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 قانون مجازات اسالمی
 

 

 جهت نکته نویسی ،متن مواد با فاصله از هم 

 

 

 

 

 تدوین: داود بلدی

 دوست و برادر عزیزم حمزه علیپور به درخواست
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 برآید زان پریشانی هزار افغان ز هر سویی                       گر از زلف پریشانت صبا بر هم زند مویی

 تو از عیشم نه رنگی ماند و نه بویی وگر نه بی                       یابم تازه میبه بوی زلف تو هر دم حیات 

 به باالی تو گر سروی ببینم بر لب جویی                          به یاد سرو باالیت روان در پای تو ریزم

 صید آهویی؟ چه باشد با کمند شیرگیری               چو زلفت گر برآرم سر به سودایت، عجب نبود

 ز جان افشانی صاحبدالن گردی ز هر کویی                     ز کویت گر رسد گردی به استقبال برخیزد

 بیند ز هر سویی که چشمم عکس روی دوست می                     چشمم ۀچنان بنشست نقش دوست در آیین

 وفایی، سست پیمانی، جفاجویی به دست بی                     رقیبان دست گیریدم، که باز از نو در افتادم

 لطیفی همچو گل نازک ولی چون سرو خودرویی                             ملولی، زود سیری، نازنینی، ناز پروردی

 ندارد طاقت دست و کمانش هیچ بازویی                          نیارد جستن از بند کمندش هیچ چاالکی

 دل من کم نخواهد کرد از مهرش سر مویی                         اگر چه هر سر مویم ازو دردی جدا دارم

 گردند چون گویی به گرد کوی او سرگشته می                ز سودا عاشقانش همچو این گردون چوگان قد

 شمع آتش زبانی، چرب پهلویی مگر باشد چو                     نگیرد سوز مهر جان گدازش در دل هر کس

 تحمل بایدت کردن جواب سرد بدخویی                          به سودای نکورویی اگر دل گرمیی داری

 

 شیخ فخرالّدین ابراهیم بن بزرگمهر                                                               
 «عراقی»                                                                                     
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 فصل اول ـ تعاريف

و تعزيـرات، اقـدامات تـنم وي و    ، ديات هاي حدود، قصاص جرائم و مجازاتمشتمل بر قانون مجازات اسالمي  -1ماده 

 موانع مسؤول ت ك فري و قواعد حاكم بر آنها است. ترب تي، شرايط و

 

 
 شود. هر رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل كه در قانون براي آن مجازات تع  ن شده است جرم محسوب مي -2ماده 

 

 

 
 

 فصل دوم ـ قلمرو اجراي قوان ن جزائي در مکان

كه در قلمرو حاكم ت زم وي، دريايي و هوايي جمهـوري اسـالمي ايـران     صيقوان ن جزائي ايران درباره كل ه اشخا -3ماده 

 شود مگر آنکه به موجب قانون ترت ب ديگري مقررشده باشد. مرتکب جرم شوند اعمال مي

 

 

 
 

 

 

از جرم يا نت جه آن در قلمرو حاكم ت ايران واقع شود در حکم جـرم واقـع شـده در جمهـوري      گاه قسمتيهر -4ماده 

 .اسالمي ايران است
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كه در خارج از قلمرو حاكم ت ايران مرتکب يکي از جرائم زير يا جرائم مقرر  غ رايرانيايراني يا شخص هر  -5ماده 

شود و هرگاه رس دگي به ايـن جـرائم    در قوان ن خاص گردد، طبق قوان ن جمهوري اسالمي ايران محاكمه و مجازات مي

هاي تعزيري، م زان  ازاتدر خارج از ايران به صدور حکم محکوم ت و اجراي آن موتهي شود، دادگاه ايران در تع  ن مج

 كود:محکوم ت اجراء شده را محاسبه مي

 .اقدام عل ه نظام، امو ت داخلي يا خارجي، تمام ت ارضي يا استقالل جمهوري اسالمي ايران -الف

 .جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان يا دستخط مقام رهبري يا استفاده از آن -ب

مجلـس شـوراي   و نمايوـدگان  جمهور، رئ س قوه قضائ ه، رئـ س  رئ سرسمي جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان يا دستخط  -پ

عالي كشور، دادستان كل كشور، اعضاي شوراي نگهبان، رئ س واعضـاي مجمـع   اسالمي، رئ س مجلس خبرگان، رئ س ديوان

 .تشخ ص مصلحت نظام، وزرا يا معاونان رئ س جمهور يا استفاده از آنها

 هاي صادره از اين مراجع يا ساير مراجع قانوني و يا استفاده از آنهااجرائ هجعل آراء مراجع قضائي يا  -ت

جعل اسکواس رايج يا اسواد تعهدآور بانکي ايران و همچو ن جعل اسواد خزانـه و اورا  مشـاركت صادرشـده يـا      -ث

 .تضم ن شده از طرف دولت يا ته ه يا ترويج سکه قلب در مورد مسکوكات رايج داخل

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

كه در رابطه با شغل و وظ فه خـود در خـارج از قلمـرو     غ رايرانيبه جرائم مستخدمان دولت اعم از ايراني يا  -6ماده 

اند و به جرائم منموران س اسي و كوسولي و ديگر وابستگان دولـت ايـران كـه از مصـون ت     حاكم ت ايران مرتکب شده

 شود. س دگي ميطبق قوان ن جمهوري اسالمي ايران ر برخوردارندس اسي 
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عالوه بر موارد مذكور در مواد فو  هريك از اتباع ايران در خارج از كشور مرتکب جرمي شود، در صورتي كه  -7ماده 

 شود مشروط بر ايوکه: در ايران يافت و يا به ايران اعاده گردد، طبق قوان ن جمهوري اسالمي ايران محاكمه و مجازات مي

 موجب قانون جمهوري اسالمي ايران جرم باشد.رفتار ارتکابي به  -الف

 در صورتي كه جرم ارتکابي از جرائم موجب تعزير باشد، متهم در محل وقوع جرم محاكمـه و تبرئـه نشـده يـا در     -ب

 صورت محکوم ت، مجازات كالً يا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.

 موقوفي اجراي مجازات يا سقوط آن نباشد. طبق قوان ن ايران موجبي براي موع يا موقوفي تعق ب يا -پ

 

 
 

در خارج از ايران عل ه شخصي ايراني يا عل ه كشور ايران مرتکب جرمي به جز جرائم غ رايراني هرگاه شخص  -8ه ماد

 شود و در ايران يافت و يا به ايران اعاده گردد، طبق قوان ن جزائي جمهوري اسالمي ايران به جرم او قبلمذكور در مواد 

 شود، مشروط بر ايوکه: رس دگي مي

متهم در جرائم موجب تعزير در محل وقوع جرم، محاكمه و تبرئه نشده يا در صورت محکوم ت، مجازات كالً يـا   -الف

 بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.

 جرم باشد.رفتار ارتکابي در جرائم موجب تعزير به موجب قانون جمهوري اسالمي ايران و قانون محل وقوع،  -ب

 

 

 
 

 

المللي در هر كشوري يافت شـود در همـان    ها و مقررات ب نمرتکب جرائمي كه به موجب قانون خاص يا عهدنامه -9ماده 

 گردد. ميمحاكمه و مجازات شود طبق قوان ن جزائي جمهوري اسالمي ايران  يافتشود، اگر در ايران  كشور محاكمه مي
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 جزائي در زمانقلمرو اجراي قوان ن  ـ فصل سوم

 مقـرر  جرم وقوع از قبل كه باشد قانوني موجببه بايد ترب تي و تنم وي اقدام و مجازات دولتي نظامات و مقررات در -11 ماده

 و تـنم وي  اقـدامات  يا مجازات به مؤخر قانون موجببه تواننمي را فعل ترك يا فعل از اعم رفتاري ه چ مرتکب و است شده

 يـا  ترب تـي  و تنم وي اقدام يا مجازات اجراي عدم يا تخف ف بر مبوي قانوني جرم، وقوع از پس چوانچه لکن كرد محکوم ترب تي

 هرگاه. است مؤثر قطعي، حکم صدور تا قانون آن بروضع سابق جرائم به نسبت شود وضع مرتکب حال به مساعدتر جهاتي از

 :شود مي عمل زير ترت ب به باشد صادرشده االجراءالزم قطعي حکم سابق، قانون موجب به

 و شود نمي اجراء قطعي حکم نشود، شواخته جرم الحق قانون موجب به است بوده جرم گذشته در كه رفتاري اگر -الف

 اسـت  شده اجراء قبالً حکم كه موردي در همچو ن و موارد اين در. شود مي موقوف آن اجراي باشد اجراء جريان در اگر

 .ن ست مترتب آن بر ك فري اثر گونه ه چ

 يا اجراء به شروع از قبل است موظف احکام اجراي قاضي يابد، تخف ف الحق، قانون موجب به جرمي مجازات اگر -ب

 از توانـد  مـي  ن ـز  محکـوم . كود تقاضا جديد قانون طبق را آن اصالح قطعي، حکم صادركووده دادگاه از اجراء ح ن در

 را قبلي مجازات الحق، قانون لحاظ با حکم صادركووده دادگاه. نمايد تقاضا را مجازات تخف ف حکم، صادركووده دادگاه

. است جاري ن ز شود مي اجراء بزهکار اطفال مورد در كه ترب تي و تنم وي اقدام مورد در بود اين مقررات. دهدمي تخف ف

 .نمايد تقاضا را ترب تي و تنم وي اقدام تخف ف تواند مي ن ز وي سرپرست يا ولي صورت اين در

 قـانون  تصـري   بـه  مگـر  است، شده وضع خاص موارد ويا مع ن مدت براي كه قوان وي مورد در فو  مقررات ـ تبصره

 .شود نمي اعمال الحق،
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 :شود مي اجراء فوراً قانون، وضع بر سابق جرائم به نسبت زير قوان ن -11 ماده

 وصالح ت قضائي تشک الت به مربوط قوان ن -الف

 حکم اجراي از پ ش تا دعوي اثبات ادله به مربوط قوان ن -ب

 دادرسي ش وه به مربوط قوان ن -پ

 زمان مرور به مربوط قوان ن -ت

 حکـم  صـادركووده  دادگاه به بررسي براي پرونده باشد، شده صادر قطعي حکم( ب)بود مورد در كه صورتي در ـ تبصره

 .شود مي ارسال قطعي

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ها و دادرسي ك فري قانوني بودن جرائم، مجازات چهارم ـفصل 

حکم به مجازات يا اقدام تنم وي و ترب تي و اجراي آنها بايد از طريق دادگاه صـال ، بـه موجـب قـانون و بـا       -12ماده 

 رعايت شرايط و ك ف ات مقرر در آن باشد.

 

 

 

 

 حکـم  يـا  قـانون  در كـه  ك ف تـي  و م زان از نبايد مورد حسب آنها اجراي و ترب تي و تنم وي اقدام يا مجازات به حکم -13 ماده

 يـا  عمـد  روي از كه درصورتي شود، حاصل جهت اين از كه خسارتي و صدمه هرگونه و كود تجاوز است شده مشخص دادگاه

 .شود مي جبران المال ب ت از خسارت صورت، اين غ ر در و است مدني و ك فري مسؤول ت موجب مورد حسب باشد تقص ر
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 ها بخش دوم ـ مجازات

 هاي اصلي فصل اول ـ مجازات

 قسم است:در اين قانون چهار هاي مقرر  مجازات -14ماده  

 تعزير -ت                 ديه -پ                     قصاص -ب               حد -الف

احراز شود ديـه و خسـارت، قابـل مطالبـه     چوانچه رابطه عل ت ب ن رفتار شخص حقوقي و خسارت وارد شده  -تبصره

 ( خواهد بود.02خواهد بود. اعمال مجازات تعزيري بر اشخاص حقوقي مطابق ماده)

 

 
 

 

 نوع، م زان و ك ف ت اجراي آن در شرع مقدس، تع  ن شده است.موجب، حد مجازاتي است كه  -15ماده 

 

 
 

 ايـن  سـوم  كتاب در مودرج شرح به كه است موافع و اعضاء نفس، بر عمدي جوايات اصلي مجازات قصاص -16ماده 

 .شود مي اعمال قانون

 

 
 

 

 و اعضـاء  نفـس،  بـر ديه اعم از مقدر و غ رمقدر، مالي است كه در شرع مقدس براي ايراد جوايت غ رعمدي  -17ماده 

 .شود مقرر ميبه موجب قانون و يا جوايت عمدي در مواردي كه به هر جهتي قصاص ندارد  موافع
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موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات قصاص يا ديه ن ست و به، تعزير مجازاتي است كه مشمول عووان حد -18ماده 

گردد. نوع، مقدار، ك ف ت اجراء و مقررات مربوط به تخف ف، تعل ق،  شرعـي يا نقض مقررات حکومتي تع  ن و اعمال مي

شود. دادگاه در صدور حکم تعزيري، با رعايـت مقـررات قـانوني،     ميموجب قانون تع  ن سقوط و ساير احکام تعزير به

 دهد:موارد زير را مورد توجه قرار مي

 

 انگ زه مرتکب و وضع ت ذهوي و رواني وي ح ن ارتکاب جرم -الف

 بار آنگستره نقض وظ فه و نتايج زيان، ش وه ارتکاب جرم -ب

 اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم -پ

 مرتکب و تنث ر تعزير بر وي و اجتماعي خانوادگي، وضع ت فرديسوابق و  -ت

 

 

 

 شود: هاي تعزيري به هشت درجه تقس م مي مجازات -19ماده 

 

 1درجه 

 حبس ب ش از ب ست و پوج سال -

 (ريال0022202220222جزاي نقدي ب ش از يك م ل ارد ) -

 مصادره كل اموال -

 انحالل شخص حقوقي -

 

 2درجه 

 پانزده تا ب ست و پوج سال حبس ب ش از -

 (ريال0022202220222م ل ارد ) (ريال تا يك00202220222جزاي نقدي ب ش از پانصد و پوجاه م ل ون ) -

 

 

 3درجه 

 حبس ب ش از ده تا پانزده سال -

 (ريال 00202220222(ريال تا پانصد وپوجاه م ل ون )00202220222جزاي نقدي ب ش از س صد و شصت م ل ون ) -
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 4درجه 

 حبس ب ش از پوج تا ده سال  -

 (ريال00202220222(ريال تا س صد و شصت م ل ون )00202220222) جزاي نقدي ب ش از يکصد و هشتاد م ل ون -

 انفصال دائم از خدمات دولتي و عمومي -

 

 5درجه 

 حبس ب ش از دو تا پوج سال  -

 (ريال00202220222يکصد و هشتاد م ل ون )(ريال تا 0202220222جزاي نقدي ب ش از هشتاد م ل ون ) -

 محروم ت از حقو  اجتماعي ب ش از پوج تا پانزده سال -

 ممووع ت دائم از يك يا چود فعال ت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي -

 عمومي براي افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي   ممووع ت دائم از دعوت -

 
 

 6درجه 

 و سال حبس ب ش از شش ماه تا د -

 (ريال0202220222(ريال تا هشتاد م ل ون )0202220222جزاي نقدي ب ش از ب ست م ل ون ) -

 عفت يك تا هفتادوچهار ضربه و تا نودونه ضربه در جرائم موافي و شال  ازسي -

 سال  ماه تا پوج محروم ت از حقو  اجتماعي ب ش از شش -

 ها انتشار حکم قطعي در رسانه -

 يك يا چود فعال ت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي حداكثر تا مدت پوج سالممووع ت از  -

 ممووع ت از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي حداكثر تا مدت پوج سال -

 ممووع ت از اصدار برخي از اسواد تجاري توسط اشخاص حقوقي حداكثر تا مدت پوج سال -

 

 

 7درجه 

 يك روز تا شش ماهحبس از نود و  -

 ( ريال 0202220222( ريال تا ب ست م ل ون )0202220222جزاي نقدي ب ش از ده م ل ون ) -

 شال  از يازده تا سي ضربه  -

 محروم ت از حقو  اجتماعي تا شش ماه  -
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 8درجه 

 حبس تا سه ماه -

 (ريال 0202220222جزاي نقدي تا ده م ل ون ) -

 شال  تا ده ضربه -

 

 

 هاي تبعي ذكر شده است. موارد محروم ت از حقو  اجتماعي همان است كه در مجازات -1تبصره

 

 

مجازاتي كه حداقل آن موطبق بر يکي از درجات فو  و حداكثر آن موطبق با درجه باالتر باشد، از درجه باالتر  -2تبصره

 شود. محسوب مي

 

 

دم امکان تشخ ص مجـازات شـديدتر، مجـازات    ها، مجازات شديدتر و درصورت ع درصورت تعدد مجازات -3تبصره

گانه اين ماده مطابقت نداشته باشد مجـازات درجـه    يك از بودهاي هشت حبس مالك است. همچو ن اگر مجازاتي با ه چ

 شود. هفت محسوب مي

 

 

حـداكثر  هاي آن توها جهت تع  ن درجه مجازات است و تنث ري در م زان حـداقل و   مقررات اين ماده و تبصره -4تبصره

 هاي مقرر در قوان ن جاري ندارد. مجازات

 

 

 

كارگ ري در ارتکاب جرم بوده است از  ضبط اش اء و اموالي كه در ارتکاب جرم به كار رفته يا مقصود از آن به -5تبصره

مورد كـه  ( اين قانون عمل خواهد شد. در هر 000( خارج و در مورد آنها برابر ماده)02شمول اين ماده و بود )ب( ماده)

 هاي متعارف زندگي محکوم و افراد تحت تکفل او مستثوي شود. شود بايد هزيوه حکم به مصادره اموال صادر مي

 

 



12 

 

( اين قانون مسؤول شواخته شود، با توجـه بـه شـدت جـرم     040درصورتي كه شخص حقوقي براساس ماده) -21ماده 

شود، اين امر مـانع از مجـازات شـخص حق قـي      زير محکوم ميبار آن به يك تا دو مورد از موارد  ارتکابي و نتايج زيان

 ن ست:

 انحالل شخص حقوقي -الف

 مصادره كل اموال -ب

 ممووع ت از يك يا چود فعال ت شغلي يا اجتماعي به طور دائم يا حداكثر براي مدت پوج سال -پ

 مدت پوج سالطور دائم يا حداكثر براي  براي افزايش سرمايه به  ممووع ت از دعوت عمومي -ت

 ممووع ت از اصدار برخي از اسواد تجاري حداكثر براي مدت پوج سال -ث

 جزاي نقدي -ج

 ها وس له رسانه انتشار حکم محکوم ت به -چ

مجازات موضوع اين ماده، در مورد اشخاص حقوقي دولتي و يا عمـومي غ ـر دولتـي در مـواردي كـه اعمـال        -تبصره

 شود. كوود، اعمال نمي حاكم ت مي

 

 

 

 

م زان جزاي نقدي قابل اعمال بر اشخاص حقوقي حداقل دو برابر و حداكثر چهار برابر مبلغـي اسـت كـه در     -21ماده 

 شود. وس له اشخاص حق قي تع  ن ميقانون براي ارتکاب همان جرم به

 

 

 

 

 

بـا  وجود آمـده يـا   بهشود كه براي ارتکاب جرم،  زماني اعمال ميو مصادره اموال آن انحالل شخص حقوقي  -22ماده 

 انحراف از هدف مشروع نخست ن، فعال ت خود را موحصراً در جهت ارتکاب جرم تغ  ر داده باشد.
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 تکم لي و تبعيهاي  مجازاتفصل دوم ـ 

شش تا درجه يك محکوم كرده است با  را كه به حد، قصاص يا مجازات تعزيري از درجه فرديتواند  دادگاه مي -23ماده 

هاي  مجازاتاز مجازات به يك يا چود  ويرعايت شرايط مقرر در اين قانون، متواسب با جرم ارتکابي و خصوص ات 

 تکم لي زير محکوم نمايد:

 اقامت اجباري در محل مع ن -الف

 محلهاي مع نموع از اقامت در محل يا  -ب

 موع از اشتغال به شغل، حرفه يا كار مع ن -پ

 انفصال از خدمات دولتي و عمومي -ت

 موع از رانودگي با وسايل نقل ه موتوري و يا تصدي وسايل موتوري -ث

 اصدار اسواد تجارتداشتن دسته چك ويا موع از  -ج

 موع از حمل سالح -چ

 موع از خروج اتباع ايران از كشور -ح

 اخراج ب گانگان از كشور -خ

 عموميالزام به خدمات  -د

 موع از عضويت در احزاب، گروهها و دستجات س اسي يا اجتماعي  -ذ

 توق ف وسايل ارتکاب جرم يا رسانه يا مؤسسه دخ ل در ارتکاب جرم -ر

 الزام به يادگ ري حرفه، شغل يا كار مع ن -ز

 الزام به تحص ل -ژ

 انتشار حکم محکوم ت قطعي -س

 

 نحو ديگري مقرر نمايد.تکم لي ب ش از دوسال ن ست مگر در مواردي كه قانون بهمجازات مدت  ـ1تبصره 

 گ رد. تکم لي و مجازات اصلي از يك نوع باشد، فقط مجازات اصلي مورد حکم قرار ميمجازات چوانچه  ـ2تبصره 

توسـط  االجراء شدن اين قانون اه از تاريخ الزمظرف شش متکم لي مجازات نامه راجع به ك ف ت اجراي آي ن - 3تبصره 

 رسد.ميرئ س قوه قضائ ه شود و به تصويب  دادگستري ته ه ميوزير 
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بـه  صـادركووده حکـم   تکم لي، مفاد حکم را رعايت نومايد، دادگاه مجازات چوانچه محکوم طي مدت اجراي  -24ماده 

دهـد و در  سوم افـزايش مـي  تکم لي مودرج در حکم را تا يك مجازاتپ شوهاد قاضي اجراي احکام براي بار اول مدت 

كوـد. همچوـ ن بعـد از     تبديل مـي يا جزاي نقدي درجه هفت يا هشت صورت تکرار، بق ه مدت محکوم ت را به حبس 

تواند با پ شوهاد قاضي اجراي حکم در صورت اطم وان به عدم تکـرار   تکم لي، دادگاه ميمجازات گذشتن ن مي از مدت 

 تکم لي وي اقدام كود.مجازات جرم و اصالح مجرم، نسبت به لغو يا كاهش مدت زمان 

 

 

 
 

 

 محکوم ت قطعي ك فري در جرائم عمدي، پس از اجراي حکم يا شمول مرور زمان، در مدت زمـان مقـرر در   -25ماده 

 كود:عووان مجازات تبعي محروم مياين ماده محکوم را از حقو  اجتماعي به

 هاي سالب ح ات و حبس ابد از تاريخ توقف اجراي حکم اصلي هفت سال در محکوم ت به مجازات -الف

سال در محکوم ت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتي كـه ديـه جوايـت وارد شـده بـ ش از نصـف ديـه        سه  -ب

 باشد، نفي بلد و حبس تا درجه چهارعل ه  مجويٌ

يـا   عل ـه  مجويٌ سال در محکوم ت به شال  حدي، قصاص عضو در صورتي كه ديه جوايت وارد شده نصف ديه دو -پ

 كمتر از آن باشد و حبس درجه پوج

 

 

صـادره از  هـاي   شود لکـن در گـواهي   در غ ر موارد فو ، مراتب محکوم ت در پ ش وه ك فري محکوم درج مي ـ1تبصره 

 گردد مگر به درخواست مراجع قضائي براي تع  ن يا بازنگري در مجازات  ربط موعکس نميمراجع ذي

 

در مورد جرائم قابل گذشت در صورتي كه پس از صدور حکم قطعي با گذشت شاكي يا مـدعي خصوصـي،    -2تبصره 

 شود. اجراي مجازات موقوف شود اثر تبعي آن ن ز رفع مي

 

فو و آزادي مشروط، اثر تبعي محکوم ت پس از گذشت مدتهاي فو  از زمان عفو يا اتمام مـدت آزادي  در ع -3تبصره 

ن ـز از حقـو  اجتمـاعي    و همچو ن در زمان اجـراي حکـم   شود. محکوم در مدت زمان آزادي مشروط  مشروط رفع مي

 گردد. محروم مي
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 حقو  اجتماعي موضوع اين قانون به شرح زير است: -26ماده 

داوطلب شدن در انتخابات رياست جمهوري، مجلس خبرگان رهبري، مجلس شوراي اسالمي و شـوراهاي   -الف

 اسالمي شهر و روستا

 و تصدي معاونت رئ س جمهور ه نت دولت يا عضويت در شوراي نگهبان، مجمع تشخ ص مصلحت نظام -ب

 رياست ديوان عدالت اداريو  تصدي رياست قوه قضائ ه، دادستاني كل كشور، رياست ديوان عالي كشور -پ

 موجب قانون يا با رأي مردم ها به ها، شوراها، احزاب و جمع ت انتخاب شدن يا عضويت در انجمن -ت

 عضويت در ه نتهاي موصفه و امواء و شوراهاي حل اختالف -ث

 هاي گروهيعووان مدير مسؤول يا سردب ر رسانهاشتغال به -ج

ها و شركتهاي وابسـته بـه    اعم از قواي سه گانه و سازمان حکومتيدستگاههاي  ه كلاستخدام و يا اشتغال در  -چ

هـا و مؤسسـات    آنها، صدا وس ماي جمهوري اسالمي ايران، ن روهاي مسل  و ساير نهادهاي تحت نظر رهبري، شهرداري

 و دستگاههاي مستلزم تصري  يا ذكر نام براي شمول قانون بر آنها  منمور به خدمات عمومي

 اشتغال به عووان وك ل دادگستري و تصدي دفاتر ثبت اسواد رسمي و ازدواج و طال  و دفترياري -ح

 انتخاب شدن به سمت ق م، ام ن، متولي، ناظر يا متصدي موقوفات عام -خ

 انتخاب شدن به سمت داوري يا كارشواسي در مراجع رسمي -د

 استفاده از نشانهاي دولتي و عواوين افتخاري -ذ

 س، اداره يا عضويت در ه نت مديره شركتهاي دولتي، تعاوني و خصوصي يا ثبت نام تجارتي يا مؤسسـه  تنس -ر

 آموزشي، پژوهشي، فرهوگي و علمي

 

 

 

مستخدمان دستگاههاي حکومتي در صورت محروم ت از حقو  اجتماعي، خواه به عووان مجـازات اصـلي و خـواه     -1تبصره

 شوند.  در مدت مقرر در حکم يا قانون، از خدمت موفصل ميمجازات تکم لي يا تبعي، حسب مورد 

 

( ايـن  00محروم گردد پس از گذشت مواعد مقـرر در مـاده)   اجتماعيعووان مجازات تبعي از حقو  هر كس به -2تبصره 

ماده كـه  گردد مگر در مورد بودهاي)الف(، )ب( و)پ( اين  و آثار تبعي محکوم ت وي زائل ميشود  ميقانون اعاده ح ث ت 

 شود. طور دائمي محروم مي از حقو  مزبور به
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 ها فصل سوم ـ نحوه تع  ن و اعمال مجازات

گردد. در صورتي  االجراء حبس ميشود كه محکوم، به موجب حکم قطعي الزم مدت حبس از روزي آغاز مي -27ماده 

مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلي علت اتهام يا اتهاماتي كه در پرونده كه فرد، پ ش از صدور حکم به

شود. در صورتي كه مجازات مورد حکم، شال  تعزيري يا جزاي نقدي باشـد، هـر روز بازداشـت،     در حکم محاسبه مي

ترت ب نسبت به حبس، شـال   (ريال است. چوانچه مجازات متعدد باشد به0220222معادل سه ضربه شال  يا س صدهزار)

 گردد. محاسبه ميو جزاي نقدي 

 

 

 

وس له  كل ه مبالغ مذكور در اين قانون و ساير قوان ن از جمله مجازات نقدي، به تواسب نرخ تورم اعالم شده به -28ماده 

كه بعد از  بار به پ شوهاد وزير دادگستري و تصويب ه نت وزيران تعديل و در مورد احکامي بانك مركزي هر سه سال يك

 گردد. االجراء مي شود الزم آن صادر مي

 

 

هرگاه بازداشت بدل از جزاي نقدي توأم با مجازات حبس باشد بازداشت بدل از جزاي نقدي از تاريخ اتمـام   -29ماده 

شود كه از حداكثر مدت حبس مقرر در قانون براي آن جرم ب شتر ن ست و در هر حال مـدت بازداشـت    حبس شروع مي

 اوز كود.بدل از جزاي نقدي نبايد از سه سال تج

 

 

موع از اشتغال به شغل، كسب، حرفه يا كار مع ن مستلزم لغو جواز كار يا پروانه كسب، حرفه يـا كـار اسـت     -31ماده 

 مشروط به ايوکه جرم به سبب اشتغال به شغل، كسب، حرفه يا كار ارتکاب يابد يا آن اشتغال وقوع جرم را تسه ل نمايد.

 

 

 وس له نقل ه موتوري مستلزم ابطال گواه وامه و ممووع ت از درخواست مجدد است.موع از رانودگي و تصدي  -31ماده 

 

هاي سف د دسته چك و انسداد حساب جاري و ممووع ت از درخواست موع از اصدار چك مستلزم ابطال برگه -32ماده 

 مجدد افتتاح حساب جاري است.
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 و توق ف سالح است. موع از حمل اسلحه مجاز مستلزم ابطال پروانه حمل -33ماده 

 
 

 موع از خروج اتباع ايران از كشور مستلزم ابطال گذرنامه و ممووع ت از درخواست مجدد است. -34ماده 

 

 

 شود. اخراج موقت يا دائم ب گانگان محکوم به مجازات از كشور پس از اجراي مجازات و با حکم دادگاه انجام مي -35ماده 

 

 

االرض يـا تعزيـر تـا درجـه چهـار و ن ـز       حکم محکوم ت قطعي درجرائم موجب حد محاربه و افسـاد فـي   -36ماده 

(ريال در صورتي كه موجب اخالل در نظم يا امو ت نباشد در يکـي از  0022202220222كالهبرداري ب ش از يك م ل ارد )

 شود. هاي محلي در يك نوبت موتشر ميروزنامه

 
 

 (0022202220222) م ل ـارد  يك كه م زان مال موضوع جرم ارتکابي،م زير جرايوم ت قطعي در انتشار حکم محک –تبصره 

 شود: هاي كث راالنتشار موتشر ميريال يا ب ش از آن باشد، الزامي است و در رسانه ملي يا يکي از روزنامه

 رشاء و ارتشاء -الف
 اختالس -ب
 صورت تحص ل مال توسط مجرم يا ديگرياعمال نفوذ برخالف حق و مقررات قانوني در  -پ
 مداخله وزرا و نمايودگان مجلس و كارمودان دولت در معامالت دولتي و كشوري -ت
 تباني در معامالت دولتي -ث
 أخذ پورسانت در معامالت خارجي -ج
 تعديات منموران دولتي نسبت به دولت  -چ
 جرائم گمركي -ح
 قاچا  كاال و ارز -خ
 جرائم مال اتي -د
 پولشويي -ذ
 اخالل در نظام اقتصادي كشور -ر
 تصرف غ رقانوني در اموال عمومي يا دولتي -ز
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 فصل چهارم ـ تخف ف مجازات و معاف ت از آن

را به نحـوي كـه بـه     تواند مجازات تعزيري در صورت وجود يك يا چود جهت از جهات تخف ف، دادگاه مي -37ماده 

 تقل ل دهد يا تبديل كود: شرح ذيل تر باشد به  حال متهم مواسب

 ؛تقل ل حبس به م زان يك تا سه درجه -الف
 ؛تبديل مصادره اموال به جزاي نقدي درجه يك تا چهار -ب
 ؛م به انفصال موقت به م زان پوج تا پانزده ساليتبديل انفصال دا -پ
 .ديگرهاي تعزيري به م زان يك يا دو درجه از همان نوع يا انواع  تقل ل ساير مجازات -ت

 

 

 

 

 

 جهات تخف ف عبارتود از: -38ماده 

 ؛گذشت شاكي يا مدعي خصوصي -الف
حاصله از جرم يا بـه   اش ايمتهم در شواسايي شركا يا معاونان، تحص ل ادله يا كشف اموال و  مؤثرهمکاري  -ب

 ؛كار رفته براي ارتکاب آن
 ديـده يـا وجـود انگ ـزه    آم ز بزه   گفتار تحريكاوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قب ل رفتار يا  -پ

 شرافتمودانه در ارتکاب جرم؛
 اعالم متهم قبل از تعق ب يا اقرار مؤثر وي درح ن تحق ق و رس دگي؛ -ت
 ندامت، حسن سابقه و يا وضع خاص متهم از قب ل كهولت يا ب ماري؛ -ث
 جبران زيان ناشي از آن؛موظور تخف ف آثار جرم يا اقدام وي براي كوشش متهم به  -ج
 ديده يا نتايج زيان بار جرم؛خف ف بودن زيان وارده به بزه -چ
 مداخله ضع ف شريك يا معاون در وقوع جرم. -ح

 دادگاه مکلف است جهات تخف ف مجازات را در حکم خود ق د كود. -1تبصره

تواند به موجـب همـان    باشد، دادگاه نمي ب وي شدههرگاه نظ ر جهات مودرج در اين ماده در مواد خاصي پ ش -2تبصره

 جهات، مجازات را دوباره تخف ف دهد.
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هاي هفت و هشت در صورت احـراز جهـات تخف ـف چوانچـه دادگـاه پـس از احـراز        در جرايم تعزيري درجه  -39ماده 

گذشت  ك فري مؤثر وشود در صورت فقدان سابقه  مجرم ت، تشخ ص دهد كه با عدم اجراي مجازات ن ز مرتکب، اصالح مي

   تواند حکم به معاف ت از ك فر صادر كود. شاكي و جبران ضرر و زيان يا برقراري ترت بات جبران آن مي

 

 

 

 فصل پوجم ـ تعويق صدور حکم

تواند پس از احراز مجرم ت متهم با مالحظـه وضـع ت    در جرايم موجب تعزير درجه شش تا هشت دادگاه مي -41ماده 

فردي، خانوادگي و اجتماعي و سوابق و اوضاع و احوالي كه موجب ارتکاب جـرم گرديـده اسـت در صـورت وجـود      

 شرايط زير صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعويق اندازد:

 ؛وجود جهات تخف ف -الف

 ؛ب وي اصالح مرتکبپ ش -ب

 ؛جبران ضرر و زيان يا برقراري ترت بات جبران -پ

 .فقدان سابقه ك فري مؤثر -ت

( ايـن قـانون از حقـو     00محکوم ت مؤثر، محکوم تي است كه محکوم را به تبع اجراي حکم، براساس مـاده)  -تبصره

 كود.اجتماعي محروم مي

 

 

 

 شکل ساده يا مراقبتي است.تعويق به  -41ماده 

دادگاه، مرتکـب جرمـي نشـود و از    وس له بهگردد، در مدت تع  ن شده  در تعويق ساده مرتکب به طور كتبي متعهد مي -الف

 شود؛ نحوه رفتار وي پ ش ب وي شود كه در آيوده ن ز مرتکب جرم نمي

وس له دادگاه را گردد دستورها و تداب ر مقرر شده به مي، مرتکب متعهد عالوه بر شرايط تعويق سادهدر تعويق مراقبتي  -ب

 در مدت تعويق رعايت كود يا به موقع اجراء گذارد.

 صورت غ ابي صادر كود.تواند قرار تعويق صدور حکم را به  دادگاه نمي -1تبصره

ه دستور آزادي وي را صادر مـي چوانچه متهم در بازداشت باشد، دادگاه پس از صدور قرار تعويق صدور حکم، بالفاصل -2تبصره

 تواند در اين مورد تنم ن مواسب أخذ نمايد. در هر صورت أخذ تنم ن نبايد به بازداشت مرتکب موتهي گردد. نمايد. دادگاه مي
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 تعويق مراقبتي همراه با تداب ر زير است: -42ماده 

 مددكار اجتماعي ناظر؛حضور به موقع در زمان و مکان تع  ن شده توسط مقام قضائي يا  -الف

 كووده نظارت بر اجراي تعهدات محکوم براي مددكار اجتماعي؛ارايه اطالعات و اسواد و مدارك تسه ل -ب

 جايي در مدت كمتر از پانزده روز و ارائه گزارشي از آن به مددكار اجتماعي؛اعالم هرگونه تغ  ر شغل، اقامتگاه يا جابه -پ

 به موظور مسافرت به خارج از كشور. كسب اجازه از مقام قضايي -ت

 

ـ  تواند از سوي دادگاه همراه با برخي تداب ر معاضدتي از قب ـل معرفـي مرتکـب بـه نهادهـاي       تداب ر ياد شده مي تبصره 

 حمايتي باشد.

 

 

 

 

تواند با توجه به جرم ارتکابي و خصوص ات مرتکـب و شـرايط    در تعويق مراقبتي، دادگاه صادركووده قرار مي -43ماده

اش اختالل اساسي و عمده ايجاد نکود مرتکب را به اجراي يك يا چوـد  نحوي كه در زندگي وي يا خانوادهزندگي او به 

 مورد از دستورهاي زير در مدت تعويق، ملزم نمايد:

 اي خاص؛آموزي يا اشتغال به حرفهفهحر -الف

 اقامت يا عدم اقامت در مکان مع ن؛ -ب

 درمان ب ماري يا ترك اعت اد؛ -پ

 الوفقه؛پرداخت نفقه افراد واجب -ت

 خودداري از تصدي كل ه يا برخي از وسايل نقل ه موتوري؛ -ث

 سايل مؤثر در آن؛اي مرتبط با جرم ارتکابي يا استفاده از وخودداري از فعال ت حرفه -ج

 ديده به تشخ ص دادگاه؛خودداري از ارتباط و معاشرت با شركا يا معاونان جرم يا ديگر اشخاص از قب ل بزه -چ

هـاي  هاي خاص آموزش و يادگ ري مهارت هاي اساسي زنـدگي يـا شـركت در دوره   گذراندن دوره يا دوره -ح

 ترب تي، اخالقي، مذهبي، تحص لي يا ورزشي.
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در مدت تعويق، در صورت ارتکاب جرم موجب حد، قصاص، جوايات عمدي موجب ديه يا تعزير تا درجـه   -44 ماده

كود. در صورت عدم اجراي دستورهاي دادگاه، قاضي هفت، دادگاه به لغو قرار تعويق اقدام و حکم محکوم ت صادر مي

 اضافه يا حکم محکوم ت صادر كود.تواند براي يك بار تا نصف مدت مقرر در قرار به مدت تعويق  مي

 در صورت الغاي قرار تعويق و صدور حکم محکوم ت، صدور قرار تعل ق اجراي مجازات ممووع است. -تبصره

 

 

 

 

هـاي مـددكار    پس از گذشت مدت تعويق با توجه به م زان پايبودي مرتکب به اجراي دستورهاي دادگاه، گزارش -45ماده 

 كود.ت مرتکب، دادگاه حسب مورد به تع  ن ك فر يا صدور حکم معاف ت از ك فر اقدام مياجتماعي و ن ز مالحظه وضع 

 

 

 

 فصل ششم ـ تعل ق اجراي مجازات

تواند در صورت وجود شرايط مقرر براي تعويق صدور حکم،  در جرائم تعزيري درجه سه تا هشت دادگاه مي -46ماده 

پوج سال معلق نمايد. دادستان يا قاضي اجراي احکام ك فري ن ـز پـس از   اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را از يك تا 

تواند پـس   تواند از دادگاه صادركووده حکم قطعي، تقاضاي تعل ق نمايد. همچو ن محکوم مي سوم مجازات مياجراي يك

احکام ك فري تقاضاي سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرايط قانوني، از طريق دادستان يا قاضي اجراي از تحمل يك

 تعل ق نمايد.
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 صدور حکم و اجراي مجازات در مورد جرايم زير و شروع به آنها قابل تعويق و تعل ق ن ست: -47ماده 

 داخلي و خارجي كشور، خرابکاري در تنس سات آب، بر ، گاز، نفت و مخابرات؛ امو تجرايم عل ه  -الف

 ربايي و اس دپاشي؛ا مقرون به آزار، آدميافته، سرقت مسلحانه يجرايم سازمان -ب

 مزاحمت با چاقو يا هر نوع اسلحه ديگر، جرايم عل ه عفت عمومي، تشک ل يا اداره مراكز فساد و فحشا؛ ايجادنمايي و قدرت -پ

 گردان، مشروبات الکلي و سالح و مهمات و قاچا  انسان؛مخدر يا روان موادقاچا  عمده  -ت

 االرض؛ قصاص نفس، معاونت در قتل عمدي و محاربه و افساد فيتعزير بدل از  -ث

 (ريال.02202220222جرم ب ش از يکصد م ل ون ) جرايم اقتصادي، با موضوع -ج

 

 

 

 

 طور ساده يا مراقبتي باشد. تعل ق مجازات با رعايت مقررات مودرج در تعويق صدور حکم، ممکن است به  -48ماده 

 

 

گـردد. كسـي كـه     پس از صدور آن صادر مي ياوس له دادگاه ضمن حکم محکوم ت قرار تعل ق اجراي مجازات به  -49ماده 

 گردد. طوركلي معلق شده است، اگر در بازداشت باشد فوري آزاد مي  اجراي حکم مجازات وي به

 

 

 

موجه از دستورهاي دادگاه تبع ت چوانچه محکومي كه مجازات او معلق شده است در مدت تعل ق بدون عذر  -51ماده 

تواند به درخواست دادستان يا قاضي اجراي احکام، براي بار اول يك تا دو سال  نکود، دادگاه صادركووده حکم قطعي مي

به مدت تعل ق اضافه يا قرار تعل ق را لغو نمايد. تخلف از دستور دادگاه براي بار دوم، موجب الغاي قرار تعل ق و اجراي 

 شود. ميمجازات 

 

 

تعل ق اجراي مجازات محکوم نسبت به حق مدعي خصوصي تنث ري ندارد و حکم پرداخت خسارت يا ديه در  -51ماده 

 شود. اين موارد اجراء مي
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هرگاه محکوم از تاريخ صدور قرار تا پايان مدت تعل ق، مرتکب جرم عمدي موجب حد، قصاص، ديه يا تعزيـر تـا    -52ماده 

 شود. اثر ميکوم ت تعل قي بيدرجه هفت نشود، مح

 

 

 

، مدت تعل ـق از زمـان خاتمـه    شودهاي مورد حکم معلق  در صورتي كه قسمتي از مجازات يا يکي از مجازات -53ماده 

 گردد. اجراي مجازات غ رمعلق محاسبه مي

در صـورت  « محکوم ت ك فـري موجـب انفصـال اسـت    »تبصره ـ در مواردي كه به موجب قوان ن اداري و استخدامي،  

 ، مگر آنکه در قانون تصري  يا قرار تعل ق لغو شود.«گردد محکوم ت معلق، موجب انفصال نمي»تعل ق، 

 

 

 

 

هرگاه محکوم از تاريخ صدور قرار تا پايان مدت تعل ق، مرتکب يکي از جرايم عمدي موجب حد، قصـاص،   -54ماده 

ادگاه قرار تعل ق را لغو و دستور اجراي حکم معلق را ن ـز  ديه يا تعزير تا درجه هفت شود، پس از قطع ت حکم أخ ر، د

طـور صـري  بـه     كود. دادگاه به هوگام صدور قرار تعل ق بـه صادر و مراتب را به دادگاه صادركووده قرار تعل ق اعالم مي

جـازات  كود كه اگر در مدت تعل ق مرتکب يکي از جرايم فو  شود، عالوه بر مجازات جـرم أخ ـر، م  محکوم اعالم مي

 شود. معلق ن ز درباره وي اجراء مي

 

 

 

هرگاه پس از صدور قرار تعل ق، دادگاه احراز نمايد كه محکـوم داراي سـابقه محکوم ـت ك فـري مـؤثر يـا        -55ماده 

هاي قطعي ديگري بوده است كه در م ان آنها محکوم ت تعل قي وجود داشـته و بـدون توجـه بـه آن اجـراي       محکوم ت

كود. دادستان يا قاضي اجراي احکام ن ز موظف است درصورت اطالع از است، قرار تعل ق را لغو ميمجازات معلق شده 

موارد فو ، لغو تعل ق مجازات را از دادگاه درخواست نمايد. حکم اين ماده در مورد تعويق صـدور حکـم ن ـز جـاري     

 است.
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 فصل هفتم ـ نظام ن مه آزادي

هـاي   تواند در زمان اجراي حکـم حـبس، فعال ـت    است كه بر اساس آن محکوم مي اينظام ن مه آزادي، ش وه -56ماده 

هـا زيـر نظـر     آموزي، درماني و نظاير ايوها را در خارج از زندان انجام دهد. اجراي اين فعال تاي، آموزشي، حرفهحرفه

 د.شو آزادي است كه در سازمان زندانها و اقدامات تنم وي و ترب تي تنس س ميمراكز ن مه

 
 

 

تواند مشروط به گذشـت شـاكي و    در حبسهاي تعزيري درجه پوج تا هفت دادگاه صادر كووده حکم قطعي مي -57ماده 

آموزي، مشـاركت در تـداوم زنـدگي    اي، آموزشي، حرفهسپردن تنم ن مواسب و تعهد به انجام يك فعال ت شغلي، حرفه

ديده مؤثر اسـت، محکـوم را بـا    اصالح يا جبران خسارت وارد بر بزهخانوادگي يا درمان اعت اد يا ب ماري كه در فرآيود 

تواند در طول دوره تحمل مجـازات در صـورت    رضايت خود او، تحت نظام ن مه آزادي قرار دهد. همچو ن محکوم مي

 دارا بودن شرايط قانوني، صدور حکم ن مه آزادي را تقاضا نمايد و دادگاه موظف به رس دگي است.
 

