
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هرگاه دو يا چند نفر به نحو اشتراک مرتكب جنايت موجب ديه گردند، حسب مورد هريك از شعركا يعا عاقلعه     -312ماده 

 طور مساوي مكلف به پرداخت ديه است. آنها به

 

 سوم ـ راههای اثبات دیه فصل

 ادله اثبات ديه، عالوه بر قسامه، همان ادله اثبات ديون و ضمان مالي است. -313ماده 

 

شرح مقرر در باب قصاص با قسم پنجاه مرد و قتل غيرعمدي با قسعم بيسعت و   قتل عمدي موجب ديه، به -311ماده 

 شود. از سوگند منكر، اثبات ميپنج مرد، تنها درصورت حصول لوث و فقدان ادله ديگر غير 

 

در جنايت بر اعضاي و مناف  اعم از عمدي و غيرعمدي درصورت لوث و فقدان ادله ديگر غير از سعوگند   -316ماده 

تواند با اقامه قسامه به شرح زير، جنايت مورد ادعاي را اثبات و ديه آن را مطالبه كند. لكعن حعق    عليه مي منكر، مجنيٌ

 شود. نميقصاص با آن ثابت 

 شش قسم در جنايتي كه ديه آن به مقدار ديه كامل است. -الف

 پنج قسم در جنايتي كه ديه آن پنج ششم ديه كامل است. -ب

 چهار قسم در جنايتي كه ديه آن دو سوم ديه كامل است. -پ

 سه قسم در جنايتي كه ديه آن يك دوم ديه كامل است. -ت

 م ديه كامل است.دو قسم در جنايتي كه ديه آن يك سو -ث

 يك قسم در جنايتي كه ديه آن يك ششم ديه كامل يا كمتر از آن است. -ج

تواند  عليه، خواه مرد باشد خواه زن، مي ع در مورد هريك از بندهاي فوق درصورت نبودن نفرات الزم، مجنيٌ  5تبصره

 به همان اندازه قسم را تكرار كند.

مقدار ديه، بيش از مقدار مقرر در آن بند و كمتر از مقدار مقرر در بند قبلي ع در هريك از موارد فوق چنانچه   3تبصره

 باشد، رعايت نصاب بيشتر الزم است.

 

عليه، مطالبه قسامه كنعد و در ايعن صعورت     تواند از مدعي اگر مدعي به ترتيب فوق، اقامه قسامه نكند، مي -317ماده 

 شود. عليه با قسامه تبرئه مي مدعي

 

 قررات سوگند در قسامه همان مقررات كتاب قصاص است.م -312ماده 
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عليه يا ولي او مدعي زوال يا نقصان منفعت عضعو شعود درصعورت     هرگاه در اثر جنايت واق  شده مجنيٌ -319ماده 

عليه يا ولي او  لوث و عدم دسترسي به كارشناس مورد وثوق و عدم امكان آزمايش و اختبار موجب علم، ادعاي مجنيٌ

 شود. امه به ترتيبي كه ذكر شد، اثبات ميبا قس

 

عليه يا ولي او نسبت به بازگشت تمام يا بخشي از منفعت زائل شعده يعا    در اختالف ميان مرتكب و مجنيٌ -360ماده 

عليه يا ولي او با سوگند مقدم است و نوبت بعه اجعراي قسعامه     نقصان يافته، درصورت فقدان دليل اثباتي، قول مجنيٌ

 رسد.نمي

عليه در ايامي كه كارشناس مورد وثوق براي بازگشت منفعت زائل شده تعيعين نمعوده اسعت     هرگاه مجنيٌ -365ماده 

فوت نمايد و مرتكب، مدعي بازگشت منفعت قبل از وفات بوده و اولياي ميعت، منكعر آن باشعند، در صعورتي كعه      

رسد و چنانچعه  است و نوبت به اجراي قسامه نميمرتكب نتواند ادعاي خود را ثابت كند، قول اولياي با سوگند مقدم 

 شود. تنها برخي از اولياي سوگند بخورند، ديه نسبت به سهم آنان ثابت مي

 

 فصل چهارم ـ مسؤول پرداخت دیه

 عمدي برعهده خود مرتكب است. ديه جنايت عمدي و شبه -363ماده 

سامه يا علم قاضي ثابعت شعود، پرداخعت ديعه     در جنايت خطاي محض درصورتي كه جنايت با بينه يا ق -362ماده 

 نكول او از سوگند يا قسامه ثابت شد برعهده خود او است. برعهده عاقله است و اگر با اقرار مرتكب يا

هرگاه پس از اقرار مرتكب به جنايت خطايي، عاقله اظهارات او را تصديق نمايد، عاقله مسؤول پرداخت ديه  -تبصره

 است.

 

 
وارد ثبوت اصل جنايت با شهادت، علم قاضي يا قسامه، اگر مرتكب مدعي خطائي بودن آن گعردد و  در م -363ماده 

شود و ديه بر عهده مرتكب است و چنانچعه   عاقله خطاي بودن جنايت را انكار نمايد، قول عاقله با سوگند پذيرفته مي

  است.عاقله از اتيان قسم نكول كند با قسم مدعي، عاقله مكلف به پرداخت ديه 

وسعيله  شوند و سهم آنهعا بعه  تبصره ع در صورتي كه برخي از افراد عاقله سوگند ياد نمايند از پرداخت ديه معاف مي 

 گردد.  مرتكب پرداخت مي
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 سازد نيست.هايي كه شخص بر خود وارد مي عاقله، مكلف به پرداخت ديه جنايت -361ماده 

 
تنها مكلف به پرداخت ديه خطاي محض است، ليكن ضامن اتالف مالي كه به طور خطعائي تلعف    عاقله، -366ماده 

 باشد. شده است نمي

 
 هاي كمتر از موضحه نيست، هرچند مرتكب، نابالغ يا مجنون باشد. عاقله، مكلف به پرداخت ديه جنايت -367ماده 

بر يك يا چند عضو وارد آيد، مالک رسيدن به ديه تبصره ع هرگاه در اثر يك يا چند ضربه خطائي، صدمات متعددي  

 طور جداگانه است و براي ضمان عاقله، رسيدن ديه مجمو  آنها به ديه موضحه كافي نيست. موضحه، ديه هر آسيب به

 

ترتيب طبقات ارث است. همه عاقله عبارت از پدر، پسر و بستگان ذكور نسبي پدري و مادري يا پدري به -362ماده 

 باشند. صورت مساوي مكلف به پرداخت ديه ميتوانند ارث ببرند بهكه در زمان فوت ميكساني 

 
عاقله در صورتي مسؤول است كه عالوه بر داشتن نسب مشرو ، عاقل، بالغ و در مواعد پرداخت اقسعاط   -369ماده 

 ديه،  تمكن مالي داشته باشد.

 
ا عاقله او به دليل عدم تمكن مالي نتوانعد ديعه را در مهلعت    در صورتي كه مرتكب، داراي عاقله نباشد، ي -370ماده 

شود. در اين مورد فرقي ميان ديعه   المال پرداخت مي مقرر بپردازد، ديه توسط مرتكب و در صورت عدم تمكن از بيت

 نفس و غير آن نيست.

 
كنعد، مرتكعب   ران زندگي معي هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي كه در اي هرگاه فرد ايراني از اقليت -375ماده 

دار پرداخت ديه است لكن در صورتي كه تعوان پرداخعت ديعه را نداشعته     جنايت خطاي محض گردد، شخصاً عهده

شود و اگر با مهلت مناسب نيز قادر به پرداخت نباشد، مععادل ديعه توسعط دولعت      مي باشد، به او مهلت مناسب داده

 شود. پرداخت مي
 

اصل جنايت ثابت شود لكن نو  آن اثبات نشود ديه ثابت و پرداخت آن برعهعده مرتكعب    در مواردي كه -373ماده 

 است.
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هرگاه مأموري در اجراي وظايف قانوني، عملي را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت يا  -372ماده 

 المال است. صدمه بدني كسي شود، ديه برعهده بيت

خطر يا از روي تقصير، وارد منطقه ممنوعه نظامي و يا هر مكان ديگري كه ورود به تبصره ع هرگاه شخصي با علم به  

آن ممنو  است، گردد و مطابق مقررات، هدف قرار گيرد، ضمان ثابت نيست و در صورتي كه از ممنوعه بودن مكعان  

 شود. المال پرداخت مي مزبور آگاهي نداشته باشد، ديه از بيت

 

مدي درصورتي كه به دليل مرگ يا فرار به مرتكب دسترسي نباشد، ديه از مال او گرفتعه  در جنايت شبه ع -373ماده 

 .شود المال پرداخت مي شود و درصورتي كه مال او كفايت نكند از بيت مي

 

در جنايت خطاي محض در مواردي كه پرداخت ديه بر عهده مرتكب است اگر به علت معرگ يعا فعرار،     -371ماده 

شود و درصورتي كه مرتكب مالي نداشته باشد ديه از  نباشد ديه جنايت از اموال او پرداخت مي دسترسي به او ممكن

 شود. المال پرداخت مي بيت

 

باشد، ديه تاب  احكام ساير ديون در صورت فوت مرتكب در مواردي كه خود وي مسؤول پرداخت ديه مي -376ماده 

 متوفي است.

 

ارتكاب جنايت، توسط يك نفر از دو يا چند نفر معين، درصورت وجود لوث بر در موارد علم اجمالي به  -377ماده 

شود و درصورت عدم وجود لوث، صاحب حعق   برخي از اطراف علم اجمالي، طبق مواد قسامه در اين باب عمل مي

داخعت  المعال پر  تواند از متهمان مطالبه سوگند كند كه اگر همگي سوگند ياد كنند در خصوص قتل ديعه از بيعت   مي

 شود. شود و در غير قتل، ديه به نسبت مساوي از متهمان دريافت مي مي

ٌعليه مخيرند براي دريافت ديه به  هرگاه منشأ علم اجمالي، اقرار متهمان باشد، حسب مورد اولياي دم يا مجني -تبصره

 و غير قتل نيست.هر يك از متهمان مراجعه كنند و در اين امر تفاوتي بين جنايت عمدي و غيرعمدي و قتل 

 
طور مساوي بر  هرگاه همه يا برخي از اطراف علم اجمالي، از اتيان سوگند يا اقامه قسامه امتنا  كنند ديه به -372ماده 

دار پرداخت ديه خواهد بعود.   كننده يكي باشد به تنهايي عهده كه امتنا  شود و درصورتي كنندگان ثابت مي عهده امتنا 

 ان قتل و غير آن نيست.در حكم فوق تفاوتي مي
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اي كشته يا مصدوم شود و جنايت، مستند به برخي از رفتارها باشد و مرتكب هرگاه كسي در اثر رفتار عده -379ماده 

 طور مساوي بپردازند. هر رفتار مشخص نباشد، همه آنها بايد ديه نفس يا ديه صدمات را به

 

يت، عليه شخصي معين از اطراف علم اجمعالي بعا قسعامه، طبعق     در موارد تحقق لوث و امكان اثبات جنا -320ماده 

 شود. مقررات قسامه عمل مي

 

عليه يا اولياي دم ادعاي كنند كه مرتكب شخصعي نعامعين از دو يعا چنعد نفعر مععين اسعت،         هرگاه مجنيٌ -325ماده 

يكي از آنها، مرتكب به علعم  تواند اقامه قسامه نمايد. با اجراي قسامه بر مجرم بودن  درصورت تحقق لوث، مدعي مي

 گردد. شود و مفاد مواد فوق اجراي مي اجمالي مشخص مي

 

در موارد علم اجمالي به انتساب جنايت به يكي از دو يا چند نفر وعدم امكعان تعيعين مرتكعب، چنانچعه      -323ماده 

 شود. جنايت، عمدي باشد قصاص ساقط و حكم به پرداخت ديه مي

 

رار به جنايت موجب ديه كند سپس شخص ديگري اقرار كند كه مرتكب همان جنايت شده هرگاه كسي اق -322ماده 

 است و علم تفصيلي به كذب يكي از دو اقرار نباشد مدعي مخير است فقط از يكي از آن دو مطالبه ديه كند.

 
برسعد و او اقامعه    عليعه معدعي قتل و عدم شناسايي قاتل كه با تحقق لوث نوبت به قسامه  وقو در موارد  -323ماده 

شود و در غير موارد لوث چنانچه نوبت به سوگند متهم برسد و طبق مقررات  المال پرداخت مي قسامه كند، ديه از بيت

 شود. المال پرداخت مي بر عدم انجام قتل سوگند بخورد ديه از بيت

 
ثر اجراي مجازات كشته شود هرگاه محكوم به قصاص عضو يا تعزير يا حد غيرمستوجب سلب حيات در ا -321ماده 

اي بيش از مجازات مورد حكم به او وارد شود، چنانچه قتل يا صدمه، عمدي يا مستند به تقصير باشد، مجري  يا صدمه

شود. در غير اين صورت در مورد قصاص و حد، ضمان منتفي اسعت   حكم، حسب مورد به قصاص يا ديه محكوم مي

 شود. اخت ميالمال پرد و در تعزيرات، ديه از بيت

 عليه باشد ضمان منتفي است. اضافي مستند به محكومٌ چنانچه ورود آسيب -تبصره
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هرگاه پس از اجراي حكم قصاص، حد يا تعزير كه موجب قتل، يا صدمه بعدني شعده اسعت پرونعده در      -326ماده 

د، دادگعاه  دادگاه صالح طبق مقررات آيين دادرسعي، رسعيدگي مجعدد شعده و ععدم صعحت آن حكعم ثابعت شعو         

المال را صادر و پرونده را با ذكر مستندات، جهت رسيدگي به مرجع    مجدد، حكم پرداخت ديه از بيت كننده  رسيدگي

نمايد تا طبق مقررات رسيدگي شود. درصعورت ثبعوت عمعد يعا تقصعير از طعرف قاضعي         ي مربوط ارسال مييقضا

حسب مورد به قصاص يا تعزيعر مقعرر در كتعاب    صادركننده حكم قطعي، وي ضامن است و به حكم مرج  مذكور، 

 شود. المال محكوم مي و بازگرداندن ديه به بيت« تعزيرات»پنجم 

 

المعال پرداخعت    اگر شخصي به قتل برسد و قاتل شناخته نشود يا بر اثر ازدحام كشته شعود ديعه از بيعت    -327ماده 

 گردد. مي
 

 فصل پنجم ـ مهلت پرداخت دیه

 نحو ديگري تراضي شده باشد:ترتيب زير است مگر اينكه بهپرداخت ديه، از زمان وقو  جنايت بهمهلت  -322ماده 

 در عمد موجب ديه، ظرف يك سال قمري -الف

 در شبه عمد، ظرف دو سال قمري -ب

 در خطاي محض، ظرف سه سال قمري -پ

لعه  قسمتي از ديه اقعدام نمايعد، محكعومٌ    كننده در بين مهلتهاي مقرر نسبت به پرداخت تمام ياهرگاه پرداخت -تبصره

 مكلف به قبول آن است.

 
كننده بايد ظرف هر سال، يك سوم ديه و در شبه عمدي، ظرف هر سعال  درجنايت خطاي محض، پرداخت -329ماده 

 نصف ديه را بپردازد.

 

صعورت  پرداخت ديعه بعه  كننده بخواهد هر يك از انوا  ديه را پرداخت نمايد و يا درصورتي كه پرداخت -390ماده 

 اقساطي باشد، معيار، قيمت زمان پرداخت است مگر آنكه بر يك مبلغ قطعي توافق شده باشد.

 

عليه بر گرفتن ديه توافق شود لكعن مهلعت    در مواردي كه بين مرتكب جنايت عمدي و اولياي دم يا مجنيٌ -395ماده 

 ضي پرداخت گردد.سال از حين تراپرداخت آن مشخص نگردد، ديه بايد ظرف يك
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 فصل ششم ـ موجبات ضمان

جنايت درصورتي موجب قصاص يا ديه است كه نتيجه حاصله مستند به رفتار مرتكب باشد اعم از آنكعه   -393ماده 

 نحو مباشرت يا به تسبيب يا به اجتما  آنها انجام شود.به
 

ن، مان  از تحقق جنايت نيست مانند فوت ناشي وجود فاصله زماني، ميان رفتار مرتكب و نتيجه ناشي از آ -392ماده 

( اين قانون در 393از انتقال عامل بيماري كشنده، كه حسب مورد موجب قصاص يا ديه است. حكم اين ماده و ماده)

 م جاري است.يمورد كليه جرا
 

 مباشرت آن است كه جنايت مستقيماً توسط خود مرتكب واق  شود. -393ماده 

 

دهد موجب تلف يا صدمه بدني گردد، ضامن ديه است مگر آنكعه  پزشك در معالجاتي كه انجام ميهرگاه  -391ماده 

عمل او مطابق مقررات پزشكي و موازين فني باشد يا اين كه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتكب تقصيري هم 

دليعل  نباشد و يا تحصيل برائعت از او بعه   دليل نابالغ يا مجنون بودن او، معتبرنشود و چنانچه أخذ برائت از مريض به

 شود. بيهوشي و مانند آن ممكن نگردد، برائت از ولي مريض تحصيل مي

در صورت عدم قصور يا تقصير پزشك در علم و عمل براي وي ضمان وجود ندارد هرچنعد برائعت أخعذ     –5تبصره 

 نكرده باشد.

ولي عام كه مقام رهبري است. در معوارد فقعدان يعا ععدم     وليّ بيمار اعم از ولي خاص است مانند پدر و  -3تبصره 

دسترسي به ولي خاص، رئيس قوه قضائيه با استيذان از مقام رهبري و تفويض اختيار به دادستانهاي مربوطه به اعطاي 

 نمايد.برائت به طبيب اقدام مي

 

نمايد، درصورت تلف ند آن صادر ميپزشك در معالجاتي كه دستور انجام آن را به مريض يا پرستار و مان -396ماده 

 عمل نمايد. ( اين قانون391)يا صدمه بدني ضامن است مگر آنكه مطابق ماده

شود و بعا   در موارد مزبور، هرگاه مريض يا پرستار بداند كه دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف مي - 5تبصره

 خسارت مستند به خود مريض يا پرستار است.وجود اين به دستور عمل كند، پزشك ضامن نيست بلكه صدمه و 

 شود. ( اين قانون عمل مي391در قط  عضو يا جراحات ايجاد شده در معالجات پزشكي طبق ماده) - 3تبصره

 

در موارد ضروري كه تحصيل برائت ممكن نباشد و پزشك براي نجات مريض، طبعق مقعررات اقعدام بعه      -397ماده 

 صدمات وارده نيست. معالجه نمايد، كسي ضامن تلف يا
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گردد به نحوي از انحاي موجب جنايت گعردد حمعل   هرگاه شيئي كه توسط انسان يا وسيله نقليه حمل مي -392ماده 

 كننده ضامن ديه است.

 

اختيار فرار كند يا بدون اختيعار حركتعي از او   هرگاه كسي ديگري را بترساند و آن شخص در اثر ترس بي -399ماده 

جب ايراد صدمه بر خودش يا ديگري گردد، ترساننده حسب تععاريف جنايعات عمعدي و غيرعمعدي     سر بزند كه مو

 مسؤول است.

 

در مواردي كه جنايت يا هر نو  خسارت ديگر مستند به رفتار كسي نباشد، مانند اينكه در اثر علل قهعري   -100ماده 

 واق  شود، ضمان منتفي است.

 

ح بكشد يا حيواني مانند س  را به سوي او برانگيزد يا هر كار ديگعري  هرگاه كسي به روي شخصي سال -105ماده 

گردد مانند فرياد كشيدن يا انفجار صوتي انجام دهد و بر اثر اين ارعاب، شعخص بميعرد يعا     كه موجب هراس او مي

 شود. مصدوم گردد حسب مورد بر اساس تعاريف انوا  جنايات به قصاص يا ديه محكوم مي

 

اه كسي خود را از جاي بلندي پرت كند و بر روي شخصي بيافتد و سبب جنايعت شعود بعر اسعاس     هرگ -103ماده 

شود لكن اگر فعلي از او سر نزنعد و بعه علعل قهعري      تعاريف انوا  جنايت حسب مورد به قصاص يا ديه محكوم مي

 ست.همچون طوفان و زلزله پرت شود و به ديگري بخورد و صدمه به او وارد كند، كسي ضامن ني

 

شده بميرد يا مصدوم هرگاه كسي ديگري را به روي شخص ثالثي پرت كند و شخص ثالث يا شخص پرت -102ماده 

 گردد درصورتي كه مشمول تعريف جنايت عمدي نگردد، جنايت شبه عمدي است.

 

حال حركت است اي كه با داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطمئن و رعايت ساير مقررات در هرگاه راننده -103ماده 

در حالي كه قادر به كنترل وسيله نباشد و به كسي كه حضورش در آن محل مجاز نيست، بدون تقصير برخورد نمايد، 

 ضمان منتفي و در غير اين صورت راننده ضامن است.

اي كعه  گونعه ع در موارد فوق هرگاه عدم رعايت برخي از مقررات رانندگي تأثيري در حادثه نداشته باشد بعه 5تبصره 

 تقصير مرتكب علت جنايت حاصله نباشد، راننده ضامن نيست. 

 حكم مندرج در اين ماده در مورد وسايل و ابزارآالت ديگر نيز جاري است. -3تبصره 
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به سبب حوادثي مانند واژگون شدن خودرو و يا برخورد آن بعا موانع ، سرنشعينان     رانندگيهرگاه هنگام  -101ماده 

خودرو مصدوم يا تلف شوند در صورتي كه سبب حادثه، علل قهري همچون زلزله و سيل نبوده و مستند بعه راننعده   

شخص ضعامن   باشد، راننده ضامن ديه است. چنانچه وقو  حادثه مستند به شخص حقوقي يا حقيقي ديگري باشد آن

 است.

 

تسبيب در جنايت آن است كه كسي سبب تلف شدن يا مصدوميت ديگعري را فعراهم كنعد و خعود مسعتقيماً       -106ماده 

شد مانند آنكه چاهي بكند و كسعي در آن  مرتكب جنايت نشود به طوري كه در صورت فقدان رفتار او جنايت حاصل نمي

 بيفتد و آسيب ببيند.

 

در معابر و اماكن عمومي يا ملك ديگري بدون اذن مالك، گودالي حفر كند يا چيز لغزنعده هرگاه شخصي  -107ماده 

اي در آن قرار دهد و يا هر عملي انجام دهد كه سبب آسيب ديگري گردد، ضامن ديه  است مگر اينكعه فعرد آسعيب   

 ديده با علم به آن و امكان اجتناب، عمداً با آن برخورد نمايد.

 

( اين قانون را در ملك خويش يا مكاني كه در تصرف 107خصي يكي از كارهاي مذكور در ماده)هرگاه ش -102ماده 

و اختيار اوست، انجام دهد و سبب آسيب ديگري گردد، ضامن نيست مگر اينكه شخصي را كه آگاه به آن نيسعت بعه   

 آنجا بخواند و به استناد آن، جنايتي به وي وارد گردد.

ديده بدون اذن مالك يا با اذني كه قبل از انجام اعمال معذكور از مالعك گرفتعه، وارد    هرگاه شخص آسيب -5تبصره 

شود و صاحب ملك از ورود او اطال  نداشته باشد، مالك ضامن نيست مگر اينكه صدمه يا تلف به علت اغواي، سهل

 انگاري در اطال  دادن و مانند آن مستند به مالك باشد.

( ايعن قعانون گعردد و    107ديگري و بدون اذن او، مرتكب يكي از كارهاي مذكور در معاده) هرگاه كسي در ملك  -3تبصره 

دار ديه است مگر اينكه بروز حادثعه و صعدمه   شخص ثالثي كه بدون اذن وارد آن ملك شده است، آسيب ببيند، مرتكب عهده

عالمتي هشداردهنده بگذارد يعا درب  مستند به خود مصدوم باشد كه دراين صورت مرتكب ضامن نيست مانند اينكه مرتكب 

 م يا با شكستن درب وارد شود.يمحل را قفل كند لكن مصدوم بدون توجه به عال

 
هرگاه كسي در معابر يا اماكن عمومي با رعايت مقررات قانوني و نكات ايمني عملي به مصلحت ععابران   -109ماده 

 امن نيست.انجام دهد و اتفاقاً موجب وقو  جنايت يا خسارت گردد، ض
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احسان و كمك به ديگري رفتاري را كه به جهت حفظ مال، جان، عرض يا ناموس او  4انگیزههرگاه شخصي با  -150ماده 

و نكعات ايمنعي،    2رعایت مقررات قبانونی صورت  الزم است، انجام دهد و همان عمل موجب صدمه و يا خسارت شود در

 9ضامن نیست.
 

در مكان يا راهي كه توقف در آنجا مجاز است توقف كند يا وسيله نقليه خود يا  كسي كه در ملك خود يا -155ماده 

هر شيي مجاز ديگري را در آنجا قرار دهد و شخصي با آنها برخورد كند و مصدوم گردد يا فوت كند ضامن نيست و 

 چنانچه خسارتي بر او يا مالش وارد شود، برخوردكننده ضامن است.

 

ر محلهايي كه توقف در آنها مجاز نيست، توقف نمايد يا شيي و يعا حيعواني را در ايعن    هرگاه شخصي د -153ماده 
اي در آن قرار دهد و ديگري بدون توجه به آنهعا در اثعر برخعورد يعا لغعزش      قبيل محلها مستقر سازد يا چيز لغزنده

را مستقر نموده يعا راه   مصدوم شود يا فوت كند يا خسارت مالي ببيند، شخص متوقف يا كسي كه آن شيي يا حيوان
باشد مگر آنكه عابر با وسعت راه و محل عمعداً بعا آن برخعورد    را لغزنده كرده است، ضامن ديه و ساير خسارات مي
 شود. دار خسارت وارده نيز ميگيرد بلكه عهده كند كه در اين صورت نه فقط خسارت به او تعلق نمي

 
انعد، مفقعود شعود،    طور مشكوكي از محل اقامتش فراخوانده و بيرون برده بههرگاه شخصي را كه شبانه و  -152ماده 
شده زنده است يا اگر فوت كرده به مرگ عادي يا علل كننده، ضامن ديه اوست مگر اينكه ثابت كند كه دعوتدعوت

حكم در مورد كسي  قهري بوده كه ارتباطي به او نداشته است يا اگر كشته شده ديگري او را به قتل رسانده است. اين
 كه با حيله يا تهديد يا هر طريق ديگري، كسي را بربايد و آن شخص مفقود گردد نيز جاري است.

تبصره ع هرگاه پس از دريافت ديه، مشخص شود كه شخص مفقود زنده است و يا قاتل شناسايي گردد، ديعه مسعترد    
 شود. داً كشته است قصاص ثابت ميكننده شخص مفقود را عمگردد و چنانچه اثبات شود كه دعوت مي

 

كس ضامن وجود آيد و موجب آسيب گردد، هيسهرگاه در اثر علل قهري مانند سيل و زلزله مانعي به -153ماده 
نيست، گرچه شخص يا اشخاصي تمكن برطرف كردن آنها را داشته باشند و اگر سيل يا مانند آن، چيزي را به همراه 

دار نامناسب مانند جاي اول يا در جاي بدتري قرار دهد كه موجب آسيب شود، عهدهآورد ولكن كسي آن را جايي 
تري قرار دهد ضامن  ديه است و اگر آن را از جاي نامناسب بردارد و در جهت مصلحت عابران در جاي مناسب

 نيست.
 تر نيز ضامن نيست. مناسبوجود آمده باشد تغييردهنده وضعيت به حالت هرگاه مان  مزبور توسط شخصي به -5تبصره 
گونه حوادث را برعهده دارند، درصورت تقصير ع افراد يا دستگاههايي كه مسؤوليت اصالح يا رف  آثار اين   3تبصره 

 باشند. يا قصور قابل استناد در انجام وظيفه، ضامن مي
                                                           

 اتت.« قصس»، چ زی غ ر از «انگ زه»توجه:  - 1
 هم ن قانون. 158ماهه « ب»اجرای قانون اهم . بنس  - 2
 هم ن قانون آمسه اتت. 158عسم مسئول ت مسنی ه  اینجا و عسم مسئول ت ک فری ه  ماهه  - 3
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امثال آن ععرف و ععادت شعده باشعد،     هرگاه قرار دادن كاال در خارج مغازه يا توقف اتومبيل در مقابل منزل و  -151ماده 

كننده اتومبيل درصورت عدم من  قانوني و عريض بودن معبر و عدم ايجاد مزاحمعت بعراي ععابران    گذارنده كاال يا متوقف

 ضامن زيانهاي وارده نيست.

 

ز است، قرار هرگاه كسي چيزي را در مكاني مانند ديوار يا بالكن ملك خود كه قرار دادن اشياي در آن جاي -156ماده 

بيني نشده به معبر عام و يا ملك ديگري بيفتد و موجب صدمه يعا خسعارت شعود ضعمان     دهد و در اثر حوادث پيش

 منتفي است مگر آنكه آن را طوري گذاشته باشد كه نوعاً مستعد صدمه يا خسارت باشد.

 

جاز بسازد يا بالكن و ماننعد آن را بعا   نحو مدار احداث ملكي است بنايي را بهاگر مالك يا كسي كه عهده -157ماده 

رعايت نكات ايمني و ضوابط فني كه در استحكام بنا الزم است در محل مجاز احداث كند و اتفاقاً موجب آسيب يعا  

 خسارت گردد، ضامن نيست.

ربعط  دسان ذياي باشد كه نتوان آن را به مالك مستند نمود مانند آنكه مستند به مهنگونهاگر عمل غيرمجاز به -تبصره

 ساختمان باشد ضمان از مالك منتفي و كسي كه عمل مذكور مستند به اوست ضامن است.

 

هرگاه شخصي بنا يا ديواري را برپايه محكم و با رعايت مقرراتي كه در استحكام بنا و ايمنعي الزم اسعت    -152ماده 

سقوط كند و موجب آسيب گردد، ضامن نيست بيني نشده، مانند زلزله يا سيل، علت حوادث پيشاحداث نمايد لكن به

كند لكعن  و چنانچه ديوار يا بنا را به سمت ملك خود احداث نمايد كه اگر سقوط كند طبعاً در ملك خود، سقوط مي

 اتفاقاً به سمت ديگري سقوط نمايد و موجب آسيب گردد، ضامن نيست.

 

مايل احداث شده است در مععرض ريعزش قعرار گيعرد يعا      هرگاه ديوار يا بنايي كه برپايه استوار و غيرمت -159ماده 

متمايل به سقوط به سمت ملك ديگري يا معبر گردد اگر قبل از آنكه مالك تمكن اصالح يا خراب كعردن آن را پيعدا   

نحو مقتضي افراد در معرض آسيب را از كند ساقط شود و موجب آسيب گردد، ضمان منتفي است مشروط به آنكه به

سازي و جلوگيري از وقو  آسيب،  ه كرده باشد. چنانچه مالك با وجود تمكن از اصالح يا رف  يا آگاهوجود خطر آگا

 انگاري نمايد، ضامن است.سهل

تبصره ع هرگاه ديوار يا بنايي كه ساقط شده متعلق به صغير يا مجنون باشد وليّ او ضامن است و اگر بناي معذكور از   

 ي و مسؤول آن ضامن است.بناهاي عمومي و دولتي باشد، متول

 

دار صعدمه و خسعارت   هرگاه شخصي ديوار يا بناي ديگري را بدون اذن او متمايل به سقوط نمايد، عهده -130ماده 

 ناشي از سقوط آن است.



63 
 

كند هرگاه شخصي در ملك خود يا مكان مجاز ديگري، آتشي روشن كند و بداند كه به جايي سرايت نمي -135ماده 

جايي ديگر سرايت نمايد و موجب خسارت و صدمه گردد ضمان ثابت نيست و سرايت نكند لكن اتفاقاً به و غالباً نيز

 در غير اين صورت ضامن است.

 

متصرف هر حيواني كه از احتمال حمله آن آگاه است بايد آن را حفظ نمايد و اگر در اثر تقصير او، حيوان  -133ماده 

ضامن است. ولي اگر از احتمال حمله حيوان آگاه نبوده و عدم آگعاهي ناشعي از   مزبور به ديگري صدمه وارد سازد، 

 تقصير او نباشد، ضامن نيست.

 شود. نگهداري حيواني كه شخص توانايي حفظ آن را ندارد، تقصير محسوب مي -5تبصره 

ادر به حفعظ و  نگهداري هر وسيله يا شيي خطرناكي كه ديگران را در معرض آسيب قرار دهد و شخص ق -3تبصره 

 ( اين ماده است.5رساني آن نباشد، مشمول حكم تبصره)جلوگيري از آسيب

 

هرگاه شخصي با اذن كسي كه حق اذن دارد، وارد منزل يا محلي كه در تصرف اوست، گردد و از ناحيه  -132ماده 

ن شيي يا حيوان قبل از دهنده ضامن است، خواه آحيوان يا شيئي كه در آن مكان است صدمه و خسارت ببيند، اذن

رساني آن علم داشعته باشعد   دهنده نسبت به آسيباذن در آن محل بوده يا بعداً در آن قرار گرفته باشد و خواه اذن

 خواه نداشته باشد.

در مواردي كه آسيب مستند به مصدوم باشد مانند آنكه واردشونده بداند حيوان مزبور خطرناک اسعت و اذن  -تبصره 

 باشد، ضمان منتفي است.ن آگاه نيست و يا قادر به رف  خطر نميدهنده از آ

 

كه سوار حيوان است آن را در معابر عمومي يا ديگر محلهاي غير مجاز متوقف نمايد در مورد  كسيهرگاه  -133ماده 

مهعار  باشد ضعامن اسعت و چنانچعه    كند و مستند به فعل شخص مزبور ميوارد مي حيوانهايي كه آن  تمام خسارت

 حيوان در دست ديگري باشد مهاركننده به ترتيب فوق ضامن است.

 

هايي اسعت كعه    هرگاه شخصي عملي انجام دهد كه موجب تحريك يا وحشت حيوان گردد ضامن جنايت -131ماده 

 كند مگر آنكه عمل مزبور مصداق دفا  مشرو  باشد.حيوان در اثر تحريك يا وحشت وارد مي

 

يا چند عامل، برخي به مباشرت و بعضي به تسبيب در وقو  جنايتي، تأثير داشته باشند، ععاملي  هرگاه دو  -136ماده 

باشعند   طور مساوي ضامن معي  كه جنايت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنايت مستند به تمام عوامل باشد به

فتارشان مسؤول هسعتند. در صعورتي   مگر تأثير رفتار مرتكبان متفاوت باشد كه در اين صورت هريك به ميزان تأثير ر

 اختيار، جاهل، صغير غيرمميز يا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب، ضامن است.كه مباشر در جنايت بي
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واسطه با يكديگر كشته شوند يا آسيب ببينند، چنانچه ميزان تعأثير آنهعا در   هرگاه دو نفر بر اثر برخورد بي -137ماده 

عمدي نصف ديه هر كدام از مال ديگري و در مورد خطاي محض نصعف   مورد جنايت شبهبرخورد، مساوي باشد در 

شود و اگر تنها يكي از آنها كشته شود يا آسيب ببينعد، حسعب معورد     وسيله عاقله ديگري پرداخت ميديه هر كدام به

 عليه يا اولياي دم او بپردازند. عاقله يا خود مرتكب، نصف ديه را بايد به مجنيٌ

 

هرگاه در اثر برخورد دو وسيله نقليه زميني، آبي يا هوايي، راننده يا سرنشينان آنها كشته شوند يعا آسعيب    -132 ماده

ببينند درصورت انتساب برخورد به هر دو راننده، هريك مسؤول نصف ديه راننده مقابل و سرنشعينان هعر دو وسعيله    

هاي مقابعل و  هريك از رانندگان مسؤول يك سوم ديه رانندهنقليه است و چنانچه سه وسيله نقليه با هم برخورد كنند 

شعود و هرگعاه يكعي از     باشد و به همين صورت در وسايل نقليه بيشتر، محاسبه معي سرنشينان هر سه وسيله نقليه مي

 اي كه برخورد به او مستند شود، فقط او ضامن است.گونهطرفين مقصر باشد به

 

صير موجب ضمان مدني يا كيفري است، دادگاه موظف است استناد نتيجه حاصعله  در كليه مواردي كه تق -139ماده 

 به تقصير مرتكب را احراز نمايد.

 

وجود آيد، ضمان هرگاه برخورد بين دو يا چند نفر يا وسيله نقليه بر اثر عوامل قهري مانند سيل و طوفان به -120ماده 

 منتفي است.

 

قعدري  دثه به يكي از طرفين مستند باشد مثل اينكه حركت يكي از طعرفين بعه  در موارد برخورد هرگاه حا -125ماده 

 ضعيف باشد كه اثري بر آن مترتب نگردد، تنها درباره طرفي كه حادثه مستند به او است، ضمان ثابت است.

 

ردد حسعب  در برخورد دو وسيله نقليه هرگاه رفتار هر دو يا يكي از آنها مشمول تعريف جنايات عمدي گ -123ماده 

 شود. مورد به قصاص يا ديه حكم مي

 

طوري كه آن جنايت  نحو شركت سبب وقو  جنايت يا خسارتي بر ديگري گردند بههرگاه دو يا چند نفر به -122ماده 

 باشند. طور مساوي ضامن مي يا خسارت به هر دو يا همگي مستند باشد، به

 

علت برخورد آسعيب  يا چند نفر يا وسيله نقليه با هم برخورد كنند و بههرگاه بر اثر ايجاد مان  يا سببي دو  -123ماده 

 ببينند و يا كشته شوند، مسبب ضامن است.
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صورت طولي دخالت داشته نحو سبب و بههرگاه دو يا چند نفر با انجام عمل غيرمجاز در وقو  جنايتي به -121ماده 

ثير سبب يا اسباب ديگر باشد، ضامن است مانند آنكه يكعي از  باشند كسي كه تأثير كار او در وقو  جنايت قبل از تأ

آنان گودالي حفر كند و ديگري سنگي در كنار آن قرار دهد و عابري به سبب برخورد با سن  به گودال بيفتد كعه در  

اين صورت، كسي كه سن  را گذاشته، ضامن است مگر آنكه همه قصد ارتكاب جنايت را داشته باشند كعه در ايعن   

 شود. رت شركت در جرم محسوب ميصو

 

( اين قانون عمل يكي از دو نفر غيرمجاز و عمل ديگري مجاز باشد ماننعد آنكعه   121هرگاه در مورد ماده) -126ماده 

شخصي وسيله يا چيزي را در كنار معبر عمومي كه مجاز است، قرار دهد و ديگري كنار آن چاهي حفر كند كه مجاز 

جاز بوده، ضامن است. اگر عمل شخصي پس از عمل نفر اول و بعا توجعه بعه اينكعه     نيست، شخصي كه عملش غيرم

 شود انجام گرفته باشد، نفر دوم ضامن است. ايجاد آن سبب در كنار سبب اول موجب صدمه زدن به ديگران مي

 

عليه باشد ضمان  مجنيٌدر كليه موارد مذكور در اين فصل هرگاه جنايت منحصراً مستند به عمد و يا تقصير  -127ماده 

ثابت نيست. در مواردي كه اصل جنايت مستند به عمد يا تقصير مرتكب باشد لكن سرايت آن مستند به عمد يا تقصير 

 عليه باشد مرتكب نسبت به مورد سرايت ضامن نيست. مجنيٌ

 

 فصل هفتم ـ تداخل و تعدد دیات

اخل آنها است مگر مواردي كه در اين قعانون خعالف آن   در تعدد جنايات، اصل بر تعدد ديات و عدم تد -122ماده 

 مقرر شده است.

 

عليه در اثر سرايت صدمه يا صدمات غيرعمدي فوت نمايد يا عضوي از اعضاي او قط  شود  هرگاه مجنيٌ -129ماده 

 شود: ترتيب ذيل ديه تعيين مييا آسيب بزرگتري ببيند به

 شود. ها ديه نفس يا عضو يا آسيب بزرگتر ثابت ميدرصورتي كه صدمه وارده يكي باشد، تن -الف 

در صورت تعدد صدمات چنانچه مرگ يا قط  عضو يا آسيب بيشتر، در اثر سرايت تمام صدمات باشد، تنها ديه  -ب 

شود و اگر مرگ يا قط  عضو يا آسيب بزرگتر در اثر سرايت برخي از صدمات  نفس يا عضو يا آسيب بزرگتر ثابت مي

كند و ديه صعدمات غيرمسعري، جداگانعه    صدمات مسري در ديه نفس يا عضو يا آسيب بزرگتر تداخل ميباشد، ديه 

 شود. محاسبه و مورد حكم واق  مي
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هرگاه صدمه وارده عمدي باشد و نوعاً كشنده يا موجب قط  عضو يا آسعيب بيشعتر نباشعد لكعن اتفاقعاً       -130ماده 

ت به جنايت عمدي كمتر، حسب مورد ديعه جنايعت بيشعتر نيعز بايعد      سرايت كند، عالوه بر حق قصاص يا ديه، نسب

پرداخت شود مانند اينكه شخصي عمداً انگشت ديگري را قط  كند و اتفاقاً اين قط  سعرايت كنعد و موجعب فعوت     

عليعه   عليه يا قط  دست او گردد، عالوه بر حق قصاص يا ديه انگشت، حسب مورد ديه نفس يا ديه دست مجنيٌ مجنيٌ

 بايد پرداخت شود. نيز

 

وجود آيد چنانچعه هريعك از   هرگاه در اثر يك ضربه يا هر رفتار ديگر، آسيبهاي متعدد در اعضاي بدن به -135ماده 

آنها در اعضاي مختلف باشد يا همه در يك عضو بوده ولي نو  هر آسيبي غير از نو  ديگري باشد و يا از يعك نعو    

 ه از يك عضو باشد، هر آسيب ديه جداگانه دارد.بوده ولكن در دو يا چند محل جداگان

 
 هرگاه در اثر رفتارهاي متعدد، آسيبهاي متعدد ايجاد شود هر آسيبي ديه جداگانه دارد. -133ماده 

 

كند و تنها ديه يك آسعيب  درصورت وجود مجمو  شرايط چهارگانه ذيل، ديه آسيبهاي متعدد تداخل مي -132ماده 

 شود: ثابت مي

 هاي متعدد يا جراحات متعدد از يك نو  باشد.آسيبهاي ايجاد شده مانند شكستگيهمه  -الف

 همه آسيبها در يك عضو باشد. -ب

 اي نزديك به هم باشد كه عرفاً يك آسيب محسوب شود.گونهآسيبها متصل به هم يا به -پ

 وجود آيد.مجمو  آسيبها با يك رفتار مرتكب به -ت

 
ك يا چند رفتار، مناف  متعدد زائل يا ناقص شود مانند اينكه در اثر ضربه بعه سعر، بينعايي،    هرگاه در اثر ي  -133ماده 

 شنوايي و عقل كسي از بين برود يا كم شود، هريك ديه جداگانه دارد.

 

هرگاه منفعتي قائم به عضوي باشد در جنايت بر آن عضو كه منجر به زوال يا اختالل منفعت گردد تنها ديه  -131ماده 

شود ولي اگر منفعت قائم به آن عضو نبوده و ميان از بين رفتن عضعو و زوال منفععت مالزمعه نباشعد،      شتر ثابت ميبي

اگرچه وجود آن عضو در تقويت و تسهيل منفعت مؤثر باشد، مانند الله گوش و بيني كه در تقويت شنوايي و بويعايي  

 ي نيز زائل يا ناقص گردد، هركدام ديه جداگانه دارد.مؤثرند و به سبب قط  الله گوش يا بيني، شنوايي يا بوياي
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ل يوجود آيد مانند اينكه با شكستن سر، عقل زاچنانچه به سبب ايراد ضربه يا جراحت، صدمه بزرگتري به -136ماده 

شود، هرگاه آن جراحت علت و سبب زوال يا نقصان منفعت باشد اگر با يك ضربه يا جراحت واق  شده باشعد ديعه   

شعود و   كند و تنها ديه زوال يا نقصان منفعت كه بيشتر است پرداخعت معي  يا جراحت در ديه بيشتر تداخل مي ضربه

اي كه جراحت را ايجاد كرده اسعت، واقع    چنانچه زوال منفعت يا نقصان آن با ضربه يا جراحت ديگري غير از ضربه

اي كه الزم و ملعزوم يكديگرنعد، نباشعد و    گونههشده باشد و يا ضربه يا جراحت وارده علت زوال يا نقصان منفعت ب

اتفاقاً با آن ضربه و جراحت، منفعت نيز زائل گردد يا نقصان يابد، ضربه يا جراحت و منفعت، هر كدام ديه جداگانعه  

 دارد.

 
ت هرگاه جراحت عميقي مانند منقّله و يا جائفه يكباره واق  شود، تنها ديه همعان جراحعت عميعق پرداخع     -137ماده 

تر مانند موضحه و سپس جراحت شديدتر ماننعد منقّلعه   شود و اگر به تدريج واق  شود يعني ابتداي جراحت خفيف مي

شود و درصورتي كه به  ايجاد شود، چنانچه به سبب سرايت جراحت اول باشد تنها ديه جراحت شديدتر پرداخت مي

 نفر باشد، هريك از دو جراحت، ديه جداگانه دارد. سبب ضربه ديگري باشد، خواه دو ضربه از يك نفر خواه از چند

 

در اعضاي و مناف ، مقدار ارش يك جنايت، بيش از ديه مقدر براي آن عضو يا منفعت نيست و چنانچه بعه  -132ماده 

اي تعيين سبب آن جنايت، منفعت يا عضو ديگري از بين رود يا عيبي در آنها ايجاد شود، براي هر آسيب ديه جداگانه

 گردد. يم

 بخش دوم ـ مقادیر دیه

 فصل اول ـ دیه نفس

موارد ديه كامل همان است كه در مقررات شر  تعيين شده است و ميزان آن در ابتداي هعر سعال توسعط     -139ماده 

 شود. تعيين و اعالم مي مقام رهبريرئيس قوه قضائيه به تفصيل بر اساس نظر 

 

 ديه قتل زن، نصف ديه مرد است. -110ماده 

 

ديه خنثاي ملحق به مرد، ديه مرد و ديه خنثاي ملحق به زن، ديه زن و ديه خنثاي مشكل، نصف ديه مرد به -115ماده 

 عالوه نصف ديه زن است.

عليه مرد نيست، معادل تفاوت ديه تا سقف ديه مرد از صعندوق تعأمين خسعارتهاي     كه مجنيٌ جناياتيدركليه  -تبصره

 شود. بدني پرداخت مي
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شخص متولد از زنا در صورتي كه هر دو يا يكي از طرفين زنا مسلمان باشند، در احكام ديه مانند مسلمان  -113ماده 

 است.
 

وارث ديه شخص متولد از زنا درصورتي كه فرزند و همسر نداشته باشد و زنا از هر دو طرف با رضعايت   -112ماده 

طرفين شبهه داشته يا اكراه شده باشد، همان طرف يعا اقعوام   صورت گرفته باشد، مقام رهبري است و چنانچه يكي از 

 باشند. او، وارث ديه مي

 

براساس نظر حكومتي مقام رهبري، ديه جنايت بر اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسعي جمهعوري    -113ماده 

 گردد. اسالمي ايران به اندازه ديه مسلمان تعيين مي

 

يعا در  « الحجهالقعده وذيمحرم، رجب، ذي»در ماههاي حرام  هر دوعليه  مجنيٌ فوتو مرتكب  رفتارهرگاه  -111ماده 

افبزوده  ديه نيعز   سومیک، عالوه بر ديه نفسمحدوده حرم مكه، واق  شود خواه جنايت عمدي خواه غيرعمدي باشد، 

 گردد. ساير مكانها و زمانهاي مقدس و متبرک مشمول حكم تغليظ ديه نيست. مي

است مانند ماه رجب كه از مغرب شعرعي آخعرين روز معاه     مغرب شرعیو پايان ماههاي حرام،  معیار شروعتبصره ع  

 .رسد الثاني، شرو  و با مغرب شرعي آخرين روز ماه رجب به پايان مي جمادي

 

پبس از  نيز  نسقط جني. فرقی میان بالغ و غیربالغ، زن و مرد و مسلمان و غیرمسلمان نیستديه  در حكم تغليظ -116ماده 

كننعده ديعه باشعد نيعز     المال پرداخت در مواردي كه عاقله يا بيت، مشمول حكم تغليظ است. تغليظ ديه، پیدایش روح

شود نيز اين حكم جعاري   علت عدم امكان قصاص يا عدم جواز آن ديه پرداخت ميدر قتل عمدي كه به جاري است.

 است.
 

 در جنايت بر اعضاي و مناف  جاري نيست. است و قتل نفس تغليظ ديه مخصوص -117ماده 

 

 فصل دوم ـ قواعد عمومي دیه اعضاء

در جنايت غيرعمدي بر اعضاي و جنايت عمدي كه قصاص ندارد يا قصاص در آن ممكن نيست يا بر ديه،  -112ماده 

 شود. شرح مقرر در اين قانون، ديه ثابت ميمصالحه شده و مقدار آن مشخص نشده است به

اي بر عضو يا مناف  وارد آيد چنانچه براي آن جنايت در شر  ديعه مقعدر يعا    هرگاه در اثر جنايت صدمه  -119ماده 

شرح مندرج در اين قانون مقرر شده باشد مقدار مقرر و چنانچه شرعاً مقعدار خاصعي بعراي آن    نسبت معيني از آن به

 تعيين نشده ارش آن قابل مطالبه است.
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ر اعضاي و مناف  تا كمتر از ثلث ديه كامل مرد يكسان است و چنانچه ثلث يا بيشتر شعود  ديه زن و مرد د -160ماده 

 يابد.ديه زن به نصف تقليل مي

 

هرگاه در اثر يك يا چند ضربه، آسيبهاي متعددي بر يك يا چند عضو وارد شود، مالک رسعيدن ديعه بعه     -165ماده 

 آسيبهاي وارده بر عضو، عرفاً يك آسيب و جنايت محسوب شود.طور جداگانه است مگر اينكه  ثلث، ديه هر آسيب به

 

در موارد ارش فرقي ميان زن و مرد نيست لكن ميزان ارش جنايت وارده بر اعضاي و مناف  زن نبايد بعيش   -163ماده 

 از ديه اعضاي و مناف  او باشد، اگرچه مساوي با ارش همان جنايت در مرد باشد.

 

ر يك از اعضاي فرد و هر دو عضو از اعضاي زوج، ديه كامعل و از بعين بعردن هريعك از     از بين بردن ه -162ماده 

اعضاي زوج، نصف ديه كامل دارد. خواه عضو مزبور از اعضاي داخلي بدن باشد خواه از اعضاي ظاهري مگر اينكه 

 در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

 

ديه آن عضو و از بين بردن عضو فلج، يك سوم ديه همان عضو  فلج كردن عضو داراي ديه معين، دو سوم -163ماده 

رود، با توجه به كارايي از دسعت رفتعه، ارش   را دارد. در فلج كردن نسبي عضو كه درصدي از كارايي آن از بين مي

 گردد. تعيين مي

 

اين ترتيعب كعه از بعين     از بين بردن قسمتي از عضو يا منفعت داراي ديه مقدر به همان نسبت ديه دارد به -161ماده 

ميزان يك سوم داراي ديه است مگر اينكه در قانون ترتيعب  سوم آن به ميزان نصف و از بين بردن يكبردن نصف آن به

 ديگري مقرر شده باشد.

 شود. در مواردي كه نسبت از بين رفته قابل تشخيص نباشد، ارش تعيين مي -5تبصره 

عليه ناگزير از قط  آن باشعد   يتي قرار دهد كه به تشخيص كارشناس، مجنيٌهرگاه جنايت، عضو را در وضع -3تبصره 

 شود. ديه قط  عضو ثابت مي

 

ديه اعضائي كه با پيوند و امثال آن در محل عضو از بين رفته، قرار گرفته است و مانند عضو اصلي داراي  -166ماده 

ردد ولي از جهت ديگري معيوب شود، ديه عضعو  ميزان ديه عضو اصلي است و اگر داراي حيات گشوند بهحيات مي

 است. ضمان مالی، تنها موجب اعضای مصنوعیمعيوب را دارد. از بين بردن 
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از خعود در بعدن برجعاي     نه اثعري گردد و  و عيبي در بدن نه موجب آسيبدر مواردي كه رفتار مرتكب  -167ماده 

 درجه هفعت تعزيري حبس یا شالق است لكن در موارد عمدي در صورت عدم تصالح، مرتكب به  ضمان منتفیبگذارد 

 شود. محكوم مي
 

اي اصالح شود كه هيس عيب گونهدرشكستگي عضوي كه داراي ديه مقدر است، چنانچه پس از جنايت به -162ماده 

نانچه با عيب و نقص اصعالح شعود يعا    و نقصي در آن باقي نماند، چهار بيست و پنجم ديه آن عضو ثابت است و چ

 براي آن عضو ديه مقدري نباشد، ارش ثابت است مگر در مواردي كه در اين قانون خالف آن مقرر شده باشد.
 

 ديه شكستن، ترک برداشتن و خرد شدن استخوان هر عضو داراي ديه مقدر به شرح زير است: -169ماده 

يه آن عضو و اگر بدون عيب درمعان شعود چهعارپنجم ديعه     ديه شكستن استخوان هر عضو يك پنجم د -الف

 شكستن آن است.

ديه خرد شدن استخوان هر عضو يك سوم ديه آن عضو و اگر بدون عيب درمان شود چهارپنجم ديه خرد  -ب

 شدن آن استخوان است.

 ديه ترک برداشتن استخوان هر عضو چهار پنجم ديه شكستن آن عضو است. -پ

به استخوان نفوذ كند بدون آنكه موجب شكستگي آن گردد و نيز ديه موضعحه آن، يعك   ديه جراحتي كه  -ت

 چهارم ديه شكستگي آن عضو است.
 

يا خرد شود يا ترک بخعورد، درصعورتي كعه عرفعاً      چند نقطه جداي از هم بشكندهرگاه يك استخوان از  -170ماده 

هاي  وجود آيد و مجمو  ديه جنايتهاي متعدد محسوب گردد، هريك ديه جداگانه دارد هرچند با يك ضربه به جنايت

 مزبور از ديه عضو هم بيشتر باشد.
 

و نگردد، موجب ارش دررفتگي استخوان از مفصل، درصورتي كه موجب شلل يا از كارافتادگي كامل عض -175ماده 

و در غير اين صورت موجب دو سوم ديه همان عضو و درصورت درمان بدون عيب موجب چهارپنجم از دوسوم ديه 

 باشد.آن عضو مي
 

 ثابت است. دیه شکستگیاز آن جدا شود، تكه كوچكي از استخوان  هرگاه در اثر جنايتي -173ماده 

 اي دارد.ص عضو يا صدمه ديگري گردد، هر يك ديه جداگانههرگاه صدمه بر استخوان، موجب نق -172ماده 

هرگاه بر اثر يك يا چند ضربه، عالوه بر دررفتگي مفصل، استخوان نيز بشكند يا ترک بخورد، دو جنايعت   -173ماده 

اي، هم استخوان بشكند و هعم جراحتعي ماننعد    شود و هريك ديه يا ارش جداگانه دارد. اگر بر اثر ضربه محسوب مي

 موضحه يا نافذه و يا جائفه در بدن ايجاد شود نيز اين حكم جاري است.
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 خوردن عضو پس از جنايت تأثيري در ديه ندارد. پيوند -171ماده 

 

 دیه مقدر اعضاء -فصل سوم 

 دیه مو -مبحث اول 

دارد و اگر دوباره كندن و يا از بين بردن تمام موي سر يا ريش مرد، درصورتي كه ديگر نرويد، ديه كامل  -176ماده 

پشت سوم ديه كامل ثابت است. در اين حكم فرقي ميان موي كمبرويد، نسبت به موي سر، ارش و نسبت به ريش يك

 و پرپشت و كودک و بزرگسال نيست.

 

كندن و يا از بين بردن تمام موي سر زن، درصورتي كه ديگر نرويد، موجب ديه كامل زن و اگعر دوبعاره    -177ماده 

 پشت و پرپشت و كودک و بزرگسال نيست.موجب مهرالمثل است. در اين حكم فرقي ميان موي كم برويد،

 شود. اگر مهرالمثل بيش از ديه كامل زن باشد فقط به مقدار ديه كامل زن، پرداخت مي -تبصره

 

ايد به نسعبت، ديعه   چنانچه قسمتي از موي سر مرد يا زن يا ريش مرد طوري از بين برود كه ديگر نرويد، ب -172ماده 

سوم ديه كامل و در موي سر زن پرداخت شود و اگر دوباره برويد، در موي سر مرد، ارش و در ريش به نسبت از يك

 به همان نسبت از مهرالمثل، بايد ديه پرداخت شود.

 

كندن موي سر زن يا مرد يا ريش معرد، چنانچعه بعا رضعايت شعخص يعا در معواردي كعه اذن شعخص           -179ماده 

 هاي پزشكي الزم باشد، ديه يا ارش ندارد. تبرنيست، با رضايت ولي او باشد يا به جهت ضرورتمع

 

تشخيص روييدن و نروييدن مو با كارشناس مورد وثوق است. چنانچه نظر كارشناس بر نروييعدن باشعد و    -120ماده 

سوم ديه و يا مهرالمثل، حسعب  يا يكديه پرداخت شود، ولي پس از آن خالف نظر او ثابت گردد، بايد مازاد بر ارش 

سوم ديه و يعا مهرالمثعل،   كننده ديه، مسترد شود و اگر نظر كارشناس بر روييدن باشد و ارش يا يك مورد به پرداخت

 التفاوت آن پرداخت شود. حسب مورد پرداخت شود ولي خالف نظر او ثابت گردد، بايد مابه

 

از ابروها، اگر بدون رضايت شخص يا ولي او در مواردي كه اذن شعخص  كندن و يا از بين بردن هر يك  -125ماده 

چهارم ديه كامل دارد و اگر دوباره برويد، موجب ارش است و معتبر نيست و يا بدون ضرورت تجويزكننده باشد يك

ب مقعدار  اگر مقداري از آن برويد نسبت به مقداري كه روييده، ارش و نسبت به مقداري كه نروييده، ديه بعا احتسعا  

 شود. مساحت، تعيين مي
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اگر مقداري از موي سر، ريش و ابرو پيش از جنايت از بين رفته باشد، زائل كردن باقيمانده آنها، حكعم از   -123ماده 

 بين بردن قسمتي از مو را دارد.
 

الوه بر ديعه معو يعا    هرگاه با از بين بردن عضو يا پوست و مانند آن، موي سر، ريش يا ابرو از بين برود، ع -122ماده 

 شود. ريش يا ابرو، حسب مورد ديه يا ارش جنايت نيز پرداخت مي

 

از بين بردن تمام يا قسمتي از موي پلك يا ساير موهاي بدن در صورت بروز عيب و نقص موجب ارش اسعت،   -123ماده 

د، تنها ديه يا ارش محل مو پرداخعت  خواه برويد خواه نرويد و چنانچه با از بين بردن عضو يا كندن پوست و مانند آن باش

 شود. مي

 

هرگاه موي سر مرد يا زن يا ريش مرد كه از بين رفته است با عيب و نقص برويد مانند آنكه رن  يا حالت  -121ماده 

سعوم ديعه   پشت برويد، ارش ثابت است. مقدار ارش مزبور در مورد ريش بايد بيشتر از يكطبيعي آن تغيير كند يا كم

شود. در مورد موي سر  در مورد موي سر مرد، بيشتر از ارشي باشد كه درصورت رويش بدون عيب تعيين مي كامل و

 زن نيز عالوه بر ارش يا ثلث ديه يا مهرالمثل حسب مورد بايد ارش ديگري براي عيب حاصله پرداخت شود.

 

بردن مانند كندن يا سوزاندن، تأثيري در ، از بين بردن آن است و شيوه از بين صدمه به مو مالک مسؤوليت -126ماده 

 حكم ندارد.

 مبحث دوم ـ دیه چشم

هعايي كعه بينعايي    درآوردن و يا از بين بردن دو چشم بينا ديه كامل و هريك از آنها نصف ديه دارد. چشم -127ماده 

كوري و منحرف بعودن  بدارند در اين حكم يكسانند هرچند ميزان بينايي آنها متفاوت باشد يا از جهات ديگر مانند ش

 با هم فرق داشته باشند.

هرگاه لكه دائمي موجود در چشم مان  بينايي قسمتي از چشم گردد، درصورتي كه تعيين مقعدار آن ممكعن   تبصره ع   

 شود. باشد به همان نسبت از ديه كسر و در غير اين صورت، ارش پرداخت مي

 

سي كه فقط يك چشم بينا دارد و چشم ديگرش نابيناي مادرزادي درآوردن و يا از بين بردن چشم بيناي ك -122ماده 

و يا به علل غيرجنايي از بين رفته باشد موجب ديه كامل است لكن اگر چشم ديگرش را در اثر قصاص يا جنايتي كه 

 باشد.استحقاق ديه آن را داشته است از دست داده باشد ديه چشم بينا، نصف ديه كامل مي

 

 ششم ديه كامل است.آوردن و يا از بين بردن هر چشمي كه بينايي ندارد يكديه در -129ماده 
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ششم ديه كامل و ديه هر يعك از   ديه مجمو  چهارپلك دوچشم، ديه كامل، ديه هريك از پلكهاي باال، يك -190ماده 

 چهارم ديه كامل است. پلكهاي پايين، يك

 هريك ديه جداگانه دارد.هرگاه كسي چشم و پلك را يكجا از بين ببرد،  -تبصره 

 

چهارم ششم ديه و شكافتن هريك از پلكهاي پايين، موجب يكشكافتن هريك از پلكهاي باال، موجب يك -195ماده 

 ديه است.

 مبحث سوم ـ دیه بیني

بعردن   اي كه پايين استخوان بيني است ديه كامل دارد. از بينقط  كردن و يا از بين بردن تمام بيني يا نرمه -193ماده 

تمام نرمه با تمام يا مقداري از استخوان بيني درصورتي كه در يك دفعه باشد، موجب ديه كامل است لكن اگر نرمعه  

بيني در يك دفعه و تمام يا مقداري از استخوان بيني در دفعه ديگر از بين برود، براي نرمه ديه كامل و براي استخوان، 

 شود. ارش تعيين مي

 

تخوان بيني درصورتي كه موجب فساد بيني و از بين رفتن آن شود، ديه كامعل دارد و چنانچعه   شكستن اس -192ماده 

دهم ديه كامل و اگر با عيب و نقص بهبود پيدا كند، موجب ارش اسعت.  بدون عيب و نقص اصالح شود موجب يك

 شود. در كج شدن بيني يا شكستن استخوان بيني كه منجر به فساد آن نشود، ارش ثابت مي

 

 سوم ديه كامل است. هاي بيني يا پرده ميان دو سوراخ، موجب يكاز بين بردن هريك از پره -193ماده 

 

 سوم ديه كامل است.فلج كردن بيني، موجب دوسوم ديه كامل و از بين بردن بيني فلج، موجب يك -191ماده 

 

ارگي همراه باشد خواه نباشد، درصعورتي  هر دو طرف بيني و پرده فاصل ميان آن، خواه با پ كردنسوراخ  -196ماده 

پعنجم ديعه   سوم ديه كامل است و اگر بهبود يابد، موجب يككه باعث از بين رفتن بيني يا نوک آن نشود، موجب يك

 كامل است.

  

نهم ديه كامل و درصورتي كه بهبود يابعد،  ديه سوراخ كردن يك طرف بيني درصورتي كه بهبود نيابد يك -197ماده 

طرف بيني با پرده وسط آن درصورتي كه بهبود نيابعد دونهعم ديعه     بيستم ديه كامل است و ديه سوراخ كردن يكيك

 پانزدهم ديه كامل است.كامل و درصورتي كه بهبود يابد، يك
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 سوم ديه كامل و اگر بهبودديه پاره كردن بيني درصورتي كه سبب از بين رفتن بيني يا نوک آن نشود، يك -192ماده 

 دهم ديه كامل است.يابد يك

 

 باشد.ديه از بين بردن نوک بيني كه محل چكيدن خون است، نصف ديه كامل مي -199ماده 

 مبحث چهارم ـ دیه الله گوش

 از بين بردن دو الله گوش، ديه كامل و از بين بردن هريك از آنها نصف ديه كامل دارد. -600ماده 

 ششم ديه كامل است.موجب يكتبصره ع از بين بردن نرمه هر گوش، 

 

نهعم ديعه   ششم ديه كامل و پاره كردن نرمه يك گوش، موجب يكپاره كردن الله يك گوش، موجب يك -605ماده 

 كامل است و در هر دو مورد در صورت بهبودي كامل، ارش ثابت است.

 

 سوم ديه آن را دارد.شده، يك فلج كردن الله هر گوش، دوسوم ديه آن و بريدن الله گوش فلج -603ماده 

 

نحوي قط  شود كه استخوان زير آن ظاهر گردد عالوه بر ديه الله گوش، ديه موضعحه  هرگاه الله گوش به -602ماده 

 نيز بايد پرداخت شود.

 

گوش شنوا و ناشنوا يا معيوبي كه الله آن سالم و داراي حس و حيات كامل باشد در احكعام ايعن فصعل     -603ماده 

 هستند.يكسان 

 

پاره كردن پرده گوش، موجب ارش است و اگر در اثر آن حس شنوايي نيز از بين برود يا نقصان پيدا كند،  -601ماده 

 ديه آن نيز بايد پرداخت شود.

 

هرگاه آسيب رساندن به گوش به حس شنوايي سرايت كند يا موجب سرايت به استخوان و شكسعتگي آن   -606ماده 

 اي دارد.انهشود هر كدام ديه جداگ
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 مبحث پنجم ـ دیه لب

از بين بردن دو لب، ديه كامل و هريك، نصف ديه كامل دارد و ديه از بين بردن مقداري از لب به نسعبت   -607ماده 

 شود. تمام لب محاسبه مي

و طول آن پوشاند و به دو روزنه و ديواره بيني متصل حدود لب باال از نظر عرض، مقداري است كه لثه را مي -تبصره

پوشاند و طول آن همان طول دهان همان طول دهان است و حدود لب پايين از نظر عرض، مقداري است كه لثه را مي

 شود. ها جزي لبها محسوب نمياست. حاشيه گونه

 

جنايتي كه باعث جم  شدن يك يا دو لب و يا قسمتي از آن گردد موجب ارش است خواه موجب نمايان  -602ماده 

 ها بشود خواه نشود. دانشدن دن

 

ها كنار  اي كه با خنده و مانند آن از دندانگونهجنايتي كه موجب سست و فلج شدن هريك از لبها گردد به -609ماده 

 سوم ديه آن است.نرود، موجب دوسوم ديه يك لب و از بين بردن هريك از لبهاي سست و فلج شده موجب يك

 

سوم ديه كامل و در صورت بهبعودي   ها شود، يك وي كه باعث نمايان شدن دنداننحشكافتن هر دو لب به -650ماده 

ششم ديه كامل و درصورت بهبودي بعدون عيعب،   پنجم ديه كامل دارد. شكافتن يك لب موجب يكبدون عيب، يك

 دهم ديه كامل است.موجب يك

ورتي كه از مصاديق حارصعه، داميعه و   ها نگردد در ص تبصره ع جراحات وارده بر لب هرگاه باعث نمايان شدن دندان 

 متالحمه باشد، حكم جراحات مذكور را دارد.

 

 مبحث ششم ـ دیه زبان

قط  و يا از بين بردن تمام زبان گويا موجب ديه كامل است و ديه از بين بردن قسعمتي از آن بعه نسعبت     -655ماده 

  شود. ميگويايي از بين رفته است كه با تقسيم تمام ديه به حروف محاسبه 

شود ماننعد اينكعه از بعين     عليه تعيين مي ديه از بين بردن اداي هر حرف با توجه به حروف زبان تكلم مجنيٌ -5تبصره 

 ودوم ديه كامل است.سيزبان، يك بردن قدرت اداي يك حرف شخص فارسي

توانعد   از حروف را نميگويد يا برخي  شخصي كه داراي لكنت زبان است و يا به كندي يا تندي سخن مي -3تبصره 

 شود.  تلفظ كند، گويا محسوب مي
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سوم ديه كامل است و از بين بعردن مقعداري از آن، موجعب    قط  و از بين بردن تمام زبان الل موجب يك -653ماده 

 همان مقدار ديه به نسبت مساحت تمام زبان است.

طور موقت قادر بعه سعخن گفعتن     اي بهارضهالل اعم از مادرزادي و عارضي است لكن كسي كه به واسطه ع -تبصره

 شود. نيست، گويا محسوب مي
 

هرگاه شخصي مقداري از زبان كسي را قط  كند و موجب از بين رفتن قعدرت اداي تععدادي از حعروف     -652ماده 

گردد و شخص ديگري مقداري ديگر از زبان او را قط  كند و موجب از بعين رفعتن قعدرت اداي تععداد ديگعري از      

 باشد.حروف شود هر شخص به نسبت  تعداد حروفي كه قدرت اداي آنها را از بين برده است، ضامن مي
 

قط  و از بين بردن تمام زبان كودكي كه زمان سخن گفتن او فرا نرسيده، موجب ديه كامل است لكن اگر  -653ماده 

 د.شو سوم ديه مسترد ميبعداً معلوم شود كه الل بوده است، مازاد بر يك
 

ميزان نسبت مسعاحت  هرگاه قسمتي از زبان كودكي كه زمان سخن گفتن او فرا نرسيده است، قط  شود به -651ماده 

گعردد و   شود لكن اگر بعداً معلوم شود كه كودک الل بوده است، دوسعوم آن مسعترد معي    قط  شده، ديه پرداخت مي

از بين رفته از ديه نسبت گويايي از بين رفته بيشعتر   چنانچه معلوم شود كه گويا بوده است، درصورتي كه ديه حروف

 التفاوت آن بايد پرداخت شود.باشد، مابه

 مبحث هفتم ـ دیه دندان

 شود: ترتيب زير توزي  ميگانه ديه كامل دارد كه بهوهشتهاي دائم بيست از بين بردن تمام دندان -656ماده 

چهارتايي و نيش كه از هر كدام دو عدد در باال و دو عدد در پعايين معي  هاي جلو كه عبارتند از: پيش،  دندان -الف

 بيستم ديه كامل دارد.رويد و جمعاً دوازده عدد است، هر كدام يك

هاي عقب كه در چهار سمت پاياني از باال و پايين در هر كدام يك ضاحك و سه ضرس قرار دارد و جمعاً  دندان -ب

 لم ديه كامل دارد.چهشانزده عدد است، هر كدام يك
 

هاي اضافي به هر نام كه باشد و به هر نحو كه روييده باشد اگر در كندن آنها نقصي حاصعل شعود،    دندان -657ماده 

 اگر هيچگونه نقصي حاصل نشود ارش نيز ندارد.گردد و  ارش ثابت مي

براي جراحت مزبور، ارش ثابت وجود آيد، هرگاه در كندن دندان زائد نقصي حاصل نشود لكن جراحتي به -5تبصره 

 است. 