 
 

 م ـ نظام آزادي مشروطفصل هشت

تواند در مورد محکومان به حـبس بـ ش از    در مورد محکوم ت به حبس تعزيري، دادگاه صادر كووده حکم مي -58ماده 

سوم مدت مجازات به پ شوهاد دادستان يا قاضي اجـراي  ده سال پس از تحمل نصف و در ساير موارد پس از تحمل يك

 آزادي مشروط را صادركود:احکام با رعايت شرايط زير حکم به 

 محکوم در مدت اجراي مجازات همواره از خود حسن اخال  و رفتار نشان دهد. -الف

 شود. نشان دهد كه پس از آزادي، ديگر مرتکب جرمي نمي محکومحاالت و رفتار  -ب

عي خصوصـي را  تا آنجا كه استطاعت دارد ضرر و زيان مورد حکم يا مورد موافقت مد به تشخ ص دادگاه محکوم -پ

 بپردازد يا قراري براي پرداخت آن ترت ب دهد.

 محکوم پ ش از آن از آزادي مشروط استفاده نکرده باشد. -ت

انقضاي مواعد فو  و همچو ن مراتب مذكور در بودهاي)الف( و)ب( اين ماده پس از گزارش رئ س زندان محل به تني د 

ظف است مواعد مقرر و وضع ت زنداني را درباره تحقـق شـرايط   رسد. قاضي اجراي احکام موقاضي اجراي احکام مي

 مذكور بررسي و در صورت احراز آن، پ شوهاد آزادي مشروط را به دادگاه تقديم نمايد.
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تواند مدت آن را تغ  ر دهـد و در هـر    شود، لکن دادگاه مي مدت آزادي مشروط شامل بق ه مدت مجازات مي -59ماده 

سال و ب شتر از پوج سال باشد جز در مواردي كه مدت باق مانده كمتر از يـك   واند كمتر از يكت حال آزادي مشروط نمي

 سال باشد كه در اين صورت مدت آزادي مشروط معادل بق ه مدت حبس است.

 

 

تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوص ات رواني و شخصـ ت محکـوم، او را در مـدت     دادگاه مي -61ماده 

آزادي مشروط، به اجراي دستورهاي مودرج در قرار تعويق صدور حکم، ملزم كود. دادگاه، دستورهاي مـذكور و آثـار عـدم    

 كود. د و به محکوم تفه م ميتبع ت از آنها و ن ز آثار ارتکاب جرم جديد را در حکم خود ق

 

 

 

دادگاه تبع ت نکود براي بار اول يك تـا   دستورهايهرگاه محکوم در مدت آزادي مشروط بدون عذر موجه از  -61ماده 

شود. در صورت تکرار يا ارتکاب يکي از جـرائم عمـدي موجـب حـد،      دو سال به مدت آزادي مشروط وي افزوده مي

ــا تعزيــر تــا درجــه  ــر مجــازات جــرم جديــد، مــدت باق مانــده محکوم ــت ن ــز  قصــاص، ديــه ي  هفــت، عــالوه ب

 شود. آيد، در غ ر اين صورت آزادي او قطعي ميبه اجراء در مي

 

 

 

تواند در صورت وجود شرايط مقرر در تعويق مراقبتي،  در جرايم تعزيري از درجه پوج تا درجه هشت، دادگاه مي -62ماده 

 محدوده مکاني مشخص تحت نظارت سامانه)س ستم(هاي الکترون کي قرار دهد. محکوم به حبس را بارضايت وي در

 تواند محکوم را تابع تداب ر نظارتي يا دستورهاي ذكر شده در تعويق مراقبتي قرار دهد. دادگاه در صورت لزوم مي -تبصره

 

 

 

االجـراء شـدن   ماه از تاريخ الزم آزادي وآزادي مشروط ظرف ششآي ن نامه اجرايي مواد مربوط به نظام ن مه -63ماده 

 رسد.شود و به تصويب رئ س قوه قضائ ه مي وس له سازمان زندانها و اقدامات تنم وي و ترب تي كشور ته ه مياين قانون به
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 هاي جايگزين حبس فصل نهم ـ مجازات

نقدي، جزاي نقدي  هاي جايگزين حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومي رايگان، جزاي مجازات -64ماده 

روزانه و محروم ت از حقو  اجتماعي است كه در صورت گذشت شاكي و وجود جهات تخف ف با مالحظه نوع جرم و 

ديده و ساير اوضاع  ك ف ت ارتکاب آن، آثار ناشي از جرم، سن، مهارت، وضع ت، شخص ت و سابقه مجرم، وضع ت بزه

 شود. و احوال، تع  ن و اجراء مي

اه در ضمن حکم، به سوخ ت و تواسب مجازات مورد حکم با شرايط و ك ف ات مقرر در اين مـاده تصـري    دادگ -تبصره

 هاي جايگزين حکم دهد. تواند به ب ش از دو نوع از مجازات كود. دادگاه نميمي

 

 

 

 

 

مجازات جـايگزين  جاي حبس به مرتکبان جرائم عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آنها سه ماه حبس است به -65ماده 

 گردند.حبس محکوم مي

 

 

 

جاي حبس به مرتکبان جرائم عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آنها نود و يك روز تا شش ماه حبس است به -66ماده 

گردند مگر ايوکه به دل ل ارتکاب جرم عمدي داراي سابقه محکوم ت ك فري به شرح مجازات جايگزين حبس محکوم مي

 اجراي آن پوج سال نگذشته باشد:زير باشود و از 

(ريال 0202220222ب ش از يك فقره سابقه محکوم ت قطعي به حبس تا شش ماه يا جزاي نقدي ب ش از ده م ل ون ) -الف

 يا شال  تعزيري 

 پوجم ديهيك فقره سابقه محکوم ت قطعي به حبس ب ش از شش ماه يا حد يا قصاص يا پرداخت ب ش از يك -ب
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سـال حـبس    تواند مرتکبان جرائم عمدي را كه حداكثر مجازات قانوني آنها ب ش از شش ماه تا يك دادگاه مي -67ماده 

هـاي   ( ايـن قـانون اعمـال مجـازات    00است به مجازات جايگزين حبس محکوم كود، در صورت وجود شـرايط مـاده)  

 جايگزين حبس ممووع است.

 

 

گردند مگـر ايوکـه مجـازات قـانوني جـرم       گزين حبس محکوم ميمرتکبان جرائم غ رعمدي به مجازات جاي -68ماده 

 در اين صورت حکم به مجازات جايگزين حبس، اخت اري است.كه  ارتکابي ب ش از دو سال حبس باشد

 

 

 

مرتکبان جرائمي كه نوع يا م زان تعزير آنها در قوان ن موضوعه تع  ن نشده است به مجازات جايگزين حـبس   -69ماده 

 گردند.محکوم مي

 

 

كود تا درصـورت تعـذر اجـراي    دادگاه ضمن تع  ن مجازات جايگزين، مدت مجازات حبس را ن ز تع  ن مي -71ماده 

 مجازات جايگزين، تخلف از دستورها يا عجز از پرداخت جزاي نقدي، مجازات حبس اجراء شود.

 

 

 هاي جايگزين حبس در مورد جرائم عل ه امو ت داخلي يا خارجي كشور ممووع است. اعمال مجازات -71ماده 

 

 

تعدد جرائم عمدي كه مجازات قانوني حداقل يکي از آنها ب ش از شش ماه حبس باشد مانع از صدور حکم به  -72ماده 

 مجازات جايگزين حبس است.

 

 

آنها ب ش از يك سال حبس است در صورت تخف ف مجازات به كمتر از  در جرائم عمدي كه مجازات قانوني -73ماده 

 تواند به مجازات جايگزين حبس حکم نمايد. يك سال، دادگاه نمي
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 شود. االجراء شدن اين قانون صادرشده است اجراء نميمقررات اين فصل در مورد احکام قطعي كه پ ش از الزم -74ماده 

 

 

ها با مجازات حبس، مانع از صدور حکم به مجازات جايگزين حبس ن ست. در اين  زاتهمراه بودن ساير مجا -75ماده 

 هاي مذكور همزمان با مجازات جايگزين حبس حکم دهد. تواند به مجازات صورت دادگاه مي

 

 

مالك تع  ن صالح ت دادگاه و تجديدنظرخواهي از حکم محکوم ت به مجازات جـايگزين حـبس، مجـازات     -76ماده 

 جرم ارتکابي است. قانوني

 

 

تواند با توجه به وضع ت محکوم و شرايط و آثار اجـراي حکـم، تشـديد، تخف ـف،      قاضي اجراي احکام مي -77ماده 

 تبديل يا توقف موقت مجازات مورد حکم را به دادگاه صادركووده رأي پ شوهاد كود.

 ر دارد.قاضي مذكور به تعداد الزم مددكار اجتماعي و منمور مراقبت در اخت ا

 

 

 

محکوم در طول دوره محکوم ت بايد تغ  راتي نظ ر تغ  ر شغل و محل اقامت را كه مانع يا مخل اجراي حکـم   -78ماده 

 باشد به قاضي اجراي احکام اطالع دهد.

 

 

 

تع  ن انواع خدمات عمومي و دستگاهها و مؤسسات دولتي و عمومي پذيرنده محکومان و نحوه همکاري آنان  -79ماده 

االجراء شدن اين قـانون بـه  اي است كه ظرف سه ماه از تاريخ الزمنامهموجب آي نبا قاضي اجراي احکام و محکوم، به

رسـد.  تصويب ه ـنت وزيـران مـي   شود و با تني د رئ س قوه قضائ ه به هاي كشور و دادگستري ته ه ميوس له وزارتخانه

 شود. االجراء مي ن ماده الزمنامه موضوع ايمقررات اين فصل پس از تصويب آي ن
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تواند به پ شـوهاد   چوانچه رعايت مفاد حکم دادگاه از سوي محکوم حاكي از اصالح رفتار وي باشد دادگاه مي -81ماده 

 بار بق ه مدت مجازات را تا نصف آن تقل ل دهد. قاضي اجراي احکام براي يك

 

 

هاي دادگاه تخلف نمايد، به پ شوهاد قاضـي اجـراي احکـام و رأي    چوانچه محکوم از اجراي مفاد حکم يا دستور -81ماده 

شود و در صورت تکـرار، مجـازات حـبس     دوم به مجازات مورد حکم افزوده مي دادگاه براي بار نخست يك چهارم تا يك

 گردد. اجراء مي

 

كوـد. قاضـي   محکوم تفه م مـي طورصري  ق د و به  دادگاه در متن حکم آثار تبع ت و تخلف از مفاد حکم را به -تبصره

اجراي احکام ن ز در ضمن اجراء با رعايت مفاد حکم دادگاه و مقررات مربوط، نحوه نظارت و مراقبـت بـر محکـوم را    

 نمايد.مشخص مي

 

 

هاي جايگزين حبس با مانعي مواجه گردد، مجازات مـورد حکـم يـا     چوانچه اجراي تمام يا بخشي از مجازات -82ماده 

گردد. چوانچه مانع مذكور به واسطه رفتار عمدي محکوم و براي متوقـف   شده آن بعد از رفع مانع اجراء مين بخش اجراء

 شود. كردن مجازات ايجاد گردد مجازات اصلي اجراء مي

 

 

 

اي است كه طي آن محکوم، به حکم دادگاه و تحت نظارت قاضي اجراي احکام به انجـام  دوره مراقبت دوره -83ماده 

 گردد: چود مورد از دستورهاي مودرج در تعويق مراقبتي به شرح ذيل محکوم مييك يا 

 ماهششآنها حداكثر سه ماه حبس است، تا در جرائمي كه مجازات قانوني  -الف

در جرائمي كه مجازات قانوني آنها نود و يك روز تا شش ماه حبس است و جرائمي كه نوع و م زان تعزير آنهـا در قـوان ن    -ب

 موضوعه تع  ن نشده است، شش ماه تا يك سال  

 در جرائمي كه مجازات قانوني آنها ب ش از شش ماه تا يك سال است، يك تا دو سال -پ

 ات قانوني آنها ب ش از يك سال است، دو تا چهار سالدر جرائم غ رعمدي كه مجاز -ت
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خدمات عمومي رايگان، خدماتي است كه با رضايت محکوم براي مدت مع ن به شرح ذيل مورد حکم واقـع   -84ماده 

 گردد: شود و تحت نظارت قاضي اجراي احکام اجراء مي مي

 ( تا دويست و هفتاد ساعت00جرائم موضوع بود)الف(ماده) -الف

 (دويست و هفتاد تا پانصد و چهل ساعت00جرائم موضوع بود)ب(ماده) -ب

 ( پانصد و چهل تا هزار و هشتاد ساعت00جرائم موضوع بود)پ(ماده) -پ

 ( هزار و هشتاد تا دو هزار و صد و شصت ساعت00جرائم موضوع بود)ت(ماده) -ت

 

ساعات ارائه خدمت عمومي براي افراد شاغل ب ش از چهار ساعت و براي افراد غ رشاغل ب ش از هشت ساعت  -1تبصره

 در روز ن ست. در هر حال ساعات ارائه خدمت در روز نبايد مانع امرار معاش متعارف محکوم شود.

 

ربوط به آن خـدمت از جملـه   حکم به ارائه خدمت عمومي مشروط به رعايت همه ضوابط و مقررات قانوني م -2تبصره

 آور است.هاي فوي و بهداشتي و ضوابط خاص كارهاي سخت و زيانشرايط كار زنان و نوجوانان، محافظت

 

نامه موضوع اين فصل حکم دهد. در هر حـال در  تواند به ب ش از يك خدمت عمومي مقرر در آي ن دادگاه نمي -3تبصره

 شود. عمومي، مجازات اصلي مورد حکم واقع ميصورت عدم رضايت محکوم، به انجام خدمات 

 

هـاي خـانوادگي و   تواند بوا به وضع جسماني و ن از به خدمات پزشکي يا معـذوريت  قاضي اجراي احکام مي -4تبصره

مانود آنها، انجام خدمات عمومي را به طور موقت و حداكثر تا سه ماه در طول دوره، تعل ق نمايـد يـا تبـديل آن را بـه     

 جايگزين ديگر به دادگاه صادركووده حکم پ شوهاد دهد.مجازات 

 

 

 

 



31 

 

شرح زير مورد حکـم  جزاي نقدي روزانه عبارت است از يك هشتم تا يك چهارم درآمد روزانه محکوم كه به -85ماده 

 گردد: شود و با نظارت اجراي احکام وصول مي واقع مي

 وز( تا يکصد و هشتاد ر00جرائم موضوع بود)الف( ماده) -الف

 ( يکصد و هشتاد تا س صد و شصت روز00جرائم موضوع بود)ب( ماده) -ب

 ( س صد و شصت تا هفتصد و ب ست روز00جرائم موضوع بود)پ( ماده) -پ

 ( هفتصد و ب ست تا هزار و چهارصد و چهل روز00جرائم موضوع بود)ت( ماده) -ت

 جزاي نقدي روزانه آن ماه را پرداخت نمايد.محکوم موظف است در پايان هر ماه ظرف ده روز مجموع  -تبصره

 

 

 

 م زان جزاي نقدي جايگزين حبس به شرح زير است: -86ماده 

 (ريال 002220222( تا نه م ل ون )00جرائم موضوع بود)الف( ماده) -الف

 (ريال0002220222(ريال تا هجده م ل ون)002220222( از نه م ل ون)00جرائم موضوع بود)ب( ماده) -ب

 (ريال0002220222(ريال تا سي و شش م ل ون)0002220222( از هجده م ل ون)00جرائم موضوع بود)پ( ماده) -پ

 ( ريال0002220222) تا هفتاد و دو م ل ون (ريال0002220222)( از سي و شش م ل ون00جرائم موضوع بود)ت( ماده) -ت

 

 

 

با توجه به جرم ارتکابي و وضع ت محکوم، وي را به تواند ضمن حکم به مجازات جايگزين حبس،  دادگاه مي -87ماده 

هاي تبعي و يا تکم لي ن ز محکوم نمايد. در اين صورت مدت مجازات مذكور نبايد ب ش از  يك يا چود مورد از مجازات

 دو سال شود.

 

 

 

 ها  و اقدامات تنم وي و ترب تي اطفال و نوجوانان فصل دهم ـ مجازات

شوند و سن آنها در زمان ارتکاب، نه تا پـانزده سـال   نوجواناني كه مرتکب جرائم تعزيري ميدرباره اطفال و  -88ماده 

 كود:تمام شمسي است حسب مورد، دادگاه يکي از تصم مات زير را اتخاذ مي

 نوجوانتسليم به والدين يا اولياء يا سرپرست قانوني با أخذ تعهد به تأديب و تربيت و مواظبت در حسن اخالق طفل يا  -الف
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تواند حسب مورد از اشخاص مذكور در اين بود تعهد به انجام امـوري از قب ـل    هرگاه دادگاه مصلحت بداند مي -تبصره

 موارد ذيل و اعالم نت جه به دادگاه در مهلت مقرر را ن ز أخذ نمايد:

 آنانمعرفي طفل يا نوجوان به مددكار اجتماعي يا روانشواس و ديگر متخصصان و همکاري با  -0

 آموزي فرستادن طفل يا نوجوان به يك مؤسسه آموزشي و فرهوگي به موظور تحص ل يا حرفه -0

 اقدام الزم جهت درمان يا ترك اعت اد طفل يا نوجوان تحت نظر پزشك -0

 جلوگ ري از معاشرت و ارتباط مضر طفل يا نوجوان با اشخاص به تشخ ص دادگاه -4

 نوجوان به محلهاي مع نجلوگ ري از رفت و آمد طفل يا  -0

 

 

تسل م به اشخاص حق قي يا حقوقي ديگري كه دادگاه به مصلحت طفل يا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهاي  -ب

مذكور دربود)الف( در صورت عدم صالح ت والدين، اول اء يا سرپرست قانوني طفل يا نوجوان و يا عدم دسترسـي بـه   

 (قانون مدني0000آنها با رعايت مقررات ماده)

 تسل م طفل به اشخاص واجد صالح ت مووط به قبول آنان است. -تبصره

 نص حت به وس له قاضي دادگاه -پ

 اخطار و تذكر و يا أخذ تعهد كتبي به عدم تکرار جرم -ت

 نگهداري در كانون اصالح و ترب ت از سه ماه تا يك سال در مورد جرائم تعزيري درجه يك تا پوج  -ث

تصم مات مذكور در بودهاي)ت( و)ث( فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده سال قابـل اجـراء اسـت.     -1تبصره 

 اند، الزامي است.اعمال مقررات بود)ث( در مورد اطفال و نوجواناني كه جرائم موجب تعزير درجه يك تا پوج را مرتکب شده

 

جب حد يا قصاص گردد درصورتي كه از دوازده تا پانزده سال قمـري  هرگاه نابالغ مرتکب يکي از جرائم مو - 2تبصره 

شود و در غ راين صورت يکي از اقدامات مقـرر   داشته باشد به يکي از اقدامات مقرر در بودهاي)ت(ويا)ث( محکوم مي

 گردد. در بودهاي)الف( تا )پ( اين ماده در مورد آنها اتخاذ مي

 

تواند با توجه به  ه در بودهاي)الف( و)ب( اين ماده، دادگاه اطفال و نوجوانان ميدر مورد تصم مات مورد اشار -3تبصره 

هاي مددكاران اجتماعي از وضع طفل يا نوجوان و رفتار او، هر چوـد بـار كـه     تحق قات به عمل آمده و همچو ن گزارش

 مصلحت طفل يا نوجوان اقتضاء كود در تصم م خود تجديدنظر نمايد.



33 

 

 

 

 

شوند و سن آنها در زمان ارتکاب، ب ن پانزده تا هجده سال تمام درباره نوجواناني كه مرتکب جرم تعزيري مي -89ماده 

 شود: هاي زير اجراء مي شمسي است مجازات

 نگهداري در کانون اصالح و تربيت از دو تا پنج سال در مورد جرائمي که مجازات قانوني آنها تعزير درجه يک تا سه است. -الف

 گهداري در كانون اصالح و ترب ت از يك تا سه سال در مورد جرائمي كه مجازات قانوني آنها تعزير درجه چهار است.ن -ب

(ريـال  0202220222نگهداري در كانون اصالح و ترب ت از سه ماه تا يك سال يا پرداخت جزاي نقدي از ده م ل ون) -پ

اد تا هفتصد و ب ست ساعت خدمات عمومي رايگـان در مـورد   (ريال يا انجام يکصد و هشت4202220222تا چهل م ل ون)

 جرائمي كه مجازات قانوني آنها تعزير درجه پوج است.

(ريال يا انجام شصت تا يکصـد و  0202220222(ريال تا ده م ل ون )002220222پرداخت جزاي نقدي از يك م ل ون) -ت

 انوني آنها تعزير درجه شش است.هشتاد ساعت خدمات عمومي رايگان درمورد جرائمي كه مجازات ق

(ريال در مورد جرائمي كه مجازات قانوني آنها تعزير درجه هفت و 002220222پرداخت جزاي نقدي تا يك م ل ون ) -ث

 هشت است.

 

 ساعات ارائه خدمات عمومي، ب ش از چهار ساعت در روز ن ست. -1تبصره 

 

رم ارتکابي، به جاي صدور حکم به مجازات نگهـداري يـا جـزاي    تواند با توجه به وضع متهم و ج دادگاه مي -2تبصره 

كود يـا بـه نگهـداري در    نقدي موضوع بودهاي)الف( تا)پ( اين ماده، به اقامت در موزل در ساعاتي كه دادگاه مع ن مي

 كانون اصالح و ترب ت در دو روز آخر هفته حسب مورد براي سه ماه تا پوج سال حکم دهد.

 

 

 

 



34 

 

هاي رس ده از وضع طفل يا نوجوان و رفتار او در كانون اصـالح و ترب ـت    تواند با توجه به گزارش دادگاه مي -91ماده 

يك بار در رأي خود تجديدنظر كود و مدت نگهداري را تا يك سوم تقل ل دهد يا نگهداري را به تسل م طفل يا نوجوان 

شود كه طفل يا نوجوان  مبوي بر تجديدنظر درصورتي اتخاذ ميبه ولي يا سرپرست قانوني او تبديل نمايد. تصم م دادگاه 

پوجم از مدت نگهداري در كانون اصالح و ترب ت را گذرانده باشد. رأي دادگاه در اين مورد قطعي است. اين  حداقل يك

 امر مانع استفاده از آزادي مشروط و ساير تخف فات قانوني با تحقق شرايط آنها ن ست.

 

 

 

 

شده و يا حرمت آن را جرائم موجب حد يا قصاص هرگاه افراد بالغ كمتر از هجده سال، ماه ت جرم انجامدر  -91ماده 

هاي پ ش درك نکوود و يا در رشد و كمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات

 شوند.ب وي شده در اين فصل محکوم مي

تواند نظر پزشکي قانوني را استعالم يا از هر طريق ديگر كه مقتضـي    ص رشد و كمال عقل ميدادگاه براي تشخ -تبصره

 بداند، استفاده كود.

 

 

 

در جرائمي كه مستلزم پرداخت ديه يا هر ضمان مالي ديگري است، دادگاه اطفال و نوجوانان مطابق مقـررات   -92ماده 

 كود.مربوط به پرداخت ديه و خسارت حکم مي

 

 

ها را تا نصف حداقل تقل ل دهد و اقدامات تنم وي و  تواند درصورت احراز جهات تخف ف، مجازات دادگاه مي -93 ماده

 ترب تي اطفال و نوجوانان را به اقدام ديگري تبديل نمايد.

 

انـدازد يـا   تواند در مورد تمام جرائم تعزيري ارتکابي توسط نوجوانان، صدور حکم را بـه تعويـق    دادگاه مي -94ماده 

 اجراي مجازات را معلق كود.

 

 هاي ك فري اطفال و نوجوانان فاقد آثار ك فري است. محکوم ت -95ماده 
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 فصل يازدهم ـ سقوط مجازات

 مبحث اول ـ عفو

پس از پ شوهاد رئ س قوه قضاي ه با مقـام رهبـري    عفو يا تخف ف مجازات محکومان، در حدود موازين اسالم -96ماده 

 است.

 

كوـد.  شود، تعق ب و دادرسي را موقوف مي عفو عمومي كه به موجب قانون در جرايم موجب تعزير اعطاء مي -97ماده 

 شود. در صورت صدور حکم محکوم ت، اجراي مجازات موقوف و آثار محکوم ت ن ز زايل مي

 

 

 ديده ندارد.خسارت زيانكود لکن تنث ري در پرداخت ديه و جبران عفو، همه آثار محکوم ت را موتفي مي -98ماده 

 

 

 مبحث دوم ـ نسخ قانون

( 02كود. آثار نسخ قوان ن ك فري به شرح مودرج در مـاده) نسخ قانون، تعق ب و اجراي مجازات را موقوف مي -99ماده 

 اين قانون است.

 

 

 مبحث سوم ـ گذشت شاكي

مورد موجب موقـوفي تعق ـب يـا    در جرايم تعزيري قابل گذشت، گذشت شاكي يا مدعي خصوصي حسب  -111ماده 

 موقوفي اجراي مجازات است.

باشود كه شروع و ادامه تعق ب و رس دگي و اجراي مجازات، مووط به شکايت  جرايم قابل گذشت، جرايمي مي -1تبصره 

 شاكي و عدم گذشت وي است. 

به تعق ـب و رسـ دگي و   باشود كه شکايت شاكي و گذشت وي در شروع  جرايم غ رقابل گذشت، جرايمي مي -2تبصره 

 ادامه آنها و اجراي مجازات تنث ري ندارد.

هاي قصاص نفس و عضو، حد قـذف و حدسـرقت همـان     مقررات راجع به گذشت شاكي، در مورد مجازات -3تبصره 

اين قانون ذكر شده است. گذشت شـاكي در سـاير حـدود تـنث ري در     « قصاص»و سوم« حدود»است كه در كتاب دوم

 مجازات ندارد. سقوط و تخف ف
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شـود كـه آن شـرط يـا      گذشت بايد موجّز باشد و به گذشت مشروط و معلق درصورتي ترت ب اثـر داده مـي   -111ماده 

 عل ه تحقق يافته باشد. همچو ن عدول از گذشت، مسموع ن ست. معلقٌ

در جـرايم   گذشت مشروط يا معلق مانع تعق ب، رسـ دگي و صـدور حکـم ن سـت، ولـي اجـراي مجـازات        -1تبصره 

 شود. عل ه با قرار تنم ن مواسب آزاد مي عل ه است. در اين صورت، محکومٌ گذشت مووط به عدم تحقق شرط يا معلقٌ قابل

 تنث ر گذشت ق م اتفاقي، مووط به تني د دادستان است. -2تبصره

 

 

 

شود ولي موقوفي تعق ـب،   آنان شروع ميهرگاه متضررين از جرم، متعدد باشود تعق ب جزايي با شکايت هر يك از  -112ماده 

 اند. رس دگي و اجراي مجازات موكول به گذشت تمام كساني است كه شکايت كرده

حق گذشت، به وراث قانوني متضرر از جرم، موتقل و در صورت گذشت همگي وراث حسـب مـورد تعق ـب،     -تبصره

 گردد. رس دگي يا اجراي مجازات موقوف مي

 

 

 

شود مگر ايوکه از  ابل گذشت بودن جرمي در قانون تصري  نشده باشد، غ رقابل گذشت محسوب ميچوانچه ق -113ماده 

 .الواس بوده و شرعاً قابل گذشت باشدحق

 

  

مي كه به موجب قوان ن خاص يعالوه بر جرايم تعزيري مودرج در كتاب ديات و فصل حد قذف اين قانون و جرا -114ماده 

(، 040(، )040(، )000(، )000(، )000(، )020( و مـواد ) 000موـدرج در قسـمت أخ ـر مـاده )    م يباشود، جرا گذشت مي قابل

( از 022( و )000(، )000(، )000(، )004(، )000(، )002(، )000(، )004(، )000(، )000(، )000(، )000(، )000(، )000)

 شوند.ن ز قابل گذشت محسوب مي« تعزيرات»كتاب پوجم 
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 مرور زمانمبحث چهارم ـ 

كود كه از تاريخ وقـوع جـرم تـا انقضـاي      مرور زمان، در صورتي تعق ب جرايم موجب تعزير را موقوف مي -115ماده 

نشده يا از تاريخ آخرين اقدام تعق بي يا تحق قي تا انقضاي اين مواعد به صـدور حکـم قطعـي موتهـي      مواعد زير تعق ب

 نگرديده باشد:

 سال؛ ا سه با انقضاي پانزدهجرايم تعزيري درجه يك ت -الف

 سال؛ جرايم تعزيري درجه چهار با انقضاي ده -ب

 سال؛ جرايم تعزيري درجه پوج با انقضاي هفت -پ

 سال؛ جرايم تعزيري درجه شش با انقضاي پوج -ت

 سال. جرايم تعزيري درجه هفت و هشت با انقضاي سه -ث
 

قامات قضايي در اجراي يك وظ فه قانوني از قب ل احضـار، جلـب،   اقدام تعق بي يا تحق قي، اقدامي است كه م -1تبصره 

 دهود.بازجويي، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحق قات يا معايوه محلي و ن ابت قضائي انجام مي

 

در مورد صدور قرار اناطه، مرور زمان تعق ب از تاريخ قطع ت رأي مرجعي كـه رسـ دگي ك فـري موـوط بـه       -2تبصره 

 شود. است، شروع ميصدور آن 

 

 

گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت يك سال از تاريخ اطالع از وقوع جـرم، شـکايت نکوـد،     در جرايم تعزيري قابل -116ماده 

شود مگر ايوکه تحت سلطه متهم بوده يا به دل لي خارج از اخت ار، قادر به شکايت نباشـد كـه در    حق شکايت ك فري او ساقط مي

شود. هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضاي مدت مذكور فوت كود و دل لـي   مزبور از تاريخ رفع مانع محاسبه مياين صورت مهلت 

 نظر وي از طرح شکايت نباشد هر يك از ورثه وي در مهلت شش ماه از تاريخ وفات حق شکايت دارد. بر صرف

شود كه جـرم   شکايت وي يا ورثه او رس دگي ميغ ر از مواردي كه شاكي تحت سلطه متهم بوده، درصورتي به  -تبصره

 ( اين قانون مشمول مرور زمان نشده باشد.020موضوع شکايت طبق ماده )
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كود و مدت آن از تاريخ قطع ت حکم بـه قـرار زيـر    مرور زمان، اجراي احکام قطعي تعزيري را موقوف مي -117ماده 

 است:

 سال؛ انقضاي ب ستجرايم تعزيري درجه يك تا سه با  -الف

 سال؛ جرايم تعزيري درجه چهار با انقضاي پانزده -ب

 سال؛ جرايم تعزيري درجه پوج با انقضاي ده -پ

 سال؛ جرايم تعزيري درجه شش با انقضاي هفت -ت

 سال. جرايم تعزيري درجه هفت و هشت با انقضاي پوج -ث

دت يا رفع مانعي باشد، مرور زمان از تـاريخ انقضـاي آن   اگر اجراي تمام يا بق ه مجازات موكول به گذشتن م -1تبصره 

 شود.  مدت يا رفع مانع محاسبه مي

هـاي  مرور زمان اجراي احکام دادگاههاي خارج از كشور درباره اتباع ايراني در حدود مقـررات و موافقتوامـه   -2تبصره 

 قانوني، مشمول مقررات اين ماده است.

 

 

 

شروع ولي به هر علت قطع شود، تاريخ شروع مرور زمان، تاريخ قطع اجراي مجازات  هرگاه اجراي مجازات، -118ماده 

است و در مواردي كه ب ش از يك نوبت قطع شود شروع مرور زمان از تاريخ آخرين انقطاع اسـت مگـر ايوکـه اجـراي     

 شود. مجازات براثر رفتار عمدي محکوم قطع شده باشد كه در اين صورت مرور زمان اعمال نمي

 

 

 شوند:جرايم ذيل مشمول مرور زمان تعق ب، صدور حکم و اجراي مجازات نمي -119ماده 

 جرايم عل ه امو ت داخلي و خارجي كشور؛ -الف

 ( اين قانون با رعايت مبلغ مقرر در آن ماده؛00جرايم اقتصادي شامل كالهبرداري و جرايم موضوع تبصره ماده) -ب

 مواد مخدر.جرايم موضوع قانون مبارزه با  -پ
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هاي قطعي متعدد صـادر شـود، شـروع بـه      هرگاه در مورد يك شخص به موجب حکم يا احکامي محکوم ت -111ماده 

 ها، قاطع مرور زمان است. ها، نسبت به ديگر محکوم ت اجراي هر يك از محکوم ت
 

 

تعل ق يا حکم آزادي مشـروط،   در موارد تعل ق اجراي مجازات يا اعطاي آزادي مشروط در صورت لغو قرار -111ماده 

 مبدأ مرور زمان، تاريخ لغو قرار يا حکم است.
 

 

قطع مرور زمان، مطلق است و نسبت به كل ه شركا و معاونان اعم از آنکه تعق ب شـده يـا نشـده باشـود، اعمـال       -112ماده 

ي حکم در مورد برخي از شـركا يـا   شود هر چود تعق ب فقط درباره يکي از آنها شروع شده باشد. همچو ن شروع به اجرا مي

 معاونان جرم قاطع مرور زمان نسبت به ديگر محکومان است.

 

 

موقوف شدن تعق ب، صدور حکم يا اجراي مجازات، مانع از اسـت فاي حقـو  مـدعي خصوصـي ن سـت و       -113ماده 

 تواند دعواي خصوصي را در مرجع صال  اقامه نمايد. متضرر از جرم مي

 
 

 توبه مجرممبحث پوجم ـ 

ندامت و اصـالح   ودر جرايم موجب حد به استثواي قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه كود  -114ماده 

گردد. همچو ن اگر جرايم فو  غ ر از قذف با اقرار ثابت شـده باشـد، در    او براي قاضي محرز شود، حد از او ساقط مي

تواند عفو مجرم را توسط ري س قـوه قضـائ ه از مقـام رهبـري      دادگاه مي صورت توبه مرتکب حتي پس از اثبات جرم،

 درخواست نمايد.

 توبه محارب قبل از دستگ ري يا تسلط بر او موجب سقوط حد است. -1تبصره 

ديده انجام گ رد، مرتکب درصورت توبـه و سـقوط   در زنا و لواط هرگاه جرم به عوف، اكراه و يا با اغفال بزه -2تبصره 

 شود. مجازات به شرح مودرج در اين ماده به حبس يا شال  تعزيري درجه شش يا هر دوي آنها محکوم مي
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در جرايم تعزيري درجه شش، هفت و هشت چوانچه مرتکب توبه نمايد و ندامت و اصالح او بـراي قاضـي    -115ماده 

تواند مقررات راجع به تخف ـف مجـازات را    شود. در ساير جرايم موجب تعزير دادگاه مي محرز شود، مجازات ساقط مي

 اعمال نمايد.

شـود، جـاري    مقررات راجع به توبه درباره كساني كه مقررات تکرار جرايم تعزيري در مورد آنها اعمـال مـي   -1تبصره 

 گردد. نمي

(، 42(، )00)(، 00( و مـواد) 0( و بودهاي)الف(و)ب( ماده)0اطال  مقررات اين ماده و همچو ن بود)ب( ماده) -2تبصره 

 .شود ( اين قانون شامل تعزيرات موصوص شرعي نمي020( و )04(، )00(، )40(، )40)

 

 

 

 گردد. ديه، قصاص، حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمي -116ماده 

 

 

 

گردد، توبه، اصالح و ندامت وي بايد احـراز   در مواردي كه توبه مرتکب، موجب سقوط يا تخف ف مجازات مي -117ماده 

شود. چوانچه پس از اعمال مقررات راجع به توبه، ثابت شود كه مرتکب تظاهر به توبه  گردد و به ادعاي مرتکب اكتفاء نمي

گردد. در اين مورد چوانچه مجازات از  كرده است سقوط مجازات و تخف فات در نظر گرفته شده ملغي و مجازات اجراء مي

 شود. زيري محکوم مينوع تعزير باشد مرتکب به حداكثر مجازات تع

 

 

 

تواند تا قبل از قطع ت حکم، ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعق ب يا رس دگي ارائه  متهم مي -118ماده 

 نمايد.

 

 تواند به مرجع تجديدنظر اعتراض كود. مجازات باشد، مي چوانچه دادستان مخالف سقوط يا تخف ف -119ماده 
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 قاعده درأمبحث ششم ـ اعمال 

هرگاه وقوع جرم يا برخي از شرايط آن و يا هريك از شرايط مسؤول ت ك فري مورد شبهه يا ترديد قرار گ رد  -121ماده 

 شود. مورد جرم يا شرط مذكور ثابت نمي و دل لي بر نفي آن يافت نشود حسب

 

 

 

قذف، به صرف وجود شبهه يا ترديـد و   االرض، سرقت ودر جرايم موجب حد به استثواي محاربه، افساد في -121ماده 

 شود. بدون ن از به تحص ل دل ل، حسب مورد جرم يا شرط مذكور ثابت نمي

 

 بخش سوم ـ جرايم

 

 فصل اول ـ شروع به جرم

واسـطه عامـل خـارج از اراده او      شروع به اجراي آن نمايد، لکـن بـه   وهر كس قصد ارتکاب جرمي كرده  -122ماده 

 شود: شرح زير مجازات مي هقصدش معلق بماند، ب

مي كه مجازات قانوني آنها سلب ح ات، حبس دايم يا حبس تعزيري درجه يك تـا سـه اسـت بـه     يدر جرا -الف

 حبس تعزيري درجه چهار

 مي كه مجازات قانوني آنها قطع عضو يا حبس تعزيري درجه چهار است به حبس تعزيري درجه پوجيدر جرا -ب 

قانوني آنها شال  حدي يا حبس تعزيري درجه پوج است به حبس تعزيري يا شال  مي كه مجازات يدر جرا -پ 

 يا جزاي نقدي درجه شش

اطالع بـوده   داشته، لکن به جهات مادي كه مرتکب از آنها بي با ارتكاب جرمهرگاه رفتار ارتکابي، ارتباط مستق م  -تبصره

 است. جرمدر حكم شروع به شده  وقوع جرم غ رممکن باشد، اقدام انجام

 

 

 

 

مجرد قصد ارتکاب جرم و يا عمل ات و اقداماتي كه فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستق م با وقـوع جـرم    -123ماده 

 باشد.ندارد، شروع به جرم ن ست و از اين ح ث قابل مجازات نمي
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شود  شروع به آن جرم، تعق ب نميهرگاه كسي شروع به جرمي نمايد و به اراده خود آن را ترك كود به اتهام  -124ماده 

 شود. است جرم باشد به مجازات آن محکوم مي لکن اگر همان مقدار رفتاري كه مرتکب شده

 

 

 

 فصل دوم ـ شركت در جرم

 هر كس با شخص يا اشخاص ديگر در عمل ات اجرايي جرمي مشاركت كود و جرم، مستود به رفتار همه آنها باشد -125ماده 

و خواه اثر كار آنان مساوي باشد خواه متفـاوت، شـريك     به توهايي براي وقوع جرم كافي باشد خواه نباشد خواه رفتار هر يك

آن جرم است. در مورد جرايم غ رعمدي ن ز چوانچـه جـرم، مسـتود بـه      در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل

و مجازات هر يك از آنان، مجازات فاعـل مسـتقل آن    شوندتقص ر دو يا چود نفر باشد مقصران، شريك در جرم محسوب مي

 جرم است.  

اعمال مجازات حدود، قصاص و ديات در مورد شركت در جوايت با رعايت مواد كتابهاي دوم، سـوم و چهـارم    -تبصره

 .گ رد اين قانون انجام مي

 

 

 

 فصل سوم ـ معاونت در جرم

 شوند: اشخاص زير معاون جرم محسوب مي -126ماده 

هركس، ديگري را ترغ ب، تهديد، تطم ع، يا تحريك به ارتکاب جـرم كوـد يـا بـا دس سـه يـا فريـب يـا          -الف

 استفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد. سوء

 هركس وسايل ارتکاب جرم را بسازد يا ته ه كود يا طريق ارتکاب جرم را به مرتکب ارايه دهد. -ب

 هركس وقوع جرم را تسه ل كود. -پ

براي تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم يا اقتران زماني ب ن رفتار معاون و مرتکب جرم شـرط اسـت.    -تبصره

چوانچه فاعل اصلي جرم، جرمي شديدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونـت در  

 شود. تر محکوم مي جرم خف ف
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 باشد، مجازات وي به شرح زير است: شرع يا قانون، مجازات ديگري براي معاون تع  ن نشدهدر صورتي كه در  -127ماده 

 در جرايمي كه مجازات قانوني آنها سلب ح ات يا حبس دايم است، حبس تعزيري درجه دو يا سه -الف

 در سرقت حدي و قطع عمدي عضو، حبس تعزيري درجه پوج يا شش -ب

 آنها شال  حدي است سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شال  تعزيري درجه ششدر جرايمي كه مجازات قانوني  -پ

 تر از مجازات جرم ارتکابي در جرايم موجب تعزير يك تا دو درجه پاي ن -ت

 

در مورد بود)ت( اين ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانوني جرم ارتکابي است مگـر در مـورد مصـادره     -1تبصره 

 و انتشار حکم محکوم ت كه مجازات معاون به ترت ب جزاي نقدي درجه چهار، شش و هفت است. اموال، انفصال دائم

 

در صورتي كه به هر علت قصاص نفس يا عضو اجراء نشود، مجازات معاون بر اسـاس م ـزان تعزيـر فاعـل      -2تبصره 

 شود. اصلي جرم، مطابق بود)ت( اين ماده اعمال مي

 

 

 

 

عووان وس له ارتکاب جرم مستود به خود استفاده نمايد به حـداكثر مجـازات قـانوني     نابالغ بههركس از فرد  -128ماده 

گردد. همچو ن هركس در رفتار مجرمانه فرد نابالغي معاونت كود به حداكثر مجـازات معاونـت در    همان جرم محکوم مي

 شود. آن جرم محکوم مي

 

 

 

کب به جهتي از جهات شخصي مانود صغر و جوون، قابل تعق ب نباشـد  هرگاه در ارتکاب رفتار مجرمانه، مرت -129ماده 

 يا تعق ب يا اجراي مجازات او به جهتي از اين جهات،  موقوف گردد تنث ري در تعق ب و مجازات معاون جرم ندارد.
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 فصل چهارم ـ سردستگي گروه مجرمانه سازمان يافته

برعهده گ رد به حداكثر مجازات شديدترين جرمي كه اعضـاي آن گـروه در   هركس سردستگي يك گروه مجرمانه را  -131ماده 

گردد مگر آنکه جرم ارتکابي موجب حد يا قصاص يا ديه باشد كـه در ايـن    راستاي اهداف همان گروه مرتکب شوند، محکوم مي

كه عووان محارب يـا مفسـد    االرض زماني شود. در محاربه و افساد في صورت به حداكثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم مي

 گردد. االرض محکوم مياالرض بر سردسته گروه مجرمانه صد  كود حسب مورد به مجازات محارب يا مفسد فيفي

گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً موسجم متشکل از سه نفر يا ب شتر كه بـراي ارتکـاب جـرم تشـک ل      -1تبصره

 گردد. ي ارتکاب جرم موحرف ميشود يا پس از تشک ل، هدف آن برا مي

 يا سازماندهي يا اداره گروه مجرمانه است. طراحيسردستگي عبارت از تشک ل يا  -2تبصره

 

 

 

 

 فصل پوجم ـ تعدد جرم

در جرايم موجب تعزير هرگاه رفتار واحد، داراي عواوين مجرمانه متعدد باشـد، مرتکـب بـه مجـازات اشـد       -131ماده 

 شود. محکوم مي

 

مگر در مـواردي كـه جـرايم ارتکـابي و ن ـز       در جرايم موجب حد، تعدد جرم، موجب تعدد مجازات است -132ماده 

 مجازات آنها يکسان باشد.