شده اصلي است يا زائد، ترديد وجود داشته باشد و با رجو  به كارشناس،  هرگاه در مورد اينكه دندان كنده -3تبصره 

 شود.  از ديه دندان اصلي و ارش دندان زائد پرداخت مي االمريناقلزائد يا اصلي بودن آن مشخص نشود، 
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يابعد  از ديه كامل كاهش مي به همان نسبتوهشت عدد كمتر باشد هاي اصلي دائمي از بيست هرگاه دندان -652ماده 

 اي كم شده باشد.خواه خلقتاً كمتر باشد يا در اثر عارضه

 

هايي كه رنگهاي گوناگون دارند، وجود ندارد و اگر دنداني در اثر جنايت،  تفاوتي ميان دنداندر ميزان ديه  -659ماده 

سوم ديه همان دندان نيفتد ديه آن دوسوم ديه همان دندان است و ديه دنداني كه قبالً سياه شده است، يكسياه شود و 

 است.

تبصره ع در تغيير رن  دندان، بدون آنكه سياه شود يا منفعت آن از بين بعرود، ارش ثابعت اسعت و اگعر پعس از آن       

 دهد.شخصي دندان مزبور را بكند، بايد ديه كامل همان دندان را ب

 

، موجب ديه همان دندان و در غير ايعن  هرگاه در حكم از بين بردن آن باشدايجاد ترک يا لق كردن دندان  -630ماده 

 صورت موجب ارش است.

 

خورده كه منفعت آن باقي است، موجب ديه همان دندان و در غيعر ايعن صعورت    كندن دندان لق يا ترک -635ماده 

 موجب ارش است.

 

شكستن آن مقدار از دندان كه نمايان است با بقاي ريشه، ديه همان دنعدان را دارد و اگعر كسعي بععد از      -633ماده 

شكستن مقدار مزبور ريشه را بكند، خواه مرتكب كسي باشد كه مقدار نمايان دندان را شكسته است يا ديگعري، ارش  

 شود. تعيين مي

 ن نسبت ديه دارد. شكستن مقداري از قسمت نمايان دندان به هما -5تبصره 

اي قبالً از بين رفته باشد به همان نسعبت از ديعه   هرگاه قسمتي از دندان كنده شده در اثر جنايت يا عارضه -3تبصره 

 يابد.دندان كاهش مي

 

صدم ديه كامل ثابت است مگر اينكه كندن آن موجب گردد دندان دائمي نرويد در كندن دندان شيري يك -632ماده 

 صورت بايد ديه كامل دندان دائمي پرداخت شود. كه در اين 

 ، معيوب كردن و شكافتن دندان شيري موجب ارش است.شكستن -تبصره

 

شود، اگرچه دوباره در محل آن، دندان ديگري برويد و  با كنده شدن دندان دائمي ديه همان دندان ثابت مي -633ماده 

 را دوباره بكند، بايد ديه كامل همان دندان را بپردازد.مانند سابق شود و چنانچه شخصي دندان روييده شده 
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هرگاه به جاي دندان كنده شده دندان ديگري يا همان دندان قرار گيرد و مانند دندان اصلي داراي حعس و   -631ماده 

حيات شود، كندن آن، ديه همان دندان را دارد لكن اگر داراي حس و حيات نباشد، كندن آن موجعب ضعمان معالي    

 ت.اس

 مبحث هشتم ـ دیه گردن

كج شدن و خميدگي گردن در اثر شكستگي در صورت عدم بهبودي و باقي ماندن اين حالت موجب ديعه   -636ماده 

 كامل و در صورت بهبودي و زوال حالت خميدگي و كج شدگي موجب ارش است.

 

 شكستگي گردن بدون كج شدن و خميدگي آن موجب ارش است. -637ماده 

 

جنايت بر گردن كه مان  فرو بردن يا جويدن غذا و يا نقص آن و يا مان  حركت گردن شود موجعب ارش   -632ماده 

 است.

 مبحث نهم ـ دیه فک

هاي پعايين اسعت، ديعه     قط  كردن و يا از بين بردن دو استخوان چپ و راست فك كه محل رويش دندان -639ماده 

 آنها به همان نسبت ديه دارد.كامل، هر كدام از آنها نصف ديه كامل و مقداري از 

 

و اگر با فك، دندان يا غير آن از بين برود يا آسيب ببيند  ديه فك، مستقل از ديه دندان و ساير اعضاي است -620ماده 

 هر كدام ديه يا ارش جداگانه دارد.

 

آن شعود،  جنايتي كه موجب كندي حركت فك شود، ارش دارد و چنانچه مان  جويدن يا موجعب نقعص    -625ماده 

 شود. ارش آن نيز افزوده مي

 

 است. ارشباال، موجب  فكاز بين بردن تمام يا قسمتي از  -623ماده 

 

شكستگي استخوان فك پايين مشمول حكم شكستگي استخوان و شكستگي اسعتخوان فعك بعاال مشعمول      -622ماده 

 هاي سر و صورت است. حكم شكستگي استخوان

 

 سوم ديه كامل دارد.دوسوم ديه كامل و قط  فك فلج، يكفلج كردن فك پايين،  -623ماده 
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 مبحث دهم ـ دیه دست و پا

شرط آنكه داراي انگشتان كامل باشد، موجعب  قط  كردن و يا از بين بردن هريك از دستها از مفصل مس به -621ماده 

 باشد.عليه داراي دو دست و خواه به هر علت داراي يك دست  نصف ديه كامل است خواه مجنيٌ

 

 قط  تمام انگشتان يك دست از انتهاي انگشتان يا تا مس، موجب نصف ديه كامل است. -626ماده 

 

 باشد، موجب ارش است.قط  كردن و يا از بين بردن كف دستي كه به هر علت داراي انگشت نمي -627ماده 

، عالوه بر ديه آن انگشتان، نسعبتي از  در قط  كردن و يا از بين بردن كف دستي كه كمتر از پنج انگشت داردتبصره ع  

ارش كف دست نيز ثابت است، بدين ترتيب كه اگر مس دست داراي يك انگشت باشد، عالوه بر ديه يعك انگشعت،   

پنجم ارش كف دسعت و اگعر   چهارپنجم ارش كف دست و اگر داراي دو انگشت باشد، عالوه بر ديه دو انگشت، سه

يه سه انگشت، دوپنجم ارش كف دست و اگر داراي چهار انگشت باشد، عالوه بر داراي سه انگشت باشد، عالوه بر د

 شود. پنجم ارش كف دست نيز پرداخت ميديه چهار انگشت، يك

 

قط  دست داراي ساعد از آرنج، خواه داراي كف باشد خواه نباشد نصف ديه كامعل دارد و قطع  دسعت     -622ماده 

 باشد خواه نباشد، نصف ديه كامل دارد.داراي بازو از شانه، خواه داراي آرنج 

 

دستي كه داراي انگشتان است اگر باالتر از مفصل مس و نيز دستي كه داراي ساعد است اگر باالتر از آرنج  -629ماده 

 باشد.قط  گردد عالوه بر نصف ديه كامل، موجب ارش مقدار زائدي كه قط  شده نيز مي

 

يا آرنج يا شانه داراي دو دست است، موجب نصف ديه كامعل و قطع     قط  دست اصلي كسي كه از مس -630ماده 

 د موجب ارش است. تشخيص دست اصلي و زائد برعهده كارشناس مورد وثوق است.يدست زا

 

 دهم ديه كامل است.ديه هريك از انگشتان اصلي دست، يك -635ماده 

 

سوم ديه آن انگشت و هر بند انگشت شسعت،  كبريدن يا از بين بردن هر بند انگشت غير شست، موجب ي -633ماده 

 موجب نصف ديه شست است.
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سوم ديه همان بنعد اصعلي و   سوم ديه انگشت اصلي و ديه بندهاي انگشت زائد، يكديه انگشت زائد، يك -632ماده 

 سوم ديه بند اصلي همان انگشت است.ديه بند زائد انگشت اصلي يك

 شود. داشته باشد به همان ميزان از مقدار ديه آن كاسته مي تبصره ع درصورتي كه بند انگشت نقصان

 

ديه فلج كردن هر دست دوسوم ديه دست، ديه فلج كردن هر انگشت دوسوم ديه همان انگشت، ديه قطع    -633ماده 

 سوم ديه همان انگشت است.سوم ديه دست و ديه قط  انگشت فلج يكدست فلج يك

 

درصد ديه كامل و اگر بعدون  طوري كه ديگر نرويد يا فاسد و معيوب برويد، يك بهديه از بين بردن ناخن  -631ماده 

 باشد.درصد ديه كامل ميعيب برويد، نيم

 

 احكام مذكور در ديه دست و انگشتان آن، در پا و انگشتان آن نيز جاري است. -636ماده 

 مبحث یازدهم ـ دیه ستون فقرات، نخاع و نشیمنگاه

 ترتيب ذيل است:شكستن ستون فقرات بهديه   -637ماده 

صورت خميده درآيد، موجب شكستن ستون فقرات درصورتي كه اصالً درمان نشود و يا بعد از عالج به -الف

 ديه كامل است.

عيب درمان شود ولي موجعب از بعين رفعتن يكعي از منعاف  گعردد ماننعد اينكعه         شكستن ستون فقرات كه بي -ب

 ن يا نشستن نداشته باشد و يا توان جنسي يا كنترل ادرار وي از بين برود، موجب ديه كامل است.عليه توان راه رفت مجنيٌ

بعر  شكستن ستون فقرات كه درمان نشود و موجب عوارضي از قبيل موارد مندرج در بند)ب( شود، عالوه -پ

 ديه كامل شكستگي ستون فقرات، موجب ديه يا ارش هريك از عوارض حاصله نيز است.

 دهم ديه كامل است.شكستن ستون فقرات كه بدون عيب درمان شود، موجب يك -ت

حس شدن پاها گردد عالوه بر ديه ستون فقرات، موجب دوسوم شكستن ستون فقرات كه موجب فلج و بي -ث

 ديه براي فلج دو پا نيز است.

هعاي  جعز مهعره  فقرات به هاي ستونمراد از شكستن ستون فقرات، شكستن يك يا چند مهره از مهره -5تبصره 

 باشد. گردن و استخوان دنبالچه مي

جنايتي كه سبب خميدگي پشت شود بدون آنكه موجب شكستن ستون فقرات گردد درصورتي كعه   -3تبصره 

 دهم ديه كامل است.خميدگي درمان نشود، موجب ديه كامل و درصورتي كه بدون عيب درمان شود، ديه آن يك

 

 ه كامل و قط  جزئي از آن به نسبت مساحت عرض، ديه دارد.قط  نخا  دي -632ماده 
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هرگاه قط  نخا  موجب عيب عضو ديگر شود، حسب مورد ديه يا ارش آن عضو بعر ديعه نخعا  افعزوده      -639ماده 

 شود. مي

 

قسمتي نحوي كه به استخوان برسد، ديه كامل و هر كدام از آنها، نصف ديه كامل و از بين بردن دو كپل به -610ماده 

 از آن، به همان نسبت ديه دارد.

 

عليه قادر به ضعبط   شكستن استخوان دنبالچه، موجب ارش است مگر آنكه جنايت مزبور باعث شود مجنيٌ -615ماده 

مدفو  نباشد كه در اين صورت ديه كامل دارد و اگر قادر به ضبط مدفو  باشد ولي قادر به ضبط باد نباشد، ارش آن 

 د.شو نيز پرداخت مي

 

ها و مقعد وارد شده است موجب عدم ضبط ادرار يا مدفو  يا هردو  اي كه به حد فاصل بيضههرگاه صدمه -613ماده 

 گردد، يك ديه كامل دارد.

 مبحث دوازدهم ـ دیه دنده و ترقوه

شكستن  چهلم ديه كامل و ديهكند، يك هاي محيط به قلب كه از آن حفاظت ميديه شكستن هريك از دنده -612ماده 

 باشد.صدم ديه كامل ميهاي ديگر، يكهريك از دنده

 كندن دنده موجب ارش است.  -تبصره 

 

هاي محعيط بعه   چهارم ديه شكستن آن، ديه ترک خوردن هريك از دندهها، يكديه موضحه هريك از دنده -613ماده 

هاي است. ديه ترک خوردن هريك از دندهونيم هزارم ديه كامل هشتادم ديه كامل، و ديه دررفتگي آن، هفتقلب، يك

 هزارم ديه كامل است.هزارم ديه كامل و ديه دررفتگي آنها پنجديگر هفت

 

 قط  و از بين بردن دو استخوان ترقوه، موجب ديه كامل و هر كدام از آنها، موجب نصف ديه كامل است. -611ماده 

 

كه بدون عيب درمان شود، موجب چهار درصد ديه كامل  هاي ترقوه درصورتي شكستن هريك از استخوان -616ماده 

 و در صورتي كه درمان نشود و يا با عيب درمان شود، موجب نصف ديه كامل است.

 

هعزارم، ديعه   ودو هزارم، ديه موضحه آن، بيست و پنجهاي ترقوه، سي ديه ترک خوردن هريك از استخوان -617ماده 

 هزارم ديه كامل است.شدن آن، دههزارم و ديه سوراخ دررفتگي آن، بيست
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 مبحث سیزدهم ـ دیه ازاله بکارت و افضاء

هرگاه ازاله بكارت غيرهمسر با مقاربت يا به هر وسيله ديگري و بدون رضايت صورت گرفته باشد موجب  -612ماده 

 ضمان مهرالمثل است.

 چيزي ثابت نيست.هرگاه ازاله بكارت با مقاربت و با رضايت انجام گرفته باشد  -5تبصره 

 رضايت دختر نابالغ يا مجنون يا مكرَهي كه رضايت واقعي به زنا نداشته در حكم عدم رضايت است. -3تبصره 

 

وجود آيد مانند آنكه مثانه آسيب ديده و شعخص نتوانعد   هرگاه به همراه ازاله بكارت جنايت ديگري نيز به -619ماده 

 مورد ديه يا ارش جداگانه دارد. ادرار خود را ضبط كند، جنايت مزبور حسب

 

 افضاي همسر به ترتيب ذيل موجب ضمان است: -660ماده 

 هرگاه همسر، بالغ و افضاي به سببي غير از مقاربت باشد، ديه كامل زن بايد پرداخت شود. -الف

نفقه نيعز تعا   هرگاه همسر، نابالغ و افضاي به سبب مقاربت جنسي باشد عالوه بر تمام مهر و ديه كامل زن،  -ب

 زمان وفات يكي از زوجين بر عهده زوج است هر چند او را طالق داده باشد.

 افضاي عبارت از يكي شدن دو مجراي بول و حيض يا حيض و غائط است. -تبصره 

 

 ترتيب ذيل موجب ضمان است: افضاي غيرهمسر، به -665ماده 

سبب مقاربت باشد، عالوه بر مهرالمثل و ديه كامعل زن،  شده نابالغ يا مكرَه بوده و افضاي به  هرگاه افضاي -الف

البكاره نيز ثابت خواهد بود و اگر افضاي به غيرمقاربت باشد، ديه كامل زن و درصورت  درصورت ازاله بكارت، ارش

 ازاله بكارت، مهرالمثل نيز ثابت است.

تنها پرداخت ديعه كامعل زن ثابعت    هرگاه افضاي با رضايت زن بالغ و از طريق مقاربت انجام گرفته باشد،  -ب

 خواهد بود.

البكعاره نيعز    افضاي ناشي از وطي به شبهه عالوه بر مهرالمثل و ديه، درصورت ازاله بكارت، موجب ارش -پ

 باشد. مي
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 دیه اندام تناسلي و بیضه -مبحث چهاردهم 

آن، موجب ديه كامعل اسعت و در كمتعر از     گاه و يا بيشتر از قط  و از بين بردن اندام تناسلي مرد تا ختنه -663ماده 

 شود. گاه محاسبه و به همان نسبت ديه پرداخت مي گاه به نسبت ختنه ختنه

در اين حكم تفاوتي بين اندام كودک، جوان، پير، عقيم و شخصي كه داراي بيضه سالم يا معيوب يعا فاقعد    -5تبصره 

 بيضه است، وجود ندارد.

گاه از بين برود و سپس مرتكب يا شخص ديگري باقيمانده يا قسعمتي ديگعر از    ختنههرگاه با يك ضربه تا  -3تبصره 

 گاه، ديه كامل و در مقدار بيشتر، ارش ثابت است. اندام تناسلي را از بين ببرد، نسبت به ختنه

نسبت گاه را شخص ديگري قط  كند، هريك به  گاه را شخصي و قسمت ديگر از ختنه هرگاه قسمتي از ختنه -2تبصره 

گعاه را قطع  كنعد و ديگعري      باشند و چنانچه شخصي قسمتي از ختنه اند، ضامن مي گاه قط  كرده مساحتي كه از ختنه

گاه را به انضمام تمام يا قسمتي از اندام تناسلي قط  كند، نسبت به جنايت اول، ديه به مقدار مسعاحت   باقيمانده ختنه

 بقيه ديه و ارش مقدار زائد قط  شده از اندام تناسلي ثابت است.گاه و نسبت به جنايت دوم،  قط  شده از ختنه

 

سوم ديه كامل و فلج كردن اندام سالم موجب دوسوم ديه كامل اسعت  قط  اندام تناسلي فلج، موجب يك -662ماده 

 لكن در قط  اندام عنّين ثلث ديه كامل ثابت است.

گاه باشد خعواه غيعر آن ديعه     تناسلي، خواه قسمت مقطو  ختنهتبصره ع قط  قسمتي از اندام فلج به نسبت تمام اندام  

 دارد.
 

قط  و از بين بردن هر يك از دو طرف اندام تناسلي زن، موجب نصف ديه كامل زن است و قط  و از بين  -663ماده 

ل سعالم و  بردن بخشي از آن، به همان نسبت ديه دارد. در اين حكم فرقي ميان باكره و غيرباكره، خردسال و بزرگسعا 

 معيوب از قبيل رتقاي و قرناي نيست.
 

 قط  دو بيضه يكباره ديه كامل و قط  بيضه چپ، دو ثلث ديه و قط  بيضه راست، ثلث ديه دارد. -661ماده 

 فرقي در حكم مذكور بين جوان و پير و كودک و بزرگ و عنين و سالم و مانند آن نيست. -تبصره 
 

دهم ديه رفتن مفيد شود ديه آن هشت بيضه، دودهم ديه كامل است و اگر تورم مان  راهديه ورم كردن يك  -666ماده 

 كامل است.
 

ها يعا انعدام تناسعلي     ها يا اندام تناسلي مردانه خنثاي ملحق به مرد، موجب ديه كامل است. قط  بيضه قط  بيضه -667ماده 

 مردانه خنثاي مشكل يا ملحق به زن، موجب ارش است.
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 از بين بردن عانه مرد يا زن، موجب ارش است. -662ماده 

 مبحث پانزدهم ـ دیه پستان

قط  و از بين بردن هريك از دو پستان زن، موجب نصف ديه كامل زن و از بين بعردن مقعداري از آن بعه     -669ماده 

يا گوشت اطعراف  همان نسبت موجب ديه است و اگر همراه با از بين رفتن تمام يا بخشي از پستان مقداري از پوست 

آن هم از بين برود يا موجب جنايت ديگري گردد، عالوه بر ديه پستان، ديه يا ارش جنايت مزبور نيز بايعد پرداخعت   

 شود.

 

در قط  كردن شير پستان زن يا از بين بردن قدرت توليد شير يا متعذر كردن خروج شعير از پسعتان و يعا     -670ماده 

 ابت است.ايجاد هر نقص ديگري در آن، ارش ث

 قواعد عمومي دیه منافع -فصل چهارم

عليعه در   ادله اثبات ديه مناف ، همان ادله اثبات ديه اعضاي است. در موارد اختالف ميان مرتكعب و مجنعيٌ   -675ماده 

زوال منفعت يا نقصان آن، چنانچه از طريق اختبار و آزمايش، اقرار، بينه، علم قاضي يا قول كارشناس معورد وثعوق،   

تواند با قسامه به نحوي كعه در ديعه اعضعاي     عليه مي يا نقصان منفعت ثابت نشود در صورت تحقق لوث، مجنيٌ زوال

مقرر است، ديه را ثابت كند و چنانچه نسبت به بازگشت منفعت زائل يا ناقص شده اختالف باشد ديه با يك سعوگند  

 شود و نيازي به قسامه نيست. عليه ثابت مي مجنيٌ

 

عليه  ر مواردي كه نظر كارشناسي بازگشت منفعت زائل يا ناقص شده در مدت معيني باشد چنانچه مجنيٌد -673ماده 

 شود. قبل از مدت تعيين شده فوت كند ديه ثابت مي

 

عليعه شعود ديعه     هرگاه جنايتي كه موجب زوال يكي از مناف  شده است، سرايت كند و سبب مرگ مجنيٌ -672ماده 

 كند و تنها ديه نفس قابل مطالبه است.ل ميمنفعت در ديه نفس تداخ

 

هرگاه در مهلتي كه به طريق معتبري براي بازگشت منفعت زائل يا ناقص شده، تعيين گرديده، عضوي كعه   -673ماده 

طور موقت از بعين رفتعه اسعت از حدقعه      منفعت، قائم به آن است از بين برود، به عنوان مثال چشمي كه بينايي آن به

سعبب جنايعت   د، مرتكب، فقط ضامن ارش زوال موقت آن منفعت است و چنانچه از بين رفتن آن عضو بعه بيرون بياي

 باشد.شخص ديگر باشد مرتكب دوم، ضامن ديه كامل آن عضو مي
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 فصل پنجم ـ دیه مقرر منافع

 دیه عقل -مبحث اول

است، خواه جنايت در اثر ايراد ضربه  ارشدر آن موجب  نقصموجب ديه كامل و ايجاد  عقلزائل كردن  -671ماده 

 و جراحت و خواه ترساندن و مانند آن باشد.

 عليه دچار جنون ادواري شود ارش ثابت است. در صورتي كه مجنيٌ -تبصره

 

 در زوال و نقصان حافظه و نيز اختالل رواني در صورتي كه به حد جنون نرسد ارش ثابت است. -676ماده 

 

شدن آن شود هرچند عمدي باشد حسب مورد، موجعب ديعه يعا ارش    وجب زوال عقل يا كمجنايتي كه م -677ماده 

 شود. است و مرتكب قصاص نمي

 

اي مانند شكستن سر يا صورت، عقل زائل شود يا نقصان يابعد، هريعك ديعه يعا ارش     هرگاه در اثر صدمه -672ماده 

 اي دارد.جداگانه

پرداخت  ارش، ديه مسترد و عقل برگرددگردد و پس از دريافت ديه كامل  ليعقل زاهرگاه در اثر جنايتي  -679ماده 

 شود. مي
 

عليه بيهوش شود و به اغماي برود، چنانچه منتهي به فوت او گعردد، ديعه نفعس     هرگاه در اثر جنايتي مجنيٌ -620ماده 

و چنانچعه ععوارض و    شعود  شود و چنانچه به هوش آيد، نسبت به زماني كه بيهوش بوده، ارش ثابعت معي   ثابت مي

 وجود آيد، ديه يا ارش عوارض مزبور نيز بايد پرداخت شود.آسيبهاي ديگري نيز به
 

جنايت بر كسي كه در اغماي يا بيهوشي و مانند آن است از جهت احكام مربوط به قصاص و ديه، جنايت  -625ماده 

 شود. بر شخص هوشيار محسوب مي
 

 دیه شنوایي -مبحث دوم 

ز بين بردن شنوايي هر دو گوش ديه كامل و از بين بردن شنوايي يك گوش نصف ديه كامل دارد هرچند ا -623ماده 

 شنوايي دو گوش به يك اندازه نباشد.
 

شنود، موجعب نصعف ديعه كامعل     از بين بردن شنوايي گوش شنواي شخصي كه يكي از گوشهاي او نمي -622ماده 

 .همین قانون مقایسه شود[ 196]با ماده  است.

 كاهش شنوايي درصورتي كه مقدار آن قابل تشخيص باشد به همان نسبت ديه دارد. -623ماده 
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از بين برود يا نقصعان يابعد هريعك از     شنواييو يا هر جنايت ديگري  گوشهرگاه با قط  يا از بين بردن  -621ماده 

 دارد. جداگانهها، ديه يا ارش  جنايت

 

طعور كامعل معان  شعنيدن      نحوي كه بهمجراي شنوايي، نقص دائمي ايجاد شود بههرگاه در اثر جنايتي در  -626ماده 

 شود. گردد، ديه شنوايي ثابت است و درصورتي كه نقص موقتي باشد ارش تعيين مي

 

هرگاه كودكي كه زمان سخن گفتن او فرا نرسيده است در اثر كرشدن نتواند سخن بگويد و يا كودكي كه  -627ماده 

بر ديه گفتن او فرا رسيده است در اثر كر شدن نتواند كلمات ديگر را ياد گيرد و بر زبان آورد، عالوهتازه زمان سخن 

 شود. شنوايي، ديه يا ارش زوال يا نقص گفتار نيز، حسب مورد ثابت مي

 

 هرگاه در اثر جنايتي حس شنوايي و گويايي، هر دو از بين برود، هركدام يك ديه كامل دارد. -622ماده 

 دیه بینایي -حث سوم مب

 از بين بردن بينايي هر دو چشم ديه كامل و از بين بردن بينايي يك چشم نصف ديه كامل دارد.  -629ماده 

چشمهايي كه بينايي دارند در حكم مذكور يكسان هستند هرچند ميزان بينايي آنها متفاوت باشد يا از جهعات   -تبصره

 تفاوت داشته باشند. كوري و منحرف بودن با همديگر مانند شب

 

كاهش بينايي، درصورتي كه مقدار آن قابل تشخيص باشد بعه همعان نسعبت ديعه دارد و چنانچعه قابعل        -690ماده 

 تشخيص نباشد، موجب ارش است.

 

از بين بردن بينايي چشم كسي كه فقط يك چشم بينا دارد و چشم ديگرش نابيناي مادرزادي بوده و يعا در   -695ماده 

يرجنايي از بين رفته باشد، موجب ديه كامل است لكن اگر چشم ديگرش را در اثر قصاص يا جنعايتي كعه   اثر علل غ

 باشد.استحقاق ديه آن را داشته است، از دست داده باشد، ديه چشم بينا، نصف ديه كامل مي

 

ايي،  ديه ديگري ندارد لكن از بين بردن يا بيرون آوردن چشم از حدقه فقط يك ديه دارد و از بين رفتن بين -693ماده 

اگر در اثر صدمه ديگري مانند شكستن سر، بينايي نيز از بين برود يا نقصان يابد، هركدام حسب معورد ديعه يعا ارش    

 جداگانه دارد.
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 دیه بویایي -مبحث چهارم 

 د.از بين بردن كامل بويايي، موجب ديه كامل است و از بين بردن قسمتي از آن، ارش دار -692ماده 

 اگر در اثر جنايت، بويايي يكي از دوسوراخ بيني به طور كامل از بين برود نصف ديه كامل دارد. -تبصره 

 

هرگاه در اثر بريدن يا از بين بردن بيني يا جنايت ديگري بويايي نيز از بين برود يا نقصان يابد هر جنايت،  -693ماده 

 ديه يا ارش جداگانه دارد.

 يدیه چشای -مبحث پنجم 

 است. ارشو نقصان آن، موجب  حس چشايياز بين بردن  -691ماده 

 

شعود و اگعر بعا قطع       هرگاه با قط  تمام زبان، حس چشايي از بين برود، فقط ديه قط  زبان پرداخت معي  -696ماده 

بعان  بخشي از زبان، چشايي از بين برود يا نقصان يابد، درصورتي كه چشايي از بين رفته مربوط به همعان قسعمت ز  

 باشد، هركدام از ارش چشايي و ديعه زبعان كعه بيشعتر باشعد، بايعد پرداخعت شعود و اگعر چشعايي از بعين رفتعه             

مربوط به همان قسمت از زبان نباشد، ارش چشايي و ديه زبان جداگانه بايد پرداخت شود مگر اينكعه از ديعه كامعل    

شود و اگر با جنايت بر غير زبعان، چشعايي از بعين     ميميزان ديه كامل پرداخت بيشتر باشد كه در اين صورت فقط به

 گردد. برود يا نقصان پيدا كند، ديه يا ارش آن جنايت بر ارش چشايي افزوده مي

 دیه صوت و گویایي -مبحث ششم 

كامل دارد گرچعه   ديه، اي كه شخص نتواند صدايش را آشكار كندگونهبهطور كامل  به صوت از بين بردن -697ماده 

 د با اخفات و آهسته صدايش را برساند.بتوان

 

طور كامل و بدون قط  زبان، ديه كامل و از بين بردن قدرت اداي برخي از حعروف   از بين بردن گويايي به -692ماده 

 به همان نسبت ديه دارد.

توانعد تلفعظ    نمعي گويد يا برخي از حروف را تبصره ع شخصي كه داراي لكنت زبان است و يا به كندي يا تندي سخن مي 

شعود.   عليه تعيين مي شود و ديه از بين بردن اداي هر حرف با توجه به تعداد حروف زبان تكلم مجنيٌ كند، گويا محسوب مي

 ودوم ديه كامل است.سيمانند اينكه از بين بردن قدرت اداي يك حرف شخص فارسي زبان، يك
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اداي حروف گردد و يا عيب موجعود در آن را تشعديد كنعد،     جنايتي كه موجب پيدايش عيبي در گفتار يا -699ماده 

 موجب ارش است.

 

، «ل»جعاي حعرف   جاي حرف ديگر اداي نمايد، مانند آنكه بعه عليه حرفي را به جنايتي كه باعث شود مجنيٌ -700ماده 

 تلفظ نمايد اگر عرفاً عيب تلقي شود، موجب ارش است.« ر»حرف 

 

در صوت مانند كاهش طنين صدا، گرفتگي آن و يا صحبت كردن از طريعق بينعي    جنايتي كه موجب عيبي -705ماده 

 شود، ارش دارد.

 از بين رفتن صوت بعضي از حروف، موجب ارش است. -703ماده 

 

 شود. ثابت مي دو ديهنيز گردد،  نطق، موجب زوال صوتبر زوال درصورتي كه جنايت، عالوه -702ماده 

 

 دیه سایر منافع -مبحث هفتم 

جنايتي كه به طور دائم موجب سلس و ريزش ادرار گردد، ديه كامل دارد و جنايتي كعه موجعب ريعزش     -703ماده 

 ادرار گردد، موجب ارش است. غيردائمي 

 

 كامل دارد. كه موجب عدم ضبط دائم مدفو  يا ادرار شود، ديه جنايتي -701ماده 

 

يا بارداري زن و يا از بين بردن لذت مقاربت زن يا مرد موجعب   از بين بردن قدرت انزال يا توليد مثل مرد -706ماده 

 ارش است.

 از بين بردن كامل قدرت مقاربت، موجب ديه كامل است. -707ماده 
 

وجود از بين بردن يا نقص دائم يا موقت حواس يا مناف  ديگر مانند المسه، خواب و عادت ماهانه و نيز به -702ماده 

 لرزش، تشنگي، گرسنگي، ترس و غش، موجب ارش است.آوردن امراضي مانند 
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 فصل ششم ـ دیه جراحات

 ترتيب ذيل است: جراحات سر و صورت و ديه آنها به -723ماده 

 صدم ديه كامل خراش پوست بدون آنكه خون جاري شود، يك حارصه: -الف

 خون باشد، دوصدم ديه كاملجراحتي كه اندكي وارد گوشت شود و همراه با جريان كم يا زياد  دامیه: -ب

جراحتي كه موجب بريدگي عميق گوشت شود لكعن بعه پوسعت نعازک روي اسعتخوان نرسعد،        متالحمه: -پ

 صدم ديه كامل سه

 جراحتي كه به پوست نازک روي استخوان برسد، چهارصدم ديه كامل سمحاق: -ت

 صدم ديه كامل را آشكار كند، پنج جراحتي كه پوست نازک روي استخوان را كنار بزند و استخوان موضحه: -ث

 صدم ديه كامل جنايتي كه موجب شكستگي استخوان شود گرچه جراحتي را توليد نكند، ده هاشمه: -ج

 صدم ديه كامل جا كردن استخوان ميسر نباشد، پانزده جنايتي كه درمان آن جز با جابه مُنَقَّله: -چ

 ديه كامل سوم جراحتي كه به كيسه مغز برسد، يك مأمومه: -ح

بر ديه مأمومه، موجب ارش پاره شعدن كيسعه    صدمه يا جراحتي كه كيسه مغز را پاره كند، كه عالوه دامغه: -خ

 باشد. مغز نيز مي

جراحات گوش، بيني، لب، زبان و داخل دهان، در غير مواردي كه براي آن ديه معين شده است، در  - 4تبصره 

 حكم جراحات سر و صورت است.

هاي مذكور، مقدار نفوذ جراحت بوده و طول و عرض آن تأثيري در ميزان ديه  مالک ديه در جراحت - 2تبصره 

 ندارد.

نحوي  بيستم ديه كامل و اگر به كه داخل دهان را نمايان نسازد، موجب يك جنايت بر گونه درصورتي - 9تبصره 

اين مورد چنانچه پس از بهبودي جراحعت،  پنجم ديه كامل است. در  باشد كه داخل دهان را نمايان سازد، موجب يك

 بيستم ديه ديگر نيز بايد پرداخت شود. بر آن، يك اثر و عيب فاحشي، درصورت باقي بماند، عالوه

بعر ديعه موضعحه،     هرگاه جنايت موضحه صورت بعد از التيام، اثري از خود بر جاي بگذارد، عالوه - 1تبصره 

هرگاه جنايت در حد موضحه نبوده و بعد از التيعام اثعري از آن بعاقي بمانعد،     هشتادم ديه كامل نيز ثابت است و  يك

صدم ديه كامل نيز ثابت است و چنانچه جنايعت، شعكافي درصعورت ايجعاد كنعد ديعه آن        بر ديه جنايت، يك عالوه

 صدم ديه كامل است. هشت
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( اين قانون در غير سر و صورت واق  709ماده)هاي مذكور در بندهاي)الف(تا)ث(  هرگاه يكي از جراحت -750ماده 

شود و اگعر   شود، درصورتي كه آن عضو داراي ديه معين باشد، ديه به حساب نسبتهاي فوق از ديه آن عضو تعيين مي

 آن عضو داراي ديه معين نباشد، ارش ثابت است.

 ع جراحات وارده به گردن، در حكم جراحات بدن است.5تبصره 

وجود آمده باشد كه از حيعث  ( اين قانون با يك ضربه به709هاي مذكور در ماده) ريك از جراحتهرگاه هع   3تبصره

شود و ديه جراحت بيشتر را دارد لكن اگر با چند ضربه ايجاد شود ماننعد   عمق متعدد باشد يك جراحت محسوب مي

ود براي هر جراحت، ديه مستقل اينكه با يك ضربه حارصه ايجاد شود و با ضربه ديگر آن جراحت به موضحه مبدل ش

 ثابت است، خواه مرتكب هر دو جنايت يك نفر خواه دو نفر باشد.

 

جراحتي است كه با وارد كردن هر نو  وسيله و از هر جهت به درون بدن انسان اعم از شكم، سينه،  4جائفه -755ماده 

سيله مزبعور از يعك طعرف وارد و از    سوم ديه كامل است. درصورتي كه وشود و موجب يك پشت و پهلو ايجاد مي

 شود. طرف ديگر خارج گردد، دو جراحت جائفه محسوب مي

بر ديه جائفه، ديه يا ارش آن نيعز  هرگاه در جائفه به اعضاي دروني بدن آسيب برسد و يا از بين برود، عالوه -تبصره 

 شود. محاسبه مي

 

جاد جراحت موضحه يا هاشمه و يا منقله به داخل بدن مانند حلق بر ايهرگاه نيزه يا گلوله و مانند آن عالوه -753ماده 

بر ديه موضحه يا هاشمه و منقله، ديه جراحت جائفه نيعز ثابعت   و گلو يا سينه فرو رود، دو جراحت محسوب و عالوه

 شود. مي

 

شعود ديعه آن در    ايجاد مياي مانند نيزه يا گلوله در دست يا پا نافذه جراحتي است كه با فرو رفتن وسيله -752ماده 

 شود. دهم ديه كامل است و در زن ارش ثابت ميمرد يك

دهم ديعه كامعل باشعد، در    حكم مذكور در اين ماده نسبت به اعضائي است كه ديه آن عضو بيشتر از يك - 5تبصره 

در بند انگشت فعرو  دهم ديه كامل باشد، ارش ثابت است مانند اينكه گلوله عضوي كه ديه آن مساوي يا كمتر از يك

 رود.

وجود آورده است از طرف ديگعر خعارج گعردد، دو جراحعت نافعذه      هرگاه شيئي كه جراحت نافذه را به - 3تبصره 

 شود. محسوب مي
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 شرح ذيل است:شود، به ديه صدماتي كه موجب تغيير رن  پوست مي -753ماده 

 ونيم هزارم ديه كاملم و سرخ شدن آن، يكهزارهزارم، كبود شدن آن، سهسياه شدن پوست صورت، شش -الف

 تغيير رن  پوست ساير اعضاي، حسب مورد نصف مقادير مذكور در بند)الف( -ب

در حكم مذكور فرقي بين اينكه عضو داراي ديه مقدر باشد يا نباشد، نيست. همچنين فرقي بين تغيير  -5تبصره 

 باشد.نمي رن  تمام يا قسمتي از عضو و نيز بقاي يا زوال اثر آن

 ثابت است. رن  پوست سر، ارشدر تغيير  -3تبصره 

 

بر تورم موجب تغيير رن  اي كه موجب تورم بدن، سر يا صورت گردد، ارش دارد و چنانچه عالوهصدمه -751ماده 

 شود. پوست نيز گردد، حسب مورد ديه و ارش تغيير رن  به آن افزوده مي

 دیه جنین -فصل هفتم 

 ترتيب ذيل است:سقط جنين بهديه  -756ماده 

 اي كه در رحم مستقر شده است، دوصدم ديه كاملنطفه -الف

 آيد، چهارصدم ديه كاملصورت خون بسته در ميعلقه كه در آن جنين به -ب

 صدم ديه كاملآيد، ششصورت توده گوشتي در ميمضغه كه در آن جنين به -پ

 صدم ديه كاملدرآمده لكن هنوز گوشت روييده نشده است، هشتصورت استخوان عظام كه در آن جنين به -ت

 دهم ديه كاملبندي آن تمام شده ولي روح در آن دميده نشده است يكجنيني كه گوشت و استخوان -ث

 مشعتبه و اگعر   نصعف آن باشعد   دخترو اگر  ديه كاملباشد،  پسرشده است اگر روح در آن دميده ديه جنيني كه  -ج

 ديه كامل چهارمسهباشد، 

 

بر ديه يا ارش جنايت بر مادر، ديه جنين نيز در هرگاه در اثر جنايت وارد بر مادر، جنين از بين برود، عالوه -757ماده 

 شود. اي از رشد كه باشد پرداخت ميهر مرحله

 

جنعين،   ديعه رد، اي كه باشد، به عمد، شبه عمد يا خطاي از بين ببع را، در هر مرحله جنين خود زنيهرگاه  -752ماده 

 شود. حسب مورد توسط مرتكب يا عاقله او پرداخت مي

 شود. هرگاه جنيني كه بقاي آن براي مادر خطر جاني دارد به منظور حفظ نفس مادر سقط شود، ديه ثابت نمي -تبصره 

 

 دارد. ديه جداگانهاز آنها،  هريكدر يك رحم باشند سقط  چند جنينهرگاه  -759ماده 
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بندي آن كامل شعده ولعي روح در آن    اي كه استخوانديه اعضاي و ديگر صدمات وارد بر جنين در مرحله -730ماده 

گردد و بعد از دميده شدن روح، حسب جنسيت جنين،  دميده نشده است به نسبت ديه جنين در اين مرحله محاسبه مي

 شود. ديه جنين پرداخت مي شود و چنانچه بر اثر همان جنايت جنين از بين برود، فقط ديه محاسبه مي

 

، منشعأ  هرگاه در اثر جنايت و يا صدمه، چيزي از زن سقط شود كه به تشخيص كارشعناس معورد وثعوق    -735ماده 

اي بر مادر وارد گردد، حسب معورد ديعه يعا    اگر در اثر آن، صدمه لكن دیه و ارش ندارد، انسان بودن آن ثابت نگردد

 شود. ارش تعيين مي

 ه جنایت بر میتدی -فصل هشتم 

دهم ديعه و  است مانند جداكردن سر از بدن ميت كه يك دهم ديه كامل انسان زندهيك، میتديه جنايت بر  -733ماده 

صعدم ديعه كامعل دارد. ديعه     دهم ديه و يك انگشعت، يعك  بيستم ديه و هر دو دست، يكجدا كردن يك دست، يك

 شود. يت به همين نسبت محاسبه ميجراحات وارده به سروصورت و ساير اعضاي و جوارح م

بلكه متعلق به خود ميت است كه درصورت معديون بعودن وي و ععدم     رسدبه ارث نمیديه جنايت بر ميت  -تبصره 

 شود. مي در امور خير صرفگردد و درغير اين صورت براي او  مي پرداخت بدهي اوكفايت تركه، صرف 

 

دهم ارش چنين جنعايتي نسعبت بعه انسعان زنعده      مقدر نداشته باشد، يكهرگاه آسيب وارده بر ميت، ديه  -732ماده 

 گردد. محاسبه و پرداخت مي

 

 قط  اعضاي ميت براي پيوند به ديگري درصورتي كه با وصيت او باشد، ديه ندارد. -733ماده 

 

اينكه مرتكب نتواند فوراً آن را پرداخت كند كه در اين صعورت بعه او    مگراست  حالّديه جنايت بر ميت  -731ماده 

 شود. مهلت مناسب داده مي

 

 شود. پرداخت مي توسط خود مرتكب خطائيديه جنايت بر ميت خواه عمدي باشد يا  -736ماده 

 

ر پرداخعت ديعه يعا    بوارد سازد يا وي را هتك نمايد، عالوه جنايتي بر ميتطور عمدي،  هرگاه شخصي به -737ماده 

 شود. محكوم مي درجه ششتعزيري  شالقو يك تا هفتاد و چهارضربه  ارش جنايت، به سي
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( تا 631، مواد)2/1/5270كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون از جمله قانون مجازات اسالمي مصوب  -732ماده 

مصعوب  « هعاي بازدارنعده   تعزيعرات و مجعازات  »اسعالمي ( كتاب پنجم قانون مجعازات  732( تا )736( و مواد)639)

هاي مؤثر در قوانين جزائعي مصعوب    و قانون تعريف محكوميت53/3/5229، قانون اقدامات تأميني مصوب 3/2/5271

 گردد. و اصالحات و الحاقات بعدي آنها نسخ مي 36/7/5266

 حدود

 علم به حرام بودن

 ی علم به حرمت شرعی ن ز الزم اتت ه  تمامی جرایم حسی علم به حرام بوهن، یعن 

 س که  بوهن مال غ ر حرام اتت.برای مثال ه  ترقت حسی، تا   بایس بسان 

 حدود -کتاب دوم 

 مواد عمومي -بخش اول 

داشتن علم، قصد و شرايط مسؤوليت كيفعري   عالوه بر، مرتكب در صورتي مسؤول است كه م موج  حدیجرادر  -247ماده 

 ارتکابی نیز آگاه باشد. به حرمت شرعی رفتار

 استثنای عدم لزوم تحقیق در جرایم حدی

 :اتتثناعاً ه  جرایم حسی ه  ته مو ه صرف اهعا موجب تقوط حس نمی شوه و لزوم تحق ق وجوه ها ه 

 جرایم منافی عفت با عنف یا ه  حکم عنف  .4

 محا به  .2

 افساه فی اال ض. .9

فقدان علم يا قصد يا وجود يكي از موان  مسؤوليت كيفري را  ادعای م موجب حد هرگاه متهميدر جرا -248ماده 

وي داده شود و اگر ادعاي كند كه اقرار او با تهديد  احتمال صدق گفتاردر زمان ارتكاب جرم نمايد در صورتي كه 

 شود. و ارعاب يا شكنجه گرفته شده است ادعاي مذكور بدون نياز به بينه و سوگند پذيرفته مي

م منافي عفت با عنف، اكراه، ربايش يا اغفال، صرف ادعاي، ياالرض و جرام محاربه و افساد فييادر جر -5تبصره

 مسقط حد نيست و دادگاه موظف به بررسي و تحقيق است.

 انجام گيرد. نزد قاضی در محکمهدارد كه  اعتبار شرعیاقرار در صورتي  -3تبصره
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 نکته مهم:  

  تغ  ر، تقل ل، تبسیل و تقوط می باشنس.اصل بر این اتت که حسوه، غ ر قابل 

را تغيير يا مجازات را تقليل دهد يا تبديل يا ساقط نمايد.  حدود شرعیتواند كيفيت، نو  و ميزان  دادگاه نمي - 243ماده

 به كيفيت مقرر در اين قانون قابل سقوط، تقليل يا تبديل است. و عفو توبه ها تنها از طريق  اين مجازات

 منابع حدود

 :حسوهی که ه  قانون تصریح نشسه از طریق  جوع به هو منبع قابل اجرا می باشس 

  منابع فقای معتبر 

 .فتاوای معتبر 

( قانون اساسي 567در مورد حدودي كه در اين قانون ذكر نشده است طبق اصل يكصد و شصت و هفتم) -222ماده 

 شود. جمهوري اسالمي ايران عمل مي

 تفخیذ و مساحقه زنا، لواط و

  ه  جرایم منافی عفت از جمله زنا صرف اهعا چون ایجاه شباه می کنس موجب تقوط حس می شوه 

 :ایر این جرایم به عنف یا اکراه باشنس، صرف اهعا کفایت نمی کنس و هاهیاه مکلف به تحق ق اتت.  استثناء 

 م موجب حدیجرا -بخش دوم 

 زنا -فصل اول 

 است از جما  مرد و زني كه علقه زوجيت بين آنها نبوده و از موارد وطي به شبهه نيز نباشد.زنا عبارت  -335ماده 

 شود. گاه در قُبُل يا دُبُر زن محقق مي جما  با دخول اندام تناسلي مرد به اندازه ختنه -5تبصره

شود و حسب معورد   ميهرگاه طرفين يا يكي از آنها نابالغ باشد، زنا محقق است لكن نابالغ مجازات ن -3تبصره

 گردد. به اقدامات تأميني و تربيتي مقرر در كتاب اول اين قانون محكوم مي

جما  با ميت، زنا است مگر جما  زوج با زوجه متوفاي خود كه زنا نيست لكن موجب سعي و يعك تعا     -333ماده 

 شود. هفتاد وچهار ضربه شالق تعزيري درجه شش مي
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شعود   مدعي زوجيت يا وطي به شبهه باشد، ادعاي وي بدون بينه يا سوگند پذيرفته معي هرگاه متهم به زنا،  -332ماده 

 مگر آنكه خالف آن با حجت شرعي الزم ثابت شود.

 و در حکم آن زنای به عنف

          مالک زنای به عنف توتل مرتکب به خشونت ف زیکوی اتوت  اموا چنانچوه خشوونت اتوتفاهه نشوسه، اموا زن

 اتت  زنای  عنفدر حکم  ضایت نساشته اتت، 

 .یعنی ایرچه ماه تاً زنای به عنف نمی باشس، اما همان مجازات اعسام زنای به عنف  ا ها ه 

   صرف تسل م شسن زن ه  مواقعی که ه  ابر تاسیس تسل م شسه اتت، نافی عنف نمی باشس و همچنان عمل ه

 .224ماهه  2حکم زنای به عنف اتت. تبصره 

  ضایت زن  یا تسل م شسن ناشی از تاسیس.ه  حکم زنای به عنف =  عسم  

 است: اعدامحد زنا در موارد زير  -333ماده 

 زنا با محارم نسبي  -الف

 زنا با زن پدر كه موجب اعدام زاني است. -ب

 مسلمان با زن مسلمان كه موجب اعدام زاني است.زناي مرد غير -پ

 ي است.زناي به عنف يا اكراه از سوي زاني كه موجب اعدام زان -ت

 مجازات زانيه در بندهاي)ب( و)پ( حسب مورد، تاب  ساير احكام مربوط به زنا است. -5تبصره

در حکبم  در حال بيهوشي، خواب يا مستي زنا كند رفتار او  نباشدبه زناي با او  راضیهرگاه كسي با زني كه  -3تبصره

اگرچعه  يا ترسعاندن زن   يا از طريق ربايش، تهديد و در زنا از طريق اغفال و فريب دادن دختر نابالغ زنای به عنف است.

 نيز حكم فوق جاري است. موجب تسليم شدن او شود

 مجازات زنای محصنه

  اصل بر مجازات  جم برای زنای محصنه اتت 

 ًایر اجرای  جم ممکن نبوه با پ شنااه هاهیاه و موافقت  ی س قوه قضای ه: استثناعا 

 )شاوه )ب نه( بابت شسه اتت: تبسیل  جم به اعسام زنای محصنه با شااه ایر  الف 

 )225ایر با هالیل هیگر بابت شسه اتت: تبسیل  جم به صس ضربه شال . ماهه  ب. 
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صورت عدم امكعان اجعراي رجعم بعا پيشعنهاد       حد زنا براي زاني محصن و زانيه محصنه رجم است. در - 331ماده 

ثابت شده باشد، موجب اعدام زانعي   4يه چنانچه جرم با بينهيقضا يس قوهيدادگاه صادركننده حكم قطعي و موافقت ر

 باشد. موجب صد ضربه شالق براي هر يك مي 2صورت  محصن و زانيه محصنه است و در غير اين

 شود: احصان در هريك از مرد و زن به نحو زير محقق مي - 336ماده 

و بالغ باشد و در حالي كه بالغ و عاقل بوده از طريق قُبُل  مییداع احصان مرد عبارت است از آنكه داراي همسر  الف

 با وي در حال بلوغ جما  كرده باشد و هر وقت بخواهد امكان جما  از طريق قُبُل را با وي داشته باشد.

در حالي كه بالغ وعاقل بوده، با او از طريعق   و بالغ باشد و مییداب ع احصان زن عبارت است از آنكه داراي همسر  

 قُبُل جما  كرده باشد و امكان جما  از طريق قُبُل را با شوهر داشته باشد.

مسافرت، حبس، حيض، نفاس، بيماري مان  از مقاربت يا بيماريي كه موجعب خطعر بعراي     از قبیلاموري  -337ماده 

 كند. گردد مانند ايدز و سفليس، زوجين را از احصان خارج مي طرف مقابل مي

 زنای محصنهمالک در 

    ًه  زنای محصنه و زنای با محا م نسبی، مالک زانی اتت. ل ا ایر نابالغ باشس ه  هر حال مجازات زان وه صورفا

 اتت. صس ضربه شال 

در زنا با محارم نسبي و زناي محصنه، چنانچه زانيه بالغ و زاني نابالغ باشد مجازات زانيه فقط صد ضعربه   -332ماده 

 شالق است.

دارد، هرگاه قبل از دخول، مرتكب زنا شود حد وي صد ضربه شالق، تراشيدن معوي   میدامردي كه همسر  -339ماده 

 است. قمریمدت يك سال  بهسر و تبعيد 

 .زنا + همسر هایم + قبل از هخول = صس ضربه شال  + تراش سن موی تر + تبع س به مست یک تال قمری 

 9مرتكب غير محصن باشد، صد ضربه شالق است.حد زنا در مواردي كه  -320ماده 

 

                                                           
 شااهت شاوه. - 1
 شاوه باشس  یعنی با اقرا  و یا علم قاضی بابت شسه باشس.به هل لی غ ر از شااهت  - 2
 زنای تاهه. - 3
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 مجازات زنای به عنف و در حکم آن

  زنای به عنف یا ه  حکم زنای به عنف 

 )زن باکره باشس: اعسام + ا ش البکا ه + مارالمثل  الف 

 )زن باکره نباشس: اعسام + مار المثل. ب 

باكره باشد مرتكب عالوه بر مجعازات مقعرر بعه    ، در صورتي كه زن در حکم آندر موارد زناي به عنف و  -325ماده 

صورتي كه بعاكره نباشعد، فقعط بعه مجعازات و پرداخعت        شود و در البكاره و مهرالمثل نيز محكوم ميپرداخت ارش

 گردد. مهرالمثل محكوم مي

 در جرایم منافی عفت:« 6ضربه شالق درجه  71تا  94»مجازات 

  زنای زوج با زوجه متوفی 

  مرتبه. که عالوه بر زنا ه  لواط، تفخ   و مساحقه ن ز جا ی اتت. 4اقرا  کمتر از 

هرگاه مرد يا زني كمتر از چهار بار اقرار به زنا نمايد به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شالق تعزيعري   -323ماده 

 شود. حكم اين ماده در مورد لواط، تفخيذ و مساحقه نيز جاري است. درجه شش محكوم مي

 لواطمجازات 

  اتت، اتتثنای اجرای اعسام یکی از هو مو ه ذیل اتت:م برای فاعل]ضربه شال  بوهن  صسه  لواط، اصل بر 

 وجوه احصان ه  فاعل  .1

 به عنف بوهن. .2

 .اصل بر این اتت که حس لواط مفعول اعسام اتت 

 4اعدام

 اتت. ه  هو جرم ایر مفعول مسلمان و فاعل غ رمسلمان باشس، حس فاعل غ رمسلمان اعسام 

  لواط 

 .  تفخ     

 

 

                                                           
 .233و تبصره  234تبصره یک  - 1
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 6ضربه شالق درجه  71تا  94مجازات 

  همجنسگرایی ماهون زنا 

  همجنسگرایی ماهون لواط 

    همجنسگرایی ماهون تفخ 

 .همجنسگرایی ماهون مساحقه 

 4ممنوعیت تحقیق در جرایم منافی عفت

 ق ق ه  جرایم منافی عفت با  ضایت فقسان هل ل + انکا  متام = ممنوع ت تح 

 .فقسان هل ل + انکا  متام = لزوم تحق ق ه  جرایم منافی عفت به عنف یا ه حکم عنف 

 لواط، تفخیذ و مساحقه -فصل دوم

 گاه در دبر انسان مذكر است. لواط عبارت از دخول اندام تناسلي مرد به اندازه ختنه -322ماده 

شرايط احصان، اعدام و در غير ايعن صعورت    صورت عنف، اكراه يا دارا بودن حد لواط براي فاعل، در - 323ماده 

 صد ضربه شالق است. حد لواط براي مفعول در هر صورت )وجود يا عدم احصان( اعدام است.

 مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.در صورتي كه فاعل غير -5تبصره 

اشد و در حالي كه بالغ و عاقل بوده از طريق مي و بالغ داشته بياحصان عبارت است از آنكه مرد همسر دا -3تبصره 

قبل با همان همسر در حال بلوغ وي جما  كرده باشد و هر وقت بخواهد امكان جما  از همان طريق را با وي داشته 

 باشد.

 تفخيذ عبارت از قرار دادن اندام تناسلي مرد بين رانها يا نشيمنگاه انسان مذكر است. -321ماده 

 تفخيذ است. در حکمگاه  دخول كمتر از ختنه -تبصره             

ميعان محصعن و غيرمحصعن و     فرقیدر تفخيذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شالق است و از اين جهت  -326ماده 

 .نیستعنف و غيرعنف 

 و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است. غيرمسلماندر صورتي كه فاعل  -تبصره

                                                           
 .241ماهه  - 1
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انسان مذكر در غير از لواط و تفخيذ از قبيل تقبيل و مالمسه از روي شهوت، موجب سي و گرايي همجنس -327ماده 

 يك تا هفتاد و چهار ضربه شالق تعزيري درجه شش است.

 حكم اين ماده در مورد انسان مؤنث نيز جاري است. -5تبصره 

 گردد. حكم اين ماده شامل مواردي كه شرعاً مستوجب حد است، نمي -3تبصره 

 مساحقه عبارت است از اينكه انسان مؤنث، اندام تناسلي خود را بر اندام تناسلي همجنس خود قرار دهد. -322 ماده

 حد مساحقه، صد ضربه شالق است. -329ماده 

و محصعن و غيرمحصعن و عنعف و     مسعلمان و غيرمسعلمان  در حد مساحقه، فرقي بين فاعل و مفعول و  -330ماده 

 غيرعنف نيست.

م منافي عفت و انكار متهم هرگونعه تحقيعق و بعازجويي    ياثبات قانوني بر وقو  جرا نبود ادلهدر صورت  -335ماده 

است. موارد احتمال ارتكاب با عنف، اكراه، آزار، ربايش يا اغفال يعا   ممنوعجهت كشف امور پنهان و مستور از انظار 

 است از شمول اين حكم مستثني است.مواردي كه به موجب اين قانون در حكم ارتكاب به عنف 

 قوادی

  جرمی مق س اتت که  فتا  آن به هم  تانسن هو یا چنس نفر اتت 

   نت جه آن تحقق زنا یا لواط ب ن آن هو یا چنس نفر اتت و بنابراین توء ن ت خاص الزم ها ه. یعنی به قصس زنوا

 یا لواط بایس آن  ا  جمع کنس.

 اتتمرا  عمل الزم ن ست. قواهی جرم آنی اتت. ل ا تکرا  و 

 مجازات

  = ضربه 75مره قواه  

  =  ضربه + تبع س تا یک تال 75مره قواه + تکرا  

  = ضربه 75زن قواه  

  =  ضربه شال  75زن قواه + تکرا. 
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 در قوادی 6مجازات شالق درجه 

  شوه اجرا می   3ضربه شال  + حبس ه جه  74تا  31ه  قواهی ه  هو حالت به جای حس قواهی 

  نت جه قواهی واقع نشسه باشس 

 .کسانی  ا که هو  هم جمع کرهه نابالغ باشنس 

 قوادی -فصل سوم 

  زنا يا لواط است. 4برایدو يا چند نفر  به هم رساندنقوادي عبارت از  -333ماده 

زنا يا لواط است در غيراين صعورت عامعل، مسعتوجب تعزيعر مقعرر در       2تحققمنوط به حد قوادي  -5تبصره 

 ( اين قانون است.333ماده)

 9در قوادي، تكرار عمل شرط تحقق جرم نيست. -3تبصره 

عالوه بر هفتاد و پنج ضعربه شعالق بعه     برای بار دومحد قوادي براي مرد هفتاد و پنج ضربه شالق است و  -332ماده 

كند و براي زن فقط هفتاد و پنج  شود كه مدت آن را قاضي مشخص مي يك سال نيز محكوم مي اتعنوان حد، به تبعيد 

 ضربه شالق است.

را براي زنا يا لواط به هم برساند مستوجب حد نيست لكن به سي و يك تا هفتاد  نابالغكسي كه دو يا چند  -333ماده 

 شود. حبس تعزيري درجه شش محكوم مي وو چهار ضربه شالق 

 ذفق

 .آیاه بوهن قاذف به معنای لفظ شرط اتت  اما آیاه بوهن مق وف شرط ن ست 

 .ق ف نسبت به مق وف مرهه ن ز مستوجب حس اتت 

   توو فرزنوس   »ه  ق ف مع ن بوهن مق وف الزم اتت، اما این اینکه حضو اً مخاطب باشس الزم ن ست. ل ا  جملوه

 ماه  ق ف اتت. ایر چه ماه  حضو  نساشته اتت، نسبت به« پس ت ن ستی

 :ب ان هم ن جمله ایر قراین هاللت کنس که ممنظو  ق ف نبوهه، حس ق ف نخواهس هاشت. استثناء 

 

                                                           
 به قصس = توء ن ت خاص. - 1
 قواهی یک جرم مق س اتت هر چنس ظاهر ماهه این  ا نمی  تانس. - 2
 قواهی یک جرم آنی اتت. - 3
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 نکته:

 اوالً نسبت به مخاطب ق ف اتت، هوماً نسبت بوه هیگوری   « تو با هیگری زنا کرهه ای» چنانچه به کسی بگوینس

هاهن زنا به هیگری نسا ه. ماننس آن که هیگوری   ق ف ن ست. زیرا نسبت هاهن زنا به یک نفر مالزمه با نسبت

 اکراه به زنا شسه باشس.

 شرایط مقذوف

  مسلمان بوهن، مع ن بوهن و غ ر متظاهر بوهن 

 :س قو ف  وووووووو جایگزین ح 3ضربه شال  ه جه  74تا  31هر یک از شرایط فو  که وجوه نساشته باشس  نکته

 که ایر متظاهر باشس اتاتاً مجازات نخواهس هاشت. –می شوه و مگر شرط متظاهر نبوهن 

 در قذف  6ضربه شالق درجه  71تا  94مجازات  

  مق وف نابالغ، مجنون، غ رمسلمان  یا غ رمع ن باشس 

  نسبت هاهن زنا یا لواطی که موجب حس ن ست. مثالً نابالغ بوهه و یا با اکراه بوهه 

 نس پس  یا جس پس ی فرزنس یا نوه خوه  ا ق ف ک 

  بعس از اجرای حس ق ف ه  حالت تکرا  ق ف مجسهاً بگویس آنچه یفته ام حق بوه 

 .هو نفر متقابالً یکسیگر  ا ق ف کننس. خواه کلمات هماننس باشس و خواه متفاوت 

 موضوعیت لفظ در قذف

 هموان هو   اصل بر این اتت که حس ق ف منوط به نسبت هاهن اتت و ل ا الفاظ موضوع ت ها ه  یعنی هق قاً از

 لفظ اتتفاهه شوه.

 :نسبت به کسانی که به صو ت نسبی یا تببی قرابت نزهیک ها نس، حتی ایر صوراحتاً از لفوظ اتوتفاهه     استثناء

 نشوه، اما صریح ه   معنا و انتساب باشس باز هم حس ق ف جا ی می یرهه.

 :نسبت بوه   توه ن، مجازات ه  همه موا هی که ق ف نسبت به هیگری اتت اما مخاطب اذیت شسه اتت نکته

 مخاطب قابل اجرا اتت.

 به زنا قذف محکومِ

          اصل بر این اتت که ایر کسی به فره محکوم به زنا یا لوواط چنو ن نسوبتی ههوس، مجوازات نموی شووه  البتوه

 مشروط به آن که فره محکوم توبه نکرهه باشس.

 .ق ف محکوم + قبل از توبه = مجازات نسا ه 

  توبه = حس ق ف.ق ف محکوم + بعس از 
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 حکم تعدد در قذف

 با الفاظ جسایانه چنس نفر  ا ق ف کنس = اجتماع اتباب = به تعساه هر یک حس ق ف جا ی می شوه  .1

 چنس نفر + یک لفظ + جسایانه شکایت کننس = اجتماع اتباب = برای هریک حس ق ف جا ی می شوه  .2

 ی می شوه.چنس نفر + یک لفظ + یک شکایت واحس = فقط یک حس ق ف جا  .3

 استثنای تداخل حدود 

  ایر کسی چنس با  مرتکب جرم ق ف شوه، چون هم نوع جرم و هم م زان مجازات مشابه اتت، فقط یک حس

 ق ف اجرا می شوه.

 به ارث رسیدن حد قذف

  حس ق ف به هل ل حق الناس بوهن به و به منتقل می شوه. البته به غ ر از همسر 

 ها ه. حتی ایر همه و به هیگر ی شت کرهه باشنس. تقدمس می کنس کسی که ه  ب ن و به مطالبه ح 

 قذف -فصل چهارم 

 باشد. هرچند مردهقذف عبارت است از نسبت دادن زنا يا لواط به شخص ديگر  -331ماده 

مقعذوف  دهنده به معناي لفظ آگاه و قصد انتساب داشته باشد گرچعه  قذف بايد روشن و بدون ابهام بوده، نسبت -336ماده 

 يا مخاطب در حين قذف از مفاد آن آگاه نباشد.

 شود. مي محققنيز  به شيوه الكترونيكيقذف عالوه بر لفظ با نوشتن، هرچند  -تبصره

تعو فرزنعد   »و يا به فرزند مشرو  ديگري بگويد « تو فرزند من نيستي»هرگاه كسي به فرزند مشرو  خود بگويد  -337ماده 

 شود.   ، قذف مادر وي محسوب مي«پدرت نيستي

 

 شود. اي در بين باشد كه مشخص گردد منظور قذف نبوده است، حد ثابت نميهرگاه قرينه -332ماده 
 

نسبت به مخاطب، قاذف  فقط« ايتو با فالن زن زنا يا با فالن مرد لواط كرده»به ديگري بگويد  هرگاه كسي -339ماده 

 شود. محسوب مي

 است. هشتاد ضربه شالقحد قذف،  -310ماده
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شعونده در هنگعام قعذف، بعالغ، عاقعل، مسعلمان، مععين و        شود كه قذف قذف در صورتي موجب حد مي -315ماده

 باشد.غيرمتظاهر به زنا يا لواط 

كننده به سي و يك تعا هفتعاد و چهعار     شونده، نابالغ، مجنون، غيرمسلمان يا غيرمعين باشد قذفهرگاه قذف -5تبصره

 قذف مت اهر به زنا یا لواط، مجازات ندارد.شود لكن  ضربه شالق تعزيري درجه شش محكوم مي

مثعل نسعبت    به آن نيست موجب حد است نسبت به آنچه متظاهرقذف كسي كه متظاهر به زنا يا لواط است  -3تبصره

 دادن لواط به كسي كه متظاهر به زنا است.
 

 صریح در انتسباب به كار ببرد كه  الفاظی غیر از زنا یا لواطكسي كه به قصد نسبت دادن زنا يا لواط به ديگري،  -313ماده 

زنا يا لواط به افرادي از قبيل همسر، پدر، مادر، خواهر يا برادر مخاطب باشد، نسبت به كسي كه زنا يا لواط را بعه او  

 تعوهين اگر به علت اين انتساب اذيت شده باشد، به مجازات  مخاطبنسبت داده است، محكوم به حد قذف و درباره 

 گردد. محكوم مي
 

طي كه موجب حد نيست مانند زنا يا لواط در حال اكراه يا عدم بلوغ را بعه ديگعري   هرگاه كسي زنا يا لوا -312ماده 

 شود. نسبت دهد به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شالق تعزيري درجه شش محكوم مي

مقذوف، قبل از توبه به حد شده است،  محکومنسبت دادن زنا يا لواط به كسي كه به خاطر همان زنا يا لواط  -313ماده 

 مجازات ندارد.
 

 گذشعت مقذوف اسعت. در صعورت    منوط به مطالبهالناس است و تعقيب و اجراي مجازات حد قذف حق -311ماده 

 شود. مي موقوفمقذوف در هر مرحله، حسب مورد تعقيب، رسيدگي و اجراي مجازات 

 

قذف كند خواه همه آنها با هم، خواه جداگانه شكايت كننعد، در برابعر    جداگانهطور  را به چند نفركسي كه  -316ماده 

  4شود. قذف هر يك، حد مستقلي بر او جاري مي

 

و در  2تواند جداگانه شكايت نمايد شوندگان مي قذف نمايد هر كدام از قذف یک لفظرا به  چند نفركسي كه  -317ماده 

بعيش از يعك    9شوندگان يكجا شكايت نمايندصورت صدور حكم محكوميت، اجراي آن را مطالبه كند. چنانچه قذف

 .شود حد جاري نمي

                                                           
 اجتماع اتباب. - 1
 : اجتماع.شکایت نمایسجسایانه  - 2
 : تساخل.یکجا شکایت نماینس - 3
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قذف نمايد فقط بعه يعك حعد      4قبل از اجراي حد، بار یا بیشتریکكسي كه ديگري را به يك يا چند سبب،  -312ماده 

ام حق اگر بگويد آنچه گفته وشود  مي تكرارشود، لكن اگر پس از اجراي حد، قذف را تكرار نمايد حد نيز  محكوم مي

 گردد. بود به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شالق تعزيري درجه شش محكوم مي

به سي و يك تا هفتاد و چهار ضعربه شعالق تعزيعري    پدر يا جد پدري كه فرزند يا نوه خود را قذف كند  -319ماده 

 گردد. درجه شش محكوم مي

گعردد و   منتقعل معي   همه ورثه به غیر از همسرحد قذف اگر اجراي نشده و مقذوف نيز گذشت نكرده باشد به  -360ماده 

 تواند تعقيب و اجراي آن را مطالبه كند هر چند ديگران گذشت كرده باشند. مي هریک از ورثه

 تواند تعقيب متهم يا اجراي حد را مطالبه كند. در صورتي كه قاذف، پدر يا جد پدري وارث باشد، وارث نمي -صرهتب

 شود: مي ساقطدر موارد زير حد قذف در هر مرحله از مراحل تعقيب، رسيدگي و اجراي  -365ماده 

 ؛رگاه مقذوف، قاذف را تصديق نمايده -الف

 ؛با شهادت يا علم قاضي اثبات شود داده شدههرگاه آنچه به مقذوف نسبت  -ب

 ؛رصورت فوت وي، ورثه او، گذشت كندهرگاه مقذوف و د -پ

 ؛از زوجيت يا زمان زوجيت لعان كندهرگاه مردي زنش را پس از قذف به زناي پيش  -ت

 هرگاه دو نفر يكديگر را قذف كنند، خواه قذف آنها همانند، خواه مختلف باشد. -ث

 )ث(، سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شالق تعزيري درجه شش است. مرتكبان در بند مجازات -تبصره

 س  نبی

 .تب عبا ت اتت از هشنام هایی که هاللت بر نفی نبوت، نفی امامت یا نفی معصوم ت نمایس 

   صرف اهعای این امر که منظو  فره تب کرهن نبوهه اتت، کافی اتت تا حس تب نبی تاقط شوه  زیرا اهعوا

 ایجاه شباه اتت و شباه موجب تقوط حس.

  خواهس هاشت. در حکم س  نبیه  غ ر از انب ا،  فتا  ا تکابی، عنوان 

 ضربه شالق: 71تا 

  برای تب کننسه مست 

 .ه  حال غَضَب یا نقل قول از هیگری مشروط به آنکه عنوان اهانت هاشته باشس 

                                                           
 ایر حس اجرا شسه باشس، مشمول تکرا  اتت. - 1
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 سبّ نبي -پنجمفصل 

را دشنام دهد يا قذف كنعد   4اهلل عليه و آله وسلم و يا هريك از انبياي عظام الهي هر كس پيامبر اعظم صلي -363ماده 

 .شود النبي است و به اعدام محكوم مي ساب

در حکم اهلل عليها يا دشنام به ايشان قذف هر يك از ائمه معصومين عليهم السالم و يا حضرت فاطمه زهرا سالم -تبصره

 نبي است. س 

نمايد كه اظهارات وي از روي اكراه، غفلت، سهو يا در حالت مستي يا غضب يا  ادعاءبه سب،  متهمهرگاه  -362ماده 

  9شود. النبي محسوب نمييا بدون توجه به معاني كلمات و يا نقل قول از ديگري بوده است ساب 2سبق لسان

تعزير تا هفتاد و چهار يا غضب يا به نقل از ديگري باشد و صدق اهانت كند موجب  س  در حالت مستیهرگاه  -تبصره

 است.ضربه شالق 

 مصرف مسکرات

 :جرم مصرف مسکر یا شرب خمر 

  مطلقاوالً ن ازمنس مست شسن یا نشسن نمی باشس و بنابراین صرف نوش سن مسکر موجب حس اتت. جرم 

   اتت:هوماً نسبت به غ ر مسلمانان هو حالت متصو 

 مصرف کرهن توام با تظاهر باشس = حس شرب خمر  .4

 مصرف غ رعلنی + حضو  ه  اماکن عمومی ه  حال مستی = جرم تعزیری تظاهر به فعل حرام. .2

 مصرف مسکر -فصل ششم

مسبت کنبد یبا    آن كم باشد يا زياد، جامد باشد يا ماي ،  1خوردن، تزريق و تدخين از قبیلمصرف مسكر  -363ماده 

 اي كه آن را از مسكر بودن خارج نكند، موجب حد است.خالص باشد يا مخلوط به گونه 5د،نکن

 )آب جو مسكر( موجب حد است هرچند مستي نياورد. خوردن فقا  -تبصره

                                                           
 العظم ن ست.اتت و منحصر به پ امبران اولومنظو  همه پ امبران  - 1
 تبق لسان یعنی اشتباه لُبی. - 2
 صرف اهعا موجب تقوط حس اتت. - 3
 می یوینس. مصرف از طریق هوه و اتتشمام، تسخ ن - 4
 مطلق بوهن جرم. - 5
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 حد مصرف مسكر، هشتاد ضربه شالق است. -361ماده 

 شود. مسكر، محكوم به حد مي 4ت اهر به مصرفغيرمسلمان تنها در صورت  -366ماده 

ظباهر  در معابر يا اماكن عمومي  در حال مستیاگر مصرف مسكر توسط غيرمسلمان علني نباشد لكن مرتكب  -تبصره

 گردد. محكوم مي 2ت اهر به عمل حرامبه مجازات مقرر براي  شود

 «تدریس نشده اند 278الی  267مواد »

 سرقت -صل هفتمف

 ربودن مال متعلق به غير است.سرقت عبارت از  -267ماده 

 باشد موجب حد است: دارای تمام شرایط زیرسرقت در صورتي كه  -268ماده 

 شيي مسروق شرعاً ماليت داشته باشد.  -الف

 مال مسروق در حرز باشد. -ب

 سارق هتك حرز كند. -پ

 سارق مال را از حرز خارج كند. -ت

 هتك حرز و سرقت مخفيانه باشد. -ث

 يا جد پدري صاحب مال نباشد. سارق پدر -ج

 ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نيم نخود طالي مسكوک باشد. -چ

 مال مسروق از اموال دولتي يا عمومي، وقف عام و يا وقف بر جهات عامه نباشد. -ح

 سرقت در زمان قحطي صورت نگيرد. -خ

 كند.صاحب مال از سارق نزد مرج  قضائي شكايت  -د

 صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد. -ذ

 مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت يد مالك قرار نگيرد. -ر

 مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملكيت سارق در نيايد. -ز

 مال مسروق از اموال سرقت شده يا مغصوب نباشد. -ژ

                                                           
 تظاهر به  فتا . - 1
 تعزیری.جرم  - 2
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 ماند.عرفاً در آن از دستبرد محفوظ ميحرز عبارت از مكان متناسبي است كه مال  -263ماده 

در صورتي كه مكان نگهداري مال از كسي غصب شده باشد، نسبت به وي و كساني كه از طرف او حعق   -272ماده 

 شود. دسترسي به آن مكان را دارند، حرز محسوب نمي

باال رفتن از آن يا بازكردن يا هتك حرز عبارت از نقض غير مجاز حرز است كه از طريق تخريب ديوار يا  -274ماده 

 شود. شكستن قفل و امثال آن محقق مي

 

 مباشبر از حرز خارج كند  ایارادهبیمميز، حيوان يا هر وسيله مجنون، طفل غير توسطكسي مال را  هرگاه -272ماده 

 تعزيعري سعرقتهاي  باشد رفتار آمر حسب مورد مشمول يكعي از   مباشر طفل مميزشود و در صورتي كه  محسوب مي

 است.

 

 ترين حرز است. صورتي كه مال در حرزهاي متعدد باشد، مالک، اخراج از بيروني در -279ماده 

 

 ربايش مال به اندازه نصاب بايد در يك سرقت انجام شود. -271ماده 

 

د نصعاب  هركدام از آنهعا بعه حع    سهم جداگانههرگاه دو يا چند نفر به طور مشترک مالي را بربايند بايد  -275ماده 

 برسد.

 

 سعرقتهاي تعزيعري  يكعي از   مشمولسرقت در صورت فقدان هريك از شرايط موجب حد، حسب مورد  -276ماده 

 است.

 

او به حعد نصعاب برسعد،     مازاد بر سهمهرگاه شريك يا صاحب حق، بيش از سهم خود، سرقت نمايد و  -277ماده 

 مستوجب حد است.

 ه  موال   و خ انت ه  امانت حسی ترقتالهبرها ی ه  مال مشاع توتط احس شرکا محل اختالف اتت  اما ک

 مشاع امکانپ یر اتت.
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 حد سرقت به شرح زير است: -278ماده

در مرتبه اول، قط  چهار انگشت دست راست سارق از انتهاي آن است، به طوري كه انگشت شسعت و   -الف

 كف دست باقي بماند.

مرتبه دوم، قط  پاي چپ سارق از پايين برآمدگي است، به نحوي كه نصف قدم و مقعداري از محعل   در  -ب

 مسح باقي بماند.

 در مرتبه سوم، حبس ابد است. -پ

 همین قانون[. 631]رک. ماده  است هر چند سرقت در زندان باشد. اعدامدر مرتبه چهارم،  -ت

 شود.  مي سرقتهاي تعزيرييكي از  مشمولد، حسب مورد هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قط  باش -4تبصره 

هايي كه مشمول عنوان تعزير نيست هرگعاه مرتكعب حعين اجعراي      مورد بند)پ( اين ماده و ساير حبس در -2تبصره 

شود. همچنين مقام رهبري  نمايد و مقام رهبري آزادي او را مصلحت بداند با عفو ايشان از حبس آزاد مي توبهمجازات 

 تواند مجازات او را به مجازات تعزيري ديگري تبديل نمايد. مي

 محاربه

   محا ب کسی اتت که تالح می کشس و ل ا عنصر ماهی جرم برکش سن تالح اتت که البته ن ازی به اتوتفاهه

 از تالح نسا ه.

  اتت. مقیدنت جه محا به ه  عنصر ماهی ایجاه ناامنی ه  مح ط اتت. ل ا محا به جرمی 

 نیت خاص در محاربهسوء 

         ،از نظر عنصر  وانی عالوه بر توء ن ت عام، محا به توء ن وت خاصوی ن وز الزم ها ه  یعنوی قصوس جوان، موال

 ناموس یا قصس ا عاب مرهم بایس وجوه هاشته باشس.

 عمومیت در محاربه

  به فره مع نوی  اوضاع و احوال حاکم بر تحقق محا به عموم ت هاشتن اتت. ل ا ایر قصس های توء ن ت خاص

وال،  فتوا  ا تکوابی محا بوه    وووو تعلق ی ره، یعنی جنبه عموم ت نساشوته باشوس، بوه هل ول فقوسان اوضواع و اح      

 .279 ماهه محسوب نمی شوه.

 رابطه علیت

 ،امنی ه  محو ط  ا عواب مورهم و ایجواه نوا     علتیعنوی   بایس ب ن  فتا  محا ب و نت جه محا به  ابطه عل ت باشس

 عل محا ب(.ف)شرط قابل ت انتساب، مستنس بوهن به امنی  ا به محا ب منتسب کره. تا بتوان ناا ب باشس  فتا  مح
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 سارق و راهزن محارب

 :تا  ،  اهزن یا قاچاقچی مسلح ه  صو تی محا ب محسوب می شونس که 

 نت جه  فتا  آنان، تلب امن ت مرهم و  اه ها باشس  .4

  فتا  آنان جنبه عموم ت هاشته باشس. .2

  :هفاع ه  برابر محا بان ایر چه با کش سن تالح باشس، چون مسافع فاقس توء ن وت خواص اتوت، محا بوه     نکته

 محسوب نمی شوه.

 تخییر قاضی در مجازات محارب

 .مجازات های محا به تخ  ری و بسون ترتب اتت 

 تاثیر توبه در محاربه

  موجب تقوط حس محا به موی یورهه، توبوه    از آنجا که توبه محا ب، صرفاً ایر قبل از هتتگ ری و تلطه باشس

بعس از هتتگ ری تاب ری ه  تقوط حس نسا ه و صرفاً می توانس ه  مست مجازات تبع س تاب ری ا  باشس. یعنوی  

 ایر توبه نکره ه  تبع س می مانس.

 تفاوت تبعید با اقامت اجباری

 محسوهیت معاشرت، مراوهه و  فت و آمس ها ه. ،تبع س محا ب برخالف اقامت اجبا ی 

 محاربه -فصل هشتم

بعه نحعوي كعه     2ارعاب آنها اسعت،  یابه قصد جان، مال يا ناموس مردم  4محاربه عبارت از كشيدن سالح -379ماده 

سالح بكشد و عمل  خاصهرگاه كسي با انگيزه شخصي به سوي يك يا چند شخص  1ناامني در محيط گردد. 9موجب

نداشته باشد و نيز كسي كه به روي مردم سالح بكشد، ولي در اثعر نعاتواني موجعب سعلب امنيعت       5عمومینبه جاو 

 شود. محارب محسوب نمي 6نشود،

                                                           
 کش سن تالح = عنصر ماهی. - 1
 توء ن ت خاص. - 2
 این کا  موجب نا امنی شوه، نه این که توتط  تانه ها موجب نا امنی شوه. - 3
 نا امنی ه  مح ط = نت جه = مق س. - 4
 اوضاع و احوال. - 5
 نت جه.تلب امن ت =  - 3
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 2محارب نیست.و مقابله با محاربان، دست به اسلحه ببرد  4فرد يا گروهي كه براي دفا  -320ماده 
 

شعوند   1و موجب سعلب امنيعت معردم و راههعا     9به سالح ببرند راهزنان، سارقان و قاچاقچياني كه دست -325ماده 

 محاربند.
 

 5:حد محاربه يكي از چهار مجازات زير است -323ماده 

 اعدام -الف

 صلب -ب

 قط  دست راست و پاي چپ -پ

 نفي بلد -ت

 

 است. به اختيار قاضي( 323انتخاب هر يك از امور چهارگانه مذكور در ماده) -322ماده 
 

مدت نفي بلد در هر حال كمتر از يك سال نيست، اگر چه محارب بععد از دسعتگيري توبعه نمايعد و در      -323ماده 

 ماند.صورتي كه توبه نكند همچنان در تبعيد باقي مي

 در نفي بلد، محارب بايد تحت مراقبت قرارگيرد و با ديگران معاشرت، مراوده و رفت و آمد نداشته باشد. -321ماده 

 بغی

 ین فقای خروج از امام عاهل اتت که ه  قانون ق ام مسلحانه عل ه اتاس نظام می باشس بغی ه  مواز 

  اتت. زیرا صرف حامل تالح بوهن کافی اتت   جرم مطلقل ا عنصر ماهی از ح ث  فتا ، ق ام مسلحانه بوهه  و

بغی  ا شوسیستر   و اتتفاهه کرهن از تالح شرط تحقق بغی ن ست. بلکه اتتفاهه کرهن از تالح صرفاً مجازات

 می کنس. یعنی تبسیل به اعسام می نمایس.

       اوضاع و احوال عل ه اتاس نظام بوهن اتت که با  جوع به قانون اتاتی فقط ا کان نظوام  ا شوامل موی شووه

 یعنی جماو یت و اتالم ت نظام.

 

                                                           
 ه  مقام هفاع = فقسان توء ن ت خاص. - 1
 مگر این که کامالً مشمول هفاع مشروع بشوه.جرم اتت و مجازات ها ه. محا ب ن ست  اما  - 2
  بطی به اتتفاهه از تالح نسا ه. - 3
 اوضاع و احوال = عموم ت. - 4
 اوالً تخ  ری هستنس و هوماً ترتب نسا نس. - 5



111 
 

 بغی مجازات

 :مجازات بغی ه  حالتی که از تالح اتتفاهه نشسه، هو حالت ها ه 

 بوهن  تازمان و مرکزیت = حبس ه جه ته باقی  .1

 .288و  287از ب ن  فتن تازمان و مرکزیت = حبس ه جه پنج. مواه:  .2

 افساد فی االرض

 عنصر مادی

       ،جرایم عل ه تمام ت جسمانی، جرایم عل ه امن ت، نشر اکاذیب، اخوالل ه  نظوام اقتصواهی، احورا  و تخریوب

 کرهن مراکز فساه و فحشا و یا معاونت ه  این جرایم.پخ  مواه تمی و م کروبی خطرناک، هایر 

 اوضاع و احوال

 .یسترهیی  فتا  های فو  ال کر 

 نتیجه

  :افساه فی اال ض جرم مق س اتت و یکی از ته نت جه ذیل بایس واقع شوه 

 م عمومی ظاخالل شسیس ه  ن 

  خسا ت عمسه به تمام ت جسمانی یا اموال عمومی و خصوصی 

  فحشا ه  حس وت ع.اشاعه فساه یا 

 عنصر رواني افساد في االرض

  عنصر  وانی افساه فی اال ض توء ن ت خاص اتت 

 .یعنی قصس مرتکب به یکی از ته نت جه فو  تعلق یرفته باشس 

 معنای گسترده بودن

  ضابطه ک فی ها ه و نه کمی  283یسترهه بوهن ه  ماهه 

  .یعنی به تعساه هفعات بستگی نسا ه 
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 مجازاتجایگزیني 

  به جای اعسام ه  افساه فی اال ض ن ازمنس جمع هو شرط اتت: 3یا  5جایگزین شسن حبس ه جه 

 عنصر  وانی احراز نشوه  یعنی قصس نت جه یا علم به نت جه احراز نشوه  .1

 .283 فتا  ا تکابی عنوان مجرمانه هیگری نساشته باشس. تبصره ماهه  .2

 االرضبغي و افساد في -نهم فصل

م عليه امنيت داخلي يا خارجي يجرا 2مرتكب جنايت عليه تماميت جسماني افراد، 4طور گسترده، هركس به -326ماده 

كشور، نشر اكاذيب، اخالل در نظام اقتصادي كشور، احراق و تخريب، پخش مواد سمي و ميكروبعي و خطرنعاک يعا    

در نظعم عمعومي كشعور،     شـدید اخالل  9موج ای که به گونهدر آنها گردد  معاونت ياداير كردن مراكز فساد و فحشا 

سبب اشاعه فساد يا فحشا در یا به تماميت جسماني افراد يا اموال عمومي و خصوصي،  عمدهورود خسارت  یاناامني 

 گردد. محكوم مي اعدام االرض محسوب و بهگردد مفسد في وسیعحد 

گسترده در نظم عمومي، ايجعاد نعاامني، ايعراد خسعارت      اخالل 1هرگاه دادگاه از مجمو  ادله و شواهد قصد -تبصره

و جرم ارتكابي  احراز نکنداقدامات انجام شده را  5عمده و يا اشاعه فساد يا فحشا در حد وسي  و يا علم به مؤثر بودن

ا شش مشمول مجازات قانوني ديگري نباشد، با توجه به ميزان نتايج زيانبار جرم، مرتكب به حبس تعزيري درجه پنج ي

 شود. محكوم مي

 

شعود و در   مسلحانه كند باغي محسوب مي 7نظام جمهوري اسالمي ايران، قيام 6اساسگروهي كه در برابر  -327ماده 

 گردند.صورت استفاده از سالح، اعضاي آن به مجازات اعدام محكوم مي

 

هرگاه اعضاي گروه باغي، قبل از درگيري و استفاده از سالح، دستگير شوند، چنانچه سازمان و مركزيعت   -322ماده 

صورتي كه سازمان و مركزيت آن از بين رفته باشد بعه حعبس    و در درجه سهآن وجود داشته باشد به حبس تعزيري 

 شوند.محكوم مي درجه پنجتعزيري 
 

                                                           
 اوضاع و احوال. - 1
 حتی ایراه جرح. - 2
 موجب = نت جه = مق س. - 3
 قصس نت جه = توء ن ت خاص. - 4
 علم به نت جه. - 5
 اوضاع و احوال. - 3
  فتا  = جرم مطلق. - 7
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 4تعزیرات

 کالهبرداری

 م مال غ ربرهن] ماهی از ح ث  فتا  = توتل به وتایل متقلبانه + تحص ل عنصر 

 تحصیل مال به طور نامشروع

  چنانچه با صرف ه وغ مال  ا بربایس از آنجا که ه وغ، صحنه تازی متقلبانه محسوب نمی شوه،  فتا  ا تکابی

 جرم تحص ل مال به طو  نامشروع محسوب خواهس شس.

 یل مالتقدم صحنه سازی بر تحص

 تقلبانه مقسم بر تحص ل مال باشس هموا ه بایس صحنه تازی م 

      بنابراین ایر ابتسا مال  ا تحص ل کرهه و تپس صحنه تازی نمایس که آن مال  بوهه شوسه و لو ا موال  ا بورای

 خوه تصرف کنس، عمل کالهبرها ی محسوب نمی شوه.

 شروع به کالهبرداری

 اتت. ل ا ایر با صحنه تازی چکی  ا ه یافت کرهه اما قبل از وصل  شروع به کالهبرها ی مرحله تحص ل مال

کرهن آن هتتگ ر شوه، صرفاً به شروع به کالهبرها ی محکوم خواهس شس. چرا که لحظوه بورهن موال، لحظوه     

 وصول چک می باشس.

 دو نکته:

  کالهبرها ی جرم مق س اتت که نت جه آن برهن مال اتت 

  بر توء ن ت عام، توء ن ت خاص، یعنی قصس برهن مال غ ر اتت. لو ا صوحنه   عنصر  وانی کالهبرها ی عالوه

 تازی متقلبانه به قصس و شکسته کرهن  ق ب تجا ی کالهبرها ی محسوب نمی شوه.

 اوضاع و احوال حاکم بر کالهبرداری:

کوورهن، موضوووع کالهبوورها ی بایووس انسووان باشووس و بنووابراین از طریووق تقلووب مووالی  ا از یووک هتووتگاه اخوو    .4

 کالهبرها ی محسوب نمی شوه 

ضابطه توتل به وتایل متقلبانه، ضابطه نوعی )ع نی( اتت  یعنی عرف بایس آن مقسا   فتوا   ا صوحنه توازی     .2

متقلبانه محسوب کنس. اما ضابطه اغفال مال باخته، ضابطه شخصی )ذهنی( اتت. یعنی کافی اتت که خوه فوره  

 فریب خو هه باشس.

                                                           
 اتت. «خاص»قانون تعزیرات، قانونی  - 1
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 رابطه علیت

 بطه عل ت ب ن  فتا  و نت جه قطع شوه، یعنی برهن مال علت هیگری هاشوته و ه  نت جوه صوحنه توازی     ایر  ا

 مثالً علت اتتخسام یا جواب هاهن به آزمون بوهه اتت، عمل فره کالهبرها ی محسوب نمی شوه.متقلبانه نبوهه اتت، 

 بردن منفعت یا امتیاز

  ا برهه باشس، چون نت جوه کالهبورها ی    منفعت یا امت ازیمال،  برهنایر ه  ابر صحنه تازی متقلبانه به جای 

 عمل کالهبرها ی محسوب نمی شوه.که برهن مال اتت واقع نشسه، 

 پرداخت هزینه کمتر

         ه چگاه پرهاخت هزینه کمتر برای خسمات عمومی، برهن موال محسووب نموی شووه  و لو ا از شومول عنووان

 ثال ه  کنتو  هتتکا ی متقلبانه کرهه باشس.کالهبرها ی خا ج اتت ایرچه فره برای م

 انواع کالهبرداری مشدده

 مرتکب مامو  هولت باشس  .4

 بر خالف واقع اتخاذ کرهه باشس عنوان یا تمت مامو  هولت  ا  .2

 از وتایل تبل غ عامه اتتفاهه کرهه باشس. .9

 مجازات کالهبرداریتخفیف 

 فقط تا حساقل مجازات اتت  کالهبرها یتخف ف ه   .4

کرهه و همان مقسا  عمل عنوان مجرمانه مسوتقل هیگوری ن وز هاشوته اتوت،       کالهبرها یایر کسی شروع به  .2

و هم به مجازات آن جرم محکوم می شووه. ماننوس آن کوه بورای صوحنه       کالهبرها یمرتکب هم به شروع به 

 ی یرهه.تازی جعل کرهه باشس. که عالوه بر شروع به کالهبرها ی، به مجازات جعل ن ز محکوم م

 :تخف ف ه  جرم تحص ل مال به طو  نامشروع، از حساقل آن که ته ماه اتت، نمی توانس کمتر باشس. ماهه  نکته

 قانون تشسیس. 2

 عدم امکان تعدد معنوی بین سه جرم

     ترقت، کالهبرها ی و خ انت ه  امانت غ ر قابل جمع هستنس  یعنی ه چگاه بر یک  فتا  واحوس ایون عنواوین

 نمی شوه. با هم جمع

 .یعنی ب ن این جرایم ه چگاه تعسه معنوی شکل نمی ی ره 
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 معامله معارض

    ه  معامله معا ض، مالک  ا تنس موخر، یعنی تنس  تمی قرا  می هه م و ل ا ایر معامله تابق بور آن باتونس

انجام شسه   تمی بوهه اتت، ایجاه جرم معامله معا ض می نمایس و ایر تنس موخر، تنس عاهی باشس، و معامله

  ه  قبل با تنس عاهی یا  تمی بوهه اتت، جرم انتقال مال غ ر واقع شسه اتت

  .بنابراین انتقال مال غ ر ماه تاً معامله فضولی اتت که توام با توء ن ت خاص  و انتقال یافتن مال می باشس 

 نوع جرم معامله دوم معامله نخست

 معارض معامله تنس  تمی با تنس عاهی و یا تنس  تمی

 انتقال مال غیر تنس عاهی با تنس عاهی و یا تنس  تمی

 مجازات معامله معارض

  ًه  معامله معا ض و ه  انتقال مال غ ر، اصطالحاً عنوان ه  حکم کالهبرها ی به کا  می  وه  ل ا ایر چه ماه تا

 کالهبرها ی نمی باشس، اما به مجازات کالهبرها ی محکوم می یرهه.

 سایر نکات

  انتقال مال غ ر، تفاوتی ب ن انتقال ع ن مال یا منفعت مال نمی باشس  ه 

      ایر انتقال ی رنسه ن ز، به عسم مالک ت انتقال ههنسه علم هاشته باشس، انتقال ی رنسه ن وز مشومول جورم انتقوال

 مال غ ر شسه و ه  حکم کالهبرها  محسوب می یرهه.

 ونی ها ه که ظرف یک ماه اظاا یه ای  ا برای ابالغ به انتقوال  ایر مالک از وقوع معامله مطلع شوه، تکل ف قان

 ن او از مالک ت خوه ا ایه نمایس ی رنسه و مطلع کره

  ه  غ ر این صو ت مالک معاون ه  جرم انتقال مال غ ر محسوب می شوه  ایرچه  فتا  وی بعس از وقوع جرم

 بوهه اتت و اصوالً معاونت بعس از وقع جرم وجوه نسا ه.
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 4شاشا و ارتِرَ

 جرممادی صر عن

 .عنصر ماهی  شا، هاهن وجه یا مال یا تنس تسل م وجه یا مال اتت 

    ،عنصر ماهی ا تشا از نظر قانون  فتا  قبول کرهن اتت، ایرچه ه  هکترین،  فتا  اخ  کرهن یا یورفتن وجوه

 مال یا وتایل تحص ل مال می باشس.

 عدم تالزم بین رشا و ارتشا

   شا و ا تشا مالزمه ها ه. یعنی هاهن وجه وقتی معنا ها ه که مرتشی ن ز آن  ا یرفتوه باشوس  اموا    ایرچه  فتا 

ب ن جرم  شا با جرم ا تشا مالزمه وجوه نسا ه. چرا که ممکن اتت  اشی توء ن ت هاشوته باشوس اموا ی رنوسه     

 قع نشسه اتت.مال فاقس توء ن ت باشس. که ه  این صو ت جرم  شا محقق اتت، اما جرم ا تشا وا

 اوضاع و احوال جرم رشا و ارتشا:

 ًشوه فقط نسبت به مامو  هولتی جرم اتت. اذا مرتشی بایس از کا کنان هولت باشس  :اوال  

 ًالزم ن ست مبلغ هق قاً برای انجام کا ی که وظ فه مامو  هولت اتت پرهاخت شسه باشس، هم ن مقسا  که  :دوما

مربوط به آن تازمان یا اها ه باشس کافی اتت. اما ایر بابت کا ی که خوا ج از آن توازمان اتوت  شووه هاهه     

 شسه و یرفته شسه باشس، جرم  شا و ا تشا محسوب نمی شوه.

 غ غیرواقعي معامله با مبل

     عنصر ماهی  شا و ا تشا می توانس از طریق انجام معامله با مبلغ غ رواقعی، یعنی مبلغی که بوه طوو  فواح  از

 ق مت معمولی کمتر یا ب شتر اتت واقع شوه و ل ا طرف ن معامله  اشی و مرتشی محسوب می یرهنس.

 وصول و ایصوال چوک  ا فوراهم موی کنوس،       کسی که ا تشا  ا تسا ل می کنس، یعنی موجبات م اکره و توافق و

چون به نحوی تسا ل کرهه اتت، ایرچه ماه تاً معاونت اتت اما به مجازات  شا محکووم موی شووه و لو ا ه      

 ن جرم  ای  می یوینس.آحکم  اشی اتت. ه  حالی که ه  هکترین اصطالحاً به 

 ای   = تسا ل ا تشا = ه  حکم  شا  

 عدم لزوم تقدم اخذ مال

  توتط مرتشی ضرو ت نسا ه. ل ا ایر ابتوسا کوا   ا انجوام هاهه و      مال بر انجام کا  مو ه انتظا  بوهن اخمقسم

 تپس مبلغ پرهاخت شسه اتت ن ز باز هم جرم  شا یا ا تشا واقع شسه محسوب می شوه.

                                                           
 جرم  شا و ا تشا جرمی مطلق با توء ن ت خاص اتت. - 1
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 بودن رشا و ارتشا مطلق

 اشی بایس به قصس انجام کا  یا به  جرم  شا و ا تشا جرم مطلق اتت که ها ای توء ن ت خاص می باشس  یعنی 

 س، یعنی توء ن ت خاص هاشته باشس قصس عسم انجام کا  وجای  ا هاهه باش

     اما این امر که آن کا  انجام شسه یا خ ر، تاب ری ه  تحقق جرم نساشته و ه  هر حال جرم  شوا و ا تشوا واقوع

 شسه اتت.

 رشوه برای حفظ حقوق حقه

    چنانچه کسی  شوه بسهس برای حفظ حقو  حقه خوه، یعنی برای انجام کا ی که حق قانونی وی بووهه،  شووه

 تعق ب ک فری نسا ه و مبلغ مستره می شوه.هاهه باشس، 

 معاذیر قانوني معاف کننده

  می شوه و مال مستره می یرهه: معاف از مجازات حبسچنانچه پرهاخت  شوه به یکی از جاات ذیل باشس 

  شوه هاهن  ا یزا ش ههس  

  شکایت نمایس 

 .مضطر باشس 

 ارتشای حکام محاکم

  ایر حکام محاکم  شوه ای بگ رنس تا به مجازاتی اشس از مجازات قانونی حکم ههنس هم به مجازات ا تشا و هم

 به مجازات آن مقسا  زایس محکوم خواهنس شس.

 ارتشای کارشناسان

  شونس، ایر  شوه اخ  کننس، چنانچه نت جه واقع شوه، یعنی بوه نفوع شوخص    کسانی که توتط هاهیاه تع  ن می

 شوه ههنسه تصم می  ا اتخاذ کننس نسبت به آنان جرم محسوب می شوه. ل ا منوط به اظاوا  نظور کورهن یوا     

 .(اتتثناعاً ه  اینجا مق س اتتاتخاذ تصم م کرهن اتت. )

 مبالغ متعدد رشوه

  می شوه، ایرچوه جموع    جمعایر مبالغ  شوه متعسه باشس، از نظر تع  ن مجازات مبالغ از نظر ا زش مال با هم

 قانون تشسیس. 3جرایم صو ت نمی ی ره. تبصره یک ماهه 
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 کسب امتیاز با رشوه

  ،امت از تحص ل ایر  شوه ههنسه امت ازی به هتت آو هه باشس، امت از لغو می شوه، ایر چه هماننس کالهبرها ی

 قانون تشسیس. 3ماههه  2کرهن از ا کان تشک ل جرم نمی باشس. تبصره 

 توقف در مرحله شروع

     ایر کسی تا مرحله شروع به ا تشا پ   بروه و متوقف شسه، و همان مقسا  عمل خوه جورم مسوتقل هیگوری

 وه.ن ز بوهه اتت، جمع مجازات بایس صو ت ی ره و مرتکب به هر هو جرم محکوم می ش

 .قانون تشسیس. 3تبصره ته ماهه      هم ن قاعسه  اجع به جرم کالهبرها ی و اختالس ن ز صس  می کنس 

 معاذیر قانوني مربوط به راشي

  قبل از کشف جرم آیاه کنس: معاف ت از  تعزیر مالی 

 .قانون تشسیس. 3ماهه  5تبصره       ضمن تعق ب اقرا  کنس: مستره شسن نصف مال به وی 

 اختالس

   اختالس ماه تاً خ انت ه  امانتی اتت که توتط مامو  هولت نسبت به اموال هولتی یا اموال اشخاص خصوصوی

که از طرف آناا نزه هولت تپرهه شسه صو ت می ی ره و به اعتبا  شغل توازمانی بوه موامو  هولوت توپرهه      

 شسه اتت.

 عنصر مادی جرم

  تصاحب کرهن اتت. یعنی بایس برخو ه مالکانوه بوا موال صوو ت     عنصر ماهی یعنی  فتا  اختالس، برهاشت و

  ره ی

   ی اتوتفاهه  ووووو ل ا چنانچه مامو  هولت از اموالی که نزه اوتت اتتفاهه شخصی کرهه اتت چوون  فتوا  ا تکاب

 می باشس، نه تصاحب، اختالس نبوهه اما جرم اتتفاهه غ ر مجاز از اموال هولتی واقع شسه اتت.

 سمقید بودن اختال

  اتت  یعنی ضر  بایس به هولت وا ه شووه، همچنو ن اخوتالس تووء ن وت خواص الزم ها ه         مقیداختالس جرم

 یعنی قصس کسب منفعت برای خوه یا هیگری بایس وجوه هاشته باشس.
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 در حکم اختالس

  عمسی اموال هولتی یا اموال خصوصی که نزه هولت اتت یورهه، ه  حوالی کوه     اتالفایر مامو  هولت مرتکب

 محسوب شسه، یعنی به مجازات اختالس محکوم می یرهه. در حکم اختالساموال به وی تپرهه شسه اتت، 

 جهات مشدده عیني

 :جاات مشسهه ع نی اختالس یکی از موا ه ذیل اتت 

  جعل کرهن برای اختالس 

 ا زش مال ه  اختالس  

 .شبکه ای و یروهی بوهن اختالس 

 جرایم فوق به صورت شبکه ای

       + کالهبرها ی، اختالس و ا تشا شبکه ای = ضبط + اتترهاه + جزای نقسی معواهل کول موال  + انفصوال هایوم

 تال تا حبس ابس. 15حبس از 

  نچه مشمول افساه فی اال ض نباشسچناالبته  

 قانون تشسیس. 4خواهس. ماهه  زیرا افساه فی اال ض مق س اتت و نت جه می 

 معاذیر قانوني در اختالس

 معاف ت تام یا نسبی از جورای نقوسی + تعل وق حوبس.       = قبل از صسو  ک فرخواتت + مستره کرهن تمام مال

 قانون تشسیس. 5)انفصال ه  هر حال اجرا می شوه( تبصره ته ماهه 

 تا حداقل حبس تخفیف

  وقت ووووو هماننس کالهبرها ی نمی توانس از حوساقل حوبس یوا حوساقل انفصوال م     تخف ف ه  اختالس و ا تشا ن ز

  . تشسیس. 5ماهه  3پای ن تر باشس و انفصال هایم هموا ه به قوت خوه باقی اتت. تبصره 

 توقف از مرحله شروع

  ایر کسی تا مرحله شروع به اختالس پ   بروه و متوقف شسه، و همان مقسا  عمل خوه جرم مستقل هیگری

 محکوم می شوه. هر هو جرمن ز بوهه اتت، جمع مجازات بایس صو ت ی ره و مرتکب به 

  قانون تشسیس. 3هم ن قاعسه  اجع به جرم ا تشا و کالهبرها ی ن ز صس  می کنس. ماهه 

 



121 
 

 نکته:

   اختالس، ا تشا و کالهبرها ی + کا منس هولت بوهن = صسو  ک فرخواتت + تعل ق از خسمته  

      7مگر آن که برائت صاه  شوه که ه  این صو ت، حقو  و مزایای تعل ق ن ز به فره تعلوق موی ی وره. مواهه 

 قانون تشسیس.

 4تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداری قانون 

 تقل  و حيله راه از كس هر :4ماده 
 يا موهوم موسسات يا ها كارخانه يا تجارتخانه هاي يا شركتها وجود به را 9مردم2

 واق  غير آمدهاي پيش و حوادث از يا نمايد اميدوار واق  غير امور به يا دهد فريب واهي و اختيارات اموال داشتن به

 امعوال  يا و وجوه ديگر تقلبي وسايل يا و مذكور وسايل از يكي به و كند اختيار عنوان مجعول يا و اسم يا و بترساند

 ببعرد  را ديگعري  معال  راه ايعن  از و 1كعرده  تحصعيل  آنهعا  امثال حساب و مفاصا يا قبوض يا حوالجات يا اسناد يا

 مععادل  نقعدي  جزاي پرداخت و سال 7 يك تا از حبس به صاحبش، به مال اصل رد بر عالوه و محسوب 5كالهبردار

 . مي شود محكوم است كرده اخذ كه مالي

 وابسته يا دولتي موسسات و سازمانها طرف از مأموريت سمت يا عنوان واق  خالف بر مرتكب شخص كه صورتي در

 همچنعين  و سعه گانعه   قعواي  كلي به طور و انقالبي نهادهاي يا شهرداريها يا شوراها يا دولتي يا شركتهاي دولت به

 از عامعه  تبليعغ  از اسعتفاده  با جرم اينكه يا كرده اتخاذ عمومي خدمت به مأمور مؤسساتو  نهادها و مسلح نيروهاي

 يعا  چعاپي  آگهعي  انتشار يا و مجام  در نطق يا مجله و روزنامه راديو، تلويزيون، قبيل از جمعي ارتباط وسايل طريق

 يعا  دولعت  بعه  وابسعته  يعا  دولتعي  سازمانهاي و يا مؤسسات دولت كاركنان از مرتكب يا باشد گرفته صورت خطي

 و سعال  ده تعا  3 از حبس به به صاحبش مال اصل رد بر عالوه باشد عمومي خدمت به انقالبي نهادهاي يا شهرداريها

 6.محكوم مي شود است كرده اخذ كه مالي معادل نقدي جزاي پرداخت و دولتي خدمت از ابد انفصال

 اعمعال  بعا  معي توانعد   دادگعاه  مخففه كيفيات و جهات وجود صورت در ماده اين در مذكور موارد كليه در (4تبصره

 از ابعد  انفصعال  و حعبس( ) ماده اين در مقرر مجازات حداقل تا فقط را مرتكب مجازات به تخفيف، مربوط ضوابط

 .دهد حكم كيفر اجراي تعليق به ولي نمي تواند دهد تقليل دولتي خدمات

                                                           
 همین جزوه. 463صفحه   – فصل یازدهم قانون تعزیرات رک. - 4
  فتا  جرم. - 2
 موضوع جرم. - 3
 شروع به کالهبرها ی. - 4
 کالهبرها ی تام. - 5
 کالهبرها ی مشسهه. - 3
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 كه درصورتي و بود خواهد مورد همان در مقرر مجازات حداقل مورد حسب كالهبرداري به شرو  مجازات (2تبصره

 .مي شود محكوم نيز جرم آن مجازات به كننده شرو  باشد، جرم نيز شده عمل انجام نفس

 از دايم انفصال به باشند آنها همطراز يا باالتر يا كل مدير مرتبه در چنانچه مذكور مجازات بر عالوه دولتي مستخدمان

 دولتعي  خعدمات  از موقعت  انفصال سال سه تا شش ماه به باشند تر پايين مراتب در كه صورتي در و خدمات دولتي

 .شوند مي محكوم

 ويضعععععتف مخصوص شرايط داشتن جهت به خاص اشخاص به كه را امتيازاتي انحاي از به نحوي كس هر :2ماده 

 دهد قرار و فروش خريد معرض در ميشود گفته اصولي موافقت عرفاً آنچه و و واردات صادرات جواز نظير مي گردد

 يا و شود تقلب مرتكب نمايد توزي  ضوابطي طبق بوده مقرر كه توزي  كاالهايي در يا و نمايد استفاده سوي آن از يا و

 و محسعوب  مجعرم  اسعت  بوده قانوني مشروعيت فاقد تحصيل آن طريق كه كند تحصيل وجهي يا مالي كلي طور به

 محكعوم  آمده بدست مال برابر دو نقدي معادل جريمه يا و حبس سال دو تا ماه سه مجازات به مال اصل رد بر عالوه

 .شد خواهد

 تبصره مقررات رعايت به مكلف دادگاه تعليق و تخفيف جهات وجود صورت در ماده اين در مذكور موارد در تبصره:

 .بود خواهد اين قانون 5 ماده 5

 به و انقالبي نهادهاي يا شهرداريها يا شوراها يا اداري و قضايي از اعم دولتي مأمورين و مستخدمين از يك هر :9ماده 

 يعا  و دولعت  بعه  وابسعته  دولتعي  سازمانهاي يا دولتي شركتهاي يا مسلح نيروهاي همچنين و قواي سه گانه كلي طور

 سازمانهاي به مربوط كه امري ندادن انجام يا دادن انجام 4براي رسمي غير يا خواه رسمي عمومي خدمات به مأمورين

 مرتشعي  حكم در نمايد قبول غيرمستقيم يا مستقيماً را مالي تسليم وجه يا پرداخت سند يا مال يا وجه مي باشد مزبور

يا آن كه مربوط به مامور ديگعري در آن سعازمان باشعد     وظايف آن ها بوده به مربوط مذكور امر كه اين از اعم است

 يعا  انجعام  در كه آن يا و باشد يا نبوده بوده وظيفه و حقانيت بر طبق آن انجام و  2انجام داده يا ندادهخواه آن كار را 

 .مي شود مجازات زير ترتيب به 9باشد نبوده يا بوده موثر آن انجام عدم

 و سعال  سعه  تا ماه شش از موقت انفصال به نباشد ريال هزار بيست از بيش ماخوذ وجه يا مال قيمت صورتي كه در

 كل مدير همطراز يا كل مدير مرتكب درمرتبه چنانچه
خواهعد   محكوم دولتي مشاغل از دايم انفصال به باشد باالتر يا1

 وجعه  يعا  معال  قيمت معادل نقدي جزاي و حبس سال سه تا يكسال از ريال دويست هزار تا مبلغ اين از بيش و شد

                                                           
 برای: توء ن ت خاص. - 1
 جرم مطلق. - 2
 جرم مطلق. - 3
 ک ف ت مشسهه شخصی. - 4
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 مدير همطراز يا كل مدير مرتبه در مرتكب چنانچه و شد خواهدمحكوم  سال سه تا ششماه از موقت انفصال و ماخوذ

 .شد خواهد محكوم مشاغل دولتي از دايم انفصال به موقت انفصال جاي به باشد باالتر يا كل

 تعا  دو مرتكب مجازات باشد ريال ميليون يك تا ريال هزار دويست از بيش ماخوذ وجه يا مال قيمت كه صورتي در

 ضربه 73 تا و دولتي خدمات از دايم انفصال و ماخوذ وجه يا مال قيمت معادل نقدي جزاي عالوهبه  حبس سال پنج

 انفصعال  به دايم انفصال بجاي باشد آن همطراز يا كل مدير از تر پايين مرتبه مرتكب در چنانچه و بود خواهد شالق

 . شد خواهد محكوم سال سه تا ماه شش از موقت

 عالوه به حبس سال ده تا پنج مرتكب مجازات باشد ريال ميليون يك از بيش ماخوذ وجه يا مال قيمت كه صورتي در

 و بعود  خواهعد  شعالق  ضعربه  73 تا و دولتي خدمات از دايم انفصال و ماخوذ وجه يا مال قيمت نقدي معادل جزاي

 تعا  ماه شش از موقت انفصال به دايم انفصال بجاي باشد آن همطراز يا كل مدير تر از پايين مرتبه در مرتكب چنانچه

 . شد خواهد محكوم سال سه

 بعه  يعا  و واحعده  دفعتعاً  جرم كه اينست از اعم محاكم صالحيت يا و مجازات تعيين حيث از مذكور مبالغ (4 تبصره

 4.باشد مزبور نصاب بر بالغ ماخوذه مبلغ و جم  شده واق  دفعات

 و شعد  خواهعد  ضعبط  دولت نف  به دهنده رشوه تعزير عنوان به ارتشاي از ناشي مال فوق موارد تمامي در (2 تبصره

 .شد خواهد لغو امتياز اين باشد كرده تحصيل امتيازي رشوه به وسيله راشي چنانچه

 اصل در كه مواردي در )بود خواهد مورد آن در مقرر مجازات حداقل مورد حسب ارتشاء به شروع مجازات (9 تبصره

 در و (معي شعود   تعيعين  انفصعال  سعال  سه آن جاي به ارتشاي به شرو  در است شده ينيب پيش انفصال دايم ارتشاي

 9.شد خواهد محكوم 2نیز جرم اين مجازات به باشد شده جرم انجام عمل نفس كه صورتي

 .[بازهاشت ه  قوان ن خاص]نسخ صريح شده است.  5293مطابق قانون آيين دادرسي كيفري مصوب   (1 تبصره

 تعزيعر  از سعازد  آگاه بعزه  وقو  از را مأمورين جرم کشف از قبل راشي هرگاه ارتشاي موارد از مورد هر در (5 تبصره

 خعود  اقبرار  بوا  تعقی  ضمن در راشي چنانچه و مي شود عمل مقررات طبق امتياز مورد در و خواهد شد معاف مالي

 بازگردانده وي به تععععاس پرداخته رشوه عنوان به كه مالي نصف تا نمايد را فراهم مرتشي تعقيب تسهيل موجباب

 1مي گردد. لغو نيز امتياز و شود مي

                                                           
 مبالغ جمع می شوه اما مجازات جمع نمی شوه. - 1
 جمع مجازات. - 2
 بس ا  مام هستنس. 5این تبصره و تبصره  - 3
 معاذیر قانونی. - 4
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4شبکه رهبری یا تشکیل با كه كساني :1ماده 
 عالوه ورزند مبادرت كالهبرداري و اختالس و ارتشاي امر به نفري چند 

 در معذكور  امعوال  استرداد و دولت نف  به كرده اند كسب رشوه طريق از كه منقولي غير و اموال منقول كليه ضبط بر

 انفصال و اموال آن مجموع معادل نقدی جزای به افراد، يا دولت به مورد آن حسب رد و كالهبرداري و اختالس مورد

 فعي االرض  مفسعد  مصعداق  كعه  صورتي در و مي شوند ابد محكوم تا سال پانزده از حبس و دولتي خدمات از دایم

 .بود خواهد 2االرضفي  مفسد مجازات آنها، مجازات باشند

 و دولتي شركتهاي و موسسات و شهرداريها يا و شوراها يا سازمانها و ادارات كاركنان و كارمندان از يك هر 5:9ماده 

 يا و مي شوند اداره دولت مستمر كمك به كه موسساتي و محاسبات ديوان و انقالبي نهادهاي و يا 1دولت به وابسته يا

 رسمي از عمومی خدمات به مامورين و مسلح نيروهاي همچنين و سه گانه كلي قواي طور به و قضايي پايه دارندگان

 از يعك  هعر  بعه  متعلعق  امعوال  ساير يا و بهادار اوراق و و اسناد سهام يا حواله ها يا مطالبات يا وجوه رسمي غير يا

5آنها سپرده به وظیفه حس  بر که را اشخاص يا و فوق الذكر موسسات و سازمانها
 6ديگعري  يا خود نف  به است شده 

 .شد خواهد مجازات زير ترتيب به و س محسوبلِختَمُ 7نمايد تصاحب و برداشت

سعال   سعه  تا ماه شش و حبس سال سه تا ماه شش به مرتكب باشد ريال هزار پنجاه تا اختالس ميزان كه صورتي در

 معورد  هر در و دولتي خدمات از دايم انفصال و حبس سال ده تا دو به باشد مبلغ اين از بيش هرگاه و موقت انفصال

 .مي شود محكوم آن برابر دو معادل نقدي جزاي به اختالس مورد مال وجه يا رد بر عالوه

 محكوم مي شود. 8در صورت اتالف عمدي، مرتكب عالوه بر ضمان به مجازات اختالس (:4تبصره 

 ريعال  هزار پنجاه تا اختالس ميزان كه صورتي در باشد آن نظاير و سند 3جعل با توام اختالس عمل چنانچه (2 تبصره

 حبس سال ده تا 7 به باشد مبلغ اين از بيش هرگاه و موقت انفصال سال 1 تا يك و حبس سال 1 تا 3 مرتكب به باشد

 دو مععادل  نقدي جزاي به اختالس مورد مال يا وجه رد بر عالوه مورد دو هر در و خدمات دولتي از دايم انفصال و

 .مي شود محكوم آن برابر

                                                           
 جاات مشسهه ع نی )نوعی(. - 1
  شا و ا تشا مطلق اتت.جرم جرم افساه فی اال ض مق س اما  - 2
 مستنس قانونی جرم اختالس. - 3
 حتماً بایس مامو  هولت باشس. مرتکب موضوع ت ها ه  یعنی ه  اختالس - 4
 ه  می یاب م که اختالس ماه تاً خ انت ه  امانت می باشس.« تپرهه شسن»از واژه  اوضاع و احوال. - 5
 توء ن ت خاص. - 3
  فتا  = عنصر ماهی. - 7
 تلف توتط مامو  هولت = ه  حکم اختالس. - 8
 جعل: از ک ف ات مشسهه ع نی. - 9
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 او دادگعاه  نمايد مسترد را اختالس مورد مال يا وجه تمام صدور کیفرخواست از قبل اختالس مرتكب هرگاه (9 تبصره

 اجراي او درباره انفصال حكم ولي 4معلق    حبس مجازات اجرای و می نمایس معاف نقدی جزای از یا قسمتی تمام از را

 2.شد خواهد

 اين است از اعم محاكم صالحيت يا مجازات تعيين حيث از اختالس جرائم در مذكور مبالغ نصاب حداقل (1 تبصره

 9.باشد مزبور نصاب بر بالغ اختالس مورد مبلغ جم  و شده واق  دفعات به يا دفعتاً واحده جرم كه

 در قوانين خاص.نسخ صريح شده است. بازداشت  5293مطابق قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  (5 تبصره

 معاده  يعك  تبصره مقررات رعايت به مكلف دادگاه تخفيف جهات وجود صورت در مذكور موارد كليه در (6 تبصره

 .بود خواهد دايم انفصال يا و موقت انفصال حداقل مورد به بنا نيز حداقل حبس و لحاظ از يك

 كعه  صعورتي  در و بود خواهد مورد همان در مقرر مجازات حداقل مورد حسب اختالس به شرو  مجازات :6ماده 

 .مي شود محكوم نيز جرم آن مجازات به كننده شرو  باشد، نيز جرم شده انجام عمل نفس

 دايم انفصال به باشند آنها همطراز يا و باالتر يا مديركل مرتبه در چنانچه مذكور مجازات بر عالوه دولتي مستخدمان

 دولتعي  خدمات از موقت انفصال سال سه تا ماه شش به باشند تر پايين مراتب در كه صورتي و در خدمات دولتي از

 .شوند مي محكوم

 از مرتكب كه صورتي در شده مقرر آن براي حبس مجازات كه 1قانون اين در مندرج بزه هاي از مورد هر در :7ماده 

 صورتي در دارد. اعالم ذيربط سازمان يا اداره به را كيفرخواست صدور تاريخ از باشد اين قانون در مذكور مأمورين

 به كه را مدتي مزاياي و حقوق و محسوب او خدمت جزي تعليق ايام كند برائت حاصل قطعي راي موجب به متهم كه

 .كرد خواهد دريافت نگرفته تعليقش علت

 همچنين بود خواهند قانون اين مشمول است نام ذكر مستلزم آنها به نسبت قانون شمول كه دستگاه هايي كليه :8ماده 

 .مي شود لغو قانون مغاير اين مقررات كليه
 

 

 

                                                           
 . .م.ا.م 38] ک. ماهه  اخت ا ی هستنس )ماننس تعل ق(  هرچنس که تات سات ا فاقی –ذیر قانونی برای هاهیاه الزام ایجاه می کنس امع - 1
 معاذیر قانونی. - 2
 مبلغ جمع می شوه اما جرم جمع نمی شوه. - 3
 ا تشا، اختالس و کالهبرها ی. - 4
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 سایر جرایم اقتصادی

 پولشویی

 .به صرف ا تکاب  فتا   جرم، موجب تحقق پولشویی می شوه. جرم مطلق 

 مجازات

       زش ها ایوی هوایی کوه بوا منشواً      مجازات پولشویی جزای نقسی نسبی اتوت  یعنوی معواهل بوا یوک چاوا م ا 

بوهه انس، به همراه اتتراهاه اموال حاصول از جورم موی باشونس. بنوابراین ه  پولشوویی ناشوی شوسن         قانونی غ ر

 ها ایی از منشا مجرمانه ضرو ت ها ه و نه صرف اموال حاصل از جرم.

 مراحل پولشویي

     یوا  ه  پولشویی مرحله الیه ی ا ی قرا هاهن ها ایی ناشی از منشا مجرمانه ه  ت ستم های پوولی یوا بوانکی و

بازا  تاام و او ا  بااها  اتت به نحوی که منشا مجرمانه اموال مخفی بمانس و مرحله بعس از الیه ی ا ی اهغام 

اتت که ه  این مرحله منافع غ رقانونی ه  یک فعال ت یا معامله مشروع قرا  می ی وره توا منشوا غ رقوانونی     

 مال مخفی بمانس.

 تعقیب مجرم این جرم

  مقر  می ها ه که هولت موظف اتت بروت های ناشی از فعال وت هوای مجرمانوه  ا از    قانون اتاتی  49اصل

قوانون نحووه اجورای     2مرتکبان آن یرفته و به صاحبان آن ها  ه کنس یا به ب ت المال اتترهاه نمایس. ل ا ماهه 

گور  مقر  می ها ه که ها ایی اشخاص حق قی و حقوقی مشروع محسوب و از تعرض مصون اتوت، م  49اصل 

 این که خالف آن بابت شوه.

 .ل ا ماهامی که خالف این  امر اببات نشسه، تعق ب فره به عنوان پولشویی امکان نسا ه 

 احتکار

  قانون نظام صنفی، هریونه  امتناع از عرضه ا زا  و کاالهای مو ه ن از مرهم به قصس یرانفروشی یوا   3ه  ماهه

 ه مرهم جرم احتکا  محسوب شسه اتت اضرا  ب

  :ه  قانون مجازات اخاللگران ه  نظام اقتصاهی منوط به جمع هو شرط یرهیسه اتت 

 ًوزا ت باز یانی ضرو ت عرضه کرهن کاال ها  ا تشخ ص ههس  :اوال 

 ًترک فعل خوهها ی از عرضه با توء ن ت خاص توام باشس. :دوما 
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 امتناع کورهه کوه بوه خووهش ضور        یعنی قصس یرانفروشی یا قصس اضرا  مرهم. ل ا ایر به این قصس از عرضه

ی  ا نوا ه نشوه، جرم احتکا  به هل ل فقسان توء ن ت خاص واقع نشسه اتت. و چنانچه منشوا منوافع غ رقوانو   

 یعنی جرم احتکا   ا مخفی کنس، مرتکب جرم پولشویی شسه که تعسه ماهی اتت.

 شرکت های هرمی

 اتی که به منظو  کسب ه آمس ناشوی از افوزای    تات س، قبول نماینسیی و عضوی ری ه  شرکت ها یا موتس

اعضا می باشس، به نحوی که اعضای جسیس، جات کسب منفعت، افراه هیگری  ا ج ب نموهه و توتوعه شوبکه   

 انسانی تساوم یابس، جرم خاص شرکت های هرمی می باشس 

  اوالً جرمی مطلق اتت، ل ا تحص ل شسن ه آمس ه  آن ضرو ت نسا ه 

  توء ن ت خاص اتت. یعنی قصس کسب ه آمس ناشی از افزای  اعضا.هوماً جرم با 

 نحوه مجازات  جرایم اقتصادی

   جرایم اقتصاهی منس ج ه  قانون مجازات اخالل یران ه  نظام اقتصاهی کشو  از ح ث نحوه مجازات متضومن

 ته حالت اتت:

  فی اال ض باشس = اعسام به قصس ضربه زهن یا با علم به موبر بوهن آن باشس بعالوه ه  حس افساه 

  = تال حبس  20تا  5ایر به صو ت عمسه و کالن باشس = اوضاع و احوال 

  = تال حبس. 5تا  2ایر عمسه یا کالن نباشس 

 قاچاق

ایر کسی اقسام به خا ج کرهن بروت های ملی یا م راث فرهنگی نمایس، هرچنس به خا ج کرهن آن منجر نشووه، بواز   

می یرهه. و بنابراین تمام اموالی که قصس خا ج کرهن آن ها  ا هاشته اتوت، یعنوی موال     هم جرم تام قاچا  محسوب

 ماهه یک قانون اخاللگران.« ه»موضوع قاچا  بوهه انس، به نفع هولت ضبط می یرهه. بنس 

 جرایم قانون اخاللگران:

 اخالل ه  نظام پولی یا ا زی  .1

 خاص ایجاه انحصا  یا کمبوه ه  عرضه اخالل ه  امر توزیع مایحتاج عمومی با توء ن ت  .2

 اخالل ه  نظام تول سی  .3

 اقسام به خا ج کرهن بروت های ملی یا م راث فرهنگی  .4

 ح ف و م ل اموال مرهم یا اخالل ه  نظام اقتصاهی  .5

 اقسام بانسی و تشک التی جات اخالل ه  نظام صاه اتی کشو   .3
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 :هتدو نک

  عمومی به عنوان اخت ا  هاهیاه می توانس مو ه حکم قرا  ی ره.ضربه شال  ه  انظا 74تا  20ه  این قانون   

   تشخ ص عمسه یا کالن بوهن عالوه بر فراوانی مبالغ مو ه توء اتتفاهه به م زان خسا ات وا هه  و آبا  ناشوی

 از فساه اقتصاهی ن ز بستگی ها ه.

 

 وظیفه مسئولین در اطالع و گزارش

  چنانچه مسئول ن از وقوع جرایم مطلع شونس وظ فه ها نوس کوه اقوساماتی     این قانون، 2ماهه  2به موجب تبصره

برای جلوی ری از آن ها انجام ههنس. ل ا چنانچه مسئول ن این وظ فه قانونی  ا ترک کننس و یا حتی با توکوت  

خوه به تحقق جرم کمک نماینس ه  این صو ت معاون جرم محسوب شسه  و به مجوازات مقور  بورای معواون     

 حکوم می شوه.جرم م

 .ل ا اتتثناعاً معاونت با ترک فعل و یا با تکوت ن ز ه  این قانون قابل مجازات اتت 

 سایر نکات:

  مجازات های این قانون غ رقابل تعل ق اتت 

  اعسام، جزای نقسی و انفصال هایم از خسمات هولتی غ رقابل تخف ف می باشس 

  مجازات هستنس جرایم این قانون از ح ث شروع به جرم ن ز قابل 

    جرایم منس ج ه  این قانون ه  صالح ت هاهیاه انقالب اتت و بنابراین بایس فو ی و خا ج از نوبوت  تو سیی

 شوه.

 4صدور چک پرداخت نشدنی

 جهات کیفری چک

 ها ا نبوهن محل یا عسم کفایت آن  .4

 ب رون کش سن تمام یا قسمتی از وجای که به اعتبا  آن چک صاه  شسه اتت  .2

  این هو جات با هم ه  آن اتت که ه  جات هوم به هنگام صسو  چک، محل کافی وجووه هاشوته اتوت ولوی بعوس از      تفاوت

 صاه  کرهن چک و قبل از مراجعه ها نسه به بانک تمام یا قسمتی از وجه مباشرتاً یا توتط شخص بالث خا ج شسه اتت.

 هتتو  عسم پرهخت  .9

                                                           
 ن ازی به توء ن ت نسا ه. وانی الزم نسا ه  یعنی عنصر  –جرم با مسئول ت مطلق  یعنی    صرف اتت ماهیِ ی مق س وجرم - 1
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 دستور عدم پرداخت

 توانس هتتو  عسم پرهاخت ههس به یکی از هو علت ذیل: صاه  کننسه یا ذی نفع می 

 )چک از طرقی جرم تحص ل شسه اتت. ؛  ب(مفقوه شسن چک الف 

     ه  صو ت هتتو  عسم پرهاخت، ظرف یک هفته هتتو  ههنسه بایس یواهی تقسیم شکایت خووه  ا بوه بانوک

 تسل م کنس. ه  غ ر این صو ت بانک مکلف به پرهاخت وجه اتت.

 در این مورد دارندهحقوق 

    ،ها نسه چک می توانس عل ه هتتو  ههنسه شکایت کنس و هریاه خالف اهعایی که موجب عسم پرهاخوت شوسه

 بابت شوه، هتتو  ههنسه مجازات می یرهه.

 تکلیف بانک در حالت کافي نبودن محل

     کوه موجووهی   چنانچه علت پرهاخت نشسن چک کافی نبوهن محل باشس، بانک مکلف اتت بوه هموان م وزان

وجوه ها ه به ها نسه چک پرهاخت کنس و به جای آن یواهی عسم پرهاخت بسهس کوه ایون یوواهی جوایگزین     

 اصل چک می شوه تا ها نسه بتوانس نسبت به بق ه مبلغ طرح شکایت نمایس.
 

 تنظ م چک به شکل ناه تت:  الف( عسم مطابقت امضا  ب( اختالف ه  منس جات. .1

 نکات:

  نشسه باشس، اتاتاً جنبه ک فری نسا ه. زیرا مالک صاه  شسن چک، امضوا شوسن چوک اتوت و     ایر چکی امضا

 چک امضا نشسه هنوز صاه  نشسه اتت.

   ایر ه  منس جات چک از ح ث مبلغ به حروف و عسه، اختالف وجوه هاشته باشس، مالک قانون تجا تف یعنوی

اتت. و بانک بایس از پرهاخت امتناع کرهه مالک بوهن حروف، جا ی ن ست، زیرا نفس اختالف، جات ک فری 

 و شکایت ک فری طرح شوه.

 صسو  چک از حساب مسسوه.  .5

 نکات:

       جرم صسو  چک پرهاخت نشسنی جرم مق س اتت  یعنی نت جه که صسو  یواهی عوسم پرهاخوت اتوت بایوس واقوع

 شوه.

 وانی ه  آن الزم ن ست. این جرم با مسئول ت مطلق یا اصطالحاً ماهی صرف اتت و بنابراین اببات عنصر  

  به  –اتت  ه  حکم صسو  چک بالمحلبه مسسوه بوهن حساب بانکی خوه چکی  ا صاه  کنس  علمایر کسی با

 حساکثر مجازات محکوم می شوه و این مجازات غ ر قابل تعل ق اتت.
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 چند نکته: 

  چک به هیگری بعس از مراجعه فقط اول ن مراجعه کننسه به بانک حق شکایت ک فری ها ه  ل ا به محض انتقال

حق شکایت ک فری از ب ن می  وه. مگر آن که اتتثناعاً انتقال قاری باشس. که ه  این صو ت با فوت مراجعه 

 کننسه به بانک، و به او حق شکایت ک فری خواهنس هاشت.

         وب و  ایر ها نسه چک بعس از شکایت ک فری چک  ا بوه هیگوری منتقول کنوس، ه  هور مرحلوه کوه باشوس تعق 

 ه.ت سیی موقوف می ی ر 

   ایر ه  موتسات و شرکت ها به فره هیگری نماینسیی هاهه شوه که چک  ا وصول کنس، موتسه بایس هویوت

و نشانی خوه  ا به عالوه تصریح به نماینسیی آن شخص ه  ظار چک ق س نمایس. ه  این صو ت یواهی عوسم  

 ک فری برای موتسه یا شرکت محفوظ اتت. پرهاخت به نام ها نسه چک صاه  شسه و ل ا حق شکایت

 مرور زمان در چک

 :مواعسی که شاکی بایس  عایس کنس تا چک مشمول مرو  زمان نشوه 

 3  ماهه از تا یخ صسو  چک، یواهی عسم پرهاخت اخ  کنس 

 3 .ماه از تا یخ یواهی عسم پرهاخت طرح شکایت ک فری کنس 

 موارد غیرکیفری بودن چک:

 چک تف س امضا  (1

 متن چک شرطی برای وصول ذکر شوه ه   (2

 ه  متن چک ق س شوه که بابت تضم ن معامله یا تعاس اتت  (3

 شسه باشس  منوط به تحقق شرطی، وصول آن بدون درج در متن چک (4

 چک بسون تا یخ یا چکی که تا یخ واقعی صسو  چک بر تا یخ منس ج ه  چک مقسم اتت. (5

 اشتباه بانک و سقوط حق شکایت کیفری

 به علت اشتباه مبلغ چک  ا بپرهازه، حق مطالبه وجه چک صرفاً از طریق حقوقی  ا ها ه. اموا امکوان    ایر بانک

شکایت ک فری وجوه نسا ه. زیرا چک مق س به صسو  یواهی عسم پرهاخت اتت. ه  حالی که ه  ایون فورض   

 نت جه جرم اتاتاً واقع نشسه اتت.

 شمول جرم صدور چک پرداخت نشدني

 هاخت نشسنی فقط نسبت به هتت چک خوه فره قابل وقوع اتت. لو ا ایور هتوت چوک     جرم صسو  چک پر

 هیگری  ا متعلق به خوه وانموه نمایس مشمول جرم صسو  چک پرهاخت نشسنی نمی یرهه.
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 دلیل غیرموجه در دستور عدم پرداخت

    قوبالً  پرهاخوت    مبلوغ چوک  ا  »چنانچه هتتو  ههنسه هل ل عسم پرهاخت  ا این یونه ه  هتتو  ب ان کنوس کوه

  چون این هتتو  نه ناظر به مفقوهی اتت و نه ناظر به وقوع جرم، بانک به این هتتو  ترت ب ابر «کرهه اتت

 نساهه و ل ا جات ک فری محسوب نمی شوه و بانک مکلف به پرهاخت اتت.

 تعدد مادی

 مبالغ چک ها بوا هوم جموع     ایر چنس فقره چک بالمحل صاه  شوه، ایرچه ه  ماه ت تعسه ماهی اتت اما بایس

 قانون صسو  چک تع  ن و اجرا خواهس شس. 7شوه و بر اتاس مجموع مبلغ یک مجازات طبق ماهه 

 نکته:

  چک ک فری محسوب نمی شونس.  ها نس،چک هایی که جات نامشروع 

 قابل گذشت بودن جرم چک پرداخت نشدني

      جرم صسو  چک پرهاخت نشسنی، جرمی قابل ی شت می باشس و ل ا به صرف پرهاخت مبلغ چوک و یوا اخو

 موافقت شاکی هیگر قابل تعق ب ک فری نمی باشس. 

  بوا ی شوت شواکی ، قورا       میعنی قابول ی شوت اتوت   ]جرم صسو  چک ها ای ح ث ت خصوصی از آنجایی که

 موقوفی تعق ب صاه  می شوه 

  :بعس از صسو  حکم قطعی = موقوفی اجرای حکم + یک توم جزای نقسی به نفع هولت ضبط می شوه.ی شت استثناء 

 چک تضمیني و مسافرتي 

       چک تضم نی و مسافرتی ه  هر حال بایس پرهاخت شوه. ل ا وقوع جرم نسبت بوه آناوا متصوو  ن سوت، مگور

 بانک اهعای جعل کنس. 

 صدور توسط نماینده

 با وکالت یا نماینسیی باشس = تضامنی = صاحب حساب + صاه کننسه  مبلغ و ضر  و زیان چک ایر 

  .)مسئول ت ک فری = فقط صاه  کننسه )امضا کننسه 

 

 «   الوه  لح   ت    ی  ج ع     5511       ن ص و  چک  ص ب »
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 «4975تعزیرات و مجازات های بازدارنده از قانون تعزیرات مصوب »

 داخلی و خارجی کشور: جرایم ضد امنیت  فصل اول

  که جرمی مرکب اتت. ،510جرم موضوع تبصره ماهه تمامی جرایم عل ه امن ت، جرم تاهه اتت مگر 

 دستجات غیرقانونيجرم تشکیل یا اداره 

بيش از دو نفر در داخل يا خارج از كشور تحت هر  ، جمعيت يا شعبه جمعيتي  ، دسته هركس با هر مرامي 138:4ماده 

بعه   1آن برهم زدن امنيت كشور باشد و محعارب شعناخته نشعود    9كه هدف 2نمايد ادارهدهد يا  تشکیل اسم يا عنواني 

 .شود حبس از دو تا ده سال محكوم مي

 عضویت در دستجات غیرقانوني

يابد، به سه ماه  عضویت( 392هاي مذكور در ماده ) جمعيت ها يا شعب ها يا جمعيت هركس در يكي از دسته :133ماده 

 6. اطال  بوده است بي از اهداف آن  5شود ثابتگردد مگر اينكه  سال حبس محكوم مي تا پنج

 یکی از این هو  فتا  کافی اتت  صرف تشک ل هاهن یا اها ه کرهن، عنصر ماهی اتت. ل ا جرم تاهه اتت، یعنی 

  .همچن ن جرم مطلق اتت  یعنی الزم ن ست که این  فتا  ها منجر به نت جه برهم خو هن امن ت شوه 

 .عنصر  وانی این جرم توء ن ت خاص، یعنی قصس برهم زهن امن ت اتت 

  به هل ل تقسم عنووان   7شونس،این جرم و ن ز تمامی جرایم عل ه امن تِ تعزیری، چنانچه مشمول  عنوان محا به

 حسی محا به بر این عناوین تعزیری، مرتکب به محا به محکوم خواهس شس و بنابراین با هم جمع نمی شونس.

      ایر کسی ه  این جمع ت ها عضو شوه، عضویت اما ه ای اتت که هاللت می کنس بور آیواه بووهن مرتکوب از

می کنس، اما عضو هنگامی مجازات نمی شوه که بابت شوه او ل ا ایرچه باز اببات تغ  ر ن  8اهساف آن جمع ت.

 از اهساف بی اطالع بوهه. یعنی خالف این اما ه بابت شوه.

 غ ر مختلف و مشابه اتت  تعسه جرم ، هو جرم تات س و اها ه 

  تشسیس مجازات.، جرایم متعسه متشابه499عضویت ه  هو یا چنس هتته یا جمع ت م کو  ه  ماهه   

                                                           
1
 جرم عل ه امن ت = جرمی مطلق. - 

2
  فتا  = جرم تاهه. - 

3
 توء ن ت خاص. - 

4
 عنوان حسی بر تعزیری تقسم ها ه. - 

5
 نه اینکه بابت کنس. - 
 ن ست.این ماهه ه  مو ه کسانی که عضو نبوهه، بلکه صرفاً حامی یا مبلغ هتته یا جمع تی می باشنس، قابل اعمال  - 3
 یعنی عالوه بر قصس به هم زهن امن ت، قصس برانسازی حکومت  ا ن ز هاشته باشنس. - 7
 عضو  ایر جاهل باشس از عوامل معاف کننسه مجازات اتت. اصل بر عالم بوهن - 8
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 یا به نفع گروه های مخالف نظام تبلیغي علیه نظامفعالیت 

فعالیت به هر نحعو   2هاي مخالف نظام ها و سازمان گروه جمهوري اسالمي ايران يا به نف   4هركس عليه نظام :522ماده 

 1.نمايد به حبس از سه ماه تا يكسال محكوم خواهد شد 9تبلیغی

  فعال ت تبل غی کرهن، جرم مستمر می باشس این جرم مستمر اتت  زیرا تبل غ آنی اتت، اما 

  موضوع این جرم تمام ت نظام اتت  ل ا نقس اجزای نظام، فعال ت تبل غی محسوب نمی شوه 

       این جرم اعم اتت از آنکه عل ه نظام باشس و یا آنکه به نفع یروه ها و تازمان هوایی باشوس کوه مخوالف نظوام

 هستنس.

 سیاست داخلي و خارجيتسلیم نقشه ها و اسرار مربوط به 

 در 7را عالما و عامدا 6سياست داخلي يا خارجي كشور راج  به  5ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات نقشههركس  :524ماده 

متضبمن نبوعی   به نحوي كعه   8کند مطل از مفاد آن یا  قرار دهدصالحيت دسترسي به آنها را ندارند  که افرادیاختيار 

 42.شود مراتب جرم به يك تا ده سال حبس محكوم مي نظر به كيفيات و 3باشد، جاسوسی

  ری وووووو کسی که این نقشه ها، اترا ، اتناه یا تصم مات   اجع به ت اتت هاخلی یا خا جی  ا ه  اخت وا  هیگ

 یعنی صالح ت هتترتی هاشته باشس  می ی ا ه، الزم ن ست خوهش صالح بوهه باشس 

  ز این موا ه  ا ه  اخت ا  هیگری قرا  ههس، مرتکب جرم شسه اتت.بنابراین ایر حتی تا   ن 

  ه  ی رنسه این اتناه، عسم صالح ت شرط اتت 

           ،اجع به ت اتت هاخلی یا خا جی لزومًا مربوط بوه امن وت ن سوت. لو ا تصوم مات مربووط بوه اموو  فرهنگوی 

 اقتصاهی و اجتماعی ن ز مشمول این ماهه می شوه.