 شود. چوانچه مرتکب به اعدام و حبس يا اعدام و تبع د محکوم گردد، توها اعدام اجراء مي -1تبصره 

شـود؛ مانوـد    در يك واقعه باشود، فقط مجازات اشد اجراء ميچوانچه دو يا چود جرم حدي در راستاي هم و  -2تبصره 

 شود. تفخ ذ در هوگام لواط كه توها مجازات لواط اجراء مي

اگر مرد و زني چود بار با يکديگر مرتکب زنا شوند، چوانچه مجازات اعدام و جلد يا رجم و جلد ثابت باشد،  -3تبصره 

 شود. توها اعدام يا رجم حسب مورد اجراء مي

 گردد. چوانچه قذف، نسبت به دو يا چود نفر باشد، دو يا چود مجازات اجراء مي -4تبصره 
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. لکـن چوانچـه مجـازات حـدي، موضـوع      شـود  ميها جمع  در تعدد جرايم موجب حد و قصاص، مجازات -133ماده 

صـورت عـدم مطالبـه    قصاص را از ب ن ببرد يا موجب تنخ ر در اجراي قصاص گردد، اجراي قصاص، مقدم است و در 

 شود. فوري اجراي قصاص يا گذشت يا تبديل به ديه، مجازات حدي اجراء مي

 

 

 

در جرايم موجب تعزير هرگاه جرايم ارتکابي ب ش از سه جرم نباشد دادگـاه بـراي هـر يـك از آن جـرايم       -134ماده 

باشد، مجازات هر يك را ب ش از حداكثر كود و هرگاه جرايم ارتکابي ب ش از سه جرم حداكثر مجازات مقرر را حکم مي

نمايد. در هـر يـك از مـوارد    مجازات مقرر قانوني مشروط به ايوکه از حداكثر به اضافه نصف آن تجاوز نکود، تع  ن مي

فو  فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به يکي از علل قانوني تقل ل يابد يا تبديل يا غ رقابل اجـراء  

 گردد. مجازات اشد بعدي اجراء ميشود، 

چهـارم و اگـر   در هر مورد كه مجازات فاقد حداقل و حداكثر باشد، اگر جرايم ارتکابي ب ش از سه جرم نباشد تـا يـك  

 گردد. جرايم ارتکابي ب ش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانوني به اصل آن اضافه مي

 .شود ميواحد، نتايج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات فو  عمل كه از رفتار مجرمانه در صورتي -1تبصره 

در صورتي كه مجموع جرايم ارتکابي در قانون عووان مجرمانه خاصي داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال  -2تبصره 

 گردد. و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم مي شود نمي

تواند مجـازات مرتکـب را تـا م ـانگ ن حـداقل و       جهات تخف ف، دادگاه ميدر تعدد جرم در صورت وجود  -3تبصره 

 حداكثر و چوانچه مجازات، فاقد حداقل و حداكثر باشد تا نصف آن تقل ل دهد.

ها با هـم و ن ـز    شود. اين مجازات هاي هفت و هشت اجراء نميمقررات تعدد جرم در مورد جرايم تعزيري درجه -4تبصره 

 گردد. تعزيري درجه يك تا شش جمع ميهاي  با مجازات
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ها جمـع و ابتـداء حـد يـا      در تعدد جرايم موجب حد و تعزير و ن ز جرايم موجب قصاص و تعزير مجازات -135ماده 

الواس يا تعزير مع ن شرعي باشد و موجـب تـنخ ر   شود مگر حد يا قصاص، سالب ح ات و تعزير، حق قصاص اجرا مي

 گردد. ه در اين صورت ابتداء تعزير اجراء مياجراي حد ن ز نشود ك

صورتي كه جرم حدي از جوس جرم تعزيري باشد مانود سرقت حدي و سرقت غ رحدي يا مانود زنا و روابط  در -تبصره

گـردد، مگـر در حـد     شود و مجازات تعزيري ساقط مـي  نامشروع كمتر از زنا، مرتکب فقط به مجازات حدي محکوم مي

 شود. سبت به شخصي و دشوام به ديگري باشد، مرتکب به هر دو مجازات محکوم ميقذف كه اگر قذف ن

 

 

 

 فصل ششم ـ تکرار جرم

هرگاه كسي سه بار مرتکب يك نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاري گردد، حـد وي   -136ماده 

 در مرتبه چهارم اعدام است.

 

 

هاي تعزيري از درجه يك تا شش محکوم شود و از تاريخ  يکي از مجازاتهر كس به موجب حکم قطعي به  -137ماده 

 قطع ت حکم تا حصول اعاده ح ث ت يا شمول مرور زمان اجراي مجازات، مرتکب جرم تعزيـري درجـه يـك تـا شـش     

 شود. ديگري گردد، به حداكثر مجازات تا يك و ن م برابر آن محکوم مي

 
 

 شود. م در جرايم س اسي و مطبوعاتي و جرايم اطفال اعمال نميمقررات مربوط به تکرار جر -138ماده 
 

 

 :شود ميدر تکرار جرايم تعزيري در صورت وجود جهات تخف ف به شرح زير عمل  -139ماده 

تواند مجازات مرتکب را تـا م ـانگ ن حـداقل و     چوانچه مجازات قانوني داراي حداقل و حداكثر باشد، دادگاه مي -الف

 تقل ل دهد.حداكثر مجازات 

 تواند مجازات مرتکب را تا نصف مجازات مقرر تقل ل دهد. چوانچه مجازات، ثابت يا فاقد حداقل باشد، دادگاه مي -ب

چوانچه مرتکب داراي سه فقره محکوم ت قطعي مشمول مقررات تکرار جـرم يـا ب شـتر از آن باشـد، مقـررات       -تبصره

 .شود نميتخف ف اعمال 
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 موانع مسؤول ت ك فريبخش چهارم ـ شرايط و 

 فصل اول ـ شرايط مسؤول ت ك فري

مسؤول ت ك فري در حدود، قصاص و تعزيرات توها زماني محقق است كه فرد ح ن ارتکاب جرم، عاقل، بالغ  -141ماده 

 آمده است.« قصاص»و مختار باشد به جز در مورد اكراه بر قتل كه حکم آن در كتاب سوم 

 
 شخصي است. مسؤول ت ك فري، -141ماده 

 

مسؤول ت ك فري به علت رفتار ديگري توها در صورتي ثابت است كه شخص به طـور قـانوني مسـؤول اعمـال      -142ماده 

 ديگري باشد يا در رابطه با نت جه رفتار ارتکابي ديگري، مرتکب تقص ر شود.

 
 

رتي داراي مسـؤول ت  در مسؤول ت ك فري اصل بر مسؤول ت شخص حق قي است و شخص حقوقي در صو -143ماده 

شـود. مسـؤول ت ك فـري     ك فري است كه نمايوده قانوني شخص حقوقي به نام يا در راستاي موافع آن مرتکـب جرمـي  

 اشخاص حقوقي مانع مسؤول ت اشخاص حق قي مرتکب جرم ن ست.

 

 
 

رفتـار مجرمانـه احـراز    در تحقق جرايم عمدي عالوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، بايد قصد او در ارتکاب  -144ماده 

 گردد. درجرايمي كه وقوع آنها براساس قانون مووط به تحقق نت جه است، قصد نت جه يا علم به وقوع آن ن ز بايد محرز شود.

 

 

عمـدي   تحقق جرائم غ ر عمدي، مووط به احراز تقص ر مرتکب است. در جوايـات غ رعمـدي اعـم از شـبه     -145ماده 

 .شود ميو ديات اعمال  وخطاي محض مقررات كتاب قصاص

مباالتي است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعايت نظامات دولتي و مانوـد  احت اطي و بيتقص ر اعم از بي -تبصره

 شود. مباالتي محسوب مياحت اطي يا بيآنها، حسب مورد، از مصاديق بي
 

 

 فصل دوم ـ موانع مسؤول ت ك فري

 ك فري ندارند.افراد نابالغ مسؤول ت  -146ماده 
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 سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترت ب نه و پانزده سال تمام قمري است. -147ماده 

 

 

 .شود ميدر مورد افراد نابالغ، براساس مقررات اين قانون، اقدامات تنم وي و ترب تي اعمال  -148ماده 

 

 

نحوي كه فاقد اراده يـا قـوه تم  ـز باشـد     هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختالل رواني بوده به  -149ماده 

 و مسؤول ت ك فري ندارد. شود ميمجوون محسوب 

 

 

هرگاه مرتکب جرم در ح ن ارتکاب، مجوون باشد يا در جرايم موجب تعزير پس از وقوع جرم مبتال به جوون  -151ماده 

حالت خطرناك مجوون با جلب نظر متخصص، ثابت و آزاد بودن وي مخل نظم و امو ـت عمـومي    وون شود چوانچه جو

 شود. باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناك در محل مواسب نگهداري مي

 توانود در دادگاه به اين دستور اعتراض كوود كه در اين صورت، دادگـاه بـا  شخص نگهداري شده يا خويشاوندان او مي

كود و با تشخ ص رفع حالت خطرنـاك  حضور معترض، موضوع را با جلب نظر كارشواس در جلسه اداري رس دگي مي

كود. اين حکـم قطعـي اسـت    در مورد خاتمه اقدام تنم وي و در غ راين صورت در تني د دستور دادستان، حکم صادر مي

 مشاهده كردند حق اعتراض به اين حکم را دارند. ولي شخص نگهداري شده يا خويشاوندان وي، هرگاه عاليم بهبود را

هاي رواني، مرتکب، درمـان شـده باشـد برحسـب     اين امر مانع از آن ن ست كه هرگاه بوا به تشخ ص متخصص ب ماري

 پ شوهاد مدير محل نگهداري او دادستان دستور خاتمه اقدام تنم وي را صادر كود.

شـود. در   دچار جوون شود حد ساقط نمي قطعیهرگاه مرتکب يکي از جرايم موجب حد پس از صدور حکم  -1تبصره

صورت عارض شدن جوون قبل از صدور حکم قطعي در حدودي كه جوبه حق اللهي دارد تعق ب و محاكمـه تـا زمـان    

صاص و ديه و همچو ن ضرر و زيان ناشي هايي كه جوبه حق الواسي دارد مانود ق افتد. نسبت به مجازاتمي تأخير افاقه به

 از جرم، جوون مانع از تعق ب و رس دگي ن ست.

قوه قضاي ه موظف است مراكز اقدام تنم وي را در هر حوزه قضايي براي نگهـداري افـراد موضـوع ايـن مـاده       -2تبصره

يا ب مارستاني موجود به اين افـراد   تدارك بب ود. تا زمان شروع به كار اين اماكن، قسمتي از مراكز روان درماني بهزيستي

 .شود مياختصاص داده 
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شـود مجـازات    هرگاه كسي بر اثر اكراه غ رقابل تحمل مرتکب رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب مي -151ماده 

شود. در جرايم موجب حـد و قصـاص    كووده به مجازات فاعل جرم محکوم مي گردد. در جرايم موجب تعزير، اكراه نمي

 .شود ميبق مقررات مربوط رفتار ط

 

 

 

سوزي، س ل، طوفان، زلزله يا ب ماري به  الوقوع از قب ل آتشهركس هوگام بروز خطر شديد فعلي يا قريب -152ماده 

شود قابل مجازات ن ست  موظور حفظ نفس يا مال خود يا ديگري مرتکب رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب مي

 را عمداً ايجاد نکود و رفتار ارتکابي با خطر موجود متواسب و براي دفع آن ضرورت داشته باشد.مشروط بر ايوکه خطر 

توانود با تمسك بـه ايـن مـاده از ايفـاي      باشود نمي كساني كه حَسَب وظ فه يا قانون مکلف به مقابله با خطر مي -تبصره

 وظايف قانوني خود امتواع نمايود.

 

 

شـود   ، ب هوشي و مانود آنها، مرتکب رفتاري شود كه طبق قانون جـرم محسـوب مـي   هركس در حال خواب -153ماده 

شود، عمداً بخوابد و يـا   گردد مگر ايوکه شخص با علم به ايوکه در حال خواب يا ب هوشي مرتکب جرم مي مجازات نمي

 خود را ب هوش كود.

 

 

گردان و نظاير آنها، مانع مجازات خدر و روانارادگي حاصل از مصرف اخت اري مسکرات، مواد ممستي و بي -154ماده 

االخت ار بوده است. لکن چوانچه ثابـت شـود   طور كلي مسلوب ن ست مگر ايوکه ثابت شود مرتکب ح ن ارتکاب جرم به

موظور ارتکاب جرم يا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود، به مجازات هـر دو  مصرف اين مواد به 

 شود. کوم ميجرم مح

 

 

يا جهل به  جهل به حکم، مانع از مجازات مرتکب ن ست مگر ايوکه تحص ل علم عادتاً براي وي ممکن نباشد -155ماده 

 حکم شرعاً عذر محسوب شود.

 جهل به نوع يا م زان مجازات مانع از مجازات ن ست. -تبصره
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خود يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز يا  ني تيا آزاد هرگاه فردي در مقام دفاع از نفس، عِرض، ناموس، مال -156ماده 

شود، درصـورت   الوقوع با رعايت مراحل دفاع مرتکب رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب ميخطر فعلي يا قريب

 شود: اجتماع شرايط زير مجازات نمي

 رفتار ارتکابي براي دفع تجاوز يا خطر ضرورت داشته باشد. -الف

 به قراين معقول يا خوف عقاليي باشد.دفاع مستود  -ب

 خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه يا تجاوز خود فرد و دفاع ديگري صورت نگرفته باشد. -پ

 توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عمالً ممکن نباشد يا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود. -ت

كووده بوده  ل و آزادي تن ديگري در صورتي جايز است كه او از نزديکان دفاعدفاع از نفس، ناموس، عرض، ما -1تبصره

كووده باشد يا ناتوان از دفاع بوده يا تقاضاي كمك نمايد يا در وضع تي باشـد كـه   يا مسؤول ت دفاع از وي برعهده دفاع

 امکان استمداد نداشته باشد. 

آن محرز نباشد اثبات عدم رعايت شرايط دفاع برعهده مهاجم  هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولي رعايت شرايط -2تبصره 

 است.

المـال   در موارد دفاع مشروع ديه ن ز ساقط است جز درمورد دفاع در مقابل تهـاجم ديوانـه كـه ديـه از ب ـت      -3تبصره 

 شود. پرداخت مي

 

 

 

 

 

كه مشغول انجام وظ فه خـود باشـود،   مقاومت در برابر قواي انتظامي و ديگر ضابطان دادگستري در مواقعي  -157ماده 

شود لکن هرگاه قواي مزبور از حدود وظ فه خود خارج شوند و حسب ادله و قراين موجود خوف آن  دفاع محسوب نمي

 باشد كه عمل ات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض يا ناموس يا مال گردد، دفاع جايز است.
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شود، در موارد زير قابل  واد قبل، ارتکاب رفتاري كه طبق قانون جرم محسوب ميعالوه بر موارد مذكور در م -158ماده 

 مجازات ن ست:

 در صورتي كه ارتکاب رفتار به حکم يا اجازه قانون باشد. -الف

 در صورتي كه ارتکاب رفتار براي اجراي قانون اهم الزم باشد. -ب

 ح باشد و امر مذكور خالف شرع نباشد.در صورتي كه ارتکاب رفتار به امر قانوني مقام ذي صال -پ

اقدامات والدين و اول اي قانوني و سرپرستان صِغار و مجان ن كه به موظور تنديب يـا حفاظـت آنهـا انجـام      -ت

 شود، مشروط بر ايوکه اقدامات مذكور در حد متعارف و حدود شرعي تنديب و محافظت باشد. مي

مشروط بر ايوکه سبب حوادث، نقض مقررات مربوط بـه آن ورزش  عمل ات ورزشي و حوادث ناشي از آن،  -ث

 نباشد و اين مقررات هم مغاير موازين شرعي نباشد.

هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع كه با رضايت شخص يا اول اء يا سرپرستان يا نمايوـدگان قـانوني وي و    -ج

 رد فوري أخذ رضايت ضروري ن ست.شود. در موا رعايت موازين فوي و علمي و نظامات دولتي انجام مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هرگاه به امر غ رقانوني يکي از مقامات رسمي، جرمي واقع شود آمر و منمور بـه مجـازات مقـرر در قـانون      -159ماده 

علت اشتباه قابل قبول و به تصور ايوکه قانوني است، اجراء كـرده باشـد،    شوند لکن منموري كه امر آمر را بهمحکوم مي

 شود و در ديه و ضمان تابع مقررات مربوطه است. مجازات نمي
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 بخش پوجم ـ ادله اثبات در امور ك فري

 فصل اول ـ مواد عمومي

 قرر قانوني و علم قاضي است.ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگود در موارد م -161ماده 

احکام و شرايط قسامه كه براي اثبات يا نفي قصاص و ديه معتبر است، مطابق مقررات مذكور در كتاب قصاص  -تبصره

 باشد.و ديات اين قانون مي

 

 

شـود،   مـي در مواردي كه دعواي ك فري با ادله شرعي از قب ل اقرار و شهادت كـه موضـوع ت دارد، اثبـات     -161ماده 

 كود مگر ايوکه علم به خالف آن داشته باشد.قاضي به استواد آنها رأي صادر مي

 

 

تواند به عوـوان امـاره قضـايي     اي كه موضوع ت دارد فاقد شرايط شرعي و قانوني الزم باشد، ميهرگاه ادله -162ماده 

 موجب علم قاضي شود.مورد استواد قرار گ رد مشروط بر ايوکه همراه با قراين و امارات ديگر، 

 

 

جرم باطل گردد، مانود آنکه در دادگاه مشخص شـود كـه مجـرم،      كووده اگر پس از اجراي حکم، دل ل اثبات -163ماده 

شخص ديگري بوده يا ايوکه جرم رخ نداده است و متهم به علت اجراي حکم، دچار آس ب بدني، جاني يا خسارت مالي 

 مستود به آنان است، اعم از ادا كووـده سـوگود، شـاكي يـا شـاهد      ا خسارت مذكور، شده باشد، كساني كه ايراد آس ب ي

 شوند. حسب مورد به قصاص يا پرداخت ديه يا تعزير مقرر در قانون و جبران خسارت مالي محکوم مي

 

  

 فصل دوم ـ اقرار

 اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است. -164ماده 

 

 

 شود. عل ه اقرار محسوب نمياظهارات وك ل عل ه موكل و ولي و ق م عل ه مُوَلي -165ماده 

 اقرار به ارتکاب جرم قابل توك ل ن ست. -تبصره
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شود و در هر صـورت   اقرار بايد با لفظ يا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قب ل اشاره ن ز واقع مي -166ماده 

 بايد روشن و بدون ابهام باشد.
 

 

 اقرار بايد موجّز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر ن ست. -167ماده 

 
 

 اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.اقرار در صورتي نافذ است كه اقراركووده در ح ن  -168ماده 
 

 

اقراري كه تحت اكراه، اجبار، شکوجه و يا اذيت و آزار روحي يا جسمي أخذ شـود، فاقـد ارزش و اعتبـار     -169ماده 

 است و دادگاه مکلف است از متهم تحق ق مجدد نمايد.

 

 

ه، نسبت به امـور ك فـري نافـذ اسـت، امـا      اقرار شخص سف ه كه حکم حجر او صادر شده است و شخص ورشکست -171ماده 

 نسبت به ضمان مالي ناشي از جرم معتبر ن ست.

 
رسـد، مگـر ايوکـه بـا     هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم كود، اقرار وي معتبر است و نوبت به ادله ديگر نمي -171ماده 

صورت دادگاه، تحق ق و بررسي الزم را  كووده قراين و امارات برخالف مفاد اقرار باشد كه دراينبررسي قاضي رس دگي

 كود.دهد و قراين و امارات مخالف اقرار را در رأي ذكر مي انجام مي

 

 

 بار اقرار كافي است، مگر در جرايم زير كه نصاب آن به شرح زير است: در كل ه جرايم، يك -172ماده 

 چهار بار در زنا، لواط، تفخ ذ و مساحقه؛ -الف

 خمر، قوادي، قذف و سرقت موجب حد.دو بار در شرب  -ب

 بار اقرار كافي است.براي اثبات جوبه غ رك فري كل ه جرايم، يك -1تبصره 

 تواند در يك يا چود جلسه انجام شود. در مواردي كه تعدد اقرار شرط است، اقرار مي - 2تبصره 
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كه مجازات آن رجم يا حد قتل است  جز در اقرار به جرمي انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات ن ست به -173ماده 

كه در اين صورت در هر مرحله، ولو در ح ن اجرا، مجازات مزبور ساقط و به جاي آن در زنا و لواط صد ضربه شال  و 

 گردد. در غ ر آنها حبس تعزيري درجه پوج ثابت مي

 

 

 ـ شهادتفصل سوم 

شهادت عبارت از اخبار شخصي غ ر از طرف ن دعوي به وقوع يا عدم وقوع جرم توسط مـتهم يـا هـر امـر      -174ماده 

 ديگري نزد مقام قضايي است.

 
شهادت شرعي آن است كه شارع آن را معتبر و داراي حج ت دانسته است اعم از آن كه مف د علم باشـد يـا    -175ماده 

 نباشد.

 

شود. تشخ ص م زان تنث ر و  در صورتي كه شاهد واجد شرايط شهادت شرعي نباشد، اظهارات او استماع مي -176ماده 

 ارزش اين اظهارات در علم قاضي در حدود اماره قضايي با دادگاه است.

 

 

 شاهد شرعي در زمان اداي شهادت بايد شرايط زير را دارا باشد: -177ماده 

 بلوغ -الف

 عقل -ب

 ايمان -پ

 عدالت -ت

 طهارت مولد -ث

 نفع نبودن در موضوعذي -ج

 نداشتن خصومت با طرف ن يا يکي از آنها -چ

 عدم اشتغال به تکدي -ح

 ولگرد نبودن -خ

 شرايط موضوع اين ماده بايد توسط قاضي احراز شود. -1تبصره 

 شود. ته ميدر مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد، پذيرف -2تبصره 
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شود مشروط برآنکه تحمل شهادت ن ز در حال افاقـه بـوده    شهادت مجوون ادواري در حال افاقه پذيرفته مي -178ماده 

 باشد.

 

هرگاه شاهد در زمان تحمل شهادت، غ ربالغ مم ز باشد، اما در زمان اداي شهادت به سن بلوغ برسد، شهادت  -179ماده 

 او معتبر است.

 

شهادت اشخاص غ رعادي، مانود فراموشکار و ساهي به عووان شهادت شرعي معتبر ن ست مگر آنکه قاضي به  -181ماده 

 عدم فراموشي، سهو و امثال آن درمورد شهادت علم داشته باشد.

 
دهد، اهل معص ت نباشد. شهادت عادل كسي است كه در نظر قاضي يا شخصي كه بر عدالت وي گواهي مي -181ماده 

اشتهار به فسق داشته باشد، مرتکب گواه كب ره شود يا بر گواه صغ ره اصرار داشته باشد تـا احـراز تغ  ـر در     شخصي كه

 شود. اعمال او و اطم وان از صالح ت و عدالت وي، پذيرفته نمي

 

ها در در شهادت شرعي، در صورت تعدد شهود، وحدت موضوع شهادت ضروري است و بايد مفاد شهادت -182ماده

ها موجب تعارض شود و يا وحدت موضوع را ص ات مؤثر در اثبات جرم يکسان باشد. هرگاه اختالف مفاد شهادتخصو

 شود. مخدوش كود، شهادت شرعي محسوب نمي

 
 شهادت بايد از روي قطع و يق ن به نحوي كه مستود به امور حسي و از طريق متعارف باشد، اداء شود. -183ماده 

 
شهادت بايد با لفظ يا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قب ل اشاره واقع شود و در هر صورت بايد  -184ماده 

 روشن و بدون ابهام باشد.

 
 در صورت وجود تعارض ب ن دو شهادت شرعي، ه چ يك معتبر ن ست. -185ماده 

 
تصويري زنده و يـا ضـبط شـده، بـا      -چوانچه حضور شاهد متعذر باشد، گواهي به صورت مکتوب، صوتي -186ماده 

 احراز شرايط و صحت انتساب، معتبر است.
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در شهادت شرعي نبايد علم به خالف مفاد شهادت وجود داشته باشد. هرگاه قراين و امارات بر خالف مفـاد   -187ماده 

بودن شهادت، علـم   دهد و در صورتي كه به خالف واقعشهادت شرعي باشد، دادگاه، تحق ق و بررسي الزم را انجام مي

 حاصل كود، شهادت معتبر ن ست.

 

 

شهادت بر شهادت شرعي در صورتي معتبر است كه شاهد اصلي فوت نموده و يا به علت غ بت، ب مـاري و   -188ماده 

 امثال آن، حضور وي متعذر باشد.

 شاهد بر شهادت شاهد اصلي بايد واجد شرايط مقرر براي شاهد اصلي باشد.  -0تبصره 

 شهادت بر شهادت شاهد فرع، معتبر ن ست. -0ه تبصر

 

 

شود لکن قصاص، ديه و ضمان مالي با آن قابـل   جرايم موجب حد و تعزير با شهادت بر شهادت اثبات نمي -189ماده 

 اثبات است.

 

وس له شهود فرع و پ ش از صـدور رأي، موکـر شـهادت    در صورتي كه شاهد اصلي، پس از اقامه شهادت به -191ماده 

 شود اما بر انکار پس از صدور حکم، اثري مترتب ن ست. شود، گواهي شهود فرع از اعتبار ساقط مي

 

 

شاهد شرعي قابل جرح و تعديل است. جرح شاهد عبارت از شهادت بر فقدان يکي از شـرايطي كـه قـانون     -191ماده 

 يط مذكور براي شاهد شرعي است.براي شاهد شرعي مقرر كرده است و تعديل شاهد عبارت از شهادت بر وجود شرا

 

 قاضي مکلف است حق جرح و تعديل شهود را به طرف ن اعالم كود. -192ماده 

 

جرح شاهد شرعي بايد پ ش از اداي شهادت به عمل آيد مگر آنکه موجبات جرح پـس از شـهادت معلـوم     -193ماده 

حال دادگاه مکلف است به موضـوع جـرح،    آيد و در هرشود. در اين صورت، جرح تا پ ش از صدور حکم به عمل مي

 رس دگي و اتخاذ تصم م كود.

 

 تواند براي اثبات آن دليل اقامه کند. در صورت رد شاهد شرعي از سوي قاضي يا جرح وي، مدعي صالحيت شاهد مي -194ماده 
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كوـد  يـا جـرح، كفايـت مـي    در اثبات جرح يا تعديل شاهد، ذكر اسباب آن الزم ن ست و گواهي مطلق به تعديل  -195ماده 

 مشروط بر آنکه شاهد داراي شرايط شرعي باشد.

در اثبات يا نفي عدالت، علم شاهد به عدالت يا فقدان آن الزم است و حسن ظاهر به توهايي براي احراز عدالت  -تبصره

 كافي ن ست.

 

 

معـارض باشـد از اعتبـار سـاقط      هرگاه گواهي شهود معرفي شده در اثبات جرح يا تعديل شاهد با يکديگر -196ماده 

 .است

 

پـذيرد و در غ ـر ايـن    هرگاه دادگاه، شهود معرفي شده را واجد شرايط قانوني تشخ ص دهد، شهادت را مي -197ماده 

كود و اگر از وضع ت آنها اطالع نداشته باشد تا زمان احـراز شـرايط و   صورت، شهادت را شهادت شرعي محسوب نمي

كود ب ش از ده روز طول بکشد، رس دگي را متوقف و پس از آن، حسب مورد، اتخاذ تصم م ميكشف وضع ت كه نبايد 

 مگر ايوکه به نظر قاضي احراز شرايط در مدت ده روز ممکن نباشد.

 
 

شود و اعاده شهادت پس از  رجوع از شهادت شرعي، قبل از اجراي مجازات موجب سلب اعتبار شهادت مي -198ماده 

 موع ن ست.رجوع از آن، مس

 

 

نصاب شهادت در كل ه جرايم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخ ذ و مساحقه كه با چهار شاهد مرد  -199ماده 

گردد. براي اثبات زناي موجب حد جلد، تراش دن و يا تبع د، شهادت دو مرد و چهار زن عادل ن ز كافي است.  اثبات مي

ر است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل الزم اسـت. در ايـن مـورد هرگـاه     زماني كه مجازات غ ر از موارد مذكو

شود. جوايات موجب ديه با شهادت يك شاهد مرد  دومرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهود توها حد شال ، ثابت مي

 و دو شاهد زن ن ز قابل اثبات است.
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شـود ديـده    وري عملي را كه زنا يا لواط با آن محقق ميدر خصوص شهادت بر زنا يا لواط، شاهد بايد حض -211ماده

باشد و هرگاه شهادت مستود به مشاهده نباشد و همچو ن در صورتي كه شهود به عدد الزم نرسود شـهادت درخصـوص   

 شود و موجب حد است. زنا يا لواط، قذف محسوب مي

 

 فصل چهارم ـ سوگود

 خداوند بر درستي گفتار ادا كووده سوگود است.سوگود عبارت از گواه قراردادن  -211ماده 

 

 ادا كووده سوگود بايد عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد. -212ماده  

 

سوگود بايد مطابق قرار دادگاه و با لفظ جالله واهلل، باهلل، تاهلل يا نام خداوند متعال به ساير زبانها ادا شود و در  -213ماده 

سوگود، دادگاه ك ف ت اداي آن را از ح ث زمان، مکان، الفاظ و مانود آنهـا تع ـ ن    ادا كوودهصورت ن از به تغل ظ و قبول 

 كود. در هر صورت، ب ن مسلمان و غ رمسلمان در اداي سوگود به نام خداوند متعال تفاوتي وجود ندارد.مي

 

 

 باشد و از روي قطع و يق ن ادا شود.سوگود بايد مطابق با ادعا، صري  در مقصود و بدون هرگونه ابهام  -214ماده 
 

 

 اي كه روشن در مقصود باشد، ادا شود.سوگود بايد با لفظ باشد و در صورت تعذر، با نوشتن يا اشاره -215ماده 

 
 

كود، آشوا نباشد و يا ادا كووده در مواردي كه اشاره، مفهوم نباشد يا قاضي به زبان شخصي كه سوگود ياد مي -216ماده 

 كود.وس له مترجم يا متخصص امر، مراد وي را كشف مي قادر به تکلم نباشد، دادگاه بهسوگود 

 

 

 سوگود فقط نسبت به طرف ن دعوي و قائم مقام آنها مؤثر است. -217ماده 

 

 

شود لکن قصاص، ديه، ارش و ضرر و زيان ناشـي از جـرايم،    حدود و تعزيرات با سوگود نفي يا اثبات نمي -218ماده 

 گردد. ق مقررات اين قانون با سوگود اثبات ميمطاب
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هرگاه در دعاوي مالي مانود ديه جوايات و همچو ن دعاويي كه مقصود از آن مال است مانود جوايت خطـايي   -219ماده 

تواند با معرفي يك شاهد مرد يـا   عمدي موجب ديه، براي مدعي خصوصي امکان اقامه ب وه شرعي نباشد، وي مي و شبه 

 شاهد زن به ضم مه يك سوگود، ادعاي خود را فقط از جوبه مالي اثبات كود.دو 

 شود. دهد و سپس سوگود توسط مدعي اداء ميدر موارد مذكور در اين ماده، ابتداء شاهد واجد شرايط شهادت مي -تبصره

 
 

سوگود فاقد شرايط قانوني بوده است، به سوگود مزبور ترت ـب   اداءكوودههرگاه ثابت شود سوگود، دروغ و يا  -211ماده 

 شود. اثر داده نمي

 

 فصل پوجم ـ علم قاضي

شود. در مواردي كـه   علم قاضي عبارت از يق ن حاصل از مستودات ب ّن در امري است كه نزد وي مطرح مي -211ماده 

 طور صري  در حکم ق د كود. تود علم خود را بهمستود حکم، علم قاضي است، وي موظف است قراين و امارات ب ّن مس

مواردي از قب ل نظريه كارشواس، معايوه محل، تحق قات محلي، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و ساير قراين و  -تبصره

ق ن تواند مستود علم قاضي قرار گ رد. در هرحال مجرّد علم استوباطي كه نوعاً موجب ي آور باشود مي امارات كه نوعاً علم

 تواند مالك صدور حکم باشد. شود، نمي قاضي نمي

 

 
 

در صورتي كه علم قاضي با ادله قانوني ديگر در تعارض باشد اگر علم، ب ّن باقي بماند، آن ادله براي قاضي  -212ماده 

علـم  كود. چوانچـه بـراي قاضـي    معتبر ن ست و قاضي با ذكر مستودات علم خود و جهات رد ادله ديگر، رأي صادر مي

 شود. حاصل نشود، ادله قانوني معتبر است و بر اساس آنها رأي صادر مي

 
در تعارض ساير ادله با يکديگر، اقرار بر شهادت شرعي، قَسامه و سوگود مقدم است. همچو ن شهادت شرعي  -213ماده 

 بر قَسامه و سوگود تقدم دارد.
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 بخش ششم ـ مسائل متفرقه

كه در اثر ارتکاب جرم تحص ل كرده است، اگر موجود باشد عـ ن آن را و اگـر موجـود    مجرم بايد مالي را  -214ماده 

نباشد مثل آن را و در صورت عدم امکان رد مثل، ق مت آن را به صاحبش رد كود و از عهده خسارات وارده ن ز برآيـد.  

دع ان خصوصـي بـر آن مقـدم    هرگاه از ح ث جزائي وجهي برعهده مجرم تعلق گ رد، استرداد اموال يا تنديه خسارت م

 است.

 
 

 

بازپرس يا دادستان در صورت صدور قرار موع يا موقوفي تعق ب بايد تکل ف اش اء و اموال كشف شده را كه  -215ماده 

دل ل يا وس له ارتکاب جرم بوده و يا از جرم تحص ل شده يا ح ن ارتکاب، استعمال و يا براي استعمال اختصـاص داده  

كود تا حسب مورد، مسترد، ضبط يا معدوم شود. درمورد ضبط، دادگاه تکل ف اموال و اشـ اء را تع ـ ن   شده است تع  ن 

نفع و با رعايـت  كود. همچو ن بازپرس و يا دادستان مکلف است مادام كه پرونده نزد وي جريان دارد به تقاضاي ذيمي

 شرايط زير دستور رد اموال و اش اء مذكور را صادر نمايد:

 جود تمام يا قسمتي از آن اش اء و اموال در بازپرسي يا دادرسي الزم نباشد.و -الف

 اش اء و اموال، بالمعارض باشد. -ب

 جزء اش اء و اموالي نباشد كه بايد ضبط يا معدوم گردد. -پ

يـا  در كل ه امور جزائي دادگاه ن ز بايد ضمن صدور حکم يا قرار يا پس از آن اعم از ايوکه مبوي بـر محکوم ـت   

برائت يا موقوفي تعق ب متهم باشد، در مورد اش اء و اموالي كه وس له ارتکاب جرم بوده يا در اثر جرم تحص ل شده يـا  

ح ن ارتکاب، استعمال و يا براي استعمال اختصاص يافته است، بايد رأي مبوي بر استرداد، ضـبط يـا معـدوم شـدن آن     

 صادر نمايد.

تواند از تصم م آنان راجع به اش اء و اموال مذكور  ا دادستان يا قرار يا حکم دادگاه ميمتضرر از قرار بازپرس ي -1تبصره 

در اين ماده شکايت كود و طبق مقررات در دادگاههاي جزائي شکايت خود را تعق ب و درخواسـت تجديـدنظر نمايـد    

 هرچود قرار يا حکم دادگاه نسبت به امر جزائي قابل شکايت نباشد.

كه نگهداري آن مستلزم هزيوه نامتواسب براي دولت است يا موجب خرابي يـا كسـر فـاحش ق مـت آن     مالي  -2تبصره 

الفساد حسب مـورد بـه دسـتور    گردد و حفظ مال هم براي دادرسي الزم ن ست وهمچو ن اموال ضايع شدني و سريع مي

عوـوان  ئي در صودو  دادگسـتري بـه  شود و وجه حاصل تا تع  ن تکل ف نها دادستان يا دادگاه به ق مت روز فروخته مي

 گردد. امانت نگهداري مي
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االجراء شدن اي است كه تا شش ماه از تاريخ الزمنامهاجراي احکام حدود، قصاص و تعزيرات براساس آي ن -216ماده 

 شود. اين قانون توسط رئ س قوه قضائ ه ته ه، تصويب و ابالغ مي

 

 

 

 حدود -كتاب دوم 

 مواد عمومي -بخش اول 

به داشتن علم، قصد و شرايط مسؤول ت ك فـري   عالوه بر، مرتکب در صورتي مسؤول است كه م موجب حديجرادر  -000ماده 

 حرمت شرعی رفتار ارتكابی نيز آگاه باشد.

 

 

فقدان علم يا قصد يا وجود يکي از موانـع مسـؤول ت ك فـري را در     ادعاي م موجب حد هرگاه متهميدر جرا -000ماده 

وي داده شود و اگر ادعاء كود كه اقرار او با تهديد و ارعـاب   احتمال صدق گفتارزمان ارتکاب جرم نمايد در صورتي كه 

 شود. يا شکوجه گرفته شده است ادعاي مذكور بدون ن از به ب وه و سوگود پذيرفته مي

م موافي عفت با عوف، اكراه، ربايش يا اغفال، صرف ادعاء، مسـقط  ياالرض و جرام محاربه و افساد فييادر جر -0تبصره

 حد ن ست و دادگاه موظف به بررسي و تحق ق است.

 انجام گ رد. نزد قاضی در محكمهاقرار در صورتي اعتبار شرعي دارد كه  -0تبصره
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را تغ  ر يا مجازات را تقل ل دهد يا تبديل يا ساقط نمايـد.   حدود شرعیتواند ك ف ت، نوع و م زان  دادگاه نمي - 000ماده

 به ك ف ت مقرر در اين قانون قابل سقوط، تقل ل يا تبديل است. توبه و عفوها توها از طريق  اين مجازات

 

 

( قـانون اساسـي   000نشده است طبق اصل يکصد و شصت و هفـتم) در مورد حدودي كه در اين قانون ذكر  -002ماده 

 شود. جمهوري اسالمي ايران عمل مي

 

 م موجب حديجرا -بخش دوم 

 زنا -فصل اول 

 زنا عبارت است از جماع مرد و زني كه علقه زوج ت ب ن آنها نبوده و از موارد وطي به شبهه ن ز نباشد. -000ماده 

 شود. گاه در قُبُل يا دُبُر زن محقق مي واسلي مرد به اندازه ختوهجماع با دخول اندام ت -0تبصره

شود و حسب مورد به اقدامات  هرگاه طرف ن يا يکي از آنها نابالغ باشد، زنا محقق است لکن نابالغ مجازات نمي -0تبصره

 گردد. تنم وي و ترب تي مقرر در كتاب اول اين قانون محکوم مي

 

 

 

زنا است مگر جماع زوج با زوجه متوفاي خود كه زنا ن ست لکن موجب سي و يك تا هفتـاد  جماع با م ت،  -000ماده 

 شود. وچهار ضربه شال  تعزيري درجه شش مي

 

 

 

شود مگر  هرگاه متهم به زنا، مدعي زوج ت يا وطي به شبهه باشد، ادعاي وي بدون ب وه يا سوگود پذيرفته مي -000ماده 

 الزم ثابت شود.آنکه خالف آن با حجت شرعي 
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 است: اعدامحد زنا در موارد زير  -004ماده 

 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 غ ر -پ

 زناي به عوف يا اكراه از سوي زاني كه موجب اعدام زاني است. -ت

 زان ه در بودهاي)ب( و)پ( حسب مورد، تابع ساير احکام مربوط به زنا است.مجازات  -0تبصره

در حكـم  در حال ب هوشي، خواب يا مستي زنا كوـد رفتـار او    نباشدبه زناي با او  راضیهرگاه كسي با زني كه  -0تبصره

يد و يـا ترسـاندن زن اگرچـه    در زنا از طريق اغفال و فريب دادن دختر نابالغ يا از طريق ربايش، تهد زناي به عنف است.

 موجب تسل م شدن او شود ن ز حکم فو  جاري است.

 

 

 

صورت عدم امکان اجراي رجم با پ شـوهاد دادگـاه    حد زنا براي زاني محصن و زان ه محصوه رجم است. در - 000ماده 

اعدام زانـي محصـن و     ه چوانچه جرم با ب وه ثابت شده باشد، موجبي س قوه قضايصادركووده حکم قطعي و موافقت ر

 باشد. صورت موجب صد ضربه شال  براي هر يك مي  زان ه محصوه است و در غ ر اين

 

 

 شود: احصان در هريك از مرد و زن به نحو زير محقق مي - 000ماده 

قُبُل بـا  و بالغ باشد و در حالي كه بالغ و عاقل بوده از طريق  میيداـ احصان مرد عبارت است از آنکه داراي همسر  الف

 وي در حال بلوغ جماع كرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طريق قُبُل را با وي داشته باشد.

در حالي كه بالغ وعاقل بوده، با او از طريق قُبُل  و بالغ باشد و میيداب ـ احصان زن عبارت است از آنکه داراي همسر  

 با شوهر داشته باشد.جماع كرده باشد و امکان جماع از طريق قُبُل را 
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مسافرت، حبس، ح ض، نفاس، ب ماري مانع از مقاربت يا ب ماريي كه موجب خطر براي طـرف   از قبيلاموري  -000ماده 

 كود. گردد مانود ايدز و سفل س، زوج ن را از احصان خارج مي مقابل مي

 

 

زاني نابالغ باشد مجازات زان ـه فقـط صـد ضـربه     در زنا با محارم نسبي و زناي محصوه، چوانچه زان ه بالغ و  -000ماده 

 شال  است.

 

 

دارد، هرگاه قبل از دخول، مرتکب زنا شود حد وي صد ضربه شال ، تراش دن موي سر  ميدامردي كه همسر  -000ماده 

 است. قمريمدت يك سال  بهو تبع د 

 

 است.حد زنا در مواردي كه مرتکب غ ر محصن باشد، صد ضربه شال   -002ماده 

 

، در صورتي كه زن باكره باشد مرتکب عـالوه بـر مجـازات مقـرر بـه      در حكم آندر موارد زناي به عوف و  -000ماده 

صورتي كه باكره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثـل   شود و در البکاره و مهرالمثل ن ز محکوم ميپرداخت ارش

 گردد. محکوم مي

 

 

كمتر از چهار بار اقرار به زنا نمايد به سي و يك تا هفتاد و چهـار ضـربه شـال  تعزيـري     هرگاه مرد يا زني  -000ماده 

 شود. حکم اين ماده در مورد لواط، تفخ ذ و مساحقه ن ز جاري است. درجه شش محکوم مي

 

 

 لواط، تفخ ذ و مساحقه -فصل دوم

 ر دبر انسان مذكر است.گاه د لواط عبارت از دخول اندام تواسلي مرد به اندازه ختوه -000ماده 
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صورت عوف، اكراه يا دارا بودن شرايط احصان، اعدام و در غ ر اين صورت صـد   حد لواط براي فاعل، در - 004ماده 

 ضربه شال  است. حد لواط براي مفعول در هر صورت )وجود يا عدم احصان( اعدام است.

 ، حد فاعل اعدام است.مسلمان و مفعول، مسلمان باشددر صورتي كه فاعل غ ر -0تبصره 

مي و بالغ داشته باشد و در حالي كه بالغ و عاقل بوده از طريق قبل ياحصان عبارت است از آنکه مرد همسر دا -0تبصره 

 با همان همسر در حال بلوغ وي جماع كرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از همان طريق را با وي داشته باشد.

 

 

 

 

 عبارت از قرار دادن اندام تواسلي مرد ب ن رانها يا نش موگاه انسان مذكر است.تفخ ذ  -000ماده 

 تفخ ذ است. در حكمگاه  دخول كمتر از ختوه -تبصره

 

 

م ان محصن و غ رمحصن و عوـف   فرقیدر تفخ ذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شال  است و از اين جهت  -000ماده 

 .نيستو غ رعوف 

 و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است. غ رمسلماندر صورتي كه فاعل  -تبصره

 

 

گرايي انسان مذكر در غ ر از لواط و تفخ ذ از قب ل تقب ل و مالمسه از روي شهوت، موجـب سـي و   همجوس -000ماده 

 يك تا هفتاد و چهار ضربه شال  تعزيري درجه شش است.

 د انسان مؤنث ن ز جاري است.حکم اين ماده در مور -0تبصره 

 گردد. حکم اين ماده شامل مواردي كه شرعاً مستوجب حد است، نمي -0تبصره 
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 مساحقه عبارت است از ايوکه انسان مؤنث، اندام تواسلي خود را بر اندام تواسلي همجوس خود قرار دهد. -000ماده 

 

 حد مساحقه، صد ضربه شال  است. -000ماده 
 

 

و محصن و غ رمحصن و عوف و غ رعوـف   مسلمان و غ رمسلماندر حد مساحقه، فرقي ب ن فاعل و مفعول و  -042ماده 

 ن ست.

 

م موافي عفت و انکار متهم هرگونه تحق ق و بازجويي جهـت  ياثبات قانوني بر وقوع جرا نبود ادلهدر صورت  -040ماده 

موارد احتمال ارتکاب با عوف، اكراه، آزار، ربايش يا اغفال يا مـواردي  كشف امور پوهان و مستور از انظار ممووع است. 

 كه به موجب اين قانون در حکم ارتکاب به عوف است از شمول اين حکم مستثوي است.

 

 

 

 قوادي -فصل سوم 

  زنا يا لواط است. برايدو يا چود نفر  به هم رساندنقوادي عبارت از  -040ماده 

( ايـن  044زنا يا لواط است در غ راين صورت عامل، مستوجب تعزير مقرر در ماده) به تحقق منوطحد قوادي  -0تبصره 

 قانون است.

 در قوادي، تکرار عمل شرط تحقق جرم ن ست. -0تبصره 

 

 

عالوه بر هفتاد و پوج ضربه شال  به عووان  براي بار دومحد قوادي براي مرد هفتاد و پوج ضربه شال  است و  -040ماده 

كود و براي زن فقط هفتاد و پـوج ضـربه    شود كه مدت آن را قاضي مشخص مي يك سال ن ز محکوم مي تاه تبع د حد، ب

 شال  است.
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را براي زنا يا لواط به هم برساند مستوجب حد ن ست لکن به سي و يك تا هفتاد و  نابالغكسي كه دو يا چود  -044ماده 

 شود. ميحبس تعزيري درجه شش محکوم  وچهار ضربه شال  

 

 

 قذف -فصل چهارم 

 باشد. هرچند مردهقذف عبارت است از نسبت دادن زنا يا لواط به شخص ديگر  -040ماده 

 

 

دهوده به معواي لفظ آگاه و قصد انتساب داشته باشد گرچه مقـذوف يـا   قذف بايد روشن و بدون ابهام بوده، نسبت -040ماده 

 مخاطب در ح ن قذف از مفاد آن آگاه نباشد.

 شود. قذف عالوه بر لفظ با نوشتن، هرچود به ش وه الکترون کي ن ز محقق مي -تبصره

 

 

تـو فرزنـد   »و يا به فرزند مشروع ديگـري بگويـد   « تو فرزند من ن ستي»هرگاه كسي به فرزند مشروع خود بگويد  -040ماده 

 شود.   ، قذف مادر وي محسوب مي«پدرت ن ستي

 

 

 شود. ب ن باشد كه مشخص گردد موظور قذف نبوده است، حد ثابت نمياي در هرگاه قريوه -040ماده 

 

 

فقط نسبت به مخاطـب، قـاذف   « ايتو با فالن زن زنا يا با فالن مرد لواط كرده»هرگاه كسي به ديگري بگويد  -040ماده 

 شود. محسوب مي

 

 حد قذف، هشتاد ضربه شال  است. -002ماده
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شونده در هوگام قذف، بالغ، عاقل، مسلمان، مع ن و غ رمتظـاهر  ود كه قذفش قذف در صورتي موجب حد مي -000ماده

 به زنا يا لواط باشد.

كووده به سي و يك تا هفتاد و چهار ضـربه   شونده، نابالغ، مجوون، غ رمسلمان يا غ رمع ن باشد قذفهرگاه قذف -0تبصره

 لواط، مجازات ندارد.قذف متظاهر به زنا يا شود لکن  شال  تعزيري درجه شش محکوم مي

قذف كسي كه متظاهر به زنا يا لواط است نسبت به آنچه متظاهر به آن ن ست موجب حد است مثل نسبت دادن  -0تبصره

 لواط به كسي كه متظاهر به زنا است.

 

 

 

 

 صريح در انتسـاب به كار ببرد كه  الفاظی غير از زنا يا لواطكسي كه به قصد نسبت دادن زنا يا لواط به ديگري،  -000ماده 

زنا يا لواط به افرادي از قب ل همسر، پدر، مادر، خواهر يا برادر مخاطب باشد، نسبت به كسي كه زنا يـا لـواط را بـه او    

نسبت داده است، محکوم به حد قذف و درباره مخاطب اگر به علت اين انتساب اذيت شده باشد، بـه مجـازات تـوه ن    

 گردد. محکوم مي

 

 

 

هرگاه كسي زنا يا لواطي كه موجب حد ن ست مانود زنا يا لواط در حال اكراه يا عـدم بلـوغ را بـه ديگـري      -000ماده 

 شود. نسبت دهد به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شال  تعزيري درجه شش محکوم مي

 

 

 

مقـذوف،  قبل از توبه به حد شده است،  محكومنسبت دادن زنا يا لواط به كسي كه به خاطر همان زنا يا لواط  -004ماده 

 مجازات ندارد.
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مقـذوف اسـت. در صـورت گذشـت      منوط به مطالبـه الواس است و تعق ب و اجراي مجازات حد قذف حق -000ماده 

 شود. مقذوف در هر مرحله، حسب مورد تعق ب، رس دگي و اجراي مجازات موقوف مي

 

 

 

قذف كود خواه همه آنها با هم، خواه جداگانـه شـکايت كووـد، در برابـر      جداگانهطور  را به چند نفركسي كه  -000ماده 

 شود. قذف هر يك، حد مستقلي بر او جاري مي

 

 

و در   تواند جداگانه شکايت نمايـد  شوندگان مي قذف نمايد هر كدام از قذف يك لفظرا به  چند نفركسي كه  -000ماده 

شوندگان يکجا شکايت نمايود ب ش از يـك حـد   كود. چوانچه قذفصورت صدور حکم محکوم ت، اجراي آن را مطالبه 

 .شود جاري نمي

 

 

قبل از اجراي حد،  قذف نمايـد فقـط بـه يـك حـد       بار يا بيشتريككسي كه ديگري را به يك يا چود سبب،  -000ماده 

ام حـق  بگويد آنچه گفتـه شود و اگر  شود، لکن اگر پس از اجراي حد، قذف را تکرار نمايد حد ن ز تکرار مي محکوم مي

 گردد. بود به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شال  تعزيري درجه شش محکوم مي

 

 

 

پدر يا جد پدري كه فرزند يا نوه خود را قذف كود به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شال  تعزيري درجه  -000ماده 

 گردد. شش محکوم مي
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گـردد و   موتقـل مـي   همه ورثه به غير از همسـر ذوف ن ز گذشت نکرده باشد به حد قذف اگر اجراء نشده و مق -002ماده 

 تواند تعق ب و اجراي آن را مطالبه كود هر چود ديگران گذشت كرده باشود. مي هريك از ورثه

 تواند تعق ب متهم يا اجراي حد را مطالبه كود. در صورتي كه قاذف، پدر يا جد پدري وارث باشد، وارث نمي -تبصره

 

 

 

 شود: مي ساقطدر موارد زير حد قذف در هر مرحله از مراحل تعق ب، رس دگي و اجراء  -000ماده 

 ؛رگاه مقذوف، قاذف را تصديق نمايده -الف

 ؛با شهادت يا علم قاضي اثبات شود هرگاه آنچه به مقذوف نسبت داده شده -ب

 ؛رصورت فوت وي، ورثه او، گذشت كودهرگاه مقذوف و د -پ

 ؛از زوج ت يا زمان زوج ت لعان كودهرگاه مردي زنش را پس از قذف به زناي پ ش  -ت

 هرگاه دو نفر يکديگر را قذف كوود، خواه قذف آنها همانود، خواه مختلف باشد. -ث

 )ث(، سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شال  تعزيري درجه شش است. مجازات مرتکبان در بود -تبصره

 

 

 

 

 

 

 

 سبّ نبي -پوجمفصل 

هر كس پ امبر اعظم صلي اهلل عل ه و آله وسلم و يا هريك از انب اء عظام الهي را دشوام دهـد يـا قـذف كوـد      -000ماده 

 .شود الوبي است و به اعدام محکوم مي ساب

ر حكـم  داهلل عل ها يا دشوام به ايشان قذف هر يك از ائمه معصوم ن عل هم السالم و يا حضرت فاطمه زهرا سالم -تبصره

 نبي است. سب
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نمايد كه اظهارات وي از روي اكراه، غفلت، سهو يا در حالت مستي يا غضـب يـا    ادعاءبه سب،  متهمهرگاه  -000ماده 

 شود. الوبي محسوب نميسبق لسان يا بدون توجه به معاني كلمات و يا نقل قول از ديگري بوده است ساب

تعزير تا هفتاد و چهـار  يا غضب يا به نقل از ديگري باشد و صد  اهانت كود موجب  سب در حالت مستیهرگاه  -تبصره

 است.ضربه شال  

 

 
 

 

 مصرف مسکر -فصل ششم

 مست کند يـا نكنـد،  خوردن، تزريق و تدخ ن آن كم باشد يا زياد، جامد باشد يا مـايع،   از قبيلمصرف مسکر  -004ماده 

 از مسکر بودن خارج نکود، موجب حد است.اي كه آن را خالص باشد يا مخلوط به گونه

 )آب جو مسکر( موجب حد است هرچود مستي ن اورد. خوردن فقاع -تبصره

 

 

 

 حد مصرف مسکر، هشتاد ضربه شال  است. -000ماده 

 

 شود. مسکر، محکوم به حد مي تظاهر به مصرفغ رمسلمان توها در صورت  -000ماده 

 ظاهر شوددر معابر يا اماكن عمومي  در حال مستیعلوي نباشد لکن مرتکب  اگر مصرف مسکر توسط غ رمسلمان -تبصره

 گردد. محکوم مي تظاهر به عمل حرامبه مجازات مقرر براي 

 

 

 

 

 سرقت -فصل هفتم

 سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غ ر است. -000ماده 
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 سرقت در صورتي كه داراي تمام شرايط زير باشد موجب حد است: -000ماده 

 شيء مسرو  شرعاً مال ت داشته باشد.  -الف

 مال مسرو  در حرز باشد. -ب

 سار  هتك حرز كود. -پ

 سار  مال را از حرز خارج كود. -ت

 هتك حرز و سرقت مخف انه باشد. -ث

 سار  پدر يا جد پدري صاحب مال نباشد. -ج

 ي مسکوك باشد.ارزش مال مسرو  در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و ن م نخود طال -چ

 مال مسرو  از اموال دولتي يا عمومي، وقف عام و يا وقف بر جهات عامه نباشد. -ح

 سرقت در زمان قحطي صورت نگ رد. -خ

 صاحب مال از سار  نزد مرجع قضائي شکايت كود. -د

 صاحب مال قبل از اثبات سرقت سار  را نبخشد. -ذ

 قرار نگ رد.مال مسرو  قبل از اثبات سرقت تحت يد مالك  -ر

 مال مسرو  قبل از اثبات جرم به ملک ت سار  در ن ايد. -ز

 مال مسرو  از اموال سرقت شده يا مغصوب نباشد. -ژ

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماند.حرز عبارت از مکان متواسبي است كه مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ مي -000ماده 



73 

 

شده باشد، نسبت به وي و كساني كـه از طـرف او حـق    در صورتي كه مکان نگهداري مال از كسي غصب  -002ماده 

 شود. دسترسي به آن مکان را دارند، حرز محسوب نمي
 

 

 

هتك حرز عبارت از نقض غ ر مجاز حرز است كه از طريق تخريب ديوار يا باال رفتن از آن يا بـازكردن يـا    -000ماده 

 شود. شکستن قفل و امثال آن محقق مي

 

 

اي از حـرز خـارج كوـد مباشـر     ارادهمم ز، ح وان يا هر وس له بيكسي مال را توسط مجوون، طفل غ ر هرگاه -000ماده 

 شود و در صورتي كه مباشر طفل مم ز باشد رفتار آمر حسب مورد مشمول يکي از سرقتهاي تعزيري است. محسوب مي

 

 

 ترين حرز است. ونيصورتي كه مال در حرزهاي متعدد باشد، مالك، اخراج از ب ر در -000ماده 

 
 

 ربايش مال به اندازه نصاب بايد در يك سرقت انجام شود. -004ماده 

 

 هرگاه دو يا چود نفر به طور مشترك مالي را بربايود بايد سهم جداگانه هركدام از آنها به حد نصاب برسد. -000ماده 

 
 سرقت در صورت فقدان هريك از شرايط موجب حد، حسب مورد مشمول يکي از سرقتهاي تعزيري است. -000ماده 

 

هرگاه شريك يا صاحب حق، ب ش از سهم خود، سرقت نمايد و مازاد بـر سـهم او بـه حـد نصـاب برسـد،        -000ماده 

 مستوجب حد است.
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 حد سرقت به شرح زير است: -000ماده

انگشت دست راست سار  از انتهاي آن است، به طوري كه انگشت شست و كف دست  در مرتبه اول، قطع چهار -الف

 باقي بماند.

در مرتبه دوم، قطع پاي چپ سار  از پاي ن برآمدگي است، به نحوي كه نصف قدم و مقداري از محل مسـ  بـاقي    -ب

 بماند.

 در مرتبه سوم، حبس ابد است. -پ

 سرقت در زندان باشد.در مرتبه چهارم، اعدام است هر چود  -ت

 شود.  هرگاه سار ، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول يکي از سرقتهاي تعزيري مي -0تبصره 

هايي كه مشمول عووان تعزير ن ست هرگاه مرتکب ح ن اجراي مجازات  درمورد بود)پ( اين ماده و ساير حبس -0تبصره 

توانـد   شود. همچو ن مقام رهبري مـي  بداند با عفو ايشان از حبس آزاد مي توبه نمايد و مقام رهبري آزادي او را مصلحت

 مجازات او را به مجازات تعزيري ديگري تبديل نمايد.

 

 

 

 

 محاربه -فصل هشتم

ارعاب آنها است، به نحوي كه موجـب   يابه قصد جان، مال يا ناموس مردم  محاربه عبارت از كش دن سالح -000ماده 

جنبـه  سالح بکشـد و عمـل او    خاصنااموي در مح ط گردد. هرگاه كسي با انگ زه شخصي به سوي يك يا چود شخص 

نداشته باشد و ن ز كسي كه به روي مردم سالح بکشد، ولي در اثر ناتواني موجب سلب امو ـت نشـود، محـارب     عمومی

 شود. محسوب نمي
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 .محارب ن سترد يا گروهي كه براي دفاع و مقابله با محاربان، دست به اسلحه ببرد ف -002ماده 

 

 شوند محاربود. و موجب سلب امو ت مردم و راهها راهزنان، سارقان و قاچاقچ اني كه دست به سالح ببرند -000ماده 

 
 

 حد محاربه يکي از چهار مجازات زير است: -000ماده 

 اعدام -الف

 صلب -ب

 دست راست و پاي چپقطع  -پ

 نفي بلد -ت

 

 
 ( به اخت ار قاضي است.000انتخاب هر يك از امور چهارگانه مذكور در ماده) -000ماده 

 

 

مدت نفي بلد در هر حال كمتر از يك سال ن ست، اگر چه محارب بعد از دستگ ري توبه نمايد و در صورتي  -004ماده 

 .ماندكه توبه نکود همچوان در تبع د باقي مي

 

 

 در نفي بلد، محارب بايد تحت مراقبت قرارگ رد و با ديگران معاشرت، مراوده و رفت و آمد نداشته باشد. -000ماده 
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 االرضبغي و افساد في -نهم فصل

م عل ه امو ـت داخلـي يـا خـارجي     يطور گسترده، مرتکب جوايت عل ه تمام ت جسماني افراد، جرا هركس به -000ماده 

كشور، نشر اكاذيب، اخالل در نظام اقتصادي كشور، احرا  و تخريب، پخش مواد سمي و م کروبي و خطرناك يـا دايـر   

ورود  يادر نظم عمومي كشور، نااموي  شديداخالل اي که موجب به گونهدر آنها گردد  معاونت ياكردن مراكز فساد و فحشا 

گردد  وسيعسبب اشاعه فساد يا فحشا در حد يا به تمام ت جسماني افراد يا اموال عمومي و خصوصي،  عمدهخسارت 

 گردد. محکوم مي اعدام االرض محسوب و بهمفسد في

 

هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخالل گسترده در نظم عمومي، ايجاد نااموي، ايراد خسارت عمـده و   -تبصره

و جـرم ارتکـابي مشـمول     احراز نكنديا فحشا در حد وس ع و يا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را  يا اشاعه فساد

مجازات قانوني ديگري نباشد، با توجه به م زان نتايج زيانبار جرم، مرتکب به حبس تعزيري درجه پوج يا شـش محکـوم   

 شود. مي

 

 
 

 

 

شـود و در   نظام جمهوري اسالمي ايران، ق ام مسلحانه كوـد بـاغي محسـوب مـي     اساسگروهي كه در برابر  -000ماده 

 گردند.صورت استفاده از سالح، اعضاي آن به مجازات اعدام محکوم مي

 

 
 

هرگاه اعضاي گروه باغي، قبل از درگ ري و استفاده از سالح، دستگ ر شوند، چوانچه سازمان و مركزيـت آن   -000ماده 

صورتي كه سازمان و مركزيت آن از ب ن رفته باشد به حبس تعزيـري   حبس تعزيري درجه سه و در وجود داشته باشد به

 شوند.درجه پوج محکوم مي
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 قصاص -كتاب سوم

 مواد عمومي -بخش اول 

 اقسام و تعاريف جوايات -اول فصل

 عمدي و خطاي محض است. بر سه قسم عمدي، شبه موفعت و عضو، نفسجوايت بر  -000ماده

 

 

 شود: جوايت در موارد زير عمدي محسوب مي -002ماده

هرگاه مرتکب با انجام كاري قصد ايراد جوايت بر فرد يا افرادي مع ن يا فرد يا افرادي غ ـرمع ن از يـك جمـع را     -الف

نظ ـر  داشته باشد و در عمل ن ز جوايت مقصود يا نظ ر آن واقع شود، خواه كار ارتکابي نوعاً موجب وقوع آن جوايت يا 

 آن بشود، خواه نشود.

 

گردد، هرچود قصد ارتکـاب   ، مييا نظ ر آنهرگاه مرتکب، عمداً كاري انجام دهد كه نوعاً موجب جوايت واقع شده  -ب

 شود. را نداشته باشد ولي آگاه و متوجه بوده كه آن كار نوعاً موجب آن جوايت يا نظ ر آن مي و نظ ر آنآن جوايت 

 

را نداشته و كاري را هم كه انجام داده اسـت، نسـبت بـه     يا نظ ر آنهرگاه مرتکب قصد ارتکاب جوايت واقع شده  -پ

عل ه، به علت ب مـاري، ضـعف،    شود لکن درخصوص مجويٌ ، نمييا نظ ر آنافراد متعارف نوعاً موجب جوايت واقع شده 

شود مشروط  مي يا نظ ر آنزماني نوعاً موجب آن جوايت  پ ري يا هر وضع ت ديگر و يا به علت وضع ت خاص مکاني يا

 عل ه يا وضع ت خاص مکاني يا زماني آگاه و متوجه باشد. بر آنکه مرتکب به وضع ت نامتعارف مجويٌ

 

هرگاه مرتکب قصد ايراد جوايت واقع شده يا نظ ر آن را داشته باشد، بدون آنکه فرد يـا جمـع مع وـي مقصـود وي      -ت

 گذاري كود.مل ن ز جوايت مقصود يا نظ ر آن، واقع شود، مانود ايوکه در اماكن عمومي بمبباشد، و در ع
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)ب( عدم آگاهي و توجه مرتکب بايد اثبات گردد و در صورت عدم اثبات، جوايت عمدي است مگـر   در بود -0تبصره 

اد موضع آسـ ب ن ـز غالبـاً    جوايت واقع شده فقط به علت حساس ت زياد موضع آس ب، واقع شده باشد و حساس ت زي

شواخته شده نباشد كه در اين صورت آگاهي و توجه مرتکب بايد اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جوايـت عمـدي   

 شود.   ثابت نمي

 

، موجب جوايت واقـع شـده يـا    عل ه نسبت به مجويٌبه ايوکه كار نوعاً  مرتکبو توجه  آگاهي)پ( بايد  در بود -0تبصره 

 شود. صورت عدم اثبات، جوايت عمدي ثابت نمي شود ثابت گردد و در مينظ ر آن 

 

 

 

 

 

 

 

 شود: عمدي محسوب مي جوايت در موارد زير شبه -000ماده 

عل ه قصد رفتاري را داشته لکن قصد جوايت واقع شده يا نظ ر آن را نداشته باشـد و   هرگاه مرتکب نسبت به مجويٌ -الف

 گردد، نباشد. جوايات عمدي مياز مواردي كه مشمول تعريف 

 

هرگاه مرتکب، جهل به موضوع داشته باشد مانود آنکه جوايتي را با اعتقاد به ايوکه موضوع رفتار وي شيء يا ح وان  -ب

 عل ه وارد كود، سپس خالف آن معلوم گردد. ( اين قانون است به مجوي020ٌو يا افراد مشمول ماده )

 

 

 مرتکب واقع شود، مشروط بر ايوکه جوايت واقع شده مشمول تعريف جوايت عمدي نباشد. هرگاه جوايت به سبب تقص ر -پ
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 شود: جوايت در موارد زير خطاي محض محسوب مي -000ماده 

 ي و مانود آنها واقع شود.هوشدر حال خواب و ب  -الف

 

 وس له صغ ر و مجوون ارتکاب يابد. به -ب

 

عل ه را داشته باشد و نه قصد ايراد فعل واقع شده بر او را، مانوـد   جوايت بر مجويٌجوايتي كه در آن مرتکب نه قصد  -پ

 آنکه ت ري به قصد شکار رها كود و به فردي برخورد نمايد.

 

مورد بودهاي)الف( و)پ( هرگاه مرتکب آگاه و متوجه باشد كه اقدام او نوعاً موجـب جوايـت بـر ديگـري      در -تبصره

 .شود وب ميگردد، جوايت عمدي محس مي

 

 

 

 

 

چنانچـه  هرگاه فردي مرتکب جوايت عمدي گردد لکن نت جه رفتار ارتکابي، ب شتر از مقصود وي واقع شـود،   -000ماده 

عمـدي   ، نسبت به جوايت كمتر، عمدي و نسبت به جوايت ب شتر، شـبه جنايت واقع شده، مشمول تعريف جنايات عمدي نشود

را قطع كود و به سبب آن دست وي قطع شود و يا فوت كود كـه نسـبت بـه     شود، مانود آنکه انگشت كسي محسوب مي

 عمدي است. قطع انگشت عمدي و نسبت به قطع دست و يا فوت شبه
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عل ه و فرد مورد نظر  اگر كسي به علت اشتباه در هويت، مرتکب جوايتي بر ديگري شود در صورتي كه مجويٌ -004ماده 

 . شود ن نباشود، جوايت عمدي محسوب مي( اين قانو020هردو مشمول ماده)

 

 

 

هرگاه كسي فعلي كه انجام آن را برعهده گرفته يا وظ فه خاصي را كه قانون بر عهده او گذاشته است، تـرك   -000ماده 

شـود و   مي مستندكود و به سبب آن، جوايتي واقع شود، چوانچه توانايي انجام آن فعل را داشته است جوايت حاصل به او 

اسـت،   برعهده گرفتهش ر دادن را که اي عمدي، يا خطاي محض است، مانود اين كه مادر يا دايه مورد عمدي، شبهحسب 

 كودك را ش ر ندهد يا پزشك يا پرستار وظ فه قانوني خود را ترك كود.

 

 

 

 تداخل جوايات -فصل دوم

جوايت فوت كوـد، چوانچـه جوايـت     سبب سرايتبه فردي وارد سازد و او  عضواگر كسي، عمداً جوايتي را بر  -000ماده 

است و  عمدي شبهشود، در غ ر اين صورت، قتل  واقع شده مشمول تعريف جوايات عمدي باشد، قتل عمدي محسوب مي

 شود. ن ز محکوم مي ديه نفسبه پرداخت  عالوه بر قصاص عضومرتکب 

 

 

 

عل ه گردد، چوانچه جوايت  ود كه موجر به قتل مجويٌ، موجب جوايتي بر عضو شيك ضربه عمدياگر مرتکب با  -000ماده 

شود و به علت نقص عضو يا جراحتي كه سبب  واقع شده مشمول تعريف جوايات عمدي باشد، قتل عمدي محسوب مي

 گردد. قتل شده است به قصاص يا ديه محکوم نمي

 



81 

 

طـور   همـه آنهـا بـه    چوانچـه عل ه شود،  بر اعضاي مجويٌ جنايات متعدد، موجب يك ضربه عمدياگر كسي با  - 000ماده 

 شود. محکوم مي فقط به قصاص نفسقتل او شود و قتل ن ز مشمول تعريف جوايات عمدي باشد  موجبمشترك 

 

 

 

 

عل ه شود و قتل ن ز مشـمول تعريـف    ، موجب جوايات متعدد و قتل مجويٌهاي متعدد عمديضربهاگر كسي با  - 000ماده 

ها موجب قتل شود و برخي در وقوع قتل نقشي نداشـته باشـود، مرتکـب     دي باشد، چوانچه برخي از جوايتجوايات عم

هايي كـه تـنث ري در قتـل نداشـته اسـت، محکـوم        عالوه بر قصاص نفس، حسب مورد، به قصاص عضو يا ديه جوايت

در وارد شده باشـد   متوالیصورت  شود. لکن اگر قتل به وس له مجموع جوايات پديد آيد، در صورتي كه ضربات به مي

است. در غ ر اين صورت به قصاص يا ديه عضوي كه جوايت بر آن، متصل بـه فـوت نبـوده اسـت ن ـز       حكم يك ضربه

 گردد. محکوم مي

( درمواردي كه جوايت يا جوايات ارتکابي به قسمت ب شـتري  000( و )000(، )000(، )000احکام مقرر در مواد) -تبصره

 عل ه سرايت كود ن ز جاري است. يا اعضاي ديگر مجويٌاز همان عضو 
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يا اگر به قتل موجر شود قتل، عمدي  شود و ايوکه جوايت وارده  بر او به قتل موجر نمي تصورعل ه به  اگر مجويٌ - 022ماده 

شود، قصاص كود يا گذشت يا مصالحه بر ديه يا غ ر آن نمايد و بعد از آن، جوايت واقع شـده، بـه نفـس     محسوب نمي

عل ه موجر شود، هرگاه قتل مشمول تعريف جوايات عمدي باشد، قاتـل بـه قصـاص نفـس      سرايت كود و به فوت مجويٌ

، ديـه  قبل از قصاص نفـس مرتکب، قصاص شده يا با او مصالحه شده باشد، ولي دم بايد  شود و چوانچه عضو محکوم مي

المصالحه را به وي بپردازد؛ لکن اگر جوايت مشمول تعريف جوايات عمدي نگردد، به پرداخت  عضو قصاص شده يا وجه

فاد اين ماده، در مـوردي  شود. م ديه نفس، بدون احتساب ديه عضو قصاص شده يا وجه المصالحه أخذ شده، محکوم مي

 كه جوايت ارتکابي به قسمت ب شتري از همان عضوِ مورد جوايت سرايت كود ن ز جاري است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرايط عمومي قصاص -فصل سوم

عل ه، عاقـل و   عل ه نباشد و مجويٌ شود كه مرتکب، پدر يا از اجداد پدري مجويٌ قصاص در صورتي ثابت مي - 020ماده 

 در دين با مرتکب مساوي باشد.

 .عل ه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتکب، مانع قصاص ن ست چوانچه مجويٌ -تبصره
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باشـد، مرتکـب بـه قصـاص و پرداخـت ديـه، محکـوم        عل ه داراي يکي از حاالت زير  درصورتي كه مجويٌ -020ماده 

 شود: نمي

 مرتکب جرم حدي كه مستوجب سلب ح ات است. -الف

 بيش از مجازات حدي او نباشد،مرتکب جرم حدي كه مستوجب قطع عضو است، مشروط بر ايوکه جوايت وارد شده،  -ب

 تعزير است.و  ديه يادر غ ر اين صورت، مقدار اضافه بر حد، حسب مورد، داراي قصاص و 

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

( اين قانون جوايتي بر 000متجاوز و كسي كه تجاوز او قريب الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده) -ت 

 او وارد شود.

 به شرحي كه در قانون مقرر است. اضطرارزاني و زان ه در حال زنا نسبت به شوهر زان ه در غ ر موارد اكراه و  -ث

اقدام در مورد بودهاي)الف(، )ب( و )پ( اين ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتکب به تعزير مقـرر در   -0تبصره

 شود. محکوم مي« تعزيرات»كتاب پوجم 

)ت( چوانچه نفس دفاع صد  كود ولي از مراتب آن تجاوز شود قصاص موتفي است، لکن مرتکب  مورد بوددر  -0تبصره

 شود. به شرح مقرر در قانون به ديه و مجازات تعزيري محکوم مي
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است  ( اين قانون020عل ه، حسب مورد در نفس يا عضو، مشمول ماده) هرگاه مرتکب، مدعي باشد كه مجويٌ - 020ماده 

يا وي با چو ن اعتقادي، مرتکب جوايت بر او شده است اين ادعا بايد طبق موازين در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف 

( است و ن ز ثابت نشود كـه  020عل ه مشمول ماده) است نخست به ادعاي مذكور رس دگي كود. اگر ثابت نشود كه مجويٌ

شود ولي اگر ثابت شود كه به  ده است مرتکب به قصاص محکوم ميمرتکب بر اساس چو ن اعتقادي، مرتکب جوايت ش

( نباشد مرتکب عالوه بر پرداخت ديه بـه  020عل ه ن ز موضوع ماده) دست به جوايت زده و مجويٌ با چنين اعتقادي،اشتباه 

 شود. محکوم مي« تعزيرات»مجازات مقرر در كتاب پوجم

 

 

 

 

 

 

 

 

 جوايت عمدي نسبت به نابالغ، موجب قصاص است. - 024ماده 

 

ن ـز  « تعزيـرات »كتـاب پـوجم  مرتکب جوايت عمدي نسبت به مجوون عالوه بر پرداخت ديه به تعزير مقرر در  -020ماده 

 شود. محکوم مي

 

 

جوايت عمدي بر جو ن، هرچود پس از حلول روح باشد، موجب قصاص ن سـت. در ايـن صـورت مرتکـب      -020ماده 

 شود. محکوم مي« تعزيرات» كتاب پوجمه بر پرداخت ديه به مجازات تعزيري مقرر در عالو

نقص يا مرگ او پس  منجر به، جوايت قبل از تولداگر جو وي زنده متولد شود و داراي قابل ت ادامه ح ات باشد و  -تبصره

 از تولد شود و يا نقص او بعد از تولد باقي بماند قصاص ثابت است.
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گردان و مانود آنها، موجب ارتکاب جوايت در حال مستي و عدم تعادل رواني در اثر مصرف مواد مخدر، روان -020ماده 

االخت ار بوده اسـت كـه در   مسلوب به کلیقصاص است مگر ايوکه ثابت شود بر اثر مستي و عدم تعادل رواني، مرتکب 

كـه   اگـر ثابـت شـود   شود. لکـن   محکوم مي «تعزيرات»وجمكتاب پاين صورت، عالوه برديه به مجازات تعزيري مقرر در 

نوعـاً   ولـو داشته است كه مستي و عـدم تعـادل روانـي وي     علمخود را براي چو ن عملي مست كرده و يا   قبالًمرتکب 

 گردد. شود، جوايت، عمدي محسوب مي جانب او مي موجب ارتکاب آن جوايت يا نظ ر آن از

 

 

 

 

 

 

 ترديدبودن مرتکب، هوگام ارتکاب جوايت،  در بالغ يا عاقلي، يوس له مقام قضاتحق ق و بررسي بهاگر پس از  -020ماده 

انجـام   افاقه او از جنون سابقشعل ه ادعاء كود كه جوايت عمدي در حال بلوغ وي يا  وجود داشته باشد و ولي دم يا مجويٌ

عل ه بايد براي ادعاي خود ب وه اقامه كوـد. در صـورت    كود، ولي دم يا مجويٌ ادعاءآن را  خالفگرفته است لکن مرتکب 

عدم اقامه ب وه، قصاص موتفي است. اگر حالت سابق بر زمان جوايت، افاقه مرتکب بوده است، مرتکب بايد جوـون خـود   

عل ه يـا ولـي او    يا مجويٌولي دم  با سوگندصورت   اين غ ر در حال ارتکاب جرم را اثبات كود تا قصاص ساقط شود؛ در

 شود. قصاص ثابت مي

 

 

 

 

 

عل ه است، بايد در دادگاه ثابـت شـود و در صـورت     مجويٌ اجداد پدرييا يکي از  پدركه مرتکب،  ادعاء اين -020ماده 

 شود. عل ه يا ولي او ثابت مي عدم اثبات، حق قصاص، حسب مورد، با سوگود ولي دم يا مجويٌ
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هرگاه غ رمسلمان، مرتکب جوايت عمدي بر مسلمان، ذمي، مستنمن يا معاهد شود، حق قصاص ثابت اسـت.   -002ماده 

هاي فکري ن ست. اگر مسلمان، ذمي، مستنمن يا معاهد، بـر غ رمسـلماني    ها و گرايشدر اين امر، تفاوتي م ان اديان، فرقه

د. در اين صورت مرتکب به مجازات تعزيري مقرر در شو كه ذمي، مستنمن و معاهد ن ست جوايتي وارد كود، قصاص نمي

 شود. محکوم مي «تعزيرات» كتاب پوجم

غ رمسلماناني كه ذمي، مستنمن و معاهد ن ستود و تابع ت ايران را دارند يا تابع ت كشورهاي خارجي را دارند و  -0تبصره

 .باشود مي در حكم مستأمناند، مقررات وارد كشور شده با رعايت قوان ن و

عل ه غ رمسلمان باشد و مرتکب پ ش از اجراي قصاص، مسلمان شود، قصاص سـاقط و عـالوه بـر     اگر مجويٌ - 0تبصره

 شود. ، محکوم مي«تعزيرات» كتاب پوجمپرداخت ديه به مجازات تعزيري مقرر در 

 

 

 

 

 

 

عل ه، هوگام ارتکاب جوايت، ترديد  ي، در مسلمان بودن مجويٌيوس له مقام قضااگر پس از تحق ق و بررسي به - 000ماده 

عل ه ادعاء كود كه جوايت عمـدي در حـال    وجود داشته و حالت او پ ش از جوايت، عدم اسالم باشد و ولي دم يا مجويٌ

ولي دم يا اسالم او انجام شده است و مرتکب ادعاء كود كه ارتکاب جوايت، پ ش از اسالم آوردن وي بوده است، ادعاي 

عل ه بايد ثابت شود و در صورت عدم اثبات، قصاص موتفي است و مرتکب به پرداخت ديـه و مجـازات تعزيـري     مجويٌ

شود. اگر حالت پ ش از زمان جوايت، اسالم او بوده اسـت، وقـوع جوايـت در     محکوم مي «تعزيرات»كتاب پوجممقرر در 

صاص ساقط گردد و در صورت عدم اثبات، حسب مورد با سوگود ولي عل ه بايد اثبات شود تا ق حالت عدم اسالم مجويٌ

عل ه ترديـد وجـود    شود. حکم اين ماده در صورتي كه در مجوون بودن مجويٌ عل ه يا ولي او قصاص ثابت مي دم يا مجويٌ

 داشته باشد ن ز جاري است.
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 راههاي اثبات جوايت -فصل چهارم

 شود. اين قانون از طريق قسامه ن ز ثابت مي« كل ات» جوايات عالوه بر طر  مقرر در كتاب اول - 000ماده 

 
غ ر از سوگود موکر و وجود لوث، شـاكي   فقدان ادله ديگرصورت  قسامه عبارت از سوگودهايي است كه در - 000ماده 

 كود. آن و متهم براي دفع اتهام از خود اقامه مي خصوصياتعمدي يا غ رعمدي يا  جنايت براي اثبات

 
قاضي به ارتکاب جوايـت يـا نحـوه ارتکـاب از      ظناست كه موجب  اماراتين و يلوث عبارت از وجود قرا -004ماده 

 شود. جانب متهم مي

 
ب  و صرف حضور فرد در محل وقوع جوايت، از مصـاديق لـوث محسـو    ظنن و امارات موجب يقرا فقدان -000ماده 

 گردد. ، تبرئه مييك سوگندشود و او با اداي  نمي

 
كوـد.  ذکـر  خود  در حكمرا  ن و امارات موجب لوثيقراي موظف است در صورت استواد به قسامه، يمقام قضا - 000ماده 

 شود، مشمول اين حکم است. مواردي كه سوگود يا قسامه، توسط قاضي رد مي

 
ه شود، نوبت به قسامه يگر دليلی اراشود. ا متهم، مطالبه دل ل بر نفي اتهام ميدر صورت حصول لوث، نخست از  -000ماده 

 گردد.  و متهم تبرئه مي رسدشاکی نمی

 نمايد. درخواست قسامهاز متهم  ياكود  اقامه قسامهتواند  اين صورت با ثبوت لوث، شاكي مي در غ ر
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، بـا تـنم ن   جنايات عمديورزد، متهم در  خودداريقسامه از متهم ن ز  مطالبهقسامه نکود و از  اقامهاگر شاكي  -000ماده 

 ماند. مي باقیاقامه قسامه يا مطالبه آن براي شاكي  حقشود لکن  ، بدون تنم ن آزاد ميجنايات غيرعمديمواسب و در 

از متهم  ياقسامه نمايد ه اقامشود تا  به شاكي فرصت داده مي حداکثر سه ماهشود،  در مواردي كه تنم ن گرفته مي -تبصره

 شود. قسامه كود و پس از پايان مهلت از تنم ن أخذ شده رفع اثر مي مطالبه

 

 

 

 

اقامه شود و اگر  محکوم مي پرداخت ديهبه  حاضر به قسامه نشودقسامه كود و وي  درخواستاگر شاكي از متهم  -000ماده 

گردد و شاكي حق ندارد براي بار ديگر، با قسامه يا ب وه، دعوي را عل ه او تجديد كود. در اين مـورد   مي تبرئهكود،  قسامه

 تواند قسامه را به شاكي رد نمايد. متهم نمي

 

 

 

آنهـا   ولی يـا وکيـل  قصاص يا ديه، يا  صاحب حق، بايد حسب مورد، توسط مطالبه آن از متهمقسامه يا  اقامه -002ماده 

گ ـرد.   وس له متهم يا ولي او يا وك ل آنها صورت ميهمچو ن است اقامه قسامه براي برائت متهم كه حسب مورد بهباشد. 

 .قابل توکيل نيستوس له افراد به اتيان سوگند

 

 

 

، بدون ن از به توافق ديگر ورثـه متـوفي يـا ديگـر     هر يك از وارثان متوفیعل ه يا ولي دم فوت كود  اگر مجويٌ -000ماده 

 را دارند. حق مطالبه يا اقامه قسامهاول اي دم، 
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با وجود لوث، بـراي   حق ديگران، نفی کنند، اصل اتهام يا برخي خصوص ات آن را از متهم برخی از ورثهاگر  -000ماده 

 است. محفوظاقامه قسامه 

اثبـات  بـراي   اقامه يك قسامهاگر چود نفر، متهم به شركت در يك جوايت باشود و لوث عل ه همه آنان باشـد،   -000ماده 

 است و لزومي به اقامه قسامه براي هر يك ن ست. کافیآنان در ارتکاب جوايت، شرکت 

 

 
در جوايت اقامه  ه بر شركتقسام واز دو يا چود نفر، مجرم است  يك شخص معينكود كه توها  ادعاءاگر شاكي  -004ماده 

شونده ب ش از سهم ديه جوايـت او باشـد    تواند غ ر از آن يك نفر را قصاص كود و چوانچه ديه قصاص شود، شاكي نمي

شاكي از اقرار به انفراد مرتکب، پس از  رجوعشونده بپردازند.  شريك يا شركاي ديگر بايد مازاد ديه مذكور را به قصاص

 نيست.مسموع اقامه قسامه 

 

 

 

 

 

كوودگان اگر برخي از صاحبان حق قصاص يا ديه از متهم درخواست قسامه كوود، قسامه متهم فقط حق مطالبه -000ماده 

است و اگر بتوانود موجب قصاص را اثبات كوود، بايد پـ ش   محفوظكود و حق ديگران براي اثبات ادعايشان مي ساقطرا 

 ا حسب مورد به خود آنها يا به مرتکب بپردازند.از است فاي قصاص، سهم ديه گروه اول ر
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كود و مـتهم دربـاره اصـل     قسامهمطالبه رغم حصول لوث عل ه متهم اقامه قسامه نکود و از او  اگر شاكي علي -000ماده 

متهم بر تواند از وي مطالبه ات ان سوگود بر عدم علم نمايد. اگر  جوايت يا خصوص ات آن، ادعاي عدم علم كود، شاكي مي

شود و اگر سوگود متهم فقط بر عـدم   عدم علم به اصل جوايت سوگود ياد كود، دعوي متوقف و وي بدون تنم ن آزاد مي

گردد لکن اگر متهم از سوگود خـوردن   علم به خصوص ات جوايت باشد، دعوي فقط در مورد آن خصوص ات متوقف مي

شود و شاكي حق دارد از متهم  د، ادعاي متهم به عدم علم رد ميخودداري ورزد و شاكي بر علم داشتن او سوگود ياد كو

 شود. اقامه قسامه را درخواست نمايد. در اين صورت اگر متهم اقامه قسامه نکود به پرداخت ديه محکوم مي

 

 

 

 

 

 

 

صورتي كه شاكي متعدد باشد، اقامه يك قسامه براي همه آنان كافي است لکن در صورت تعدد متهمـان،   در -000ماده 

 ، اقامه قسامه مستقل الزم است.هريكبراي برائت 

 

 

 تواند به نفع متهم ديگر، در قسامه شركت كود. در صورت تعدد متهمان، هريك از آنها مي -000ماده 

 

 

شود و اثبات خصوص ات جوايـت   مقداري كه لوث حاصل شده است، موجب اثبات ميقسامه فقط نسبت به  -000ماده 

از قب ل عمد، شبه عمد، خطا، مقدار جوايت و شركت در ارتکاب جوايت يا انفراد در آن ن ازمود حصـول لـوث در ايـن    

 خصوص ات است.
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خصوص ات سوگود ياد نکوود  اگر نسبت به خصوص ات جوايت لوث حاصل نشود يا سوگودخورندگان، بر آن -002ماده 

 گ رد. شود و ديه تعلق مي و فقط بر انتساب جوايت به مرتکب سوگود بخورند، اصل ارتکاب جوايت اثبات مي

 

 

آن در صورت حصول لوث در هر  خصوص اتاثبات شود،  با دليلی به جز قسامهجوايت،  اصل ارتكابچوانچه  -000ماده 

بات است مانود آنکه يکي از دو شاهد عادل، به اصل قتل و ديگـري بـه قتـل عمـدي     وس له قسامه قابل اث يك از آنها به

شود و در صورت لوث، عمدي بودن قتل با اقامه قسامه ثابـت   شهادت دهد كه در اين صورت اصل قتل با ب وه اثبات مي

 گردد. مي

 

 

 

عل ه يا ولـي دم و   وس له مجويٌ به مرتكب تعيينحاصل شود، پس از  مردداگر لوث عل ه دو يا چود نفر به شکل  -000ماده 

 شود. اقامه قسامه عل ه او، وقوع جوايت اثبات مي

 

 

عل ه آنان اقامه شود، جوايت بـر   گونه همينثابت باشد و قسامه به  مردداگر لوث عل ه دو يا چود نفر به شکل  -000ماده 

خواهد كه بر برائت خود سوگود بخورند. اگـر   ان ميشود و قاضي از آن عهده يکي از چود نفر، به صورت مردد اثبات مي

. شـود  ديه بر ممتنعان ثابت میهمگي از سوگود خوردن خودداري ورزند يا برخي از آنان سوگود ياد كوود و برخي نکوود، 

ود يـاد  شود. اگر همه آنان بر برائت خود سـوگ  م ان آنان تقس م مي به نسبت مساوياگر ممتوعان متعدد باشود، پرداخت ديه 

 گردد. ، ديه به نسبت مساوي م ان آنان تقس م ميدر غير قتلشود و  پرداخت مي المال ديه از بيتكوود، درخصوص قتل، 
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هر قسامه كود  اقامهثابت باشد، چوانچه شاكي از آنان درخواست  مردداگر لوث عل ه دو يا چود نفر به شکل  -004ماده 

از آنان بايد اقامه قسامه كود. درصورت خودداري همه يا برخي از آنان از اقامه قسامه، پرداخت ديه بر ممتوـع ثابـت    يك

شود. اگر همگي اقامه قسامه كوود،  صورت تعدد ممتوعان، پرداخت ديه به نسبت مساوي م ان آنان تقس م مي شود و در مي

 گردد. المال پرداخت مي در قتل، ديه از ب ت

 

 

 

 

 

در ارتکاب جوايت  مشارکتاز افراد حاصل شود و شاكي عل ه افراد ب شتري ادعاي  لوث تنها عليه برخیچوانچه  -000ماده 

شود مانود آنکه ولي دم  موردي كه لوث حاصل شده است اثبات مي را نمايد، با قسامه، جوايت به مقدار ادعاي مدعي، در

اشد و لوث فقط عل ه مشاركت دو نفر از آنان باشد، پس از اقامـه قسـامه   مدعي مشاركت سه مرد در قتل عمدي مردي ب

عل ه آن دو نفر، حق قصاص عل ه آن دو به مقدار سهمشان ثابت است. اگر ولي دم بخواهد هر دو نفر را قصـاص كوـد،   

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

رجوع شاكي از اقرار به شركت افراد ب شتر پذيرفته ن ست مگر ايوکه از ابتداء، شركت افـراد ب شـتر را بـه نحـو      -بصرهت

اند ن ز شركت افراد ديگر را در ارتکاب جوايت نفي كرده  كساني كه در قسامه ات ان سوگود كرده وترديد ذكر كرده باشد 

 و بر ارتکاب قتل توسط افراد كمتر سوگود يادكرده باشود.
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با تكرار سـوگند  از خويشاوندان و بستگان مدعي است.  پنجاه مرد، سوگود قتل عمدينصاب قسامه براي اثبات  -000ماده 

 شود. قتل ثابت نمی

 

 

 شود. سوگود شاكي، خواه مرد باشد خواه زن، جزء نصاب محسوب مي -000ماده 

 

 

در صورتي كه شاكي از متهم درخواست اقامه قسامه كود، متهم بايد براي برائت خود، اقامه قسامه نمايد كـه   -000ماده 

در اين صورت، بايد حسب مورد به مقدار نصاب مقرر، اداءكووده سوگود داشته باشد. اگر تعداد آنـان كمتـر از نصـاب    

خواه مرد شود و با نداشتن اداءكووده سوگود، خود متهم،  مي تكرارباشد، سوگودها تا تحقق نصاب، توسط آنان يا خود او 

 شود. نمايد و تبرئه مي مي تكرارهمه سوگودها را باشد خواه زن، 

 

 

 

 

اين قانون كه براي ات ان سوگود ذكر شـده اسـت رعايـت    « كل ات»قسامه، همه شرايط مقرر در كتاب اول در -000ماده 

 شود. مي

 

 

كوـد،  وي به آنچه بر آن سوگود يـاد مـي   علمو  باشدارتکاب جوايت بوده  شاهداداءكووده سوگود،  الزم نيست -042ماده 

اداءكووده سوگود را بداند و ادعاي علم از سوي اداكووده سوگود، تا دل ـل   منشأ علمقاضي،  الزم نيست. همچو ن کافی است

 مقام قضائي از اداءكووده سوگود بالمانع است.معتبري برخالف آن نباشد، معتبر است. در هر صورت تحق ق و بررسي 
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خورد، مقام اگر احتمال آن باشد كه اداءكووده سوگود، بدون علم و بر اساس ظن و گمان يا با تباني سوگود مي -040ماده 

 شده احراز نشود، سوگود وي معتبر است. ي موظف به  بررسي موضوع است. اگر پس از بررسي، امور ياديقضا

 

 

 آنان بر وقوع جوايت، موجه باشد. احتمال اطالعالزم است اداءكوودگان سوگود از كساني باشود كه  -040ماده 

 

 

در آن را  عدم جواز توريهو  مكافات اخروي سوگند دروغو  مجازات قانونیپ ش از اجراي قسامه،  تواند میقاضي  -040ماده 

 براي اداكوودگان سوگود ب ان كود.