                                                           
1
 موضوع جرم = تمام ت نظام. - 

2
 موضوع جرم. - 

3
 جرم مستمر  متفاوت با تبل غ. - 
 مجازات مباشر. - 4

5
 ضوع جرم.مو - 

3
 محسوه به امن ت نمی باشس. - 

7
 توء ن ت عام. - 

8
 عمل ف زیکی الزم ن ست. – فتا  جرم.  - 

9
 اوضاع و احوال. - 

10
 جرم مطلق. - 
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 نکته: چند
  بوهن جاتوس شرط نمی باشس حرفه ای 
 .ه  این ماهه برای ی رنسه مجازاتی تع  ن نشسه اتت 

  مطلع کرهن.ب(  ه  اخت ا  قرا هاهن الف(   یکی از این هو  فتا  اتت:این جرم عنصر ماهی 

 .ل ا ایجاه هتترتی ف زیکی الزم ن ست 

 متضمن جاسوسي

 متضمن جاتوتی باشس، یعنی به یونه ای باشس کوه   اوضاع و احوال الزم برای تحقق جرم آن اتت که،  فتا  ها

هاللت بر جاتوتی نمایس. به هم ن هل ل جاتوتی صراحتاً جرم مسوتقل ه  قوانون مجوازات اتوالمی ن سوت و      

 قانونگ ا  جرایم مرتبط با جاتوتی  ا ه  این قانون تصریح نموهه اتت.

 جاسوسي به نفع بیگانه ای و به ضرر بیگانه دیگر

مرتكعب يكعي از جعرايم     در قلمبرو ایبران  ديگعر   هركس به نف  يك دولت بيگانه و به ضرر دولت بيگانعه  :522ماده 

 .خواهد شد به يك تا پنج سال حبس محكوم 2به امنیت ملی صدمه وارد نمایدكه  شود به نحوي 4جاسوسي

   کوه امن وت ملوی    ایر یکی از جرایم جاتوتی به نفع یک هولت و به ضر  هولت هیگر ا تکاب یابس، به نحووی

مو ه صسمه قرا  ی ره، صسمه به امن ت ملی اوضاع و احوال این جرم محسوب شسه اتت. ل ا ه  جاتوتی بوه  

 و به ضر  هولت هیگر، جرم مطلق اتت. نفع یک هولت

 .شرط تحقق این جرم، وجوه صالح ت ترزم نی اتت  یعنی ه  قلمرو ایران واقع شسه باشس 

  هاننس.هکترین این جرم  ا مطلق می 

  چتر هان : مق س به و وه صسمه.موتسه حقوقی 

  هاهآفرین؟موتسه حقوقی 

 داخل شدن به مواضع سیاسي و امنیتي و نظامي به قصد اطالع

ازاسرار سياسي يا نظامي يا امنيتي به مواضع  مربوطعه    9برداری یا کس  اطالع سرقت یا نقشه قصدهركس به  :529ماده 

درحال نقشه برداري يا گرفتن فيلم يعا   صالح  كه بدون اجازه مامورين يا مقامات ذيو همچنين اشخاصي  1داخل شود

 .شوند محكوم مي اماكن ممنوعه دستگير شوند به شش ماه تا سه سال حبس یانظامي  عكسبرداري از استحكامات 

                                                           
1
   جرایم مرتبط با جاتوتی جرم اتت.نسا ه ه  قانون عنوان مجرمانهخوه جاتوتی  - 

2
 ق س محسوب نمی شوه. –اوضاع و احوال  - 

3
 خاص.توء ن ت  - 

4
 صرف هاخل شسن  جرم مطلق. - 
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 م اتت ایرچه صرف و وه به اماکن ت اتی، نظامی یا امن تی ، ایر با یکی از ته توء ن ت خاص ذیل باشس جر

 نت جه ای واقع نشسه باشس:

  قصس ترقت 

  قصس نقشه برها ی 

 .قصس کسب اطالع 

  اتت. مطلق با سوء نیت خاصل ا جرم هاخل شسن به این مواضع، جرم 

 نکته:

  بوه  و عنصر  وانی آن و وه عمسی و آیاهانوه  « و وه به مواضع مربوطه»عنصر ماهی جرم م کو  ه  صس  ماهه

و قصس ترقت یا نقشه برها ی یا کسب اطالع از اترا  ت اتی و یوا نظوامی یوا امن توی بوه       عنوان توء ن ت عام

 عنوان توء ن ت خاص اتت.

 :509 جرم دوم ماده

   این ماهه، عکسبرها ی، ف لمبرها ی یا نقشه برها ی اتت و از آنجا که از عبا ت اماکن  جرم مستقل هیگر ه

 ن امن تی، ت اتی یا نظامی محسوه ن ست.ممنوعه اتتفاهه شسه اتت، لزوماً به اماک

 تحریک نیروهای رزمنده

بعه   مبوثر تحريعك   ،خدمت نيروهاي مسلح هستند هركس نيروهاي رزمنده يا اشخاصي را كه به نحوي در :521ماده 

حكومعت يعا شكسعت نيروهعاي      صورتي كه قصد براندازي يا عدم اجراي وظايف نظامي كند در ، فرار، تسليم  عصيان

واق  شود به حعبس از  موثر شود واال چنانچه اقدامات وي  خودي در مقابل دشمن را داشته باشد محارب محسوب مي

 شود حبس محكوم مي دو تا ده سال و در غير اين صورت به شش ماه تا سه سال

 باشس که منظو  از تحریوک مووبر، تحریوک ماوم و      عنصر ماهی جرم م کو  ه  این ماهه تحریک موبر می

که بنوا بوه قضواوت عورف ماوم       اتاتی می باشس. به عبا ت هیگر تحریکی مشمول این ماهه قرا  می ی ره

 بوهه، یعنی بتوانس بر  وی افراه معمولی ه  آن شرایط و اوضاع و احوال ابری ا  باشس.

 ت ن روهای خوهی( = تحریک کننسه محا ب اتت.تحریک موبر + توء ن ت خاص )برانسازی نظام یا شکس 

 .تحریک ه  این ماهه = معاونت به عنوان جرم مستقل 

 اتت مطلقجرمی  ازی نظام یا شکست ن رو های خوهی تحریک به قصس برانس  

  به قصسی غ ر از هو مو ه باال باشس  جرمی مق س اتت. تحریک 
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 اختیار غیر قراردادنجمع آوری اطالعات طبقه بندی شده به منظور در 

بندي شده را با پوشش مسوولين نظعام يعا    اطالعات طبقه  هر وسيله به  با هدف برهم زدن امنیت کشورهركس  :525ماده 

و موفق به انجام آن بخواهد آن را در اختيار ديگران قرار دهد  چنانچه ،آوري كند دولت يا به نحو ديگر جم    مامورين

 .شود به حبس از يك تا پنج سال محكوم مي در غیر این صورتبه حبس از دو تا ده سال و  شود

 :جمع آو ی اطالعات طبقه بنسی شسه اعم از محرمانه، خ لی محرمانه، تری یا بوه کلوی    عنصر مادی این جرم

 تری می باشس 

 :زهن امن ت کشو  می باشس اص بر هم عالوه بر عمس ه  جمع آو ی اطالعات، قصس خ عنصر روانی این جرم 

       ه  هر هو شق م کو  ه  این ماهه وجوه هسف یا انگ زه هاهن اطالعات به هیگوران ضورو ی اتوت. بوا ایون
این هسف عملی می شوه و مجازات آن ب شوتر اتوت، ولوی ه  شوق هوم مرتکوب بوه        تفاوت که ه  شق اول

 منظو  خوه نمی  تس و مجازات آن بالطبع کمتر اتت.

 اطالعاتيتخلیه 

 آمبوزش بعه آنهعا    وباشند  بندي شده مي امور حفاظتي و اطالعاتي طبقه 4مسوولچنانچه مامورين دولتي كه  :526ماده 

تخليه اطالعاتي شوند بعه يعك تعا     دشمنان توسط  ،عدم رعایت اصول حفاظتیو  مباالتی بیدر اثر  ،است الزم داده شده

 2.شوند مي  شش ماه حبس محكوم

  موضوع این ماهه تناا توتط مامو ین هولتی که ها ای  ابطه اتتخسامی  با هولوت موی باشونس،    ا تکاب جرم

این ماهه شامل اشخاصی که مامو  هولت نبوهه ولی اطالعات محرمانه ای  ا به هور   امکانپ یر اتت. بنابراین

 هل ل ه  اخت ا  ها نس، نمی شوه.

 همکاری مقدمین علیه امنیت کشور رعذ

كنند بعوده و   امنيت داخلي يا خارجي كشور اقدام مي هركس داخل دستجات مفسدين يا اشخاصي كه عليه  :527ماده 

اشخاصي را كه در فتنه و فساد دخيل هسعتند،   ، قصد جنايت و اسامي  قبل از تعقی رياست يا مركزيتي نداشته باشد و 

به عمعل آورد از مجعازات    موثری همکاری ين دولتي به تعقيب با مامور پس از شروعدهد و يا اطالع  به مامورين دولتي

 1.خواهد شد  و در صورتي كه شخصا مرتكب جرم ديگري شده باشد فقط به مجازات آن جرم محكوم 9معاف

 
                                                           

 شامل غ رمسئول نمی باشس. - 1
2
 و جرمی اتت که مجازات تعزیری ها ه. –تایر جرایم عل ه امن ت کامالً عمسی اتت.  –تناا جرم عل ه امن تی اتت که غ ر عمسی اتت  - 

3
 تقس م می شونس.معاذیر قانونی به هو هتته معاف کننسه تخف ف ههنسه  -معاذیر معاف کننسه. - 

4
 .بعس از تعق ب: همکا ی موبر –قبل از تعق ب: اطالع   - 
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 همکاری موثر:

  فقط  اجع به یروهی اتت که عضویت فره ه  آن یروه موضوع  ت سیی هاهیاه اتت 

 کشف قض ه یا شناتایی، تعق وب و هتوتگ ری توایر مورتکب ن و یوا الاقول جلووی ری اهاموه          ه  عمل باعث

 عمل ات آنان یرهه.

 معافیت مذکور در این ماده منوط به وجود دو شرط است:

 :این که اتتفاهه فره از معاف ت منوط به نساشتن ه چ  یاتت و مرکزیتی ه  تشک الت اتت  اول 

 :معاف ت از مجازات عضویت ه  تشک الت و مسئول تی اتت که بابت این که همکا ی آن ها تناا باعث  دوم

و اال مسئول ت جرایمی که خوه  این عضویت به هل ل عمل ات تازمان یا تایر افراه عضو آن بر هوش ها نس

 آن ها شخصاً مرتکب شسه انس بر عاسه آنان خواهس بوه.

 يهمکاری با دول متخاصم خارج

نمايد، در صورتي  همکاریعليه جمهوري اسالمي ايران  به هرنحومتخاصم  دول خارجی باهركس يا گروهي  :528ماده 

 .گردد شناخته نشود به يك تا ده سال حبس محكوم مي كه محارب 
  ... همکا ی اعم اتت از: ت اتی، نظامی، تبل غی و 

  باشس ه  جنگمنظو  از هولت متخاصم، هولتی ن ست که صرفاً با کشو مان. 

 تشدید کیفر در زمان جنگ

امنيت داخلي و خارجي موضعو  ايعن فصعل شعود بعه       هركس در زمان جن  مرتكب يكي از جرايم عليه  :523ماده 

 .گردد محكوم مي همان جرم مجازات اشد

  مسلحانه اتت ه  این ماهه منظو  از جنگ، قطعاً جنگ 

  جنگ های ب ن المللی تباه  می شوه. ل ا جنگ های هاخلی  ا شامل نمی شوه واژه جنگ، از 

 مانع اعمال ک ف وات مخففوه   الزام هاهیاه به اعمال حساکثر مجازات ه  صو ت ا تکاب جرم ه  زمان جنگ ،

 ه  صو ت وجوه، نمی باشس.

 شناسایي، جذب و معرفي جاسوسان به دولت خصم – اخفای جاسوسان

جاسوساني را كه مامور تفتيش يا وارد كردن هرگونعه   ، کمک به دشمن يا به قصد برهم زدن امنیت ملیهركس  :542ماده 

 .شود به حبس ازشش ماه تا سه سال محكوم مي مخفی نماید یا سب  اخفای آنها بشود و شناختهاند  لطمه به كشور بوده
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 نمعوده  جذب و شناسایینحو  نمايد، افرادي را به هر آنكه جاسوسي كند و يا جاسوسان را مخفي  بدونهركس  :تبصره

به شش ماه تعا دو سعال حعبس     4نمايد معرفی  كشورهاي بيگانه یاجاسوسي عليه امنيت كشور به دولت خصم  جهتو 

 .شود محكوم مي

 :542عناصر جرم موضوع ماده 

  مخفی نمایس یا تبب اخفای آناا بشوه جرم:عنصر مادی این  

 متشکل از: ،جرماین  عنصر روانی 

 :یعنی عمس ه  مخفی کرهن یا تبب اخفا شسن  سوء نیت عام 

 :الزمه آن قصس بر هم زهن امن ت ملی یا کمک به هشمن. سوء نیت خاص 

 کسی که از جاتوس بوهن طرف مطلع نبوهه یا به قصس یرفتا  و معرفی کرهن وی به مامو ان او  ا  بنابراین

 نمی شوه. 510، مرتکب جرم موضوع ماهه مخفی نمایس

 نکته:دو 

 .فره بایس از طرف هشمن مامو یت هاشته باشس  ویرنه مشمول این ماهه قرا  نمی ی ره 

  معرفی، جرم اتت و پ یرش کشو  ب گانه ضرو ی ن ست.عمل موضوع تبصره: صرف شناتایی، ج ب و 

 تهدید به بمب گذاری

و  2گعذاري هواپيمعا، كشعتي    به بمب تهدیدعمومي  تشويش اذهان  وبرهم زدن امنيت كشور  قصدهركس به  :544ماده 

بر جبعران خسعارات وارده بعه     عالوه  ،گذاري شده است نمايد كه وسايل مزبور بمب ادعا یانمايد  9عمومی وسایل نقلیه 

 .گردد ، به شش ماه تا دو سال حبس محكوم مي دولت و اشخاص

  عنصر ماهی جرم موضوع این ماهه تاسیس یا اهعا به بمب ی ا ی ه  وتایل نقل ه و عنصر  وانی آن عالوه بر

م زهن امن ت توء ن ت عام، یعنی عمس ه  تاسیس یا اهعا، عبا ت اتت از توء ن ت خاص به شکل قصس بر ه

 کشو ، می باشس.

   برای شمول ماهه، اهعا بایس ک ب و عا ی از حق قت باشس  زیرا ایر کسی واقعاً بمب ی ا ی کرهه و توپس

بلکه به هل ول انصوراف    این خبر  ا به یوش مسئوالن برتانس نه تناا نبایس بابت این خبر هاهن مجازات شوه

 ا اهی خوه مستحق تشویق هم خواهس بوه، هرچنس که مجازات او بابت بمب ی ا ی به جای خوه باقی اتت.

 

                                                           
1
  فتا  چنس جزیی: جرم مرکب. - 
 هواپ ما و کشتی حتی ایر مالک خصوصی هاشته و مو ه اتتفاهه شخصی قرا  یرفته باشنس. - 2
 منظو  مالک ت هولتی بر آن ها ن ست  بلکه منظو  اتتفاهه از آن ها می باشس. - 3
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 اغوا و تحریک به جنگ و کشتار

نظر  صرف ،اغوا یا تحریک کندو كشتار با يكديگر   بر هم زدن امنيت كشور به جن  قصدهركس مردم را به  :542ماده 

 .گردد و غارت بشود يا نشود به يك تا پنج سال حبس محكوم مي موجب قتل از اينكه 

( 153( و )109( و )102كرده باشد مشعمول معواد )    در مواردي كه احراز شود متهم قبل از دستيابي نظام توبه :تبصره

 .شود نمي

 جرم مطلق و غا ت بشوه یا نشوه نظر از اینکه موجب قتل  صرف : 

  می باشس  به عنوان جرم مستقل معاونت ه  جرم موضوع این ماهه:جرم 

  عنصر ماهی جرم: اغوا یا تحریک 

  توء ن ت عام: عمس ه  اغوا یا تحریک 

  :و کشتا   قصس بر هم زهن امن ت کشو  به جنگتوء ن ت خاص. 

  فصل دوم ب اهانت به مقدسات مذهبی و سوء قصد به مقامات داخلی

 توهین به مقدسات اسالم –ساب النبي 

(  ( يا حضرت صعديقه طعاهره )س   هركس به مقدسات اسالم و يا هريك از انبياي عظام يا ائمه طاهرين )  :549ماده 

به حعبس از يعك تعا پعنج سعال        شود و در غير اين صورت اهانت نمايد اگر مشمول حكم ساب النبي باشد اعدام مي

 .محكوم خواهد شد

  ًپ امبران بز گ یا اولوولعزم ن سوت و واژه عظوام از ح وث تعظو م و      ه  این ماهه منظو  از انب اء عظام صرفا

 124بز یساشت به کا   فته اتت. بنابراین توه ن به هر یک از کسانی که از لحاظ اعتقاهات اتالمی جزو 

 هزا  پ غمبر شناخته شسه الای بوهه انس مشول ماهه قرا  می ی ره.

 تعالی  و پس از آن همه مکوان هوا، چ وز هوا و اشخاصوی       منظو  از مقستات اتالم، ه  ه جه اول ذات با ی

 مقسس و قابل احترام محسوب می شونس. هستنس که از لحاظ موازین هین اتالم

     کوه   عنصر  وانی جرم موضوع این ماهه، عمس ه  توه ن به عنوان توء ن ت عام اتوت کوه مسوتلزم آیواهی

 ص از هر نوعی که باشس ضرو تی نسا ه.. لکن توء ن ت خانسبت به موهن بوهن  فتا  مو ه بحث اتت

    آن مقستوات جوزو    توه ن به مقستات اقل ت های هینی شناخته شسه ه  ایران ه  صو تی جورم اتوت کوه

 اتالم هم باشس. مقستات

 

 



139 
 

 اهانت به امام خمیني و یا مقام رهبری

اسالمي رضوان ا... عليه و مقام معظم رهبري به نحوي از  ، بنيانگذار جمهوري هركس به حضرت امام خميني :541ماده 

 .نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد  اهانتانحا 

  ،تبب آن یا بنا به انگ زه های شخصی باشسبه اهانت ه  این ماهه اعم از آن اتت که ه  حال انجام وظ فه  

 ماهه اشا ه ای به مراجع تقل س نکرهه اتت  خروج موضوعی. این 

 سوء قصد به رهبر و مراجع و روسای سه گانه

نمايعد چنانچعه    سبوء قصبد  هركس به جان رهبر و هريك از روساي قواي سه گانه و مراج  بزرگ تقليد،  :545ماده 

 .محارب شناخته نشود به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهد شد

  یعنوی ایون کوه    ماهی این جرم، توء قصس اتت، منظو  این ماهه از توء قصس معنی عرفوی آن اتوت  عنصر  

کسی نه تناا از مرحله فکر و انسیشه ی   کرهه باشس، بلکه عمل ات مقسماتی  ا ن وز پشوت تور ی اشوته  و     

 هتت به عمل ات اجرایی قتل بزنس و پس از شروع، به هالیلی، قصس او بالابر بمانس 

 و توء قصس بایس نسبت به جان شخص باشس. بنابراین هریاه کسوی صورفاً    4شروع به قتل استمن ور راین بناب

 قصس ایراه ضرب و جرح آنان  ا هاشته باشس از شمول ماهه خا ج خواهس بوه.

 ومت  ا هاشته باشس، مرتکب  ا می توان  ه  حکم محا ب هانست و هریاه کهریاه شخصی  قصس مقابله با ح

 مجازات او خواهس بوه.به هل ل شخصی توء قصس کرهه باشس تناا حبس ته تا هه تال 

 .برای شمول ماهه نسبت به مرتکب شخص بایس از تمت فره مو ه تااجم آیاه باشس 

  فصل سوم ب سو قصد به مقامات سیاسی خارجی

 به رییس کشور خارجي یا نماینده سیاسي آن سوء قصد

نمايد به مجعازات معذكور    قصد ءسو ايران قلمرودر آن   نماینده سیاسی يارییس کشور خارجی هركس به جان  :546ماده 

بشود واال اگعر مجعازات    معامله متقابل  اينكه در آن كشور نيز نسبت به ايران مشروط بهشود  ( محكوم مي151در ماده )

 .شود مجازات محكوم مي  تر اعمال گردد به همان خفيف

شود عالوه بر مجازات مزبور بعه قصعاص يعا ديعه مطعابق       منتهي به قتل يا جرح يا ضربچنانچه سو قصد  -تبصره 

 .مربوط محكوم خواهد شد  ضوابط و مقررات

                                                           
 شروع به جرمِ قتل. - 1
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      ًاتاتوی هور کشوو     ی س کشو  خا جی یک نفر و آن کسی اتت که بر طبوق قووان ن هاخلوی و مخصوصوا 

 شخص اول مملکت محسوب می شوه.

  منظو  از نماینسه ت اتی،  ی س ه ات نماینسیی کشو  خا جی ه  ایران و یا هر مقام هولتی آن کشو  اتت

هولت ایران ه  اجرای یک وظ فه هولتی به ایران تفر کرهه اتت. بسین ترت ب توء  که پ رو هعوت  تمی

امات ت اتی خا جی که به طو  غ ر  تومی  قصس یا توه ن به تایر هیپلمات های ه ات نماینسیی و یا به مق

 وا ه ایران می شونس، مشمول این ماهه  و ماهه بعس نخواهنس بوه.

 ماینده سیاسي آنتوهین به رییس کشور خارجي یا ن

وارد شعده اسعت    قلمرو خاک ایرانسياسي آن كه در   نسبت به رييس كشور خارجي يا نماينده علناهركس  :547ماده 

به اينكه در آن كشور نيز در مورد مذكور نسبت به ايعران   مشروطشود  يك تا سه ماه حبس محكوم مي نمايد به  توهین

 .بشود معامله متقابل

به تقاضاي دولت مربوطه يا نماينده سياسي آن دولت يا مطالبه مجني عليه يا ولعي   منوطاعمال مواد اين فصل  :تبصره

 .صورت استرداد تقاضا تعقيب جزايي نيز موقوف خواهد شد او است و در

 :شرایط مجازات جرم توه ن به  ی س یا نماینسه خا جی 

 علنی باشس  .4

 ه  قلمرو خاک ایران باشس  .2

 هم وجوه هاشته باشس. شرط متقابل .9

 زیرا قلمرو آبی و هوایی  ا ه  بر نمی ی ره  محسوهیت ایجاه کرهه اتت  ایران یقلمرو خاک 

  جایی  توه ن بایس علنی باشس  اما ممکن اتت حضو ی نباشس. یعنی ه  غ اب  ی س یا نماینسه ت اتی، اما ه

 مثل معبر یا مکان عمومی که معس برای حضو  شاهس اتت صو ت ی ره 

 ی س یا نماینسه ت اتی ن ست بوهن توه ن محسوه به ه  ح ن انجام وظ فه . 
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 قل  سکه

  بایس شب ه تکه اصلی باشس ه  جرم قلب تکه، شباهت هاشتن شرط تحقق جرم اتت. یعنی تکه تاخته شسه 

 به طو  نوعی ب ننسه عاهی  ا به اشتباه انسازه کافی اتت. البته شباهت ظاهری. که 

  حتی ایر ع ا  و وزن تکه های تقلبی از ع ا  و وزن تکه های واقعی ب شتر باشس باز هم جرم قلب تکه واقع

 ریسا  تکه شرط تحقق جرم نمی باشس شسه و و وه ضر  به ی رنسه یا خ

 اموال. زیرا این جرم عل ه آتای  عمومی اتت و نه عل ه 

 رواج نسبي

     منظو  از مو ه معامله واقع شسن ه  تکه های طال یا نقره  واج نسبی هاشتن اتت  یعنی به تواولت ه  بوازا

هتت به هتت شونس. ل ا تکه باا  آزاهی یا تکه های پالوی مشمول این جرم قرا  می ی رنس. اما تکه های 

 تعزیرات. 518ماهه  از شمول این جرم خا ج انس. 4هو ه های قبل

 

 رایج بودن

      ه  مسکوکات غ ر از طال و نقره، خواه هاخلی یا خا جی،  ایج بوهن الزم اتت  یعنی ه  حوال حاضور ه  بوازا

 .تعزیرات 520اتتفاهه شونس. برخالف تکه های طال و نقره که  واج نسبی کافی اتت. ماهه 

 تاثیر توبه در قلب سکه

   جرایم مربوط به قلب تکه موجب معاف ت از مجازات می شوه توبه قبل از هتتگ ری ه 

 .تمامی اموال تحص ل شسه ناشی از قلب تکه به نفع هولت به عنوان تعزیر ضبط می شوه 

 معاذیر قانوني در قلب سکه

  .تعزیرات 521اطالع هاهن قبل از کشف، اقرا  ضمن تعق ب و کمک و  اهنمایی موبر ه  کشف. 

 

 

 
                                                           

 فروختن تکه های خ لی قسیمی ]که  واج نسا نسم به جای تکه اصلی، می توانس تحت عنوان کالهبرها ی مو ه تعق ب واقع شوه. - 1
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  و ترویج سکه قل  فصل چهارم ب تهیه

 تهیه و ترویج سکه قلب

هعاي   هاي حكومت ، سكه از قبيل سكه بهار آزادي خارجي یا داخلي طال یا نقرههرنو  مسكوک شبیه هركس  :548ماده 

 داخل كشور نمايدعالما  یا بسازد 4،شود می  که مورد معامله واق ليره و نظاير آن را از پولها و ارزهاي ديگر  ، قبلي ايران

 .شود محكوم مي قرار دهد يا ترويج سكه قلب نمايد به حبس از يك تا ده سال   مورد خريد و فروش یا

 وارد نمودن و ترویج مسکوک طال و نقره –تخدیش مسکوک طال و نقره 

و نظاير آن از مقدار مسكوكات طال يا نقره ايرانعي    ، بريدن نحو از قبيل تراشيدن به هر 2قصد تقل هركس به  :543ماده 

به حبس از يك تا سه  کشور نماید داخل آن را  یا شرکتعالما عامدا در ترويج اين قبيل مسكوكات  یا بکاهديا خارجي 

 .شود سال محكوم مي

  اتت مخسوش کرهن تناا ه  تکه های طال و نقره جرم و قابل مجازات 

  ،ه  مخسوش کرهن ن ز، این کا  بایس به یونه ای انجام پو یره کوه امکوان بوه اشوتباه      علی  غم تصریح ماهه

 به مخسوش نبوهن تکه وجوه هاشته باشس. انساختن هیگران نسبت

 ترویج یا خرید و فروش یا وارد کردن سکه غیر طال و نقره –قلب سکه غیر طال و نقره 

داخعل  عالمعا عامعدا آنهعا را     یا بسازدرا  غیر از طال و نقرههركس شبيه مسكوكات رايج داخلي يا خارجي  :522ماده 

كند يا مورد خريد و فروش قرار دهد به حبس از يعك تعا سعه سعال محكعوم       شركتدر ترويج آنها  یا كشور نمايد

 .شود مي

   خا جی به عنووان توکه قوانونی  واج    منظو  از مسکوکات  ایج، تکه هایی اتت که ه  ایران یا یک کشو

، پول قانونی یک کشو  اتت که این امر بایس ه  زمان تاختن توکه وجووه   ها نس. پس مقصوه از تکه  ایج

 هاشته باشس.

    منظو  از ترویج آن اتت که کسی با علم به فساه تکه آن  ا به جریان انسازه و به هیگری بسهس یوا هاخول

 نسازه.مواه خو اکی ب ا هتتگاه فروشی

      ترویج یک قلب یا مخسوش ه  ایران جرم اتت، هرچنس که اصل تاختن یوا مخوسوش کورهن ه  خوا ج از

 ایران توتط ترویج کننسه یا هیگری ا تکاب یافته باشس.

 تاختن شب ه مسکوکات  ایج هاخلی و خا جی غ ر از طال و نقره، فو ی و مطلق اتت. جرم 

                                                           
1
 .ه  بازا  ایران  واج نسبی - 

2
 توء ن ت خاص. - 
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 ترویج و یا تخدیش آن عذر همکاری در جرایم قلب سکه و تهیه و

،  قضعيه  قبل از کشفشوند  ( مي130( و )159( و )152) هرگاه اشخاصي كه مرتكب جرايم مذكور در مواد4 :524ماده 

خود موجبات تسهيل تعقيب سايرين  اقرار به واسطه  ضمن تعقی نمايند يا در  مطل تعقيب را از ارتكاب جرم   مامورين

كنند بنا به پيشنهاد ريعيس حعوزه     راهنماییدر كشف جرم كمك و  نحو موثریرا فراهم آورند يا مامورين دولت را به 

شود و حسب مورد از  داده مي تخفیف متناس قضايي مربوط و موافقت دادگاه و يا با تشخيص دادگاه در مجازات آنان 

انعد كعه در ايعن صعورت از كليعه       كعرده  قبل از دستگیری توببه شوند مگر آن كه احراز شود  مي معافمجازات حبس 

 .خواهند شد معافمذكور   مجازاتهاي

  اتواً  بنا به پ شنااه  ی س حوزه قضایی مربوط و موافقت هاهیاه و یوا  اعمال معاف ت و تخف ف ه  این ماهه 

 امکانپ یر اتت هاهیاه خوه تشخ ص  هب

  ( حبس اتت.520و  519، 518ه )ته ماهمجازات ه  هر 

 جرایم قلب سکه و ملحقات آن وان کیفر تکمیلينضبط اموال تحصیلي به ع

به از طريق موارد مذكور نيز  کلیه اموال تحصیلی( 130( و)159( و )152عالوه بر مجازاتهاي مقرر در مواد ) :522ماده 

 .شود مي ضبطبه نف  دولت  عنوان تعزیر

  ماهه، اموالی اتت که به خوه شخص تعلق ها ه  نه اموالی که از هیگران بوهه و از طریق فوروش  منظو  این

 تکه تقلبی به هتت آو هه اتت.

 جعل

 )جعل بر هو نوع اتت: جعل ماهی و جعل مفاهی )معنوی 

 الف( جعل مادی

  فتا  جرم جعل، تاختن یا تغ  ر هاهن اتت  

  که قابل خوانسه شسن اتت باشس. ل ا مالک ضابطه نوعی اتت  یعنی موضوع جرم جعل بایس نوشته، یعنی آنچه

 عرفاً قابل خوانسه شسن باشس و مالک نوشته بر  وی کاغ  اتت.

 .بنابراین صرف تصویر ایرچه مشتبه کنس، جعل محسوب نمی شوه 

 

                                                           
1
 معاذیر قانونی. - 
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 عدم لزوم شبیه بودن

  بوهن  کن تشک ل ههنسه جعل  اصوالً شب هاوضاع و احوال حاکم بر جعل، قابل ت مشتبه کرهن افراه اتت. ل ا

 ن ست 

  .ماننس موا ه مشاو  ه  عرف ] نگ اتکناس!م.مگر اتتثناعاً ه  موا هی که الزمه مشتبه کرهن، شب ه بوهن باشس 

 مالک مشتبه کردن

   نگاه اولم اتت، یعنی عرفاً اول ن چ زی که به ذهن متباه  می شوه هاللت بر  باهی امرمالک مشتبه کرهن ه[

 به اشتباه انساختن عرف نمایس.

 موضوع جرم جعل

   موضوع جرم جعل بایس اص ل باشس. ل ا ایر ه  نوشته ای جعل صو ت ی ره،  فتا  های مشتبه کننسه بعسی ه

 آن جعل محسوب نمی شوه.

 محو + الحاق 

  برای الحا  کلمه ای به یک نوشته، الزم باشس ابتسا کلمه ای  ا محو کنس، چوون محوو کورهن مقسموه     ایر کسی

 الزم الحا  کرهن بوهه اتت، ایرچه هو  فتا  واقع شسه، تعسه محسوب نمی شوه.

 ب( جعل معنوی یا مفادی

  بوه یونوه هیگوری    جعل مفاهی )معنوی(  فتا  تحریف کرهن تقریرات اتت  یعنی مطالب منتسب به هیگران

منعکس شوه، به طو ی که موضوع یا مضمون  ا عوض کنس. یعنی تغ  ور موضووع یوا مضومون کوه هاللوت بور        

 تحریف کرهن نمایس.

   ماننس آن که بگویس بنویس س اجا ه، و به جای آن بنویسنس ب ع. یا بگویس اقرا  نمی کنم، بنویسنس اقرا  کره. یوا

 «.ب»یسنس وص ت کره برای ، بنو«الف»بگویس وص ت می کنم برای 

 مرتکب در جعل مفادی

    ه  جعل مفاهی مرتکب موضوع ت ها ه  ل ا ا تکاب این جرم توتط هر کسی ممکن ن ست و صورفاً محوسوه

 4به کا کنان هولت یا مراجع قضایی می باشس.

 

                                                           
 باشس  ه  این صو ت باز هم ممکن اتت جعل مفاهی توتط شخص هیگری  خ بسهس.ممکن اتت کا منس هولت وظ فه خوه  ا تفویض کرهه  - 1
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 نکته مهم:

  توت  ه  حوالی کوه جعول     ه  جعل مفاهی، عنصر ماهی یعنی  فتا ، هم با فعل و هم با ترک فعل قابل تحقوق ا

 ماهی فقط با فعل قابل تحقق می باشس.

 تفاوت جرم جعل با جرم صدور گواهي خالف واقع

      ه  جرم جعل ماه ت تنس خسشه ها  می شوه. ه  حالی که ه  جرم صسو  یواهی خوالف واقوع، ماه وت تونس

 تغ  ر نکرهه اتت. بلکه صرفاً ه  آن ه وغ نویسی شسه اتت.

  پرتشنامه حتی ایر ه  آن ه وغ نوشته شوه ن وز، همچنوان ماه تواً پرتشونامه اتوت. هماننوس       برای مثال یک

 یواهی پزشک. یعنی ه وغ نویسی جعل محسوب نمی شوه.

 چند نکته:

  ابطه جعل با شروع به آن: تعسه ماهی  

 ابطه اتتفاهه از تنس مجعول ]توتل به وتایل متقلبانهم با شروع به جعل : تعسه معنوی   

 طه اتتفاهه از تنس مجعول با کالهبرها ی : تعسه معنوی اب  

  تعسه معنویتنس مجعول با شروع به کالهبرها ی ابطه اتتفاهه از :  

 ابطه جعل با اتتفاهه از تنس مجعول: تعسه ماهی . 

 فصل پنجم ب جعل و تزویر
 تعریف جعل و تزویر

،  يا ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غيعر رسعمي   2عبارتند از: ساختن نوشته يا سند 4تزوير وجعل  :529ماده 

يا تاخير تاريخ سعند نسعبت بعه      يا سياه كردن يا تقديم 5اثباتيا قلم بردن يا الحاق يا محو يا  1يا تراشيدن 9خراشيدن

ينهعا بعه   كار بردن مهر ديگري بدون اجازه صاحب آن و نظاير اه يا ب 6نوشته ديگر  اي به تاريخ حقيقي يا الصاق نوشته

 8. تقلب 7قصد

                                                           
1
 هر هو به یک معنی. - 

2
 نوشته عام تر از تنس اتت. - 
 با خراش سن بخشی از حروفِ کلمه محو می شوه. - 3
 با تراش سن، تمام کلمه محو می شوه. - 4

5
 اببات یعنی از حالت باطل خا ج کرهن. - 

3
 جعل محسوب نمی شوه. از یک تنسالصا  )عنصر ماهی جعل(: وصل کرهن نوشته های جسایانه )پا ه شسه(  - 

7
 عنصر  وانی = توء ن ت خاص. = جرم مق س. - 

8
 قصس جا زهن به عنوان اصل. - 
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  س، بلکه جرم واحس اتت نجرم محسوب نمی شوهو  و واژه متراهفنسجعل و تزویر، هو 

  اببات یعنی از حالت بطالن خا ج کرهن نوشته یا تنس اتت 

    الصا  نوشته ای به نوشته هیگر، عنصر ماهی جعل اتت. ل ا ایر بخ  های مختلف یک نوشته واحس، بوه هوم

 جعل محسوب نمی یرهه  مه شوه، جرم ضم

  جعل جرم مق سی اتت که توء ن ت خاص الزم ها ه 

  نت جه جرم = ضر  بالقوه 

  = تقلب  قصدبه عنصر  وانی جرم = توء ن ت خاص 

 برخو ها ی از عنصر  وانی: ه تت کرهن مار هیگری به شرط تاختن مار  

  می شوه  چه مار به شخص تووء  اتتفاهه از مار هیگری بسون اجازه صاحب آن ه  هر حال جعل محسوب

 اتتفاهه کننسه تپرهه شسه باشس و چه وی آن  ا از طریق هیگری ماننس هزهی یا تاسیس تحص ل کرهه باشس.

 جعل نوشته رهبر و قوای سه گانه به اعتبار مقام

 2اعتبار مقام آنبان به روساي سه قوه را  یاو  4رهبري  هركس احكام يا امضا يا مهر يا فرمان يا دستخط مقام :521ماده 

 .محكوم خواهد شد  به جعل يا تزوير استعمال نمايد، به حبس از سه تا پانزده سال با علم  یاجعل كند 

 :حکم، امضاء، فرمان، مار یا هتتخط مقام  هبری حتی ایر جنبه شخصی هاشته باشس، یعنی  به موجب این ماهه

 نباشس، باز هم جعل محسوب می شوه  به اعتبا  مقام

 .اما نسبت به هیگران لزوماً بایس به اعتبا  مقام باشس تا جعل محسوب شوه 

 :525ماده  جرایم موضوع

 ؛جعل امضا و مهر وزرا و مقامات رسمي و استفاده از آن 

 ؛جعل مهر و عالمت دستگاه های دولتي و استفاده از آن 

  احکام دادگاه ها و استفاده از آن؛جعل 

 جعل منگنه تعیین عیار طال؛ 

 جعل اسکناس و اسناد بانکي و استفاده از آن؛ 

 .استفاده از نام و عالیم استاندارد ملي یا بین المللي 

                                                           
1
 حتی هتتخط غ ر  تمی. - 

2
 مربوط به  وتای ته یانه اتت نه مقام  هبری. –به اعتبا   - 
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ععالوه   نمایدكشور  داخل یاكند  استعماليا تزوير   علم به جعلبا  یاكند  جعلهركس يكي از اشياي ذيل را  :525ماده 

 :وارده به حبس از يك تا ده سال محكوم خواهد شد بر جبران خسارت 

احكام يا امضا يا مهر يا دستخط معاون اول رييس جمهور يا وزرا يا مهر يا امضاي اعضاي شوراي نگهبان يعا   .4

شوراي اسالمي يا مجلس خبرگان يا قضات يا يكي از روسا يا كارمندان و مسوولين دولتعي   نمايندگان مجلس

 ؛ آنان از حیث مقام رسمی

 ؛ دولتي يا نهادهاي انقالب اسالمي  سات يا اداراتمهر يا تمبر يا عالمت يكي از شركتها يا موس .2

 ؛ هاي صادره از خزانه دولتي احكام دادگاهها يا اسناد يا حواله .9

 ؛رود منگنه يا عالمتي كه براي تعيين عيار طال يا نقره بكار مي .1

اي صادره ه ها يا چك قبول شده از طرف بانك هاي  داخلي يا خارجي يا اسناد بانكي نظير برات رایجاسكناس  .5

 . ها و ساير اسناد تعهدآور بانكي از طرف بانك

المللي و به منظور القاي شعبهه در كيفيعت    داخلي و بين هركس عمدا و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمي  :تبصره

 مباده  حداکثر مجبازات مقبرر در ایبن     المللي استفاده نمايد به توليدات و خدمات از نام و عاليم استاندارد ملي يا بين

 .محكوم خواهد شد

  واژه تمبر ه  این ماهه اطال  ها ه و منحصر به تمبرهای پستی نمی باشس 

 ماهه اتت  نق  تمبر هم که به وت له هتتگاه به جای تمبر بر  وی او ا  زهه می شوه، مشمول این 

  عالموت کورهه بوسون آن    جرم مقر  ه  تبصره این ماهه ماه تاً جعل ن ست  زیرا شخص صرفاً اتتفاهه از نام و

برای آن پ   ب نی شسه اتت که حوساکثر مجوازات    که آن  ا بسازه یا تغ  ر ههس و صرفاً مجازات جرم جعل

 این ماهه ن ز می باشس.

 جعل اسکناس بانکي به قصد اخالل در وضع پولي یا بانکي یا بر هم زدن نظام و امنیت سیاسي

هعا يعا    هاي قبول شعده از طعرف بانعك    نظير برات  اسناد بانکیهركس اسكناس رايج داخلي يا خارجي يا  :526ماده 

هعاي صعادره از    ها و ساير اسناد تعهدآور بانكي و نيز اسناد يا اوراق بهادار يعا حوالعه   طرف بانك هاي صادره از چك

وارد  یاجعل  برهم زدن نظام و امنيت سياسي و اجتماعي یايا بانكي يا اقتصادي  در وض  پولي   4اخالل به قصدخزانه را 

 سبال  حبس از پنج تا بیستمفسد و محارب شناخته نشود به  چنانچه با علم به مجعول بودن استفاده كند، یاكشور نمايد 

 .شود محكوم مي

  قصس اخالل ه  وضع پولی یا بانکی یا اقتصاهی یا قصوس بورهم    +جعل کرهن یا اتتفاهه کرهن از اتکناس  ایج مجعول

 س )ایر مفسس و محا ب نباشس( تال حب 20تا  5اتی و اجتماعی ]توء ن ت خاصم =  زهن نظام و امن ت ت

  حبس 20تا  5توء ن ت خاص =  +جعل اتکناس  ایج. 

                                                           
1
 خاص. توء ن ت - 
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 تشدید کیفر به واسطه کارمند دولت بودن -جعل مدرک تحصیلي  

هعا و   هركس مدارک اشتغال به تحصيل يا فارغ التحصيلي يا تاييديه يعا ريعز نمعرات تحصعيلي دانشعگاه      :527ماده 

با علم  یاكند  جعلخارجي را  هاي تحصيالت و تحقيقاتي داخل يا خارج از كشور يا ارزشنامه  موسسات آموزش عالي

 .خواهد شد حبس از يك تا سه سال محكوم، به  عالوه برجبران خسارت مورد استفاده قراردهدبه جعلي بودن آن را 

هعا يعا    ها يا سازمانها و موسسات وابسته به دولعت يعا شعهرداري    وزارتخانه 4کارکنان، يكي از  در صورتي كه مرتكب

اسالمي باشد يا به نحوي از انحاي در امر جعل يا استفاده از مدارک و اوراق جعلعي شعركت داشعته     نهادهاي انقالب 

 .گردد مي محكوم  مجازاتحداکثر باشد به 

    تناا جعل مسا کی مشمول این ماهه اتت که از توی موتسات آموزش عالی و تحق قات هاخلوی و خوا جی

 .هولتی یا غ رهولتی صاه  شسه باشساعم از 

 جعل مهر و عالمت موسسات عمومي غیردولتي یا استفاده از آن

هعا را   مانند شهرداري عمومی غیردولتیيكي از ادارات يا موسسات يا نهادهاي  مهر یا منگنه یا عالمتهركس  :528ماده 

به حبس از شش ماه تعا سعه سعال محكعوم      بر جبران خسارت وارده  عالوهنمايد  استعمالبا علم به جعل  یاكند  جعل

 .خواهد شد

 ه  بر می ی ره که اها ه آن ها بر عاسه موامو ین و مسوتخسم ن غ رهولتوی     این ماهه اها ات و موتساتی  ا

 بوهه و هولت فقط نسبت به اقسامات آن ها نظا ت می کنس، تا از حسوه مقر ات قانونی تجاوز نکنس 

  شسیستر اتت. 529خف ف تر و نسبت به ماهه  525مجازات جرم موضوع این ماهه نسبت به بنس یک ماهه 

 شرکت های غیردولتي و استفاده از آن عالمتجعل مهر و 

كه مطابق قانون تشكيل شعده اسعت يعا يكعي از      های غیردولتی شرکتيكي از  مهر یا منگنه یا عالمتهركس  :523ماده 

وارده به حبس از سعه معاه تعا دو     جبران خسارت  بر عالوهنمايد  استعمال،  كند يا با علم به جعل جعلها را  تجارتخانه

 .محكوم خواهد شدسال 

       منظو  از عالمت ه  این ماهه هر قسم عالمت، اعم از نق ، تصویر،  قم، حورف، ماور و غ ور آن کوه بورای

 تم  ز و تشخ ص محصول صنعتی تجا تی یا فالحتی اخت ا  می شوه، می باشس.

 

                                                           
1
 جات مشسهه شخصی. - 
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 غیردولتي استفاده غیرمجاز از مهر و عالمت نهادها و موسسات

هاي مذكور در مواد قبعل را بعدون مجعوز     ها يا تجارتخانه هركس مهر يا تمبر يا عالمت ادارات يا شركت :592ماده 

 بعر  عبالوه  2آن گعردد  سب  استعماليا  4كند استعمالطريقي كه به حقوق و مناف  آنها ضرر وارد آورد  و به بدست آورد

 9.جبران خسارت وارده به دو ماه تا دوسال حبس محكوم خواهد شد

  به هتت آو هن و به کا  برهن مار این اها ات یا شرکت های م کو  بسون اجازه آن  523با توجه به ماهه

 ها جعل محسوب می شوه، پس جرم موضوع این ماهه جعل اتت 

  ازتکاب جرم از طریق هیگری و مباشرت معنوی ه  ا تکاب جورم  « تبب اتتعمال آن یرهه»منظو  از ق س

 اتت.

 جعلعذر همکاری در 

سعاير   ودهنعد  اطالع به دولت  قبل از تعقی هرگاه  اند اشخاصي كه مرتكب جرايم مذكور در مواد قبل شده :594ماده 

وسايل دستگيري آنهعا را فعراهم نماينعد حسعب معورد در       بعد از تعقی  یاكنند  معرفی،  صورت بودن مرتكبين را در

 1.خواهند شد شود و يا از مجازات معاف مجازات آنان تخفيف داده مي

         مقنن ه  این ماهه همکا ی با مامو ین  ا ازجمله معاذیر قوانونی موجوب معاف وت یوا تخف وف ههنوسه ک فور

 ذیر  ا ه  حکم خوه  عایت کنس امحسوب نموهه اتت که قاضی مکلف اتت این مع

  همکا ی آن هوا  منظو  ماهه از این که بعس از تعق ب وتایل هتتگ ری آن ها  ا فراهم کننس این اتت که با

 این اشخاص عمالً هتتگ ر شونس.

 

 

 

 

                                                           
 به هتت آو ه و اتتعمال کنس: جرم مرکب. - 1
 یعنی به هتت آو ه و تبب اتتعمال یرهه. - 2
 جرم مرکب. - 3
 معاذیر قانونی  یا ع   قانونی: مخففه یا معاف کننسه. - 4
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 جعل کارمندان دولت در اسناد رسمي در اجرای وظیفه

خود در احكام و تقريعرات و نوشعته هعا و     9وظیفه  در اجرایكه  2دولتیو مسووالن  4کارمندانيك از  هر :592ماده 
امضا يا مهري را ساخته يا امضا  ها و اوراق رسمي تزوير كند اعم از اينكه  اسناد و سجالت ودفاتر و غير آنها از نوشته

 و بر مجازاتهعاي اداري عالوه  5اي الحاق كند يا اسامي اشخاص را تغيير دهد كلمه كرده يا 1تحریفيا مهر يا خطوط را 

 .شد يا به پرداخت شش تا سي ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد به حبس از يك تا پنج سال جبران خسارت وارده 

  کافی اتت مرتبط با وظ فه اها ی باشس   اها ی ن ز می توانس محقق یرههه  تاعات غ رجعل موضوع این ماهه 

   حکم جعل ه  اتناه  تمی اتت.جعل ه   ونوشت مصس  یا ه  بریه المثنی اتناه  تمی ن ز ه 

 ]عادی[ جعل اسناد رسمي توسط غیرکارمند

مرتكب يكي از جرايم معذكور در معاده قبعل شعوند       هرگاه 6اشخاصي كه كارمند يا مسوول دولتي نيستند :599ماده 

ميليعون ريعال جعزاي نقعدي محكعوم        خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال يا سه تا هجده  عالوه برجبران

 .خواهند شد

 جعل مفادی مامور دولت

هعا و   كه در تحرير نوشته عمومیو مامورين به خدمات  قضاییو مراج   دولتیيك از كاركنان ادارات  هر :591ماده 
يا گفته  8موضو  يا مضمون آن را تغيير دهند  مرتكب جعل و تزوير شوند اعم از اينكه 7راج  به وظایفشان  قراردادهاي

را صحيح يا صعحيحي را   كنند يا امر باطلي  تحریف، مهر يا تقريرات يكي از طرفين را  رسمي  و نوشته يكي از مقامات
وارده  هاي اداري و جبران خسارت اقرار شده جلوه دهند، عالوه بر مجازات را كه بدان اقرار نشده است باطل يا چيزي 

 3.نقدي محكوم خواهند شد ميليون ريال جزاي به حبس از يك تا پنج سال يا شش تا سي
 وشته های  اجع به وظایف + تحریف.جعل مفاهی = کا کنان هولتی، عمومی یا قضایی + ن 

                                                           
کا کنان صو ت می ی ره. ]ایرچه واژه تحریف ه  این ماهه ب شتر ذهن توتط کا کنان ب شتر جعل مفاهی صو ت می ی ره  اما ه  این ماهه جعل ماهی توتط  -1

  ا به تمت جعل معنوی منحرف می کنس.م.
شوروع  « هر یک از کا کنوان »شروع می شونس، اما این ماهه با « هرکس»ه  اینجا مرتکب موضوع ت ها ه  فر  این ماهه با مواه قبل ه  این اتت که مواه قبل با  -2

 جعل ماهی توتط کا کنان. –می شوه. 
3
 مربوط به شغل او اتت. –جنبه شخصی نسا ه  - 
آمسه اتت، با این وجوه جعل ه  این ماهه جعل ماهی توتط کا کنان اتت  این که این جعل  ا ماهی می هانو م بورای ایون    « تحریف»هر چنس ه  این ماهه واژه  -4

 ، جعل معنوی توتط کا کنان  ا ب ان کرهه اتت.534شس. چرا که ماهه  اتت که نمی توان برای یک جرم هو عنصر قانونی متصو 
5
 جعل ماهی. - 

3
( هم جعل ماهی اتت )به علوت  532تسری هاهن جرایم منس ج ه  مواه فو  به هیگران به این هل ل اتت که جرایم مواه م کو  جعل ماهی اتت. و ماهه قبل) - 

بسین وت له شک ه  ماهه قبل  فع می شوه. چرا که جعل معنوی  ا فقط کا کنان هولت انجام موی ههنوس و قابول     «(.تحریف»شک ه  آن، آنام به علت وجوه واژه 
 انتساب به هیگران ن ست.

7
 جنبه شخصی نسا ه. - 

8
 هاللت بر تحریف می کنس. - 

9
 ، مامترین مواه جرم جعل هستنس.523مفاهی یا معنوی توتط کا کنان  این ماهه و ماهه جعل  - 
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 از اسناد مجعولاستفاده 

قرار  استفادهمورد  با علم به جعل و تزویر( را 123( و )122( و )123هركس اوراق مجعول مذكور در مواد ) :595ماده 

برجبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال يا به سه تاهجده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم   عالوه 4دهد

 .خواهد شد

  وقتی جرم اتت که متضمن ضر  ماهی و معنوی بوهه یا قابل ت اضرا  هاشته باشس.اتتفاهه از تنس مجعول 

  تصوریح موی نمووه کوه اتوتفاهه از تونس مجعوول،         1333ن ز  ای وحست  ویه تال  1375قبل از قانون تال

 سوب می شوه: یعنی تعسه ماهی اتت نسبت به خوه جاعل ن ز جرم مستقل مح

  :از تنس مجعول عمل جسایانه ای غ ر از جعل اتوت کوه حتوی نسوبت بوه      اتتفاهه به موجب  ای وحست  ویه

 جاعل ن ز جرم جسایانه ای محسوب می شوه.

     برای تحقق جرم اتتفاهه از تنس مجعول علم و اطالع مرتکب به مجعول ت تنس یا شی موو ه اتوتفاهه الزاموی

 می باشس.

 جعل در اسناد و نوشته های عادی

 اسبتفاده كند يا با علم به جعل و تزوير آنها را مورد  جعل یا تزویر غيررسميهاي  هركس در اسناد يا نوشته :596ماده 

برجبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دوسال يا به سه تا دوازده ميليون ريعال جعزاي نقعدي      عالوهقرار دهد 

 .محكوم خواهد شد

 «ا شامل می شوهافراه عاهی یا کا منس هولت  عام بوهه و ،«هرکس . 

 عکس برداری از اوراق هویت و مدارک دولتي و عمومي

در ، اوراق هويت شخصي و مدارک دولتي و عمومي و ساير مدارک مشابه  عكسبرداري از كارت شناسايي :597ماده 

آن مدارک رونوشت يا عكس  كه نشان دهد 9ممهور به مهر يا عالمتي باشد باید 2اشتباه با اصل شود موجب صورتی که

از آنها  استفاده کنندگان اين گونه مدارک و کنندگان تهیهو  3شود فوق جعل محسوب مي عمل در غیر این صورتباشد،  مي

 ريعال  يا به سعه تعا دوازده ميليعون    ماه تا دوسال و خسارت به حبس از شش  ، عالوه برجبرانعامداً عالماً 5بجای اصلی

 6.نقدي محكوم خواهند شدجزاي 

                                                           
1
 یک جرم مستقل اتت. «اتتفاهه از تنس مجعول»حتی نسبت به خوه جاعل هم،   - 

2
 اوضاع و احوال. - 

3
 اوضاع و احوال. - 
 یعنی ه  حکم جعل!؟! - 4

5
 .توء ن ت خاص: تا ه کننسه و اتتفاهه کننسه - 

3
 .اتت ماهه بس ا  ماماین  - 
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 :عکسبرها ی یا  ونوشت از مسا ک با جمع شرایط زیر جعل محسوب می شوه 

  موجب اشتباه با اصل شوه 

 ونوشت یا عکس اتت، نساشته باشس   مار یا عالمتی که نشان ههس 

   مرتکب اعم از تا ه کننسه یا اتتفاهه کننسه، توء ن ت خاص هاشته باشس. یعنی قصس وی این باشس کوه

 آن مس ک به جای اصلی جا زهه شوه.

 دو نکته:

  قانونگ ا  عکس برها ی از اتناه مجعول  ا مو ه حکم قرا  نساهه اتت 

 می شوه. یهای  تمی و هولتقط شامل مسا ک صاه ه از توی نااهاین ماهه ف 

 جعل گواهي پزشکي

 یبا نظام وظيفعه   یااز خدمت دولت  شخص ديگري معافيت خود يا 4برایهركس شخصا يا توسط ديگري  :598ماده 

به حبس از شش ماه تايكسال يا به سه تا شش ميليون ريال  جعل کندبه اسم طبيب  گواهی پزشکیدادگاه  تقديم به براي

 .جزاي نقدي محكوم خواهدشد

  ن ت خاص ه  این ماهه:ته توء 

  معاف ت از خسمت هولت 

  معاف ت از نظام وظ فه 

 .یا ا ایه به هاهیاه 

 صدور تصدیق نامه خالف واقع از سوی پزشک

نظام  یا 9رسميمعافيت از خدمت در ادارات  برای درباره شخصي  2برخالف واق هرگاه طبيب تصديق نامه  :593ماده 

سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي  قضايي بدهد به حبس از شش ماه تا دوسال يا بهتقديم به مراج   برایوظيفه يا 

 1.محكوم خواهد شد

، بعه   بر استرداد و ضبط آن به عنوان جريمه عالوه  و هرگاه تصديق نامه مزبور به واسطه اخذ مال يا وجهي انجام گرفته

 .گردد رشوه گيرنده محكوم مي  مجازات مقرر براي

                                                           
1
 توء ن ت خاص.  - 

2
 جرم صسو  یواهی خالف واقع. - 

3
 شرکت های خصوصی مشمول این ماهه نمی شوه. - 

4
 توء ن ت خاص. با  جرم مطلق - 
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   توء ن ت خاص الزم ها ه  یعنی یکی از توه قصوس   539یواهی خالف واقع توتط پزشک ه  ماهه صسو ،

 ذیل  ا پزشک هاشته باشس.

  قصس معاف کرهن از خسمت ه  اها ات  تمی 

  قصس معاف ت از نظام وظ فه 

 .قصس تقسیم به مراجع قضایی 

  موضوع ت ها ه. جرم مطلق با توء ن ت خاص اتت. که ه  آن مرتکب پزشک 539ل ا ماهه 

 دو نکته:

  مجازات این ماهه برای کسانی اتت که واقعاً پزشک می باشنس نه کسانی که خوه  ا به جای پزشک جا زهه انس 

  ه  حالت انتاای این ماهه، مجازات  شوه ی رنسه جایگزین مجازات م کو  ه  صس  ماهه می شوه نه این که با

 آن جمع شوه.

 صدور تصدیق خالف واقع

شخص ثالثي باشد يا آن كعه خسعارتي بعر خزانعه      4ضرر موج هاي خالف واق  كه  تصديق نامه سایربراي  :512 ادهم

دويست هزار تا دو ميليعون ريعال    ( ضربه يا به73مرتكب عالوه برجبران خسارت وارده به شالق تا ) دولت وارد آورد

 .جزاي نقدي محكوم خواهد شد

  :برای جرم تلقی شسن، ن ازمنس  کون نت جوه هسوتنس  یعنوی بایوس       ،واقع تایر یواهی های خالفطبق این ماهه

 شخص بالث  هب ضر  وا ه شوه. خواه به هولت، خواه

 نه مطلق، زیرا الزمه آن احوراز و وه ضور  بوه     جرم موضوع این ماهه، بر خالف هو ماهه قبل جرمی مق س اتت

 بالث یا به خزانه هولت اتت.

 شرکت در آزمون به جای دیگر

كنكور ورودي دانشگاهها و موسسعات آمعوزش    ها اعم از هركس به جاي داوطلب اصلي هريك از آزمون :514اده م

داخلي و نهايي واحدهاي مزبور يعا   ، اعزام دانشجو به خارج از كشور يا امتحانات مراكز تربيت معلم ، دانشسراها، عالي

مرتکب  و  معورد    حسعب  ،و در جلسه امتحان شركت نمايد غيرراهنمايي و هنرستانها و  امتحانات دبيرستانها، مدارس 

 .محكوم خواهد شد جزای نقدیدويست هزار تا يك ميليون ريال  به  اداری و انت امیمجازات  عالوه بر داوطل 

 

                                                           
1
 نت جه. - 
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  جرم شرکت ه  آزمون به جای هیگری هم مرتکب و هم هاوطلب مجازات می شونس و چون ماه تاً جرم جعل

 قانونگ ا  مجازات مستقل اعم از اها ی، انتظامی و جزای نقسی تع  ن کرهه اتت نمی باشس، 

 .صرف شرکت کرهن ه  آزمون به جای هیگری جرم اتت، حتی ایر هنوز به ه چ توالی پاتخ نساهه باشس 

  .شرکت ه  آزمون، جرم مطلق بوهه و صرفاً توء ن ت عام الزم ها ه 

  های آموزش غ ر  تومی مثول آموزشوگاه هوای زبوان، کوالس هوای        شرکت ه  آزمون  اننسیی یا ه  آزمون

 تقویتی کنکو  یا آزمون های یزینشی قضات و وکال یا ترهفتران مشول این ماهه نمی باشس.

 شروع به جعل و تزویر

 .مجازات تعيين شده همان مورد خواهد بود در اين فصل حداقل شروع به جعل و تزویرمجازات  :512ماده 

  محوسوه بوه   542اتتفاهه از تنس مجعول می توانس شروع به جرم هاشته باشس  ل ا هیگر مواهه  هم جعل و هم ،

 جرم جعل ن ست.

  اعمال شوه.1392قانون مجازات مصوب  122مجازات شروع به جرم، بایس طبق ماهه ، 

  ها از اماکن دولتی نوشته  ب محو یا شکستن مهر و پلمپ و سرقتفصل ششم 

 مهر یا پلمپ محو یا شکستن

آنهعا را   عالما و عامدامهر يا پلمپ شده باشد و كسي  رسمی  برحس  امر مقامات صالحهرگاه محلي يا چيزي  :519ماده 

پلمپ تلقي شود مرتكب به حبس از سه ماه تا  عملي مرتكب شود كه در حكم محو يا شكستن  یامحو نمايد  یابشكند 

 .خواهد شد  دو سال محكوم

شود و اگر ارتكعاب بعه واسعطه     مستحفظ آن مرتكب شده باشد به حبس از يك تا دوسال محكوم ميدر صورتي كه 

 .شالق خواهد بود ( ضربه73گردد مجازات مستحفظ يك تا شش ماه حبس يا حداكثر )  اهمال مستحفظ واق 

  تومی بایوس   کل ه کا منسان هولت، ه  محسوهه وظایف قانونی خوه مقام  تمی می باشنس  ه  ع ن حال مقام 

 صالح ت صسو  هتتو   ا هاشته باشس.

  ا تکاب اعمالی نظ ر احرا ، «عملی مرتکب شوه که ه  حکم محو یا شکستن پلمپ شوه»مقصوه از عبا ت ،

 تخریب و یا و اه شسن به محل پلمپ شسه از طریق هیگری غ ر از شکستن می باشس.

 حکم هیوان عالی کشو (. به هخالت ه  مال توق ف شسه، شکستن مار اطال  نمی شوه( 
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 شدن اسناد و مدارک محفوظ در اماکن دولتي منتهي به سرقت یا تخریب یا معدوم دولت یا مامور مستحفظ  اهمال

مطالبي كه در دفاتر ثبت و ضبط دولتي مندرج يعا   ها يا اسناد يا اوراق يا دفاتر يا هرگاه بعض يا كل نوشته :511ماده 

 یبا خريعب  ت یبا شده باشد، ربعوده    محفوظ يا نزد اشخاصي كه رسما مامور حفظ آنها هستند سپرده در اماكن دولتي 

واسطه اهمعال آنهعا    ، دفتردار و مباشر ثبت و ضبط اسناد مذكور و ساير اشخاص كه به برخالف مقررات معدوم شود

 .تا دو سال محكوم خواهند شد ، به حبس از شش ماه  وقو  يافته استجرم مذكور 

 یا بی احت اطی از شمول این ماهه خا ج اتت. علت ترقت، تخریب و معسوم شسن بایس اهمال باشس. بی مباالتی 

  نمی شوه. ه  آن این ماهه شامل امانات پستی هیگر غ ر از نوشته ها و اتناه م کو 

 در اماکن دولتي و یا در نزد مامورین دولتي معدوم نمودن اسناد و مدارک محفوظسرقت یا تخریب یا 

ماده فوق به حبس از سعه تعا شعش سعال محكعوم       هاي مشروح در مرتكبين هريك از انوا  و اقسام جرم :515ماده 

حعبس محكعوم   دار يا مستحفظ مرتكب يكي از جرايم فوق الذكر شود به سه تعاده سعال    خواهند گرديد و اگر امانت

 .خواهد شد

  ،یا و ه  اماکن هولتی محفوظ هفاتر  واو ا   ،اتناه ،ها نوشتهاتالف و تخریب موضوع جرم این ماهه، ترقت

متعلوق بوه   خوواه  ، که به منظو  حفظ و نگاسا ی تپرهه شسه موی باشوس  تپرهه شسه ه  نزه مامو ین هولتی 

 اشخاص. و خواههولت باشس 

 ربایش و معدوم نمودن اسناد و مدارک محفوظ در اماکن دولتي –به عنف  محو و شکستن مهر و پلمپ 

عملي مرتكب شعود كعه در حكعم    یا بشكند  یادر صورتي كه مرتكب به عنف مهر يا پلمپ را محو نمايد  :516ماده 

مقعرر در   های مجازاتحداکثر مورد به  معدوم كند حسبیا نوشته يا اسناد را بربايد  یاپلمپ تلقي شود   محو يا شكستن

مواد قبل محكوم خواهد شد و اين مجازات مان  از اجراي مجازات جرايمي كه از قهر و تشدد حاصعل شعده اسعت    

 .نخواهد بود

 .بوهن و معسوم نموهن نوشته ها یا اتناه بایس به عنف صو ت ی ره  

    اتوت، لو ا  بووهن و معوسوم     از آنجایی که هفاتر و او ا  هولتی یا منس جات هفاتر م کو  خوه نووعی تونس

 نموهن به عنف آن ها ن ز موضوع این ماهه اتت.
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  فصل هفتم ب فرار محبوسین قانونی و اخفای مقصرین

 فرار از محبس )زندان(

( ضربه يا سه تا شش معاه حعبس محكعوم    73هر زنداني كه از زندان يا بازداشتگاه فرار نمايد به شالق تا) :517ماده 

هبر دو  خسعارت وارده بعه    آن را خراب كرده باشد، عالوه بر تامين یا درب زندان را شكسته  برای فرارشود و اگر  مي

 .محكوم خواهد شد مجازات

نامه زندانها به مرخصي رفته و خود را در موعد مقرر بدون عذر موجه معرفي ننماينعد   زندانياني كه مطابق آيين :تبصره

 .گردند مي محسوب و به مجازات فوق محكوم  فراري
 هر هو جرم فرا  + تخریب = فرا  مشسهه = مجازات  

   ماهی!.+ تخریب = تعسه فرا   

 تسامح و اهمال منجر به فرار متهم یا زنداني

متهم يا فرد زنداني بوده در انجام وظيفه مسامحه و  هرگاه ماموري كه موظف به حفظ يا مالزمت يا مراقبت  :518ماده 

به شش ماه تا سه سال حبس يا جزاي نقدي ازسه تا هجده ميليون ريال محكعوم   به فرار وی شود منجر  کهاهمالي نمايد 

 .خواهد شد

  وجوه  ابطه عل ت ب ن تقص ر مامو  و فرا  زنسانی شرط اتت م، تحقق این جربرای 

  اتت.« منجر به فرا »جرم موضوع این ماهه مق س به 

 مساعدت یا تسهیل یا تباني و مواضعه در فرار

اي باشد و مساعدت در فرار نمايعد يعا راه    شده هركس مامور حفظ يا مراقبت يا مالزمت زنداني يا توقيف  :513ماده 

 :خواهد شد براي فرار وي تباني و مواضعه نمايد به ترتيب ذيل مجازات یاكند  فرار او را تسهيل

يا صلب است و يا زنعداني بعه يكعي از ايعن     اگر توقيف شده متهم به جرمي باشد كه مجازات آن اعدام يارجم  ( الف

حبس از ده سال به باال باشد و يعا   شده باشد به سه تا ده سال حبس و اگر محكوميت محكوم عليه   ها محكوم مجازات

و چنانچعه   توقيف شده متهم به جرمي باشد كه مجازات آن حبس از ده سال به باالست به يك تعا پعنج سعال حعبس     

اتهام توقيف شده غير از مواردفوق الذكر باشد به شش ماه تا سه سال حبس محكعوم خواهعد    محكوميت زنداني و يا

 .شد

مستوجب قصاص باشد، عامل فرار موظف بعه تحويعل    اگر زنداني محكوم به قصاص يا توقيف شده متهم به قتل  ( ب

مانعد و چنانچعه معتهم     اقي ميدر زندان ب شود و تا تحويل وي باشد و در صورت عدم تحويل زنداني مي مي دادن وي 

مجازات تعيين شعده در   كند و يا قتل شبه عمد يا خطئي تشخيص داده شود عامل فرار به غيابا محاكمه و برائت حاصل
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قصاص باشعد   ( محكوم خواهد شد و اگرفراري فوت كند و يا تحويل وي ممتن  شود چنانچه محكوم به ذيل بند )الف

 .محكوم خواهد شد اولياي دم مقتول فراري دهنده به پرداخت ديه به

باشد، عامل فرار عالوه بر مجازات تعيعين شعده در    اگر متهم يا محكومي كه فرار كرده محكوم به امر مالي يا ديه  ( ج

 .پرداخت ديه و مال محكوم به نيز خواهد بود ذيل بند الف ضامن 

 م.ا جسیس اتوت   127و  123مواه  مساعست ه  فرا  و تسا ل آن از جمله صو  معاونت ه  جرم موضوع. 

 اتت  که به صو ت خاص جرم انگا ی شسه و معاونت به عنوان جرم مستقل

 مساعست م کو  ه  این ماهه، هم به صو ت فعل و هم به صو ت ترک فعل قابل تحقق اتت. 