 

 

 

، دل ل معتبري بر خالف قسامه يافت شود و يا فقدان شرايط قسامه پيش از صدور حكماگر پس از اقامه قسامه و  -044ماده 

 است. اعاده دادرسیباشد موضوع از موارد  بعد از صدور حكمشود و چوانچه  مي باطلاثبات گردد، قسامه 

 

 

 

 يا قسامه، دعوي را عل ه متهم تجديد كود. تواند با ب وه پس از اقامه قسامه توسط متهم، شاكي نمي -040ماده 

 

 

اگر پس از صدور حکم، بطالن همه يا برخي از سوگودها ثابت شود مانود آنکه برخي از اداءكوودگان سوگود،  -040ماده 

از سوگودشان عدول كوود يا دروغ بودن سوگود يا از روي علم نبودن سوگود، براي دادگاه صادركووده حکم ثابت شـود،  

 از جهات اعاده دادرسي است. مورد
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 صاحب حق قصاص -فصل پوجم

بـا  يـا   به طور مجـانی تواند  صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعق ب، رس دگي يا اجراي حکم مي -040ماده 

 كود. گذشت، در برابر حق يا مال مصالحه

 

 

 رسد.مي ارث به، به شرح مودرج در اين قانون حق قصاص -040ماده 

 
 

، مرتکب را قصاص كود و درصورتي كه اقدام به قتل مرتکب نمايـد،  عليه پيش از فوت مجنیٌتواند  دم نمي ولي -040ماده 

است، در غ راين صورت به تعزير مقـرر در قـانون،    مستحق قصاصعل ه نشود  چوانچه جوايت در نهايت سبب فوت مجويٌ

( اين قانون است كه در ايـن صـورت،   020در موردي كه ولي دم اعتقاد دارد مرتکب مشمول ماده) مگرشود؛  محکوم مي

 مستحق قصاص ن ست.

 

 

 

 ثابت است. به طور جداگانهبراي هر يك از آنان  حق قصاصدر صورت تعدد اول اي دم،  -002ماده 

 

 

 قصاص ندارد. جز زوج يا زوجه او كه حق ولي دم، همان ورثه مقتول است به -000ماده 

 

 

اگر حق قصاص، به هر علت، تبديل به ديه شود يا به مال يا حقي مصالحه شود، همسر مقتول ن ـز از آن ارث   -000ماده 

برد. اگر برخي از اول اي دم، خواهان قصاص و برخي خواهان ديه باشود، همسر مقتول، از سهم ديه كساني كه خواهان  مي

 برد. باشود، ارث مي ديه مي
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 باشد. عليه همسر مجنیٌرسد حتي اگر  او مي ورثهفوت كود، حق قصاص به  صاحب حق قصاصهرگاه  -000ده ما

 
حق  با رعايت مصلحتشانعل ه يا همه اول اي دم يا برخي از آنان، صغ ر يا مجوون باشود، وليِّ آنان  اگر مجويٌ  -354ماده 

بماند. اگر برخي از اول اي دم، كب ر و  منتظرتواند تا زمان بلوغ يا افاقه آنان  مي و همچو ندارد  مصالحه و گذشتقصاص، 

توانود مرتکب را قصاص كوود لکن در صورتي كه ولي صغ ر يا مجوون خواهان اداء يا عاقل و خواهان قصاص باشود، مي

د. مفاد اين ماده، در مواردي كـه حـق   عل ه خود از سوي آنها باشد بايد مطابق خواست او عمل كوو تنم ن سهم ديه مولي

شود ن ز جاري است. اين حکم در مورد جوايـاتي كـه    عل ه يا ولي دم به ورثه آنان موتقل مي قصاص به علت مرگ مجويٌ

 االجراء شدن اين قانون واقع شده است ن ز جاري است.پ ش از الزم

 

 

 

 

 

 

 

 زنده متولد شود.شود كه  تي ولي دم محسوب ميدر صور جنين( اين قانون، 004در مورد ماده) -000ماده 

 
و يـا   شناخته نشودو يا ولي او  ولی نداشته باشدعل ه يا ولي دمي كه صغ ر يا مجوون است  اگر مقتول يا مجويٌ – 000ماده 

و در صـورت موافقـت    مقـام رهبـري  است و رئ س قوه قضائ ه با است ذان از  مقام رهبري، ولي او، دسترسی نباشدبه او 

 كود.هاي مربوط تفويض ميايشان، اخت ار آن را به دادستان
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آيد و حق قصاص و ديه نـدارد و  شمار نمي، از ورثه باشد، ولي دم بهجنايت عمدياگر مرتکب يا شريك در  -000ماده 

 برد.حق قصاص را ن ز به ارث نمي

 

 

شود يا شـريك در آن باشـد،    جنايت عمديمجوون باشد و ولي او، مرتکب عل ه يا ولي دم، صغ ر يا  اگر مجويٌ -000ماده 

 واليت ندارد.در اين مورد، 

 

 

تواند  عل ه يا ولي دم، توها مي در موارد ثبوت حق قصاص، اگر قصاص مشروط به رد فاضل ديه نباشد، مجويٌ -000ماده 

 مرتکب و رضايت او دارد.قصاص يا گذشت نمايد و اگر خواهان ديه باشد، ن از به مصالحه با 

 

 

شونده است، صاحب حق قصـاص، م ـان    به قصاص مستلزم پرداخت فاضل ديهدر مواردي كه اجراي قصاص،  -002ماده

 قصاص با رد فاضل ديه و گرفتن ديه مقرر در قانون ولو بدون رضايت مرتکب مخ ر است.

 

 

المصالحه يا امر ديگـري كوـد،    عل ه يا ولي دم، گذشت و اسقاط حق قصاص را مشروط به پرداخت وجه اگر مجويٌ -000ماده 

 تا حصول شرط، براي او باقي است. حق قصاص

 

 

المصالحه يا انجام دادن تعهـد   اگر پس از مصالحه يا گذشت مشروط، مرتکب حاضر يا قادر به پرداخت وجه -000ماده 

مگر مصالحه شود  و پرونده براي بررسي به همان دادگاه ارجاع مي قصاص محفوظ است حقخود نباشد يا شرط محقق نشود، 

 شامل فرض انجام ندادن تعهد نيز باشد.
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 است. سقوط حق قصاصالحه، پ ش از صدور حکم يا پس از آن، موجب گذشت يا مص -000ماده 

 
مسـتحق  عل ه يا ولي دم، پس از گذشت، مرتکب را قصاص كوـد،   رجوع از گذشت پذيرفته ن ست. اگر مجويٌ -004ماده 

 است. قصاص

 

، از حق قصاص گذشـت  پيش از فوتو  پس از وقوع جنايتتواند  ٌعل ه مي ، مجويعمديدر قتل و ساير جوايات  -000ماده 

يـا ديـه كووـد، لکـن      قصاص  از فوت او، حسب مورد، مطالبه توانود پس نمي دم و وارثان  كرده يا مصالحه نمايد و اول اي 

 شود. محکوم مي« تعزيرات»مرتکب به تعزير مقرر در كتاب پوجم 

 

 

 

باشد مانود ايوکه دو نفر،  مرددتول هر قاتلي دو يا چود نفر ثابت باشد، لکن مق جانب ازقتلهاي عمد  وقوعاگر  -000ماده 

توسط دو نفر به قتل رس ده باشود و اثبات نشود كه هر كدام به دست كدام قاتل كشته شده اسـت، اگـر اول ـاي هـر دو     

، حـق قصـاص   به هر سـبب شوند و اگر اول اي يکي از دو مقتول،  مقتول، خواهان قصاص باشود، هر دو قاتل قصاص مي

د يا آن را ساقط كوود، حق قصاص اول اي مقتول ديگر ن ز به سبب مشـخص نبـودن قاتـل، بـه ديـه تبـديل       نداشته باشو

 شود. مي

 يكسانعل هم  هاي وارده بر مجويٌ ن ز جاري است مشروط بر آنکه جوايت عضومفاد اين ماده، در جوايت عمدي بر  -تبصره

باشد، امکـان قصـاص حتـي در     متفاوتهاي ديگري  عل هم با جوايت هاي وارده بر هر يك از مجويٌ باشد لکن اگر جوايت

 شود. است و به ديه تبديل مي منتفیباشود ن ز  قصاصعل هم خواهان  فرضي كه همه مجويٌ
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عل ه از نظـر ديـه،    عل ه، خواهان قصاص باشود و دو مجويٌ ( اين قانون، اگر اول اي هر دو مجوي000ٌماده) در – 000ماده 

عل هم باشد، مانود ايوکه هر دو قاتل، مرد باشـود و يکـي از دو مقتـول، زن     از ديه مجويٌ بيشديه مرتکبان و  يكسان نباشند

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

 شود. تقس م مي مساويمذكور م ان مرتکبان به نسبت  فاضل ديهزن، 

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

 

 

 

 

 

 

 شركت در جوايت -فصل ششم

قتل او شود فقط واردكووـدگان   موجبعل ه وارد كوود و توها برخي از آس بها  اي، آس بهايي را بر مجويٌ اگر عده -000ماده 

 شوند. باشود و ديگران حسب مورد، به قصاص عضو يا پرداخت ديه محکوم مي اين آس بها، شريك در قتل مي

 

 

 

 عمدي يا خطاي محض باشد. حسب مورد عمدي، شبه هر يك از شرکانسبت به تواند  قتل يا هرجوايت ديگر، مي -000ماده 

 

 

ثابت نبودن حق قصاص بر بعضي از شركا، به هر دل ل، مانود فقدان شرطي از شرايط معتبر در قصاص يا غ ر  -002ماده 

 دارند.را  حكم خودو هريك از شركا  نيستاز حق قصاص بر ديگر شركا  مانععمدي بودن جوايت نسبت به او، 

 

 



111 

 

 هرگاه كسي آس بي به شخصي وارد كود و بعد از آن ديگري او را به قتل برساند قاتل همـان نفـردوم اسـت    -000ماده 

 شود. گرديد و اولي فقط به قصاص عضو محکوم مي موجب مرگ مي به توهاييآس ب سابق اگرچه 

 

 

 

و توها آخرين رمق ح ـات   را در حكم مرده قرار دهداي که وي  به گونههرگاه كسي آس بي به شخصي وارد كود  -000ماده 

شـود و نفـر    او پايان دهد نفر اول قصاص مي غيرمستقر حياتدر او باقي بماند و در اين حال ديگري با انجام رفتاري به 

ـ  جنايـات غيرعمـدي  ( اين قانون در مورد 000و ماده)اين ماده  حكمگردد.  دوم به مجازات جوايت بر م ت محکوم مي ز ن 

 جاري است.

 

 

 

در جوايت عمدي  يكی از شرکاتواند  عل ه يا ولي دم مي در موارد شركت در جوايت عمدي، حسب مورد، مجويٌ -000ماده 

و يا ايوکه همه شركا يا ب ش از يکي  شونده بپردازند ديگران بايد بالفاصله سهم خود از ديه را به قصاصكود و  قصاصرا 

شـوندگان بپـردازد.    از آنان را قصاص كود، مشروط بر ايوکه ديه مازاد بر جوايت پديدآمده را پ ش از قصاص، به قصاص

شود ن ز بايد سهم خـود از ديـه جوايـت را بـه      شوندگان همه شركا نباشود، هر يك از شركا كه قصاص نمي اگر قصاص

 بپردازد.نسبت تعداد شركا 

عل ه يا ولي دم، خواهان قصاص برخي از شركا باشد و از حق خود نسـبت بـه برخـي ديگـر مجـاني       اگر مجويٌ -تبصره

شوندگان ب ش از سهم جوايتشـان باشـد، بايـد پـ ش از      گذشت كود يا با آنان مصالحه نمايد، در صورتي كه ديه قصاص

 .شوندگان بپردازد قصاص، مازاد ديه آنان را به قصاص
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هرگاه ديه جوايت، ب ش از ديه مقابل آن جوايت در مرتکب باشد مانود ايوکه زني، مردي را يـا غ رمسـلماني،    -004ماده 

مسلماني را عمداً به قتل برساند يا دست وي را قطع كود، اگر مرتکب يك نفر باشد، صاحب حـق قصـاص افـزون بـر     

تواند پس از پرداخت مازاد  متعدد باشود، صاحب حق قصاص مي قصاص، حق گرفتن فاضل ديه را ندارد و اگر مرتکبان

تواند به اندازه ديه جوايـت، از شـركا در    شوندگان بر ديه جوايت به آنان، همگي را قصاص كود. همچو ن مي ديه قصاص

بـه   شوند، سهم ديه خود از جوايت را جوايت، قصاص كود و چ زي نپردازد، كه در اين صورت، شركايي كه قصاص نمي

اش كمتر از ديه جوايـت   تواند يکي از آنان را كه ديه پردازند. افزون بر اين، صاحب حق قصاص مي قصاص شوندگان مي

توانـد بـ ش از ايـن مقـدار را از      است، قصاص كود و فاضل ديه را از ديگر شركا بگ رد لکن صاحب حق قصاص نمي

حه نمايد. همچو ن اگر صاحب حق قصاص خواهـان قصـاص   مصال هريك مطالبه كود، مگر در صورتي كه برمقدار ب شتر

شونده نسبت بـه سـهمش از    همه آنان كه ديه مجموعشان ب ش از ديه جوايت است باشد، نخست بايد فاضل ديه قصاص

 جوايت را به او بپردازد و سپس قصاص نمايد.

 

 

 

 

 

 

 اكراه در جوايت -فصل هفتم

 گردد. كووده، به حبس ابد محکوم مي شود و اكراه مرتکب، قصاص مياكراه در قتل مجوز قتل ن ست و  -000ماده 

 كووده محکوم به قصاص است. شونده طفل غ رمم ز يا مجوون باشد فقط اكراه اگر اكراه -0تبصره 

 شود. كووده به حبس ابد محکوم مي پردازد و اكراه شونده طفل مم ز باشد عاقله او ديه مقتول را مي اگر اكراه -0تبصره 
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حـق اول ـاي دم    وكووـده   در اكـراه  مشروط به وجود شرايط عمومی قصاصمجازات حبس ابد براي اكراه كووده  -000ماده 

در قتـل   مجازات معاونكووده به هر علت به حبس ابد محکوم نشود، به  باشد و قابل گذشت و مصالحه است. اگر اكراه مي

 شود. محکوم مي

 

 

 

 كووده است. عضو موجب قصاص اكراه اكراه در جوايت بر -000ماده 

 

 

سـوگود صـاحب حـق     دادگاه ثابت شود و درصورت عدم اثبـات بـا   برجوايت بر عضو بايد در ادعاي اکراه -000ماده 

 شود. قصاص، مباشر قصاص مي

 

 

و  شونده گردد، جوايـت عمـدي اسـت    هرگاه كسي ديگري را به رفتاري اكراه كود كه موجب جوايت بر اكراه -000ماده 

بر او را نداشته و آگاهي و توجه به ايوکه اين اكراه نوعـاً موجـب    جنايتقصد كووده  شود مگر اكراه كووده قصاص مي اكراه

كووده به پرداخـت ديـه محکـوم     عمدي است و اكراه شود ن ز نداشته باشد كه در اين صورت جوايت شبه جوايت بر او مي

 شود. مي

 

 

 

كووده شود  و رهايي از اكراه با رعايت شرايط مقرر در دفاع مشروع، مرتکب قتل اكراه اگر شخصي براي دفاع -002ماده 

 يا آس بي به او وارد كود، قصاص، ديه و تعزير ندارد.
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 قصاص نفس -بخش دوم

و در غ ـر   قصـاص در صورت تقاضاي ولي دم و وجود سـاير شـرايط مقـرر در قـانون،      قتل عمديمجازات  -000ماده 

 گردد. عمل مي ديه و تعزيرصورت مطابق مواد ديگر قانون از ح ث  اين

 

 

پيش از كشته شود، حق قصاص ثابت است لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولي دم بايد  عمداًهرگاه زن مسلماني  -000ماده 

شود. در قصاص  ون پرداخت چ زي قصاص مي، نصف ديه كامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غ ر مسلمان باشد، بدقصاص

 التفاوت ديه آنها الزم است.مرد غ رمسلمان به سبب قتل زن غ رمسلمان، پرداخت مابه

 

 

 

توانود به توهـايي و بـدون   اگر يك نفر، دو يا چود نفر را عمداً به قتل برساند، اول اي دم هر يك از مقتوالن مي -000ماده 

 ن ديگر و بدون پرداخت سهمي از ديه به آنان اقدام به قصاص كوود.گرفتن رضايت اول اي مقتوال

 

 

 

اگر يك نفر، دو يا چود نفر را عمداً به قتل برساند و اول اي دم همه مقتوالن، خواهان قصـاص باشـود، قاتـل     -004ماده 

شود. اگر اول اي دم برخي از مقتوالن، خواهان قصاص باشود و اول اي دم مقتول يا  اي بپردازد، قصاص ميبدون ايوکه ديه

شان، ديه به پرداخت ديه به آنان در مقابل گذشت از حق قصاص صورت موافقت قاتل درمقتوالن ديگر، خواهان ديه باشود، 

 حق أخذ ديه از او و يا اموالش را ندارند.شود و بدون موافقت قاتل،  آنان از اموال قاتل پرداخت مي
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واقع شده باشد  الحجه( يا در حرم مکه مکرمه  القعده و ذي در يکي از ماههاي حرام )محرم، رجب، ذي قتلاگر  -000ماده 

يا قاتل در زمان يا مکان مذكور، قصاص گردد و قصاص مستلزم پرداخت فاضل ديه از سوي ولـي دم بـه قاتـل باشـد،     

شود، لکن اگر قتل در زمان يـا   پردازد تغل ظ نمي اي كه ولي دم به ديگر اول اء مي شود. همچو ن ديه ل ديه تغل ظ نميفاض

شونده يا ولي دم و يا به  اي كه شركاي قاتل، به علت سهمشان از جوايت، حسب مورد به قصاص مکان مذكور باشد، ديه

 شود. پردازند، تغل ظ مي هر دو آنان مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 قصاص عضو -بخش سوم

 موجب قصاص عضو -فصل اول

عل ه يا ولي او و وجود ساير شرايط مقرر در قانون،  مجازات جوايت عمدي بر عضو در صورت تقاضاي مجويٌ -000ماده 

 گردد. صورت مطابق قانون از ح ث ديه و تعزير عمل مي قصاص و در غ ر اين

 

 

 

 

 هاي وارد بر موافع است.كمتر از قتل مانود قطع عضو، جرح و صدمه جوايت بر عضو عبارت از هر آس ب -000ماده 
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كود، به قصاص محکـوم   زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آس بي كه به زن وارد مي -000ماده 

نصف ديه عضو كامل باشد، قصاص پس از پرداخت  ، مساوي يا ب ش از ثلث ديه شود لکن اگر ديه جوايت وارد بر زن مي

ٌعل ه زن غ رمسلمان و مرتکـب مـرد غ رمسـلمان     شود. حکم مذكور درصورتي كه مجوي مورد قصاص به مرد، اجراء مي

ٌعل ه، زن مسلمان و مرتکب، مرد غ رمسلمان باشد، مرتکب بـدون پرداخـت نصـف     باشد ن ز جاري است. ولي اگر مجوي

 شود. ديه، قصاص مي

 

 

 

 

 

 

هاي متعددي در يك يا چود عضو به وجود آيد، حق قصاص براي هـر   يك يا چود ضربه، جوايتاگر به علت  -000ماده 

تواند درباره بعضي با مرتکب مصالحه نمايد، نسبت به بعضي ديگـر   عل ه مي جوايت، به طور جداگانه ثابت است و مجويٌ

 گذشت و بعضي را قصاص كود.

 

 

 

تواند با رضايت مرتکب قسمتي از جوايت را قصـاص   عل ه مي بر عضو، داراي مراتب باشد، مجويٌ جوايتاگر  -002ماده 

كود مانود آنکه در جراحت موضحه به متالحمه و در قطع دست از آرنج به قطع دست از مچ بسوده و از قصاص قسـمت  

 ديگر گذشت يا مصالحه نمايد.

 

دد يك نفر وارد كود و امکان قصاص همه آنها نباشد مانود ايوکه هر جوايت عمدي بر اعضاي متع كسيهرگاه  -000ماده 

هايي كه قصاص آن امکـان   دو دست يك نفر را قطع كود و خود يك دست ب شتر نداشته باشد، مرتکب در مقابل جوايت

 شود. يمحکوم م «تعزيرات»كتاب پوجمشود و براي ديگر جوايات، به پرداخت ديه و تعزير مقرر در  دارد، قصاص مي
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شود و  هرگاه كسي جوايت عمدي بر اعضاي چود نفر وارد كود، اگر امکان قصاص همه آنها باشد، قصاص مي -000ماده 

عل ه اول كه جوايت بر او پ ش از ديگري واقع شده است، در اسـت فاي   اگر امکان قصاص براي همه جوايات نباشد مجويٌ

کب براي جواياتي كه محلي براي قصاص آن ن ست به پرداخت ديـه  قصاص مقدم است و در صورت انجام قصاص، مرت

عل ـه   شود. اگر وقوع دو جوايت، در يك زمان باشد، هريك از دو مجويٌ محکوم مي «تعزيرات»كتاب پوجمو تعزير مقرر در 

تکب به هايي كه قصاص ممکن ن ست، مر توانود مبادرت به قصاص كوود و پس ازاست فاي قصاص، براي ديگر جوايتمي

شود. درصورتي كه پس از قصـاص اول، محـل قصـاص     محکوم مي« تعزيرات»كتاب پوجمپرداخت ديه و تعزير مقرر در 

تواند مقدار موجود را قصاص كود و مابه عل ه دوم باقي باشد لکن كمتر از عضو مورد جوايت از او باشد، مي براي مجويٌ

انگشت دست راست كسي و آنگاه دست راست شخص ديگري را قطع  التفاوت را ديه بگ رد مانود ايوکه مرتکب، نخست

عل ـه دوم   عل ه اول در اجراي قصاص مقدم است و بـا اجـراي قصـاص او، مجوـيٌ     كرده باشد كه در اين صورت، مجويٌ

 تواند دست راست مرتکب را قصاص كود و ديه انگشت خود را ن ز از او بگ رد. مي
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 عضوشرايط قصاص  -فصل دوم

شود، بايـد   قصاص، شرايط زير با تفص لي كه در اين قانون ب ان مي در قصاص عضو، عالوه بر شرايط عمومي -000ماده 

 : رعايت شود

 محل عضو مورد قصاص، با مورد جوايت يکي باشد. -الف

 قصاص با مقدار جوايت، مساوي باشد. -ب

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

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

 قصاص عضو اصلي، در مقابل عضو غ راصلي نباشد. -ث

 ج ـ قصاص عضو كامل در مقابل عضو ناقص نباشد.

درصورتي كه مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چوانچه دست چـپ هـم نداشـته باشـد پـاي او       -تبصره

 شود. قصاص مي

 

 

 

 

 

مورد قصاص، كمتر  عضورعايت تساوي مقدار طول و عرض، در قصاص جراحات الزم است لکن اگر طول  -004ماده 

عل ه باشد، قصاص نبايد به عضو ديگر سرايت كود و نسبت به مازاد جوايت، ديه گرفته  ديده در مجويٌاز طول عضو آس ب

 شود لکن م زان در عمق جوايت، صد  عووان جوايت وارده است. مي
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تواند قصاص  عل ه مي اگر عضو مورد جوايت، سالم يا كامل باشد وعضو مرتکب، ناسالم يا ناقص باشد، مجويٌ -000ماده 

  كود يا با رضايت مرتکب، ديه بگ رد.

عضو ناسالم، عضوي است كه موفعت اصلي آن از ب ن رفته باشد مانود عضو فلج و در غ ـراين صـورت، عضـو     -تبصره

 شود، هر چود داراي ضعف يا ب ماري باشد.  سالم محسوب مي

 

 

 

 

 

 شود. عضو قوي و صح  ، در برابر عضو ضع ف و مع وب غ رفلج، قصاص مي -000ماده 

 

 

شود كه  شود لکن عضو ناقص، در برابر عضو كامل قصاص مي ابر عضو ناقص قصاص نميعضو كامل، در بر -000ماده 

 التفاوت ديه را بپردازد.در اين صورت، مرتکب بايد مابه

عضو ناقص، عضوي است كه فاقد بخشي از اجزاء باشد مانود دستي كه فاقد يك يا چود انگشت يا فاقد بخشي  -تبصره

 از يك يا چود انگشت است.

 

 

 

اگر عضو مورد جوايت و عضو مورد قصاص، هر دو ناقص يا ناسالم باشود، فقط درصورتي كه نقصان و عدم  -000ده ما

 عضو مورد جوايت باشد، حق قصاص ثابت است. عضو مورد قصاص، مساوي يا ب شتر از سالمت در

 

 

 شود. باشد، به پرداخت ارش محکوم ميد باشد و مرتکب، عضو زائد مشابه نداشته ي، زاجوايتاگر عضو مورد  -000ماده 
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اگر رعايت تساوي در طول و عرض و عمق جوايت، ممکن نباشد و قصاص به مقدار كمتر ممکن باشد مجويٌ  -422ماده 

 التفاوت را ارش مطالبه نمايد و يا با رضايت جاني ديه جوايت را بگ رد.تواند به قصاص كمتر، اكتفاء كود و مابه عل ه مي

 

 

 

در جوايت منمومه، دامغه، جائفه، هاشمه، مُوقّله، شکستگي استخوان و صدماتي كه موجب تغ  ر رنگ پوست يا  -420ماده 

ن ز محکوم « تعزيرات»كتاب پوجمشود، قصاص ساقط است و مرتکب عالوه بر پرداخت ديه به تعزير مقرر در  ورم بدن مي

 قصاص عضو يا موافع وجود داشته باشد ن ز جاري است.شود. حکم مذكور در هر مورد ديگري كه خطر تجاوز در  مي

 

 

 

شود، گرچه مرتکب ب ش از يك چشم نداشته  اگر شخصي يك چشم كسي را درآورد يا كور كود، قصاص مي -420ماده 

 شود. اين حکم در مورد همه اعضاي زوج بدن جاري است. اي به وي پرداخت نميباشد و ديه

 

 

 

اي دوچشم است، چشم كسي را كه فقط يك چشـم دارد، درآورد يـا آن را كـور كوـد،     اگر شخصي كه دار -420ماده 

تواند يك چشم مرتکب را قصاص كود و نصف ديه كامل را هم دريافت دارد يـا از قصـاص يـك چشـم      عل ه مي مجويٌ

وـايتي كـه   عل ه يك چشم خود را قـبالً در اثـر قصـاص يـا ج     مرتکب موصرف شود و ديه كامل بگ رد مگر ايوکه مجويٌ

تواند يك چشم مرتکب را قصاص كود و يا با  استحقا  ديه آن را داشته است، از دست داده باشد، كه دراين صورت مي

 رضايت مرتکب، نصف ديه كامل را دريافت نمايد.
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ـ   -424ماده  ب، اگر شخصي بدون آس ب رساندن به حدقه چشم ديگري، ب وايي آن را ازب ن ببرد، فقط ب وايي چشـم مرتک

شود و مرتکـب بـه    شود. چوانچه بدون آس ب به حدقه چشم مرتکب، قصاص ممکن نباشد، تبديل به ديه مي قصاص مي

 شود. پرداخت ديه و تعزير مقرر در قانون محکوم مي

 

 

 

 شود. چشم سالم، در برابر چشمهايي كه از لحاظ ديد و يا شکل، متعارف ن ستود، قصاص مي -420ماده 

 

 

شود لکن پلك چشم ب وا در برابر پلك چشم ناب وا قصـاص   داراي مژه، در برابر پلك بدون مژه قطع نميپلك  -420ماده 

 شود. مي

 

 

قطع الله گوش كه موجب زوال شووايي يا قطع ب وي كه موجـب زوال بويـايي شـود، دو جوايـت محسـوب       -420ماده 

 شود. مي

 

 

 مورد حس بويايي و شووايي نداشته باشود.قطع ب وي يا گوش، موجب قصاص است گرچه حسب  -420ماده 

 

 

 قطع زبان يا لب، موجب قصاص است و بايد مقدار و محل آنها رعايت شود. -420ماده 
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شود لکـن زبـان    اگر شخص گويا، زبان كسي را كه الل است قطع كود، قصاص ساقط است و ديه گرفته مي -402ماده 

شود و زبان داراي حس چشايي در برابر زبان بدون  زبان گويا قصاص مي كسي كه الل است، در برابر زبان الل ديگري و

 شود. حس چشايي قصاص مي

 

 

شود مگر آنکه الل بودن  زبان گويا در برابر زبان كودكي كه هووز به حد سخن گفتن نرس ده است، قصاص مي -400ماده 

 كودك ثابت شود.

 

 

شود و در قصـاص آن، رعايـت تسـاوي در     به قصاص محکوم مي اگر كسي دندان ديگري را بشکود يا بکود -400ماده 

 محل دندان، الزم است.

 

 

اگر دندان كسي توسط ديگري كوده شود، چوانچه تا زمان قصاص، دندان سالمي به جاي آن برويد، مرتکـب   -400ماده 

 ه بدون دندان بوده است عل و ارش جراحت و مدتي كه مجويٌ« تعزيرات»شود و به تعزير مقرر در كتاب پوجم قصاص نمي

هاي مـذكور، بـه پرداخـت ارش ع ـب ن ـز       جديد مع وب باشد، مرتکب افزون برمحکوم ت دندانشود. اگر  محکوم مي

افتـد و در  عل ه كودك باشد، صدور حکم به مدت متعارف براي روي دن دندان به تـنخ ر مـي   شود. اگر مجويٌ محکوم مي

عل ه دراين مدت فوت كوـد، مرتکـب افـزون بـر تعزيـر       شود. اگر مجويٌ ميصدم ديه پرداخت صورت رويش دندان يك

 شود. مذكور، به پرداخت ديه محکوم مي

 

 

 

عل ه ب ن قصاص دنـدان شـ ري و تـنخ ر     عل ه غ رش ري باشد، مجويٌ اگر دندان مرتکب، ش ري و دندان مجويٌ -404ماده 

 قصاص تا رويش دندان غ رش ري در مرتکب، مختار است.
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ٌعل ه ن ست و اگر گرفتن  ٌعل ه پس از اجراي قصاص يا گرفتن ديه برويد، چ زي بر عهده مجوي اگر دندان مجوي -400ه ماد

 شود. ديه به جهت عدم امکان قصاص بوده باشد ديه ن ز بازگردانده نمي

 

 

 

 عل ه حق قصاص دوباره آن را ندارد.  اگر دندان مرتکب، پس از اجراي قصاص برويد، مجويٌ -400ماده 

 

 

 اجراي قصاص -بخش چهارم

 مواد عمومي -فصل اول

 در اجراي قصاص، اذن مقام رهبري يا نمايوده او الزم است. -400ماده 

 

ت بر صحت اجراء و رعايت حقو  صاحب حق قصاص است ذان از مقام رهبري در اجراي قصاص، براي نظار -400ماده 

و اطراف ديگر دعوي است و نبايد مراسم است ذان، مانع از امکان است فاي قصاص توسط صاحب حق قصاص و محـروم  

 شدن او از حق خود شود.

 

 

 

عل ه است كه در صورت مرگ آنان، اين  در آن، حسب مورد، حق ولي دم و مجويٌ مباشرتاجراي قصاص و  -400ماده 

شود و بايد پس از است ذان از مقام رهبري از طريق واحد اجراي احکام ك فري مربوط انجام  حق به ورثه ايشان موتقل مي

 گ رد.

 

 

 «تعزيـرات »كتـاب پـوجم  مقـرر در   تعزيراگر صاحب حق قصاص، بر خالف مقررات اقدام به قصاص كود به  -402ماده 

 شود. محکوم مي
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يا ولي او حق قصاص مرتکب را ندارد و اگر كسي بدون اذن آنان او را قصـاص   عل ه مجويٌه چ كس غ ر از  -400ماده 

 كود، مستحق قصاص است.

 

 

در مقـام  در هر حق قصاصي هريك از صاحبان آن به طور مستقل حق قصاص دارند لکن ه چ يـك از آنـان    -400ماده 

، مبـادرت بـه   افراد خواهـان قصـاص  ديگر  بدون اذن و موافقتاست فاي نبايد حق ديگران را از ب ن ببرد و در صورتي كه 

 ديگران است. ديهسهم  ضامناست فاي قصاص كود، 

 

 

 در هر حق قصاصي اگر بعضي از صاحبان آن، خواهان ديه باشود يا از قصاص مرتکب گذشت كرده باشـود،  -400ماده 

كسي كه خواهان قصاص است بايد نخست سهم ديه ديگران را در صـورت گذشـت آنـان بـه مرتکـب و در صـورت       

 درخواست ديه به خود آنان بپردازد.

 

 

ب باشود و مدت غ بت آنان كوتاه باشد صـدور حکـم تـا    يدر هر حق قصاصي اگر بعضي از صاحبان آن، غا -404ماده 

بـه عوـوان ولـي     مقام رهبـري افتد و اگر غ بت طوالني باشد و يا ام دي به بازگشتن آنان نباشد ب به تعويق مييآمدن غا

گ رد و چوانچه زمان بازگشت معلوم نباشد مقام رهبري براي آنهـا پـس از گذشـت زمـان      ب به جاي آنان تصم م مييغا

توانود پس از تنم ن سهم غائبـان  رند، مينمايد، كساني كه حاضكوتاه و قبل از طوالني شدن زمان غ بت اتخاذ تصم م مي

بان محفـوظ اسـت و اگـر    يدر دادگاه، قصاص كوود و اگر حاضران، گذشت كوود يا با او مصالحه نمايود، حق قصاص غا

انـد يـا بـا مرتکـب      باشود، بايد نخست سهم ديه كساني را كه گذشت نمـوده  قصاصآنان پس از حاضر شدن، خواهان 

 تکب بپردازند و سپس قصاص كوود.اند به مر مصالحه كرده
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ٌعل ه ب ش از ديه آن در مرتکـب   اگر مرتکب عمداً جوايتي بر ديگري وارد كود و ديه جوايت واردشده بر مجوي -400ماده 

تواند افزون بر قصاص، تفاوت ديه  باشد مانود آنکه زن مسلماني مرد مسلماني را به قتل برساند صاحب حق قصاص نمي

 ه كود.را ن ز مطالب

 

 

 

عل ه كمتر از ديه آن در مرتکب باشـد، صـاحب    در موارد ثبوت حق قصاص، اگر ديه جوايت وارده بر مجويٌ -400ماده 

تواند قصاص را اجراء كود كه نخست فاضل ديه را به او بپردازد و بدون پرداخت آن اجراي  حق قصاص در صورتي مي

قصاص، افزون بر الزام به پرداخت فاضل ديه، به مجازات مقرر در قصاص جايز ن ست و در صورت مخالفت و اقدام به 

 شود. محکوم مي« تعزيرات»كتاب پوجم

 

 

 

در مواردي كه صاحب حق قصاص براي اجراي قصاص بايد بخشي از ديه را به ديگر صاحبان حق قصـاص   -400ماده 

حق قصاص از اين امر، افـزون بـر   بپردازد، پرداخت آن بايد پ ش از قصاص صورت گ رد و در صورت تخلف صاحب 

 شود. محکوم مي« تعزيرات»پرداخت ديه مذكور به مجازات مقرردركتاب پوجم

 

 

 

دار كود و مصلحت در مواردي كه جوايت، نظم و امو ت عمومي را بر هم زند يا احساسات عمومي را جريحه -400ماده 

ديه يا سهم ديگر صاحبان حق قصاص را نداشـته  در اجراي قصاص باشد لکن خواهان قصاص تمکن از پرداخت فاضل 

 شود. المال پرداخت مي  ه، مقدار مذكور از ب تيباشد، با درخواست دادستان و تني د رئ س قوه قضا
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در مواردي كه محکوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه يا به علت ناتواني  -400ماده 

عل ه، مرتکـب را در وضـع ت نـامع ن رهـا      جهت انتظار براي بلوغ يا افاقه ولي دم يا مجويٌ در پرداخت فاضل ديه يا به

عل ه از اين امر، دادگاه صادركووده حکم، مدت مواسبي را مشخص و به صـاحب حـق قصـاص    نمايد، با شکايت محکومٌ

در صورت عـدم اقـدام او در    كود تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصالحه يا اجراي قصاص اقدام كود.اعالم مي

و گذشتن مدت زمـان آن بـا أخـذ وث قـه     « تعزيرات» كتاب پوجمتواند پس از تع  ن تعزير بر اساس  اين مدت، دادگاه مي

 س كل دادگستري استان تا تع  ن تکل ف از سوي صاحب حق قصاص، مرتکب يي و ريمواسب و تني د رئ س حوزه قضا

 را آزاد كود.

 

 

 

 

 

 

ر موارد لزوم پرداخت فاضل ديه اگر مقتول يا صاحب حق قصاص، طلبي از مرتکـب داشـته باشـد، طلـب     د -402ماده 

 مذكور با رضايت صاحب آن، هرچود بدون رضايت مرتکب، به عووان فاضل ديه، قابل محاسبه است.

 

 

 

تواند آن را به صاحب  يشونده است و او م فاضل ديه يا سهم پرداختي شركا از ديه جوايت، متعلق به قصاص -400ماده 

حق قصاص يا شركاي خود ببخشد و يا هر نوع تصرف مالکانه ديگري در آن انجام دهد لکن اگر آن را دريافـت كـرده   

 باشد و قصاص صورت نگ رد، بايد آن را برگرداند.
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كافي نباشد، صـاحب  عل ه پ ش از است فاي حق قصاص، فوت كود و تركه او براي اداي ديون او  هرگاه مجويٌ -400ماده 

حق قصاص، بدون اداء يا تضم ن آن ديون، حق است فاي قصاص را دارد لکن حق گذشت مجاني، بدون اداء يا تضـم ن  

ديون را ندارد و اگر به هر علت، قصاص به ديه تبديل شود، بايد در اداي ديون مذكور صرف شود. اين حکـم در مـورد   

 تركه مقتول ن ز جاري است.

 

 

 

عل ه يا همه اول اي دم، پ ش از قصاص يا در ح ن اجراي آن از قصـاص مرتکـب گذشـت كووـد،      اگر مجويٌ -400ماده 

باشـود و اگـر    شود و آنان ضامن خساراتي كه در ح ن اجراي قصاص به مرتکب رس ده اسـت، نمـي   قصاص متوقف مي

قصاص، سهم آنها را حسب مورد بـه  برخي از آنان گذشت نمايود يا مصالحه كوود، خواهان قصاص بايد پ ش از اجراي 

 آنان يا مرتکب بپردازد.

 

 

 

شـود. اگـر در    هرگاه كسي فردي را كه مرتکب جوايت عمدي شده است فراري دهد به تحويل وي الزام مـي  -404ماده 

موارد قتل و جوايت بر عضو كه موجر به قطع يا نقص عضو يا از ب ن رفـتن يکـي از موـافع آن شـده اسـت، بازداشـت       

 درخواست صـاحب حـق  بـا   بايدمرتکب باشد، دادگاه  اردهوده به احض الزام فراريمرتکب يا  در حضور مؤثردهوده  فراري

دهوده را بازداشت كود. اگر مرتکب پ ش از دستگ ري بم رد يـا دسـتگ ري وي    قصاص تا زمان دستگ ري مرتکب، فراري

اص و صاحب حق قصاص در همه موارد قص شود آزاد ميدهوده دهد، فراري رضايتمتعذر شود يا صاحب حق قصاص 

وي يـا فـراري دهوـده بگ ـرد.      ديـه را از امـوال  فوت مرتکب يا تعذر دستگ ري او، واند در صورت ت نفس و عضو، مي

 تواند پس از پرداخت ديه براي دريافت آن به مرتکب رجوع كود. دهوده مي فراري
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 ، دسترسي به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صـاحب حـق،  مرگ يا فرارهرگاه در جوايت عمدي، به علت  -400ماده 

، ولـي دم  عمد شود و درصورتي كه مرتکب مالي نداشته باشد در خصوص قتل ديه جوايت از اموال مرتکب پرداخت مي

المـال   صورت نبود عاقله يا عدم دسترسي به آنها يا عدم تمکـن آنهـا، ديـه از ب ـت     بگ رد و در عاقلهتواند ديه را از  مي

اهد بود. چوانچه پس از أخذ ديه، دسترسي به مرتکب جوايت اعم از المال خو ، ديه بر ب تدر غ ر قتلشود و  پرداخت مي

قصاص حسب مـورد بـراي   صورتي كه أخذ ديه به جهت گذشت از قصاص نباشد، حق  قتل و غ ر قتل، ممکن شود در

 عل ه محفوظ است، لکن بايد قبل از قصاص، ديه گرفته شده را برگرداند. ولي دم يا مجويٌ

 

 

 

 

 

 

 

 قصاص نفس اجراي -فصل دوم

رساند، جايز است و مثله كردن او پس هاي متعارف، كه كمترين آزار را به قاتل ميقصاص نفس فقط به ش وه -400ماده 

 است. «تعزيرات»كتاب پوجماز قصاص، ممووع و موجب ديه و تعزير مقرر در 

 

 

 

شود. اگر پس از وضع حمـل   زن حامله، كه محکوم به قصاص نفس است، نبايد پ ش از وضع حمل قصاص -400ماده 

 افتد.ن ز ب م تلف طفل باشد، تا زماني كه ح ات طفل محفوظ بماند، قصاص به تنخ ر مي
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اگر پس از اجراي قصاص نفس، قاتل زنده بماند، حق قصاص براي ولي دم محفوظ است لکن اگر وي را به  -400ماده 

اي كه جايز ن ست، قصاص كرده باشد، در صورتي كه قاتل آس ب بب ود مشروط به شرايط قصاص عضـو از جملـه   گونه

عدم خوف تلف ولي دم، قاتل حق قصاص عضو او را دارد و حق قصاص نفس ن ز براي ولي دم باقي است ولي قبل از 

کن اگر ولي دم نخواهـد دوبـاره قصـاص    اجراي قصاص نفس، قاتل بايد حق خود را است فاء، مصالحه يا گذشت كود ل

كود، قاتل حق قصاص او را ندارد. اگر قاتل براي فرار از قصاص نفس حاضر به گذشت، مصالحه و است فاي حق خـود  

كود تـا ظـرف مهلـت مقـرر بـه       نشود با شکايت ولي دم از اين امر، دادگاه مدت مواسبي را مشخص و به قاتل اعالم مي

ه قصاص عضو اقدام كود. در صورت عدم اقدام او در اين مدت، ولي دم بـه تعزيـر مقـرر در    گذشت، مصالحه يا مطالب

 .و حق قصاص عضو براي ورثه جاني، محفوظ استگردد  شود و با مطالبه او قصاص نفس اجراء مي قانون محکوم مي

 

 

 

 

 

 

 

 اجراي قصاص عضو -فصل سوم

غ رآلوده و مواسب با اجراي قصاص باشد و ايذاء مرتکب، بـ ش  ابزار قطع و جرح درقصاص عضو بايد ت ز،  -400ماده 

اي باشد از مقدار جوايت او ممووع و موجب تعزير مقرر در قانون است. اگر مرتکب، ب مار يا شرايط زمان و مکان به گونه

د. در غ ـر  شو كه در قصاص، ب م سرايت به نفس يا صدمه ديگر باشد، در صورت امکان، موانع رفع و قصاص اجراء مي

 افتد.اين صورت تا برطرف شدن ب م سرايت، قصاص به تنخ ر مي
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توان فوراً اجراء كرد لکن  اگر علم به سرايت وجود نداشته باشد و قصاص اجراء شود و قصاص عضو را مي -442ماده 

ص نفس يا عضو پس از آن، جوايت سرايت كود و سرايت پديد آمده، عمدي محسوب شود، مرتکب حسب مورد، به قصا

شود لکن پ ش از اجراي قصاص نفس ولي دم بايد، ديه جوايتي را كه به عووان قصاص عضو بر مرتکب وارد  محکوم مي

شده است به او بپردازد و اگر سرايت پديد آمده، غ رعمدي محسوب شود، مرتکب به ديه جوايتي كه به وس له سـرايت،  

 شود. كه قصاص شده است كسر نمي شود و ديه مقداري است، محکوم مي پديدآمده

 

 

 

 

 

گ ري شود و هر چ زي كه مانع براي رعايت تساوي قصاص عضو با جوايت، بايد حدود جراحت كامالً اندازه -440ماده 

 از است فاي قصاص يا موجب ازدياد آن باشد، برطرف گردد.

 

 

كووـده  ز جوايت انجـام شـود، قصـاص   اگر مرتکب به سبب حركت يا غ رآن، موجب شود كه قصاص ب ش ا -440ماده 

 شود. كووده يا فرد ديگري موجب زياده باشد حسب مورد به قصاص يا ديه محکوم ميضامن ن ست و اگر قصاص

 

 

اگر زن حامله، محکوم به قصاص عضو باشد و در اجراي قصاص، پ ش يا پس از وضع حمل، ب م تلـف يـا    -440ماده 

 افتد.كه ب م مذكور بر طرف شود به تنخ ر ميآس ب بر طفل باشد، قصاص تا زماني 

 

 

عل ـه   حس كردن عضو او، حق مجويٌقصاص كردن مرتکب در جوايت بر عضو، بدون ب هوش كردن وي يا بي -444ماده 

 عل ه اتفا  افتاده باشد. حسي عضو مجويٌاست مگر ايوکه جوايت درحال ب هوشي يا بي
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 حس كردن عضو او پس از اجراي قصاص جايز است.بيمداوا و ب هوش كردن مرتکب و  -440ماده 

 

عل ه قسمت جدا شده را پ وند بزند، قصاص  اگر شخصي همه يا مقداري از عضو ديگري را قطع كود و مجويٌ -440ماده 

 شود. ساقط نمي

 

ارجاع داده شده است، در خصـوص قتـل عمـدي     «تعزيرات»كتاب پوجمدر كل ه مواردي كه در اين كتاب به  -440ماده 

 شود. ( و تبصره آن عمل مي004( آن قانون و در ساير جوايات عمدي مطابق ماده )000مطابق ماده )

 

 ديات -كتاب چهارم

 مواد عمومي -بخش اول 

 

 تعريف ديه و موارد آن -فصل اول 

يت غ رعمدي بر نفس، عضو يا موفعت، يا جوايـت  ديه مقدر، مال مع وي است كه در شرع مقدس به سبب جوا -440ماده 

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

 

 

ارش، ديه غ رمقدر است كه م زان آن در شرع تع  ن نشده است و دادگاه با لحاظ نـوع و ك ف ـت جوايـت و     -440ماده 

نظر گرفتن ديه مقدر و با جلب نظـر كارشـواس م ـزان آن را    عل ه و م زان خسارت وارده با در  تنث ر آن بر سالمت مجويٌ

 كود. مقررات ديه مقدر در مورد ارش ن ز جريان دارد مگر ايوکه در اين قانون ترت ب ديگري مقرر شود.تع  ن مي

 

 

 

عمدي، خطاي محض و جوايت عمدي كه قصاص در آن جايز يا ممکـن ن سـت، در صـورت     در جوايت شبه -402ماده 

 شود مگر به نحو ديگري مصالحه شود. عل ه يا ولي دم ديه پرداخت مي مجويٌ درخواست
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در صورتي كه قاتل از ورثه مقتول باشد چوانچه قتل عمدي باشد از اموال و ديـه مقتـول و در صـورتي كـه      -400ماده 

 وارث است. برد. در موارد فقدان وارث ديگر، مقام رهبريعمدي باشد از ديه وي ارث نمي خطاي محض يا شبه

 

 

 فصل دوم ـ ضمان ديه

عل ه يا ولي دم است و احکام و آثار مسؤول ت مدني يا ضـمان را دارد.   ديه، حسب مورد حق شخصي مجويٌ -400ماده 

 گردد. ذمه مرتکب جز با پرداخت ديه، مصالحه، ابراء و تهاتر، بري نمي

 برند.ز ديه مقتول ن ز ارث مياالرث اتبصره ـ ورثه مقتول به جز بستگان مادري به نسبت سهم

 

 

 

هرگاه دو يا چود نفر به نحو اشتراك مرتکب جوايت موجب ديه گردند، حسب مورد هريك از شركا يا عاقلـه آنهـا    -400ماده 

 طور مساوي مکلف به پرداخت ديه است. به

 

 

 فصل سوم ـ راههاي اثبات ديه

 ادله اثبات ديون و ضمان مالي است.ادله اثبات ديه، عالوه بر قسامه، همان  -404ماده 

 

 

شرح مقرر در باب قصاص با قسم پوجاه مرد و قتل غ رعمدي با قسم ب ست و پـوج  قتل عمدي موجب ديه، به -400ماده 

 شود. مرد، توها درصورت حصول لوث و فقدان ادله ديگر غ ر از سوگود موکر، اثبات مي
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از عمدي و غ رعمدي درصورت لوث و فقدان ادله ديگـر غ ـر از سـوگود    در جوايت بر اعضاء و موافع اعم  -400ماده 

تواند با اقامه قسامه به شرح زير، جوايت مورد ادعاء را اثبات و ديه آن را مطالبـه كوـد. لکـن حـق      عل ه مي موکر، مجويٌ

 شود. قصاص با آن ثابت نمي

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

 قسم در جوايتي كه ديه آن پوج ششم ديه كامل است. پوج -ب

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

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

 دو قسم در جوايتي كه ديه آن يك سوم ديه كامل است. -ث

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

تواند بـه   عل ه، خواه مرد باشد خواه زن، مي ـ در مورد هريك از بودهاي فو  درصورت نبودن نفرات الزم، مجويٌ  0تبصره

 همان اندازه قسم را تکرار كود.

ـ    0تبصره ي ـ در هريك از موارد فو  چوانچه مقدار ديه، ب ش از مقدار مقرر در آن بود و كمتر از مقدار مقرر در بوـد قبل

 باشد، رعايت نصاب ب شتر الزم است.

 

 

 

 

 

 

 

عل ه، مطالبـه قسـامه كوـد و در ايـن صـورت       تواند از مدعي اگر مدعي به ترت ب فو ، اقامه قسامه نکود، مي -400ماده 

 شود. عل ه با قسامه تبرئه مي مدعي

 

 مقررات سوگود در قسامه همان مقررات كتاب قصاص است. -400ماده 
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عل ه يا ولي او مدعي زوال يا نقصان موفعت عضو شود درصورت لوث و  در اثر جوايت واقع شده مجويٌهرگاه  -400ماده 

عل ه يا ولي او با قسـامه   عدم دسترسي به كارشواس مورد وثو  و عدم امکان آزمايش و اختبار موجب علم، ادعاي مجويٌ

 شود. به ترت بي كه ذكر شد، اثبات مي

 

 

عل ه يا ولي او نسبت به بازگشت تمام يا بخشي از موفعت زائل شده يـا نقصـان    مرتکب و مجويٌ در اختالف م ان -402ماده 

 رسد.عل ه يا ولي او با سوگود مقدم است و نوبت به اجراي قسامه نمي يافته، درصورت فقدان دل ل اثباتي، قول مجويٌ

 

 

بازگشت موفعت زائل شده تع  ن نموده است فـوت  عل ه در ايامي كه كارشواس مورد وثو  براي  هرگاه مجويٌ -400ماده 

نمايد و مرتکب، مدعي بازگشت موفعت قبل از وفات بوده و اول اي م ت، موکر آن باشود، در صورتي كه مرتکب نتوانـد  

 رسد و چوانچه توها برخي از اول اءادعاي خود را ثابت كود، قول اول اء با سوگود مقدم است و نوبت به اجراي قسامه نمي

 شود. سوگود بخورند، ديه نسبت به سهم آنان ثابت مي

 

 

 

 فصل چهارم ـ مسؤول پرداخت ديه

 عمدي برعهده خود مرتکب است. ديه جوايت عمدي و شبه -400ماده 

 

 

در جوايت خطاي محض درصورتي كه جوايت با ب وه يا قسامه يا علم قاضي ثابت شود، پرداخت ديه برعهده  -400ماده 

 نکول او از سوگود يا قسامه ثابت شد برعهده خود او است. گر با اقرار مرتکب ياعاقله است و ا

هرگاه پس از اقرار مرتکب به جوايت خطايي، عاقله اظهارات او را تصديق نمايد، عاقله مسـؤول پرداخـت ديـه     -تبصره

 است.
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مدعي خطـائي بـودن آن گـردد و    در موارد ثبوت اصل جوايت با شهادت، علم قاضي يا قسامه، اگر مرتکب  -404ماده 

شود و ديه بر عهـده مرتکـب اسـت و چوانچـه      عاقله خطاء بودن جوايت را انکار نمايد، قول عاقله با سوگود پذيرفته مي

  عاقله از ات ان قسم نکول كود با قسم مدعي، عاقله مکلف به پرداخت ديه است.
 

وسـ له  شـوند و سـهم آنهـا بـه    ايود از پرداخت ديه معاف ميتبصره ـ در صورتي كه برخي از افراد عاقله سوگود ياد نم 

 گردد.  مرتکب پرداخت مي

 

 

 

 

 سازد ن ست.هايي كه شخص بر خود وارد مي عاقله، مکلف به پرداخت ديه جوايت -400ماده 

 

 

توها مکلف به پرداخت ديه خطاي محض است، ل کن ضامن اتالف مالي كه به طور خطائي تلف شـده   عاقله، -400ماده 

 باشد. است نمي

 

 

 هاي كمتر از موضحه ن ست، هرچود مرتکب، نابالغ يا مجوون باشد. عاقله، مکلف به پرداخت ديه جوايت -400ماده 

بر يك يا چود عضو وارد آيد، مالك رسـ دن بـه ديـه     تبصره ـ هرگاه در اثر يك يا چود ضربه خطائي، صدمات متعددي 

 طور جداگانه است و براي ضمان عاقله، رس دن ديه مجموع آنها به ديه موضحه كافي ن ست. موضحه، ديه هر آس ب به

 

 

 

ترت ب طبقـات ارث اسـت. همـه    عاقله عبارت از پدر، پسر و بستگان ذكور نسبي پدري و مادري يا پدري به -400ماده 

 باشود. صورت مساوي مکلف به پرداخت ديه ميتوانود ارث ببرند بهني كه در زمان فوت ميكسا
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عاقله در صورتي مسؤول است كه عالوه بر داشتن نسب مشروع، عاقل، بالغ و در مواعد پرداخت اقساط ديه،   -400ماده 

 تمکن مالي داشته باشد.

 

 

، يا عاقله او به دل ل عدم تمکن مالي نتواند ديه را در مهلت مقـرر  در صورتي كه مرتکب، داراي عاقله نباشد -402ماده 

شود. در اين مورد فرقي م ان ديـه نفـس و    المال پرداخت مي بپردازد، ديه توسط مرتکب و در صورت عدم تمکن از ب ت

 غ ر آن ن ست.

 

 

كود، مرتکب جوايت ر ايران زندگي ميهاي ديوي شواخته شده در قانون اساسي كه د هرگاه فرد ايراني از اقل ت -400ماده 

دار پرداخت ديه است لکن در صورتي كه توان پرداخت ديه را نداشـته باشـد، بـه او    خطاي محض گردد، شخصاً عهده

 شود. شود و اگر با مهلت مواسب ن ز قادر به پرداخت نباشد، معادل ديه توسط دولت پرداخت مي مي مهلت مواسب داده

 

 

دي كه اصل جوايت ثابت شود لکن نوع آن اثبات نشود ديه ثابـت و پرداخـت آن برعهـده مرتکـب     در موار -400ماده 

 است.

 

هرگاه منموري در اجراي وظايف قانوني، عملي را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فـوت يـا    -400ماده 

 المال است. صدمه بدني كسي شود، ديه برعهده ب ت

م به خطر يا از روي تقص ر، وارد موطقه ممووعه نظامي و يا هر مکان ديگري كه ورود به آن تبصره ـ هرگاه شخصي با عل 

ممووع است، گردد و مطابق مقررات، هدف قرار گ رد، ضمان ثابت ن ست و در صورتي كه از ممووعه بودن مکان مزبـور  

 شود. المال پرداخت مي آگاهي نداشته باشد، ديه از ب ت
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شبه عمدي درصورتي كه به دل ل مرگ يا فرار به مرتکب دسترسي نباشد، ديـه از مـال او گرفتـه    در جوايت  -404ماده 

 .شود المال پرداخت مي شود و درصورتي كه مال او كفايت نکود از ب ت مي

 

 

در جوايت خطاي محض در مواردي كه پرداخت ديه بر عهده مرتکب است اگـر بـه علـت مـرگ يـا فـرار،        -400ماده 

شود و درصورتي كه مرتکب مالي نداشته باشـد ديـه از    او ممکن نباشد ديه جوايت از اموال او پرداخت ميدسترسي به 

 شود. المال پرداخت مي ب ت

 

 

باشد، ديه تابع احکام سـاير ديـون   در صورت فوت مرتکب در مواردي كه خود وي مسؤول پرداخت ديه مي -400ماده 

 متوفي است.

 

 

اجمالي به ارتکاب جوايت، توسط يك نفر از دو يا چود نفر مع ن، درصورت وجـود لـوث بـر    در موارد علم  -400ماده 

شود و درصورت عدم وجـود لـوث، صـاحب حـق      برخي از اطراف علم اجمالي، طبق مواد قسامه در اين باب عمل مي

شـود   المال پرداخت مي تتواند از متهمان مطالبه سوگود كود كه اگر همگي سوگود ياد كوود در خصوص قتل ديه از ب  مي

 شود. و در غ ر قتل، ديه به نسبت مساوي از متهمان دريافت مي

ٌعل ه مخ رند براي دريافت ديه به هر  هرگاه موشن علم اجمالي، اقرار متهمان باشد، حسب مورد اول اي دم يا مجوي -تبصره

 مدي و قتل و غ ر قتل ن ست.يك از متهمان مراجعه كوود و در اين امر تفاوتي ب ن جوايت عمدي و غ رع
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طور مسـاوي بـر    هرگاه همه يا برخي از اطراف علم اجمالي، از ات ان سوگود يا اقامه قسامه امتواع كوود ديه به -400ماده 

دار پرداخت ديه خواهد بـود. در   كووده يکي باشد به توهايي عهده كه امتواع شود و درصورتي كوودگان ثابت مي عهده امتواع

 و  تفاوتي م ان قتل و غ ر آن ن ست.حکم ف

 

 

 

اي كشته يا مصدوم شود و جوايت، مستود به برخي از رفتارها باشد و مرتکب هر هرگاه كسي در اثر رفتار عده -400ماده 

 طور مساوي بپردازند. رفتار مشخص نباشد، همه آنها بايد ديه نفس يا ديه صدمات را به

 

 

امکان اثبات جوايت، عل ه شخصي مع ن از اطراف علم اجمالي با قسامه، طبق مقررات در موارد تحقق لوث و  -402ماده 

 شود. قسامه عمل مي

 

 

عل ه يا اول اي دم ادعاء كوود كه مرتکب شخصي نامع ن از دو يا چود نفر مع ن است، درصـورت   هرگاه مجويٌ -400ماده 

قسامه بر مجرم بودن يکي از آنهـا، مرتکـب بـه علـم اجمـالي      تواند اقامه قسامه نمايد. با اجراي  تحقق لوث، مدعي مي

 گردد. شود و مفاد مواد فو  اجراء مي مشخص مي

 

 

در موارد علم اجمالي به انتساب جوايت به يکي از دو يا چود نفر وعدم امکان تع  ن مرتکب، چوانچه جوايت،  -400ماده 

 شود. عمدي باشد قصاص ساقط و حکم به پرداخت ديه مي

 

 



128 

 

هرگاه كسي اقرار به جوايت موجب ديه كود سپس شخص ديگري اقرار كود كه مرتکب همان جوايـت شـده    -400اده م

 است و علم تفص لي به كذب يکي از دو اقرار نباشد مدعي مخ ر است فقط از يکي از آن دو مطالبه ديه كود.

 

 

 

برسد و او اقامه قسـامه   عل همدعينوبت به قسامه قتل و عدم شواسايي قاتل كه با تحقق لوث  وقوعدر موارد  -404ماده 

شود و در غ ر موارد لوث چوانچه نوبت به سوگود متهم برسد و طبق مقررات بر عـدم   المال پرداخت مي كود، ديه از ب ت

 شود. المال پرداخت مي انجام قتل سوگود بخورد ديه از ب ت

 

 

 

 

 

حد غ رمستوجب سلب ح ات در اثر اجراي مجازات كشته شود يا  هرگاه محکوم به قصاص عضو يا تعزير يا -400ماده 

اي ب ش از مجازات مورد حکم به او وارد شود، چوانچه قتل يا صدمه، عمدي يا مستود بـه تقصـ ر باشـد، مجـري      صدمه

شود. در غ ر اين صورت در مورد قصاص و حد، ضمان موتفي اسـت و   حکم، حسب مورد به قصاص يا ديه محکوم مي

 شود. المال پرداخت مي زيرات، ديه از ب تدر تع

 عل ه باشد ضمان موتفي است. اضافي مستود به محکومٌ چوانچه ورود آس ب -تبصره
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هرگاه پس از اجراي حکم قصاص، حد يا تعزير كه موجب قتل، يا صدمه بدني شده است پرونده در دادگـاه   -400ماده 

مجـدد،   كووده  مجدد شده و عدم صحت آن حکم ثابت شود، دادگاه رس دگيصال  طبق مقررات آي ن دادرسي، رس دگي 

المال را صادر و پرونده را با ذكر مستودات، جهت رس دگي به مرجع قضـائي مربـوط ارسـال     حکم پرداخت ديه از ب ت

وي نمايد تا طبق مقررات رس دگي شود. درصورت ثبوت عمد يا تقص ر از طرف قاضـي صـادركووده حکـم قطعـي،      مي

و بازگرداندن ديـه  « تعزيرات»ضامن است و به حکم مرجع مذكور، حسب مورد به قصاص يا تعزير مقرر در كتاب پوجم 

 شود. المال محکوم مي به ب ت

 

 

 

 

 

 

 

 گردد. المال پرداخت مي اگر شخصي به قتل برسد و قاتل شواخته نشود يا بر اثر ازدحام كشته شود ديه از ب ت -400ماده 

 

 

 پوجم ـ مهلت پرداخت ديهفصل 

 نحو ديگري تراضي شده باشد:ترت ب زير است مگر ايوکه بهمهلت پرداخت ديه، از زمان وقوع جوايت به -400ماده 

 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

لـه   ن مهلتهاي مقرر نسبت به پرداخت تمام يا قسمتي از ديه اقدام نمايد، محکومٌكووده در بهرگاه پرداخت -تبصره

 مکلف به قبول آن است.
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كووده بايد ظرف هر سال، يك سوم ديه و در شبه عمدي، ظـرف هـر سـال    درجوايت خطاي محض، پرداخت -400ماده 

 نصف ديه را بپردازد.

 

 

صـورت  يك از انواع ديه را پرداخت نمايد و يـا پرداخـت ديـه بـه     كووده بخواهد هردرصورتي كه پرداخت -402ماده 

 اقساطي باشد، مع ار، ق مت زمان پرداخت است مگر آنکه بر يك مبلغ قطعي توافق شده باشد.

 

 

عل ه بر گرفتن ديه توافـق شـود لکـن مهلـت      در مواردي كه ب ن مرتکب جوايت عمدي و اول اي دم يا مجويٌ -400ماده 

 سال از ح ن تراضي پرداخت گردد.ص نگردد، ديه بايد ظرف يكپرداخت آن مشخ

 

 

 

 فصل ششم ـ موجبات ضمان

جوايت درصورتي موجب قصاص يا ديه است كه نت جه حاصله مستود به رفتار مرتکب باشد اعم از آنکـه بـه   -400ماده 

 نحو مباشرت يا به تسب ب يا به اجتماع آنها انجام شود.

 

 

زماني، م ان رفتار مرتکب و نت جه ناشي از آن، مانع از تحقق جوايت ن ست مانود فوت ناشـي از  وجود فاصله  -400ماده 

( اين قانون در مورد 400انتقال عامل ب ماري كشوده، كه حسب مورد موجب قصاص يا ديه است. حکم اين ماده و ماده)

 كل ه جرائم جاري است.

 

 

 سط خود مرتکب واقع شود.مباشرت آن است كه جوايت مستق ماً تو -404ماده 
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دهد موجب تلف يا صدمه بدني گردد، ضامن ديه اسـت مگـر آنکـه    هرگاه پزشك در معالجاتي كه انجام مي -400ماده 

عمل او مطابق مقررات پزشکي و موازين فوي باشد يا اين كه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکـب تقصـ ري هـم    

دل ـل  دل ل نابالغ يا مجوون بودن او، معتبر نباشـد و يـا تحصـ ل برائـت از او بـه     به نشود و چوانچه أخذ برائت از مريض

 شود. ب هوشي و مانود آن ممکن نگردد، برائت از ولي مريض تحص ل مي

در صورت عدم قصور يا تقص ر پزشك در علم و عمل براي وي ضمان وجود ندارد هرچود برائت أخذ نکرده  –0تبصره 

 باشد.

ب مار اعم از ولي خاص است مانود پدر و ولي عام كه مقام رهبري است. در موارد فقدان يا عدم دسترسي  وليّ -0تبصره 

به ولي خاص، رئ س قوه قضائ ه با است ذان از مقام رهبري و تفويض اخت ار به دادستانهاي مربوطه به اعطـاي برائـت بـه    

 نمايد.طب ب اقدام مي

 

 

 

 

 

نمايد، درصورت تلف يا ه دستور انجام آن را به مريض يا پرستار و مانود آن صادر ميپزشك در معالجاتي ك -400ماده 

 عمل نمايد. ( اين قانون400)صدمه بدني ضامن است مگر آنکه مطابق ماده

شـود و بـا    در موارد مزبور، هرگاه مريض يا پرستار بداند كه دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف مـي  - 0تبصره

 دستور عمل كود، پزشك ضامن ن ست بلکه صدمه و خسارت مستود به خود مريض يا پرستار است. وجود اين به

 شود. ( اين قانون عمل مي400در قطع عضو يا جراحات ايجاد شده در معالجات پزشکي طبق ماده) - 0تبصره
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مقررات اقدام به معالجه  در موارد ضروري كه تحص ل برائت ممکن نباشد و پزشك براي نجات مريض، طبق -400ماده 

 نمايد، كسي ضامن تلف يا صدمات وارده ن ست.

 

 

كووـده  گردد به نحوي از انحاء موجب جوايت گردد حمل هرگاه ش ئي كه توسط انسان يا وس له نقل ه حمل مي -400ماده 

 ضامن ديه است.

 

 

رار كود يا بدون اخت ار حركتي از او سـر  اخت ار فهرگاه كسي ديگري را بترساند و آن شخص در اثر ترس بي -400ماده 

بزند كه موجب ايراد صدمه بر خودش يا ديگري گردد، ترسانوده حسب تعاريف جوايات عمـدي و غ رعمـدي مسـؤول    

 است.

 

 

در مواردي كه جوايت يا هر نوع خسارت ديگر مستود به رفتار كسي نباشد، مانود ايوکه در اثر علل قهري واقع  -022ماده 

 ان موتفي است.شود، ضم

 

 

 

هرگاه كسي به روي شخصي سالح بکشد يا ح واني مانود سگ را به سوي او برانگ زد يا هر كار ديگري كـه   -020ماده 

گردد مانود فرياد كش دن يا انفجار صوتي انجام دهد و بر اثر اين ارعاب، شخص بم رد يـا مصـدوم    موجب هراس او مي

 شود. جوايات به قصاص يا ديه محکوم مي گردد حسب مورد بر اساس تعاريف انواع
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هرگاه كسي خود را از جاي بلودي پرت كود و بر روي شخصي ب افتد و سبب جوايت شود بر اساس تعاريف  -020ماده 

شود لکن اگر فعلي از او سر نزند و به علل قهري همچون طوفـان   انواع جوايت حسب مورد به قصاص يا ديه محکوم مي

 و به ديگري بخورد و صدمه به او وارد كود، كسي ضامن ن ست.و زلزله پرت شود 

 

 

شده بم رد يـا مصـدوم   هرگاه كسي ديگري را به روي شخص ثالثي پرت كود و شخص ثالث يا شخص پرت -020ماده 

 گردد درصورتي كه مشمول تعريف جوايت عمدي نگردد، جوايت شبه عمدي است.

 

 

داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطمئن و رعايت ساير مقررات در حال حركـت اسـت   اي كه با هرگاه رانوده -024ماده 

در حالي كه قادر به كوترل وس له نباشد و به كسي كه حضورش در آن محل مجاز ن ست، بدون تقص ر برخـورد نمايـد،   

 ضمان موتفي و در غ ر اين صورت رانوده ضامن است.

اي كه تقص ر گونهي از مقررات رانودگي تنث ري در حادثه نداشته باشد بهـ در موارد فو  هرگاه عدم رعايت برخ0تبصره 

 مرتکب علت جوايت حاصله نباشد، رانوده ضامن ن ست. 

 حکم مودرج در اين ماده در مورد وسايل و ابزارآالت ديگر ن ز جاري است. -0تبصره 

 

 

 

 

خودرو و يا برخورد آن با موانع، سرنش وان خودرو  به سبب حوادثي مانود واژگون شدن رانودگيهرگاه هوگام  -020ماده 

مصدوم يا تلف شوند در صورتي كه سبب حادثه، علل قهري همچون زلزله و س ل نبوده و مستود به رانوده باشد، رانوـده  

 ضامن ديه است. چوانچه وقوع حادثه مستود به شخص حقوقي يا حق قي ديگري باشد آن شخص ضامن است.
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در جوايت آن است كه كسي سبب تلف شدن يا مصدوم ت ديگري را فراهم كود و خود مسـتق ماً مرتکـب    تسب ب -020ماده 

شد مانود آنکه چـاهي بکوـد و كسـي در آن ب فتـد و     جوايت نشود به طوري كه در صورت فقدان رفتار او جوايت حاصل نمي

 آس ب بب ود.

 
 

 

اي ديگري بدون اذن مالك، گودالي حفر كود يا چ ز لغزنـده  هرگاه شخصي در معابر و اماكن عمومي يا ملك -020ماده 

ديـده بـا   در آن قرار دهد و يا هر عملي انجام دهد كه سبب آس ب ديگري گردد، ضامن ديه  است مگر ايوکه فرد آس ب

 علم به آن و امکان اجتواب، عمداً با آن برخورد نمايد.

 

 

( اين قانون را در ملك خويش يا مکاني كه در تصرف و 020اده)هرگاه شخصي يکي از كارهاي مذكور در م -020ماده 

اخت ار اوست، انجام دهد و سبب آس ب ديگري گردد، ضامن ن ست مگر ايوکه شخصي را كه آگاه به آن ن ست بـه آنجـا   

 بخواند و به استواد آن، جوايتي به وي وارد گردد.

اذني كه قبل از انجام اعمال مذكور از مالك گرفته، وارد شود و ديده بدون اذن مالك يا با هرگاه شخص آس ب -0تبصره 

انگاري در صاحب ملك از ورود او اطالع نداشته باشد، مالك ضامن ن ست مگر ايوکه صدمه يا تلف به علت اغواء، سهل

 اطالع دادن و مانود آن مستود به مالك باشد.

( اين قانون گردد و شـخص  020ب يکي از كارهاي مذكور در ماده)هرگاه كسي در ملك ديگري و بدون اذن او، مرتک -0تبصره 

دار ديه است مگر ايوکه بروز حادثـه و صـدمه مسـتود بـه     ثالثي كه بدون اذن وارد آن ملك شده است، آس ب بب ود، مرتکب عهده

ا درب محل را قفـل  خود مصدوم باشد كه دراين صورت مرتکب ضامن ن ست مانود ايوکه مرتکب عالمتي هشداردهوده بگذارد ي

 كود لکن مصدوم بدون توجه به عالئم يا با شکستن درب وارد شود.
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هرگاه كسي در معابر يا اماكن عمومي با رعايت مقررات قانوني و نکات ايموي عملـي بـه مصـلحت عـابران      -020ماده 

 انجام دهد و اتفاقاً موجب وقوع جوايت يا خسارت گردد، ضامن ن ست.

 

 

هرگاه شخصي با انگ زه احسان و كمك به ديگري رفتاري را كه به جهت حفظ مال، جان، عـرض يـا نـاموس او     -002ماده 

الزم است، انجام دهد و همان عمل موجب صدمه و يا خسارت شود در صورت رعايـت مقـررات قـانوني و نکـات ايموـي،      

 ضامن ن ست.

 

 

ف در آنجا مجاز است توقف كود يا وس له نقل ه خود يا هر كسي كه در ملك خود يا در مکان يا راهي كه توق -000ماده 

شيء مجاز ديگري را در آنجا قرار دهد و شخصي با آنها برخورد كود و مصدوم گردد يـا فـوت كوـد ضـامن ن سـت و      

 چوانچه خسارتي بر او يا مالش وارد شود، برخوردكووده ضامن است.

 

 

 

آنها مجاز ن ست، توقف نمايد يا شيء و يا ح واني را در اين قب ـل  هرگاه شخصي در محلهايي كه توقف در  -000ماده 

اي در آن قرار دهد و ديگري بدون توجه به آنها در اثر برخورد يا لغزش مصدوم شـود  محلها مستقر سازد يا چ ز لغزنده

ه را لغزنـده كـرده   يا فوت كود يا خسارت مالي بب ود، شخص متوقف يا كسي كه آن شيء يا ح وان را مستقر نموده يا را

باشد مگر آنکه عابر با وسعت راه و محل عمداً بـا آن برخـورد كوـد كـه در ايـن      است، ضامن ديه و ساير خسارات مي

 شود. دار خسارت وارده ن ز ميگ رد بلکه عهده صورت نه فقط خسارت به او تعلق نمي
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اند، مفقود شود، دعوتمتش فراخوانده و ب رون بردهطور مشکوكي از محل اقا هرگاه شخصي را كه شبانه و به -000ماده 

شده زنده است يا اگر فوت كرده به مرگ عادي يـا علـل قهـري    كووده، ضامن ديه اوست مگر ايوکه ثابت كود كه دعوت

بوده كه ارتباطي به او نداشته است يا اگر كشته شده ديگري او را به قتل رسانده است. اين حکم در مورد كسي كـه بـا   

  له يا تهديد يا هر طريق ديگري، كسي را بربايد و آن شخص مفقود گردد ن ز جاري است.ح

تبصره ـ هرگاه پس از دريافت ديه، مشخص شود كه شخص مفقود زنده است و يا قاتل شواسـايي گـردد، ديـه مسـترد      

 شود. يكووده شخص مفقود را عمداً كشته است قصاص ثابت مگردد و چوانچه اثبات شود كه دعوت مي

 

 

 

 

 

 

كس ضامن ن ست، وجود آيد و موجب آس ب گردد، ه چهرگاه در اثر علل قهري مانود س ل و زلزله مانعي به -004ماده 

گرچه شخص يا اشخاصي تمکن برطرف كردن آنها را داشته باشود و اگر س ل يا مانود آن، چ زي را به همراه آورد ولکن 

دار ديه است و اگر اول يا در جاي بدتري قرار دهد كه موجب آس ب شود، عهدهكسي آن را جايي نامواسب مانود جاي 

 تري قرار دهد ضامن ن ست. آن را از جاي نامواسب بردارد و در جهت مصلحت عابران در جاي مواسب

 ست.تر ن ز ضامن ن  وجود آمده باشد تغ  ردهوده وضع ت به حالت مواسبهرگاه مانع مزبور توسط شخصي به -0تبصره 

گونه حوادث را برعهده دارند، درصورت تقص ر يـا  ـ افراد يا دستگاههايي كه مسؤول ت اصالح يا رفع آثار اين  0تبصره 

 باشود. قصور قابل استواد در انجام وظ فه، ضامن مي
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عـادت شـده باشـد،    هرگاه قرار دادن كاال در خارج مغازه يا توقف اتومب ل در مقابل موـزل و امثـال آن عـرف و     -000ماده 

كووده اتومب ل درصورت عدم موع قانوني و عريض بودن معبر و عدم ايجاد مزاحمت براي عابران ضامن گذارنده كاال يا متوقف

 زيانهاي وارده ن ست.

 

 

هرگاه كسي چ زي را در مکاني مانود ديوار يا بالکن ملك خود كه قرار دادن اش اء در آن جايز اسـت، قـرار    -000ماده 

ب وي نشده به معبر عام و يا ملك ديگري ب فتد و موجب صدمه يا خسارت شود ضمان موتفـي  د و در اثر حوادث پ شده

 است مگر آنکه آن را طوري گذاشته باشد كه نوعاً مستعد صدمه يا خسارت باشد.

 

 

 

بـالکن و مانوـد آن را بـا     نحو مجاز بسـازد يـا  دار احداث ملکي است بوايي را بهاگر مالك يا كسي كه عهده -000ماده 

رعايت نکات ايموي و ضوابط فوي كه در استحکام بوا الزم است در محل مجاز احداث كود و اتفاقاً موجـب آسـ ب يـا    

 خسارت گردد، ضامن ن ست.

ربـط  اي باشد كه نتوان آن را به مالك مستود نمود مانود آنکه مسـتود بـه مهودسـان ذي   گونهاگر عمل غ رمجاز به -تبصره

 ساختمان باشد ضمان از مالك موتفي و كسي كه عمل مذكور مستود به اوست ضامن است.

 

 

 

هرگاه شخصي بوا يا ديواري را برپايه محکم و با رعايت مقرراتي كه در اسـتحکام بوـا و ايموـي الزم اسـت      -000ماده 

موجب آس ب گردد، ضامن ن ست و  ب وي نشده، مانود زلزله يا س ل، سقوط كود وعلت حوادث پ شاحداث نمايد لکن به

كود لکن اتفاقاً چوانچه ديوار يا بوا را به سمت ملك خود احداث نمايد كه اگر سقوط كود طبعاً در ملك خود، سقوط مي

 به سمت ديگري سقوط نمايد و موجب آس ب گردد، ضامن ن ست.



138 

 

شده است در معرض ريزش قرار گ رد يا متمايـل  هرگاه ديوار يا بوايي كه برپايه استوار و غ رمتمايل احداث  -000ماده 

به سقوط به سمت ملك ديگري يا معبر گردد اگر قبل از آنکه مالك تمکن اصالح يا خراب كردن آن را پ دا كود سـاقط  

نحو مقتضي افراد در معرض آس ب را از وجـود خطـر   شود و موجب آس ب گردد، ضمان موتفي است مشروط به آنکه به

انگـاري  سازي و جلوگ ري از وقوع آس ب، سـهل  . چوانچه مالك با وجود تمکن از اصالح يا رفع يا آگاهآگاه كرده باشد

 نمايد، ضامن است.

تبصره ـ هرگاه ديوار يا بوايي كه ساقط شده متعلق به صغ ر يا مجوون باشد وليّ او ضامن است و اگـر بوـاي مـذكور از     

 ن ضامن است.بواهاي عمومي و دولتي باشد، متولي و مسؤول آ

 

 

 

 

 

 

دار صدمه و خسارت ناشي هرگاه شخصي ديوار يا بواي ديگري را بدون اذن او متمايل به سقوط نمايد، عهده -002ماده 

 از سقوط آن است.

 

 

 

كوـد و  هرگاه شخصي در ملك خود يا مکان مجاز ديگري، آتشي روشن كود و بداند كه به جايي سرايت نمي -000ماده 

جايي ديگر سرايت نمايد و موجب خسارت و صدمه گردد ضمان ثابـت ن سـت و در   سرايت نکود لکن اتفاقاً بهغالباً ن ز 

 غ ر اين صورت ضامن است.
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متصرف هر ح واني كه از احتمال حمله آن آگاه است بايد آن را حفظ نمايد و اگر در اثر تقصـ ر او، ح ـوان    -000ماده 

امن است. ولي اگر از احتمال حمله ح وان آگاه نبوده و عدم آگاهي ناشي از تقص ر مزبور به ديگري صدمه وارد سازد، ض

 او نباشد، ضامن ن ست.

 شود. نگهداري ح واني كه شخص توانايي حفظ آن را ندارد، تقص ر محسوب مي -0تبصره 

در بـه حفـظ و   نگهداري هر وس له يا شيء خطرناكي كه ديگران را در معرض آس ب قرار دهد و شـخص قـا   -0تبصره 

 ( اين ماده است.0رساني آن نباشد، مشمول حکم تبصره)جلوگ ري از آس ب

 

 

 

 

 

هرگاه شخصي با اذن كسي كه حق اذن دارد، وارد موزل يا محلي كه در تصرف اوست، گـردد و از ناح ـه    -000ماده 

ه آن شيء يا ح ـوان قبـل از   دهوده ضامن است، خواح وان يا ش ئي كه در آن مکان است صدمه و خسارت بب ود، اذن

رساني آن علم داشته باشد خواه دهوده نسبت به آس باذن در آن محل بوده يا بعداً در آن قرار گرفته باشد و خواه اذن

 نداشته باشد.

در مواردي كه آس ب مستود به مصدوم باشد مانود آنکه واردشونده بداند ح وان مزبـور خطرنـاك اسـت و اذن    -تبصره 

 باشد، ضمان موتفي است.از آن آگاه ن ست و يا قادر به رفع خطر نميدهوده 

 

 

 

كه سوار ح وان است آن را در معابر عمومي يا ديگر محلهاي غ ر مجاز متوقف نمايـد در مـورد    كسيهرگاه  -004ماده 

نچه مهار ح ـوان  باشد ضامن است و چواكود و مستود به فعل شخص مزبور ميوارد مي ح وانهايي كه آن  تمام خسارت

 در دست ديگري باشد مهاركووده به ترت ب فو  ضامن است.
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هـايي اسـت كـه     هرگاه شخصي عملي انجام دهد كه موجب تحريك يا وحشت ح وان گردد ضامن جوايـت  -000ماده 

 كود مگر آنکه عمل مزبور مصدا  دفاع مشروع باشد.ح وان در اثر تحريك يا وحشت وارد مي

 

 

هرگاه دو يا چود عامل، برخي به مباشرت و بعضي به تسب ب در وقوع جوايتي، تنث ر داشته باشود، عاملي كـه   -000ماده 

باشود مگر تنث ر  طور مساوي ضامن مي جوايت مستود به اوست ضامن است و چوانچه جوايت مستود به تمام عوامل باشد به

ن تنث ر رفتارشان مسؤول هستود. در صورتي كـه مباشـر در   رفتار مرتکبان متفاوت باشد كه در اين صورت هريك به م زا

 اخت ار، جاهل، صغ ر غ رمم ز يا مجوون و مانود آنها باشد فقط سبب، ضامن است.جوايت بي

 

 

 

واسطه با يکديگر كشته شوند يا آس ب بب ووـد، چوانچـه م ـزان تـنث ر آنهـا در      هرگاه دو نفر بر اثر برخورد بي -000ماده 

عمدي نصف ديه هر كدام از مال ديگري و در مورد خطاي محض نصف ديه  وي باشد در مورد جوايت شبهبرخورد، مسا

شود و اگر توها يکي از آنها كشته شود يا آس ب بب ود، حسب مورد عاقلـه يـا    وس له عاقله ديگري پرداخت ميهر كدام به

 ازند.عل ه يا اول اي دم او بپرد خود مرتکب، نصف ديه را بايد به مجويٌ

 

 

 

 

هرگاه در اثر برخورد دو وس له نقل ه زم وي، آبي يا هوايي، رانوده يا سرنش وان آنها كشته شوند يا آس ب بب وود  -000ماده 

درصورت انتساب برخورد به هر دو رانوده، هريك مسؤول نصف ديه رانوده مقابل و سرنش وان هر دو وس له نقل ه است و 

هاي مقابل و سرنش وان هر سـه  م برخورد كوود هريك از رانودگان مسؤول يك سوم ديه رانودهچوانچه سه وس له نقل ه با ه

گونهشود و هرگاه يکي از طرف ن مقصر باشد به باشد و به هم ن صورت در وسايل نقل ه ب شتر، محاسبه ميوس له نقل ه مي

 اي كه برخورد به او مستود شود، فقط او ضامن است.
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ل ه مواردي كه تقص ر موجب ضمان مدني يا ك فري است، دادگاه موظف است استواد نت جه حاصـله بـه   در ك -000ماده 

 تقص ر مرتکب را احراز نمايد.

 

 

 

وجود آيـد، ضـمان   هرگاه برخورد ب ن دو يا چود نفر يا وس له نقل ه بر اثر عوامل قهري مانود س ل و طوفان به -002ماده 

 موتفي است.

 

 

قدري ضع ف ارد برخورد هرگاه حادثه به يکي از طرف ن مستود باشد مثل ايوکه حركت يکي از طرف ن بهدر مو -000ماده 

 باشد كه اثري بر آن مترتب نگردد، توها درباره طرفي كه حادثه مستود به او است، ضمان ثابت است.

 

 

تعريف جوايات عمـدي گـردد حسـب     در برخورد دو وس له نقل ه هرگاه رفتار هر دو يا يکي از آنها مشمول -000ماده 

 شود. مورد به قصاص يا ديه حکم مي

 

 

طوري كه آن جوايت يا  نحو شركت سبب وقوع جوايت يا خسارتي بر ديگري گردند بههرگاه دو يا چود نفر به -000ماده 

 باشود. طور مساوي ضامن مي خسارت به هر دو يا همگي مستود باشد، به
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علـت برخـورد آسـ ب    ايجاد مانع يا سببي دو يا چود نفر يا وس له نقل ه با هم برخورد كوود و بههرگاه بر اثر  -004ماده 

 بب وود و يا كشته شوند، مسبب ضامن است.