 تسامح و اهمال به قصد مساعدت –تسامح و اهمال مامور دستگیری 

و در اجعراي وظيفعه    مامور دسبتگیری کسبی ببوده    که طبق قانون هر يك از مستخدمين و مامورين دولتعي   :552ماده 

نقدي محكوم خواهعد شعد و     باشد به پرداخت يكصد هزار تا پانصد هزار ريال جزاي مسامحه و اهمال کردهدستگيري 

معذكور بعه حعبس از     عالوه بر مجازات  که منجر به فرار وی شده باشدمسامحه و اهمال به قصد مساعدت بوده  چنانچه

 .شود شش ماه تا سه سال محكوم مي

  جرمی مطلق اتت  و اهمال ه  قسمت نخست ماهه،مسامحه 

 و الزم اتت که منجر به فرا  شسه باشس. جرمی مق س اتت ،مسامحه و اهمال ه  قسمت نخست ماهه 

 مساعدت در فرار زنداني از سوی غیرمحافظ، مالزم یا مراقبت

( نباشد و عامدا موجبات فرار اشخاصي كه قانونا زنداني يا 139اگر عامل فرار از مامورين مذكور در ماده ) :554ماده 

 .فراهم آورد به طريق ذيل مجازات خواهد شد اند را دستگير شده

بوده مجازات او يك تا سعه سعال حعبس و اگعر       به اعدام يا حبس دايم يا رجم يا صلب محکومچنانچه زنداني  ( الف

تعا دو سعال حعبس و      بوده كه مجازات آن اعدام يا رجم يا صلب است مجازات از شعش معاه    به جرمي متهمزنداني 

ات او سعه معاه تعا    توقيف شده غير از موارد فوق الذكر باشعد مجعاز   چنانچه محكوميت زنداني و يا مجازات قانوني 

 ؛سال حبس خواهد بود يك

باشعد و در صعورت ععدم تحويعل      دادن وي مي به قصاص باشد عامل فرار موظف به تحويل  محکوم اگر زنداني ( ب

تحويل وي ممتن  شعود فعراري    ماند. چنانچه فراري فوت كند و يا تحويل وي در زندان باقي مي شود و تا زنداني مي

 .مقتول محكوم خواهد شد به اولياي دمدهنده به پرداخت ديه 
    مرتکب جرم ه  این ماهه شخصی غ ر از مامو  مالزم، محافظ یا مراقب زنسانی می باشس که ممکن اتوت از موامو ین

 هولتی یا اشخاص عاهی باشس.
 ا این عمس مرتکب ن شرط تحقق جرم موضوع این ماهه می باشس و اهمال و تسامح منجر به فرا  آنان جرم ن ست. زیر

 قب ل افراه وظ فه و تکل فی ه  حفظ و نگاسا ی زنسانی نسا نس.
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 مساعدت در فرار از طریق اسلحه دادن

بعه حعبس از دو تعا پعنج سعال       فرار اسلحه بدهد برای مساعدت به يا توقيف شده   زنداني شخص   به  هركس :552ماده 

 .شود محكوم مي

 صرف اتلحه هاهن برای فرا  = جرم = مطلق  

 . هاهن اتلحه بایس قبل از فرا  و به منظو  فرا  باشس نه پس از فرا 

 عذر کیفر فراری دهنده یا مخفي کننده –د تحت تعقیب یا فراهم نمودن وسایل فرار وی افرایا  اخفای زنداني فرد

جرمي و قانونعا  و فرار كرده يا كسي را كه متهم است به ارتكاب  قانونا دستگیر شدههركس شخصي را كه  :559ماده 

 :مجازات خواهد شد وسايل فرار او را فراهم كند به ترتيب ذيل یاشده است مخفي كند  امر به دستگيري او

به اعدام يا رجم يا صلب يا قصاص نفس و اطراف و يا قط  يعد بعوده مجعازات     محکومچنانچه كسي كه فرار كرده 

بعه جرمعي    یا متهمبه حبس دايعم    محکومسه سال است و اگر كننده او در فرار، حبس از يك تا  مخفي كننده يا كمك 

مجعازات   در سبایرحاالت است محكوم به شش ماه تا دو سال حبس خواهد شد و  بوده كه مجازات آن اعدام يا صلب

 .مرتكب يك ماه تا يك سال حبس خواهد بود

گناهي فرد متهم يا زنداني داشعته و در   بيكننده يقين به  فرد فراري دهنده و يا مخفي احراز شوددر صورتي كه  :تبصره

 4.شود از مجازات معاف خواهد شد  دادگاه نيز ثابت

 مساعست ه  فرا  یا کوتاهی ه  هتتگ ری + مباه ت به مخفی کرهن متام = تعسه ماهی 

 مهمگی مطلق] جرایم موضوع این ماهه: 
  مخفی نموهن متام یا محکوم فرا ی 
  فرا ی مخفی نموهن فره تحت تعق ب 
 فراهم نموهن وتایل فرا  متام یا محکوم یا شخص تحت پ گره فرا ی. 

 عذر قرابت – مساعدت در استخالص مجرم از محاکمه و محکومیت

كنعد از قبيعل    مسباعدت از محاكمه و محكوميت   مجرمهركس از وقو  جرمي مطل  شده و براي خالصي  :551ماده 

ابراز كند حسب مورد به يك تعا   براي تبرئه مجرم ادله جعلي یانمايد  مخفیادله جرم را  یاتهيه كند  اينكه براي او منزل

 .سه سال حبس محكوم خواهد شد

مرتكب از اقعارب درجعه اول معتهم باشعد مقعدار       ( و اين ماده در صورتي كه 112در موارد مذكور در ماده ) :تبصره

 .نخواهد بودمجازات در هر مورد از نصف حداكثر تعيين شده بيشتر 
  ابراز اهله جعلی برای تبرئه مجرم، جرم خاص اتت نه جعل 
 بر شرکا و معاون ن جرم ن ز هاللت ها ه. ،عالوه بر مباشر ،اطال  کلمه مجرم 

                                                           
 عمل وی جرم اتت  اما از مجازات معاف می شوه. - 1
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  فصل هشتم ب غص  عناوین و مشاغل

  حق را غصب عناوين و مشاغل مي گويند.عنوان يا سمت دولتي من غير اتخاذ 

 دولتيغصب عناوین و مشاعل 

خود را در مشاغل دولتي اعم از كشوري يعا لشعگري و    اذن از طرف هولوت  یا تمت  تمیبدون هركس  :555ماده 

از شش ماه تا دو سال محكعوم   معرفي نمايد به حبس  یاقانون مربوط به او نبوده است دخالت دهد  انتظامي كه از نظر

نیبز  جععل را   چنانچه براي دخالت يا معرفي خود در مشاغل مزبور، سندي جعل كرده باشعد مجعازات    و خواهد شد

 . خواهد داشت

 .مرتکب این جرم ممکن اتت مستخسم هولتی یا از اشخاص عاهی باشس 

 1392.  ک. فصل پنجم قانون مجازات اتالمی مصوب غصب عناوین + جعل = تعسه ماهی. 

 استفاده از نشان ها و امتیازات دولتي –و علني لباس های رسمي ماموران نظامي و انتظامي  استفاده غیرمجاز

 یالباسهاي رسمي ماموران نظامي يا انتظامي جمهوري اسالمي ايران  علنیبه صورت  ومجوز  بدونهركس  :556ماده 

قرار دهد در  مورد استفادهشود  موج  اشتباه  کهي يساير امتيازات دولتي را بدون تغيير يا با تغيير جز یاها  مدال ها، نشان

موجب قانون ديگري مستلزم مجازات شديدتري نباشد به حبس ازسه ماه تا يك سال و يا جزاي  صورتي كه عمل او به

 .نقدي از يك ميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون ريال محكوم خواهد شد

 .مجازات محكوم خواهد شد كرده باشد به هر دو سوء استفادهو در صورتي كه از اين عمل خود 

 .هنرهاي نمايشي مشمول مقررات اين ماده نخواهد بود  استفاده از البسه و اشياي مذكور در اين ماده در اجراي :تبصره

 به صوو ت علنوی    جرم موضوع این ماهه مطلق اتت و صرف اتتفاهه از موا ه م کو  ه  ماهه بسون مجوز و

 موجب تحقق جرم اتت 

 ین ماهه از جمله جرایم مستمر اتت.جرم موضوع ا 

هـا یـا    ها یا مدال لباسهای رسمي یا متحدالشکل ماموران کشورهای بیگانه یا نشانو علني  استفاده غیرمجاز

 های خارجي سایر امتیازات دولت

ها يعا   يا نشان کشورهای بیگانههر كس علني و به صورت غير مجاز لباسهاي رسمي يا متحدالشكل ماموران  :557ماده 

در صعورتي   یاو  شرط معامله متقابل  بههاي خارجي در ايران را مورد استفاده قرار دهد  ها يا ساير امتيازات دولت مدال

 . وق استگردد مشمول مقررات ماده ف عمومی  موج  اختالل در ن مكه 
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  ، فرهنگی فصل نهم ب تخری  اموال تاریخی

 فرهنگي تاریخيتخریب آثار 

هاي فرهنگي ع تاريخي يعا معذهبي كعه در      ها و مجموعه ، محوطه ، اماكن هركس به تمام يا قسمتي از ابنيه :558ماده 

لوازم و خطوط و نقوش منصوب  ، تاسيسات، اشيا و ، ملحقات ، يا تزيينات ايران به ثبت رسيده است فهرست آثار ملي 

وارد آورد ععالوه    ع تاريخي يا مذهبي باشد، خرابعي  مستقال نيز واجد حيثيت فرهنگي  هيا موجود در اماكن مذكور، ك

 .شود سال محكوم مي بر جبران خسارات وارده به حبس از يك الي ده

 لزومی به تعلق مال به غ ر نمی باشس و تخریب از  ،ه  تخریب آبا  تا یخی ببت شسه برخالف تخریب اموال

 مالک ابر ن ز جرم محسوب می شوه  ولو ناح ه هر کس

     ه  تحقق جرم م کو  ه  این ماهه الزم اتت که آبا  تا یخی ه  فارتت آبا  ملی به ببوت  تو سه باشوس و

 4فارتت مزبو  ن ز به اطالع عموم برتس.

 مداخله در اموال مسروقه تاریخي –اشیای تاریخي از اماکن تاریخي  سرقت

هعا و نمايشعگاهها،    هر كس اشياي و لوازم و همچنين مصالح و قطعات آثارفرهنگي ع تعاريخي را از معوزه    :553ماده 

،  با علم به مسروقه بودن یا سرقت كند ، اماكن تاريخي و مذهبي و ساير اماكن كه تحت حفاظت يا نظارت دولت است

دارد در صورتي كه مشمول مجازات حد سرقت نگردد عالوه بر استرداد آن به حعبس   پنهان  یااشياي مذكور را بخرد 

 .شود از يك تا پنج سال محكوم مي

  سرقت، خریدن، پنهان کردناتت از  جرم موضوع این ماهه عبا تعنصر ماهی  

  تا یخی فرهنگی باشس و نه امن تی حفاظت و نظا ت بایس تحت عنوان حفاظت از یک مکان 

 .حتی ایر ترقت موجب حس باشس باز هم می توانسن خریس مال مسروقه  ا طبق این ماهه مجازات کره 

 ایجاد تزلزل بنیان، خرابي و لطمه در آثار تاریخي

با تخلف از ضوابط مصوب و اعالم شده از سعوي   یاهركس بدون اجازه از سازمان ميراث فرهنگي كشور،  :562ماده 

سبب تزلعزل بنيعان    کهنمايد   عملیاتیسازمان مذكور در حريم آثار فرهنگي ع تاريخي مذكور در اين ماده مبادرت به  

عالوه بعر رفع  آثعار تخلعف و      2در نتيجه آن عمليات به آثار و بناهاي مذكور خرابي يا لطمه وارد آيد، یاآنها شود، 

 .شود مي  ت خسارات وارده به حبس از يك تا سه سال محكومپرداخ

 .جرم موضوع این ماهه مق س اتت  زیرا اقسام فره بایس تبب تزلزل بن ان یا وا ه شسن لطمه و خسا ت شوه 

                                                           
 تا اختتام تلسله زنسیه  یا آبا  غ رمنقولی که از نظر تا یخی واجس اهم ت باشس صرف نظر از تا یخ آن. - 1
 .نه لطمه معنوی –صسمات ف زیکی  - 2
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 قاچاق اموال تاریخي

قاچعاق  هرچند به خارج کردن آن نینجامبد  ع فرهنگي از كشور  اقدام به خارج كردن اموال تاريخيهرگونه  :564ماده 

معادل دو برابر قيمت امعوال    عالوه براسترداد اموال به حبس از يك تا سه سال و پرداخت جريمه  محسوب و مرتكب

 .گردد موضو  قاچاق محكوم مي

 .باشد ميراث فرهنگي كشور مي  تشخيص ماهيت تاريخي ع فرهنگي به عهده سازمان :تبصره

 هر یونه اقسام مف س و مووبر، مسوتق م و نزهیوک بوه ا تکواب جورم       « هر یونه اقسام»عبا ت  مقصوه مقنن از

 اتت  به عبا ت هیگر، عبا ت م کو  ب ان کننسه جرم بوهن شروع به جرم اتت 

  قاچا  تلقی کرهه اتت.  ا به عنوان جرم مستقلِقاچا  یعنی شروع به جرم 

 خرید و فروش اموال حاصله از حفاری –کشف اتفاقي آثار تاریخي  –حفاری و کاوش به قصد دستیابي به آثار تاریخي 

تاريخي ع فرهنگي ممنو  بوده و مرتكب به حبس از    هرگونه حفاري و كاوش به قصد بدست آوردن اموال :562ماده 

اث فرهنگي كشور وآالت و ادوات حفاري به نف  دولت سال و ضبط اشياي مكشوفه به نف  سازمان مير شش ماه تا سه

، يعا در   ثبت رسيده اسعت  هاي تاريخي كه در فهرست آثار ملي به حفاري در اماكن و محوطه شود. چنانچه محكوم مي

 4حداکثر  ، مرتكب به ضبط اشياي مكشوفه و آالت و ادوات حفاري بقا  متبركه و اماكن مذهبي صورت گيرد عالوه بر

 .شود مجازات مقرر محكوم مي

بدست آورد و طبق مقررات سازمان ميراث  حس  تصادف هركس اموال تاريخي ع فرهنگي موضو  اين ماده را  :4 تبصره

 .گردد محكوم مي  ضبط اموال مکشوفهكشور نسبت به تحويل آن اقدام ننمايد به  فرهنگي

اموال تاريخي ع فرهنگي حاصله ازحفاري غيرمجاز ممنو  است و خريدار و فروشنده ععالوه    خرید و فروش : 2 تبصره

شوند. هرگعاه فعروش امعوال معذكور تحعت       مي از شش ماه تا سه سال محكوم حبساموال فرهنگي مذكور، به  برضبط

مجعازات مقعرر    حبداکثر بعه    صورت گيرد، مرتكعب  اتباع خارجیطور مستقيم يا غير مستقيم به  هرعنوان از عناوين به

 .شود محكوم مي

  حفا ی و کاوش ه  هر محلی به قصس هتت ابی به آبا  تا یخی جرم می باشس خواه به اش ای مو ه نظر هتت

 اتت. مطلق، خواه هتت ن ابس. بنابراین جرم م کو  یابس

   بقاع متبرکه اماکن و محوطه های تا یخی که ه  فارتت آبا  ملی به ببت  ت سه یا ه  حفا ی و کاوش ه

 از موجبات تشسیس مجازات )حساکثر مجازات( اتت  و اماکن م هبی

  فرهنگی باشس. –حفا ی بایس به قصس هتت ابی به اموال تا یخی 

                                                           
 مستلزم مجازات اشس. - 1
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 تجاوز به آثار غیرمنقول ثبت شده

به ثبت آثار ملي رسيده و مالك خصوصي نداشته   کهها و اماكن تاريخي و مذهبي  هركس به اراضي و تپه :569ماده 

سازمان ميعراث فرهنگعي كشعور قعبال      برآن كه  مشروطشود  باشد تجاوز كند به شش ماه تا دو سال حبس محكوم مي

 .ده باشدو مناطق را در محل تعيين و عالمتگذاري كر حدود مشخصات اين قبيل اماكن 

 :تحقق جرم موضوع این ماهه منوط به آن اتت که 
 

 ا اضی و تپه ها به ببت آبا  ملی  ت سه  .4

  مالک خصوصی نساشته .2

 تازمان م راث فرهنگی قبالً حسوه مشخصات این قب ل اماکن  ا ه  محل تع  ن و عالمتگ ا ی کرهه باشس. .9

 ثبت شدهمرمت، تعمیر، تغییر، تجدید، و توسعه غیرمجاز آثار ملي 

ضوابط مصوب اعالم شده از سوي سازمان معذكور    برخالف وسازمان ميراث فرهنگي  بدون اجازههركس  :561ماده 

تاريخي ثبت شده در فهرسعت آثعار ملعي     به مرمت يا تعمير، تغيير، تجديد و توسعه ابنيه يا تزيينات اماكن فرهنگي ع 

 .گردد پرداخت خسارت وارده محكوم ميمبادرت نمايد، به حبس ازشش ماه تا دو سال و 

  هرچنس فره ه  انجام کا های موضوع این ماهه حسن ن ت هم هاشته باشس باز هم به مجازات م کو  ه  این

 ماهه محکوم می شوه.

 انتقال اموال غیرمنقول تاریخي

منقعول ثبعت شعده در    اموال فرهنگي ع تعاريخي غير   ر مليهركس برخالف ترتيب مقرر در قانون حفظ آثا :565ماده 

دهد به حبس از سه ماه تا يك سعال محكعوم    انتقالبه نحوي به ديگران  با علم و اطالع از ثبت آن فهرست آثار ملي را

 .شود مي

        مقصوه از واژه هر کس ه  این ماهه شخص مالک اتت  زیورا ایور غ رمالوک باشوس ه  حکوم کالهبورها ی

 اتت و از شمول این ماهه خا ج اتت.

 حیثیت معنوی آثار تاریخي لطمه به

هاي مذهبي ع فرهنگي و تاريخي كه در فهرست   ، اماكن ومحوطه از ابنيه تغییر نحوه استفادههركس نسبت به  :566ماده 

 بعر  عالوهميراث فرهنگي كشور، اقدام نمايد  بدون مجوز از سوي سازمان و اند، برخالف شئونات اثر ثبت شده آثار ملي

 .شود خسارت وارده به حبس از سه ماه تا يكسال محكوم مي جبران ورف  آثار تخلف 
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    تغ  ر نحوه اتتفاهه الزم اتت برخالف شئونات ابر و بسون اخ  مجوز باشس، بنابراین ه  صو تی کوه تغ  ور

 نحوه اتتفاهه مغایر شئونات ابر نباشس، ایر چه بسون اخ  مجوز باشس جرمی واقع نشسه اتت 

  بسون و وه صسمه ف ریکی اتت ولی هریاه توام با آن باشس موضوع تابع قواعوس   معموالًتغ  ر نحوه اتتفاهه

 تعسه جرم اتت.

 فروش، معرفي، حمل یا نگهداری  نمونه تقلبي آثار فرهنگيخرید، ساخت، عرضه، قاچاق، 

آن  یاهر كس نمونه تقلبي آثار فرهنگي ع تاريخي اعم از ايراني و خارجي را به جاي اثر اصلي بسازد   :مکرر 566ماده

با آگاهي از تقلبي بودن اثر خريعداري كنعد بعه     یارا به قصد عرضه، قاچاق يا فروش، معرفي، حمل يا نگهداري كند 

صلي با اخذ نظعر كارشعناس از سعازمان    حبس از نود و يك روز تا شش ماه و جزاي نقدي معادل نصف ارزش اثر ا

 .شود ميراث فرهنگي، صناي  دستي و گردشگري محكوم مي

ساخته شده و از حيث نقوش، خطوط، شكل، جنس،  دوره معاصرگردد كه در  ي اطالق ميينمونه تقلبي به اشيا :4تبصره

نمونه اصلي وجود داشته باشد به عنعوان  اندازه، حجم و وزن شبيه آثار فرهنگي ع تاريخي اصيل بوده يا بدون آن كه   

اثر فرهنگي ع تاريخي اصيل معرفي شود و عالمتي از سوي سازنده يعا سعازمان ميعراث فرهنگعي، صعناي  دسعتي و        

 .گردشگري براي تشخيص از اصل، بر روي آن حك نشده باشد

كارشناسعان سعازمان ميعراث    توسعط   به فرض وجودچنانچه شيي تقلبي نمونه اصلي نداشته باشد، ارزش آن  :2تبصره

 .گردد فرهنگي، صناي  دستي و گردشگري تعيين مي

گعردد.   معي  ضبطمكشوفه موضو  اين ماده به نف  سازمان ميراث فرهنگي، صناي  دستي و گردشگري  ياشيا :9تبصره

 4.گردد االجراي شدن اين قانون ضبط شده نيز مي ي كه قبل از الزميحكم اين تبصره شامل اشيا

 یا مدعي خصوصي در جرایم علیه میراث فرهنگيشاکي 

ساير دواير دولتي برحسب مورد شعاكي يعا    یافرهنگي  ، سازمان ميراث در كليه جرايم مذكور در اين فصل :567ماده 

 .شود خصوصي محسوب مي مدعي

  فرهنگی از جرایم غ رقابل ی شت می باشس. –جرم تخریب آبا  تا یخی 

 

 

                                                           
 عطف به ماتبق می شوه. - 1
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 میراث فرهنگي؛ حقوقي در جرایم علیهاشخاص نفي مسئولیت کیفری 

 .توقیف اموال فرهنگي تحت نظر سازمان میراث فرهنگي و ضبط به نفع آن سازمان

انجام شود هريك از مديران و مسعووالن   حقوقی اشخاصوسيله ه در مورد جرايم مذكور در اين فصل كه ب :568ماده 

 .شوند مقرر محكوم ميهاي  باشند، برحسب مورد به مجازات  دستور دهندهكه 

 و توقيفكشور  تحت ن ر سازمان میراث فرهنگیفصل   اموال فرهنگي ع تاريخي حاصله از جرايم مذكور در اين  :تبصره

به نف  سبازمان میبراث   شود  ، تجهيزات و خسارات داده مي ، وسايل اموال ضبط و استردادمواردي كه حكم به  در كليه 

 . خواهد گرفتحكم قرار  موردفرهنگی کشور 

 از ثبت اثر معافیت مالک از کیفر به واسطه بي اطالعي

، ملك شخصي بوده و مالك از ثبت آن به عنوان  در كليه موارد اين فصل در صورتي كه ملك مورد تخريب :563ماده 

 .اطال  باشد از مجازاتهاي مقرر در مواد فوق معاف خواهد بود بي  آثار ملي

 واتطه بی اطالعی از ببت ابر جزو معاذیر قانونی معاف کننسه مجازات اتت. معاف ت مالک از ک فر به 

  فصل دهم ب تقصیرات مقامات و مامورین دولتی

 سلب آزادی شخصي و حقوق اساسي افراد

افراد  آزادی شخصی ، كه برخالف قانونتگاه هاي حكومتي سدو به نهادها  وابسته مقامات و مامورینهريك از  :572ماده 

سعه    محروميت واز خدمت  انفصال عالوه برملت را سلب كند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي محروم نمايد 

 .محكوم خواهد شد تا پنج سال از مشاغل دولتي به حبس از شش ماه تا سه سال 

 حکومتی صو ت یرفته باشس. تلب آزاهی شخصی و حقو  اتاتی افراه بایس به واتطه توء اتتفاهه از مقام و موقع ت 

 حسب مو ه یونایون با فعل و ترک فعل امکان ها ه.تلب آزاهی شخصی و حقو  اتاتی افراه ، 

 اقدام خالف قانون اساسي بر حسب امضای مجعول مامور دولتي

وزير يا  امضای ساختگیباشد برحسب  اسالمي ايران مي هرگاه اقداماتي كه برخالف قانون اساسي جمهوري  :574ماده 

باشند به حعبس از سعه تعا ده سعال      آن را به كاربرده  عالمامرتكب و كساني كه  4دولتي به عمل آمده باشد،  مامورين

 .محكوم خواهند شد
  به واتطه تفس ر مض ق قوان ن ک فری، تناا اقسامات خالف قانون اتاتی بر حسب امضای تاختگی مشمول این ماهه

  ا شامل نمی شوه. اتت و تایر اقسامات خسعه آم ز

                                                           
 جعل امضای وزیر یا مامو ین هولتی. - 1
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 امتناع از ایصال تظلم خواهي محبوس غیرقانوني – عدم استماع شکایت محبوس غیرقانوني

قانوني خود شكايت بعه ضعابطين   خصوص حبس غير هرگاه شخصي برخالف قانون حبس شده باشد و در :572ماده 

باشند و ثابت ننمايند كه تظلم او را به مقامات  استماع نکردهدادگستري يا مامورين انتظامي نموده و آنان شكايت او را 

به مدت  محرومیت از مشاغل دولتیاز همان سمت و  انفصال دایماند به  را معمول داشته اعالم و اقدامات الزم  4ذيصالح

 .سه تا پنج سال محكوم خواهند شد

 :تحقق جرم موضوع این ماهه منوط اتت به 

  اببات غ رقانونی بوهن حبس یا توق ف 

  اببات شکایت نموهن نزه ضابط ن هاهیستری یا مامو ان انتظامی 

 .اببات عسم اتتماع شکایت 

 پذیرش زنداني بدون اخذ برگ بازداشت

صعادره از طعرف مراجع  و     بدون اخذ برگ بازداشبت اگر مسوولين و مامورين بازداشتگاهها و ندامتگاهها  :579ماده 

 .حبس محكوم خواهند شد  بپذيرند به دو ماه تا دو سال صالحيتدار، شخصي را به نام زنداني  مقامات

 امتناع از ارایه دفاتر زندان یا تسلیم زنداني یا رسانیدن تظلمات آن ها

اگر مسوولين و مامورين بازداشتگاهها و ندامتگاهها ارايه دادن يا تسليم كردن زنداني بعه مقامعات صعالح     :571ماده 

محبوسعين بعه مقامعات صعالح      از رسانيدن تظلمات یا كنند امتناعدادن دفاتر خود به اشخاص مزبور  از ارايه یاقضايي 

رسمي از طرف  اينكه ثابت نمايند كه به موجب امر كتبي مگرماده قبل خواهند بود  ممانعت يا خودداري نمايند مشمول

 .مجازات مزبور درباره آمر مقرر خواهد شدصورت  اند كه در اين خود، مامور به آن بوده 2رییس مستقیم

  قابل ا تکاب اتتتمامی موا ه موضوع این ماهه با ترک فعل  

  قانونگ ا  ه  این ماهه از تئو ی مسئول ت مامو  پ روی نموهه و جرم نسانشت اعمال مامو  امری اتتثنایی و

 خالف اصل اتت.

 مجرمیتني بر بازداشت و قرار بصدور دستور برخالف قانون م

تعقيب جزايي یا دستور بازداشت  یاتوقيف  ،برخالف قانون  هرگاه مقامات قضايي يا ديگر مامورين ذيصالح :575ماده 

از مشاغل دولتي به مدت پنج سعال  و محرومیت از سمت قضايي  انفصال دایممجرميت كسي را صادر نمايند به  قرار یا

 .محكوم خواهند شد

                                                           
 مقامات ذی صالح = مقامات قضایی. - 1
 ه و غ رمستق م.صلافه  مقابل  ی س با - 2
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  چوون صوالح ت صوسو  چنو ن     ، شوامل ضوابط ن هاهیسوتری نموی شووه     «هیگرمامو ین ذی صالح »عبا ت  

 اقساماتی  ا نسا نس.

  صسو  هتتو  بازهاشت، جرمی اتت آنی  نه مستمر 

 یعنی صرف صسو  عمسی قرا  بازهاشت خالف قانون بسون این که عموالً  جرم م کو  از جرایم مطلق اتت ،

 جرم اتت  منتای به تلب آزاهی تن یرهه،

   تام ن نامتناتب نوعی تخلف انتظامی اتت و از شمول این ماهه خا ج اتت اخ 

  برای جرم موضوع این ماهه مجازات حبس پ   ب نی نشسه اتت 

  هستنس. مجازات اصلی این جرمانفصال هایم از تمت قضایی و محروم ت از مشاغل هولتی هر هو 

 یا اوامر کتبي دولتي یا مقامات قضایي سوء استفاده از قدرت رسمي در جلوگیری از اجرای قوانین و

در هر رتبه و مقامي كه باشد شهرداریها و  دولتیمامورين  چنانچه هريك از صاحب منصبان و مستخدمين و :576ماده 

قوانين مملكتي و يا اجراي احكام يا اوامر مقامات  اوامر كتبي دولتي يا اجراي از اجرايو  خود سوء استفاده نموده از مقام

از خدمات دولتي از يك  انفصال نمايد به  جلوگیریامري كه از طرف مقامات قانوني صادر شده باشد  قضايي يا هرگونه

 .تا پنج سال محكوم خواهد شد

 نمایوس، عمول واقوع شوسه      امتنباع مستنکف خوه طرف خطاب هتوتو  باشوس و از اجورای آن     چنانچه شخص

، عمل یرهه مان  اجراانجام اتت و ه  صو تی که خطاب هتتو  شخص هیگری باشس و مرتکب  از خودداری

 موضوع مشمول این ماهه اتت. و جلوگیریواقع شسه 

 دخالت در امور قضایي

و فرمانداران و بخشداران يا معاونان آنها و مامورين  مامورين دولتي اعم از استانداران چنانچه مستخدمين و  :577ماده 

 اعتبراض بعا وجعود    ونماينعد   دخالت  موارد حكميت در اموري كه در صالحيت مراج  قضايي است انتظامي در غير

به حعبس ازدو معاه تعا سعه سعال       رف  مداخله ننماینداعتراض مقامات صالحيتدار قضايي  یامتداعيين يا يكي از آنها 

 .محكوم خواهند شد

  با وجوه اعتراض متساع  ن یا یکی از آناا یا اعتراض مقامات صالح تسا  قضایی  فوع  »جرم این ماهه مق س به

 اتت « مساخله ننماینس

 .الزم اتت که این عمل عالماً و عامساً باشس نه با شباه یا توهم ها ا بوهن صالح ت ک فری 
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 با اذیت و آزار بدني اقراراخذ 

كنعد او را   مجبور به اقراراينكه متهمي را  برایدولتي   قضاييين قضايي يا غيرهريك از مستخدمين و مامور :578ماده 

شعش معاه تعا سعه سعال محكعوم        بر قصاص يا پرداخت ديه حسب مورد به حبس از عالوهنمايد  بدني اذيت و آزار

مذكور محكوم خواهد   به مجازات حبس فقط دستور دهندهخصوص دستور داده باشد   گردد و چنانچه كسي در اين مي

 . مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت واسطه اذيت و آزار فوت كنده شد و اگر متهم ب

  اقرا  اتت عنصر ماهی جرم موضوع این ماهه اذیت و آزا  بسنی به هر وت له و به هر نحو به منظو  تحص ل 

  جرم تحت عنوان مباشر معنوی ک فر می یرهه.آمر ه  ا تکاب 

 اعمال مجازات سخت تر از کیفر حکم و یا در غیر مورد حکم

یبا  اسعت مجعازات كنعد     تر از مجازاتی که مورد حکبم  سختچنانچه هريك از مامورين دولتي محكومي را  :573ماده 

و چنانچه اين عمل به دستور  از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شداست به حبس  حکم نبوده مجازاتی کند که مورد

قصاص يعا ديعه باشعد     شود و چنانچه اين عمل موجب مجازات مذكور محكوم مي به  فقط آمرفرد ديگري انجام شود 

حسعب   جرماقدام مزبور متضمن جرم ديگري نيز باشد مجازات همان  گردد و اگر مباشر به مجازات آن نيز محكوم مي

 .مورد نسبت به مباشر يا آمر اجرا خواهد شد

  آمر ه  اینجا ه  صو تی به ک فر مقر  محکوم می یرهه که مامو  امر وی  ا قانونی پنساشته باشس. واِال هل لی

 مسئول ت ک فری از مباشر ماهی جرم وجوه نسا ه. بر  فع

 هتک حرمت منزل غیر به واسطه مامورین دولت

يا كسي كه خدمت دولتي به او ارجعا  شعده باشعد      قضاييمستخدمين و مامورين قضايي يا غيريك از  هر :582ماده 

حبس از يك معاه تعا يعك سعال       و رضاي صاحب منزل داخل شود به بدون اجازهبه منزل كسي  4 بدون ترتی  قانونی

بعه   مکبره   نمايد به امر يكي از روساي خود كه صالحيت حكعم را داشعته اسعت     اينكه ثابت مگرمحكوم خواهد شد 

مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتكب يعا    ، اقدام كرده است كه در اين صورت اطاعت امر او بوده

د مرتكب يا آمر به واق  شو در ش اين عمل  وقو  جرم ديگري نيز باشد مجازات آن را نيز خواهد ديد و چنانچه  سبب

 .محكوم خواهد شد مقرر حداکثر مجازات

 توء اتتفاهه از قس ت هولتی باشس  اقسام این مامو ین ه  و وه به منزل غ ر، بایس با 

  تشسیس مجازات به واتطه ا تکاب جرم ه  شب  ا تشسیس نوعی می یوینس 

  ها ه.مقصوه از منزل ه  این ماهه، هر محلی اتت که شخص ه  آن تکونت 

                                                           
 یعنی موا ه مجاز و وه. - 1
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 سوء استفاده از قدرت در خرید یا تسلط بر حق غیر یا فروش آن

دولتي كه با سوي استفاده از شغل خود به جبر و قهر مال  هريك از صاحب منصبان و مستخدمين و مامورين :584ماده 

معال يعا    رد عین عالوه برديگري كند   مالك را اكراه به فروش به یابدون حق برآن مسلط شود  یارا بخرد  يا حق كسي

به مجازات حبس از يك سال تا سه سال يا جزاي نقدي از شش تاهجده ميليون ريعال   ، معادل نقدي قيمت مال يا حق

 .گردد محكوم مي

 ر ماهی و توء ن ت عام می باشس.وووووجبر و قار بایس هتت کم به حس اکراه برتس و جبر و قار ه  اینجا ناظر به عنص 

 مخابرات و مکالمات و افشای مطالب آن هاهتک حرمت مراسالت، 

مخابرات يعا مكالمعات تلفنعي اشعخاص را در غيعر       ، مراسالت يا يك از مستخدمين و مامورين دولتي هر :582ماده 

اجازه داده حسب مورد مفتوح يا توقيف يا معدوم يا بازرسي ياضبط يا استراق سم  نمايد يا بعدون   مواردي كه قانون

آنها مطالب آنهارا افشا نمايد به حبس از يك سال تا سه سال و يا جزاي نقدي ازشش تا هجده ميليون اجازه صاحبان 

 4.ريال محكوم خواهد شد

  اتت  مطلقن از به توء ن ت خاص نسا ه و از طرفی جرم  ماهه جرمی اتت با توء ن ت عام وجرم موضوع این 

 نمی باشس  جرم موضوع این ماهه از توی اشخاص عاهی قابل ا تکاب 

 .افشای محتوای هر یک از موا ه م کو  ه  ماهه اعم از آن اتت که جنبه تری هاشته باشس یا نساشته باشس 

 حبس و بازداشت غیرقانوني

از مقامعات صعالحيتدار در    بدون حکمیيا غير آنها   هركس از مقامات يا مامورين دولتي يا نيروهاي مسلح :589ماده 

در محلعي   عنفعاً یا كنعد   یا حبس توقیف ، شخصي را  قانون جلب يا توقيف اشخاص را تجويز نموده غير مواردي كه در

 2.يا جزاي نقدي از شش تا هجده ميليون ريال محكوم خواهد شد مخفي نمايد به يك تا سه سال حبس 

   هولت امکانپ یر اتت این ماهه ناظر به بازهاشت غ رقانونی عاهی اتت و ا تکاب آن از توی هرکس حتی غ رمامو 

 و بازهاشت صو ت یرفته ن وز بووهن مناتوبت بوا شوغل و وظ فوه        مامو ین هولتی ه  این ماهه قانوناً حق بازهاشت نسا نس

 هم ن قوانون  570، مشمول ماهه  تمی ایشان می باشس و هریاه ه  ا تباط با وظ فه و با توء ن ت اتتفاهه از قس ت باشس

 خواهس بوه.
                                                           

مربوط باشس یا برای کشف جرایم موضووع   امنیت داخلی و خارجی کشور اتت، مگر ه  موا هی که به ا تباطات مخابراتی افراه ممنوع کنترل آ.د.ک: 452ماده  - 4
و هفعوات   و بوا تع و ن موست    رییس کل دادگستری استانصو ت با موافقوت   الزم تشخ ص هاهه شوه. ه  این (این قانون302بنسهای )الف(، )ب(، )پ( و )ت( ماهه )

اتت و این اخت وا  قابول تفوویض بوه      تأیید رییس قوه قضاییه(این قانون منوط به 307) مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماههشوه. کنترل  کنترل، اقسام می
 باشس. نمی تایرین
 شوه. و ک ف ات کنترل ا تباطات مخابراتی به موجب مصوبه شو ای عالی امن ت ملی تع  ن می شرایط :4تبصره 
 .یا قاضی اجرای احکام ممنوع اتت شوه مخابراتی محکومان جز به تشخ ص هاهیاه نخست ن که  أی زیر نظر آن اجرا میا تباطات  کنترل :2تبصره 

 توقف غ رقانونی شخص از مصاهیق جرم مستمر اتت. - 2
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 بازداشت غیرقانوني تهیه مکان برای

بعا   معاونبت كرده و بدين طريق  مکانی تهیهمذكور در ماده فوق  برای ارتکاب جرمكسي كه با علم و اطال   :581ماده 

ميليون و پانصد هزار ريال تا شعش    جزاي نقدي از يك یاباشد به مجازات حبس از سه ماه تا يك سال  مرتكب نموده 

 .ميليون ريال محكوم خواهد شد

  جرم موضوع این ماهه، معاونت به عنوان جرم مستقل اتت 

 ،معاونت ن ست  تا ه مکان ایر پس از ا تکاب جرم باشس 

   ( قوانون  معاونوت ه  جورم  ) فصول تووم   معاونت ه  بازهاشت غ رقانونی به طریقی غ ر از تا ه مکوان، توابع

 مجازات اتالمی جسیس اتت.

 عذر ندامت و رهانیدن بازداشت شده

اقدام الزم جهت رها شدن یا توقيف شده را رها كند  شود شخص تعقی آن كه  قبل ازاگر مرتكب يا معاون  :585ماده 

باشد مجازات او حبس از دو تا شش   آورد در صورتي كه شخص مزبور را زياده از پنج روز توقيف نكرده وي به عمل

 .ماه خواهد بود

  شسه یا بازهاشت شسه می باشس اعم از محبوس یا مخفی « توق ف شسه»مقصوه از ق س 

    تخف ف م کو  ه  این ماهه از معاذیر قانونی تخف ف ههنسه مجازات اتت که الزامی و اجبا ی اتوت و ایون

 نمی شوه.]ک ف ات مخففه قضاییم  .م.ا. جسیس  37مانع اعمال مقر ات ماهه 

 اتخاذ اسم و عنوان مجعول و یا ارایه حکم جعلي در بازداشت غیرقانوني

( اسم يا عنوان مجعول يا اسم و عالمت معامورين  122)  هرگاه مرتكب براي ارتكاب جرايم مذكور در ماده :586ماده 

بعه   عالوه بر مجازات ماده مزبورحكم جعلي ابراز نموده باشعد   یااختيار كرده  تزویردولت يا لباس منتسب به آنان را به 

 .مجازات جعل يا تزويرمحكوم خواهد شد

  جمع مجازات. = تعسه ماهی اتم و عنوان مجعول و یا ا ایه حکم جعلی ه  بازهاشت غ رقانونیاتخاذ = 

 بازداشت غیرقانوني توام با شکنجه و آزار

یبا  بعه قتعل نمعوده     تهدیدمحبوس شده يا مخفي شعده را   چنانچه مرتكب جرايم مواد قبل توقيف شده يا :587ماده 

 و محرومیبت  حبسحسب مورد به يك تا پنج سال  عالوه بر قصاص یا پرداخت دیهشكنجه و آزار بدني وارد آورده باشد 

 .خواهد شد  از خدمات دولتي محكوم
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  ه اتت ک ف ت مشسهبسنی  از  و آزا  + تاسیس به قتل یا شکنجهتوق ف 

  ک ف ت مشسهه م کو  به مباشر جرم باز می یرهه نه به معاون جرم 

  4یا همان تعسه خاص می باشس.  .م.ا. جسیس 134این ماهه از مصاهیق تبصره هو ماهه 

  فصل یازدهم ب ارتشا و ربا و کالهبرداری

 ارتشای داورن و ممیزان و کارشناسان غیر کامند

،  توسعط طعرفين   یبا توسط دادگاه معين شده باشعد   هريك از داوران و مميزان و كارشناسان اعم از اينكه  :588ماده 

به حبس از شش ماه تا دو سعال   2نمايد  اظهارن ر یا اتخاذ تصمیميكي از طرفين  به نف ا مال اخذ وجه ي در مقابل چنانچه

آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودي به نف  دولت ضعبط   ويا مجازات نقدي از سه تادوازده ميليون ريال محكوم 

 .خواهد شد

 تمی هاهیستری و غ ر آن  کا شناتاناعم اتت از  کا شناتان  

  جرم « نمایس  اخ  وجه یا مال به نفع یکی از طرف ن اظاا نظر یا اتخاذ تصم م چنانچه ه  مقابل»توجه به ق س با

 موضوع این ماهه مق س اتت.

 صدور حکم کیفری اشد به واسطه ارتشا

مجازاتي اشد از مجازات مقرر در قعانون داده باشعند    به   به واسطه ارتشا حكم حکام محاکمدر صورتي كه  :583ماده 

 .واق  شده محكوم خواهند شد كه مورد حكم  مجازات مقدار زایدیحسب مورد به  عالوه بر مجازات ارتشا

     تناا جایی که انجام امر مو ه توافق  اشی و مرتشی ه  مجازات مرتشی موبر اتت، هم ن مواهه اتوت و بوه

 عبا تی مق س به هاهن حکم اتت.

       اصوالً جرم ا تشا از جمله جرایمی اتت که اختصاص به کا منسان و موامو ین هولتوی ها ه و ایور غ رکا منوس هولوت

 برای انجام امری ه  مراجع هولتی از شخص وجای ه یافت نمایس، عمل او صرفاً اخاذی و کالهبرها ی اتت.

 

 

                                                           
، مقور ات تعوسه جورم، اعموال     قانون عنوان مجرمانه خاصی هاشوته باشوس   ه  که مجموع جرایم ا تکابیه  صو تی  ق.م.ا جدید: 491ماده  2تبصره  - 4

 یرهه. و مرتکب به مجازات مقر  ه  قانون محکوم می شوه نمی
2
قانون  134از  2  اما چون ه  یک ماهه آمسه و یک عنوان ها ه تعسه محسوب نمی شوه.  ک. تبصره+ جرم هیگر)نظر به نفع طرف هیگر( هو جرم: ا تشا - 

 .1392مجازات اتالمی مصوب 
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 رشای غیرنقدی

 یبا تر از قيمعت معمعولي    به مقدار فاحش ارزان یا  اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلكه مالي بالعوض :532ماده 

ببه طبور   دولتي اعم از قضايي و اداري   معمولي و واقعا به مقدار فاحشي كمتر از قيمت به مستخدمين ظاهرا به قيمت

تر از قيمت از مستخدمين يا مامورين  براي همان مقاصد، مالي به مقدار فاحشي گران یا شود منتقل مستقيم يا غير مستقيم

 4.شود محسوب مي شي رين مزبور مرتشي و طرف معامله رامستخدمين و مامو گردد، خریداریمستقيم يا غيرمستقيم 

 ایر معامله انجام شوه ]انتقال مالم: جرم تام  

 ایر انجام نشوه: شروع به جرم. 

  تحقق آن ه چ ا تباطی با اینکه مستخسم آن کا   ا انجام هاهه یا نساهه باشس، نسا ه. موضوع این ماهه: مطلق اتت جرم 

 ناچاری از معاذیر قانوني معافیت از کیفر

و  تعقی  کیفری نداردخود ناچار از دادن وجه يا مالي بوده  حقوق حقه حفظهرگاه ثابت شود كه راشي براي  :534ماده 

 .گردد كه داده به او مسترد مي وجه يا مالي 

  این ماهه  ا بایس نوعی اضطرا  یا اجازه قانون هانست 

 .اشی بایس موضوع این ماهه  ا بابت کنس  ه  این صو ت عالوه برعسم ک فر، مال او ن ز مستره می شوه  

 ءرشا

( 2كه از وظايف اشخاص مذكور در معاده )  انجام امرياقدام به امري يا امتنا  از  2برای هركس عالما و عامدا :532ماده 

باشعد   مجم  تشخيص مصلحت نظام مي 51/9/5267 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختالس و كالهبرداري مصوب

و به عنوان مجعازات   9در حکم راشی است يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيم يا غير مستقيم بدهد وجه يا مالي 

 .شود ( ضربه شالق محكوم مي73تا ) و یااز ارتشا به حبس از شش ماه تا سه سال  ، ناشي  الوه بر ضبط مالع

نمايعد از   شکایتدهد يا  گزارشو يا پرداخت آن را   بوده مضطر در صورتيكه رشوه دهنده براي پرداخت رشوه :تبصره

 .گردد مي مستردبه وي  مالخواهد بود و  معافمزبور   حبسمجازات 

 یا مال عنوان  اشی بورای ههنوسه    جرم  شا از جرایم عمسی مطلق اتت و صرف هاهن وجه یا تنس پرهاخت

 آن مصسا  پ سا می کنس 

       ه  تحقق جرم  شا و ا تشا، مالک ت  اشی نسبت به مالی که به عنوان  شوه موی ههوس شورط ن سوت و ایور

 .اهیق  شا می باشس اشی مال مسروقه  ا هم به عنوان  شوه بسهس از مص

                                                           
1
 واقعی اتت.این ماهه: معامله با مبلغ غ ر ه عنصر ماهی  - 

2
 توء ن ت خاص = به قصس.برای =  - 

3
 ه  حکم  اشی  زیرا  شوه ههنسیان افراه عاهی هستنس. - 
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 دو نکته:

  جرم تام ا تشا تحقق یافته اتت  شوه، چک تف س امضا باشس، ایر مال مو ه 

 ،باز هم جرم تام  شوه تحقق یافته اتت. ایر مال مو ه  شوه، چک باشس و آن چک بالمحل باشس 

 فراهم نمودن موجبات تحقق ارتشا

، جلب موافقت يا وصول و ايصال وجه يعا   مذاكره  از قبيل ارتشاتحقق جرم  موجباتهركس عالما و عامدا  :539ماده 

 4.شود برحسب مورد محكوم مي مجازات راشیبه  فراهم نمایدمال يا سند پرداخت وجه را 

  معاونت ه  جرم  شا، به عنوان جرم مستقل، جرم انگا ی شسه اتت و مجازات  اشی  ا ها ه 

 و صرف فراهم نموهن موجبات تحقق جرم، معاون مستوجب مجازات اتت. این جرم مطلق اتت 

 شروع به ارتشا

 . مقرر در آن مورد است  مورد حداقل مجازات مجازات شرو  به عمل ارتشا در هر :531ماده 
از ا اهه او قصسش معلق بمانوس،  واتطه عامل خا ج   ا تکاب جرمی کرهه و شروع به اجرای آن نمایس، لکن به 2هر کس قصس ق.م.ا. جدید:422ماده 

 شوه: شرح زیر مجازات می به

  می که مجازات قانونی آناا تلب ح ات، حبس هایم یا حبس تعزیری ه جه یک تا ته اتت به حبس تعزیری ه جه چاا یه  جرا -الف

  ه جه پنجمی که مجازات قانونی آناا قطع عضو یا حبس تعزیری ه جه چاا  اتت به حبس تعزیری یه  جرا -ب 

 .می که مجازات قانونی آناا شال  حسی یا حبس تعزیری ه جه پنج اتت به حبس تعزیری یا شال  یا جزای نقسی ه جه ش یه  جرا -پ 

اطالع بوهه وقووع جورم غ ورممکن     که مرتکب از آناا بی 9هریاه  فتا  ا تکابی، ا تباط مستق م با ا تکاب جرم هاشته، لکن به جاات ماهی -تبصره

 شسه ه  حکم شروع به جرم اتت. اشس، اقسام انجامب

 مصادیق معافیت از کیفر ربا به حکم قانون –اضطرار در ربا  – ربا

، صلح و امثال آن جنسي را با شرط  ، قرض هر نو  توافق بين دو يا چند نفر تحت هر قراردادي از قبيل بي  :535ماده 

دريافعت نمايعد ربعا محسعوب و جعرم       ، نمايد و يا زايد برمبلغ پرداختيجنس مكيل و موزون معامله  اضافه با همان 

مال به شش ماه  ، ربا گيرنده و واسطه بين آنها عالوه بر رد اضافه به صاحب دهنده شود. مرتكبين اعم از ربا شناخته مي

 .گردند مي مال مورد ربا به عنوان جزاي نقدي محكوم ( ضربه شالق و نيز معادل 73تا سه سال حبس و تا )

، مال مورد ربا ازمصاديق اموال مجهول المالك بعوده و در اختيعار ولعي     در صورت معلوم نبودن صاحب مال :4 تبصره

 . فقيه قرار خواهد گرفت

                                                           
1
 جرم  ای  = ه  حکم  شا. - 
 شرط قابل ت انتساب. - 2
 یعنی مرتکب ه  آن هخالتی نساشته اتت. - 3
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معاده   مذكور در اين  بوده از مجازات  مضطراضافي   در مقام پرداخت وجه يا مال ربا دهندههرگاه ثابت شود  :2 تبصره

 .شدخواهد   معاف 

ربعا دريافعت كنعد مشعمول      یا مسلمان از کافرمنعقد شود  بین پدر و فرزند یا زن و شوهرهرگاه قرارداد مذكور  :9 تبصره

 .ماده نخواهد بود مقررات اين

  برای تحقق جرم  با شرط نموهن اخ  اضافه پرهاخت ه  هنگام تسل م مال یا قبل از آن ضرو ت ها ه 

  ه مال یا وجه تنس پرهاخت و ن ز  ه  با کفایت نمی کنس و الزم اتت ک ل توافق برای تحقق جرمحصوصرف

 و بسل شوه 

 .جرم موضوع این ماهه از جمله جرایم مطلق می باشس 

 4و هوس افراد اسوء استفاده از ضعف نفس شخصي یا هو

به ضعرر او  رشيد هوس او يا حوايج شخصي افراد غير هركس با استفاده از ضعف نفس شخصي يا هوي و :536ماده 

هرگونعه   یبا ، قبض و مفاصا حسعاب و   ،حواله ، چك ، سفته سندي اعم از تجاري يا غير تجاري از قبيل برات نوشته يا

عبالوه ببر   نمايد  تحصیلشود به هر نحو  وي يا برائت ذمه گيرنده سند يا هرشخص ديگر مي  التزام که موج اي  نوشته

شود و  مي و سال و از يك ميليون تا ده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم به حبس از شش ماه تا د جبران خسارات مالی

داشته باشد مجازات وي عالوه بر جبران خسارات مالي از سه  مرتكب واليت يا وصايت يا قيمومت بر آن شخص  اگر

 .تا هفت سال حبس خواهد بود

  شخصی یا هوا و هوس افراهش وه ا تکاب جرم ه  این ماهه موضوع ت ها ه: توء اتتفاهه از ضعف نفس  

   جرم موضوع این ماهه مق س اتت  زیرا بایس تنس یا نوشته ای به ضر  شحص تحص ل شوه که موجب التوزام

 بالفعل الزم ن ست  او یا شخص هیگری شوه. ولی ضر 

 از هو جزء توء ن ت عام یعنی عمس ه  ا تکاب عمل ف زیکی که هموان عموس ه  اخو      عنصر  وانی این جرم

ته یا تنس از شخص غ ر  ش س اتت و توء ن ت خاص که همان قصس ن ل به نت جه یا قصس ایجواه التوزام   نوش

 برای شخص غ ر ش س تشک ل می شوه.

 

 

 

                                                           
 قانون با مجازات مع ن اتت. و کالهبرها ی محسوب نمی شوه.این اقسام  عنوان خاص مجرمانه ه   - 1
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  فصل دوازدهم ب امتناع از انجام وظایف قانونی

 رسیدگي برخالف صریح قانون –تاخیر در صدور حکم برخالف قانون  –استنکاف مقام قضایي از رسیدگي 

شرايط قانوني نزد آنها برده شود و بعا وجعود اينكعه     هر يك از مقامات قضايي كه شكايت و تظلمي مطابق :537ماده 

يعا تنعاقض قعانون از قبعول       رسيدگي به آنها از وظايف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگرچه به عذر سكوت يا اجمال

رفتبار  قانون   برخالف صريح یااندازد  تاخیرصدور حكم را برخالف قانون به یا كند  امتناعشكايت يا رسيدگي به آن 

شعود و در هعر    انفصال دايم از شغل قضايي محكعوم معي   كند دفعه اول از شش ماه تا يكسال و در صورت تكرار به 

 .صورت به تاديه خسارات وارده نيز محكوم خواهد شد

  یا تاخ ر ه  صسو  حکم برخالف قانون و ن ز  تو سیی  از  ت سیی و قبول شکایات وجرم اتتنکاف تحقق 

 نموهن برخالف صریح قانون منوط به هو شرط اتت:

 ای ه یا هاهخواتت مطابق شرایط و ترت بات قانونی نزه مقام قضایی برهه باشس شکو .4

 از جمله وظایف مقام قضایی باشس.  ت سیی به آن .2

  ک فری اتتان تاران می باشس. ت سیی به جرایم مرتکب ن ه  صالح ت هاهیاه 

  نسبت به دولت  سیزدهم ب تعدیات مامورین دولتی فصل

 تصرف غیرقانوني

هاي  ها و موسسات و شركت شوراها و يا شهرداري ها يا هريك از كارمندان و كاركنان ادارات و سازمان :538ماده 

شعوند و ديعوان    فقيه اداره مي نظر ولي  موسساتي كه زيربه دولت و يا نهادهاي انقالبي و بنيادها و   دولتي و يا وابسته

اعضعا و   شوند و يا دارندگان پايه قضايي و بعه طعور كلعي    مستمر دولت اداره مي محاسبات و موسساتي كه به كمك 

به خدمات عمومي اعم از رسمي و غيعر رسعمي وجعوه     كاركنان قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مامورين 

طالبات يا حوالجات يا سهام و ساير اسناد و اوراق بهادار يا ساير اموال متعلق بعه هعر يعك از سعازمانها و     نقدي يا م

قرار دهد بدون آن  مجازاستفاده غیررا مورد  برحس  وظیفه به آنها سپرده شده استموسسات فوق الذكر يا اشخاصي كه 

بر جبران خسارات وارده   محسوب و عالوه قانونیمتصرف غیريا ديگري داشته باشد،  خود آنها را به نف  قصد تملككه 

شود و در صورتي كه منتف  شده باشعد ععالوه برمجعازات     (ضربه محكوم مي73و پرداخت اجرت المثل به شالق تا )

 اهمال یا تفریطشد و همچنين است در صورتي كه به علعت   محكوم خواهد معادل مبلغ انتفاعيمذكور به جزاي نقدي 

اعتباري براي آن منظور نشده يا  ،تضيي  اموال و وجوه دولتي گردد و يا آن را به مصارفي برساند كه در قانون موجب 

 .در غير مورد معين يا زايد بر اعتبار مصرف نموده باشد
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 :اموال تپرهه شسه به کا منس هولت 

 اختالس اتت جرم به نفع خوه یا هیگری هاشته باشس:  )تملک( ایر قصس تصاحب 

 اتت. تصرف غ رقانونیجرم باشس:  به نفع خوه یا هیگری نساشته )تملک( ایر قصس تصاحب 

 دو نکته:

    موضوع جرم تصرف غ رقانونی اموال و ن ز اتناه و او ا  بااها  متعلق به هولت و یا اشخاص می باشوس کوه

 بر حسب وظ فه به مامو  هولت تپرهه شسه اتت 

  عمسی مطلوق اتوت کوه صورف نظور از حصوول نت جوه جورم اتوت،          جرم تصرف غ رقانونی از جمله جرایم

 برعکس اختالس که جرمی مق س به نت جه اتت.

 تدلیس در معامالت دولتي

دار انجام معامله يا ساختن چيزي يا نظارت در ساختن يا امر به ساختن آن براي هريك از  شخصي عهده هر :533ماده 

از جهت تعيين مقعدار يعا    تدلیس در معامله  ( بوده است به واسطه192ادارات و سازمانها و موسسات مذكور در ماده )

چيز نفعي براي خود يا ديگري تحصعيل كنعد   صفت يا قيمت بيش از حد متعارف مورد معامله يا تقلب در ساختن آن 

 .ماه تا پنج سال محكوم خواهد شد  عالوه بر جبران خسارات وارده به حبس از شش

  تسل س ه  معامالت هولتی از صو  خاص جرم کالهبرها ی می باشس 

    نظوا ت ه    یوا  مرتکب این جرم شخص اتت که از توی هولت برای انجام هاهن معامله یوا تواختن چ وزی

مامو   که مستخسم هولت باشس و همان قس  که از توی هولت آن مامو  شسه اتت. پس الزم ن ست تاختن

 به این کا  شسه باشس کافی اتت 

  تسل س نموهن ه  معامالت هولتی به هر طریق و به هر نحوی جرم بوهه و مشمول این ماهه می باشس 

  بر می آیوس کوه توسل س ه  معوامالت هولتوی از      « تحص ل کنس ینفعی برای خوه یا هیگر»با توجه به عبا ت

 جمله جرایم مق س می باشس و صرف ا تکاب عمل جرم ن ست.

 اخذ مال زاید بر میزان قانوني و یا امر به اخذ آن

تشخيص يا تعيين يا محاسبه يا وصول وجعه   مامور يك از مسوولين دولتي و مستخدمين و ماموريني كه  هر :622ماده 

زياده بر مقررات قانوني اقدام و وجه يا مالي اخذ يا امر به اخذ آن نمايعد   یادولت است برخالف قانون  يا مالي به نف  

و معامورين   محكوم خواهد شد. مجعازات معذكور در ايعن معاده در معورد مسعوولين        به حبس از دو ماه تا يك سال 

 .گردد حق مسترد مي قانون و مقررات اخذ نموده است به ذي آنچه برخالف در هر حال مجري است و  شهرداري نيز
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  با هولت  ابطه اتتخسامی نساشته باشس فره مامو  ممکن اتت 

 :شرایط الزم برای تحقق جرم موضوع این ماهه 
 

  مرتکب مستخسم یا مامو  هولت باشس 

 تشخ ص یا تع  ن یا محاتبه یا وصول وجوهات یا اموال به نفع هولت باشس  وظ فه مرتکب 

  هاهه باشس.به اخ  آن  مقر ات قانونی اخ  نمایس یا امروجه یا مالی  ا برخالف قانون و زیاهه بر 

 استنکاف مامور دولت از پرداخت اجرت اجیر یا مباشر حمل و نقل

 نمودن آن ها و تصاحب اجرتبیگاری گرفتن از اشخاص و تظاهر به اجیر 

 یبا ماموريت خود اشخاص را اجير يا استخدام كعرده    يك از مستخدمين و مامورين دولتي كه برحسب هر :624ماده 

تمام يا قسمتي از اجرت اشخاص يا اجرت حمل و نقل را كعه توسعط    ونقل اشيايي را نموده باشد  مباشرت حمل و

سعال محكعوم    باشد به انفصال موقت از سه ماه تعا سعه   نپرداختهدولت آورده ولي   آنان به عمل آمده است به حساب

گرفته و اجرت آنها را خود برداشته  بیگاریمستخدميني كه اشخاص را به  شود و همين مجازات مقرر است درباره  مي

 .يدحق مسترد نما اجرت ماخوذه را به ذي صورت بايد و به حساب دولت منظور نموده است و در هر

  حمول و نقول  ا کوه توتوط آنوان بوه عمول آموسه اتوت         »منظو  از ق س مباشرت حمل و نقل با توجه به ق س» ،

 مسئول ت حمل و نقل اتت و نه اجرای وظ فه حمل و نقل توتط مستخسم 

 .با توجه به اصل تفس ر مض ق قوان ن جزایی عسم پرهاخت بایس به قصس تملک هایمی بوهه باشس 

 مجعول و منظور نمودن مستخدمین شخصي جزو خدمه دولتاستتخدام افراد 

ماموريت خود حق داشته است اشخاصي را استخدام و   هريك از مستخدمين و مامورين دولتي كه برحسب :622ماده 

خدمعه شخصعي خعود را     یامنظور نمايد   اي كه اجير يا استخدام كرده است به حساب دولت اجير كند و بيش از عده

(ضربه و تاديه مبلغعي  73نمايد و حقوق آنها را به حساب دولت منظور بدارد به شالق تا )  جزي خدمه دولت محسوب

 .كه به ترتيب فوق به حساب دولت منظور داشته است محكوم خواهد گرديد

 مه هولت اتت.جرم موضوع این ماهه اتتخسام افراه مجعول و منظو  نموهن مستخسم ن شخصی جزو خس 

 مداخله ناروای دست اندرکاران و کارمندان دولتي در معامالت دولتي

ها و ادارات و  مديريت و سرپرستي در وزارتخانه  دار وظيفه هر يك از كارمندان و كاركنان و اشخاص عهده :629ماده 

هعا و تشخيصعات و    هعا و مناقصعه   مزايعده ( كه بالمباشره يا به واسطه در معامالت و 192در ماده ) سازمانهاي مذكور

خود يعا   العمل يا پاداش براي الزحمه و حق هر عنواني اعم از كميسيون يا حق  ، تحت امتيازات مربوط به دستگاه متبو 
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يا ترتيبات خاص يا سعاير اشعخاص يعا نماينعدگان و      در داخل يا خارج كشور از طريق توافق يا تفاهم  نفعیديگري 

بخرد يا بسازد يا در موق  پرداخت   عهده آن چيزي بدون ماموريت از طرف دستگاه متبوعه بر یادارد شعب آنها منظور

ديگري نفعي منظور دارد  عهده او بوده يا تفريغ حسابي كه بايد به عمل آورد براي خود يا وجوهي كه حسب وظيفه به

در صورتي كه عمل وي موجب تغييردر مقعدار   و شود اين طريق محكوم مي به تاديه دو برابر وجوه و مناف  حاصله از

افزايش قيمت تمام شده آن گردد به حبس از شش ماه تا پنج سال و يا مجازات نقدي از سه  یايا كيفيت مورد معامله 

 .ميليون ريال نيز محكوم خواهد شد تا سي 

  های هولتوی ممکون اتوت    شخص عاسه ها  وظ فه مسیریت و ترپرتتی ه  وزا ت خانه ها و اها ات و تازمان

 فاقس  ابطه اتتخسامی بوهه و به صو ت موقت عاسه ها  ترپرتتی یا مسیریت تازمان مکو   ا هاشته باشس.

     ،صرف منظو  نموهن وجوهات و مبالغی برای خوه یا هیگری ه  معامالت و مناقصات و ... جورم موی باشوس

 ن جرمی مطلق اتت.خواه ه  ترنوشت معامله موبر باشس و خواه نباشس  بنابرای

 اخفا یا معدوم نمودن یا تسلیم اسناد به اشخاص فاقد صالحیت

ها و اوراق و اسنادي كه حسب وظيفه بعه آنعان    نوشته ، هريك از مستخدمين دولتي اعم از قضايي و اداري :621ماده 

به كسي بدهد كه به لحاظ قانون  یانمايد   معدوم یا مخفیبراي انجام وظايفشان به آنها داده شده است را  سپرده شده يا

 .سال محكوم خواهد شد  وارده به حبس از سه ماه تا يك جبران خسارت عالوه برباشد  مي از دادن به آن كس ممنو  

  اتناه مو ه نظر بایس به عنوان وظ فه ه  اخت ا  کا منس هولت ی اشته شسه باشس 

  ه  صو تی که مرتکب عنوان امانت ها  یا مستحفظ هاشته باشس و اتناه  ا معسوم نموهه باشس، عمل ا تکابی

 اتت. جاتت و از شمول این ماهه خا هم ن قانون  545و  544مشمول ماهه 

 اظهارنظر یا اقدام مغرضانه و برخالف حق

درباره يكعي از   از روی غرض و برخالف حق( كه 192) هريك از مامورين ادارات و موسسات مذكور در ماده :625ماده 

يك ميليون و پانصعد هعزار ريعال و     كرده باشد به حبس تا سه ماه يا مجازات نقدي تا مبلغ اظهارن ر یا اقدامیطرفين 

 .خواهد شد جبران خسارت وارده محكوم

  بایس ناشی از انجام وظ فه و به مناتبت آن باشس.اظاا نظر یا اقسام مرتکب 

  :از  وی غرض و برخالف حق بایس ه  خصوص موضوعی  اظاا نظر یا اقسامظاهر ماهه هاللت بر این ها ه که

 باشس که محل اختالف اتت.
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 امتناع مسئوالن و مدیران واحدهای دولتي از اعالم وقوع جرایم خاص در واحد تحت نظر و اداره خود

( كه از وقو  جرم ارتشاي 192موسسات مذكور در ماده ) هريك از رؤسا يا مديران يا مسوولين سازمانها و :626ماده 

( در سازمان يا موسسعات تحعت   602( و)199يا تصرف غير قانوني يا كالهبرداري يا جرايم موضو  مواد ) يا اختالس

ننمايعد ععالوه    مراج  صالحيتدار قضايي يا اداري اععالم  و مراتب را حسب مورد به   اداره يا نظارت خود مطل  شده

 .برحبس از شش ماه تا دو سال به انفصال موقت از شش ماه تا دوسال محكوم خواهد شد

           هم ن قس  کافی اتت که مسیر یا  یو س توازمان از وقووع جورایم مو کو  مطلوع یورهه و الزم ن سوت کوه

  باشس مرتکب آن ن ز مشخص

 زیورا  نمایوس  م یزا ش شوه کافی اتت و الزم ن ست که مرتکب جرم  ا ن ز معرفیهم ن قس  که وقوع جر .

 مقنن تکل ف به اعالم وقوع جرم کرهه و نه معرفی مرتکب جرم 

  ه  این ماهه ه  صالح ت هاهیاه عمومی مرکز اتتان اتت.  ت سیی به جرم م کو! 

  خووه   حوزه کا یاز وقوع یکی از جرایم غ رقابل ی شت ه   مقامات و اشخاص  تمی هریاه آ.د.ک. جدید: 72ماده

 4ههنس. اطالعموضوع  ا فو ی به هاهتتان  مکلفنس مطلع شونس،

  فصل چهاردهم ب تمرد نسبت به مامورین دولت

 تمرد نسبت به مامورین دولت

آنان به عمعل آيعد    انجام وظیفهمامورین دولت در حین   نسبت به علم و آگاهيهرگونه حمله يا مقاومتي كه با  :627ماده 

 : شود و مجازات آن به شرح ذيل است محسوب ميتمرد 

 ؛ شش ماه تا دو سال هرگاه متمرد به قصد تهديد اسلحه خود را نشان دهد، حبس از .5

 ؛ سال هرگاه متمرد در حين اقدام دست به اسلحه برد، حبس از يك تا سه .3

 . در ساير موارد حبس از سه ماه تا يك سال .2

 2.مجازات هر دو جرم محكوم خواهد شد اگر متمرد در هنگام تمرد مرتكب جرم ديگري هم بشود به  :تبصره

          ایر مامو  از حسوه وظ فه مقر  خا ج شسه یا تشوریفات مقور ه قوانونی  ا  عایوت ننمووهه باشوس حملوه یوا

 نسبت به او تمره محسوب نمی شوه  مقاومت

  فرا  ن ز از مصاهیق تمره ن ستصرف عسم اجرای حکم یا هتتو ، تمره محسوب نمی شوه  ضمن این که. 

 
                                                           

 جرم عل ه عسالت. - 1
 .تمره + جرم هیگری = تعسه ماهی = مجازات هر هو جرم )جمع مجازات ها( - 2
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  فصل پانزدهم ب هتک حرمت اشخاص

 توهین ساده

چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شالق تا  ركيك  4الفاظو استعمال  فحاشیتوهين به افراد از قبيل  :628ماده 

 .( ضربه و يا پنجاه هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي خواهد بود73)

  برای تحقق جرم توه ن موضوع این ماهه که توه ن تاهه اتت شخص مو ه توه ن بایس حق قی و مع ن باشس 

  جرم موضوع این ماهه قابل ی شت می باشس 

 مطلق اتت و ن از به توء ن ت خاص نسا ه بلکه فقط عمس و آیاهی از موهن بوهن  فتا  کافی اتت  این جرم 

  عنصر ماهی این جرم فعل اتت و با ترک فعل واقع نمی شوه 

 .اببات صحت اتناه ه  توه ن برخالف افترا بی تاب ر اتت 

  اببات ها ه.عنصر معنوی این جرم، عمسی بوهن همراه با توء ن ت اتت اما ن از به 

 توهین به کارمند دولت

يكعي از نماينعدگان    یبا وزرا  یا، يكي از روساي سه قوه يا معاونان رييس جمهور  هركس با توجه به سمت :623ماده 

 یبا اعضاي ديوان محاسبات  یاقضات  اعضاي شوراي نگهبان يا یانمايندگان مجلس خبرگان  یا اسالمي مجلس شوراي

توهين نمايد به سه  سب  آن  به یا در حال انجام وظیفه 2ها ومؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها كاركنان وزارتخانه

 .شود ريال جزاي نقدي محكوم مي  ميليون هزار تا يك  شالق و يا پنجاه  ( ضربه73تا شش ماه حبس و يا تا )

 :تحقق جرم موضوع این ماهه منوط اتت به 

 با توجه به تمت  توه ن نموهن 

  به تبب آن بوهن توه ن. یاه  حال انجام وظ فه 

  فصل شانزدهم ب اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم

 اجتماع و تباني در ارتکاب جرایم بر ضد امنیت کشور

مرتكب شوند يعا   ضد امنیت داخلی یا خارج کشور بر نمايند كه جرايمي  اجتماع و تبانی دو نفر يا بيشترهرگاه  :642ماده 

در صورتي كه عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حعبس محكعوم    فراهم نمایندآن را   وسایل ارتکاب

 .خواهنس شس

 و صرف تصم م ی ری با شرط عل ه ام نت، تحقق می یابس جرم موضوع این ماهه جرمی مطلق اتت  
                                                           

 با فعل، یفتا ، نوشته یا اشا ه وهن آو  ممکن اتت صو ت ی ره. این جرم لفظ موضوع ت نسا ه  - 1
 ماهه حصری هستنس. اشخاص نامبرهه ه  این - 2
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  عنصر  وانی تبانی  ا ن وز بایوس قصوس عملوی کورهن      اتتعنصر ماهی این جرم با حصول توافق تحقق یافته ،

 تبانی هانست 

     اجتماع و تبانی ه  ا تکاب جرم از جرایم مستمر می باشس و ماهام که توافق ب ن اشوخاص اهاموه ها ه، جورم

 ننسیان از تصم م خوه قطع می یرهه.ه  حال اتتمرا  می باشس و این اتتمرا  با عسول تبانی ک

 علیه اعراض یا اموال مردماجتماع و تباني 

مقبدمات  اقدام نماينعد و   اعراض یا نفوس یا اموال مردم علیه بنمايند كه  اجتماع و تبانیهرگاه دو نفر يا بيشتر  :644ماده 

مراتب به حبس از شش ماه تعا سعه    حسب  بدون اراده خود موفق به اقدام نشوندديده باشند ولي  تدارک  اجرايي را هم

 .خواهند شدسال محكوم 

  منظو  از اقسام: اقسام مجرمانه باشس، نه هر عملی 

  تحقق جرم موضوع این ماهه عالوه بر حصول توافق ب ن هو یا چنس نفر منوط به تحقق هو شرط اتت 

 مقسمات اجرایی  ا تسا ک هیسه باشنس ]یک مرحله قبل از شروع به ا تکابم  .4

نشسه ]هتتگ ری قبل از اقسامم، به این ترت وب عوسول ا اهی    توافق کننسیان بسون ا اهه خوه موفق به اقسام .2

 باعث تلب مسئول ت ک فری خواهس شس.

  فصل هفدهم ب جرایم علیه اشخاص و اطفال

 تعزیر معاون قاتل عمدی که قصاص نمي شود – تعزیر قتل عمدی که به هر علتي قصاص نمي گردد

هر ه داشته ولي از قصاص گذشت كرده باشد و يا ب يا شاكي  4هركس مرتكب قتل عمد شود و شاكي نداشته :642ماده 

بيم تجري مرتكب يا   جامعه يا علت قصاص نشود در صورتي كه اقدام وي موجب اخالل در نظم و صيانت و امنيت 

 .نمايد حبس از سه تا ده سال محكوم مي  ديگران گردد دادگاه مرتكب را به

 2.موجب حبس از يك تاپنج سال خواهد بود در اين مورد معاونت در قتل عمد تبصره ب
                                                           

 یعنی شاکی ه  خصوص قتل عمسی شکایتی نکرهه باشس. - 1
  .م.ا:   127ماهه  2نسخ به موجب تبصره  - 2

 باشس، مجازات وی به شرح زیر اتت: ه  صو تی که ه  شرع یا قانون، مجازات هیگری برای معاون تع  ن نشسه -427ماده 
  ح ات یا حبس هایم اتت، حبس تعزیری ه جه هو یا تهه  جرایمی که مجازات قانونی آناا تلب  -الف
  ه  ترقت حسی و قطع عمسی عضو، حبس تعزیری ه جه پنج یا ش  -ب
  ه  جرایمی که مجازات قانونی آناا شال  حسی اتت تی و یک تا هفتاه و چاا  ضربه شال  تعزیری ه جه ش  -پ

 .مجازات جرم ارتکابیتر از  در جرایم موج  تعزیر یک تا دو درجه پایین -ت
م و انتشوا   یو ه  مو ه بنس)ت( این ماهه مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ا تکابی اتت مگر ه  مو ه مصاه ه امووال، انفصوال ها   :1تبصره 

 حکم محکوم ت که مجازات معاون به ترت ب جزای نقسی ه جه چاا ، ش  و هفت اتت.

ص نفس یا عضو اجراء نشود، مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم، مطابق بند)ت( ایبن مباده   در صورتی که به هر علت قصا :2تبصره 

 شود. اعمال می
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  هی از این قب ل اتت: موا« یا به هر علت قصاص نشوه»منظو  از ق س 

 قتل کافر توتط مسلمان  .4

 قتل مجنون توتط عاقل  .2

 قتل فرزنس توتط پس  و جس پس ی. .9

  از علل  افع مسئول ت قتل ه  این ماهه مطلقاً شامل قتل ا تکابی توتط هیوانه یا نابالغ نمی شوه  زیرا این هو

 ک فری هستنس.

     تشخ ص این که عمل مرتکب تبب اخالل ه  نظم جامعه یا خوف نشسه یا ب م تجری مرتکوب یوا هیگوران

 ع اتت.ووضمهست یا نه، با مرجع قضایی  ت سیی کننسه به 

 شروع به قتل عمدی

 ق.م.ا. جديد نسخ ضمني شده است(. 533)به موجب ماده  :649ماده 
واتطه عامول خوا ج از ا اهه او قصوسش      ا تکاب جرمی کرهه و شروع به اجرای آن نمایس، لکن به 4هر کس قصس ق.م.ا. جدید: 422ماده 

 شوه: شرح زیر مجازات می معلق بمانس، به

 ؛چهارحبس تعزیری درجه ، حبس هایم یا حبس تعزیری ه جه یک تا ته اتت به سل  حیاتمی که مجازات قانونی آناا یه  جرا -الف

  می که مجازات قانونی آناا قطع عضو یا حبس تعزیری ه جه چاا  اتت به حبس تعزیری ه جه پنجیه  جرا -ب 

 .می که مجازات قانونی آناا شال  حسی یا حبس تعزیری ه جه پنج اتت به حبس تعزیری یا شال  یا جزای نقسی ه جه ش یه  جرا -پ 

اطالع بوهه وقووع جورم    که مرتکب از آناا بی 2ق م با ا تکاب جرم هاشته، لکن به جاات ماهیهریاه  فتا  ا تکابی، ا تباط مست -تبصره

 شسه ه  حکم شروع به جرم اتت. غ رممکن باشس، اقسام انجام

  عملی به قتل  عنصر ماهی جرم اتت. اصلی تم  ز شروع به قتل از جرم تعاسمالک 

 تعزیر در ضرب و جرح منتهي به عوارض شدید

نقصان يا شكستن يا از كار افتادن عضعوي از   موج   هركس عمدا به ديگري جرح يا ضربي وارد آورد كه :641ماده 

عليه گردد در معواردي كعه    مجني مرض دايمي يا فقدان يا نقص يكي از حواس يا مناف  يا زوال عقل اعضا يا منتهي به

تجري مرتكعب يعا    بيم یااقدام وي موجب اخالل در نظم و صيانت و امنيت جامعه  چنانچهقصاص امكان نداشته باشد 

ديه نيز  عليه مرتكب به پرداخت خواهد شد و در صورت درخواست مجني ديگران گردد به دو تا پنج سال حبس محكوم

 .شود محكوم مي

يا چاقو و امثال آن باشد مرتكعب  در صورتي كه جرح وارده منتهي به ضايعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه  :تبصره

 .سال حبس محكوم خواهد شد به سه ماه تا يك 

                                                           
 شرط قابل ت انتساب. - 1
 یعنی مرتکب ه  آن هخالتی نساشته اتت. - 2
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 :اعمال تعزیر برای اعمال موضوع این ماهه منوط اتت به 

  وقوع ضرب و جرح عمسی 

  حسوث یکی از عوا ض م کو  ه  ماهه 

  عسم امکان اجرای قصاص 

 ن شسن.موجب اخالل ه  نظم و امن ت جامعه یا ب م تجری مرتکب یا هیگرا 

 چند نکته:
 و قصوس خواص ایجواه ضوایعات مو کو  ه        عمس ه  ا تکاب فعل اتت (314) عنصر  وانی این ماهه

 ماهه ضرو ی ن ست 

 ه منتای شوه مجازات تعزیری نسا ه صرف ایجاه ضرب بسون این که به نتایج م کو  ه  ماه 

  ( محکووم  314) تبصره این ماههمرتکبی که جرم او با قسامه بابت شسه اتت  ا نمی توان بر اتاس

 کره  زیرا آلت جرم با قسامه قابل اببات ن ست.

 شرکت در منازعه

نزا  حسب مورد به مجازات زير محكوم  در  کنندگان شرکت هر یک از اي با يكديگر منازعه نمايند هرگاه عده :645ماده 

 :شوند مي
 ؛ تاسه سال از يك شود به حبس قتل  به  نزا  منتهي  كه  صورتي در .5
 ؛ شود به حبس از شش ماه تاسه سال نقص عضودر صورتي كه منتهي به  .3
 . شود به حبس از سه ماه تايك سال ضرب و جرحدر صورتي كه منتهي به  .2

 .شود مشمول اين ماده نخواهد بود  ، دفا  مشرو  تشخيص داده در صورتي كه اقدام شخص :4 تبصره

 .حسب مورد نخواهد شد مجازاتهاي فوق مان  اجراي مقررات قصاص يا ديه :2 تبصره

  برای تحقق جرم منازعه، وجوه حساقل ته نفر الزم اتت و از طرفی منازعه حتماً بایس طرف نی باشس 

 واحس  ت سیی می شوه، چون جرم واحس اتت  جرم منازعه )همه طرف ن( ه  هاهیاه 

  ولی جرمی مق س اتت ، مصرف احراز عمس مرتکب به شرکت کافی اتت] نسا هاین جرم ن از به توء ن ت خاص 

       شخص محجو  ن ز علی  غم مسئول ت نساشتن از لحاظ عسه به حساب می آیس مگر آن کوه چنوان کوم تون و توال

 باشس که آلت هتت هیگران باشس 

 ه تبایس ه  صحنه نزاع باشس نه نت جه ناایی آن. از طرفی نتایج م کو  ه  قتل(  ایجاه تبب )مخصوصاً نزاع منتای به

بنس این ماهه بایس ه  صحنه منازعه  خ ههنس، ولی فرقی نمی کنس که مجنی عل ه یا یکی از طرف ن یا موامو  پلو س یوا    

 شخص هیگر باشس 

  اتاس نت جه اشس مجازات می شونس.تعسه نتایج حاصل از منازعه، موجب تعسه بزه ن ست، بلکه شرکت کننسیان بر 
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 قتل ناشي از تقصیر جزایي در غیر تصادف رانندگي

اقدام به امري كه مرتكب در آن مهعارت   یامباالتي  بي یااحتياطي  در صورتي كه قتل غير عمد به واسطه بي :646ماده 

در  و نيز بعه پرداخعت ديعه   به سبب عدم رعايت نظامات واق  شود مسبب به حبس از يك تاسه سال  یانداشته است 

 .محكوم خواهد شد مگر اينكه خطاي محض باشد  دم صورت مطالبه از ناحيه اولياي

 4.گردد رانندگي نمي  مقررات اين ماده شامل قتل غير عمد در اثر تصادف :تبصره

  اتت و عمل شخص متوجه قربانی خاص اتت  شبه عمد توام با تقصیرجرم موضوع این ماهه قتل 

   این اتت که نسبت بوه شوخص نوامع ن باشوس کوه ه  ایون        «مگر اینکه خطای محض باشس»از عبا ت منظو

 حالت شخص از مجازات حبس معاف می باشس.

 با اشخاص با هر نوع اسلحه تظاهر به قدرت و یا مزاحمت یا اخاذی یا تهدید و یا گالویز شدن

 مزاحمت اشخاصقدرت نمايي كند يا آن را وسعيله   تظاهر ياديگر  نوع اسلحه هرهركس به وسيله چاقو و يا  :647ماده 

محارب نباشد به حبس از شش ماه تعا    تهديد قرار دهد يا با كسي گالويز شود در صورتي كه از مصاديق يا اخاذي يا

 .( ضربه شالق محكوم خواهد شد73دو سال و تا )

  جرم موضوع این ماهه جرمی عل ه امن ت و آتای  عمومی اتت 

  موضوع این ماهه جرمی مطلق اتت جرم 

  هاشتن اتلحه ضرو ت نسا ه و مطلق یالویز شسن شامل ماهه اتت –ه  یالویز شسن  

 ن عموم ت نساشته و عمل ا تکابی فاقس جنبوه عموومی باشوس و انگ وزه مرتکوب      هی که اتلحه کش س ه  موا

 عساوت شخصی باشس عمل مشمول این ماهه اتت.

 عمومي و یا ممانعت مردم از کسب و کاراخالل در نظم و آسایش 

موج  اخالل ن م و آسبایش و آرامبش   تعرض به افراد  متعارف ياحركات غيرهركس با هياهو و جنجال يا  :648ماده 

محكوم خواهعد   شالق( ضربه 73از سه ماه تا يك سال و تا) حبسبه  باز داردمردم را از كسب و كار  یا گردد عمومی

 .شد

  مق س اتت و الزم اتت که ه اهو یا حرکات نامتعا ف عموالً موجوب    ]فو ی وم ماهه جرمیجرم موضوع این

 اخالل ه  نظم و آتای  عمومی و یا ممانعت مرهم از کسب و کا  یرهه.

                                                           
 هم ن قانون. 714 ک. ماهه  - 1
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 مزاحمت اطفال و بانوان

با الفاظ و حركات مخالف شؤون  یااطفال يا زنان بشود   مزاحميا  متعرض ،در اماكن عمومي يا معابرهركس  :643ماده 

 .( ضربه شالق محكوم خواهد شد73نمايد به حبس از دو تا شش ماه و تا ) توهینآنان  و حيثيت به

 ه  اماکن یا معابر عمومی تاب ری ه  جرم نوسا ه  ولوی امواکن عموومی یوا       حضو  یا عسم حضو  فره یا افراه

 معابر موضوع ت ها نس 

  بانوان ه  صو تی جرم خاص اتت که ه  اماکن و معابر عمومی انجام شوه یعنی مزاحمت اطفال و 

  توه ن م کو  ه  این ماهه از جمله توه ن های مشسهه می باشس 

 .جرم موضوع این ماهه مطلق اتت 

 توطئه قبلي و دسته جمعي بودن عمل

يك  واق  شود هر قبلی و دسته جمعیتوطئه (در نتيجه 652( و )657( و )656هرگاه جرايم مذكور در مواد ) :622ماده 

 .مقرر محكوم خواهد شد حداکثر مجازات  از مرتكبين به

  قتل ناشی از تقص ر جزایی ه  غ ر تصاهف  اننسیی : 646ماده 

  تظاهر به قس ت و یا مزاحمت یا اخاذی یا تاسیس و یا یالویز شسن با اشخاص با هر نوع اتلحه : 646ماده 

  و آتای  عمومی و یا ممانعت مرهم از کسب و کا . اخالل ه  نظم: 646ماده 

 دو نکته:

  برای صسو  حکم به حساکثر ک فر قانونی و صس  این ماهه الزم اتت که ا تکاب جرم عالوه بر هتته جمعی

 بوهن با توطئه قبلی صو ت ی ره  یعنی: توطئه قبلی + جمعی بوهن عمل.

  ها ه  زیرا عامل تشسیس مربوط به وجووه خصوصو تی ه  نووع    قرا   علل مشدده نوعیتشسیس م کو  ه  زمره

 جرم ا تکابی اتت.

 شروع به آدم ربایي –آدم ربایي 

 به هرديگر به عنف يا تهديد يا حيله يا  من ور هر  بههركس به قصد مطالبه وجه يا مال يا به قصد انتقام يا   ب  624ماده 

پانزده سال محكوم خواهد شعد. در   مخفي كند به حبس از پنج تا یاشخصي را بربايد  توسط دیگری شخصا یاديگر  نحو

عليعه    بعه مجنعي   یبا انجام پذيرد  وسایل نقلیهربودن توسط  یااز پانزده سال تمام باشد  كمتر علیه سن مجنیصورتي كه 

 تعيين شده محكوم خواهعد شعد و در صعورت ارتكعاب     حداکثر مجازاتوارد شود مرتكب به  آسی  جسمی یا حیثیتی

 .گردد ديگر به مجازات آن جرم نيز محكوم مي  جرايم
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 4. سه تا پنج سال حبس استمجازات شرو  به ربودن  :تبصره

      تحقق جرم آهم  بایی مستلزم جابجایی و نقل و مکان نموهن اتت، برخالف حبس غ رقوانونی کوه تووام بوا

 جا نموهن نمی باشس بجا

  وجه مم زه آن از بازهاشوت غ رقوانونی عنصور معنووی     آهم  بایی به محض تلب آزاهی محقق می یرهه و

 جرم اتت 

 اتتفاهه از صغ ر، مجنون یا کسی اتت که آیاهی نسا ه  یعنی ه  این منظو  از توتط هیگری ه  این ماهه ،

ئول ت ک فوری باشوس فوره    سو موا ه شخص تبب اقوای از مباشر اتت ویرنه ایور هیگوری ها ای شورایط م   

 نه مباشر جرم معاون جرم محسوب می شوه 

         آهم  بایی به محض تلب آزاهی و شروع به جابجایی واقع می یورهه، لو ا جرموی آنوی اتوت  ولوی مخفوی

 نموهن جرمی مستمر اتت. و از طرفی آهم  بایی جرمی مق س اتت و منوط به جابجایی شخص اتت 

  بوهن و مخفی نموهن یک فره، تعسه جرم محسوب نمی شوه و مستوجب یک مجازات اتت  

 .آهم  بایی + ا تکاب جرم هیگری ه  ح ن آن = تعسه ماهی = جمع مجازات 

 اسقاط عمدی جنین به واسطه ضرب یا اذیت

وي شود عالوه بر پرداخعت   موج  سقط جنین،  حامله  و آزار زن ضرب یا اذیتبه واسطه  عالما عامداكس  هر :622ماده 

 .محكوم خواهد شدقصاص حسب مورد به حبس از يك تا سه سال  ديه يا

  جرم موضوع این ماهه جرمی مق س اتت 

  تقط جن ن ناشی از زنا ماننس تقط جن ن ناشی از حالل ها ای ک فر و مجازات اتت 

  منتای به مرگ ماه  شوه، عالوه بر ک فر قصاص نفس برای مرگ مواه ، هیوه جنو ن     هریاه ایراه ضرب یا آزا

ن ز اخ  می یرهه و هریاه قصاص نشوه، عالوه بر هیه ماه ، هیه جن ن ن ز قابول مطالبوه خواهوس شوس و ه  ایون      

 هه.هم ن قانون اعمال می یر 312از ح ث تعزیر فعل مشمول عناوین متعسه بوهه و ک فر اشس ماهه  حالت

 با وسایل شیمیایي یا فیزیکياسقاط عمدی جنین 

سقط جنين زن گردد به شش ماه تا يك سال حعبس    موج وسايل ديگري  یاكس به واسطه دادن ادويه  هر :629ماده 

كه جنين وي سقط  نمایدوسايل ديگري  به استعمال ادويه يا داللتاي را  زن حامله عالما و عامداو اگر  شود محكوم مي

و در باشد  حيات مادر مي اين اقدام براي حفظ ثابت شوداينكه  مگرماه محكوم خواهد شد  گردد به حبس از سه تا شش

 .مقررات مربوط داده خواهد شد  حكم به پرداخت ديه مطابق هر مورد

                                                           
1
ضمنی شسه اتت. چرا که مجازات جرم آهم  بایی حبس تعزیری ه جوه توه محسووب و مجوازات      .م.ا. جسیس نسخ  122این تبصره به موجب بنس یک ماهه  - 

  .م.ا. جسیس اتت. 19و ماهه  122تال مطابق بنس یک ماهه  10تا  5شروع به آن ب   از 
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     شوسه اتوت  یعنوی    جرم موضوع این ماهه ماه تاً معاونت اتت که به طو  خاص بورای آن مجوازات تع و ن

 معاونت به عنوان جرم مستقل 

  صرف هاللت نموهن اهویه یا وتایل هیگر جرم نمی باشس  بلکه الزم اتت که هاللت یا معرفی نموهن وت له

 مق سم.جرم ] .منتای به تقط جن ن یرهه

  : ک فر و هیه. تقوطعلت موجاه جرم = اتقاط عمسی جن ن با وتایل ش م ایی یا ف زیکی به خاطر حفظ جان ماه 

 شاغلین در امور پزشکي جنین اسقاط

طبابت يا مامايي يا جراحي يا دارو فروشي اقدام   اگر طبيب يا ماما يا دارو فروش و اشخاصي كه به عنوان :621ماده 

از دو تا پنج سال محكعوم خواهنعد   حبس   و يا مباشرت به اسقاط جنين نمايند به سقط جنین فراهم سازند وسایلكنند  مي

 . مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذيرفت  پرداخت دیهشد و حكم به 

  منظو  از اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا ها و فروشی اقسام می کننس، افراهی هستنس که

پرهازنس. فل ا این ماهه شوامل کسوانی   ها ای مس ک  تمی نمی باشنس یا به واتطه تجربه به امو  م کو  می 

 که تظاهر به این مشاغل می نماینس نمی شوه.

       منظو  از فراهم نموهن وتایل تقط جن ن، ما ا نموهن و ه  اخت وا  قورا هاهن آن وتوایل اتوت. از طرفوی

 اعم از اینکه منتج به تقط جن ن شوه یا نشوه جرم اتت. ]جرم مطلقم. صرف تهیه وسایل سقط جنین

 قتل، جرح و ضرب در مقام دفاع مشروع
  (.نسخ شد 93/3/5قانون مجازات اسالمي مصوب  732به موجب ماده )  :625ماده 

 گستره دفاع مشروع

  (.نسخ شد 93/3/5قانون مجازات اسالمي مصوب  732به موجب ماده ) :626ماده 

 شرایط مشروعیت دفاع

  (.نسخ شد 93/3/5مصوب  قانون مجازات اسالمي 732به موجب ماده ) :627ماده 

 دفاع در مقابل ضابطین دادگستری

  د(.نسخ ش 93/3/5قانون مجازات اسالمي مصوب  732به موجب ماده ) :628ماده 

 دفاع متوقف به قتل عمدی

  (.نسخ شد 93/3/5قانون مجازات اسالمي مصوب  732به موجب ماده ) :623ماده 
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 قتل در فراش

تواند  كند و علم به تمكين زن داشته باشد مي مشاهده  را در حال زنا با مرد اجنبيهرگاه مردي همسر خود  :692ماده 

تواند به قتل برساند. حكم ضعرب   مي باشد فقط مرد را مکرهآنان را به قتل برساند و در صورتي كه زن   در همان حال

 . قتل است و جرح در اين مورد نيز مانند

  نمی شوه هیسن و خبر هاهن تایرین، شامل مشاهسه 

   302با معاف ت از ک فر قصاص، تعزیر و هیه ن ز به طریق اولی منتفی اتت  زیرا زانی و زان ه مشمول مواهه 

  .م.ا. جسیس اتت 

   هفاع از ناموس ناظر بر معاف ت شوهر از مجازات اتت و معاف هانستن زن ه  خصوص قتل با زن اجنبی ه

 یک فراش محمل قانونی نسا ه 

 بووهن کشوته باشوس، ممکون اتوت بوه        ماسو السم به قصاص یا هر اشتباه کرهه  و با اعتقاهه  صو تی که شو

 حبس محکوم شوه.

 متعلق به غیر قلمداد نمودن نوزاد –عوض نمودن نوزاد  –نوزاد ربایي 

زن او را بجاي طفل ديگري يعا متعلعق بعه    یا كند  مخفي یاهركس طفلي را كه تازه متولد شده است بدزدد  :694ماده 

و چنانچه احراز شود كه طفل  محكوم خواهد شد حبسطفل قلمداد نمايد به شش ماه تا سه سال  ديگري غير از مادر

 .مزبور مرده بوده مرتكب به يكصد هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد

 جستجو کره.، ه  انگ زه مرتکب می توان هم ن قانون 321وت این ماهه با ماهه امامترین تف 

 امتناع از استرداد طفل سپرده شده

دارنعد   حق مطالببه موق  مطالبه اشخاصي كه قانونا  اگر كسي از دادن طفلي كه به او سپرده شده است در :692ماده 

و پانصد هزار تا سه ميليعون ريعال     به جزاي نقدي از يك ميليون یامجازات از سه ماه تا شش ماه حبس  كند به  امتناع

 .محكوم خواهد شد

  ؛مستمر اتت مطلق و موضوع این ماهه، جرمیجرم 

  کننسه بایس حق مطالبه هاشته باشس.برای تحقق این جرم، مطالبه 
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 رها نمودن طفل یا فرد ناتوان از حفاظت خود

در محلي كه  باشد نمیخود  قادر به محاف ترا كه  هرگاه كسي شخصا يا به دستور ديگري طفل يا شخصي :699ماده 

جزاي نقدي ازسعه ميليعون تعا دوازده ميليعون ريعال       یارها نمايد به حبس از شش ماه تا دوسال و  است خالی از سکنه

محكوم خواهد شد  تا نصف مجازات مذكور باشد رها كند دارای سکنهو جايي كه   در آبادي اگرمحكوم خواهد شد و 

 و چنانچه اين اقدام سبب وارد آمدن صدمه يا آسيب يا فوت شود رها كننده عالوه بر مجازات فوق حسب معورد بعه  

 .قصاص يا ديه يا ارش نيز محكوم خواهد شد 

 ات یابسخالی از تکنه: یعنی جایی که امکان نجات یافتن  ها شسه وجوه نسا ه، ایر چه اتفاقاً نج  

  معموالً ه  آن انسان ترهه می کنس ها ای تکنه: یعنی جایی که 

 .!عمل این ماهه: فعل ناشی از ترک فعل اتت 

 نبش قبر

شود  حبس از سه ماه و يك روز تا يكسال محكوم مي  نبش قبر نمايد به مجازات بدون مجوز مشروعهركس  :691ماده 

 .محكوم خواهد شد  شده باشد به مجازات آن جرم همديگري نيز با نبش قبر مرتكب   و هرگاه جرم

 ق جرم نب  قبر وجوه جنازه یا بقایای آن ه  قبر شرط می باشس و ل کن مل ت و مو هب م وت   ووووووه  تحق

 بی تاب ر اتت 

  بسون مجوز از توی مقامات صالح ت ها  می باشس « بسون مجوز مشروع»مراه از 

  شکافتن تا مرحله آشکا  شسن جسس می باشس.این جرم، جرمی مق س اتت و منوط به 

 دفن اموات بدون رعایت نظامات

آن را مخفي  یاسبب دفن آن شود  یااي را دفن كند  جنازه  رعایت ن امات مربوط به دفن امواتهركس بدون  :695ماده 

 .از يكصد هزار تا يك ميليون ريال محكوم خواهد شد جزای نقدی  نمايد به

 منظو  تشریفات و مقر ات قانونی اتت، نه تشریفات م هبی.:  عایت نظامات 

 اخفا یا دفن جسد مقتول

از اينكه به اشخاصي كه قانونا مامور كشف و تعقيب  قبل یامخفي كند  با علم به قتلهركس جسد مقتولي را  :696ماده 

 .محكوم خواهد شد  از سه ماه و يك روز تا يك سال حبسخبر دهد آن را دفن نمايد به  جرايم هستند
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 جسس توتط مرتکب ن نمی شوه  جرم موضوع این ماهه به غ ر قاتل انصراف ها ه و شامل مخفی نموهن 

  نوع قتل ه  تحقق این جرم بی تاب ر اتت 

  از محاکموه و محکوم وت   هریاه مخفی کرهن جسس مقتول عنوان اخفای اهله جرم و تعی ه  خالصی مجرم

 هم ن قانون اتت. 554، مشمول ماهه هاشته باشس

  فصل هجدهم ب جرایم ضد عفت و اخالق عمومی

 عمل منافي عفت غیر زنا –رابطه نامشروع 

مرتكب روابط نامشرو  يا عمل منافي عفت غير از زنا  هرگاه زن و مردي كه بين آنها علقه زوجيت نباشد، :697ماده 

عمل با عنف و اكراه باشد فقعط   اگر محكوم خواهند شد ويا مضاجعه شوند، به شالق تا نود و نه ضربه   از قبيل تقبيل

 .شود كننده تعزير مي اكراه

 تن نامه های عاشقانه از مصاهیق  ابطه نامشروع تلقی نمی شوه نوش 

 .تقب ل و مضاجعه ه  این ماهه تمث لی اتت، نه حصری 

 بي حجابي در انظار عمومي – تظاهر به فعل حرام

عالوه بركيفر عمل به حبس از ده روز  ،نمايد عمل حرامی  ت اهر بهمعابر  و اماكن عمومي و انظاردر  علنا هركس :698ماده 

باشعد   شود كه نفس آن عمل داراي كيفر نمعي  كه مرتكب عملي در صورتي وگردد  ( ضربه شالق محكوم مي73تا ) یاتا دو ماه 

 .شالق محكوم خواهد شد ( ضربه 73تا ) یانمايد فقط به حبس از ده روز تا دو ماه  دار جریحهولي عفت عمومي را 

ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و يا از پنجعاه   زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي  :تبصره

 .هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد

  آن اتت که ه  مرئی و منظر عمومی یا مکانی که مستعس عموم باشسعمل منافی عفت، اعم از  

 .م.صرف ا تکاب = وجوه توء ن ت مرتکب]جرم بی حجابی، جرم ماهی صرف اتت که ن از به قصس مجرمانه نسا ه 

 تشویق به فساد و فحشا –دایر نودن مرکز فساد و فحشا 

عالوه بر مجعازات مقعرر، محعل    «  الف»شوند و در مورد بند  ميمحكوم  حبس از یک تا ده سالافراد زير به  :693ماده 

 :مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد

 ؛كند دایر یا ادارهكسي كه مركز فساد و يا فحشا  :الف

 .نمايد فراهمرا  موجبات آن یانموده  تشویقكسي كه مردم را به فساد يا فحشا  :ب

 .گردد بر مجازات مذكور به حد قوادي نيز محكوم مي  عنوان قوادي صدق نمايد عالوههرگاه بر عمل فوق  :تبصره
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  هایر نموهه از جمله جرایم به عاهت اتت و تکرا  به آن خص صه مجرمانه می ههس 

 که منجر به فساه  صرف تشویق نموهن مرهم به فساه و فحشا برای تحقق جرم کفایت می کنس و الزم ن ست

 شوه. از این  و جرمی مطلق اتت 

  زنا و لواط و ... می باشوس، فعول واحوسی     می خوا یی، قما  بازی، آوازه خوانی، مرکزی که محلهایر نموهن

 اتت که مشمول عناوین متعسه یشته اتت.

 تهیه توزیع و نمایش اشیای منافي عفت عمومي

نقدي از يك ميليون و پانصعد هعزار ريعال تعا شعش       تا يك سال و جزاياشخاص ذيل به حبس از سه ماه  :612ماده 

 :يا دو مجازات مذكور محكوم خواهند شد  يك شالق يابه  ( ضربه73ميليون ريال و تا)

، نوار سينما و يا به طور كلعي   ، فيلم ، عاليم ،اعالنات ، تصاوير، مطبوعات ، گراور، نقاشي هركس نوشته يا طرح .5

و معرض انظار عمعومي    دار نمايد براي تجارت يا توزي  به نمايش الق عمومي را جريحههرچيز كه عفت واخ

 ؛دارد گذارد يا بسازد يا براي تجارت و توزي  نگاه

ديگري وارد يا صادر كند و يا به نحعوي از   هركس اشياي مذكور را به منظور اهداف فوق شخصا يا به وسيله .3

 ؛مال نمايد قسم معامله ديگر شود يا از كرايه دادن آنها تحصيل تجارت و يا هر انحا متصدي يا واسطه

 ؛معرض انظار عمومي بگذارد هركس اشياي فوق را به نحوي از انحاي منتشر نمايد يا آنها را به .2

آن اشياي به نحوي از انحاي اعالن و يا فاععل   هركس براي تشويق به معامله اشياي مذكور در فوق و يا ترويج  .3

 .فوق و يا محل به دست آوردن آن را معرفي نمايد ممنوعه  يكي از اعمال

موازين شرعي و براي مقاصد علمعي يعا هعر مصعلحت      مفاد اين ماده شامل اشيايي نخواهد بود كه با رعايت  :4 تبصره

 .گيرد ديگر تهيه يا خريد و فروش و مورد استفاده متعارف علمي قرارمي حالل عقاليي

 .ربط تحويل خواهد شد الزم به دستگاه دولتي ذي  گردد و جهت استفاده و محو آثار مي اشياي مذكور ضبط :2 تبصره

  نگاوسا ی طورح، نقاشوی، نووا      .ع.ه.ع.کوهو  23/9/1378مو خ  345شما ه به موجب  ای وحست  ویه ،

ت نما و ... که عفت و اخال  عمومی  ا جریحه ها  نمایس، ه  صو تی که به منظو  تجا ت و توزیع باشس جرم 

وتایل مزبو  ه  صو تی که تعساه آن معس بر امر تجا ی و توزیع نباشوس از  اتت  بنابراین صرف نگاسا ی 

 تت.شمول این ماهه خا ج و فاقس عنوان جزایی ا

 ایجاد مزاحمت تلفني

عبالوه ببر   ديگر براي اشخاص ايجاد مزاحمعت نمايعد    دستگاههاي مخابراتي یاهرگاه كسي به وسيله تلفن  :614ماده 

 .محكوم خواهد شد  از يك تا شش ماه حبس، مرتكب به  خاص شرکت مخابرات  اجرای مقررات
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 ِجرم واقع می شوه و هاهیاه این محل صالح اتت. قربانیِ شخصِ جرم مزاحمت تلفنی ه  مکان 

 .مزاحمت تلفنی جرمی غ رقابل ی شت اتت 

  حقوق و تکالیف خانوادگی جرایم بر ضد ب  فصل نوزدهم

 ترک انفاق

 (.نسخ شد 5295مصوب  قانون حمايت خانواده 21ماده  9به موجب بند ) :612ماده 

 هرکس با هاشتن اتتطاعت مالی، نفقه زن خوه  ا ه  صو ت تمک ن او نسهس یوا از تدهیوه نفقوه     قانون حمایت از خانواده: 59ماده

 کایت شواکی شو منوط به النفقه امتناع کنس به حبس تعزیری ه جه ش  محکوم می شوه. تعق ب ک فری   واجب تایر اشخاص

 .ی یا اجرای مجازات موقوف می شوهیخصوصی اتت و ه  صو ت ی شت وی از شکایت ه  هر زمان تعق ب جزا

  اتوت و ن وز نفقوه فرزنوسان ناشوی از تلقو ح       امتناع از پرهاخت نفقه زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عسم تمکو ن   تبصره ب

 .مصنوعی یا کوهکان تحت ترپرتتی مشمول مقر ات این ماهه اتت
 .ترک انفاق، جرمي مستمر، و قابل گذشت است 

 عقد نمودن زن شوهر دار یا معتده

از شعش   حبس، به عقد نمایدديگري است براي مردي   زن شوهردار يا زني را كه در عدهعالما هرگاه كسي  :619ماده 

اگعر داراي   و شود محكوم مي شالق ( ضربه 73و تا ) جزاي نقدييا از سه ميليون تا هيجده ميليون ريال  ماه تا سه سال 

 .خواهد گرديد برای همیشه از تصدی دفتر ممنوعدفتر ازدواج و طالق يا اسناد رسمي باشد 

  شوهر از قب ل هفتورها  یوا وک ول زوجوه     ه  ماهه م کو  لفظ مطلقی اتت و شامل شوهر یا غ ر« کسی»واژه

 می باشس  شوهرها  یا علم به شوهر ها  بوهن او یا هر کس هیگری

  کلمه عقس ه  ماهه م کو  به صو ت مطلق آمسه اتت. بنابراین فرقی ب ن عقس هایم و موقت وجوه نسا ه 

  2خوه عقس کنوس مشومول بنوس    عاقس بایس زن شوهرها  یا زن ه  عسه  ا برای هیگری عقس نمایس و ایر برای 

 خواهس شس. 344ماهه 

 به عقد درآوردن و عقد شدن زن شوهر دار یا معتده

از سعه تعا دوازده   یبا  از شش ماه تا دو سال و  حبس  كساني كه عالما مرتكب يكي از اعمال زير شوند به :611ماده 

 :شوند محكوم مي نقدی  جزایميليون ريال 

 ؛ديگري در آورد در صورتي كه منجر به مواقعه نگردد عده ديگري است خود را به عقدزني كه در قيد زوجيت يا  هر .5

خود تزويج نمايد در صورتي كعه منتهعي بعه مواقععه      هركسي كه زن شوهردار يا زني را كه در عده ديگري است براي .3

 .نگردد

http://www.1vakil.com/resource-rights/35-family/226-khanevadeh.html
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       بنوس هوم منحصوراً    مرتکب جرم بنس نخست ماهه، منحصراً زن شوهر ها  یوا ه  عوسه اتوت و الغ ور. اموا ه

 مرهی اتت که زن شوهر ها  یا معتسه ای  ا به ازهواج خوه ه  می آو ه 

 موضوع این ماهه اجرای ص غه نکاح توتط زن یا مره و یا وکالوت هاهن ه  اجورای آن بوه     عنصر ماهی جرم

 غ ر می باشس، که به صو ت فعل مثبت ماهی مطرح اتت 

 تحقق آن منوط به وقوع عقس اتت.. زیرا جرم م کو  از جرایم مق س اتت 

 عدم ثبت واقعه نکاح دایم، طالق و رجوع

 (.نسخ شد 5295مصوب  قانون حمايت خانواده 21ماده  9به موجب بند ) :615ماده 

 م، طال  یا فسخ نکواح اقوسام یوا پوس از     یچنانچه مرهی بسون ببت ه  هفاتر  تمی به ازهواج ها قانون حمایت از خانواده: 13ماده

 جوع تا یک ماه از ببت آن خوهها ی یا ه  موا هی که ببت نکاح موقت الزامی اتت از ببت آن امتناع کنوس، ضومن الوزام بوه     

و یا حبس تعزیری ه جه هفت محکوم می شوه. این مجوازات ه  موو ه مورهی    ببت واقعه به پرهاخت جزای نقسی ه جه پنج 

 .که از ببت انفساخ نکاح و اعالم بطالن نکاح یا طال  اتتنکاف کنس ن ز مقر  اتت
 

  مرتکب این ماهه زوج اتت 

  اتت  ترک فعلبه صورت عنصر ماهی جرم موضوع این ماهه امتناع از به ببت  تان سن واقعه ازهواج هایم، طال  و  جوع 

 ع این ماهه از جمله جرایم تعزیری اتت. ل ا مشمول مرو  زمان مطابق  .م.ا. جسیس می شوه وجرم موض 

 .عسم ببت ازهواجی که برخالف قانون مسنی صو ت یرفته اتت، جرم ن ست 

 تزویج دختر نابالغ

 (.نسخ شد 5295مصوب  قانون حمايت خانواده 21ماده  9به موجب بند ) :616ماده 

 بوه حوبس تعزیوری     قوانون موسنی ازهواج کنوس،    4(1041هریاه مرهی برخالف مقر ات مواهه )  قانون حمایت از خانواده: 52ماده

م زن منجر یرهه، زوج عالوه بر ینقص عضو یا مرض ها شوه. هریاه ازهواج م کو  به مواقعه منتای بهه جه ش  محکوم می

حوبس   ه جه پنج و ایر به مواقعه منتای به فوت زن منجر شوه، زوج عالوه بر پرهاخت هیه به پرهاخت هیه به حبس تعزیری

 .تعزیری ه جه چاا  محکوم می شوه

 ترپرتت قانونی یا مسؤول نگاسا ی و مراقبت و ترب ت زوجه ه  ا تکاب جورم موضووع ایون     هریاه ولی قاری، ماه ، :تبصره

 .ماهه تدب ر مستق م هاشته باشنس به حبس تعزیری ه جه ش  محکوم می شونس. این حکم ه  مو ه عاقس ن ز مقر  اتت
 

  ل ا هختر مرتکب جرم نشسه اتتاتت که برخالف قانون ....  مردیمرتکب این ماهه .  

  وء ن ت خاص نسا ه تعنصر معنوی جرم موضوع این ماهه عمس ه  انعقاه عقس اتت و ن ازی به 

 را تحقق آن منوط به وقوع عقس اتت.این جرم، مق س اتت  زی 

                                                           
شمسی، منووط اتوت بوه اذن    تال  15تال تمام شمسی و پسر قبل از  ت سن به تن  13عقس نکاح هختر قبل از  ت سن به تن  ق.م: 4214ماده - 4

 .1381ولی به شرط  عایت مصلحت یا تشخ ص هاهیاه صالح. اصالحی 

http://www.1vakil.com/resource-rights/35-family/226-khanevadeh.html
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 در نکاح ]فریب[ تدلیس

،  داشتن تحصيالت ععالي  4از قبيل امور واهیرا به  چنانچه هريك از زوجين قبل از عقد ازدواج طرف خود :617ماده 

يك از آنها واقع    هر مبنای برعقد  و دهد فری ، تجرد و امثال آن  ، شغل و سمت خاص موقعيت اجتماعي ، تمكن مالي

 .گردد تعزيري از شش ماه تا دو سال محكوم مي شود مرتكب به حبس

  جرم موضوع این ماهه جرمی غ رقابل ی شت اتت 

  مق س اتت جرم موضوع این ماهه مرکب و 

  مخفی کرهن ازهواج قبلی از مصاهیق فریب ه  نکاح اتت 

  یرهه. : یعنی الزم اتت که امو  واهی موجب اغفال طرف مقابلیک از آناا واقع شوه هر مبنای برعقس 

 «سایر قوانین کیفری قانون حمایت از خانواده مرتبط با این فصل»

( قانون مسنی و یا بر خوالف توایر مقور ات قوانونی بوا زن ایرانوی       1030ه  ماهه ) هر فره خا جی که بسون اخ  اجازه م کو  ب  54ماده

 .ازهواج کنس به حبس تعزیری ه جه پنج محکوم می شوه

بوهه اتت یوا بورخالف واقوع بوا طورح شوکایت        اتاس هرکس ه  هاهیاه زوج ت  ا انکا  کنس و تپس بابت شوه این انکا  بی ب  52ماده

 .عی زوج ت با هیگری شوه به حبس تعزیری ه جه ش  ویا جزای نقسی ه جه ش  محکوم می شوهک فری یا هعوای حقوقی مس

 غم علم بوه عوسم    این حکم ه مو ه قائم مقام قانونی اشخاص م کو  ن ز که با وجوه علم به زوج ت، آن  ا ه  هاهیاه انکا  کنس یا علی

 .، جا ی اتتزوج ت با طرح شکایت ک فری یا هعوای حقوقی مسعی زوج ت یرهه

حق شووه، بورای بوا  اول بوه      هریاه مسؤول حضانت از انجام تکال ف مقر  خوهها ی کنس یا مانع مالقات طفل با اشخاص ذی ب  51ماده

 .پرهاخت جزای نقسی ه جه هشت و ه صو ت تکرا  به حساکثر مجازات م کو  محکوم می شوه

ن وت از هاهن یوواهی    ( ایون قوانون  ا صواه  یوا بوا تووء      31( و )23موضوع مواه )هر پزشکی که عامساً بر خالف واقع یواهی  ب  55ماده

ه جه ش  موضووع قوانون مجوازات اتوالمی از اشوتغال بوه طبابوت و بوا  هوم و بواالتر بوه            م کو  خوهها ی کنس، با  اول به محروم ت

 .مجازات م کو  محکوم می شوه حساکثر

ناموه مو کو  ه  مواهه     ( ایون قوانون یوا بوسون اخو  اجوازه      31( و )23هی موضووع موواه )  هر ترهفتر  تمی که بسون اخ  یوا ب  56ماده

( قوانون موسنی بوه ببوت ازهواج     1041( قانون مسنی یا حکم صاه شسه ه مو ه تجویز ازهواج مجسه یا برخالف مقور ات مواهه )  1030)

( ایون قوانون یوا حکوم تنف و   اجوع بوه احکوام         40هه )اقسام کنس یا بسون حکم هاهیاه یا یواهی عسم امکان تازش یا یواهی موضوع موا 

خا جی به ببت هریک از موجبات انحالل نکاح یا اعالم بطالن نکاح یا طال  مبواه ت کنوس، بوه محروم وت ه جوه چاوا  موضووع قوانون         

 .شوه مجازات اتالمی از اشتغال به ترهفتری محکوم می

                                                           
 تمث لی بوهن مصاهیق. - 1
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 فصل بیستم ب قسم و شهادت دروغ و افشای سر

 حرفه ای افشای سِرّ

محعرم اسعرار    به مناسبت شعغل يعا حرفعه خعود      کلیه کسانی کهاطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و  :618ماده 

بعه يعك   یا سال حعبس و   ، اسرار مردم را افشا كنند به سه ماه و يك روز تا يك  در غیر از موارد قانونیشوند هرگاه  مي

 .شوند جزاي نقدي محكوم مي ميليون و پانصد هزار تا شش ميليون ريال 

     مرتکب جرم موضوع این ماهه بایس به موجب قانون مکلف به حفظ اترا  باشس و به مناتوبت شوغل خووه از

 آیاه شسه باشس  ترّ

  جرم موضوع این ماهه مطلق و قابل ی شت می باشس 

  اطالعات مو ه نظر  ا نسا نس منظو  از افشا نموهن، مطلع نموهن اشخاصی اتت که صالح ت هتترتی و آیاهی از 

  جورم بوه حکوم قوانون یشوته و عمول ا تکوابی جورم         افشای ترّ ه  موا ه قانونی موجب زوال عنصر قانونی

 محسوب نمی یرهه.

 سوگند دروغ

باشد سوگند دروغ ياد نمايد به شش ماه تعا دو  شده  كه قسم متوجه او حقوقی یا جزاییهركس در دعواي  :613ماده 

 .محكوم خواهد شد  حبسسال 

  توینس ه وغ وقتی قابل تعق ب اتت که ه وغ بوهن آن توتط هاهیاه احراز شوه 

 .نسامت مرتکب و اقرا  به ه وغ بوهن توینس تناا از ک ف ات مخففه محسوب می یرهه و نافی مجازات نمی باشس 

 شهادت دروغ

به يعك   و یابه سه ماه و يك روز تا دو سال حبس  شهادت دروغ بدهد نزد مقامات رسمی در دادگاههركس  :652ماده 

 .ميليون و پانصد هزار تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد

در باب حدود و قصاص و ديات براي شعهادت دروغ    است كه عالوه بر مجازاتیمجازات مذكور در اين ماده  :تبصره

 . ذكر گرديده است

  صرف اهای شااهت ه وغ و خالف واقوع جورم اتوت  زیورا ه  توصو ف      شااهت ه وغ جرمی مطلق اتت و

 مجرمانه آن نت جه لحاظ نشسه اتت 

 و نزه مقامات  تمی  ]نه هاهترا!م تحقق جرم شااهت ک ب منوط اتت به اهای شااهت ه  هاهیاه 

  قصواص، ه  خصووص   بواب  مجازات حس ق ف، و مجوازات آن ه    شااهت ه وغ ه  حسوهمجازات منظو  از

 شااهت ک بی اتت که مستنس حکم هاهیاه بوهن و به واتطه آن از مشاوه عل ه قصاص یرفته شسه اتت.
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 سرقت تعزیری

  بای  بایس بسون  ضایت مالک باشس عنصر ماهی  بای  اتت و ترقت جرم مق س می باشس و  

  ایرچه مخف انه بوهن الزم ن ست 

  ن ت خاص ن ز الزم ها ه.همچن ن ترقت چون مق س اتت از نظر عنصر  وانی توء 

      چنانچه ه  یکی از هو ترقت مسلحانه یا مقرون به آزا ، جرحی ن ز واقع شوه، چوون یوک عنووان تعزیوری و

، مجوازات جورح بعوالوه حوساکثر     352یک عنوان قصاصی اتت با هم جمع می شوونس. البتوه بوه اتوتناه مواهه      

 مجازات ترقت خواهس شس.

 سرقت و ربودن مال غیر -یکم فصل بیست و                    

 سرقت جمعي شبانه و مسلحانه توام با آزار

تمام پنج شرط ذيل باشد مرتكب از پنج تا بيست سعال   هرگاه سرقت جام  شرايط حد نباشد ولي مقرون به :654ماده 

 :گردد ( ضربه شالق محكوم مي73حبس و تا)

 ؛واق  شده باشد 4سرقت در شب .4

 ؛يا بيشتر باشند 2سارقين دو نفر .2

 .ظاهر يا مخفي بوده باشند 9يك يا چند نفر از آنها حامل سالح .9

 :باشد منظور از سالح مذكور در اين بند موارد ذيل مي :تبصره

 ؛انوا  اسلحه گرم از قبيل تفن  و نارنجك (5
 ؛انوا  اسلحه سرد از قبيل قمه، شمشير، كارد، چاقو و پنجه بوكس (3
مشتمل بر كاردهاي سنگري متداول در نيروهاي مسلح جمهوري اسعالمي ايعران يعا    جنگي  انوا  اسلحه سرد (2

 ؛هاي قابل نصب بر روي تفن  مشابه آنها و سرنيزه
زني، تفنگهاي مخصوص بيهوش كردن جانداران و تفنگهاي ويعژه   انوا  اسلحه شكاري شامل تفنگهاي ساچمه (3

 (33/2/5227شكار حيوانات آبزي.)اصالحي 

يا اينكه عنوان يا لباس مسعتخدم دولعت را    1رفته يا حرز را شكسته يا كليد ساختگي به كار برده از ديوار باال .1

يعا مهيعا بعراي     يا در جايي كه محل سكني  5حقيقت خود را مامور دولتي قلمداد كرده اختيار كرده يا برخالف

 ؛سكني يا تواب  آن است سرقت كرده باشند

 .كرده باشند 6در ضمن سرقت كسي را آزار يا تهديد .5

                                                           
1
 ک ف ت مشسهه خاص نوعی. - 

2
 ک ف ت مشسهه خاص نوعی. - 

3
 ک ف ت مشسهه خاص نوعی. - 

4
 ک ف ت مشسهه خاص نوعی. - 

5
 ک ف ت مشسهه خاص شخصی. - 

3
 نوعی.ک ف ت مشسهه خاص  - 
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  تمامی ترقت های تعزیری م کو  ه  این فصل غ رقابل ی شت انس 

  جرم موضوع این ماهه  ا ترقت مشسهه تام )مشروط به پنج شرط( می هاننس 

         مقصوه از تا ق ن هو نفر یا ب شتر باشنس، یعنی این که مباشورین هو نفور یوا ب شوتر باشوس، بنوابراین شوامل

 معاون جرم نمی شوه 

  و کافی اتت یک نفور از توا ق ن حامول     سالح باید واقعی باشدفرقی ب ن تالح یرم و تره وجوه نسا ه، ولی

 اتلحه باشس تا ک فر همه تشسیس شوه 

 .مقصوه از آزا  و ایراه هرنوع صسمه و آت ب جسمی و  وحی اتت 

 سرقت مقرون به آزار

( 73سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شعالق تعا )   یاهرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و  :652ماده 

مجعازات معذكور در ايعن     حداکثرمجازات جرح به  4عالوه برشود و اگر جرحي نيز واق  شده باشد  ضربه محكوم مي

 .گردد ماده محكوم مي

 هاشته یا قبل از  مقصوه از مقرون بوهن به آزا  آن اتت که آزا  تا زمانی که ترقت تمام نشسه باشس، وجوه

 این واقع شوه.

 حاضور ه  صوحنه هوم باشوس      ا  یا جرح نسبت به مال باخته باشس، بلکه ایر عل ه یکی از افراهزالزم ن ست آ

کفایت می کنس. البته آزا  هیگران بایس تاب ر منفی بر صاحب مال هاشته باشس ولی ایر مثالً تا   هم هتوت  

 خوه  ا بزنس ترقت مقرون به آزا  محقق نخواهس شس.

 راهزني

او  ان محعارب بعر  راهزني شود در صورتي كعه عنعو    ها و شوار  به نحوي از انحاي مرتكب هركس در راه :659ماده 

 .شود ( ضربه محكوم مي73پانزده سال حبس و شالق تا ) صادق نباشد به سه تا

  اه ها و شوا ع م کو  ه  این ماهه موضوع ت ها ه  

  م.ا. جسیس نسا ه و  اهزنی م کو  ه  این ماهه می توانس بسون اتتفاهه از اتلحه باشس  281این ماهه تعا ضی با ماهه.  

        مکان وقوع جرم ه  اینجا  اه ها و شوا ع اعم از هاخل شار یا خا ج از شار ها می باشوس ولو کن محول وقووع جورم ه

 اه ها و شوا ع ن ز باشس. همچن ن تحقق جرم ه  اینجا منوط به برهن مال اتت ولو کن ه   محا به می توانس ه  خا ج از 

 من ت جاهه ها کافی اتت.برهن مالی شرط ن ست و صرف بر هم خو هن ا 185ماهه 

 مق س اتت. جرم موضوع این ماهه 

                                                           
1
 تعزیر + قصاصی - 
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 سرقت جمعي شبانه و مسلحانه

حامعل   واق  شده باشد و سارقين دو نفر يابيشتر باشند و الاقعل يعك نفعر از آنعان     4هرگاه سرقت در شب :651ماده 

مرتكعب يعا مرتكبعان     جعزاي در صورتي كه بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نكند  9،ظاهر يا مخفي باشد 2سالح

 .باشد ضربه مي (73حبس از پنج تا پانزده سال و شالق تا )

  مالک شبانه بوهن ترقت، شب عرفی اتت و نه شب شرعی 

     مالک مسلحانه بوهن ترقت، صرف حامل تالح بوهن اتت و اتتفاهه از تالح الزم ن ست. خوواه ظواهر باشوس

 خواه مخفی.

 یکی از تا ق ن حامل تالح باشس، نسبت به همه تا ق ن ترقت مسلحانه محسوب می شوه. ایر 

   ن وز حمول نمایوس ک فور کل وه       ک ف ت تشسیس به واتطه حمل تالح، نوعی و موضوعی اتت  زیرا ایر یوک نفور

 مرتکب ن تشسیس می شوه. بنابراین تشسیس ک فر به واتوطه خصوصو تی ه  نووع جورم ا تکوابی اتوت و نوه ه        

 شخص مرتکب جرم.

  ع این ماهه ه  صو تی که موجب ا عاب و وحشوت عموومی   و،  ت سیی به جرم موض39به موجب  .و. . تال

 یرهه یا تبب اخالل ه  نظم و امن ت جامعه شوه ه  هاهیاه انقالب  ت سیی می شوه.

 شروع به سرقت مشدده

 .باشد ( ضربه مي73سال حبس و شالق تا ) پنجهاي مذكور در مواد قبل تا  مجازات شرو  به سرقت :655ماده 

  1 .م.ا. جسیس نسخ ضمنی شسه اتت. 122این ماهه به موجب ماهه 

 
                                                           

1
 شب عرفی. - 
 تالح بایس واقعی باشس. - 2

3
 اتتفاهه از آن مام ن ست  حتی ایر هیسه نشوه. - 
واتوطه عامول خوا ج از ا اهه او      هر کس قصس ا تکاب جرمی کرهه و شوروع بوه اجورای آن نمایوس، لکون بوه        ق.م.ا. جدید:422ماده  - 1

 شوه: مجازات میشرح زیر  قصسش معلق بمانس، به

  می که مجازات قانونی آناا تلب ح ات، حبس هایم یا حبس تعزیری ه جه یک تا ته اتت به حبس تعزیری ه جه چاا یه  جرا -الف

  می که مجازات قانونی آناا قطع عضو یا حبس تعزیری ه جه چاا  اتت به حبس تعزیری ه جه پنجیه  جرا -ب 

 .ناا شال  حسی یا حبس تعزیری ه جه پنج اتت به حبس تعزیری یا شال  یا جزای نقسی ه جه ش می که مجازات قانونی آیه  جرا -پ 

اطوالع بووهه وقووع جورم      هریاه  فتا  ا تکابی، ا تباط مستق م با ا تکاب جرم هاشته، لکن به جاات ماهی که مرتکب از آناا بی -تبصره

 اتت.شسه ه  حکم شروع به جرم  غ رممکن باشس، اقسام انجام
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 سرقت توام با یکي از علل مشدده

به يكي از شرايط زير باشد مرتكب بعه حعبس از     در صورتي كه سرقت جام  شرايط حد نباشد و مقرون  :656ماده 

 :شود ضربه شالق محكوم مي( 73شش ماه تا سه سال و تا )

هاي عمومي از قبيعل مسعجد و    آن يا در محل  سرقت در جايي كه محل سكني يا مهيا براي سكني يا در تواب  .4

 4؛شده باشد حمام و غير اينها واق  

سرقت در جايي واق  شده باشد كه به واسطه درخت و يا بوته يا پرچين يا نرده محرز بوده و سارق حعرز را   .2

 2؛باشدشكسته 

 9؛در صورتي كه سرقت در شب واق  شده باشد .9

 1؛سارقين دو نفر يا بيشتر باشند .1

را در منزل مخدوم خود يا منزل ديگري كعه    سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزديده يا مال ديگري .5

بعوده از قبيعل     و يا در محلي كه معموال محل كعار وي  5به اتفاق مخدوم به آنجارفته يا شاگرد يا كارگر بوده

 ؛، كارخانه و انبار سرقت نموده باشد ، كارگاه ، دكان خانه

طور كلي كساني كه به اقتضاي شغل اموالي  هرگاه اداره كنندگان هتل و مسافرخانه و كاروانسرا و كاروان و به .6

 6.تمام يا قسمتي از آن را مورد دستبرد قرار دهند در دسترس آنان است 
 

 عمل از ترقت تعزیری تاهه خواهس شس  م کو  ه  این ماهه موجب خروج وجوه هریک از شرایط 

  محرز نمی باشس و اال با احراز آن عمل خ انت ه  امانت اتت  3عنصر تپرهه شسن ه  بنس 

  خصوص تی ه  مرتکب جرم می باشس. بنابراین عامل تشسیس شخصی اتت  3و  5عامل تشسیس ک فر ه  شق 

  هم ن قانون و ایر چنس نفور بوا    331ه اتت و نه ماهه نفر ب شتر شس عمل مشمول این ماه تا   از یکایر

 هم مرتکب جرم شونس هر کسام فاعل مستقل جرم می باشنس.

 کیف زني و جیب بری

آن شود به حبس از يعك تعا پعنج     7و امثال جی  بری ، زنی کیفديگري از طريق  هركس مرتكب ربودن مال :657ماده 
 .(ضربه شالق محكوم خواهد شد73سال و تا )

                                                           
1
 مکان: جات مشسهه نوعی. - 

2
 مکان: جات مشسهه نوعی. - 

3
 زمان: جات مشسهه نوعی. - 

4
 تعسه افراه: جات مشسهه نوعی. - 

5
 )ذهنی(. یجات مشسهه شخص - 

3
 اها ه کننسیان: جات مشسهه شخصی. - 

7
 نحوه و مقسا  جرایم این ماهه مام اتت. ماننس ترهتتی، پول قاپی و ک ف قاپی  - 
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  تت الب ه  فقه اتالمی اتت و مستلب که فاعل اتت الب باشس کسی اتت کوه موال  ا بوه    اک ف قاپی معاهل

 طو  علنی و آشکا ا از غ ر حرز می  بایس 

  ک ف زنی و ج ب بری معاهل طرا ی ه  فقه اتالمی اتت و طرا  کسی اتت که مال  ا با ترهتتی از ج ب و

 کسی خا ج نموهه و به ترقت می بره.لباس تن 

 سرقت در شرایط بحراني

زده يا جنگي يا آتش سوزي يا در محل تصعادف راننعدگي صعورت     هرگاه سرقت در مناطق سيل يا زلزله :658ماده 

( ضربه شالق محكعوم خواهعد   73شرايط حد نباشد مرتكب به مجازات حبس از يك تا پنج سال و تا) و حايز 4پذيرد

 .شد

  مجازات جرم موضوع این ماهه از ترقت های مشسه کمتر و از ترقت تعزیری ب شتر اتت 

  ترنشو نان  منظو  از ترقت ه  محل تصاهف  اننسیی، ترقت از خوه وهایی اتت که تصاهف کرهه انس یا از

 آن ها.

 سرقت وسایل و متعلقات تاسیسات عمومي

مورد استفاده عمومي كه به هزينه دولت يا با سرمايه دولت يا  تاسیساتهركس وسايل و متعلقات مربوط به  :653ماده 

عمومي غير دولتي يا موسسات خيريه ايجعاد   مشترک دولت و بخش غير دولتي يا به وسيله نهادها و سازمانهاي سرمايه 

حبس از يك تا پنج سال محكوم  به 2برداري آب و برق و گاز و غيره را سرقت نمايد يا نصب شده مانند تاسيسات بهره

 .خواهد شد سازمانهاي مربوطه باشد به حداكثر مجازات مقرر محكوم مرتک  ازکارکنانشود و چنانچه  مي

   قانونگ ا  ه  این ماهه به مالک ت اش ای موضوع ترقت توجه نساشته، بلکه مو ه اتتفاهه عمومی بووهن آن  ا

 مسنظر قرا هاهه اتت 

 ل و متعلقات مربوط به تات سات ایجاه یا نصب شسه باشس  بنوابراین ایور یمورک تورقت     الزم اتت که وتای

 کنس مشمول این ماهه نخواهس شس 

  ه  خصوص تات سات آب، بر ، یاز و تلفن، ترقت از این تات سات، ایر توتط کا کنان آناا باشس، مرتکب

 به حساکثر مجازات محکوم می شوه.

  شخصی اتت و ایر شخص معاون باشس و از کا کنان موتسات باشس ن وز   تشسیستشسیس ک فر از مصاهیق این

 مجازات او تشسیس می شوه.

                                                           
1
 مکان: جات مشسهه نوعی. - 

2
 ترقت تات سات آب و بر  و یاز و نه خوه آب و بر  و یاز. - 



211 
 

 استفاده غیرمجاز از آب، برق، تلفن و گاز

      از آنجا که آب، بر ، یاز و تلفن کاال محسوب می شونس، نسبت به آن ها ن ز جرم تورقت متصوو  اتوت  اموا

مالک ت خصوصی فره شوسه باشوس و توپس مرتکوب مبواه ت بوه اخو          مشروط به آن که ابتسا این موا ه وا ه

انشعاب غ رمجاز نموهه باشس. چرا که ه  این صو ت مال از ح طه تصرفات فره خا ج شسه و ل ا ترقت آب، 

 بر ، یاز و تلفن محسوب می شوه.

   بور  عموومی اخو     چنانچه اخ  انشعاب غ رمجاز از آب، بر ، یاز یا تلفن عمومی صو ت ی ره، مثالً از تو م

انشعاب کنس، چون ه  این صو ت بر  از قبل از ح طه تصرفات اها ه بر  خا ج شسه،  فتا  ترقت محسوب 

 هه غ رمجاز از بر  واقع شسه اتت.نمی شوه و جرم اتتفا

  اتت. یعنی ترقتی که ه چ یکی از جاات مشسهه  ا ها ا ن ست. 331عنصر قانونی ترقت تاهه ماهه 

  ضربه. 74تاهه = ته ماه و یک  وز تا هو تال + شال  تا مجازات ترقت 

از آب  4استفاده غیرمجازهركس بدون پرداخت حق انشعاب آب و فاضالب و برق و گاز و تلفن مبادرت به  :662ماده

از يك تعا دو برابعر    جزای نقدیو برق و تلفن و گاز شبكه فاضالب نمايد عالوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت 

محكعوم   حبداکثر مجبازات    مرتكب از مأمورين شركتهاي مذكور باشد بعه  چنانچه خسارت وارده محكوم خواهدشد.

 (33/2/5227خواهدشد.)اصالحي 

 .یرفتن بر  از ت م همسایه با  ضایت وی ولی برخالف مقر ات اها ه بر  جرم اتت 

 سرقت تعزیری ساده

، حبس از سه معاه و   مجازات مرتكب  2نباشد مواد فوق شرایط مذکور دردر ساير موارد كه سرقت مقرون به  :664ماده 

 9.( ضربه شالق خواهد بود73يك روز تا دوسال و تا )

        هریاه شخصی اتومب ل هیگری  ا به صو ت موقت بربایس و پوس از چنوس تواعت آن  ا بوه صواحب  مسوتره

 هم ن قانون. 335 ک. توض حات ماهه  ترقت می هانس چترهان  آن  ا موتسه  .؟؟؟؟؟اقسام مرتکب ترقت اتت آیا نمایس،

 مداخله در اموال مسروقه

  به آن که مال ه  نت جه جرمی به هتت آمسه، آن  ا تحص ل کرهه، قبول کنس، مخفی کنس و یوا   با علمایر کسی

کالهبورها ی  محسوب نمی شوه. مثالً با علم به آن که از طریوق  ترقت مو ه معامله قرا  ههس، عمل وی جرم 

 مال به هتت آمسه، یکی از  فتا  های فو   ا انجام ههس.
                                                           

1
 مستنس قانونی اتتفاهه غ رمجاز. - 

2
 یعنی ترقت مشسهه ن ست. - 

3
 این ماهه مستنس قانونی ترقت تاهه اتت. - 
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         ل ا  فتا  های چاا یانه تحص ل، قبول، مخفی و معامله کورهن فقوط ه  خصووص جورم تورقت واجوس وصوف

 مجرمانه اتت.

    ا تکاب  فتا  های فو  از توی خوه تا   جرم مستقل محسوب  نمی شوه  چرا که شرط تحقق ایون جورایم

آن اتت که مال ه  نت جه ترقت به هتت آمسه باشس. حال آن که این علوم همووا ه ه  توا   وجووه      علم به

 ها ه و ن ازمنس احراز ن ست.

      معامله اموال مسروقه جرم تاهه و آنی اتت  اما ایر حرفه فره قرا  ی ره، تبسیل به جورم بوه عواهت شوسه و

 .ن ماهه بس ا  مام اتتای .332 ماهه مرتکب به حساکثر مجازات محکوم می شوه.

اينكه مال در نتيجه ارتكاب سرقت بدست آمده است   به یا با وجود قراین اطمینان آور با علم و اطالعكس هر :662ماده 

حبس از شش ماه تا سعه سعال و تعا     قرار دهد به  مورد معاملهنمايد يا  تحصیل یا مخفی یا قبولاز انحاي  آن را به نحوي 

 4.خواهد شد محكوم( ضربه شالق 73)

در ايعن معاده محكعوم     حبداکثر مجبازات  خود قرار داده باشد به  2حرفهكه متهم معامله اموال مسروقه را  در صورتي

 9.گردد مي

     اخفای مال مسروقه از جرایم مستمر اتت  زیرا عنصر ماهی جرم ه  طول زمان اتتمرا  ها ه و ایون اتوتمرا

 ناشی از قصس و ا اهه مرتکب جرم اتت.

  1جرم او؟؟؟ –و بسون اطالع از مسروقه بوهن آن  ا تصاحب کنس  کسی مال مسروقه به او تپرهه شوههریاه 

 5مداخله در اشیای توقیف شده

    این جرم برخالف جرایم عل ه اموال شرط تعلق مال به غ ر  ا الزم نسا ه، ل ا حتی ایر خوه مالک یا متصورف

 ه  مال خوه که توق ف شسه اتت، تصرفی نمایس، مرتکب این جرم محسوب می یرهه.

 دو شرط براي تحقق اين جرم بايد جمع شود:

 هخالت یا تصرف بسون اجازه باشس  .4

نوع هخالت به یونه ای باشس که منافی با توق ف اتت. یعنی با ماه ت ه  توق وف بووهن  مغوایرت پ وسا کنوس،       .2

 ماننس خا ج کرهن مال توق ف شسه از محل توق ف. 

  شروط فو  اوضاع و احوال هستنس نه نت جه. –این یک جرم مطلق اتت 

                                                           
1
 این ماهه منصرف از خوه تا   اتت. - 

2
 جرم به عاهت. - 

3
 اما تشسیس نشسه اتت. مجازات شسیستر شسه، - 
 !می هانس خ انت ه  امانتچتر هان  آن  ا  - 4
 این جرم جسای از جرم ترقت اتت. - 5
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دخالت یبا  ،  است و بدون اجازه توقیف شدهصالح  ذي  كه توسط مقامات اموالیدر اشياي و  عالماًهركس  :669ماده 

باشد به حبس از سه ماه تعا يعك سعال      مداخله كننده يا متصرف مالك آن ولومنافي با توقيف باشد  که نمايد تصرفی

 4.محكوم خواهد شد

 .منظو  از عالماً، علم شخص به ه  توق ف بوهن مال اتت 

 2وسیله برای ارتکاب جرمتهیه و یا ساخت هرنوع 

       اصل بر این اتت که اقسامات مقسماتی جرم ن ست  مگر آن که اتتثناعاً فوره بورای ا تکواب جورم وتو له ای

  بس ا  مام -334تاخته یا تا ه کرهه باشس. که ه  این صو ت اتتثناعاً جرم محسوب می شوه. ماهه 

 ببرای اي  وسعيله  نوع هرآن نمايد يعا   تغییريا  9كليد ساختاقدام به  جرميبراي ارتكاب  عامداً عالماًهركس  :661ماده 

 1.( ضربه شالق محكوم خواهد شد73به حبس از سه ماه تا يك سال و تا ) تهیه کنديا  ،بسازدارتكاب جرم 

 ن اتت که  ابطه مستق م با ا تکاب جرم هاشته باشس ینوع وت له ای، ا منظو  از هر 

 عمل بوهه و هو مجازات ها ه  ترقت و تا ه آلت ترقت هو 

  عنوان مجرمانه خاص ها ه. !نه شرکت اتت و نه معاونتجرم موضوع این ماهه 

 ربودني که سرقت نیست

  ایر  بوهن مال به قصس محروم کرهن هایمی باشس = جرم ترقت 

 .ایر  بوهن مال به قصس محروم کرهن موقت باشس = جرم  بای  = ترقت محسوب نمی شوه 

  قصس محروم کرهن موقت باشس، اما به یونه ای باشس که ه  همان مست موقت مال هیگر از مال ت تاقط ایر به

 می شوه = جرم ترقت محسوب می یرهه.

 .ه  موا هی که  بوهن مشمول ترقت ن ست، جرم مطلق بسون توء ن ت خاص محسوب می شوه 

  .نکته: توء ن ت خاص ترقت = قصس محروم کرهن هایمی 

سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا يك سال محكوم   و عمل او مشمول عنوان 5بربایدهركس مال ديگري را  :665ماده 

  6.محكوم خواهد شدنیز  مجازات آن  عليه وارد شده باشد به اي به مجني در نتيجه اين كار صدمه اگرو خواهد شد 

                                                           
1
 جرم هخالت ه  مال توق ف شسه، جرم مطلق با توء ن ت عام اتت. - 
 جرمی مطلق اتت. –جرم ترقت اتت  این موضوع یک جرم مستقل از - 2

3
 تاختن = توء ن ت عام. - 

4
 اقسامات مقسماتی.اتتثنای  - 

5
 مطلق. - 

3
 قصس محروم کرهن موقت. - 
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 تکرار جرم سرقت

 4.مقرر در قانون خواهد بود حداکثر مجازاتمورد   ، مجازات سارق حسب جرم سرقت تکراردر صورت  :666ماده 

بعه اتهعام سعرقت داشعته باشعد دادگعاه        محکومیت قطعی جرم سرقت در صورتي كه سارق سه فقره  تکراردر  :تبصره

 2.تواند از جهات مخففه در تعيين مجازات استفاده نمايد نمي

  9 .م.ا. جسیس اجبا ی اتت  137ماهه تشسیس مجازات ه  اینجا، هماننس 

  تکرا  جرم موضوع این ماهه ناظر به ترقت تعزیری اتت و تکرا  ه  ترقت مستوجب حس تابع احکام خاص

 خوه می باشس 

  از تبصره این ماهه این یونه اتتنباط می شوه که تخف ف مجازات ه  غ ر حالت این تبصره امکانپ یر اتت 

  ،هاهیاه ه  صو ت احراز جاات مخففه می توانس مجازاتی کمتور از حوساقل جورایم    ه  خصوص صس  این ماهه

 م کو  ه  مواه مربوطه تع  ن نمایس.