 

 

 

صورت طـولي دخالـت داشـته    نحو سبب و بههرگاه دو يا چود نفر با انجام عمل غ رمجاز در وقوع جوايتي به -000ماده 

و در وقوع جوايت قبل از تنث ر سبب يا اسباب ديگر باشد، ضامن است مانود آنکه يکي از آنان باشود كسي كه تنث ر كار ا

گودالي حفر كود و ديگري سوگي در كوار آن قرار دهد و عابري به سبب برخورد با سوگ به گـودال ب فتـد كـه در ايـن     

داشته باشود كه در اين صـورت   صورت، كسي كه سوگ را گذاشته، ضامن است مگر آنکه همه قصد ارتکاب جوايت را

 شود. شركت در جرم محسوب مي

 

 

 

 

( اين قانون عمل يکي از دو نفر غ رمجاز و عمل ديگري مجـاز باشـد مانوـد آنکـه     000هرگاه در مورد ماده) -000ماده 

مجـاز  شخصي وس له يا چ زي را در كوار معبر عمومي كه مجاز است، قرار دهد و ديگري كوار آن چاهي حفر كود كـه  

ن ست، شخصي كه عملش غ رمجاز بوده، ضامن است. اگر عمل شخصي پس از عمل نفر اول و با توجه به ايوکه ايجـاد  

 شود انجام گرفته باشد، نفر دوم ضامن است. آن سبب در كوار سبب اول موجب صدمه زدن به ديگران مي
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عل ه باشـد ضـمان    اً مستود به عمد و يا تقص ر مجويٌدر كل ه موارد مذكور در اين فصل هرگاه جوايت موحصر -000ماده 

ثابت ن ست. در مواردي كه اصل جوايت مستود به عمد يا تقص ر مرتکب باشد لکن سرايت آن مستود به عمد يـا تقصـ ر   

 عل ه باشد مرتکب نسبت به مورد سرايت ضامن ن ست. مجويٌ

 

 

 

 فصل هفتم ـ تداخل و تعدد ديات

ات، اصل بر تعدد ديات و عدم تداخل آنها است مگر مواردي كه در اين قانون خالف آن مقـرر  در تعدد جواي -000ماده 

 شده است.

 

 

عل ه در اثر سرايت صدمه يا صدمات غ رعمدي فوت نمايد يا عضوي از اعضاي او قطع شود يـا   هرگاه مجويٌ -000ماده 

 شود: ترت ب ذيل ديه تع  ن ميآس ب بزرگتري بب ود به

 شود. درصورتي كه صدمه وارده يکي باشد، توها ديه نفس يا عضو يا آس ب بزرگتر ثابت مي -الف 

در صورت تعدد صدمات چوانچه مرگ يا قطع عضو يا آس ب ب شتر، در اثر سرايت تمام صدمات باشد، توهـا ديـه    -ب 

اثر سرايت برخـي از صـدمات   شود و اگر مرگ يا قطع عضو يا آس ب بزرگتر در  نفس يا عضو يا آس ب بزرگتر ثابت مي

كوـد و ديـه صـدمات غ رمسـري، جداگانـه      باشد، ديه صدمات مسري در ديه نفس يا عضو يا آس ب بزرگتر تداخل مي

 شود. محاسبه و مورد حکم واقع مي

 

 

ت هرگاه صدمه وارده عمدي باشد و نوعاً كشوده يا موجب قطع عضو يا آس ب ب شتر نباشد لکن اتفاقاً سـراي  -042ماده 

كود، عالوه بر حق قصاص يا ديه، نسبت به جوايت عمدي كمتر، حسب مورد ديه جوايت ب شتر ن ز بايد پرداخـت شـود   

عل ـه يـا قطـع     مانود ايوکه شخصي عمداً انگشت ديگري را قطع كود و اتفاقاً اين قطع سرايت كود و موجب فوت مجوـيٌ 

 عل ه ن ز بايد پرداخت شود. د ديه نفس يا ديه دست مجويٌدست او گردد، عالوه بر حق قصاص يا ديه انگشت، حسب مور
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وجود آيد چوانچه هريك از آنهـا  هرگاه در اثر يك ضربه يا هر رفتار ديگر، آس بهاي متعدد در اعضاي بدن به -040ماده 

نـوع بـوده    در اعضاي مختلف باشد يا همه در يك عضو بوده ولي نوع هر آس بي غ ر از نوع ديگري باشد و يـا از يـك  

 ولکن در دو يا چود محل جداگانه از يك عضو باشد، هر آس ب ديه جداگانه دارد.

 

 

 

 هرگاه در اثر رفتارهاي متعدد، آس بهاي متعدد ايجاد شود هر آس بي ديه جداگانه دارد. -040ماده 

 

 

و توها ديه يك آس ب ثابت كود درصورت وجود مجموع شرايط چهارگانه ذيل، ديه آس بهاي متعدد تداخل مي -040ماده 

 شود: مي

 هاي متعدد يا جراحات متعدد از يك نوع باشد.همه آس بهاي ايجاد شده مانود شکستگي -الف

 همه آس بها در يك عضو باشد. -ب

 اي نزديك به هم باشد كه عرفاً يك آس ب محسوب شود.گونهآس بها متصل به هم يا به -پ

 وجود آيد.مرتکب بهمجموع آس بها با يك رفتار  -ت

 

 

 

 

هرگاه در اثر يك يا چود رفتار، موافع متعدد زائل يا ناقص شود مانود ايوکه در اثـر ضـربه بـه سـر، ب وـايي،        -044ماده 

 شووايي و عقل كسي از ب ن برود يا كم شود، هريك ديه جداگانه دارد.
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كه موجر به زوال يا اختالل موفعت گردد توهـا ديـه   هرگاه موفعتي قائم به عضوي باشد در جوايت بر آن عضو  -040ماده 

شود ولي اگر موفعت قائم به آن عضو نبوده و م ان از ب ن رفتن عضو و زوال موفعت مالزمه نباشد، اگرچـه   ب شتر ثابت مي

ـ  د و وجود آن عضو در تقويت و تسه ل موفعت مؤثر باشد، مانود الله گوش و ب وي كه در تقويت شووايي و بويايي مؤثرن

 به سبب قطع الله گوش يا ب وي، شووايي يا بويايي ن ز زائل يا ناقص گردد، هركدام ديه جداگانه دارد.

 

 

 

 

 

وجود آيد مانود ايوکه با شکستن سـر، عقـل زائـل    چوانچه به سبب ايراد ضربه يا جراحت، صدمه بزرگتري به -040ماده 

باشد اگر با يك ضربه يا جراحت واقع شده باشد ديه ضربه  شود، هرگاه آن جراحت علت و سبب زوال يا نقصان موفعت

شود و چوانچه زوال  كود و توها ديه زوال يا نقصان موفعت كه ب شتر است پرداخت مييا جراحت در ديه ب شتر تداخل مي

ـ  موفعت يا نقصان آن با ضربه يا جراحت ديگري غ ر از ضربه د و يـا  اي كه جراحت را ايجاد كرده است، واقع شـده باش

اي كه الزم و ملزوم يکديگرند، نباشد و اتفاقاً بـا آن ضـربه و   گونهضربه يا جراحت وارده علت زوال يا نقصان موفعت به

 جراحت، موفعت ن ز زائل گردد يا نقصان يابد، ضربه يا جراحت و موفعت، هر كدام ديه جداگانه دارد.

 

 

 

 

 

شود  يا جائفه يکباره واقع شود، توها ديه همان جراحت عم ق پرداخت ميهرگاه جراحت عم قي مانود موقّله و  -040ماده 

تر مانود موضحه و سپس جراحت شديدتر مانود موقّله ايجاد شـود،  و اگر به تدريج واقع شود يعوي ابتداء جراحت خف ف

سـبب ضـربه    شود و درصورتي كه بـه  چوانچه به سبب سرايت جراحت اول باشد توها ديه جراحت شديدتر پرداخت مي

 ديگري باشد، خواه دو ضربه از يك نفر خواه از چود نفر باشد، هريك از دو جراحت، ديه جداگانه دارد.



146 

 

 

 

 

سبب در اعضاء و موافع، مقدار ارش يك جوايت، ب ش از ديه مقدر براي آن عضو يا موفعت ن ست و چوانچه به -040ماده 

 گردد. اي تع  ن مي بي در آنها ايجاد شود، براي هر آس ب ديه جداگانهآن جوايت، موفعت يا عضو ديگري از ب ن رود يا ع

 

 

 

 بخش دوم ـ مقادير ديه

 فصل اول ـ ديه نفس

موارد ديه كامل همان است كه در مقررات شرع تع  ن شده است و م زان آن در ابتداي هر سال توسط رئ س  -040ماده 

 شود. تع  ن و اعالم مي مقام رهبريقوه قضائ ه به تفص ل بر اساس نظر 

 

 

 ديه قتل زن، نصف ديه مرد است. -002ماده 

 

ديه خوثاي ملحق به مرد، ديه مرد و ديه خوثاي ملحق به زن، ديه زن و ديه خوثاي مشکل، نصف ديه مـرد بـه   -000ماده 

 عالوه نصف ديه زن است.

عل ه مرد ن ست، معادل تفاوت ديه تا سقف ديه مرد از صودو  تنم ن خسارتهاي بـدني   كه مجويٌ جواياتيدركل ه  -تبصره

 شود. پرداخت مي
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شخص متولد از زنا در صورتي كه هر دو يا يکي از طرف ن زنا مسلمان باشود، در احکام ديه مانوـد مسـلمان    -000ماده 

 است.

 

 

تي كه فرزند و همسر نداشته باشد و زنا از هر دو طـرف بـا رضـايت    وارث ديه شخص متولد از زنا درصور -000ماده 

صورت گرفته باشد، مقام رهبري است و چوانچه يکي از طرف ن شبهه داشته يا اكراه شده باشد، همان طرف يا اقـوام او،  

 باشود. وارث ديه مي

 

 

 

اخته شـده در قـانون اساسـي جمهـوري     براساس نظر حکومتي مقام رهبري، ديه جوايت بر اقل تهاي ديوي شو -004ماده 

 گردد. اسالمي ايران به اندازه ديه مسلمان تع  ن مي

 

 

يـا در  « الحجـه القعـده وذي محرم، رجب، ذي»عل ه هر دو در ماههاي حرام  مجويٌ فوتمرتکب و  رفتارهرگاه  -000ماده 

افـزوده  ديـه ن ـز    سـوم يك، ديه نفسعالوه بر محدوده حرم مکه، واقع شود خواه جوايت عمدي خواه غ رعمدي باشد، 

 گردد. ساير مکانها و زمانهاي مقدس و متبرك مشمول حکم تغل ظ ديه ن ست. مي

است مانود ماه رجـب كـه از مغـرب شـرعي آخـرين روز مـاه        مغرب شرعیو پايان ماههاي حرام،  معيار شروعتبصره ـ  

 .رسد پايان ميالثاني، شروع و با مغرب شرعي آخرين روز ماه رجب به  جمادي
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پـس از  ن ـز   سقط جوـ ن . فرقی ميان بالغ و غيربالغ، زن و مرد و مسلمان و غيرمسلمان نيستديه  در حکم تغل ظ -000ماده 

كووده ديه باشد ن ز جـاري  المال پرداخت در مواردي كه عاقله يا ب ت، مشمول حکم تغل ظ است. تغل ظ ديه، پيدايش روح

 شود ن ز اين حکم جاري است. علت عدم امکان قصاص يا عدم جواز آن ديه پرداخت ميدر قتل عمدي كه به است.

 

 

 

 است و در جوايت بر اعضاء و موافع جاري ن ست. قتل نفس تغل ظ ديه مخصوص -000ماده 

 

 فصل دوم ـ قواعد عمومي ديه اعضاء

ص در آن ممکن ن ست يا بـر ديـه،   در جوايت غ رعمدي بر اعضاء و جوايت عمدي كه قصاص ندارد يا قصا -000ماده 

 شود. شرح مقرر در اين قانون، ديه ثابت ميمصالحه شده و مقدار آن مشخص نشده است به

 

 

اي بر عضو يا موافع وارد آيد چوانچه براي آن جوايت در شرع ديه مقدر يا نسبت هرگاه در اثر جوايت صدمه  -000ماده 

مقرر شده باشد مقدار مقرر و چوانچه شرعاً مقدار خاصي براي آن تع  ن نشـده  شرح مودرج در اين قانون مع وي از آن به

 ارش آن قابل مطالبه است.

 

 

ديه زن و مرد در اعضاء و موافع تا كمتر از ثلث ديه كامل مرد يکسان است و چوانچه ثلث يا ب شتر شود ديـه   -002ماده 

 يابد.زن به نصف تقل ل مي

 

 

يا چود ضربه، آس بهاي متعددي بر يك يا چود عضو وارد شود، مالك رس دن ديه به ثلـث،   هرگاه در اثر يك -000ماده 

 طور جداگانه است مگر ايوکه آس بهاي وارده بر عضو، عرفاً يك آس ب و جوايت محسوب شود. ديه هر آس ب به
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و موافع زن نبايد بـ ش از   در موارد ارش فرقي م ان زن و مرد ن ست لکن م زان ارش جوايت وارده بر اعضاء -000ماده 

 ديه اعضاء و موافع او باشد، اگرچه مساوي با ارش همان جوايت در مرد باشد.

 

 

از ب ن بردن هر يك از اعضاي فرد و هر دو عضو از اعضاي زوج، ديه كامل و از ب ن بردن هريك از اعضاي  -000ماده 

بدن باشد خواه از اعضاي ظاهري مگر ايوکـه در قـانون   زوج، نصف ديه كامل دارد. خواه عضو مزبور از اعضاي داخلي 

 ترت ب ديگري مقرر شده باشد.

 

 

فلج كردن عضو داراي ديه مع ن، دو سوم ديه آن عضو و از ب ن بردن عضو فلج، يك سوم ديه همان عضو را  -004ماده 

ارايي از دست رفتـه، ارش تع ـ ن   رود، با توجه به كدارد. در فلج كردن نسبي عضو كه درصدي از كارايي آن از ب ن مي

 گردد. مي

 

 

از ب ن بردن قسمتي از عضو يا موفعت داراي ديه مقدر به همان نسبت ديه دارد به اين ترت ب كه از ب ن بـردن   -000ماده 

م زان يك سوم داراي ديه است مگر ايوکه در قانون ترت ب ديگـري  سوم آن به م زان نصف و از ب ن بردن يكنصف آن به

 رر شده باشد.مق

 شود. در مواردي كه نسبت از ب ن رفته قابل تشخ ص نباشد، ارش تع  ن مي -0تبصره 

عل ه ناگزير از قطع آن باشد ديه  هرگاه جوايت، عضو را در وضع تي قرار دهد كه به تشخ ص كارشواس، مجويٌ -0تبصره 

 شود. قطع عضو ثابت مي
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ل آن در محل عضو از ب ن رفته، قرار گرفته است و مانوـد عضـو اصـلي داراي    ديه اعضائي كه با پ وند و امثا -000ماده 

م زان ديه عضو اصلي است و اگر داراي ح ات گردد ولي از جهت ديگري مع وب شـود، ديـه عضـو    شوند بهح ات مي

 مع وب را دارد. از ب ن بردن اعضاي مصووعي، توها موجب ضمان مالي است.

 

 

فتار مرتکب نه موجب آس ب و ع بي در بدن گردد و نه اثري از خود در بدن برجاي بگذارد در مواردي كه ر -000ماده 

ضمان موتفي است لکن در موارد عمدي در صورت عدم تصال ، مرتکب به حبس يا شال  تعزيري درجه هفت محکـوم  

 شود. مي

 

 

اي اصالح شود كه ه چ ع ـب و  نهگودرشکستگي عضوي كه داراي ديه مقدر است، چوانچه پس از جوايت به -000ماده 

نقصي در آن باقي نماند، چهار ب ست و پوجم ديه آن عضو ثابت است و چوانچه با ع ب و نقص اصالح شود يا براي آن 

 عضو ديه مقدري نباشد، ارش ثابت است مگر در مواردي كه در اين قانون خالف آن مقرر شده باشد.

 

 

 

 خرد شدن استخوان هر عضو داراي ديه مقدر به شرح زير است: ديه شکستن، ترك برداشتن و -000ماده 

 ديه شکستن استخوان هر عضو يك پوجم ديه آن عضو و اگر بدون ع ب درمان شود چهارپوجم ديه شکستن آن است. -الف

ديه خرد شدن استخوان هر عضو يك سوم ديه آن عضو و اگر بدون ع ب درمان شود چهارپوجم ديه خرد شـدن آن   -ب

 خوان است.است

 ديه ترك برداشتن استخوان هر عضو چهار پوجم ديه شکستن آن عضو است. -پ

ديه جراحتي كه به استخوان نفوذ كود بدون آنکه موجب شکستگي آن گردد و ن ز ديه موضحه آن، يك چهارم ديـه   -ت

 شکستگي آن عضو است.
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خرد شود يـا تـرك بخـورد، درصـورتي كـه عرفـاً       هرگاه يك استخوان از چود نقطه جداي از هم بشکود يا  -002ماده 

هـاي   وجود آيد و مجموع ديه جوايـت هاي متعدد محسوب گردد، هريك ديه جداگانه دارد هرچود با يك ضربه به جوايت

 مزبور از ديه عضو هم ب شتر باشد.

 

 

 

نگردد، موجـب ارش و  دررفتگي استخوان از مفصل، درصورتي كه موجب شلل يا از كارافتادگي كامل عضو  -000ماده 

در غ ر اين صورت موجب دو سوم ديه همان عضو و درصورت درمان بدون ع ب موجب چهارپوجم از دوسوم ديـه آن  

 باشد.عضو مي

 

 

 هرگاه در اثر جوايتي تکه كوچکي از استخوان از آن جدا شود، ديه شکستگي ثابت است. -000ماده 

 
 اي دارد.ص عضو يا صدمه ديگري گردد، هر يك ديه جداگانههرگاه صدمه بر استخوان، موجب نق -000ماده 

 
هرگاه بر اثر يك يا چود ضربه، عالوه بر دررفتگي مفصل، استخوان ن ز بشکود يـا تـرك بخـورد، دو جوايـت      -004ماده 

 اي، هم اسـتخوان بشـکود و هـم جراحتـي مانوـد     شود و هريك ديه يا ارش جداگانه دارد. اگر بر اثر ضربه محسوب مي

 موضحه يا نافذه و يا جائفه در بدن ايجاد شود ن ز اين حکم جاري است.

 

 

 

 

 خوردن عضو پس از جوايت تنث ري در ديه ندارد. پ وند -000ماده 
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 ديه مقدر اعضاء -فصل سوم 

 ديه مو -مبحث اول 

امـل دارد و اگـر دوبـاره    كودن و يا از ب ن بردن تمام موي سر يا ريش مرد، درصورتي كه ديگر نرويد، ديه ك -000ماده 

پشت و سوم ديه كامل ثابت است. در اين حکم فرقي م ان موي كمبرويد، نسبت به موي سر، ارش و نسبت به ريش يك

 پرپشت و كودك و بزرگسال ن ست.

 

 

 

كودن و يا از ب ن بردن تمام موي سر زن، درصورتي كه ديگر نرويد، موجـب ديـه كامـل زن و اگـر دوبـاره       -000ماده 

 پشت و پرپشت و كودك و بزرگسال ن ست.برويد، موجب مهرالمثل است. در اين حکم فرقي م ان موي كم

 شود. اگر مهرالمثل ب ش از ديه كامل زن باشد فقط به مقدار ديه كامل زن، پرداخت مي -تبصره

 

 

 

نرويد، بايـد بـه نسـبت، ديـه     چوانچه قسمتي از موي سر مرد يا زن يا ريش مرد طوري از ب ن برود كه ديگر  -000ماده 

سوم ديه كامل و در موي سر زن به پرداخت شود و اگر دوباره برويد، در موي سر مرد، ارش و در ريش به نسبت از يك

 همان نسبت از مهرالمثل، بايد ديه پرداخت شود.

 

 

 

اذن شخص معتبرن ست، با كودن موي سر زن يا مرد يا ريش مرد، چوانچه با رضايت شخص يا در مواردي كه  -000ماده 

 هاي پزشکي الزم باشد، ديه يا ارش ندارد. رضايت ولي او باشد يا به جهت ضرورت
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تشخ ص روي دن و نروي دن مو با كارشواس مورد وثو  است. چوانچه نظر كارشواس بر نروي دن باشد و ديـه   -002ماده 

سوم ديه و يا مهرالمثل، حسب مورد به د بر ارش يا يكپرداخت شود، ولي پس از آن خالف نظر او ثابت گردد، بايد مازا

سوم ديه و يا مهرالمثل، حسب مـورد  كووده ديه، مسترد شود و اگر نظر كارشواس بر روي دن باشد و ارش يا يك پرداخت

 التفاوت آن پرداخت شود. پرداخت شود ولي خالف نظر او ثابت گردد، بايد مابه

 

 

 

بردن هر يك از ابروها، اگر بدون رضايت شخص يا ولي او در مواردي كه اذن شخص معتبر كودن و يا از ب ن  -000ماده 

چهارم ديه كامل دارد و اگر دوباره برويـد، موجـب ارش اسـت و اگـر     ن ست و يا بدون ضرورت تجويزكووده باشد يك

يه با احتساب مقدار مسـاحت،  مقداري از آن برويد نسبت به مقداري كه روي ده، ارش و نسبت به مقداري كه نروي ده، د

 شود. تع  ن مي

 

 

 

اگر مقداري از موي سر، ريش و ابرو پ ش از جوايت از ب ن رفته باشد، زائل كردن باق مانده آنها، حکم از ب ن  -000ماده 

 بردن قسمتي از مو را دارد.

 

 

از ب ن برود، عالوه بر ديه مو يا ريش  هرگاه با از ب ن بردن عضو يا پوست و مانود آن، موي سر، ريش يا ابرو -000ماده 

 شود. يا ابرو، حسب مورد ديه يا ارش جوايت ن ز پرداخت مي
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از ب ن بردن تمام يا قسمتي از موي پلك يا ساير موهاي بدن در صورت بروز ع ب و نقـص موجـب ارش اسـت،     -004ماده 

پوست و مانود آن باشد، توها ديه يـا ارش محـل مـو پرداخـت     خواه برويد خواه نرويد و چوانچه با از ب ن بردن عضو يا كودن 

 شود. مي

 

 

هرگاه موي سر مرد يا زن يا ريش مرد كه از ب ن رفته است با ع ب و نقص برويد مانود آنکه رنگ يـا حالـت    -000ماده 

سوم ديه كامل از يكپشت برويد، ارش ثابت است. مقدار ارش مزبور در مورد ريش بايد ب شتر طب عي آن تغ  ر كود يا كم

شود. در مورد موي سـر زن ن ـز    و در مورد موي سر مرد، ب شتر از ارشي باشد كه درصورت رويش بدون ع ب تع  ن مي

 عالوه بر ارش يا ثلث ديه يا مهرالمثل حسب مورد بايد ارش ديگري براي ع ب حاصله پرداخت شود.

 

 

 

آن است و ش وه از ب ن بردن مانود كودن يا سـوزاندن، تـنث ري در    مالك مسؤول ت صدمه به مو، از ب ن بردن -000ماده 

 حکم ندارد.

 

 

 مبحث دوم ـ ديه چشم

هايي كه ب وايي دارند درآوردن و يا از ب ن بردن دو چشم ب وا ديه كامل و هريك از آنها نصف ديه دارد. چشم -000ماده 

كوري و موحرف بودن با هم فر  يا از جهات ديگر مانود شب در اين حکم يکسانود هرچود م زان ب وايي آنها متفاوت باشد

 داشته باشود.

هرگاه لکه دائمي موجود در چشم مانع ب وايي قسمتي از چشم گردد، درصورتي كه تع  ن مقدار آن ممکن باشـد  تبصره ـ  

 شود. به همان نسبت از ديه كسر و در غ ر اين صورت، ارش پرداخت مي
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از ب ن بردن چشم ب واي كسي كه فقط يك چشم ب وا دارد و چشم ديگرش ناب واي مـادرزادي و   درآوردن و يا -000ماده 

يا به علل غ رجوايي از ب ن رفته باشد موجب ديه كامل است لکن اگر چشم ديگرش را در اثر قصـاص يـا جوـايتي كـه     

 باشد.استحقا  ديه آن را داشته است از دست داده باشد ديه چشم ب وا، نصف ديه كامل مي

 

 

 

 ششم ديه كامل است.ديه درآوردن و يا از ب ن بردن هر چشمي كه ب وايي ندارد يك -000ماده 

 

 

ششم ديه كامل و ديـه هـر يـك از     ديه مجموع چهارپلك دوچشم، ديه كامل، ديه هريك از پلکهاي باال، يك -002ماده 

 چهارم ديه كامل است. پلکهاي پاي ن، يك

 و پلك را يکجا از ب ن ببرد، هريك ديه جداگانه دارد.هرگاه كسي چشم  -تبصره 

 

 

 

چهارم ديه ششم ديه و شکافتن هريك از پلکهاي پاي ن، موجب يكشکافتن هريك از پلکهاي باال، موجب يك -000ماده 

 است.

 

 مبحث سوم ـ ديه ب وي

ب وي است ديه كامل دارد. از ب ن بردن تمام اي كه پاي ن استخوان قطع كردن و يا از ب ن بردن تمام ب وي يا نرمه -000ماده 

نرمه با تمام يا مقداري از استخوان ب وي درصورتي كه در يك دفعه باشد، موجب ديه كامل است لکن اگر نرمه ب وـي در  

 ن يك دفعه و تمام يا مقداري از استخوان ب وي در دفعه ديگر از ب ن برود، براي نرمه ديه كامل و براي استخوان، ارش تع 

 شود. مي
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شکستن استخوان ب وي درصورتي كه موجب فساد ب وي و از ب ن رفتن آن شود، ديه كامل دارد و چوانچه بدون  -000ماده 

دهم ديه كامل و اگر با ع ب و نقص بهبود پ دا كود، موجب ارش اسـت. در كـج   ع ب و نقص اصالح شود موجب يك

 شود. فساد آن نشود، ارش ثابت ميشدن ب وي يا شکستن استخوان ب وي كه موجر به 

 

 

 

 سوم ديه كامل است. هاي ب وي يا پرده م ان دو سوراخ، موجب يكاز ب ن بردن هريك از پره -004ماده 

 
 

 سوم ديه كامل است.فلج كردن ب وي، موجب دوسوم ديه كامل و از ب ن بردن ب وي فلج، موجب يك -000ماده 

 
 وي و پرده فاصل م ان آن، خواه با پارگي همراه باشد خواه نباشد، درصورتي كـه  هر دو طرف ب كردنسوراخ  -000ماده 

پوجم ديـه كامـل   سوم ديه كامل است و اگر بهبود يابد، موجب يكباعث از ب ن رفتن ب وي يا نوك آن نشود، موجب يك

 است.

  
كامل و درصورتي كه بهبود يابد، يكنهم ديه ديه سوراخ كردن يك طرف ب وي درصورتي كه بهبود ن ابد يك -000ماده 

طرف ب وي با پرده وسط آن درصورتي كه بهبود ن ابد دونهم ديـه كامـل و    ب ستم ديه كامل است و ديه سوراخ كردن يك

 پانزدهم ديه كامل است.درصورتي كه بهبود يابد، يك

 

 

 
 

سوم ديه كامـل و اگـر بهبـود    آن نشود، يكديه پاره كردن ب وي درصورتي كه سبب از ب ن رفتن ب وي يا نوك  -000ماده 

 دهم ديه كامل است.يابد يك
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 باشد.ديه از ب ن بردن نوك ب وي كه محل چک دن خون است، نصف ديه كامل مي -000ماده 

 

 

 مبحث چهارم ـ ديه الله گوش

 رد.از ب ن بردن دو الله گوش، ديه كامل و از ب ن بردن هريك از آنها نصف ديه كامل دا -022ماده 

 ششم ديه كامل است.تبصره ـ از ب ن بردن نرمه هر گوش، موجب يك

 

 

نهم ديه كامل ششم ديه كامل و پاره كردن نرمه يك گوش، موجب يكپاره كردن الله يك گوش، موجب يك -020ماده 

 است و در هر دو مورد در صورت بهبودي كامل، ارش ثابت است.

 

 

 سوم ديه آن را دارد.شده، يك سوم ديه آن و بريدن الله گوش فلجفلج كردن الله هر گوش، دو -020ماده 

 
 

نحوي قطع شود كه استخوان زير آن ظاهر گردد عالوه بر ديه الله گوش، ديه موضحه ن ـز  هرگاه الله گوش به -020ماده 

 بايد پرداخت شود.

 

 

ح ات كامل باشد در احکام اين فصل يکسان گوش شووا و ناشووا يا مع وبي كه الله آن سالم و داراي حس و  -024ماده 

 هستود.

 

 

پاره كردن پرده گوش، موجب ارش است و اگر در اثر آن حس شووايي ن ز از ب ن برود يا نقصان پ ـدا كوـد،    -020ماده 

 ديه آن ن ز بايد پرداخت شود.
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تخوان و شکستگي آن شود هرگاه آس ب رساندن به گوش به حس شووايي سرايت كود يا موجب سرايت به اس -020ماده 

 اي دارد.هر كدام ديه جداگانه

 

 مبحث پوجم ـ ديه لب

از ب ن بردن دو لب، ديه كامل و هريك، نصف ديه كامل دارد و ديه از ب ن بردن مقداري از لب به نسبت تمام  -020ماده 

 شود. لب محاسبه مي

اند و به دو روزنه و ديواره ب وي متصـل و طـول آن   پوشحدود لب باال از نظر عرض، مقداري است كه لثه را مي -تبصره

پوشاند و طول آن همان طـول دهـان   همان طول دهان است و حدود لب پاي ن از نظر عرض، مقداري است كه لثه را مي

 شود. ها جزء لبها محسوب نمياست. حاش ه گونه

 

 

 

گردد موجب ارش است خواه موجـب نمايـان   جوايتي كه باعث جمع شدن يك يا دو لب و يا قسمتي از آن  -020ماده 

 ها بشود خواه نشود. شدن دندان

 

 

هـا كوـار    اي كه با خوده و مانود آن از دندانگونهجوايتي كه موجب سست و فلج شدن هريك از لبها گردد به -020ماده 

 ه آن است.سوم دينرود، موجب دوسوم ديه يك لب و از ب ن بردن هريك از لبهاي سست و فلج شده موجب يك

 

 

سوم ديه كامـل و در صـورت بهبـودي     ها شود، يك نحوي كه باعث نمايان شدن دندانشکافتن هر دو لب به -002ماده 

ششم ديه كامـل و درصـورت بهبـودي بـدون ع ـب،      پوجم ديه كامل دارد. شکافتن يك لب موجب يكبدون ع ب، يك

 دهم ديه كامل است.موجب يك

ها نگردد در صورتي كـه از مصـاديق حارصـه، دام ـه و      ب هرگاه باعث نمايان شدن دندانتبصره ـ جراحات وارده بر ل 

 متالحمه باشد، حکم جراحات مذكور را دارد.
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 مبحث ششم ـ ديه زبان

قطع و يا از ب ن بردن تمام زبان گويا موجب ديه كامل است و ديه از ب ن بردن قسمتي از آن به نسبت گويايي  -000ماده 

  شود. رفته است كه با تقس م تمام ديه به حروف محاسبه مياز ب ن 

شود مانود ايوکه از ب ن بـردن   عل ه تع  ن مي ديه از ب ن بردن اداي هر حرف با توجه به حروف زبان تکلم مجويٌ -0تبصره 

 ودوم ديه كامل است.سيزبان، يك قدرت اداي يك حرف شخص فارسي

تواند تلفظ  گويد يا برخي از حروف را نمي است و يا به كودي يا تودي سخن ميشخصي كه داراي لکوت زبان  -0تبصره 

 شود.  كود، گويا محسوب مي

 

 

 

 

سوم ديه كامل است و از ب ن بردن مقداري از آن، موجب همان قطع و از ب ن بردن تمام زبان الل موجب يك -000ماده 

 مقدار ديه به نسبت مساحت تمام زبان است.

طور موقت قادر به سخن گفتن ن ست،  اي بهعم از مادرزادي و عارضي است لکن كسي كه به واسطه عارضهالل ا -تبصره

 شود. گويا محسوب مي

 

 

 

هرگاه شخصي مقداري از زبان كسي را قطع كود و موجب از ب ن رفتن قدرت اداي تعدادي از حروف گردد و  -000ماده 

ود و موجب از ب ن رفتن قدرت اداي تعداد ديگري از حروف شود هـر  شخص ديگري مقداري ديگر از زبان او را قطع ك

 باشد.شخص به نسبت  تعداد حروفي كه قدرت اداي آنها را از ب ن برده است، ضامن مي
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فرا نرس ده، موجب ديه كامل است لکن اگر زبان كودكي كه زمان سخن گفتن او قطع و از ب ن بردن تمام  -004ماده 

 شود. سوم ديه مسترد ميالل بوده است، مازاد بر يك بعداً معلوم شود كه

 

 

م زان نسبت مساحت قطع هرگاه قسمتي از زبان كودكي كه زمان سخن گفتن او فرا نرس ده است، قطع شود به -000ماده 

گـردد و چوانچـه    شود لکن اگر بعداً معلوم شود كه كودك الل بوده است، دوسوم آن مسـترد مـي   شده، ديه پرداخت مي

معلوم شود كه گويا بوده است، درصورتي كه ديه حروف از ب ن رفته از ديه نسبت گويايي از ب ن رفته ب شتر باشد، مابـه 

 التفاوت آن بايد پرداخت شود.

 

 
 

 مبحث هفتم ـ ديه دندان

 شود: ميترت ب زير توزيع گانه ديه كامل دارد كه بهوهشتهاي دائم ب ست از ب ن بردن تمام دندان -000ماده 

رويد و هاي جلو كه عبارتود از: پ ش، چهارتايي و ن ش كه از هر كدام دو عدد در باال و دو عدد در پاي ن مي دندان -الف

 ب ستم ديه كامل دارد.جمعاً دوازده عدد است، هر كدام يك

قـرار دارد و جمعـاً   هاي عقب كه در چهار سمت پاياني از باال و پاي ن در هر كدام يك ضاحك و سه ضرس  دندان -ب

 چهلم ديه كامل دارد.شانزده عدد است، هر كدام يك

 

 

 

هاي اضافي به هر نام كه باشد و به هر نحو كه روي ده باشد اگر در كودن آنها نقصي حاصل شود، ارش  دندان -000ماده 

 گردد و اگر ه چگونه نقصي حاصل نشود ارش ن ز ندارد. ثابت مي

 وجود آيد، براي جراحت مزبور، ارش ثابت است. ندان زائد نقصي حاصل نشود لکن جراحتي بههرگاه در كودن د -0تبصره 

شده اصلي است يا زائد، ترديد وجود داشته باشد و با رجوع بـه كارشـواس،    هرگاه در مورد ايوکه دندان كوده -0تبصره 

 شود.  االمرين از ديه دندان اصلي و ارش دندان زائد پرداخت ميزائد يا اصلي بودن آن مشخص نشود، اقل
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يابـد  وهشت عدد كمتر باشد به همان نسبت از ديه كامل كـاهش مـي  هاي اصلي دائمي از ب ست هرگاه دندان -000ماده 

 اي كم شده باشد.خواه خلقتاً كمتر باشد يا در اثر عارضه

 

 

 

هايي كه رنگهاي گوناگون دارند، وجود ندارد و اگر دنداني در اثر جوايت، سـ اه   دندانتفاوتي م ان در م زان ديه  -000ماده 

 سوم ديه همان دندان است.شود و ن فتد ديه آن دوسوم ديه همان دندان است و ديه دنداني كه قبالً س اه شده است، يك

، ارش ثابت است و اگر پس از آن شخصي تبصره ـ در تغ  ر رنگ دندان، بدون آنکه س اه شود يا موفعت آن از ب ن برود 

 دندان مزبور را بکود، بايد ديه كامل همان دندان را بدهد.

 

 

 

 

ايجاد ترك يا لق كردن دندان هرگاه در حکم از ب ن بردن آن باشد، موجب ديه همان دنـدان و در غ ـر ايـن     -002ماده 

 صورت موجب ارش است.

 

 

 

كه موفعت آن باقي است، موجب ديه همان دندان و در غ ر اين صورت موجب  خوردهكودن دندان لق يا ترك -000ماده 

 ارش است.
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شکستن آن مقدار از دندان كه نمايان است با بقاي ريشه، ديه همان دندان را دارد و اگر كسي بعد از شکستن  -000ماده 

کسـته اسـت يـا ديگـري، ارش تع ـ ن      مقدار مزبور ريشه را بکود، خواه مرتکب كسي باشد كه مقدار نمايان دندان را ش

 شود. مي

 شکستن مقداري از قسمت نمايان دندان به همان نسبت ديه دارد.  -0تبصره 

اي قبالً از ب ن رفته باشد به همان نسبت از ديه دندان هرگاه قسمتي از دندان كوده شده در اثر جوايت يا عارضه -0تبصره 

 يابد.كاهش مي

 

 

 

 

 

صدم ديه كامل ثابت است مگر ايوکه كودن آن موجب گردد دندان دائمي نرويد كه دندان ش ري يكدر كودن  -000ماده 

 در اين صورت بايد ديه كامل دندان دائمي پرداخت شود. 

 ، مع وب كردن و شکافتن دندان ش ري موجب ارش است.شکستن -تبصره

 

 

 

ود، اگرچه دوباره در محل آن، دندان ديگـري برويـد و   ش با كوده شدن دندان دائمي ديه همان دندان ثابت مي -004ماده 

 مانود سابق شود و چوانچه شخصي دندان روي ده شده را دوباره بکود، بايد ديه كامل همان دندان را بپردازد.

 

 

 

هرگاه به جاي دندان كوده شده دندان ديگري يا همان دندان قرار گ رد و مانود دنـدان اصـلي داراي حـس و     -000ماده 

 ات شود، كودن آن، ديه همان دندان را دارد لکن اگر داراي حس و ح ات نباشد، كودن آن موجب ضمان مالي است.ح 
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 مبحث هشتم ـ ديه گردن

كج شدن و خم دگي گردن در اثر شکستگي در صورت عدم بهبودي و باقي ماندن اين حالـت موجـب ديـه     -000ماده 

 و كج شدگي موجب ارش است.كامل و در صورت بهبودي و زوال حالت خم دگي 

 

 

 

 شکستگي گردن بدون كج شدن و خم دگي آن موجب ارش است. -000ماده 

 

جوايت بر گردن كه مانع فرو بردن يا جويدن غذا و يا نقص آن و يا مانع حركت گـردن شـود موجـب ارش     -000ماده 

 است.

 

 مبحث نهم ـ ديه فك

هاي پاي ن است، ديه كامل،  ن چپ و راست فك كه محل رويش دندانقطع كردن و يا از ب ن بردن دو استخوا -000ماده 

 هر كدام از آنها نصف ديه كامل و مقداري از آنها به همان نسبت ديه دارد.

 

 

ديه فك، مستقل از ديه دندان و ساير اعضاء است و اگر با فك، دندان يا غ ر آن از ب ن برود يا آس ب بب ود هر  -002ماده 

 جداگانه دارد. كدام ديه يا ارش

 

 

جوايتي كه موجب كودي حركت فك شود، ارش دارد و چوانچه مانع جويدن يا موجب نقص آن شـود، ارش   -000ماده 

 شود. آن ن ز افزوده مي
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 از ب ن بردن تمام يا قسمتي از فك باال، موجب ارش است. -000ماده 

 

ان و شکستگي استخوان فك باال مشـمول حکـم   شکستگي استخوان فك پاي ن مشمول حکم شکستگي استخو -000ماده 

 هاي سر و صورت است. شکستگي استخوان

 

 

 سوم ديه كامل دارد.فلج كردن فك پاي ن، دوسوم ديه كامل و قطع فك فلج، يك -004ماده 

 

 مبحث دهم ـ ديه دست و پا

داراي انگشتان كامـل باشـد، موجـب    شرط آنکه قطع كردن و يا از ب ن بردن هريك از دستها از مفصل مچ به -000ماده 

 عل ه داراي دو دست و خواه به هر علت داراي يك دست باشد. نصف ديه كامل است خواه مجويٌ

 

 

 قطع تمام انگشتان يك دست از انتهاي انگشتان يا تا مچ، موجب نصف ديه كامل است. -000ماده 
 

 

 باشد، موجب ارش است.ت داراي انگشت نميقطع كردن و يا از ب ن بردن كف دستي كه به هر عل -000ماده 

در قطع كردن و يا از ب ن بردن كف دستي كه كمتر از پوج انگشت دارد، عالوه بر ديـه آن انگشـتان، نسـبتي از    تبصره ـ  

ارش كف دست ن ز ثابت است، بدين ترت ب كه اگر مچ دست داراي يك انگشت باشد، عـالوه بـر ديـه يـك انگشـت،      

پـوجم ارش كـف دسـت و اگـر     ت و اگر داراي دو انگشت باشد، عالوه بر ديه دو انگشت، سهچهارپوجم ارش كف دس

داراي سه انگشت باشد، عالوه بر ديه سه انگشت، دوپوجم ارش كف دست و اگر داراي چهار انگشت باشد، عـالوه بـر   

 شود. پوجم ارش كف دست ن ز پرداخت ميديه چهار انگشت، يك
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ساعد از آرنج، خواه داراي كف باشد خواه نباشد نصف ديه كامل دارد و قطع دست داراي  قطع دست داراي -000ماده 

 بازو از شانه، خواه داراي آرنج باشد خواه نباشد، نصف ديه كامل دارد.

 

 

 

دستي كه داراي انگشتان است اگر باالتر از مفصل مچ و ن ز دستي كه داراي ساعد است اگر بـاالتر از آرنـج    -000ماده 

 باشد.ع گردد عالوه بر نصف ديه كامل، موجب ارش مقدار زائدي كه قطع شده ن ز ميقط

 

 

قطع دست اصلي كسي كه از مچ يا آرنج يا شانه داراي دو دست است، موجب نصف ديه كامل و قطع دست  -042ماده 

 زائد موجب ارش است. تشخ ص دست اصلي و زائد برعهده كارشواس مورد وثو  است.

 

 

 دهم ديه كامل است.ديه هريك از انگشتان اصلي دست، يك -040ماده 

 

 

سوم ديه آن انگشت و هر بوـد انگشـت شسـت،    بريدن يا از ب ن بردن هر بود انگشت غ ر شست، موجب يك -040ماده 

 موجب نصف ديه شست است.

 

 

سوم ديه همان بود اصلي و ديـه  سوم ديه انگشت اصلي و ديه بودهاي انگشت زائد، يكديه انگشت زائد، يك -040ماده 

 سوم ديه بود اصلي همان انگشت است.بود زائد انگشت اصلي يك

 شود. تبصره ـ درصورتي كه بود انگشت نقصان داشته باشد به همان م زان از مقدار ديه آن كاسته مي
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انگشـت، ديـه قطـع     ديه فلج كردن هر دست دوسوم ديه دست، ديه فلج كردن هر انگشت دوسوم ديه همان -044ماده 

 سوم ديه همان انگشت است.سوم ديه دست و ديه قطع انگشت فلج يكدست فلج يك

 

 

درصد ديه كامل و اگر بدون ع ب طوري كه ديگر نرويد يا فاسد و مع وب برويد، يك ديه از ب ن بردن ناخن به -040ماده 

 باشد.درصد ديه كامل ميبرويد، ن م

 

 

 ديه دست و انگشتان آن، در پا و انگشتان آن ن ز جاري است. احکام مذكور در -040ماده 

 

 مبحث يازدهم ـ ديه ستون فقرات، نخاع و نش موگاه

 ترت ب ذيل است:ديه شکستن ستون فقرات به  -040ماده 

صورت خم ده درآيـد، موجـب   شکستن ستون فقرات درصورتي كه اصالً درمان نشود و يا بعد از عالج به -الف

 است.ديه كامل 

عل ـه   ع ب درمان شود ولي موجب از ب ن رفتن يکي از موافع گردد مانود ايوکه مجوـيٌ شکستن ستون فقرات كه بي -ب

 توان راه رفتن يا نشستن نداشته باشد و يا توان جوسي يا كوترل ادرار وي از ب ن برود، موجب ديه كامل است.

بر ديه ز قب ل موارد مودرج در بود)ب( شود، عالوهشکستن ستون فقرات كه درمان نشود و موجب عوارضي ا -پ

 كامل شکستگي ستون فقرات، موجب ديه يا ارش هريك از عوارض حاصله ن ز است.

 دهم ديه كامل است.شکستن ستون فقرات كه بدون ع ب درمان شود، موجب يك -ت

فقرات، موجـب دوسـوم    حس شدن پاها گردد عالوه بر ديه ستونشکستن ستون فقرات كه موجب فلج و بي -ث

 ديه براي فلج دو پا ن ز است.

هاي گردن جز مهرههاي ستون فقرات بهمراد از شکستن ستون فقرات، شکستن يك يا چود مهره از مهره -0تبصره 

 باشد. و استخوان دنبالچه مي

كـه  جوايتي كه سبب خم دگي پشت شود بدون آنکه موجب شکستن ستون فقـرات گـردد درصـورتي     -0تبصره 

 دهم ديه كامل است.خم دگي درمان نشود، موجب ديه كامل و درصورتي كه بدون ع ب درمان شود، ديه آن يك
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 قطع نخاع ديه كامل و قطع جزئي از آن به نسبت مساحت عرض، ديه دارد. -040ماده 

 

 شود. بر ديه نخاع افزوده ميهرگاه قطع نخاع موجب ع ب عضو ديگر شود، حسب مورد ديه يا ارش آن عضو  -040ماده 

 

 

نحوي كه به استخوان برسد، ديه كامل و هر كدام از آنها، نصف ديه كامل و قسمتي از از ب ن بردن دو كپل به -002ماده 

 آن، به همان نسبت ديه دارد.