 تکلیف به رد عین یا مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده

 س هاهخواتت حقوقی مجزا نمی باشس.نسبت به اموال مسروقه یا  بوهه شسه،  ه مال و جبران خسا ت، ن ازمن 

عالوه بر مجازات تعيعين شعده سعارق يعا      دادگاه اموال مذكور در اين فصل سرقت و ربودندر كليه موارد  :667ماده 

 جببران خسبارت وارده   و  در صورت فقدان عين به رد مثل يا قيمت مال مسروقه يا ربوده شده و رد عینرباينده را به 

 .محكوم خواهد نمود

   ا زش ابی ق مت مال مسروقه ق مت بازا  اتت.به موجب نظریه مشو تی مالک ه 

 

 

 

                                                           
1
 حکم تکرا  ه  ترقت حساکثر اتت اما ه  تایر جرایم تشسیس مجازات اتت. - 

2
 غ رقابل جمع بوهن تکرا  با تخف ف ه  ترقت  اصوالً قابل جمع هستنس. اما ه  اینجا این امر اتتثنا شسه اتت. - 
های تعزیری از ه جه یک تا ش  محکوم شوه و از تا یخ  به یکی از مجازات  حکم قطعیهر کس به موجب  ق.م.ا. جدید:497ماده  - 9

قطع ت حکم تا حصول اعاهه ح ث ت یا شمول مرو  زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم تعزیری ه جه یک تا ش  هیگوری یورهه، بوه    

 شوه. حساکثر مجازات تا یک و ن م برابر آن محکوم می
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  فصل بیست و دوم ب تهدید و اکراه

 اخذ سند یا نوشته به عنف و اکراه

یبا  دادن نوشته يا سند يا امضا و يا مهر نمايد و   تهديد ديگري را ملزم به وهركس با جبر و قهر يا با اكراه  :668ماده 

( ضعربه  73تا دو سال و تا ) باشد را از وي بگيرد به حبس از سه ماه  سپرده به او ميمتعلق به او يا   اي كه سند و نوشته

 .شالق محكوم خواهد شد

  صرف تعلق نوشته یا تنس یرفته شسه به شخص اخ کننسه موجب خروج عمل از این ماهه نمی شوه 

 ،خاص قصس اخ  نوشته یا تنس  آنی و مق س با توء ن ت جرمی اتت جرم موضوع این ماهه 

  عمل مرتکب حتماً بایس منتای به اخ  نوشته یا تنس شوه نه اخ  اموالی هیگر. عالوه بر آن این نوشته یا تنس

 ماهه بعس می شوه. بایس ها ای ا زش ماهی یا معنوی باشس و اال مرتکب مشمول

 تهدید و اخاذی

ضررهاي نفسي يا شرفي يا مالي و يعا بعه افشعاي سعري      به قتل ياتهديد  به هر نحوهرگاه كسي ديگري را  :663ماده 

يا تقاضاي انجام امر يا ترک فعلي را   به اين واسطه تقاضاي وجه يا مال اعم از اینکهيا بستگان او نمايد،  نسبت به خود

 .خواهد شد  ( ضربه يا زندان از دو ماه تا دو سال محكوم73نموده يا ننموده باشد به مجازات شالق تا )

  رف تاسیس هیگری به هر نحو خواه شفاهی، خواه کتبی، خواه صجرم موضوع این ماهه، جرمی مطلق اتت و

و موالی یوا بوه     حضو ی یا غ رحضو ی، علنی یا غ رعلنی جرم اتت. خواه تاسیس به ضر های نفسوی، جوانی  

 باشس. موثرغرض و ناموس باشس ولی الزم اتت که ه  هر حال تاسیس 

  تاسیس، جرمی مستقل اتت و معاونت و تبب اقوا و ... محسوب نمی شوه.جرم 

 فصل بیست و سوم ب ورشکستگی
 ورشکستگي به تقلب

مي شوند به مجازات حبس از يك تا پنج سعال محكعوم    كساني كه به عنوان ورشكستگي به تقلب محكوم  :672ماده 

 .خواهند شد

  ضرو ت ها ه که ابتسا ه  هاهیاهی که «می شونس تقلب محکوم به عنوان و شکستگی به ».... با توجه به ق س ،

صالح ت  ت سیی به امر و شکستگی  ا ها ه حکم و شکستگی تاجر از بُعس حقوقی صاه  یرهه. بنوابراین  

قانون آ.ه.ک. صواه    21صاه  نشسه باشس قرا  اناطه به موجب ماهه  ه  صو تی که هنوز حکم و شکستگی

 می شوه.
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 تقصیر ورشکستگي به

 . حبس است مجازات ورشكسته به تقصير از شش ماه تا دو سال :674ماده 

       قوانون   542و  541به موجب  ایی از هیوان عالی کشو ، ایر علوت و شکسوتگی هو فقوره تخلوف از مواهه

نمی توان هرکسام  ا جرم مستقلی فرض کره و احکام متعوسه  ا بور آن جوا ی نمووه  زیورا       2و4تجا ت باشس

 ، منتای علت آن هو فقره تخلف اتت و شکستگی به تقص ر یک جرم اتت

  9 .م.ا. جسیس اتت. 127معاونت ه  این جرم مستوجب مجازات مقر  ه  ماهه 

 تباني مدیر تصفیه با طلبکاران و یا ورشکسته

الواسطه از  مستقيما يا م طلبكاران و تاجر ورشكسته   هرگاه مدير تصفيه در امر رسيدگي به ورشكستگي بين :672ماده 

قرارداد يا به طريق ديگر تباني نمايد به شش ماه تا سه سال حبس و يا به جزاي نقعدي از سعه تعا هجعده      طريق عقد

 .ميليون ريال محكوم مي گردد

  جرم موضوع این ماهه، ه  حکم خ انت ه  امانت اتت 
  قوانون تجوا ت  ا از ح وث ک فور      553ماهه م کو ، ماهه ک فر م کو  تناا نسبت به مسیر تصف ه قابل اعمال اتت  و

 1.نسخ نکرهه اتت
                                                           

 شوه: تاجر ه  موا ه ذیل و شکسته به تقص ر اعالن می ق.ت: 514ماده  - 4
  العاهه بوهه اتت ه  صو تی که محقق شوه مخا ج شخصی یا مخا ج خانه مشا ال ه ه  ایام عاهی بالنسبه به عایسی او فو  .4
  محض اتت فع آن منوط به اتفا نه  صو تی که محقق شوه که تاجر نسبت به ترمایه خوه مبالغ عمسه صرف معامالتی کرهه که ه  عرف تجا ت موهوم یا  .2

اتت  صرفه ایر به قصس تدخ ر انساختن و شکستگی خوه خریسی باالتر یا فروشی نازلتر از مظنه  وز کرهه باشس یا ایر به همان قصس وتایلی که هو  از .9
  به کا  برهه تا تحص ل وجای نمایس اعم از اینکه از  اه اتتقراض یا صسو  برات یا به طریق هیگر باشس

 .ایر یکی از طلبکا ها  ا پس از تا یخ توقف بر تایرین ترج ح هاهه و طلب او  ا پرهاخته باشس .1
 به تقص ر اعالن شوه:ه  موا ه ذیل هر تاجر و شکسته ممکن اتت و شکسته  :ق.ت 512ماده  - 2

ایر به حساب هیگری و بوسون آنکوه ه  مقابول عوضوی ه یافوت نمایوس تعاوساتی کورهه باشوس کوه نظور بوه وضوع ت موالی او ه  حو ن انجوام آناوا آن                   .4
  العاهه باشس فو  تعاسات

  این قانون  فتا  نکرهه باشس 413ایر عمل ات تجا تی او متوقف شسه و مطابق ماهه  .2
ترت وب بووهه یوا     هفتر نساشته یوا هفواتر او نواقص یوا بوی      1304خرهاه  12فرو هین و  12و  1303 )بامن ماه( لوهُ 25ای قانون تجا ت مصوب ایر از تا یخ اجر

 س(.باش مشروط بر اینکه ه  این موا ه مرتکب تقلبی نشسه صو ت ها ایی وضع ت حقوقی خوه  ا اعم از قروض و مطالبات به طو  صح ح مع ن نکرهه باشس ) ه 

 باشس، مجازات وی به شرح زیر اتت:  ه  صو تی که ه  شرع یا قانون، مجازات هیگری برای معاون تع  ن نشسه ق.م.ا. جدید:427ماده  - 9
  ه  جرایمی که مجازات قانونی آناا تلب ح ات یا حبس هایم اتت، حبس تعزیری ه جه هو یا ته -الف
  ه جه پنج یا ش  ه  ترقت حسی و قطع عمسی عضو، حبس تعزیری -ب
  ه  جرایمی که مجازات قانونی آناا شال  حسی اتت تی و یک تا هفتاه و چاا  ضربه شال  تعزیری ه جه ش  -پ
 .تر از مجازات جرم ا تکابی ه  جرایم موجب تعزیر یک تا هو ه جه پای ن -ت

م و انتشا  حکوم محکوم وت   ی تکابی اتت مگر ه  مو ه مصاه ه اموال، انفصال هاه  مو ه بنس)ت( این ماهه مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ا -4تبصره 
 که مجازات معاون به ترت ب جزای نقسی ه جه چاا ، ش  و هفت اتت.

شوه. هه اعمال میه  صو تی که به هر علت قصاص نفس یا عضو اجراء نشوه، مجازات معاون بر اتاس م زان تعزیر فاعل اصلی جرم، مطابق بنس)ت( این ما -2تبصره 

هریاه مسیر تصف ه اعم از اینکه طلبکا  باشس یا نباشس ه  م اکرات  اجعه به و شکسوتگی بوا شوخص و شکسوته یوا بوا هیگوری تبوانی نمایوس           ق.ت: 556ماده  - 1

توا هو    ه  محکمه جنحه به حبس تدهیبی از ش  ماهقرا هاه خصوصی منعقس کنس که آن تبانی یا قرا هاه به نفع مرتکب و به ضر  طلبکا ها یا بعضی از آناا باشس  یا

 شوه. تال محکوم می
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 خیانت در امانت

         از آنجا که تپرهه شسن مال به ام ن،  کن تحقق جرم خ انوت ه  امانوت اتوت و ایون  کون، صورفاً ه  امانوت

ولوی یوا قو م و    قرا هاهی صس  می کنس، موا ه امانت قانونی که قانونگ ا  فره  ا ام ن محسووب کورهه، ماننوس    

 موا ه امانت شرعی، ماننس اموال یم شسه، از شمول جرم خ انت ه  امانت خا ج اتت.

 رفتار در خیانت در امانت

  فتا  ه  خ انت ه  امانت اتتعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقوه کرهن اتت  

  تصاحب به معنای برخو ه مالکانه با مال اتت، ماننس فروختن مال توتط ام ن 

 رهن به معنای هو  کرهن مال از هتترس مالک اتت، به نحوی که از ب ن نرفته باشس، بنابراین مفقوه مفقوه ک

 شسن مال،  فتا  خ انت ه  امانت  محسوب نمی شوه.

 مقید بودن خیانت در امانت

 .نت جه خ انت ه  امانت، و وه ضر  به مالک یا متصرف قانونی اتت  ل ا جرمی مق س اتت 

 ه  امانت عالوه بر توء ن ت عام، توء ن وت خواص، یعنوی قصوس ضور  زهن بوه مالوک یوا          عنصر  وانی خ انت

 متصرف اتت.

 :خ انت ه  امانت جرم آنی اتت. نکته 

 تلف مال مقروض

  آن مال  ا تلف کنس، چون قرض از عقوه تمل کی اتوت، مقتورض   « ب»قرض ههس، و « ب»مالی  ا به « الف»ایر

وی نه تناا خ انت ه  امانت ن ست، بلکه اتاتواً هو چ جرموی محسووب     مالک مال محسوب می شوه. ل ا عمل 

 نمی شوه.

 .اما ایر عا یه باشس، خ انت ه  امانت  خ هاهه اتت 

 رکن سپردن

  کن تپرهن، بایس تپرهن قانونی باشس  یعنی یس تپا نسه، مشروع و قانونی باشس  

  بعساً معلوم شوه کوه توپا نسه موال توا   بووهه      ل ا ایر کسی که مال به او تپرهه شسه، مال  ا تصاحب کنس و

اتت، یعنی اموال مسروقه  ا تپرهه اتت، خواه ی رنسه مال به مسروقه بووهن علوم هاشوته باشوس، یوا نساشوته       

 باشس، ه  هر حال  فتا  تصاحب وی خ انت ه  امانت محسوب نمی شوه 

 .زیرا ه  هر حال تپرهن قانونی نبوهه اتت 
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 خیانت در امانت منافع

       ایر مال ها ای منافع باشس، منافع آن ن ز به تبع خوه مال تپرهه شسه به امو ن محسووب موی شووه. بنوابراین

 نسبت به منافع ن ز خ انت ه  امانت متصو  اتت.

 سپردن برای مصرف معین

  ا به ایر مال  ا بسپا ه و بنابر مستره کرهن نباشس، بلکه صرفاً بنا بر به مصرف مع ن  تانسن باشس، ایر مال 

 مصرف هیگری برتانس، با جمع  کن نت جه و عنصر  وانی،  فتا  وی خ انت ه  امانت محسوب خواهس شس.

 امانت خالف قاعده

       پولی که به  بانک تپرهه می شوه اصطالحاً امانت خالف قاعسه اتت و ماه تاً عقس قورض موی باشوس. لو ا ایور

نوس، چوون ماه توًا قورض بووهه، خ انوت ه  امانوت        کا منس بانک از مستره کرهن وجه توپرهه شوسه امتنواع ک   

 محسوب نمی شوه.

 سوء استفاده از سفید امضاء

     ایر تف س امضاء یا تف س مار به کسی تپرهه شوه، او هر یک از  فتا  های خ انت ه  امانوت  ا ن وز مرتکوب

تف س ماور واقوع    یرهه، عمل وی خ انت ه  امانت محسوب نشسه و صرفاً جرم توء اتتفاهه از تف س امضاء یا

 شسه اتت. که برخالف خ انت ه  امانت، جرم مطلق اتت.

      ه  جرم توء اتتفاهه خواه تپرهه شسه باشس و خواه به هر طریقی فره تف س مار یا توف س امضوا  ا بوه هتوت

 آو هه باشس، این جرم واقع شسه اتت. ل ا برخالف خ انت ه  امانت،  کن تپرهن ه  آن الزم ن ست.

  وانی صرف توء ن ت عام کافی اتت ه  جرم توء اتتفاهه از نظر عنصر  

 .یعنی جرم مطلق با توء ن ت عام اتت. و توء ن ت خاص الزم نسا ه 

 تقاصه یا مقاصه

    ایر ام ن از اتترهاه مال امتناع کنس و علت پس نساهن مال مطالبه حق الزحمه باشس، اصطالحاً به آن تقواص یوا

یر چه ام ن هم تصاحب کرهه و هم موجب و وه ضر  شوسه اتوت، اموا چوون تووء ن وت       مقاصه می یوینس و ا

 تعزیرات. 374نمی شوه. ماهه  خاص، یعنی قصس ضر  زهن نساشته،  فتا  وی خ انت ه  امانت محسوب

 عدم امکان تعدد معنوی بین سه جرم

 یک  فتا  واحوس ایون عنواوین     ترقت، کالهبرها ی و خ انت ه  امانت غ ر قابل جمع هستنس  یعنی ه چگاه بر

 با هم جمع نمی شوه.

 ب ن این جرایم ه چگاه تعسه معنوی شکل نمی ی ره. به عبا ت هیگر 
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  فصل بیست و چهارم ب خیانت در امانت

 سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضا
 

اسعتفاده   يسو دست آوردهه ببه هر طريق  یااست  شده سپردههركس از سفيد مهر يا سفيد امضايي كه به او  :679ماده 

 .سال حبس محكوم خواهد شد به يك تا سه 4نمايد

  توف س   ، آن اتت که، مرتکب بورای بوه هتوت آو هن   «به هر طریق به هتت آو هه باشس»مقصوه از عبا ت

مار یا تف س امضا، به هر نوع عمل ات اعم از متقلبانه نظ ور تورقت، قاور و غلبوه و یوا غ رمتقلبانوه متوتول        

 شس خواه توام با چن ن قصسی نباشس یرهه. خواه از ابتسا و از زمان تحص ل به قصس توء اتتفاهه بوهه با

 چ زی بر  وی آن و صرف نشان  ا ننوشتنتوء اتتفاهه م کو  ه  ماهه اعم از مالی و غ رمالی اتت و حتی ب

  هاهن آن به هیگران  ا ن ز شامل می شوه

  ه صواحب  جرم موضوع این ماهه، جرمی با توء ن ت خاص اتت و توء ن ت خاص آن قصس ایراه خسا ت بو

 امضا یا صاحب مار می باشس 

  ،اتت.« توء اتتفاهه از تف س مار یا تف س امضا»عنصر ماهی این جرم 

 امانتخیانت در 

سفته و چك و قبض و نظاير آن به عنعوان اجعاره يعا     هايي از قبيل منقول يا نوشتههرگاه اموال منقول يا غير :671ماده 

كعه اشعياي    9اين بوده اسعت  بر و بنا 2به كسي داده شدهاجرت  بي امانت يا رهن يا براي وكالت يا هركار با اجرت يا

 مالكين يا متصرفين آنها 1برسد و شخصي كه آن اشيا نزد او بوده آنها را به ضرر مذكور مسترد شود يا به مصرف معيني

 .از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد به حبس 5نمایدمفقود يا تلف يا  تصاحبيا  استعمال

  ،و. . غ ر قابل ی شت می باشس  هم به موجب قانون وهم جرم موضوع این ماهه.  

 ک یا متصرف بر ابر فعل مرتکب اتت و نت جه آن و وه ضر  به مال جرم موضوع این ماهه جرمی آنی و مق س اتت 

  ایر شخصی مالی  ا که مسبو  به امانت بوهه تخریب کنس، ب ن تخریب و خ انت ه  امانت تعسه معنوی  خ می ههس 

 برخالف کالهبرها ی ن از به عنصر نفع برای مرتکب نسا ه  جرم خ انت ه  امانت 

  عمل واحس نمی توانس واجس هر هو عنوان کالهبرها ی و خ انت ه  امانت باشس 

                                                           
1
 .مطلق - 

2
 . کن تپرهن قانونی - 

3
 امانت قرا هاهی. - 

4
 ضر  = نت جه = جرم مق س  + قصس نت جه = توء ن ت خاص. - 

5
 نمایس، به همه برمی یرهه. - 
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 ول و اتناه و نوشته هایی اتت که وت له تحص ل موال  وووموضوع جرم خ انت ه  امانت مال غ رمنقول و منق

 نمی باشس می باشس و شامل نوشته های تاهه و معمولی 

 جرم خ انت ه  امانت، احراز  ابطه حقوقی امانت آو  و یا عنصر تپرهن می باشس  شرط تحقق 

  م کو  ه  ماهه، قرینه بر این مطلب اتت که عقوه برشومرهه ه  ایون   « اجرت بي هركار با اجرت يا»عبا ت

 یرهه ماهه به ق س حصر نبوهه و شامل تایر عقوه امانت آو  نظ ر عا یه ن ز می 

    برای این که مالی  ا تپرهه شسه به ام ن محسوب کن م الزم ن ست که ع ن آن مال  ا به وی توپرهه شوسه

باشس. بنابراین وجه حاصل از فروش مالی که به ام ن تپرهه شسه یا عوایوس و منوافع حاصول از موال توپرهه      

 به تبع خوه مال تپرهه شسه به ام ن محسوب می یرهه  شسه ن ز

  ه  امانت، هم کا منس و هم غ رکا منس می تواننس مرتکب  جرم شونس ولی ه  اختالس حتمواً بایوس   ه  خ انت

 شخص کا منس هولت باشس و بر حسب وظ فه اموالی به او تپرهه شسه باشس.

 احراق و تخری  و اتالف اموال و حیوانات -  فصل بیست و پنجم

 احراق اموال

كشتي يا هواپيما يا كارخانه يا انبار و به طور كلي هر محل مسكوني يا معد  هر كس عمدا عمارت يا بنا يا :675ماده 

يا جنگل يا خرمن يا هر نو  محصول زراعي يا اشجار يا مزار  يا باغهاي متعلق به ديگري را آتش بزنعد   براي سكني 

 .شود محكوم مي به حبس از دو تا پنج سال

 . را خواهد داشت مجازات محاربباشد  ه قصد مقابله با حکومت اسالمیباعمال فوق در اين فصل در صورتي كه  :4 تبصره

 4د.باش مي شش ماه تا دو سال حبس وق مجازات شرو  به جرايم ف :2 تبصره

  عمل تخریب ه  این ماهه با آت  زهن انجام می ی ره. به این ترت ب شمول ماهه هم از جات نوع اموال آن

 ا تکابی متام محسوه شسه اتت. ب ان شسه انس و هم از جات نوع تخریب که به ق س حصر

 بنوابراین کسوی    ول تبصره یک می باشس.متعلق اموال آت  زهه به غ ر، شرط ضرو ی جرم و ن ز شرط مش

کشتی یا هواپمای متعلق به خوه  ا به قصس مقابله با حکومت آت  بزنس مشمول تبصره یوک واقوع نموی    که 

 شوه.

                                                           
شورح زیور    واتطه عامل خا ج از ا اهه او قصسش معلق بمانس، بوه   شروع به اجرای آن نمایس، لکن بههر کس قصس ا تکاب جرمی کرهه و   ق.م.ا. جدید:422ماده   - 4

 شوه: مجازات می

  می که مجازات قانونی آناا تلب ح ات، حبس هایم یا حبس تعزیری ه جه یک تا ته اتت به حبس تعزیری ه جه چاا یه  جرا -الف

  عضو یا حبس تعزیری ه جه چاا  اتت به حبس تعزیری ه جه پنجمی که مجازات قانونی آناا قطع یه  جرا -ب 

 .می که مجازات قانونی آناا شال  حسی یا حبس تعزیری ه جه پنج اتت به حبس تعزیری یا شال  یا جزای نقسی ه جه ش یه  جرا -پ 

اطوالع بووهه وقووع جورم غ ورممکن باشوس، اقوسام         رتکوب از آناوا بوی   هریاه  فتا  ا تکابی، ا تباط مستق م با ا تکاب جرم هاشته، لکن به جاات ماهی که م -تبصره

 شسه ه  حکم شروع به جرم اتت. انجام
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 آت  زهن ه ختان و بنا های موجوه ه  آن اتت و منظو  از آتو  زهن انبوا  ن وز    آت  زهن باغ منظو  از ،

 آت  زهن کل آن اتت.

  ایرچه عمستاً عنصر ماهی احترا  به صو ت فعل مثبت ماهی اتت. ل کن ممکن اتت به صو ت ترک فعل

 ن ز واقع شوه.

 .آتش بزند به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شدمتعلق به ديگري را  سایر اشیای منقولهركس  :676ماده 

 .این ماهه شامل کل ه اموال منقول شسه، ل کن از لحاظ نوع عمل تخریبی محسوه به آت  زهن شسه اتت 

  4خا ج باشس، مشمول این ماهه اتت. 375احرا  آن هتته از اموال منقول که از شمول ماهه 

  خسا ت یرهه و اال هریاه مال شعله و  یرهه ولی به لحاظ ضس حریق آت  زهن بایس منجر به ایجاه حساقل

 بوهن نسوزه و ه چگونه خسا تی به آن وا ه نگرهه از شمول این ماهه خا ج اتت.

 تخریب و اتالف اموال

به هر نحو كال يا بعضعا تلعف    یاديگري را تخريب نمايد   اشياي منقول يا غيرمنقول متعلق به عمداهركس  :677ماده 

 .ازكار اندازد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد یانمايد و 

     این ماهه برخالف ماهه قبل عالوه بر این که تمامی اموال منقول و غ رمنقول  ا ه  بر می ی وره شوامل هموه

 نوع اموال تخریبی ن ز می شوه 

 بایس منجر به ایجاه حوساقل خسوا ت یورهه و اال فرضواً موال       ، آت  زهنبرای تحقق جرم موضوع این ماهه

 شعله و  یشته ولی به هل ل جنس ضس حریق آن ه چ یونه آت بی نب نس از شمول ماهه خا ج اتت.

      عنصر معنوی جرم تخریب عمس عام یعنی عمس و قصس ه  ا تکاب فعل زیانبا  می باشوس و ن وازی بوه احوراز

 توء ن ت خاص نمی باشس.

 کیفر به واسطه استفاده از مواد منفجره در جرم تخریب و حرق اموالتشدید 

مواد منفجره واق  شده باشد مجازات مرتكب دو تا   ( به وسيله677( و )676هرگاه جرايم مذكور در مواد ) :678ماده 

 2. است پنج سال حبس

  اتته  این ماهه  حالت مشسهه ای از جرایم م کو  ه  هو ماهه قبل پ   ب نی شسه  

      ه   هیوف    .م.ا. جسیوس  104ه  مواهه   377و  373جرم موضوع این ماهه بورخالف جورایم موضووع موواه

 جرایم قابل ی شت ذکر نشسه اتت.

                                                           
 منظو  اموال منقولی غ ر از کشتی و هواپ ما اتت. - 1
 تشسیس نوعی. - 2
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 تلف یا مسموم یا ناقص نمودن حیوان حالل گوشت یا ممنوع الشکار

حيواناتي كه شكار آنها توسط دولت یا متعلق به ديگري  حيوان حالل گوشت  به عمد و بدون ضرورتهركس  :673ماده 

نود و يك روز تا شش ماه يا جزاي نقدي  مسموم يا تلف يا ناقص كند به حبس از یااعالم شده است را بكشد  ممنو  

 .از يك ميليون و پانصد هزار ريال تا سه ميليون ريال محكوم خواهد شد

 لت ممنوع اعالم شسه اتت که این ممنوع ت این ماهه به ح واناتی اشا ه کرهه اتت که شکا  آناا توتط هو

 مطلق و ممنوع ت فصلی می باشس 

  کشتن و اتالف ح وان ممکن اتت مباشرتاً یا بالتسب ب باشس 

  و ل ا مشمول این ماهه اتت بوهه ، اتب ح وان حالل یوشت81به موجب نظریه مشو تی تال. 

 شکار و صید بدون مجوز حیوانات حفاظت شده

 وحشی حفاظت شدهصيد حيوانات و جعانوران   یاشكار   اقدام به برخالف مقررات و بدون مجوز قانونیهركس  :682ماده 

ريال تا هجده ميليون ريال محكعوم خواهعد    جزاي نقدي از يك و نيم ميليون  یا حبس از سه ماه تا سه سال و  نمايد به

 .شد

   مو ه این نوع ح وانات به هالیلی مثول  و  منظو  از ح وانات و جانو ان وحشی حفاظت شسه آن اتت که ه

 ا جزو یونوه هوای     ا ممنوع اعالم کرهه بلکه آن ها به انقراض بوهن نسل آن ها هولت نه تناا شکا  آن ها

 حفاظت شسه اعالم نموهه اتت.

  غ ر قابل ی شت اتت.379جرم موضوع این ماهه برخالف جرم موضوع ماهه ، 

   غ رمجاز و قاچا  نموهن ح وان شکا  شسه هو جرم می یرهه.به موجب نظریه مشو تی شکا 

 احراق و اتالف اسناد دولتي

كند به حبس از دو تعا   تلفديگري  نحو به هررا بسوزاند يا  اسناد دولتیها و ساير  دفاتر و قباله عالماًهركس  :684ماده 

 .محكوم خواهد شد ده سال 

  یا او ا  تجا تی و غ رتجا تی غ رهولتی اشا ه ها ه. این شرط که به اتناه  382ه  این ماهه برخالف ماهه

 که اتالف تنس موجب ضر  غ ر باشس ذکر نشسه و به عبا ت هیگر و وه ضر  ه  تلف کورهن اتوناه هولتوی   

 مفروض یرفته شسه اتت.

 توی هولوت   منظو  از اتناه و هفاتر هولتی، اتناه و هفاتر متعلق به هولت اتت و نه اتناه و هفاتر صاه ه از

 و یا اتناه  تمی.

 ایس از بو ن  ب ن هانست، بلکهآله تلف کرهن زصرف هو ن مه و پا ه کرهن یک تنس  ا هم شه نمی توان به من

 برهن بر آن صس  کنس.
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 دولتيغیراحراق و اتالف اسناد 

هر نو  اسناد يا اوراق تجارتي و غيرتجارتي غير دولتي را كه اتالف آنها موجب ضعرر غيعر    عالماهركس  :682ماده 

 .خواهد شد كند به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم تلفديگر  نحو به هراست بسوزاند يا 

  قابل تبر می آیس که تنس و نوشته تلف شسه یا توزانسه شسه بایس « موجب ضر  غ ر اتت»با عنایت به ق س 
 اتناه  ا هاشته باشس و اال نمی توانس موجب ضر  یرهه.

 .عنصر معنوی جرم موضوع این ماهه عبا ت اتت از عمس ه  اتالف و توزانسن، ولی توء ن ت خاص ضرو ی ن ست 

 .جرم موضوع این ماهه، جرمی مق س و قابل ی شت اتت 

 نهب و غارت و اتالف به نحو قهر و غلبه

به  جماعتی بیش از سه نفرهر نو  نهب و غارت و اتالف اموال و اجناس و امتعه يا محصوالت كه از طرف  :689ماده 

 .محكوم خواهند شد  واق  شود چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال نحو قهر و غلبه 

  منظو  از قار و غلبه، توتل به خشونت و عنف اتت 

 ماهه اتت و یک مال  ا شامل نمی شوه  تعسه اموال از شرایط شمول 

  نفر بایس از ا تکاب آن مباشرت هاشته باشنس و اال چنانچه تعوساه مباشورین    4برای تحقق این جرم، حساقل

 کرهه باشنس از شمول این ماهه خا ج اتت  کمتر از این باشس ولی تعساهی هم معاونت

  به غا ت  وه تا جرم تحقق یابس جرم موضوع این ماهه مق س اتت و بایس مالی تخریب یا 

   جرم موضوع این ماهه از مصاهیق جرم مرتبط اتت که چنسین تن ه  یک زمان مرتکب جرایمی می شوونس

 شریک و هیگری  ا معاون هانست. بسون آن که یکی  ا بتوان

 :681جرایم موضوع ماده 

 نخلستان غیر؛ خراب کردن باغ، تاکستان یا  -یدن و قطع و درو نمودن محصول غیر چران

 خشکانیدن یا تضییع کردن باغ غیر از طریق سرقت آب و غیره.

يا نخلستان كسي را خعراب كنعد يعا محصعول       هركس محصول ديگري را بچراند يا تاكستان يا باغ ميوه  :681ماده 

كه متعلق به آن است يا با اقدامات و وسايل ديگر خشك  به واسطه سرقت يا قط  آبيديگري را قط  و درو نمايد يا 

( 73تعا )  شالق واز شش ماه تا سه سال  حبسيا باعث تضيي  آن بشود يا آسياب ديگري را از استفاده بيندازد به  4كند

 2.شود ضربه محكوم مي

                                                           
1
 جرم تخریب. - 

2
  .م.ا. جسیس.134ماهه  2 ک. تبصره  - 
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  و نابوه شسن می باشس از اتتفاهه انساختن، نوعی خرابکا ی و تخریب اتت که همراه با آبا  ف زیکی تباه شسن 

  هم ن قانون عمل خواهس شس  331ه  صو تی که ترقت آب موجب خشکان سن نشوه، طبق ماهه 

  به موجب ماهه م کو ، خشکان سن و تض  ع نموهن از طریق ترقت آب مستوجب ک فر حبس از ش  ماه تا

م کو  ه  تبصره  مستقل ضربه شال  می باشس  چن ن عملی از مصاهیق تعسه خاص یا جرم 74ته تال و تا 

 4 .م.ا. جسیس می باشس. 134ماهه  2

 اتالف و قطع اسله نخل

از بين ببرد يا قط  نمايد به سه تعا   بدون مجوز قانونی ترتيب يا هر وسيله  هركس اصله نخل خرما را به هر :685ماده 

 .دو مجازات محكوم خواهد شد هر یااز يك ميليون و پانصد هزار تا سه ميليون ريال جزاي نقدي  یا  شش ماه حبس

  ًها ه و شامل ه ختان خرمایی که ه  معوابر عموومی و    تعلق به اشخاص خصوصیاصله خرما ه  این ماهه لزوما

 383پا ک ها و ... وجوه ها ه و جزو اموال عمومی اتت نمی یرهه. زیرا چن ن ه ختی تابع حکم عام مواهه  

 اتت و قرینه بر این مطلب، قابل ی شت بوهن این جرم اتت. هم ن قانون

 قطع و اتالف درختان موضوع قانون گسترش فضای سبز

یبا  مذكور قطع    عالما عامدا و برخالف قانونسبز را  هركس درختان موضو  ماده يك قانون گسترش فضاي :686ماده 

به حبس تعزيري از شش ماه تا سعه   وارده حسب مورد خسارتعالوه بر جبران رفتن آنها را فراهم آورد  موجبات از بين

 .ميليون تا هجده ميليون ريال محكوم خواهد شد جزاي نقدي از سه یاسال و 

   اتوت و نوه    این جرم حتی توتط مالک ه خت ن ز قابل ا تکاب اتت. زیرا یک جرم عل ه آتوای  عموومی

 جرمی عل ه اموال و مویس این مطلب غ رقابل ی شت بوهن این جرم اتت.

        .. تخریب ه خت اعم از این اتت که مستق ماً قطع شسه یا اینکه بوه طرقوی مثول  یخوتن موواه شو م ایی و

و . ل کن قطع شاخ موجبات از ب ن  فتن آن فراهم شوه و اعم از این اتت که ه خت مثمر باشس یا غ رمثمر

 برگ ه ختان  ا نمی توان به منزله قطع ه خت هانست.

 

 

                                                           
، مقور ات تعوسه   قانون عنوان مجرمانه خاصوی هاشوته باشوس    ه  مجموع جرایم ا تکابیکه ه  صو تی  ق.م.ا. جدید: 491ماده  2تبصره  - 4

 یرهه. و مرتکب به مجازات مقر  ه  قانون محکوم می شوه نمیجرم، اعمال 
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 احراق و هر نوع خرابکاری در تاسیسات مورد استفاده عمومي و عالیم تامین کننده تاسیسات مذکور

، گعاز،   ، نفعت ، برق هاي آب و فاضالب قبيل شبكه هركس در وسايل و تاسيسات مورد استفاده عمومي از :687ماده 

( و راديو و تلويزيون و متعلقات مربوط به آنها اعم از  تلفن و مراكز فركانس و ماكروويو )مخابراتپست و تلگراف و 

هاي هعوايي يعازميني يعا     هاي برق و خطوط انتقال نيرو و مخابرات )كابل سد و كانال و انشعاب لوله كشي ونيروگاه

با سرمايه مشعترک دولعت و بخعش     یاسرمايه دولت  هزينه يا  ( و دستگاههاي توليد و توزي  و انتقال آنها كه به نوري

همچنين در عاليم راهنمايي و رانندگي و سعاير   وايجاد شده  برای استفاده عمومیغيردولتي يا توسط بخش خصوصي 

، مرتكعب   نصعب شعده اسعت    هعا  حفظ جان اشخاص يا تامين تاسيسات فوق يا شوار  و جاده عاليمي كه به منظور

منظور او اخالل در نظم و امنيت  بدون آن کهيا از كار انداختن يا هر نو  خرابكاري ديگر شود تخريب يا ايجاد حريق 

 .عمومي باشد به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهد شد

در صورتي كه اعمال مذكور به منظور اخالل در نظم و امنيت جامعه و مقابلعه بعا حكومعت اسعالمي باشعد       :4 تبصره

 . راخواهد داشت محاربمجازات 

 4. است يك تا سه سال حبس مجازات شرو  به جرايم فوق  :2 تبصره

    تعلق این اموال به هولت شرط تحقق جرم مشمول این ماهه نمی باشس  بلکه مام آن اتت که اموال مو کو

باشس یوا بخو  خصوصوی.     برای اتتفاهه عمومی ایجاه شسه باشنس اعم از آنکه اموال م کو  متعلق به هولت

ل کن ایجاه یا نصب شسن آن ها شرط تحقق جرم اتت. از طرفی صرف نصب شسن کفایوت موی کنوس، هور     

 چنس ه  عمل مو ه اتتفاهه واقع نشونس 

 اعمال  ا ه  صو تی که به منظو  اخالل ه  نظم  ا اعمال یک ضابطه ذهنی مجازات اینتبصره یک این ماهه ب

 و امن ت جامعه و مقابله با حکومت اتالمی، ا تکاب یابنس مجازات محا به هانسته اتت.

 
                                                           

4
واتوطه عامول خوا ج از ا اهه او      هر کس قصس ا تکاب جرمی کورهه و شوروع بوه اجورای آن نمایوس، لکون بوه         ق.م.ا. جدید:422ماده  - 

 شوه: شرح زیر مجازات می قصسش معلق بمانس، به

  می که مجازات قانونی آناا تلب ح ات، حبس هایم یا حبس تعزیری ه جه یک تا ته اتت به حبس تعزیری ه جه چاا یه  جرا -الف

  می که مجازات قانونی آناا قطع عضو یا حبس تعزیری ه جه چاا  اتت به حبس تعزیری ه جه پنجیه  جرا -ب 

 .می که مجازات قانونی آناا شال  حسی یا حبس تعزیری ه جه پنج اتت به حبس تعزیری یا شال  یا جزای نقسی ه جه ش یه  جرا -پ 

اطوالع بووهه وقووع جورم      هریاه  فتا  ا تکابی، ا تباط مستق م با ا تکاب جرم هاشته، لکن به جاات ماهی که مرتکب از آناا بی -تبصره

 شسه ه  حکم شروع به جرم اتت. مغ رممکن باشس، اقسام انجا
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 اقدام علیه بهداشت عمومي

آلوده كعردن آب آشعاميدني يعا توزيع  آب      از قبیلشناخته شود  تهدید علیه بهداشت عمومیهر اقدامي كه  :688ماده 

هعا،   غير بهداشتي فضوالت انساني و دامي و مواد زايد، ريختن مواد مسموم كننعده در رودخانعه   ، دف   آشاميدني آلوده

فاضالب بعراي    هاي خانه ، استفاده غير مجاز فاضالب خام يا پس آب تصفيه  زباله در خيابان ها و كشتار غير مجازدام

تا  حبس نباشند به  چنانچه طبق قوانين خاص مشمول مجازات شديدتري  باشد و مرتكبين مي ممنوعاورزي مصارف كش

 .يك سال محكوم خواهند شد

شود و نيعز غيعر    عمومي و آلودگي محيط زيست شناخته مي  اينكه اقدام مزبور تهديد عليه بهداشت تشخيص :4 تبصره

، درمان و  وزارت بهداشتبودن كشتار دام و دف  فضوالت دامي و همچنين اعالم جرم مذكورحسب مورد بر عهدة  مجاز

 .خواهد بود سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی ، آموزش پزشکی

يا زمعين  ست از پخش يا آميختن مواد خارجي به آب يا هوا يا خاک ا منظور از آلودگي محيط زيست عبارت :2 تبصره

انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا  ، شيميايي يا بيولوژيك آن را به طوري كه به حال  كيفيت فيزيكي  به ميزاني كه

 .تغيير دهد مضر باشدآثار یا ابنیه 

  م.ا. این جرم غ ر قابل ی شت اتت و بسون شوکایت شواکی    104با توجه به عسم ذکر این ماهه ه  ماهه. 

  ت سیی اتت.ن ز قابل 

   مصاهیق م کو  ه  این ماهه تمث لی اتت و شامل اعمالی نظ ر  یختن زباله ه  ب ابان، به حرکوت ه  آو هن

 ه  معابر عمومی و ... ن ز می یرهه. زا وت له هوه

 کیفر حرق و تخریب منجز به قتل و یا صدمه و جراحت بدني

منتهی به قتل یا نقبص  و ساير اقدامات انجام شده   در تمام موارد مذكور در اين فصل هرگاه حرق و تخريب :683ماده 

مورد به قصاص و پرداخت ديه و در هر  حسب  عالوه بر مجازاتهای مذکورمرتكب  عضو یا جراحت و صدمه به انسانی شود

 .نيز محكوم خواهد شد  حال به تاديه خسارات وارده

  و بسون مطالبه ضر  و زیان و ... از توی زیوان هیوسه بوه مووا ه      هل ل بر آن ن ست که هاهیاه  اتاًاین ماهه

 م کو  حکم ههس.
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 فصل بیست و ششم ب هتک حرمت منازل و امالک غیر

 :632جرایم موضوع ماده 

 تصرف عدواني، مزاحمت و ممانعت از حق؛ -تصرف از طریق صحنه سازی؛  تهیه آثار

 لزوم رسیدگي خارج از نوبت؛ -ریب محیط زیست و منابع طبیعي؛ تخ

 ارتکاب دسته جمعي جرم و لزوم بازداشت موقت.

،  ، امحعاي معرز، كعرت بنعدي     ، تغيير حعد فاصعل   ديواركشي ، كني از قبيل پي صحنه سازیهركس به وسيله  :632ماده 

آثار تصرف در اراضي مزروعي اعم از كشت شده يا در ، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهيه  حفرچاه ، نهركشي

  سارها، انهار طبيعي و پارک چشمه ، ها، مناب  آب ها، قلمستان ها، باغ ، كوهستان ها و مرات  ملي شده ، جنگل آيش زراعي

دامداري و دامپروري و كشت و صنعت و اراضي موات و بعاير و سعاير اراضعي و     ، تاسيسات كشاورزي و هاي ملي

اوقاف و همچنين اراضي و امالک و موقوفعات   یاها  يا شهرداري  هاي وابسته به دولت شركت یابه دولت  متعلقمالک ا

به منظور تصرف  اشخاص حقيقي يا حقوقي یايافته   اختصاصالمنفعه  عاممصارف و محبوسات و اثالث باقيه كه براي 

حفاظعت محعيط زيسعت يعا مراجع        بدون اجازه سعازمان   یا، مبادرت نمايد  معرفي كردن خود يا ديگري  حق يا ذي

به هرگونه تجعاوز    اقدام یاگردد  تخری  محیط زیست و مناب  طبیعینمايد كه موجب  ذيصالح ديگر مبادرت به عملياتي 

حق در موارد مذكور نمايد به مجازات يك ماه تا يك سعال حعبس    و تصرف عدواني يا ايجاد مزاحمت يا ممانعت از

 .شود ميمحكوم  

 .مزاحمت يا ممانعت از حق يا اعاده وض  به حال سابق نمايد  دادگاه موظف است حسب مورد رف  تصرف عدواني يا رف 

آيد و مقام قضايي با تنظعيم صعورت مجلعس دسعتور      مي به عمل خارج از نوبتبه جرايم فوق الذكر  رسيدگي :4 تبصره

 .خواهد داد قطعيعمليات متجاوز را تا صدور حكم  متوقف ماندن 

 قبرار بازداشبت  موجود باشعد   ارتكاب جرم قراين قوي بر وباشد  تعداد متهمان سه نفر یا بیشتردر صورتي كه  :2 تبصره

 .تجاوز را بنمايد تواند تقاضاي خل  يد و قل  بنا و اشجار و رف  آثار شد، مدعي مي صادر خواهد

  قانوناً تلب مالک ت شسه ن ز می یرهه اطال  ها ه و شامل ملکی که از وی « هرکس»واژه 
   با ه  نظر یرفتن این ماهه و مصاهیق مطروحه ه  آن، تصرف عسوانی موضوع این ماهه ه  اموال غ رمنقوول

 صو ت می ی ره 
 ء بر مال غ ر وجوه ها ه، جرم ه  حال تجسیس اتت.تصرف عسوانی جرمی مستمر اتت  زیرا ماهام که اتت ال 

  بر مسئول ت مسنی، عمل مرتکب جرم و قابل مجازات از یک ماه تا ته تال حبس اتت.تصرف عسوانی، عالوه 

 .ه  جرم تصرف عسوانی، متصرف ه  صو تی قابل مجازات اتت که مسعی تصرف ه  مالت مقر  شکایت کنس 

  ایر غاصب بنایی ه  ملک غ ر احساث کرهه باشوس هاهیواه موظوف    « تصرف عسوانی»ه  صو ت احراز وقوع بزه
 به قلع و قمع بنا حکم ههس. اتت
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 ورود به ملک غیر به قهر و غلبه و یا توقف با قهر و غلبه در آن

ديگري است اعم از آن كه محصور باشد يا نباشد يا در  شود كه در تصرف به قهر و غلبه داخل ملکیكس  هر :634ماده 

حسب مورد  رف  تجاوزباشد عالوه بر   غلبه ماندهبه قهر و غلبه نبوده ولي بعد از اخطار متصرف به قهر و  ابتداي ورود

  باشعد بعه    حامل سالح آنها يكي ازالاقل  و يا بيشتر بوده مرتکبین دو نفرشود. هرگاه  محكوم مي  حبسبه يك تا شش ماه 

 .حبس از يك تا سه سال محكوم خواهند شد

 به وت له احس مرتکب ن موجب تشسیس ک فر هر هو نفر خواهس شس  حمل تالح 

  یرهه  خواه از آن به واتطه اطال  ماهه، صرف حمل تالح از ناح ه احس مرتکب ن موجب تشسیس ک فری می

 ه به قار و غلبه موبر بوهه باشس یا نباشس.واتتفاهه شسه باشس خواه نشسه و خواه ه  و 

 غلبهتصرف ملک غیر به قهر و 

عالوه بر رف  تجاوز به حبس از سه ماه تا يك سعال   كند تصرفهرگاه كسي ملك ديگري را به قهر و غلبه  :632ماده 

 .محكوم خواهدشد

  تصرف عسوانی با قار و غلبه جرم غ رمستمر اتت 34به موجب  ای وحست  ویه تال ، 

 ک هیگری، ملکی اتت که ه  تصرف قانونی هیگری قرا  ها ه و نمی توان بوه اتوتناه   لمقصوه از مقنن از م

اجا ه هاهه یا حق انتفاع از آن  ا ق س اخ ر تصرف توام با قار و غلبه مالک ملک ه  ملکی که منافع آن  ا به 

 به غ ر منتقل نموهه جرم نساتت.

  قار و غلبه یرچه برای چنس تاعت هم کوه  بقای ه  تصرف ه  اینجا شرط ن ست و صرف تصرف نموهن به

 جرم اتت. باشس

 اعاده تجاوز پس از اجرای حکم

منقولي يا محكوم به رف  مزاحمت يعا رفع    مال غير اگر كسي به موجب حكم قطعي محكوم به خل  يد از :639ماده 

تصرف يا مزاحمت يا ممانعت از حق نمايعد   مورد حكم را عدواناً بعد از اجرای حکم مجدداًشده باشد،  ممانعت از حق

 .شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد به حبس از عالوه بر رف  تجاوز

  جرم موضوع این ماهه وقتی محقق می یرهه که به موجب حکم قطعی ملکی از یس محکوم عل ه خا ج شسه و

 مجسهاً به نحو عسوان تصرف یرهه 

  عسوانی، ممانعت یا مزاحمت ممکن اتت ک فری یا حقوقی باشس.حکم قطعی قبلی مبنی بر  فع تصرف 
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 ورود به عنف یا تهدید به منزل افراد

هركس در منزل يا مسكن ديگري به عنف يا تهديد وارد شود به مجازات از شش ماه تا سعه سعال حعبس    :  631ماده 

باشد به حبس از يك تا  حامل سالح یکی از آنهاو الاقل بوده  مرتکبین دو نفر یا بیشترمحكوم خواهد شد و در صورتي كه 

 .شوند شش سال محكوم مي

  موجری که برای تخل ه ع ن مستاجره به عنف وا ه منزل می شوه، مشمول این ماهه اتت 

  جرم موضوع این ماهه، جرمی قابل ی شت و آنی اتت 

  عنف بایس برای و وه به منزل یا مسکن باشس نه برای اهامه توقف ه  آن 

 اشخاص باشس یا  ال نسبت بهعنف و تاسیس، نشانگر اعمال خشونت و قار و غلبه اتت  اعم از اینکه این اعم

 اموال. با این تفات ر و وه از  وی هیوا  یا از ه  باز  یا با اتلحه مشمول این ماهه ن ست.

 تشدید کیفر به واسطه ارتکاب تصرف به قهر در شب

واق  شده باشد مرتكب به حداكثر مجازات محكعوم    در ش ( 693( و )693در مواد )چنانچه جرايم مذكور  :635ماده 

 .شود مي

 .تشسیس ک فر به واتطه ا تکاب جرم ه  شب  ا تشسیس ع نی یا نوعی می یوینس 

 بازداشت یوم االدای محکوم علیه ممتنع از اجرای حکم و ضرر و زیان

كيفري به رد عين يا مثل مال يا اداي قيمت يا پرداخت  بر محكوميتدر كليه مواردي كه محكوم عليه عالوه  :636ماده 

تقاضاي محكوم له دادگاه  در صورت ديه و ضرر و زيان ناشي از جرم محكوم شده باشد و از اجراي حكم امتنا  نمايد

عليه را بازداشت محكوم  ، بجز مستثنيات دين حكم را اجرا يا تا استيفاي حقوق محكوم له  با فروش اموال محكوم عليه

 .خواهد نمود

اعسار و يا پرداخت به صورت تقسيط بازداشت ادامعه   چنانچه محكوم عليه مدعي اعسار شود تا صدور حكم  :تبصره

 . خواهد داشت

     ه  موا هی که هاهیاه ضمن تع  ن ک فر ملزم به صسو  حکم به  ه ع ن یا مثل یا ق مت موال موضووع جورم

ع ن مال یا مثل یا ق مت آن ن از به ه خواتت ذی نفع نساشوته و هاهیواه  اتواً    می باشس، صسو  حکم به  ه 

، هاهیاه مجاز به صسو  حکوم نموی   اقسام می کنس و اال موکول به ه خواتت ذی نفع بوهه و بسون ه خواتت

 باشس.

 حکم  ایر حکم هاهیاه ک فری ه  مو ه ضر  و زیان ناشی از جرم قابل  ت سیی ه  هیوان عالی کشو  باشس

 .34جزایی هم به تبع آن قابل  ت سیی ه  هیوان عالی کشو  اتت.  .و. . تال 
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 افترا

 و عملی 1افترا بر هو نوع اتت: تاهه 

  نسبت هاهن جرم به هیگری به نحوی که خا ج از هو جرم زنا و لواط باشس، جرم افترا محسوب می شوه 

  موضوع ت نسا ه. ل ا با هر وت له ای قابل ا تکاب اتت برای محکوم شسن به افترا وت له انتساب هاهن جرم 

    صراحت انتساب شرط تحقق افترا اتت ل ا الفاظ عامی ماننس بزهکا ، جنایتکا  و یا مجرم، از آنجا که مصوسا

 خاصی  ا صراحتاً نسبت نمی ههنس، جرم افترا محسوب نمی شوه.

 صحت انتساب

     چنانچه مفتری صحت انتساب  ا اببات کنس یعنی بتوانس ه تتی آنچه نسبت هاهه  ا اببات نمایوس، هیگور جورم

باشس که ه  این صو ت حتی ایور صوحت انتسواب  ا     اشاعه فحشاافترا محسوب نمی شوه  مگر آن که ناظر به 

 بابت کنس باز هم جرم افترا واقع شسه اتت.

 نکته: دو

 خص حق قی باشس. ل ا نسبت هاهن جرم به اشخاص حقوقی، جرم افترا محسوب نمی شوه.شس قربانی جرم افترا بای 

     شست و ضعف جرم ه  افترا مام ن ست. بنابراین حتی ایر جرایم خف فی ماننس جورم  اهنموایی و  اننوسیی  ا

 به کسی نسبت ههس، مفتری محسوب می شوه.

 وجود دو علم

 هو علم هاشته باشس: سمرتکب جرم افترا بای 

  بسانس که آنچه نسبت می ههس جرم اتت 

 .به ه وغ بوهن نسبتی که می ههس آیاه باشس 

 مطلق یا مقید؟

 یعنی  فتا  صرف انتساب جرم اتت و توء ن ت خاصی ه  تحقق افترا شرط  2جرمی مطلق اتت  ی تاههافترا

 تحقق جرم نمی باشس. ل ا افترا  جرم مطلق بسون توء ن ت خاص اتت.

 

                                                           
 ب انی، قولی یا نظری ن ز می یوینس.افترای  به افترای تاهه  - 1
 عملی، جرمی مق س اتت. افترایِاما  - 2
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 افترای عملی  

  از نظر عنصر ماهی  فتا  ی ا هن، مخفی کرهن و متعلق به غ ر قلمساه کرهن اتت  یعنی کسی وتایل جرم یا
 ح طه تصرفات کسی قرا  ههس.اش ای اتاام آو   ا ه  

      افترای عملی، توء ن ت خاص الزم ها ه  یعنی  فتا  های فو  با قصس متام نموهن هیگوری انجوام ی وره. لو ا
ایر برای فرا ی هاهن خوه از اتاامی وتل ه  ا ه  تصرفات هیگری قورا هاهه اتوت بوسون آنکوه قصوس موتام       

 فقسان توء ن ت خاص واقع نشسه اتت. کرهن هیگری  ا هاشته باشس افترای عملی به هل ل

 مطلق یا مقید؟

  یعنی بایس شخص مو ه افترا قرا  یرفته تحت تعق وب قورا     4اتت با توء ن ت خاص افترای عملی جرم مق س
ی ره و تعق ب وی منتای به منع تعق ب یا صسو   ای برائت شوه که ه  این صو ت بعس از حصول این نت جوه  

 عملی  ا واقع شسه محسوب کره.می توان جرم افترای 

 اهمیت نوع مال

           ه  افترای عملی منقول یا غ رمنقول بوهن مال مام ن ست  بنوابراین حتوی ایور کسوی جرموی  ا ه  یوک موال غ رمنقوول بوه
 هیگری منتسب کنس، مثالً تخریب ه  یک ملک تا یخی  ا متعلق به هیگری قلمساه نمایس، افترای عملی واقع شسه اتت.

  بیست و هفتم ب افترا و توهین و هتک حرمتفصل 
 افترای ساده

ببه هبر   در روزنامه و جرايد يا نطق در مجام  يا  هركس به وسيله اوراق چاپي يا خطي يا به وسيله درج  637:2ماده 

 5شود می جرم محسوبامر  نسبت دهد يا آنها را منتشر نمايد كه مطابق قانون آن  1صریحاامري را  ، به كسي 9وسیله دیگر

( 73به يك ماه تا يك سال حعبس و تعا)   7جز در مواردي كه موجب حد است ثابت نمایدرا  6سنادصحت آن اِ نتواندو 

 8.ضربه شالق يا يكي از آنها حسب مورد محكوم خواهد شد

مرتكعب بعه   سناد را ثابت نمايد چند بتواند صحت اِ محسوب گردد هر 3اشاعه فحشادر مواردي كه نشر آن امر  :تبصره

 .مجازات مذكور محكوم خواهد شد
 ( فقط از توی اشخاص حق قی قابل ا تکاب اتت 397جرم موضوع این ماهه ،) 
  جرم موضوع این ماهه قابل ی شت و مطلق اتت 

                                                           
 افترای تاهه، جرمی مطلق اتت.اما  - 1

2
 جرم افترای تاهه  مطلق و بسون توء ن ت خاص. - 

3
 ه  افترای تاهه وت له موضوع ت نسا ه. - 

4
 کافی ن ست. ،کلی الفاظ  -صراحت انتساب شرط اتت  - 

5
 مرتکب بسانس آن چ زی که نسبت می ههس جرم اتت و بسانس که چ زی که نسبت می ههس ه وغ اتت.جرم محسوب شسن ن ازمنس هو علم اتت:  - 

3
 تناه یعنی  انتساب، نسبت هاهن.اِ - 

7
 .ق ف ها ه  حس نسبت هاهن زنا یا لواط افترا محسوب نمی شوه - 

8
 به خاطر هاشتن نوع مجازات افترا مام اتت. - 

9
 اتتثناء. - 
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  جرم موضوع  این ماهه خصوص تی نسا ه و از اهم ت برخو ها   ا تکابه  وت له « به هر وت له هیگر»با توجه به ق س

 نمی باشس 

       علی  غم به کا   فتن واژه های جمع اوا  و مجامع ه  ماهه، متعسه بوهن او ا  منتشره یوا مجوامعی کوه مرتکوب ه

 نطق کرهه اتت شرط الزم برای تحقق جرم نمی باشس آن ها 

 اهنمایی و  اننسیی  ا به هیگری نسبت ههس، مفتری محسوب و مشمول  حتی ایر کسی ا تکاب جرم تبکی  مثل جرایم 

 این ماهه می شوه و فعل یا ترک فعل مو ه انتساب بایس طبق قوان ن موجوه ه  زمان اتناه جرم محسوب شوه 

  مثل توه ن تاهه، تناا اشخاص حق قی می باشنس افترای عملی قربانی جرم 

 ابتسایی بوهن انتساب جرم ضرو تی نسا ه  ه  جرم افترا مثل توه ن ا تجالی و 

      مفتری بایس از توء ن ت عام، عمس ه  انتساب عمل مجرمانه به هیگری برخو ها  باشس ولی وجووه تووء ن وت خواص

 ضرو ی ن ست.

 نشر اکاذی 

  فتا  ه  این جرم اظاا  اکاذیب یا نسبت هاهن امر ه وغی به شخص هیگر اتت. ل ا  

 :ًبرخالف حق قتی نسبت هاهه می شووه بایوس خوا ج از عنواوین مجرمانوه باشوس. زیورا ه  ایون         امر ک ب و  اوال

 صو ت جرم افترا محسوب خواهس شس.

 :ًنشر اکاذیب اعم اتت از آنکه صریحاً نسبت ههس یا به صو ت ضمنی. ل ا بر عکس افترا که صراحت ه   دوما

 یت می کنس.انتساب الزم بوه، ه  نشر اکاذیب صریحاً یا تلویحاً کفا

  :ًنشر اکاذیب می توانس  اتاً باشس و یا با نقل قول.سوما 

 جرم عنصر رواني

 :عنصر  وانی جرم نشر اکاذیب توء ن ت خاص اتت  یعنی یکی از هو مو ه ذیل 

  قصس اضرا  به غ ر 

 .قصس تشوی  اذهان عمومی یا مقامات  تمی 

 نکته:

 .نشر اکاذیب، جرمی مطلق با توء ن ت خاص اتت 

 خصوصیت جرم نشر اکاذیب

  نشر اکاذیب فقط به صو ت کتبی جرم می باشس، بر خالف افترا که وتل ه انتساب مام نبوه و ل ا هم شفاهی و

 هم کتبی امکانپ یر بوه.
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 نسبت دادن اعمال خالف واقع –نشر و اشاعه اکاذیب 

يا مقامات رسمي به وسيله نامعه يعا شعكواييه يعا      اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي  2قصدهركس به  638:4ماده 

يا گزارش يا توزي  هرگونه اوراق چاپي يا خطي با امضا يا بدون امضا اكاذيبي را اظهار نمايد يا  مراسالت يا عرايض 

رسعمي   يعا مقامعات    9حقيقي يا حقوقيبه شخص  راسا یا به عنوان نقل قولبا همان مقاصد اعمالي را برخالف حقيقت 

نحوي از انحاي ضرر مادي يا معنوي به غير وارد شود يا   اعم از اينكه از طريق مزبور به 1تصريحا يا تلويحا نسبت دهد

 6.( ضربه محكوم شود73، بايد به حبس از دو ماه تا دو سال و يا شالق تا ) عالوه براعاده حيثيت در صورت امكان 5نه

  ه  صس  ماهه و تصریح م کو  ه  ذیول  « به قصس اضرا  به غ ر»)نشر اکاذیب( با توجه به بکا   فتن عبا ت این جرم

 ماهه، برخالف توه ن و افترا عل ه اشخاص حقوقی ن ز قابل ا تکاب اتت 

     ای ه، برای تحقق جرم نشر اکاذیب، عاله بر لزوم ه وغ بوهن مطالب مطرح شسه، بایس این کا  بوه وتو له ناموه، شوکو

مراتله، عریضه، یزا ش یا توزیع هریونه او ا  چاپی و خطی با امضا یا بسون امضا یا به عنوان نقول قوول صوریح یوا     

 ضمنی از شخص حق قی یا حقوقی یا مقامات  تمی صو ت ی ره و اظاا ات شفاهی از شمول ماهه خا ج اتت 

  آن الزم ن ست ولی توء ن ت خاص اضورا  بوه   جرم موضوع این ماهه، جرمی مطلق اتت که تحقق ضر  برای شمول

 غ ر یا تشوی  اذهان عمومی یا مقامات  تمی برای تحقق این جرم ضرو ی اتت 

 .این جرم از زمره جرایم قابل ی شت و ها ای ماه ت خصوصی اتت 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 جرم نشر اکاذیب: جرمی مطلق با توءن ت خاص. - 

2
 توء ن ت خاص. - 

3
 قربانی واقع شوه.  ی توانسم حقوقیاعم از حق قی یا  اشخاصنشر اکاذیب،  ، ه افترا بر خالف - 

4
 همه موا ه کتبی اتت. - 

5
 جرم نشر اکاذیب.مطلق بوهن  - 

3
 ه وغ یفتن ه  ح ن تخنرانی، از آنجایی که کتبی نمی باشس، مشمول جرم نشر اکاذیب نمی باشس. - 
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 افترای عملي

متهم نمودن ديگري آالت و ادوات جرم يا اشيايي را كه يافعت شعدن آن در    2قصدهركس عالما عامدا به  633:4ماده 

گردد بدون اطال  آن شخص در منزل يا محل كسب يا جيب يا اشيايي كه متعلعق   اتهام او مي تصرف يك نفر موجب 

 پس ازگردد،  و در اثر اين عمل شخص مزبور تعقيب ق به او قلمداد نمایدلَّعَتَمُ به نحوي  يا مخفی کند يا بگذاردبه اوست 

( ضربه 73، مرتكب به حبس از شش ماه تا سه سال و يا تا ) شخص آن  9اعالم برائت قطعي و یاصدور قرار من  تعقيب 

 .شود شالق محكوم مي 

   قلموساه   فتا  مرتکب ه  افترای عملی به شکل یکی از  افعال مثبت ی ا هن، مخفی کرهن و متعلق به غ ور

 کرهن نموهن اتت 

 الزم و ضرو ی اتوت. از طرفوی عمول مرتکوب بایوس       ا برای تحقق افترای عملی، احراز ماه ت اتاام آو  اش

ری وووووووو اطالع طرف مقابل باشس و ه  موا هی که فره با علم و اطالع اش ا و آالت و اهواتی  ا از هیگ بسون

 تحقق  ا می پ یره  ها مطلع باشس باز هم جرم افترای عملی می پ یره بسون این که از ماه ت اتاام آو  آن

      افترای عملی، یک جرم مق س اتت و بنا به تصریح ماهه بایس طرف مو ه افتورا ه  نت جوه اقوسامات مرتکوب

 صسو  قرا  منع تعق ب یا برائت قطعی یرهه  وی منتای بهتحت تعق ب ک فری قرا  یرفته و تعق ب 

  ،ل خوه عامس و قاصس باشس  هوماً مرتکب بایس از ماه ت اتاوام  ماوالً شخص بایس ه  انجام عاز لحاظ عنصر  وانی

 آو  اش ا مطلع باشس و از طرفی مرتکب بایس از توء ن ت خاص به قصس متام کرهن هیگری برخو ها  باشس.

 .این جرم از زمره جرایم قابل ی شت و ها ای ماه ت خصوصی اتت 

 کردنهجو نمودن و هجویه منتشر 

هركس با نظم يا نثر يا به صورت كتبي يا شفاهي كسي را هجو كند و يا هجويه را منتشر نمايد، به حبس از  :722ماده 

 .شود محكوم مي  يك تا شش ماه

     شرط تحقق این جرم مرتبط کرهن کلمات و واژه ها به یکسیگر ه  قالب شعر یا قطعه منثو  می باشوس و صورف پوی

 توه ن آم ز به هیگری موجب تحقق هو هجو نمی شوه ه  پی یفتن کلمات 

  مجازات پ   ب نی شسه ه  این ماهه، هم عل ه هجو کننسه و هم عل ه منتشر کننسه هجویه قابل اعمال می باشس 

  هجو هم به شکل شفاهی و هم به شکل کتبی قابل ا تکاب اتت 

 نت جه خاصی نسا ه. از لحاظ عنصر  وانی ن وز صورف   ثل توه ن تاهه مطلق بوهه و تحقق آن ن از به وقوع م این جرم

 وجوه قصس هجو هیگری یا انتشا  هجویه عل ه وی کفایت می کنس و ن ازی به وجوه توء ن ت خاص ن ست.

 .این جرم از زمره جرایم قابل ی شت و ها ای ماه ت خصوصی اتت 

                                                           
1
 جرم افترای عملی  جرمی مق س با توء ن ت خاص. - 

2
 توء ن ت خاص. - 

3
 نت جه جرم. - 
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  ولگردیالکلی و قماربازی و  مشروبات فصل بیست و هشتم ب تجاهر به استعمال 

 استعمال متجاهرانه الکل

عبالوه ببر   نمايد،  استعمالمشروبات الكلي  عمومي  اماكن و معابر و مجام در  متجاهرا و به نحو علنهركس  :724ماده 

 .شود تعزيري محكوم مي حبسشرب خمر به دو تا شش ماه  اجرای حد شرعی

 متجاهرانه و به نحو علن مشروبات الکلی ه  انظا  عمومی باشس  عنصر ماهی این جرم اتتعمال 

    با توجه به کلمات معابر و اماکن، مقصوه از مجامع عمومی، اماکنی اتت که محل تجمع و جمع شوسن افوراه

 می باشس. ایرچه ه  زمان ا تکاب بزه کسی ه  آنجه نباشس.

 [ م می باشنس.متجاهرانه الکل اتتعمالمجازات حبس و اجرای حس، مجازات اصلی این جرم 

 یا حمل یا نگهداری مشروب الکلي ، فروشخریدساخت، 

دهد يا حمل يا نگهداري كند  كس مشروبات الكلي را بسازد يا بخرد يا بفروشد يا در معرض فروش قرارره :722ماده

شالق و نيز پرداخت جعزاي  ( ضربه 73به شش ماه تا يك سال حبس و تا هفتاد و چهار ) یا در اختیار دیگری قرار دهد

 (.33/2/5227شود. )اصالحي  شده محكوم مي نقدي به ميزان پنج برابر ارزش عرفي )تجاري( كاالي ياد

         عنصر ماهی جرم موضوع این ماهه: تاختن، خریوسن، فوروختن، ه  معورض فوروش قورا  هاهن یوا حمول و

 باشس.نگاسا ی کرهن یا ه  اخت ا  هیگری قرا  هاهن مشروبات الکلی می 

 فروش، در معرض فروش، ساخت، وارد کردن و در اختیار غیر قراردادن مشروبات الکلي

به شعش  ن ر از میزان آن  صرفگردد و واردكننده  محسوب مي قاچاقنمودن مشروبات الكلي به كشور  وارد: 729ماده

ارزش عرفعي   ده براببر به ميزان  پرداخت جزاي نقدينيز  و شالق( ضربه 73هفتاد و چهار ) و تا حبسماه تا پنج سال 

 .است محاکم عمومیشود. رسيدگي به اين جرم در صالحيت  شده محكوم مي )تجاري( كاالي ياد

وسایلی گاه مشروبات الكلي مكشوفه به ميزان بيش از بيست ليتر باشد، (، هر702( و )703در خصوص مواد ) :4تبصره 

چنانچه با اطال  مالك باشد به نفع  دولعت ضعبط خواهدشعد در غيعراين       گیرد استفاده قرار می که برای حمل آن مورد

كه جهت ساخت يا تسهيل  آالت و ادواتیصورت مرتكب به پرداخت معادل قيمت وسيله نقليه نيز محكوم خواهدشد. 

ضبط گيرد و وجوه حاصله از معامالت مربوط به نف  دولت  م موضو  مواد مذكور مورد استفاده قرار مييارتكاب جرا

 .خواهدشد
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 یبا مؤسسات وابسته بعه دولعت، شعوراها، شعهرداريها      یا شركتهاي دولتي و شركتها یاگاه كاركنان دولت هر :2تبصره

نهادهاي انقالب اسالمي و به طور كلي قواي سه گانه و همچنين اعضاي نيروهاي مسلح و مأموران به خدمات عمومي 

انفصال تحمل مجازاتهاي مقرر، به  عالوه برنماينده  معاونت یا مشارکت( مباشرت، 702( و )703م موضو  مواد )يدر جرا

 .از يك سال تا پنج سال از خدمات دولتي محكوم خواهندشد موقت

( صعادر  702( و )703حكم به تعليق اجعراي مجعازات مقعرر در معواد )     تحت هیچ شرایطیتواند  دادگاه نمي :9تبصره

 (33/2/5227نمايد.)اصالحي 

 ماهه فقط وا ه نموهن مشروبات الکلی به کشو  قاجا  محسوب می شوه و صاه  کرهن آن  ا  به موجب این

 ن او هه اتت 

 توال اتوت ولوی م وزان      5صرف نظر از م زان آن ش  ماه توا   مجازات حبس وا ه کننسه مشروبات الکلی

 پرهاخت جزای نقسی به م زان هه برابر ا زش عرفی کاالی وا ه شسه اتت 

  ع این ماهه هرچنس قاچا  محسوب می شوه ولی از لحواظ  وصالح ت بایس توجه هاشت که جرم موضبه لحاظ

 صالح ت هاهیاه انقالب خا ج شسه و ه  صالح ت محاکم حقوقی قرا  ها ه 

  از توی کا کنان هولتی و مامو ین به خسمات عمومی به هر شکل  703و  702ا تکاب جرایم موضوع مواه

 خسمات هولتی اتت.تال از  5ت یا مشا کت موجب انفصال موقت از یک تا اعم از مباشرت، معاون

  مطلقاً غ ر قابل تعل ق اتت. 703و  702جرایم موضوع مواه 

 دایر نمودن محل شرب خمر و یا دعوت مردم به آن

را به آنجا دعوت كند به سه ماه تا دو سال حبس  مردم  یاهركس محلي را براي شرب خمر داير كرده باشد  :721ماده 

آنها محكوم خواهعد   یا هر دو از يك ميليون و پانصد هزار تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي  و یا( ضربه شالق 73و )

 .محكوم خواهد شد حداکثر مجازاتكه هر دو مورد را مرتكب شود به  در صورتیشد و 

 به عاهت اتت و تکرا  به آن خص صه مجرمانه می ههس. یعنی محلی کوه ه  آن   هایر نموهن از جمله جرایم

یفت آن محل بوه منظوو     شرب خمر می نماینس می بایست آنقس  به این امر اختصاص یافته باشس که بتوان

 شرب خمر هایر شسه اتت 

 هو شوه، مرتکوب  وت کرهن جرایمی مستقل از یکسیگر می باشنس و ایر کسی مرتکب هر هایر نموهن و هع

هو جرم شسه که از نوع تعسه ماهی مشابه می باشس. ول کن مقنن ه  این جرم مستقالً تع  ن تکل ف نموهه و 

 قاضی مکلف به تع  ن حساکثر ک فر اتت.

  حساکثر هر یک از مجوازات هوا اتوت بوه ایون معنوی کوه هور         704مراه از حساکثر مجازات مقر  ه  ماهه ،

 )نظریه مشو تی(. نتخاب نمایس بایس حساکثر آن  ا مو ه حکم قرا  ههس.مجازاتی  ا که هاهیاه ا



226 
 

 قماربازی و یا تجاهر به آن

( ضعربه شعالق محكعوم    73تعا )  و یاممنو  و مرتكبين آن به يك تاشش ماه حبس  ای با هر وسیلهقماربازي  :725ماده 

 .گردند ميمحكوم  هر دو مجازاتبه قماربازي به  صورت تجاهر درشوند و  مي

  به صرف بازی نموهن به شرط بره و باخت جرم تحقق یافته اتت و الزم ن ست که بازی تمام شسه باشس 

   قما  عملی اتت غ رمشروع و مخالف قانون و موجب نقل مال بازنسه به برنسه ن ست. بنابراین چه تقلبی ه

از مصواهیق   تمل ک نسا ه، نمی توانوس  آن صو ت ی ره چه بسون تقلب باشس، چون ابر قانونی نقل و انتقال و

 کالهبرها ی باشس. )نظریه مشو تی(.

 خرید یا حمل یا نگهداری آالت مخصوص قماربازی

تا  یا حبسنگهداري كند به يك تا سه ماه  یاحمل یا هركس آالت و وسايل مخصوص به قماربازي را بخرد  :726ماده 

 .شود محكوم مي جزای نقدیپانصد هزار تا يك ميليون و پانصد هزار ريال 

  جات  مو ه اتتعمال آالت و وتایل مو ه نظر بایس صرفاً« آالت و وتایل مخصوص قما بازی»با توجه به ق س

 قما  بازی باشس.

 در اختیار قراردادن و فروش یا در معرض فروش قراردادن یا ساختن آالت و وسایل قمار بازی

از  یبا در معرض فروش قعرار دهعد    یابفروشد  یاهركس آالت و وسايل مخصوص به قماربازي را بسازد  :727ماده 

يك ميليون و پانصد هزار تا شش ميليعون   و حبسدر اختيار ديگري قرار دهد به سه ماه تا يك سال  یا خارج وارد كند

 .شود محكوم مي جزای نقدیريال 

 و فوروش یوا ه  معورض فوروش قورا  هاهن یوا تواختن آالت و         جرم موضوع این ماهه ه  اخت ا  قرا هاهن

 وتایل قما بازی اتت 

      به موجب ماهه اخ ر، فروش این قب ل آالت جرم اتت و تفاوتی نمی کنس که خریسا  ه  ایوران باشوس یوا ه

 خا ج از کشو  

 اتت. ه  اخت ا  هیگری قرا  هاهن از مصاهیق معاونت ه  جرم اتت که مستقالً جرم هانسته شسه 

 دایر نمودن قمارخانه و دعوت به آن

از  یبا و  حبسدعوت نمايد به شش ماه تا دو سال  مردم را براي قمار به آنجا یاهركس قمارخانه داير كند  :728ماده 

 .شود محكوم مي جزای نقدیسه ميليون تا دوازده ميليون ريال 
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 و هعوت کرهن هو جرم مسوتقل از نووع مشوابه اتوت وا تکواب آن از تووی شوخص واحوس از          هایر نموهن

 4 .م.ا. جسیس عمل می شوه. 134مصاهیق تعسه ماهی جرم اتت و بنا بر ماهه 

 ضبط نقود متعلق به قمارمعدوم نمودن اسباب و 

 .شود جريمه ضبط ميبه عنوان  یاتمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم  :723ماده 

 وه متعلق به قما  اتت قق به قما  و ق س ضبط ناظر به نق س معسوم ناظر به اتباب متعل 

      به موجب این ماهه، نقوه متعلق به قما  مطلقاً به عنوان جریمه ضبط می یورهه، خوواه صواحب آن مشوخص

 باشس، خواه نباشس.

 :742جرایم موضوع ماده 

 اماکن معد صرف مشروب الکلي؛قبول خدمت در قمارخانه و 
 .دایر نمودن قمارخانه و یا اماکن معد صرف مشروب الکلي

( قبول 701( و )705مشروبات الكلي موضو  مواد ) ها يا اماكن معد براي صرف  اشخاصي كه در قمارخانه :742ماده 

 مجازات مباشرشوند و  محسوب مي  معاونيا به نحوي از انحاي به داير كننده اين قبيل اماكن كمك نمايند  خدمت كنند

 .دهد تخفیفرا   ، مجازات نظر به اوضا  و احوال و ميزان تاثير عمل معاون تواند می  ولی دادگاهدر جرم را دارند 

  صرف کمک نموهن به هایر کننسه کافی اتت و طریق آن فاقس اهم ت اتت 

  جسیس خا ج شسه اتت. .م.ا.  127معاونت مطروحه ه  این ماهه از حکم ماهه 

                                                           
ته جرم نباشوس هاهیواه بورای هور یوک از آن جورایم حوساکثر         ه  جرایم موجب تعزیر هریاه جرایم ا تکابی ب   از ق.م.ا. جدید: 491ماده  - 4

کنس و هریاه جرایم ا تکابی ب   از ته جرم باشس، مجازات هر یک  ا ب   از حساکثر مجازات مقر  قانونی مشوروط بوه   مجازات مقر   ا حکم می

و  فقط مجازات اشس قابل اجراء اتت و ایر مجازات اشس بوه  نمایس. ه  هر یک از موا ه فاینکه از حساکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکنس، تع  ن می

 یرهه. اجراء می مجازات اشس بعسییکی از علل قانونی تقل ل یابس یا تبسیل یا غ رقابل اجراء شوه، 

کابی ب   از ته جرم چاا م و ایر جرایم ا ته  هر مو ه که مجازات فاقس حساقل و حساکثر باشس، ایر جرایم ا تکابی ب   از ته جرم نباشس تا یک

 یرهه. باشس تا نصف مجازات مقر  قانونی به اصل آن اضافه می

 .شوه میحاصل شوه، طبق مقر ات فو  عمل  نتایج مجرمانه متعسه،  فتا  مجرمانه واحسکه از ه  صو تی -4تبصره 

و مرتکوب بوه    شووه  نموی مقور ات تعوسه جورم، اعموال      ه  صو تی که مجموع جرایم ا تکابی ه  قانون عنوان مجرمانه خاصی هاشته باشس، -2تبصره 

 یرهه. مجازات مقر  ه  قانون محکوم می

توانس مجازات مرتکب  ا تا م انگ ن حساقل و حساکثر و چنانچوه مجوازات، فاقوس     ، هاهیاه میتخف فه  تعسه جرم ه  صو ت وجوه جاات  -9تبصره 

 حساقل و حساکثر باشس تا نصف آن تقل ل ههس.

هوای تعزیوری    ها با هوم و ن وز بوا مجوازات     شوه. این مجازات های هفت و هشت اجراء نمیمقر ات تعسه جرم ه  مو ه جرایم تعزیری ه جه -1تبصره 

 یرهه. ه جه یک تا ش  جمع می



228 
 

 :744جرایم موض  ماده 

 خودداری مامورین از گزارش وجود قمارخانه یا اماکن معد صرف مشروب الکلي؛
 گزارش خالف واقع در خصوص مکان مذکور.

( و 703در معواد )  از وجود امباکن مبذکور  دار  صالحيت هرگاه يكي از ضابطين دادگستري و ساير مامورين  :744ماده 

ندهند يا برخالف  اطالعمقامات ذيصالح   ( مطل  بوده و مراتب را به750( يا اشخاص مذكور در ماده )702و)( 701)

به سه تا شش ماه حبس يا تا  نداشته باشند مجازات شدیدتریموجب قانوني ديگر   كه به صورتی درنمايند  گزارشواق  

 .شوند ( ضربه شالق محكوم مي73)

 تناا ضابط ن عام ن روهای انتظامی می باشنس و شوامل کل وه ضوابط ن هاهیسوتری      منظو  از ضابط ن هاهیستری

 نمی شوه و ضابط ن خاص تناا ه  صو تی مشمول این ماهه می یرهنس که مامو  مبا زه با چن ن مفاتسی باشنس.

 ولگردی کالشي و ،تکدی

ولگعردي نمايعد بعه     یاقرار داده باشد و از اين راه امرار معاش نمايد  پیشه خودهركس تكدي يا كالشي را  :742ماده 

مذكور  عالوه بر مجازاتمرتكب عمل فوق شود  چنانچه با وجود توان مالیمحكوم خواهد شد و   از يك تا سه ماه حبس

 .خواهد شد مصادرهكليه اموالي كه از طريق تكدي وكالشي بدست آورده است 

  کالهبرها ی ه  این اتت که ه  کالشی تحص ل آیاهانه اموال بسون توتل بوه وتوایل   وجه مم زه کالشی از

 متقلبانه قبلی می باشس 

 بر  ویه قضایی  تکسی و کالشی از جمله جرایم به عاهت اتت که تکرا  به آن خص صه مجرمانه می ههس. بنا

 عاهت تحقق می یابس  با هو با  تکرا 

 و شرط: پ شه قرا  هاهن و امرا  معاش نموهن از این طریق می باشس.تحقق جرم تکسی و کالشی منوط به ه 

 فو  از جرایم مطلق و فو ی اتت.م ایجر 

 گماردن اطفال و اشخاص غیررشید به تکدی –وسیله تکدی قراردادن اطفال و اشخاص غیررشید 

افرادي را به اين امر بگمارد به سه ماه تعا دو   یاقرار دهد  وسیله تکدیهركس طفل صغير يا غير رشيدي را  :749ماده 

 .خواهد شد كه از طريق مذكور به دست آورده است محكوم حبس و استرداد کلیه اموالیسال 

     منظو  از یما هن اطفال یا اشخاص غ ر ش س به تکسی هسایت و برنامه  یزی ه  این امر اتوت. فلو ا عمول

وی چن ن کا ی  ا انجام می ههس، معاون ه  یما هن  امکاناتکسی که حسب هتتو  هیگری و با اتتفاهه از 

 اطفال به تکسی اتت.
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  فصل بیست و نهم ب جرایم ناشی از تخلفات رانندگی

 قتل غیرعمدی ناشي از رانندگي

عدم مهارت راننده )اعم از وسايط نقليعه   یادولتي  عدم رعايت نظامات  یامباالتي   بي یااحتياطي   هرگاه بي :741ماده 

 حبس وعمدي شود مرتكب به شش ماه تا سه سال نتهي به قتل غير( يا متصدي وسيله موتوري م زميني يا آبي ياهوايي

 .شود در صورت مطالبه از ناحيه اولياي دم محكوم مي پرداخت دیهنيز به 

نظر كارشناسي در خصوص تشخيص بي احتياطي يا بي مواالتي يا عدم رعايت نظامات دولتي يعا ععدم   اظهار :تبصره

اداره راهنمايي و رانندگي، شعركت راه   حس  موردمهارت در مورد سوانح مربوط به وسايل نقليه زميني، آبي و هوايي 

 .كشوري مي باشد آهن جمهوري اسالمي ايران، سازمان بنادر و كشتيراني و سازمان هواپيمايي

 ع این ماهه به هل ل متوجه نبوهن به قربانی خاص، ماه تاً خطالی محض اتت که به هل ل تقصو ر  وجرم موض

 هانسته شسه اتت  در حکم شبه عمدمرتکب 

 انجام می ی ره و با ترک فعل صو ت نمی ی ره   اننسیی و تصسی با فعل مثبت 

 هولتی وقتی موجب مسئول ت ک فری خواهس شس که یکی از این  بی احت اطی و بی مباالتی یا تخلف از نظامات

 امو  ولو به طو  غ رمستق م علت وقوع حاهبه باشس.

 از بین بردن حواس و از کار انداختن یکي از اعضای بدن و .. ناشي از تخلفات رانندگي

از  و یامرض جسمي يا دماغي كه غير قابل عالج باشد   موج ( 753هرگاه يكي از جهات مذكور در ماده ) :745ماده 

يكي از حواس يا از كار افتادن عضوي از اعضاي بدن كه يكي از وظايف ضروري زندگي انسعان را انجعام     بين رفتن

از دوماه تا يعك سعال و بعه     حبسعضو يا صورت شخص يا سقط جنين شود مرتكب به   تغيير شكل دايميیا دهد  مي

 .شود محكوم مي در صورت مطالبه از ناحيه مصدوم  پرداخت دیه

  مصاهیق تقص ر جزایی اتت ...«  714یکی از جاات م کو  ه  ماهه »... منظو  از عبا ت 

    از کا  انساختن عضو ناظر به حالتی اتت که بسون آن که عضو م کو  قطع یرهه خاص ت و کوا ایی خووه  ا

 از هتت می ههس 

  مق س اتت جرم موضوع این ماهه جرمی 

  صسمه هیسه بایس کسی غ ر از  اننسه متخلوف باشوس توا مجوازات عل وه وی      717و  713ه  این ماهه و ماهه ،

 اجرا شوه.
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 ایجاد نقص یا ضعف دایمي یکي از منافع یا اعضای بدن و ... ناشي از تخلفات رانندگي

شود كه باعث نقصان يا ضعف دايم يكعي  صدمه بدني   موج ( 753هرگاه يكي از جهات مذكور در ماده ) :746ماده 

عضعو از كعار    بدون آن کهباعث از بين رفتن قسمتي از عضو مصدوم گردد،  و یايكي از اعضاي بدن شود  از مناف  يا

در  پرداخبت دیبه  از دو ماه تعا شعش معاه و     حبسقبل از موعد طبيعي شود مرتكب به  باعث وض  حمل زن  یابيفتد 

 .مصدوم محكوم خواهدشدصورت مطالبه از ناحيه 

      ضعف هایم حالتی اتت که عضو مصسوم فعال ت ها ه ولی نمی توانس کا  خوه  ا به ه توتی انجوام ههوس بوه

 نحوی که عرفاً نه تالم اتت و نه از کا  افتاهه می باشس 

  جسیس اتت  .م.ا708 الی 371مقصوه از منافع، موا ه م کو  ه  مواه . 

  از تقط جن ن از این جات که حمل تقط شسه قابل زیستن می باشس متموایز  وضع حمل قبل از موعس طب عی

 می یرهه.

 ایجاد صدمه بدني ساده ناشي از تخلفات رانندگي

از يك تا پنج معاه و   حبسصدمه بدني شود مرتكب به   موج ( 753هرگاه يكي از جهات مذكور در ماده ) :747ماده 

 .شود مصدوم محكوم ميدر صورت مطالبه از ناحيه   پرداخت دیه

  نشوه و  713و  715مقصوه از صسمه بسنی موضوع این ماهه، هر نوع صسمه ای اتت که مشول یکی از مواه

 شامل یک جراحت ه  حس حا صه و حتی کبوهی و ت اه شسن ن ز می یرهه.

 علل تشدید کیفر در صدمات جسماني ناشي از تخلفات رانندگي

پروانه نداشعته   یابوده مست موتوري در موق  وقو  جرم  در مورد مواد فوق هرگاه راننده يا متصدي وسايل  :748ماده 

وجود نقص و عيب مكانيكي معوثر در   آن كه دستگاه موتوري را با یاكرده است  سرعت مقرر حركت مي زيادتر از یا

، مراععات الزم   اسعت   رو عالمت مخصوص گذارده شعده  هايي كه براي عبور پياده در محل یاتصادف به كار انداخته 

در  مذکور به بیش از دو سوم حداکثر مجازات ،  گرديده است رانندگي نموده هايي كه عبور از آن ممنو  از محل و یاننمايد 

را براي مدت يك تعا پعنج سعال از حعق     فوق مرتكب  مجازات عالوه بر تواند دادگاه ميمواد فوق محكوم خواهد شد. 

 .نمايد محروميا تصدي وسايل موتوري   رانندگي

( قعانون وصعول برخعي از    2( معاده ) 5از شمول بند )  ( اين قانون752( و )753اعمال مجازات موضو  مواد ) :تبصره

 .باشد مياسالمي مستثني  مجلس شوراي 32/53/5272درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 
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      و اال  ع ب و نقص مکان کی بایس قبل از به کا  انساختن اتومب ل یا وت له نقل وه موتوو ی وجووه هاشوته باشوس

 به وجوه آیس و خراب یرهه از موجبات تشسیس نخواهس بوه  هریاه ه  زمان تصاهف غفلتاً

  اخت ا ی اتت ک فر محروم ت از حق  اننسیی یا تصسی وتایل موتو ی از جمله ک فرهای تکم لی 

  به موجب تبصره ماهه م کو  تبسیل حبس به جزای نقسی ه  جرم قتل غ رعمسی ناشی از تخلفات  اننسیی

به موجب قانون وصول برخی از ه آمسهای هولت ممنوع شسه اتت ول کن تخف ف یا تبسیل به موجب ماهه 

  .م.ا. جسیس منع نشسه و جایز اتت  37

  م.ا.  131موضووع مواهه    از مصادیق بارز تعدد معنبوی ضوع این ماهه  ا ، جرم مو78 ای وحست  ویه تال. 

 جسیس هانسته اتت.

 عذر اعانت – تشدید کیفر به واسطه فرار از صحنه تصادف و یا خودداری از کمک به مصدوم

درمعاني و يعا   رساندن مصدوم به مراكز  با وجود امکانهرگاه مصدوم احتياج به كمك فوري داشته و راننده  :743ه ماد

، محل حادثه را ترک و مصعدوم را   تعقيب به منظور فرار از یاكند و خودداری مأمورين انتظامي از اين كار  استمداد از

( محكوم خواهعد شعد.   756( و)751( و )753در مواد ) بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور  رها كند حسب مورد به

 .نمايد کیفیت مخففه  اعمالدر مورد اين ماده  تواند دادگاه نمی

كه  حرکت دهدبراي انجام تكاليف مذكور دراين ماده وسيله نقليه را از صحنه حادثه  تواند در صورتی میراننده  :4 تبصره

 .رسانيدن به مصدوم توسل به طريق ديگر ممكن نباشد براي كمك

مأمورين مربوطه و یا  براي معالجه و استراحت برساند  راننده مصدوم را به نقاطي هرگاهدر تمام موارد مذكور  :2 تبصره

آالم مصدوم را فراهم كند دادگاه مقررات  ستراحت و تخفيفنحوي موجبات معالجه و ا به هر و یاآگاه كند  را از واقعه 

 4.خواهد نمود  تخفيف را درباره او رعايت

  این ماهه حصری اتت  2مصاهیق م کو  ه  تبصر 

  ا نسوخ نکورهه    1354مخاطرات جانی مصوب این ماهه قانون مجازات، خوهها ی از کمک به مصسوم ن و  فع 

. ه  اتتعمسی  اننسه خاطی اتت و آن قانون به اعتبا  خوه باقی اتت. زیرا حکم این ماهه  اجع به ترک فعل 

 کرهه انس. حالی که قانون  فع مخاطرات جانی  اجع به شخص یا اشخاصی اتت که ترک فعل

 

 

                                                           
1
 .1392.  .م.ا. 38یعنی الزام به تخف ف ها ه.  ک بنس ج از ماهه  - 
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 :722جرایم موضوع ماده 

 استفاده از پالک تقلبي؛  -الصاق پالک وسیله نقلیه دیگر   - تغییر پالک وسایل نقلیه موتوری
 تغییر در شماره شاسي و موتور وسایل نقلیه. -از وسایل نقلیه دارای پالک تقلبي استفاده 

پعالک   و یبا دهعد   تغییر، آبي يا كشاورزي  موتوري زميني  هركس در ارقام و مشخصات پالک وسايل نقليه :722ماده 

چنين وسايلي را با علم به تغييعر   یا براي آن پالک تقلبي بكار برد یاموتوري ديگري را به آن الصاق نمايد   وسيله نقليه

تور يا پالک ، مو شاسي  همچنين هركس به نحوي از انحاي در شماره واستفاده قرار دهد  و يا تعويض پالک تقلبي مورد

 مجوز بدون تحصيلشاسي كه از طرف كارخانه سازنده حك يا نصب شده  وسيله نقليه موتوري و يا پالكهاي موتور و

تا يك سال محكوم   ماه  شش حبس از كند به كارخانه خارج  آن را از صورت اصلي واز راهنمايي و رانندگي تغيير دهد 

 .خواهد شد

  جرم اتوتفاهه از وتوایل نقل وه موتوو ی کوه      ...«تغ  ر مو ه اتتفاهه قرا  ههس با علم به »با توجه به عبا ت ،

پالک تقلبی بر آن نصب شسه و یا پالک آن  ا تعویض نموهه انس ناظر به کسی غ ر از نصاب یا تغ  ر ههنسه 

 یا تعویض کننسه اتت.

 باالتر از ق مت واقعی، ممکن اتت کالهبرها ی محسوب شوه. یتغ  ر پالک خوه و و تپس فروش آن با ق مت 

 اوراق وسیله نقلیه بدون اخذ مجوز

مراتب را با تعيين محل توقف وسيله نقليه بعه   مکلف استهركس بخواهد وسيله نقليه موتوري را اوراق كند  :724ماده 

اجازه اوراق كعردن وسعيله    يك هفتهمدت   ظرف باید، راهنمايي و رانندگي محل اطال  دهد و رانندگی محل  راهنمایی

همان مدت با ذكعر دليعل بعه     داليلي با اوراق كردن موافقت ندارد تصميم قطعي خود را ظرف  نقليه را بدهد و اگر به

پعس از    رانندگي هيچگونه اقدامي در آن مدت نكرد اوراق كردن وسيله نقليعه  راهنمايي و هرگاهمتقاضي ابالغ نمايد، 

خواهعد  حبس موجب محكوميت از دو ماه تا يك سال   . تخلف از اين ماده براي اوراق كننده است مجازانقضاي مدت 

 .بود

 به متقاضی. خوه وافقتصسو  مجوز او ا  یا ابالغ عسم م   یاهنمایی و  اننسیی ه  مست یک هفتهاقسام  ا 

 امتناع از اعالم سرقت یا مفقودی وسیله نقلیه یا پالک آن

او بوده است  در اختیار و تصرفشود، شخصي كه وسيله  مفقودچنانچه وسيله موتوري يا پالک آن سرقت يا  :722ماده 

اععالم   مرکز نیروی انت بامی نزدیکترین به  مراتب را بالفاصلهاست  مکلفپس از اطال   که مالک بوده یا نبوده  اعم از آن

 .شد از پانصد هزار تا يك ميليون ريال محكوم خواهد جزای نقدیبه   از اين ماده متخلفنمايد، 
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     مرتکب جرم ه  این ماهه متصرف وت له نقل ه موتو ی می باشس و مقصوه از متصرف ن وز متصورف قوانونی

 قِبَل آن ها اتت، اعم از آنکه مالک باشس یا قائم مقام وی یا ماذون از 

        تفاوتی نمی کنس که مست تصرف کوتاه یا طوالنی باشس. ول کن الزم اتت کوه تورقت یوا مفقووه یشوتن ه

 زمان تصرف ایشان صو ت یرفته باشس.

 رانندگي فرد محروم از حق رانندگي –رانندگي بدون پروانه 

که مستلزم داشبتن گواهینامبه   تصدي وسايل موتوري  هركس بدون گواهينامه رسمي اقدام به رانندگي و يا :729ماده 

بعه   ممنبوع باشبد  وسايل نقليعه موتعوري    همچنين هركس به موجب حكم دادگاه از رانندگي و، بنمايد  است  مخصوص

یا هر ميليون ريال و   تا يك یا جزای نقدیتعزيري تا دو ماه حبس به  براي بار اولورزد   رانندگي وسايل مزبور مبادرت

 .محكوم خواهد شد حبسماه تا شش ماه  به دو در صورت ارتكاب مجددو  مجازاتدو 

     منظو  از یواه نامه مخصوص، یواه نامه ای اتت که با توجه به نوع وت له موتو ی و بورای اتوتفاهه نقل وه

 خاصی صاه  شسه اتت 

  وتایل موتوو ی ممنووع   ماهه،  اننسه شخصی که به موجب حکم قطعی الزم االجرا از  اننسیی به موجب این

 شسه، ن ز جرم تلقی می یرهه.

 .تصاهف با اتومب ل هیگران و بسون یواه نامه، ایر بسون  ضایت مالک باشس، مالک مسئول تی نسا ه 

 رانندگي با وسیله نقلیه ای که سرعت سنج آن دستکاری شده – دستکاری در دستگاه سرعت سنج وسیله نقلیه

دستگاه سرعتي كمتعر   تغییری دهد کهوسيله نقليه عمدا   اي كه در دستگاه ثبت سرعت نقليههر راننده وسيله  :721ماده 

 رانندگی کندداده شده با آن وسيله نقليه  به اينكه چنين تغييري در دستگاه مزبور و یا با علمواقعي نشان دهد   از سرعت

در و  هر دو مجبازات  یا و از پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال  جزای نقدی و یاروز تا دو ماه   از ده حبسبه  براي بار اول

 .خواهد شد محكوم حبسبه دو تا شش ماه  صورت تكرار

 ب این ماهه جورم  وووووووووتناا هتتکا ی ه  هتتگاه ببت ترعت به منظو  کمتر نشان هاهن ترعت به موج

ه  هتوتگاه تورعت    موجب تغ  ریکه می باشس  یعنی برای تحقق این جرم الزم اتت عملی صو ت ی ره 

 تنج یرهه و شامل هر نوع عمل اتی نمی یرهه.

 :؟جرمی مق س. هتتکا ی ه  هتتگاه ترعت تنج وت له نقل ه! 

 :؟جرم مطلق.  اننسیی با وت له نقل ه ای که ترعت تنج آن هتتکا ی شسه! 
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 دادن گواهینامه به فرد فاقد مهارت

و دادن گواهينامه رانندگي هستند اگر به كسعي كعه     متصدي تشخيص مهارتكه  مأمورین دولتيك از  هر :725ماده 

از خعدمات   انفصبال به پنج سعال   و  تعزيري از شش ماه تا يك سال حبسرانندگي نبوده پروانه بدهند به   واجد شرايط

 .گردد مي ابطالپروانه صادره نيز  ودولتي محكوم خواهند شد 

  نوع تکم لی اجبا ی اتت.مجازات انفصال از خسمات هولتی از 

 معاونت در جرایم تعزیری

 (.نسخ شد 93/3/5قانون مجازات اسالمي مصوب  732به موجب ماده ) :726ماده 
:اتت زیر شرح به وی مجازات باشس، نشسه  تع  ن معاون برای هیگری مجازات ،قانون یا شرع ه  که صو تی ه  ق.م.ا. جدید:427 ماده

 4ا تکابی. جرم مجازات از تر پای ن ه جه هو تا یک تعزیر موجب جرایم ه   -ت...  -پ...   -ب...   -الف

 انفصوال  امووال،  مصواه ه  موو ه  ه  مگر 2اتت ا تکابی جرم قانونی مجازات نوع از معاون مجازات ماهه این( ت)بنس مو ه ه  -1 تبصره

 .اتت هفت و ش  چاا ، ه جه نقسی جزای ترت ب به معاون مجازات که محکوم ت حکم انتشا  و هایم

 مطابق جرم، اصلی فاعل تعزیر م زان اتاس بر معاون مجازات 9،نشوه اجراء عضو یا نفس قصاص علت هر به که صو تی ه  -2 تبصره

 1.شوه می اعمال ماهه این( ت)بنس

 جرایم قابل گذشت

 (.نسخ شد 93/3/5قانون مجازات اسالمي مصوب  732به موجب ماده ) :727ماده 
  موی کوه بوه موجوب قووان ن      یاین قانون و جرا ق ف حسو فصل  م تعزیری منس ج ه  کتاب هیاتیجراعالوه بر  ق.م.ا. جدید: 421ماده

(، 348(، )342(، )333(، )332(، )322(، )308( و موواه ) 593م منوس ج ه  قسومت أخ ور مواهه )    یباشنس، جرا ی شت می خاص قابل

( از 700( و )399(، )398(، )397(، )394(، )392(، )390(، )385(، )384(، )382) (،379(، )377(، )373(، )339(، )338)

 شونس.ن ز قابل ی شت محسوب می« تعزیرات»کتاب پنجم 

 اختیارات قضات در تعیین مجازات

 (.نسخ شد 93/3/5قانون مجازات اسالمي مصوب  732به موجب ماده ) :728ماده 

 پرونسه شخص ت اهم ت. 

                                                           
 مکن اتت مباشر به هر علتی مجازات نشوه و یا به هر علتی تخف ف بگ ره ماننس این که مجازات او تعل ق شوه.مجازات جرم ا تکابی و نه مجازات مباشر: چون م - 1
 یک  تا هو ه جه کمتر ..... .«: ت»، منتاا با  عایت بنس ]همان نوعم ون ن ز حبس هاهه می شوهامنظو  این اتت که مجازات جرم ایر فرضاً حبس باشس، به مع - 2
 قصاص. تقوط فقط ه  مو ه هقت شوه: - 3
تع  ن می شوه و ه  جایی که قصاص منتفی اتت مجازات معاون برا اتاس  127ه  جایی که مجازات مباشر قصاص باشس، مجازات مباشر طبق بنس الف ماهه  - 4

 .127ماهه « ت»تعزیری اتت که برای مباشر تع  ن می شوه منتاا با  عایت بنس 



235 
 

 بصریجرایم سمعی و 

  به موجب قانون نحوه مجازات اشخاصی که ه  امو  تمعی و بصری فعال ت های غ رمجاز ها نس، افراه زیر از

 مصاهیق مفسس فی اال ض محسوب شسه و به مجازات آن محکوم می شونس 

  تول س کننسیان آبا  مستاجن با عنف و اکراه 

  توء اتتفاهه جنسی از هیگران. یعنی قصس خاص الزم ها ه  برایتول س کننسیان آبا  مستاجن 

      ،عوامل اصلی ه  تول س آبا  مستاجن. که به موجب این قانون، عوامل اصولی عبا تنوس از: تا وه کننوسه

 کا یرهان، ف لم برها  و بازیگران نق  اصلی.

 مالک

 الک مبت ل بوهن آبا   ها ای صحنه ه  این قانون عمسه یا کالن بوهن، یعنی ب   از هه نسخه توزیع شسن، و م

 ها و صو  قب حه بوهن و مضمون مخالف شریعت و اخال  اتالمی  ا تبل غ و نت جه ی ری کرهن.

 تهدید

 :تاسیس به افشا و انتشا  آبا  مبت ل و مستاجن که از هیگری تا ه شسه اتت، ها ای ته حالت اتت 

  محکوم می یرهه ایر منجر به زنا شوه، به مجازات زنای به عنف 

  ایر منجر به جرم حسی شوه، به همان مجازات حسی محکوم خواهس شس 

 .ایر منجر به جرم تعزیری شوه، تاسیس کننسه به حساکثر مجازات تعزیری محکوم می شوه 

 نکات:سایر 

  ،همچنو ن  تا ه ف لم یا عکس از محل های اختصاصی بانوان البته مشروط به آن که فاقس پوش  مناتب باشنس

 تکث ر و توزیع آن ها جرم تلقی شسه اتت 

            تا ه مخف انه ف لم یوا عکوس مبتو ل از مراتوم خوانواهیی و اختصاصوی هیگوران و تکث ور و توزیوع آن جورم

 محسوب شسه اتت.

  ضوربه شوال  + هه توال محروم وت از حقوو  اجتمواعی        74تال حبس +  5تا  2مجازات هو جرم فو  ال کر

 اتت.

 ری ه  صالح ت هاهیاه انقالب اتت جرایم تمعی و بص 

  .ابطه زوج ت مانع از اعمال مجازات های مرتکب جرم تکث ر، انتشا  و یا توزیع عمسه ابر مستاجن نمی باشس 

 ل ا جرم نسبت به زوج ن ز قابل ا تکاب اتت.

 و ت مرتکب به ایر بزه هیسه ه  ابر تاسیس به انتشا  و فاش کرهن مو ه جرم زنا قرا  یرفته باشس، ه  این ص

 پرهاخت ا ش البکا ه، مارالمثل یا هر هوی آناا محکوم خواهس شس.
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 ای م رایانهیجرا بخش سی ام: 

 بخش یکم: جرایم و مجازات ها

 فصل یکم: جرایم علیه محرمانگی داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی

 مبحث نخست: دسترسي غیرمجاز

 وسعيله تعدابير امنيتعي حفاظعت     اي يا مخابراتي كه به هاي رايانه ها يا سامانه داده هركس به طور غيرمجاز به :723ماده

( ريعال تعا   100000000سال يا جزاي نقدي از پنج ميليعون )  است دسترسي يابد، به حبس از نود و يك روز تا يك شده 

 ( ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.3000000000بيست ميليون )

 غیرمجازمبحث دوم ـ شنود 

اي يا مخابراتي يا  هاي رايانه  هر كس به طور غيرمجاز محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سامانه :792ماده

امواج الكترومغناطيسي يا نوري را شنود كند، بعه حعبس از شعش معاه تعا دو سعال يعا جعزاي نقعدي از ده ميليعون           

 ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهدشد. (3000000000( ريال تا چهل ميليون )5000000000)

 ای مبحث سوم ـ جاسوسي رایانه

اي يعا   هعاي رايانعه   شده در سعامانه  هاي سري درحال انتقال يا ذخيره هر كس به طور غيرمجاز نسبت به داده :794ماده

 :به مجازاتهاي مقرر محكوم خواهدشدمخابراتي يا حاملهاي داده مرتكب اعمال زير شود، 

هاي مذكور يا تحصيل آنها يا شنود محتواي سري در حال انتقال، به حبس از يك تا سه سال يعا   دسترسي به داده الف(

 ؛يا هر دو مجازات ( ريال6000000000( ريال تا شصت ميليون )3000000000جزاي نقدي از بيست ميليون )

 ؛س از دو تععا ده سععالصععالحيت، بععه حععب هععاي مععذكور بععراي اشععخاص فاقععد  در دسععترس قععراردادن داده ب(

هاي مذكور براي دولت، سازمان، شركت يا گروه بيگانه يعا ععامالن آنهعا، بعه      افشاي يا در دسترس قرار دادن داده ج(

 حبس از پنج تا پانزده سال.

 زنعد.  هعايي اسعت كعه افشعاي آنهعا بعه امنيعت كشعور يعا منعاف  ملعي لطمعه معي              هعاي سعري داده   داده :4تبصره

بندي و حفاظت آنها ظعرف سعه معاه از تعاريخ      هاي سري و نحوه طبقه نحوه تعيين و تشخيص دادهنامه  ينيآ :2تبصره

هعاي دادگسعتري، كشعور، ارتباطعات و فنعاوري       تصويب اين قانون توسط وزارت اطالعات با همكعاري وزارتخانعه  

 اطالعات و دفا  و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد.
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اي  هاي رايانعه  ( اين قانون، تدابير امنيتي سامانه2هاي سري موضو  ماده ) هركس به قصد دسترسي به داده ب792هماد

( ريال تعا چهعل   5000000000يا مخابراتي را نقض كند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده ميليون )

 شد.( ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد3000000000ميليون )

هعاي مربعوط    ( اين قانون يا سامانه2هاي سري مقرر در ماده ) چنانچه مأموران دولتي كه مسؤول حفظ داده :799ماده

هاي مذكور در اختيار آنها قرار گرفتعه اسعت بعر اثعر      ها يا سامانه هستند و به آنها آموزش الزم داده شده است يا داده

ها، حاملهعاي داده   ر امنيتي موجب دسترسي اشخاص فاقد صالحيت به دادهمباالتي يا عدم رعايت تدابي احتياطي، بي بي

( ريال تا 100000000هاي مذكور شوند، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون ) يا سامانه

 م خواهندشد.( ريال يا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محكو3000000000چهل ميليون )

 ای و مخابراتی های رایانه ها و سامانه م علیه صحت و تمامیت دادهیجرا فصل دوم ب

 ای مبحث یکم ـ جعل رایانه

هر كس به طور غيرمجاز مرتكب اعمال زير شود، جاعل محسوب و به حبس از يك تا پنج سال يا جزاي نقدي  :791ماده

 ( ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهدشد:50000000000ميليون )( ريال تا يكصد 3000000000از بيست ميليون )

 ؛واردكردن متقلبانة داده به آنها هاي قابل استناد يا ايجاد يا تغيير يا ايجاد داده الف(

 ها يا اي يا مخابراتي يا تراشه هاي رايانه ها يا عالئم موجود در كارتهاي حافظه يا قابل پردازش در سامانه تغيير داده ب(

 م به آنها.يها يا عال ايجاد يا وارد كردن متقلبانة داده

ها از آنها استفاده كند، به مجازات مندرج در معاده   ها يا كارتها يا تراشه هركس با علم به مجعول بودن داده :795ماده

 شد. فوق محكوم خواهد

 ای و مخابراتي های رایانه ها یا سامانه مبحث دوم ـ تخریب و اخالل در داده

اي يا مخابراتي يا حاملهاي داده حعذف يعا    هاي رايانه هاي ديگري را از سامانه هركس به طور غيرمجاز داده :796ماده

( 5000000000تخريب يا مختل يا غيرقابل پردازش كند به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده ميليعون ) 

 مجازات محكوم خواهدشد.( ريال يا هر دو 3000000000ريال تا چهل ميليون )

هر كس به طور غيرمجاز با اعمالي از قبيل واردكردن، انتقال دادن، پخش، حذف كعردن، متوقعف كعردن،     :797ماده

اي يعا مخعابراتي ديگعري را از كعار      هاي رايانه ها يا امواج الكترومغناطيسي يا نوري، سامانه دستكاري يا تخريب داده

( ريال 5000000000ل كند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده ميليون )بيندازد يا كاركرد آنها را مخت

 ( ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.3000000000تا چهل ميليون )
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ها مان  دسترسي  ها، تغيير گذر واژه يا رمزنگاري داده هركس به طور غيرمجاز با اعمالي از قبيل مخفي كردن داده :79ماده
اي يا مخابراتي شود، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از  هاي رايانه ها يا سامانه اص مجاز به دادهاشخ

 ( ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.3000000000( ريال تا بيست ميليون )100000000پنج ميليون )

( ايعن  50( و )9(، )2عمومي اعمال مذكور در مواد )هركس به قصد خطر انداختن امنيت، آسايش و امنيت  :793ماده
روند، از قبيل خدمات  ه خدمات ضروري عمومي به كار ميياي و مخابراتي كه براي ارا هاي رايانه قانون را عليه سامانه

 درماني، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانكداري مرتكب شود، به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهدشد.

 فصل سوم ب سرقت و کالهبرداری مرتبط با رایانه

ها در اختيار صاحب آن باشد،  هاي متعلق به ديگري را بربايد، چنانچه عين داده هركس به طور غيرمجاز داده :712ماده
( ريال و در غير اين صورت به حبس 3000000000( ريال تا بيست ميليون )500000000به جراي نقدي از يك ميليون )

( ريعال  3000000000( ريال تا بيست ميليون )100000000ود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون )از ن
 يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

اي يا مخابراتي با ارتكاب اعمالي از قبيل وارد كعردن، تغييعر،    هاي رايانه هركس به طور غيرمجاز از سامانه :714ماده
ها يا مختل كردن سامانه، وجه يا معال يا منفعت يا خدمات يا امتيعازات معالي بعراي     متوقف كردن دادهمحو، ايجاد يا 

خود يا ديگري تحصيل كند عالوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از يك تا پنج سعال يعا جعزاي نقعدي از بيسعت      
 جازات محكوم خواهد شد.( ريال يا هر دو م50000000000( ريال تا يكصد ميليون )3000000000ميليون )

 م علیه عفت و اخالق عمومییفصل چهارم ب جرا

اي يا مخابراتي يا حاملهاي داده محتويات مستهجن را منتشر، توزيع  يعا    هاي رايانه هركس به وسيله سامانه :712ماده 

روز تا دو سال يا جزاي معامله كند يا به قصد تجارت يا افساد توليد يا ذخيره يا نگهداري كند، به حبس از نود و يك 

 ( ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.3000000000( ريال تا چهل ميليون )100000000نقدي از پنج ميليون )

 شود. ارتكاب اعمال فوق درخصوص محتويات مبتذل موجب محكوميت به حداقل يكي از مجازاتهاي فوق مي :4تبصره

 گردد كه داراي صحنه و صور قبيحه باشد. ميمحتويات و آثار مبتذل به آثاري اطالق 

( ريعال تعا پعنج    500000000هرگاه محتويات مستهجن به كمتر از ده نفر ارسال شود، مرتكب به يك ميليون ) :2تبصره

 ( ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.100000000ميليون )

داده باشد يا به طور سازمان يافته مرتكب شعود  چنانچه مرتكب اعمال مذكور در اين ماده را حرفة خود قرار  :9تبصره

 االرض شناخته نشود، به حداكثر هر دو مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهد شد. چنانچه مفسد في

شود كعه بيعانگر برهنگعي     محتويات مستهجن به تصوير، صوت يا متن واقعي يا غير واقعي يا متني اطالق مي :1تبصره

 م تناسلي يا آميزش يا عمل جنسي انسان است.كامل زن يا مرد يا اندا
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هاي داده مرتكب اعمال زير شود، به ترتيب زيعر   اي يا مخابراتي يا حامل هاي رايانه هركس از طريق سامانه :719ماده

 مجازات خواهد شد:

ند يا فريب دهد چنانچه به منظور دستيابي افراد به محتويات مستهجن، آنها را تحريك، ترغيب، تهديد يا تطمي  ك الف(
يا شيوه دستيابي به آنها را تسهيل نموده يا آموزش دهد، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج 

 ( ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.3000000000( ريال تا بيست ميليون )100000000ميليون )
( ريال تا پنج ميليعون  300000000اي نقدي از دو ميليون )ارتكاب اين اعمال در خصوص محتويات مبتذل موجب جز

 ( ريال است.100000000)
گردان يعا خودكشعي يعا انحرافعات      م منافي عفت يا استعمال مواد مخدر يا روانيچنانچه افراد را به ارتكاب جرا ب(

شيوه ارتكاب يا استعمال آنها آميز تحريك يا ترغيب يا تهديد يا دعوت كرده يا فريب دهد يا  جنسي يا اعمال خشونت
( 100000000را تسهيل كند يا آموزش دهد، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقعدي از پعنج ميليعون )   

 شود. ( ريال يا هر دو مجازات محكوم مي3000000000ريال تا بيست ميليون )
اهد شد كه براي مقاصد علمعي يعا هعر مصعلحت     ( شامل آن دسته از محتوياتي نخو53مفاد اين ماده و ماده ) :تبصره

 شود. عقاليي ديگر تهيه يا توليد يا نگهداري يا ارائه يا توزي  يا انتشار يا معامله مي

 فصل پنجم ب هتک حیثیت و نشر اکاذی 

تحريعف  اي يا مخابراتي، فيلم يا صوت يا تصوير ديگري را تغيير دهد يا  هاي رايانه هركس به وسيله سامانه :711ماده

كند و آن را منتشر يا با علم به تغيير يا تحريف منتشر كند، به نحوي كه عرفاً موجب هتك حيثيت او شود، به حبس از 

( ريال يا هر 3000000000( ريال تا چهل ميليون )100000000نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون )

 دو مجازات محكوم خواهد شد.

 ه تغيير يا تحريف به صورت مستهجن باشد، مرتكب به حداكثر هر دو مجازات مقرر محكوم خواهد شد.چنانچ :تبصره

اي يا مخابراتي صوت يا تصوير يا فيلم خصوصي يا خانوادگي يا اسرار  هاي رايانه هر كس به وسيله سامانه :715ماده

گران قرار دهد، به نحوي كه منجر به ضرر يا ديگري را بدون رضايت او جز در موارد قانوني منتشر كند يا دسترس دي

( 100000000عرفاً موجب هتك حيثيت او شود، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليعون ) 

 ( ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.3000000000ريال تا چهل ميليون )

اي يعا   ان عمومي يا مقامات رسمي بعه وسعيله سعامانه رايانعه    كس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذههر :716ماده
مخابراتي اكاذيبي را منتشر نمايد يا در دسترس ديگران قرار دهد يا با همان مقاصد اعمالي را بر خالف حقيقت، رأساً 

يادشده  يا به عنوان نقل قول، به شخص حقيقي يا حقوقي به طور صريح يا تلويحي نسبت دهد، اعم از اينكه از طريق
به نحوي از انحاي ضرر مادي يا معنوي به ديگري وارد شود يا نشود، افزون بر اعاده حيثيت )در صورت امكعان(، بعه   

( 3000000000( ريال تا چهعل ميليعون )  100000000حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون )
 ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.
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 ب مسؤولیت کیفری اشخاصفصل ششم 

اي به نام شخص حقوقي و در راستاي مناف  آن ارتكاب يابعد، شعخص    م رايانهيدر موارد زير، چنانچه جرا :717ماده

 حقوقي داراي مسؤوليت كيفري خواهدبود:

 ؛اي شود حقوقي مرتكب جرم رايانههرگاه مدير شخص  الف(

 ؛صادر كند و جرم به وقو  بپيوندد اي را رايانههرگاه مدير شخص حقوقي دستور ارتكاب جرم  ب(

 ؛اي شود ظارت وي مرتكب جرم رايانههرگاه يكي از كارمندان شخص حقوقي با اطال  مدير يا در اثر عدم ن ج(

 .باشد اي اختصاص يافته جرم رايانههرگاه تمام يا قسمتي از فعاليت شخص حقوقي به ارتكاب  د(

 گيعري يعا نظعارت بعر شعخص حقعوقي را دارد.       است كه اختيار نمايندگي يعا تصعميم  منظور از مدير كسي  :4تبصره

مسؤوليت كيفري شخص حقوقي مان  مجازات مرتكب نخواهدبود و در صورت نبود شعرايط صعدر معاده و     :2تبصره

 عدم انتساب جرم به شخص خصوصي فقط شخص حقيقي مسؤول خواهدبود.

با توجه به شرايط و اوضا  و احوال جرم ارتكعابي، ميعزان درآمعد و    اشخاص حقوقي موضو  ماده فوق،  :718ماده

نتايج حاصله از ارتكاب جرم، عالوه بر سه تا شش برابر حداكثر جزاي نقدي جرم ارتكابي، به ترتيعب ذيعل محكعوم    

 خواهند شد:

تا نُه ماه و  چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطيلي موقت شخص حقوقي از يك الف(

 ؛موقت شخص حقوقي از يك تا پنج سالدر صورت تكرار جرم تعطيلي 

چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم بيش از پنج سال حبس باشد، تعطيلي موقت شخص حقوقي از يك تا سه  ب(

 سال و در صورت تكرار جرم، شخص حقوقي منحل خواهد شد.

شود، تا سه سعال حعق تأسعيس يعا نماينعدگي يعا        اين ماده منحل مي« ب» مدير شخص حقوقي كه طبق بند  :تبصره

 گيري يا نظارت بر شخص حقوقي ديگر را نخواهد داشت. تصميم

دهندگان خدمات دسترسي موظفند طبق ضوابط فني و فهرست مقرر از سوي كارگروه )كميته( تعيعين   هيارا :713ماده

م يچوب قانون تنظيم شده است اعم از محتواي ناشي از جعرا مصاديق موضو  ماده ذيل محتواي مجرمانه كه در چهار

رود را پااليش )فيلتر( كنند. در صورتي كعه عمعداً از    اي به كار مي اي و محتوايي كه براي ارتكاب جرائم رايانه رايانه

التي زمينعة  احتياطي و بي مبا پااليش )فيلتر( محتواي مجرمانه خودداري كنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روي بي

( 3000000000دسترسي به محتواي غير قانوني را فراهم آورند، در مرتبة نخسعت به جزاي نقعدي از بيسعت ميليعون )

( 50000000000( ريال و در مرتبة دوم به جزاي نقعدي از يكصعد ميليعون )   50000000000ريعال تا يكصعد ميليعون )

 ر مرتبة سوم به يك تا سه سال تعطيلي موقت محكوم خواهند شد.( ريال و د5000000000000ريال تا يك ميليارد )
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فقيعه و   چنانچه محتواي مجرمانه به تارنماهاي )وب سايتهاي( مؤسسات عمومي شامل نهادهاي زير نظر ولعي  :4تبصره

 عمومي مؤسسات و نهادها فهرست قانون موضو  غيردولتي عمومي مؤسسات  گانة مقننه، مجريه و قضائيه و قواي سه

 هعاي  انجمن و صنفي و سياسي هاي انجمن جمعيتها، احزاب، به يا آن بعدي الحاقات و 59/3/5272 مصوب غيردولتي

در ايران كه امكان احعراز هويعت و    حاضر حقوقي يا حقيقي اشخاص ساير به يا شده شناخته ديني اقليتهاي يا اسالمي

ور مقام قضائي رسيدگي كننده به پرونده و رف  اثر فوري محتعواي  ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دست

 مجرمانه از سوي دارندگان، تارنما )وب سايت( مزبور تا صدور حكم نهايي پااليش )فيلتر( نخواهد شد.

كننعده بعه پرونعده     قضائي رسيدگي پااليش )فيلتر( محتواي مجرمانه موضو  شكايت خصوصي با دستور مقام :2تبصره

 خواهد گرفت.انجام 

قوة قضاييه موظف است ظرف يك ماه از تاريخ تصويب ايعن قعانون كعارگروه )كميتعه( تعيعين مصعاديق        :752ماده

هعاي آمعوزش و پعرورش،     محتواي مجرمانه را در محل دادستاني كل كشور تشكيل دهد. وزير يا نمايندة وزارتخانعه 

تحقيقات و فناوري، فرهن  و ارشاداسالمي، رئيس سازمان ارتباطات و فناوري اطالعات، اطالعات، دادگستري، علوم، 

تبليغات اسالمي، رئيس سازمان صدا و سيما و فرمانده نيروي انتظامي، يك نفر خبره در فناوري اطالعات و ارتباطات 

به انتخاب كميسيون صناي  و معادن مجلس شوراي اسالمي و يك نفر از نمايندگان عضو كميسيون قضائي و حقعوقي  

انتخاب كميسيون قضائي و حقوقي و تأييد مجلس شوراي اسالمي اعضاي كارگروه )كميته( را تشكيل خواهند داد.  به

 رياست كارگروه )كميته( به عهدة دادستان كل كشور خواهد بود.

يابعد و   جلسات كارگروه )كميته( حداقل هر پانزده روز يك بار و با حضور هفت نفعر عضعو رسعميت معي     :4تبصره

 ات كارگروه )كميته( با اكثريت نسبي حاضران معتبر خواهد بود.تصميم

كارگروه )كميته( موظف است به شكايات راج  به مصاديق پااليش )فيلتر( شده رسيدگي و نسبت بعه آنهعا    :2تبصره

 گيري كند. تصميم

ي مجرمانه را به كارگروه )كميته( موظف است هر شش ماه گزارشي در خصوص روند پااليش )فيلتر( محتوا :9تبصره

 گانه و شوراي عالي امنيت ملي تقديم كند. رؤساي قواي سه

دهندگان خدمات ميزباني موظفند به محض دريافت دستور كارگروه )كميته( تعيين مصاديق مذكور در  هيارا :754ماده

اي خود از ادامة  هاي رايانه سامانهكننده به پرونده مبني بر وجود محتواي مجرمانه در  ي رسيدگييمادة فوق يا مقام قضا

ي خعودداري  يدسترسي به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اجراي دستور كارگروه )كميته( يعا مقعام قضعا   

مباالتي زمينعة دسترسعي بعه محتععواي      كنند، منحل خواهند شد. در غير اين صورت، چنانچه در اثر بي احتياطي و بي

( ريعال تعا يكصعد    3000000000هم كنند، در مرتبة نخسعت به جزاي نقدي از بيست ميليعون ) مجرمعانه مزبور را فرا

( ريعال تععا يعك ميليععارد     50000000000( ريعال و در مرتبععة دوم بعه يكصععد ميليععون )    50000000000ميليون )

 ( ريال و در مرتبة سوم به يك تا سه سال تعطيلي موقت محكوم خواهندشد.5000000000000)
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دهندگان خدمات ميزباني موظفند به محض آگاهي از وجعود محتعواي مجرمانعه مراتعب را بعه كعارگروه        هيارا :رهتبص

 )كميته( تعيين مصاديق اطال  دهند.

المللي براي برقراري ارتباطات مخعابراتي مبتنعي بعر پروتكعل      هركس بدون مجوز قانوني از پهناي باند بين :752ماده

داخل يا برعكس استفاده كند، به حبس از يك تا سه سال يا جزاي نقدي از يكصد ميليعون   اينترنتي از خارج ايران به

 ( ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.5000000000000( ريال تا يك ميليارد )50000000000)

 میفصل هفتم ب سایر جرا

سال يعا جعزاي نقعدي از پعنج      هر شخصي كه مرتكب اعمال زير شود، به حبس از نود و يك روز تا يك :759ماده

 ( ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهدشد:3000000000( ريال تا بيست ميليون )100000000ميليون )

افزارها يا هر نو  ابعزار الكترونيكعي كعه     ها يا نرم توليد يا انتشار يا توزي  و در دسترس قرار دادن يا معاملة داده الف(

 ؛رود اي به كار مي رايانهم يصرفاً به منظور ارتكاب جرا

هعا يعا    اي كعه امكعان دسترسعي غيرمجعاز بعه داده      فروش يا انتشار يا در دسترس قراردادن گذر واژه يا هعر داده  ب(

 ؛كند اي يا مخابراتي متعلق به ديگري را بدون رضايت او فراهم مي هاي رايانه سامانه

اي و تخريعب   غيرمجاز، شنود غيرمجاز، جاسوسي رايانهانتشار يا در دسترس قراردادن محتويات آموزش دسترسي  ج(

 اي و مخابراتي. هاي رايانه ها يا سيستم و اخالل در داده

چنانچه مرتكب، اعمال يادشده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداكثر هر دو مجعازات مقعرر در ايعن معاده      :تبصره

 محكوم خواهد شد.

 فصل هشتم ب تشدید مجازاتها

 در موارد زير، حسب مورد مرتكب به بيش از دو سوم حداكثر يك يا دو مجازات مقرر محكوم خواهد شد: ب751ماده

ها و شركتهاي دولتي و يا  ها و سازمانها يا شوراها و يا شهرداريها و موسسه هر يك از كارمندان و كاركنان اداره الف(
شوند و ديعوان محاسعبات و    فقيه اداره مي كه زير نظر ولي هايي وابسته به دولت يا نهادهاي انقالبي و بنيادها و مؤسسه

ي و به طور كلي اعضاي و كاركنان قواي يشوند و يا دارندگان پايه قضا هايي كه با كمك مستمر دولت اداره مي مؤسسه
ه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مأموران به خدمت عمومي اعم از رسمي و غيررسمي به مناسعبت انجعام وظيفع    سه

 ؛اي شده باشند مرتكب جرم رايانه
 ؛اي شده باشد اي يا مخابراتي كه به مناسبت شغل خود مرتكب جرم رايانه هاي رايانه متصدي يا متصرف قانوني شبكه ب(
 ؛دهنده خدمات عمومي باشد كز ارائهاي يا مخابراتي، متعلق به دولت يا نهادها و مرا هاي رايانه ها يا سامانه داده ج(
 ؛سازمان يافته ارتكاب يافته باشد به صورتجرم  د(
 اي ارتكاب يافته باشد. ه جرم در سطح گسترد(  ه
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تواند مرتكب را از خعدمات الكترونيكعي عمعومي از     در صورت تكرار جرم براي بيش از دو بار دادگاه مي :755ماده

 بانكداري الكترونيكي محروم كند:قبيل اشتراک اينترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنة مرتبه باالي كشوري و 

 ؛شد، محروميت از يك ماه تا يك سالچنانچه مجازات حبس آن جرم نودويك روز تا دو سال حبس با الف(

 ؛س باشد، محروميت از يك تا سه سالچنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حب ب(

 محروميت از سه تا پنج سال.چنانچه مجازات حبس آن جرم بيش از پنج سال حبس باشد،  ج(

 دادرسی ینیبخش دوم ب آ

 فصل یکم ب صالحیت

بيني شده در ديگر قوانين، دادگاههاي ايران در موارد زيعر نيعز صعالح بعه رسعيدگي       عالوه بر موارد پيش ب756ماده

 خواهند بود:

اي و مخابراتي  هاي رايانه نحو در سامانههايي كه براي ارتكاب جرم به كار رفته است به هر  هاي مجرمانه يا داده داده الف(

 ؛يا حاملهاي دادة موجود در قلمرو حاكميت زميني، دريايي و هوايي جمهوري اسالمي ايران ذخيره شده باشد

 ؛ن ارتكاب يافته باشدسايتهاي( داراي دامنه مرتبه باالي كد كشوري ايرا جرم از طريق تارنماهاي )وب ب(

 اي و مخعابراتي و تارنماهعاي )وب   هعاي رايانعه   غيرايراني در خارج از ايران عليه سامانهجرم توسط هر ايراني يا  ج(

هاي رسعمي دولعت يعا هعر نهعاد يعا        گانه يا نهاد رهبري يا نمايندگي سايتهاي( مورد استفاده يا تحت كنترل قواي سه 

كشعوري   دامنة مرتبه بعاالي كعد   سايتهاي( داراي دهد يا عليه تارنماهاي )وب ه ميياي كه خدمات عمومي ارا مؤسسه

 ؛در سطح گسترده ارتكاب يافته باشدايران 

ديعده ايرانعي يعا     اي متضمن سوياستفاده از اشخاص كمتر از هجده سال، اعم از آنكه مرتكب يعا بعزه   م رايانهيجرا د(

 غيرايراني باشد.

آن معلوم نباشعد، دادسعراي محعل    اي در محلي كشف يا گزارش شود، ولي محل وقو   چنانچه جرم رايانه :757ماده

كشف مكلف است تحقيقات مقدماتي را انجام دهد. چنانچه محل وقو  جرم مشخص نشود، دادسعرا پعس از اتمعام    

 كند و دادگاه مربوط نيز رأي مقتضي را صادر خواهد كرد. تحقيقات مبادرت به صدور قرار مي

شعبي از دادسعراها، دادگاههعاي عمعومي و انقعالب،     يه موظف است به تناسب ضرورت شعبه يا يقوه قضا :758ماده

 اي اختصاص دهد. نظامي و تجديدنظر را براي رسيدگي به جرائم رايانه

 امور رايانه دارند انتخاب خواهند شد. هاي مذكور از ميان قضاتي كه آشنايي الزم به قضات دادسراها و دادگاه :تبصره

هاي عمعومي   دادرسي دادگاه حل اختالف مطابق مقررات قانون آئيندر صورت بروز اختالف در صالحيت،  :753ماده

 و انقالب در امور مدني خواهدبود.
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 آوری ادله الکترونیکی فصل دوم ب جم 

 ها مبحث اول ـ نگهداری داده

هاي ترافيك را حداقل تا شش ماه پعس از ايجعاد و اطالععات     دهندگان خدمات دسترسي موظفند داده هيارا :762ماده

 كاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداري كنند.

اي و مخعابراتي توليعد    اي در زنجيره ارتباطعات رايانعه   هاي رايانه اي است كه سامانه داده ترافيك هرگونه داده :4تبصره

از قبيعل مبعدأ، مسعير،     ها شعامل اطالععاتي   كنند تا امكان رديابي آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد. اين داده مي

 شود. تاريخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نو  خدمات مربوطه مي

اطالعات كاربر هرگونه اطالعات راج  به كاربر خدمات دسترسي از قبيل نو  خدمات، امكانات فنعي معورد    :2تبصره

شماره تلفن و ساير مشخصات (، IPاستفاده و مدت زمان آن، هويت، آدرس جغرافيايي يا پستي يا پروتكل اينترنتي )

 فردي اوست.

دهندگان خدمات ميزباني داخلي موظفند اطالعات كاربران خود را حداقل تا شش ماه پعس از خاتمعه    هيارا :764ماده

 اشتراک و محتواي ذخيره شده و داده ترافيك حاصل از تغييرات ايجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداري كنند.

 ای ذخیره شده های رایانه فوری دادهمبحث دوم ـ حفظ 

تواند دسعتور   اي ذخيره شده براي تحقيق يا دادرسي الزم باشد، مقام قضائي مي هاي رايانه هرگاه حفظ داده :762ماده

حفاظت از آنها را براي اشخاصي كه به نحوي تحت تصرف يا كنترل دارند صادر كند. در شرايط فوري، نظيعر خطعر   

توانند رأساً دستور حفاظت را صادر كننعد و مراتعب را    ها، ضابطان قضائي مي يا از بين رفتن داده ديدن يا تغيير آسيب

ي يعا سعاير   يي برسانند. چنانچه هر يك از كاركنان دولت يا ضعابطان قضعا  يساعت به اطال  مقام قضا 33حداكثر تا 

هاي مزبور به آنها  ند يا اشخاصي كه دادههاي حفاظت شده را افشاي كن اشخاص از اجراي اين دستور خودداري يا داده

شود را از مفاد دستور صادره آگاه كنند، ضابطان قضائي و كاركنان دولت به مجازات امتنا  از دستور مقعام   مربوط مي

( ريعال تعا   100000000ميليعون )  قضائي و ساير اشخاص به حبس از نودويك روز تا شش ماه يا جزاي نقدي از پعنج 

 ( ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهند شد.5000000000ميليون ) ده

 ه يا افشاي آنها نبوده و مستلزم رعايت مقررات مربوط است.يها به منزله ارا حفظ داده : 4تبصره

 ي قابل تمديد است.يها حداكثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضا مدت زمان حفاظت از داده :2تبصره

 ها دادهه یمبحث سوم ـ ارا

( فعوق را بعه   23( و )22(، )23شده معذكور در معواد )   هاي حفاظت تواند دستور ارائه داده ي مييمقام قضا :769ماده

( اين 23اشخاص يادشده بدهد تا در اختيار ضابطان قرارگيرد. مستنكف از اجراي اين دستور به مجازات مقرر در ماده )

 قانون محكوم خواهد شد.
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 ای و مخابراتي های رایانه ها و سامانه و توقیف داده تفتیش مبحث چهارم ـ

ي و در مواردي به عمعل  ياي و مخابراتي به موجب دستور قضا هاي رايانه ها يا سامانه تفتيش و توقيف داده :761ماده

 آيد كه ظن قوي به كشف جرم يا شناسايي متهم يا ادله جرم وجود داشته باشد. مي

اي و مخابراتي در حضور متصرفان قانوني يا اشخاصي كعه بعه    هاي رايانه ها يا سامانه دادهتفتيش و توقيف  :765ماده

ها انجام خواهد شد. در غير اين صورت، قاضي با ذكعر   نحوي آنها را تحت كنترل قانوني دارند، نظير متصديان سامانه

 داليل دستور تفتيش و توقيف بدون حضور اشخاص مذكور را صادر خواهد كرد.

دستور تفتيش و توقيف بايد شامل اطالعاتي باشد كه به اجراي صحيح آن كمعك ميكنعد، از جملعه اجعراي      :766دهما

هاي مورد نظر، نعو  و   دستور در محل يا خارج از آن، مشخصات مكان و محدوده تفتيش و توقيف، نو  و ميزان داده

مزنگاري يا حذف شده و زمان تقريبي انجعام تفتعيش و   هاي ر افزارها، نحوه دستيابي به داده تعداد سخت افزارها و نرم

 توقيف.

  شود: اي و مخابراتي شامل اقدامات ذيل مي هاي رايانه ها يا سامانه تفتيش داده :767ماده

 ؛اي يا مخابراتي هاي رايانه امانهدسترسي به تمام يا بخشي از س الف(

 ؛فشرده يا كارتهاي حافظه ا لوحهايها ي هاي داده از قبيل ديسكت دسترسي به حامل ب(

 هاي حذف يا رمزنگاري شده. دستيابي به داده ج(

هايي از قبيل چاپ  ها، با رعايت تناسب، نو ، اهميت و نقش آنها در ارتكاب جرم، به روش در توقيف داده :768ماده

هعايي از قبيعل    ها با روش دادهقابل دسترس كردن  ها، غير برداري يا تصويربرداري از تمام يا بخشي از داده ها، كپي داده

 شود. تغيير گذرواژه يا رمزنگاري و ضبط حاملهاي داده عمل مي

 اي يا مخابراتي توقيف خواهد شد: هاي رايانه در هريك از موارد زير سامانه :763ماده

 ؛هاي ذخيره شده به سهولت در دسترس نبوده يا حجم زيادي داشته باشد داده الف(

 ؛ها بدون سامانه سخت افزاري امكان پذير نباشد تحليل دادهتفتيش و تجزيه و  ب(

 ؛متصرف قانوني سامانه رضايت داده باشد ج(

 ؛پذير نباشد ها به لحاظ فني امكان برداري( از داده تصويربرداري )كپي د(

 .ها شود داده تفتيش در محل باعث آسيب هب(

هايي  متناسب با نو  و اهميت و نقش آنها در ارتكاب جرم با روشاي يا مخابراتي  هاي رايانه توقيف سامانه :772ماده

 گيرد. از تغيير گذرواژه به منظور عدم دسترسي به سامانه، پلمپ سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت مي
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هعاي   امانههاي مرتبط با جرم ارتكابي در ساير س چنانچه در حين اجراي دستور تفتيش و توقيف، تفتيش داده :774ماده

ي دامنعه  ياي يا مخابراتي كه تحت كنترل يا تصرف متهم قراردارد ضروري باشد، ضابطان با دسعتور مقعام قضعا    رايانه

 هاي مورد نظر را تفتيش يا توقيف خواهند كرد. هاي مذكور گسترش داده و داده تفتيش و توقيف را به سامانه

اي يا مخابراتي موجب ايراد لطمه جاني يا خسارت مالي شديد به  رايانههاي  ها يا سامانه چنانچه توقيف داده :772ماده

 اشخاص يا اخالل در ارائه خدمات عمومي شود ممنو  است.

نف  حق دارد پس از پرداخت هزينه از آنها كپعي دريافعت    شود، ذي ها توقيف مي در مواردي كه اصل داده :779ماده

شده مجرمانه يا منافي با محرمانعه بعودن تحقيقعات نباشعد و بعه رونعد        يفهاي توق كند، مشروط به اين كه ارائه داده

 اي وارد نشود. تحقيقات لطمه

شود، قاضي موظف است با لحاظ  اي يا مخابراتي توقيف مي هاي رايانه ها يا سامانه در مواردي كه اصل داده :771ماده

هاي معورد نظر و نقش آنها در جرم ارتعكابي، در مهلعت   افزار ها و نرم ها و نو  و تعداد سخت افزار نو  و ميزان داده

 آنها تعيين تكليف كند.  متناسب و متعارف نسبت به

اي و مخابراتي،  هاي رايانه ها و سامانه تواند در مورد عمليات و اقدامهاي مأموران در توقيف داده متضرر مي :775ماده 

ي دستوردهنده تسليم نمايد. به درخواسعت يادشعده   يمرج  قضا اعتراض كتبي خود را همراه با داليل ظرف ده روز به

 خارج از نوبت رسيدگي گرديده و تصميم اتخاذ شده قابل اعتراض است.

 ای مبحث پنجم ـ شنود محتوای ارتباطات رایانه

مقررات راج  اي يا مخابراتي مطابق  هاي رايانه شنود محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سامانه :776ماده 

 به شنود مكالمات تلفني خواهد بود.

شده، نظير پست الكترونيكي يا پيامك در حكم شنود و مستلزم  دسترسي به محتواي ارتباطات غيرعمومي ذخيره :تبصره

 رعايت مقررات مربوط است.

 فصل سوم ب استناد پذیری ادله الکترونیکی

آوري شده، الزم است مطابق  انكارناپذيري ادله الكترونيكي جم  به منظور حفظ صحت و تماميت، اعتبار و :777ماده 

 نامه مربوط از آنها نگهداري و مراقبت به عمل آيد. ينيآ
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اي توسط طرف دعوا يا شخص ثالثي كه از دعوا آگاهي نداشته، ايجاد يا پردازش يا  هاي رايانه چنانچه داده :778ماده

اي يا مخابراتي مربوط به نحوي درست عمل كند كه به صعحت و تماميعت،    رايانهذخيره يا منتقل شده باشد و سامانه 

 ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهد بود. اعتبار و انكارناپذيري داده

مي كعه  ياي شامل ساير جرا م رايانهيهاي دوم و سوم اين بخش، عالوه بر جرا كليه مقررات مندرج در فصل :773ماده

 شود. گيرد نيز مي نيكي در آنها مورد استناد قرار ميادله الكترو

 بخش سوم ب سایر مقررات

اي يا مخابراتي به عنوان وسيله ارتكاب جرم به كار رفته و در اين قانون بعراي   در مواردي كه سامانه رايانه :782ماده

 است، مطابق قوانين جزائي مربوط عمل خواهد شد. بيني نشده عمل مزبور مجازاتي پيش

دادرسي  ينياي مقررات خاصي از جهت آ در مواردي كه در بخش دوم اين قانون براي رسيدگي به جرائم رايانه :تبصره

 بيني نشده است طبق مقررات قانون آئين دادرسي كيفري اقدام خواهد شد. پيش

سه سال يك بار با  هاي نقدي اين قانون بر اساس نرخ رسمي تورم حسب اعالم بانك مركزي هر ميزان جزا :784ماده

 پيشنهاد رئيس قوه قضائيه و تصويب هيأت وزيران قابل تغيير است.

آوري و استنادپذيري ادله الكترونيكي ظعرف مدت شعش ماه از تاريخ تصويب  هاي مربوط به جم   نامه آيين :782ماده

تهيه و به تصويب رئيس قعوه  اين قعانون توسط وزارت دادگسعتري با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 

 قضائيه خواهد رسيد.

و اصالحات و الحاقعات   5203عمومي مصوب سال  كليه قوانين مغاير با اين قانون از جمله قانون مجازات :789ماده 

 بعدي آن ملغي است.

قانون فوق مشتمل بردويست و سي و دو ماده و چهعل و چهارتبصعره در جلسعه علنعي روز چهارشعنبه معورخ دوم       

بعه تاييعد شعوراي     6/2/5271 خردادماه يكهزار و سيصد و هفتاد و پنج مجلس شوراي اسالمي تصعويب و در تعاريخ  

 نگهبان رسيده است.

هاي بازدارنده به دنبال  پنجم ع تعزيرات و مجازات  الزم به ذكر است كه شماره مواد مصوبه مجلس تحت عنوان كتاب

 . تدوين گرديده است 739تا  392تصويب رسيده از شماره مجازات اسالمي كه قبال به   مواد قانون

 

 ویرای  ناایی 

13/10/1394 

 هاوه بلسی

 رسمی داود بلدیکانال 

 