 

 

قـادر بـه ضـبط    عل ه  شکستن استخوان دنبالچه، موجب ارش است مگر آنکه جوايت مزبور باعث شود مجويٌ -000ماده 

مدفوع نباشد كه در اين صورت ديه كامل دارد و اگر قادر به ضبط مدفوع باشد ولي قادر به ضبط باد نباشد، ارش آن ن ز 

 شود. پرداخت مي

 

 

ها و مقعد وارد شده است موجب عدم ضبط ادرار يا مدفوع يـا هـردو    اي كه به حد فاصل ب ضههرگاه صدمه -000ماده 

 دارد. گردد، يك ديه كامل
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 مبحث دوازدهم ـ ديه دنده و ترقوه

چهلم ديه كامل و ديـه شکسـتن   كود، يك هاي مح ط به قلب كه از آن حفاظت ميديه شکستن هريك از دنده -000ماده 

 باشد.صدم ديه كامل ميهاي ديگر، يكهريك از دنده

 كودن دنده موجب ارش است.  -تبصره 

 

 

هاي مح ط به قلب، چهارم ديه شکستن آن، ديه ترك خوردن هريك از دندهها، يكديه موضحه هريك از دنده -004ماده 

هـاي ديگـر   ون م هزارم ديه كامل است. ديه ترك خوردن هريك از دنـده هشتادم ديه كامل، و ديه دررفتگي آن، هفتيك

 هزارم ديه كامل است.هزارم ديه كامل و ديه دررفتگي آنها پوجهفت

 

 

 

 

 از ب ن بردن دو استخوان ترقوه، موجب ديه كامل و هر كدام از آنها، موجب نصف ديه كامل است. قطع و -000ماده 

 

 

هاي ترقوه درصورتي كه بدون ع ب درمان شود، موجب چهار درصد ديه كامل و  شکستن هريك از استخوان -000ماده 

 در صورتي كه درمان نشود و يا با ع ب درمان شود، موجب نصف ديه كامل است.

 

 

 

هـزارم، ديـه   ودو هزارم، ديه موضـحه آن، ب سـت و پـوج   هاي ترقوه، سي ديه ترك خوردن هريك از استخوان -000ماده 

 هزارم ديه كامل است.هزارم و ديه سوراخ شدن آن، دهدررفتگي آن، ب ست
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 مبحث س زدهم ـ ديه ازاله بکارت و افضاء

يا به هر وس له ديگري و بدون رضايت صورت گرفته باشـد موجـب    هرگاه ازاله بکارت غ رهمسر با مقاربت -000ماده 

 ضمان مهرالمثل است.

 هرگاه ازاله بکارت با مقاربت و با رضايت انجام گرفته باشد چ زي ثابت ن ست. -0تبصره 

 رضايت دختر نابالغ يا مجوون يا مکرَهي كه رضايت واقعي به زنا نداشته در حکم عدم رضايت است. -0تبصره 

 

 

 

وجود آيد مانود آنکه مثانه آس ب ديده و شخص نتواند ادرار هرگاه به همراه ازاله بکارت جوايت ديگري ن ز به -000ماده 

 خود را ضبط كود، جوايت مزبور حسب مورد ديه يا ارش جداگانه دارد.

 

 

 

 افضاي همسر به ترت ب ذيل موجب ضمان است: -002ماده 

 به سببي غ ر از مقاربت باشد، ديه كامل زن بايد پرداخت شود.هرگاه همسر، بالغ و افضاء  -الف

هرگاه همسر، نابالغ و افضاء به سبب مقاربت جوسي باشد عالوه بر تمام مهر و ديه كامل زن، نفقه ن ز تا زمان  -ب

 وفات يکي از زوج ن بر عهده زوج است هر چود او را طال  داده باشد.

 و مجراي بول و ح ض يا ح ض و غائط است.افضاء عبارت از يکي شدن د -تبصره 
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 ترت ب ذيل موجب ضمان است: افضاي غ رهمسر، به -000ماده 

شده نابالغ يا مکرَه بوده و افضاء به سبب مقاربت باشد، عالوه بر مهرالمثل و ديه كامل زن، درصورت  هرگاه افضاء -الف

افضاء به غ رمقاربت باشد، ديه كامل زن و درصورت ازاله بکـارت،  البکاره ن ز ثابت خواهد بود و اگر  ازاله بکارت، ارش

 مهرالمثل ن ز ثابت است.

 هرگاه افضاء با رضايت زن بالغ و از طريق مقاربت انجام گرفته باشد، توها پرداخت ديه كامل زن ثابت خواهد بود. -ب

 باشد. البکاره ن ز مي بکارت، موجب ارشافضاي ناشي از وطي به شبهه عالوه بر مهرالمثل و ديه، درصورت ازاله  -پ

 

 

 

 

 ديه اندام تواسلي و ب ضه -مبحث چهاردهم 

گاه و يا ب شـتر از آن، موجـب ديـه كامـل اسـت و در كمتـر از        قطع و از ب ن بردن اندام تواسلي مرد تا ختوه -000ماده 

 شود. گاه محاسبه و به همان نسبت ديه پرداخت مي گاه به نسبت ختوه ختوه

در اين حکم تفاوتي ب ن اندام كودك، جوان، پ ر، عق م و شخصي كه داراي ب ضه سالم يـا مع ـوب يـا     -0ره تبص

 فاقد ب ضه است، وجود ندارد.

گاه از ب ن برود و سپس مرتکب يا شخص ديگري باق مانده يا قسمتي ديگـر   هرگاه با يك ضربه تا ختوه -0تبصره 

 گاه، ديه كامل و در مقدار ب شتر، ارش ثابت است. به ختوه از اندام تواسلي را از ب ن ببرد، نسبت

گاه را شخص ديگري قطع كود، هريـك بـه    گاه را شخصي و قسمت ديگر از ختوه هرگاه قسمتي از ختوه -0تبصره 

گاه را قطع كود و ديگـري   باشود و چوانچه شخصي قسمتي از ختوه اند، ضامن مي گاه قطع كرده نسبت مساحتي كه از ختوه

گاه را به انضمام تمام يا قسمتي از اندام تواسلي قطع كود، نسبت به جوايت اول، ديه به مقدار مساحت قطع  باق مانده ختوه

 گاه و نسبت به جوايت دوم، بق ه ديه و ارش مقدار زائد قطع شده از اندام تواسلي ثابت است. شده از ختوه
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ديه كامل و فلج كردن اندام سالم موجب دوسوم ديه كامل است لکن سوم قطع اندام تواسلي فلج، موجب يك -000ماده 

 در قطع اندام عوّ ن ثلث ديه كامل ثابت است.

 گاه باشد خواه غ ر آن ديه دارد. تبصره ـ قطع قسمتي از اندام فلج به نسبت تمام اندام تواسلي، خواه قسمت مقطوع ختوه

 

 

 

ف اندام تواسلي زن، موجب نصف ديه كامل زن است و قطـع و از بـ ن   قطع و از ب ن بردن هر يك از دو طر -004ماده 

بردن بخشي از آن، به همان نسبت ديه دارد. در اين حکم فرقي م ان باكره و غ ربـاكره، خردسـال و بزرگسـال سـالم و     

 مع وب از قب ل رتقاء و قرناء ن ست.

 

 

 ث ديه و قطع ب ضه راست، ثلث ديه دارد.قطع دو ب ضه يکباره ديه كامل و قطع ب ضه چپ، دو ثل -000ماده 

 فرقي در حکم مذكور ب ن جوان و پ ر و كودك و بزرگ و عو ن و سالم و مانود آن ن ست. -تبصره 

 

 

دهـم ديـه   رفتن مف د شود ديه آن هشت ديه ورم كردن يك ب ضه، دودهم ديه كامل است و اگر تورم مانع راه -000ماده 

 كامل است.

 

 

ها يا اندام تواسلي مردانه  ها يا اندام تواسلي مردانه خوثاي ملحق به مرد، موجب ديه كامل است. قطع ب ضه ب ضهقطع  -000ماده 

 خوثاي مشکل يا ملحق به زن، موجب ارش است.

 

 

 از ب ن بردن عانه مرد يا زن، موجب ارش است. -000ماده 
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 مبحث پانزدهم ـ ديه پستان

از دو پستان زن، موجب نصف ديه كامل زن و از ب ن بردن مقداري از آن به همـان  قطع و از ب ن بردن هريك  -000ماده 

نسبت موجب ديه است و اگر همراه با از ب ن رفتن تمام يا بخشي از پستان مقداري از پوست يا گوشت اطراف آن هم از 

  ز بايد پرداخت شود.ب ن برود يا موجب جوايت ديگري گردد، عالوه بر ديه پستان، ديه يا ارش جوايت مزبور ن

 

 

 

در قطع كردن ش ر پستان زن يا از ب ن بردن قدرت تول د ش ر يا متعذر كردن خروج ش ر از پستان و يا ايجـاد   -002ماده 

 هر نقص ديگري در آن، ارش ثابت است.

 

 

 قواعد عمومي ديه موافع -فصل چهارم

عل ـه در زوال   ء است. در موارد اختالف م ان مرتکب و مجويٌادله اثبات ديه موافع، همان ادله اثبات ديه اعضا -000ماده 

موفعت يا نقصان آن، چوانچه از طريق اختبار و آزمايش، اقرار، ب وه، علم قاضي يا قول كارشواس مـورد وثـو ، زوال يـا    

قرر است، ديه تواند با قسامه به نحوي كه در ديه اعضاء م عل ه مي نقصان موفعت ثابت نشود در صورت تحقق لوث، مجويٌ

عل ـه ثابـت    را ثابت كود و چوانچه نسبت به بازگشت موفعت زائل يا ناقص شده اختالف باشد ديه با يك سوگود مجوـيٌ 

 شود و ن ازي به قسامه ن ست. مي

 

 

 

 

عل ـه   در مواردي كه نظر كارشواسي بازگشت موفعت زائل يا ناقص شده در مدت مع وي باشد چوانچه مجوـيٌ  -000ماده 

 شود. از مدت تع  ن شده فوت كود ديه ثابت ميقبل 
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عل ه شود ديه موفعت  هرگاه جوايتي كه موجب زوال يکي از موافع شده است، سرايت كود و سبب مرگ مجويٌ -000ماده 

 كود و توها ديه نفس قابل مطالبه است.در ديه نفس تداخل مي

 

 

شت موفعت زائل يا ناقص شده، تع  ن گرديـده، عضـوي كـه    هرگاه در مهلتي كه به طريق معتبري براي بازگ -004ماده 

طور موقت از ب ن رفته است از حدقه ب ـرون   موفعت، قائم به آن است از ب ن برود، به عووان مثال چشمي كه ب وايي آن به

ديگر سبب جوايت شخص ب ايد، مرتکب، فقط ضامن ارش زوال موقت آن موفعت است و چوانچه از ب ن رفتن آن عضو به

 باشد.باشد مرتکب دوم، ضامن ديه كامل آن عضو مي

 

 

 

 

 فصل پوجم ـ ديه مقرر موافع

 ديه عقل -مبحث اول

ل كردن عقل موجب ديه كامل و ايجاد نقص در آن موجب ارش است، خواه جوايت در اثر ايراد ضـربه و  يزا -000ماده 

 جراحت و خواه ترساندن و مانود آن باشد.

 عل ه دچار جوون ادواري شود ارش ثابت است. مجويٌ در صورتي كه -تبصره

 

 

 در زوال و نقصان حافظه و ن ز اختالل رواني در صورتي كه به حد جوون نرسد ارش ثابت است. -000ماده 

 

 

شدن آن شود هرچود عمدي باشد حسب مورد، موجب ديه يا ارش اسـت  جوايتي كه موجب زوال عقل يا كم -000ماده 

 شود. نميو مرتکب قصاص 
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اي مانود شکستن سر يا صورت، عقل زائل شود يـا نقصـان يابـد، هريـك ديـه يـا ارش       هرگاه در اثر صدمه -000ماده 

 اي دارد.جداگانه

 

 

هرگاه در اثر جوايتي عقل زائل گردد و پس از دريافت ديه كامل عقل برگردد، ديه مسـترد و ارش پرداخـت    -000ماده 

 شود. مي

 

 

عل ه ب هوش شود و به اغماء برود، چوانچه موتهي به فوت او گردد، ديه نفس ثابـت   در اثر جوايتي مجويٌهرگاه  -002ماده 

شـود و چوانچـه عـوارض و آسـ بهاي      شود و چوانچه به هوش آيد، نسبت به زماني كه ب هوش بوده، ارش ثابت مـي  مي

 د.وجود آيد، ديه يا ارش عوارض مزبور ن ز بايد پرداخت شوديگري ن ز به

 

 

جوايت بر كسي كه در اغماء يا ب هوشي و مانود آن است از جهت احکام مربوط به قصاص و ديه، جوايت بـر   -000ماده 

 شود. شخص هوش ار محسوب مي

 

 

 ديه شووايي -مبحث دوم 

 از ب ن بردن شووايي هر دو گوش ديه كامل و از ب ن بردن شووايي يك گوش نصف ديـه كامـل دارد هرچوـد    -000ماده 

 شووايي دو گوش به يك اندازه نباشد.

 

 

 شوود، موجب نصف ديه كامل است.از ب ن بردن شووايي گوش شوواي شخصي كه يکي از گوشهاي او نمي -000ماده 
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 كاهش شووايي درصورتي كه مقدار آن قابل تشخ ص باشد به همان نسبت ديه دارد. -004ماده 

 

 

گوش و يا هر جوايت ديگري شووايي از بـ ن بـرود يـا نقصـان يابـد هريـك از       هرگاه با قطع يا از ب ن بردن  -000ماده 

 ها، ديه يا ارش جداگانه دارد. جوايت

 

 

طور كامل مانع شو دن گـردد،   نحوي كه بههرگاه در اثر جوايتي در مجراي شووايي، نقص دائمي ايجاد شود به -000ماده 

 شود. ارش تع  ن مي ديه شووايي ثابت است و درصورتي كه نقص موقتي باشد

 

 

هرگاه كودكي كه زمان سخن گفتن او فرا نرس ده است در اثر كرشدن نتواند سخن بگويد و يـا كـودكي كـه     -000ماده 

بـر ديـه   تازه زمان سخن گفتن او فرا رس ده است در اثر كر شدن نتواند كلمات ديگر را ياد گ رد و بر زبان آورد، عـالوه 

 شود. ا نقص گفتار ن ز، حسب مورد ثابت ميشووايي، ديه يا ارش زوال ي

 

 

 هرگاه در اثر جوايتي حس شووايي و گويايي، هر دو از ب ن برود، هركدام يك ديه كامل دارد. -000ماده 

 

 

 ديه ب وايي -مبحث سوم 

 از ب ن بردن ب وايي هر دو چشم ديه كامل و از ب ن بردن ب وايي يك چشم نصف ديه كامل دارد.  -000ماده 

چشمهايي كه ب وايي دارند در حکم مذكور يکسان هستود هرچود م زان ب وايي آنها متفاوت باشـد يـا از جهـات     -بصرهت

 كوري و موحرف بودن با هم تفاوت داشته باشود.ديگر مانود شب
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شـخ ص  كاهش ب وايي، درصورتي كه مقدار آن قابل تشخ ص باشد به همان نسبت ديه دارد و چوانچه قابل ت -002ماده 

 نباشد، موجب ارش است.

 

 

از ب ن بردن ب وايي چشم كسي كه فقط يك چشم ب وا دارد و چشم ديگرش ناب واي مادرزادي بوده و يا در اثر  -000ماده 

علل غ رجوايي از ب ن رفته باشد، موجب ديه كامل است لکن اگر چشم ديگرش را در اثر قصاص يا جوايتي كه استحقا  

 باشد.است، از دست داده باشد، ديه چشم ب وا، نصف ديه كامل ميديه آن را داشته 

 

 

از ب ن بردن يا ب رون آوردن چشم از حدقه فقط يك ديه دارد و از ب ن رفتن ب وايي،  ديه ديگري نـدارد لکـن    -000ماده 

مـورد ديـه يـا ارش    اگر در اثر صدمه ديگري مانود شکستن سر، ب وايي ن ز از ب ن برود يا نقصان يابد، هركـدام حسـب   

 جداگانه دارد.

 

 

 ديه بويايي -مبحث چهارم 

 از ب ن بردن كامل بويايي، موجب ديه كامل است و از ب ن بردن قسمتي از آن، ارش دارد. -000ماده 

 اگر در اثر جوايت، بويايي يکي از دوسوراخ ب وي به طور كامل از ب ن برود نصف ديه كامل دارد. -تبصره 

 

 

هرگاه در اثر بريدن يا از ب ن بردن ب وي يا جوايت ديگري بويايي ن ز از ب ن برود يا نقصان يابد هر جوايت، ديه  -004ماده 

 يا ارش جداگانه دارد.

 

 ديه چشايي -مبحث پوجم 

 از ب ن بردن حس چشايي و نقصان آن، موجب ارش است. -000ماده 
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شود و اگر با قطع بخشي از  برود، فقط ديه قطع زبان پرداخت ميهرگاه با قطع تمام زبان، حس چشايي از ب ن  -000ماده 

زبان، چشايي از ب ن برود يا نقصان يابد، درصورتي كه چشايي از ب ن رفته مربوط به همان قسمت زبان باشد، هركدام از 

 قسـمت از زبـان  خت شود و اگر چشايي از ب ن رفته مربوط به همـان  ارش چشايي و ديه زبان كه ب شتر باشد، بايد پردا

نباشد، ارش چشايي و ديه زبان جداگانه بايد پرداخت شود مگر ايوکه از ديه كامل ب شتر باشد كه در اين صورت فقط به

شود و اگر با جوايت بر غ ر زبان، چشايي از ب ن برود يا نقصان پ دا كوـد، ديـه يـا ارش آن     م زان ديه كامل پرداخت مي

 گردد. جوايت بر ارش چشايي افزوده مي

 

 

 

 

 ديه صوت و گويايي -مبحث ششم 

اي كه شخص نتواند صدايش را آشکار كود، ديـه كامـل دارد گرچـه    گونهطور كامل به از ب ن بردن صوت به -000ماده 

 بتواند با اخفات و آهسته صدايش را برساند.

 

 

 

ب ن بردن قدرت اداي برخي از حروف بـه   طور كامل و بدون قطع زبان، ديه كامل و از از ب ن بردن گويايي به -000ماده 

 همان نسبت ديه دارد.

تواند تلفظ كوـد،   گويد يا برخي از حروف را نميتبصره ـ شخصي كه داراي لکوت زبان است و يا به كودي يا تودي سخن مي 

شـود. مانوـد    تع  ن مـي عل ه  شود و ديه از ب ن بردن اداي هر حرف با توجه به تعداد حروف زبان تکلم مجويٌ گويا محسوب مي

 ودوم ديه كامل است.سيايوکه از ب ن بردن قدرت اداي يك حرف شخص فارسي زبان، يك

 

 

جوايتي كه موجب پ دايش ع بي در گفتار يا اداي حروف گردد و يـا ع ـب موجـود در آن را تشـديد كوـد،       -000ماده 

 موجب ارش است.



178 

 

، حرف «ل»جاي حرف جاي حرف ديگر اداء نمايد، مانود آنکه بهرا بهعل ه حرفي  جوايتي كه باعث شود مجويٌ -022ماده 

 تلفظ نمايد اگر عرفاً ع ب تلقي شود، موجب ارش است.« ر»

 
جوايتي كه موجب ع بي در صوت مانود كاهش طو ن صدا، گرفتگي آن و يا صحبت كردن از طريق ب وي شود،  -020ماده 

 ارش دارد.

 

 ضي از حروف، موجب ارش است.از ب ن رفتن صوت بع -020ماده 

 

 شود. بر زوال صوت، موجب زوال نطق ن ز گردد، دو ديه ثابت ميدرصورتي كه جوايت، عالوه -020ماده 

 

 ديه ساير موافع -مبحث هفتم 

جوايتي كه به طور دائم موجب سلس و ريزش ادرار گردد، ديه كامـل دارد و جوـايتي كـه موجـب ريـزش       -024ماده 

 ادرار گردد، موجب ارش است. غ ردائمي 

 

 كامل دارد. كه موجب عدم ضبط دائم مدفوع يا ادرار شود، ديه جوايتي -020ماده 

 

از ب ن بردن قدرت انزال يا تول د مثل مرد يا بارداري زن و يا از ب ن بردن لذت مقاربت زن يـا مـرد موجـب     -020ماده 

 ارش است.

 

 ت، موجب ديه كامل است.از ب ن بردن كامل قدرت مقارب -020ماده 

 

وجـود  از ب ن بردن يا نقص دائم يا موقت حواس يا موافع ديگر مانود المسه، خواب و عادت ماهانه و ن ـز بـه   -020ماده 

 آوردن امراضي مانود لرزش، تشوگي، گرسوگي، ترس و غش، موجب ارش است.
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 فصل ششم ـ ديه جراحات

 ترت ب ذيل است: جراحات سر و صورت و ديه آنها به -020ماده 

 صدم ديه كامل حارصه: خراش پوست بدون آنکه خون جاري شود، يك -الف

 دام ه: جراحتي كه اندكي وارد گوشت شود و همراه با جريان كم يا زياد خون باشد، دوصدم ديه كامل -ب

 صدم ديه کامل سهجراحتي که موجب بريدگي عميق گوشت شود لكن به پوست نازك روي استخوان نرسد، متالحمه:  -پ

 سمحا : جراحتي كه به پوست نازك روي استخوان برسد، چهارصدم ديه كامل -ت

 صدم ديه كامل موضحه: جراحتي كه پوست نازك روي استخوان را كوار بزند و استخوان را آشکار كود، پوج -ث

 م ديه كاملصد هاشمه: جوايتي كه موجب شکستگي استخوان شود گرچه جراحتي را تول د نکود، ده -ج

 صدم ديه كامل جا كردن استخوان م سر نباشد، پانزده مُوَقَّله: جوايتي كه درمان آن جز با جابه -چ

 سوم ديه كامل منمومه: جراحتي كه به ك سه مغز برسد، يك -ح

 باشد. غز نيز ميبر ديه مأمومه، موجب ارش پاره شدن کيسه م صدمه يا جراحتي که کيسه مغز را پاره کند، که عالوهدامغه:  -خ

جراحات گوش، ب وي، لب، زبان و داخل دهان، در غ ر مواردي كه براي آن ديه مع ن شـده اسـت، در حکـم     - 0تبصره 

 جراحات سر و صورت است.

 هاي مذكور، مقدار نفوذ جراحت بوده و طول و عرض آن تنث ري در م زان ديه ندارد. مالك ديه در جراحت - 0تبصره 

نحوي باشد كه  ب ستم ديه كامل و اگر به كه داخل دهان را نمايان نسازد، موجب يك بر گونه درصورتي جوايت - 0تبصره 

پوجم ديه كامل است. در اين مورد چوانچه پس از بهبودي جراحت، اثـر و ع ـب    داخل دهان را نمايان سازد، موجب يك

 ايد پرداخت شود.ب ستم ديه ديگر ن ز ب بر آن، يك فاحشي، درصورت باقي بماند، عالوه

هشـتادم   بر ديه موضحه، يك هرگاه جوايت موضحه صورت بعد از الت ام، اثري از خود بر جاي بگذارد، عالوه - 4تبصره 

بر ديه جوايت،  ديه كامل ن ز ثابت است و هرگاه جوايت در حد موضحه نبوده و بعد از الت ام اثري از آن باقي بماند، عالوه

 صدم ديه كامل است. بت است و چوانچه جوايت، شکافي درصورت ايجاد كود ديه آن هشتصدم ديه كامل ن ز ثا يك
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( اين قانون در غ ر سر و صـورت واقـع   020هاي مذكور در بودهاي)الف(تا)ث( ماده) هرگاه يکي از جراحت -002ماده 

شود و اگر آن  عضو تع  ن مي شود، درصورتي كه آن عضو داراي ديه مع ن باشد، ديه به حساب نسبتهاي فو  از ديه آن

 عضو داراي ديه مع ن نباشد، ارش ثابت است.

 ـ جراحات وارده به گردن، در حکم جراحات بدن است.0تبصره 

وجود آمده باشد كه از ح ث عمق ( اين قانون با يك ضربه به020هاي مذكور در ماده) هرگاه هريك از جراحتـ  0تبصره

شود و ديه جراحت ب شتر را دارد لکن اگر با چود ضربه ايجاد شود مانود ايوکه بـا   ميمتعدد باشد يك جراحت محسوب 

يك ضربه حارصه ايجاد شود و با ضربه ديگر آن جراحت به موضحه مبدل شود براي هر جراحـت، ديـه مسـتقل ثابـت     

 است، خواه مرتکب هر دو جوايت يك نفر خواه دو نفر باشد.

 

 

 

 

 

است كه با وارد كردن هر نوع وس له و از هر جهت به درون بدن انسان اعم از شـکم، سـ وه،   جائفه جراحتي  -000ماده 

سوم ديه كامل است. درصورتي كه وس له مزبور از يك طرف وارد و از طـرف  شود و موجب يك پشت و پهلو ايجاد مي

 شود. ديگر خارج گردد، دو جراحت جائفه محسوب مي

بر ديه جائفه، ديـه يـا ارش آن ن ـز    دروني بدن آس ب برسد و يا از ب ن برود، عالوه هرگاه در جائفه به اعضاي -تبصره 

 شود. محاسبه مي

 

 

 

بر ايجاد جراحت موضحه يا هاشمه و يا موقله به داخل بدن مانود حلق و هرگاه ن زه يا گلوله و مانود آن عالوه -000ماده 

ه موضحه يا هاشمه و موقلـه، ديـه جراحـت جائفـه ن ـز ثابـت       بر ديگلو يا س وه فرو رود، دو جراحت محسوب و عالوه

 شود. مي
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شود ديه آن در مـرد   اي مانود ن زه يا گلوله در دست يا پا ايجاد مينافذه جراحتي است كه با فرو رفتن وس له -000ماده 

 شود. دهم ديه كامل است و در زن ارش ثابت مييك

دهـم ديـه كامـل باشـد، در     عضائي است كه ديه آن عضو ب شتر از يـك حکم مذكور در اين ماده نسبت به ا - 0تبصره 

 دهم ديه كامل باشد، ارش ثابت است مانود ايوکه گلوله در بود انگشت فرو رود.عضوي كه ديه آن مساوي يا كمتر از يك

فذه محسوب وجود آورده است از طرف ديگر خارج گردد، دو جراحت ناهرگاه ش ئي كه جراحت نافذه را به - 0تبصره 

 شود. مي

 

 

 

 

 شرح ذيل است:شود، به ديه صدماتي كه موجب تغ  ر رنگ پوست مي -004ماده 

 ون م هزارم ديه كاملهزارم و سرخ شدن آن، يكهزارم، كبود شدن آن، سهس اه شدن پوست صورت، شش -الف

 تغ  ر رنگ پوست ساير اعضاء، حسب مورد نصف مقادير مذكور در بود)الف( -ب

در حکم مذكور فرقي ب ن ايوکه عضو داراي ديه مقدر باشد يا نباشد، ن ست. همچو ن فرقي بـ ن تغ  ـر رنـگ     -0تبصره 

 باشد.تمام يا قسمتي از عضو و ن ز بقاء يا زوال اثر آن نمي

 در تغ  ر رنگ پوست سر، ارش ثابت است. -0تبصره 

 

 

 

بر تورم موجـب تغ  ـر رنـگ    ردد، ارش دارد و چوانچه عالوهاي كه موجب تورم بدن، سر يا صورت گصدمه -000ماده 

 شود. پوست ن ز گردد، حسب مورد ديه و ارش تغ  ر رنگ به آن افزوده مي
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 ديه جو ن -فصل هفتم 

 ترت ب ذيل است:ديه سقط جو ن به -000ماده 

 اي كه در رحم مستقر شده است، دوصدم ديه كاملنطفه -الف

 آيد، چهارصدم ديه كاملصورت خون بسته در ميبهعلقه كه در آن جو ن  -ب

 صدم ديه كاملآيد، ششصورت توده گوشتي در ميمضغه كه در آن جو ن به -پ

 صدم ديه كاملصورت استخوان درآمده لکن هووز گوشت روي ده نشده است، هشتعظام كه در آن جو ن به -ت

 دهم ديه كاملروح در آن دم ده نشده است يكبودي آن تمام شده ولي جو وي كه گوشت و استخوان -ث

ديه جو وي كه روح در آن دم ده شده است اگر پسر باشد، ديه كامل و اگر دختر باشد نصف آن و اگر مشـتبه   -ج

 چهارم ديه كاملباشد، سه

 

 

 

 

مادر، ديه جو ن ن ز در هر  بر ديه يا ارش جوايت برهرگاه در اثر جوايت وارد بر مادر، جو ن از ب ن برود، عالوه -000ماده 

 شود. اي از رشد كه باشد پرداخت ميمرحله

 

 

اي كه باشد، به عمد، شبه عمد يا خطاء از ب ن ببرد، ديه جو ن، حسب هرگاه زني جو ن خود را، در هر مرحله -000ماده 

 شود. مورد توسط مرتکب يا عاقله او پرداخت مي

 شود. در خطر جاني دارد به موظور حفظ نفس مادر سقط شود، ديه ثابت نميهرگاه جو وي كه بقاي آن براي ما -تبصره 

 

 

 

 هرگاه چود جو ن در يك رحم باشود سقط هريك از آنها، ديه جداگانه دارد. -000ماده 
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بودي آن كامل شده ولي روح در آن دم ده  اي كه استخوانديه اعضاء و ديگر صدمات وارد بر جو ن در مرحله -002ماده 

 ده شدن روح، حسـب جوسـ ت جوـ ن، ديـه    گردد و بعد از دم  است به نسبت ديه جو ن در اين مرحله محاسبه مي نشده

 شود. شود و چوانچه بر اثر همان جوايت جو ن از ب ن برود، فقط ديه جو ن پرداخت مي محاسبه مي

 

 

كارشواس مورد وثو ، موشـن انسـان   هرگاه در اثر جوايت و يا صدمه، چ زي از زن سقط شود كه به تشخ ص  -000ماده 

اي بر مادر وارد گردد، حسب مورد ديه يا ارش تع ـ ن  بودن آن ثابت نگردد، ديه و ارش ندارد لکن اگر در اثر آن، صدمه

 شود. مي

 

 ديه جوايت بر م ت -فصل هشتم 

دهـم ديـه و   ن م ت كه يـك دهم ديه كامل انسان زنده است مانود جداكردن سر از بدديه جوايت بر م ت، يك -000ماده 

صدم ديه كامل دارد. ديه جراحـات  دهم ديه و يك انگشت، يكب ستم ديه و هر دو دست، يكجدا كردن يك دست، يك

 شود. وارده به سروصورت و ساير اعضاء و جوارح م ت به هم ن نسبت محاسبه مي

كـه درصـورت مـديون بـودن وي و عـدم       رسد بلکه متعلق به خود م ت استديه جوايت بر م ت به ارث نمي -تبصره 

 شود. گردد و درغ ر اين صورت براي او در امور خ ر صرف مي كفايت تركه، صرف پرداخت بدهي او مي

 

 

 

دهم ارش چو ن جوايتي نسبت به انسان زنده محاسبه و هرگاه آس ب وارده بر م ت، ديه مقدر نداشته باشد، يك -000ماده 

 گردد. پرداخت مي

 

 

 قطع اعضاي م ت براي پ وند به ديگري درصورتي كه با وص ت او باشد، ديه ندارد. -004ماده 
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ديه جوايت بر م ت حالّ است مگر ايوکه مرتکب نتواند فوراً آن را پرداخت كود كـه در ايـن صـورت بـه او      -000ماده 

 شود. مهلت مواسب داده مي

 

 

 شود. وسط خود مرتکب پرداخت ميديه جوايت بر م ت خواه عمدي باشد يا خطائي ت -000ماده 

 

 

بر پرداخت ديه يـا ارش  طور عمدي، جوايتي بر م ت وارد سازد يا وي را هتك نمايد، عالوه هرگاه شخصي به -000ماده 

 شود. و يك تا هفتاد و چهارضربه شال  تعزيري درجه شش محکوم مي جوايت، به سي

 

 

( تـا  000، مـواد) 0/0/0002قانون از جمله قانون مجازات اسالمي مصوب كل ه قوان ن و مقررات مغاير با اين  -000ماده 

، 0/0/0000مصوب « هاي بازدارنده تعزيرات و مجازات»( كتاب پوجم قانون مجازات اسالمي000( تا )000( و مواد)000)

و  00/0/0000هاي مؤثر در قوان ن جزائـي مصـوب    و قانون تعريف محکوم ت00/0/0000قانون اقدامات تنم وي مصوب 

 گردد. اصالحات و الحاقات بعدي آنها نسخ مي

 

قانون فو  مشتمل بر هفتصد و ب ست و هشت ماده در جلسه مورخ اول ارديبهشت مـاه يکهـزار و س صـد و نـود و دو     

( قانون اساسي تصويب گرديد و پـس از  00كم س ون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسالمي طبق اصل هشتاد و پوجم)

 به تني د شوراي نگهبان رس د. 00/0/0000س با اجراي آزمايشي آن به مدت پوج سال، در تاريخ موافقت مجل

 

 علی الریجانی
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 تعزيرات و مجازات هاي بازدارندهقانون 

 : جرايم ضد امنيت داخلی و خارجی کشور فصل اول
 

ب ش از دو نفر در داخل يا خارج از كشور تحت هر اسم  ، جمع ت يا شعبه جمع تي  ، دسته هركس با هر مرامي :498ماده 

نمايد كه هدف آن برهم زدن امو ت كشور باشد و محارب شواخته نشود به حبس از دو تـا   ادارهدهد يا  تشكيل يا عوواني 

 .شود ده سال محکوم مي

 

 

يابد، به سه ماه تـا   عضويت( 400هاي مذكور در ماده ) جمع ت ها يا شعب ها يا جمع ت هركس در يکي از دسته :499ماده 

 . اطالع بوده است بي از اهداف آن  شود ثابتگردد مگر ايوکه  سال حبس محکوم مي پوج

 

 

فعاليـت  بـه هـر نحـو     مخالف نظامهاي  ها و سازمان گروه هركس عل ه نظام جمهوري اسالمي ايران يا به نفع  :511ماده 

 .نمايد به حبس از سه ماه تا يکسال محکوم خواهد شد تبليغی

 

اخت ار  درس است داخلي يا خارجي كشور را عالما و عامدا  راجع به  ها يا اسرار يا اسناد و تصميمات نقشههركس  :511ماده 

باشـد،   متضمن نوعی جاسوسیبه نحوي كه  کند مطلعاز مفاد آن يا  قرار دهدصالح ت دسترسي به آنها را ندارند  که افرادي

 .شود مراتب جرم به يك تا ده سال حبس محکوم مي نظر به ك ف ات و

 

مرتکب يکي از جـرايم جاسوسـي    در قلمرو ايرانديگر  هركس به نفع يك دولت ب گانه و به ضرر دولت ب گانه :512ماده 

 .خواهد شد وارد نمايد به يك تا پوج سال حبس محکومكه به امو ت ملي صدمه  شود به نحوي
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داخل ازاسرار س اسي يا نظامي يا امو تي به مواضع مربوطـه   برداري يا کسب اطالع سرقت يا نقشه قصدهركس به  :513ماده 

درحـال نقشـه بـرداري يـا گـرفتن فـ لم يـا         صـالح   و همچو ن اشخاصي كه بدون اجازه مامورين يا مقامـات ذي  شود

 .شوند محکوم مي اماكن ممووعه دستگ ر شوند به شش ماه تا سه سال حبس يانظامي  عکسبرداري از استحکامات 

 

 

،  هركس ن روهاي رزموده يا اشخاصي را كه به نحوي درخدمت ن روهاي مسل  هستود تحريك موثر به عص ان :514ماده 

حکومت يا شکست ن روهاي خودي در مقابل  يا عدم اجراي وظايف نظامي كود درصورتي كه قصد براندازي فرار، تسل م 

شود واال چوانچه اقدامات وي موثر واقع شود به حبس از دو تا ده سـال و در   دشمن را داشته باشد محارب محسوب مي

 شود حبس محکوم مي غ ر اين صورت به شش ماه تا سه سال

 

 

بودي شده را با پوشش مسـوول ن نظـام يـا     اطالعات طبقه هر وس له ركس با هدف برهم زدن امو ت كشور به ه :515ماده 

آوري كود چوانچه بخواهد آن را در اخت ار ديگران قرار دهد و موفـق بـه انجـام آن     دولت يا به نحو ديگر جمع   مامورين

 .شود يك تا پوج سال محکوم ميشود به حبس از دو تا ده سال و در غ ر اين صورت به حبس از 

 

 

باشود و به آنهـا آمـوزش الزم    بودي شده مي چوانچه مامورين دولتي كه مسوول امور حفاظتي و اطالعاتي طبقه :516ماده 

دشموان تخل ه اطالعاتي شوند به يك تا شـش مـاه    و عدم رعايت اصول حفاظتي توسط  مباالتي بياست در اثر  داده شده

 .شوند مي  حبس محکوم

 

كووـد بـوده و    امو ت داخلي يا خارجي كشور اقدام مـي  هركس داخل دستجات مفسدين يا اشخاصي كه عل ه  :517ماده 

اشخاصي را كه در فتوه و فساد دخ ل هستود، به  اسامي ، قصد جوايت و  قبل از تعق برياست يا مركزيتي نداشته باشد و 

 به عمل آورد از مجازات معاف موثري همکاري به تعق ب با مامورين دولتي  پس از شروعدهد و يا اطالع  مامورين دولتي

 .خواهد شد و در صورتي كه شخصا مرتکب جرم ديگري شده باشد فقط به مجازات آن جرم محکوم
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يا گروهي با دول خارجي متخاصم به هرنحو عل ه جمهوري اسالمي ايران همکاري نمايد، در صورتي هركس  :518ماده 

 .گردد شواخته نشود به يك تا ده سال حبس محکوم مي كه محارب 

 

امو ت داخلي و خارجي موضوع اين فصل شود به مجازات  هركس در زمان جوگ مرتکب يکي از جرايم عل ه  :519ماده 

 .گردد محکوم مي همان جرم اشد

 

 

جاسوساني را كه مامور تفت ش يا وارد كردن هرگونه  ، م زدن امو ت ملي يا كمك به دشمنهركس به قصد بره :511ماده 

 .شود اند شواخته و مخفي نمايد يا سبب اخفاي آنها بشود به حبس ازشش ماه تا سه سال محکوم مي لطمه به كشور بوده

 و نمـوده  جذب و شناسايینحو  نمايد، افرادي را به هر آنکه جاسوسي كود و يا جاسوسان را مخفي  بدونهركس  :تبصره

نمايد به شش ماه تا دو سال حبس محکـوم   معرفی  جاسوسي عل ه امو ت كشور به دولت خصم يا كشورهاي ب گانه جهت

 .شود مي

 

 

گذاري هواپ ما، كشتي و وسايل  عمومي تهديد به بمب هركس به قصد برهم زدن امو ت كشور و تشويش اذهان  :511ماده 

عالوه بر جبـران خسـارات وارده بـه دولـت و       گذاري شده است عمومي نمايد يا ادعا نمايد كه وسايل مزبور بمب نقل ه 

 .گردد ، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم مي اشخاص

 

و كشتار با يکديگر اغوا يا تحريك كوـد صـرفوظر از    وگهركس مردم را به قصد بر هم زدن امو ت كشور به ج :512ماده 

 .گردد و غارت بشود يا نشود به يك تا پوج سال حبس محکوم مي ايوکه موجب قتل 

( 000( و )020( و )020كـرده باشـد مشـمول مـواد )      در مواردي كه احراز شود متهم قبل از دست ابي نظام توبه :تبصره

 .شود نمي
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  سات مذهبی و سوء قصد به مقامات داخلیفصل دوم ـ اهانت به مقد

 

( اهانت  ( يا حضرت صديقه طاهره )س هركس به مقدسات اسالم و يا هريك از انب اي عظام يا ائمه طاهرين )ع :513ماده 

به حبس از يك تا پوج سال محکوم خواهد   شود و در غ ر اين صورت نمايد اگر مشمول حکم ساب الوبي باشد اعدام مي

 .شد

 

اسالمي رضوان ا... عل ه و مقام معظم رهبري بـه نحـوي از    ، بو انگذار جمهوري هركس به حضرت امام خم وي :514ماده 

 .نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد  انحا اهانت

 

 

نمايد چوانچه محارب هركس به جان رهبر و هريك از روساي قواي سه گانه و مراجع بزرگ تقل د، سوء قصد  :515ماده 

 .شواخته نشود به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد

 

 

  فصل سوم ـ سو قصد به مقامات سياسی خارجی

 

آن در قلمرو ايران سو قصد نمايد به مجازات مـذكور   هركس به جان ري س كشور خارجي يا نمايوده س اسي  :516ماده 

معامله متقابل بشـود واال اگـر مجـازات      ايوکه در آن كشور ن ز نسبت به ايرانشود مشروط به  ( محکوم مي000در ماده )

 .شود مجازات محکوم مي  تر اعمال گردد به همان خف ف

تبصره ـ چوانچه سو قصد موتهي به قتل يا جرح يا ضرب شود عالوه بر مجازات مزبور به قصاص يا ديه مطابق ضوابط و  

 .مربوط محکوم خواهد شد  مقررات
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س اسي آن كه در قلمرو خاك ايـران وارد شـده اسـت      هركس علوا نسبت به ري س كشور خارجي يا نمايوده :517اده م

شود مشروط به ايوکه در آن كشور ن ز در مورد مذكور نسـبت بـه ايـران     يك تا سه ماه حبس محکوم مي توه ن نمايد به 

 .معامله متقابل بشود

تقاضاي دولت مربوطه يا نمايوده س اسي آن دولت يا مطالبه مجوي عل ه يا ولـي او   اعمال مواد اين فصل مووط به :تبصره

 .است و درصورت استرداد تقاضا تعق ب جزايي ن ز موقوف خواهد شد

 

 

 

 
 

  فصل چهارم ـ تهيه و ترويج سكه قلب
 

هـاي   هـاي حکومـت   ، سکه از قب ل سکه بهار آزادي داخلي يا خارجي طال يا نقرههرنوع مسکوك شبيه هركس  :518ماده 

يـا   داخل كشور نمايديا عالما  بسازد، شود می  که مورد معامله واقعل ره و نظاير آن را از پولها و ارزهاي ديگر  ، قبلي ايران

 .شود محکوم مي قرار دهد يا ترويج سکه قلب نمايد به حبس از يك تا ده سال  مورد خريد و فروش 

 

 

 

 

و نظاير آن از مقدار مسکوكات طال يا نقره ايراني يـا    ، بريدن نحو از قب ل تراش دن به هر قصد تقلبهركس به  :519ماده 

به حبس از يك تا سه سال  کشور نمايد داخل يا عالما عامدا در ترويج اين قب ل مسکوكات شركت يا آن را  بكاهدخارجي 

 .شود محکوم مي

 

 

 

داخل كشـور  يا عالما عامدا آنها را  بسازدرا  غير از طال و نقرههركس شب ه مسکوكات رايج داخلي يا خارجي  :521ماده 

 .شود يا در ترويج آنها شركت كود يا مورد خريد و فروش قرار دهد به حبس از يك تا سه سال محکوم مي نمايد
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،  قضـ ه  قبـل از کشـف  شـوند   ( مي002( و )000( و )000) هرگاه اشخاصي كه مرتکب جرايم مذكور در مواد :521ماده 

خود موجبات تسه ل تعق ب سايرين را  اقرار به واسطه  ضمن تعقيبنمايود يا در  مطلعتعق ب را از ارتکاب جرم   مامورين

ه قضايي كوود بوا به پ شوهاد ري س حوز  راهنمايیدر كشف جرم كمك و  نحو موثريفراهم آورند يا مامورين دولت را به 

شود و حسب مورد از مجـازات   داده مي تخفيف متناسبمربوط و موافقت دادگاه و يا با تشخ ص دادگاه در مجازات آنان 

مـذكور    اند كه در اين صورت از كل ه مجازاتهاي كرده قبل از دستگيري توبهشوند مگر آن كه احراز شود  حبس معاف مي

 .معاف خواهود شد

 

 

 

بـه  از طريق موارد مذكور ن ـز   کليه اموال تحصيلی( 002( و)000( و )000عالوه بر مجازاتهاي مقرر در مواد ) :522ماده 

 .شود مي ضبطبه نفع دولت  عنوان تعزير

 

 

 فصل پنجم ـ جعل و تزوير
 

،  تزوير عبارتود از: ساختن نوشته يا سود يا ساختن مهر يا امضاي اشـخاص رسـمي يـا غ ـر رسـمي      وجعل  :523ماده 

يا تاخ ر تاريخ سود نسـبت بـه تـاريخ      يا س اه كردن يا تقديم اثباتخراش دن يا تراش دن يا قلم بردن يا الحا  يا محو يا 

 . تقلب قصديگري بدون اجازه صاحب آن و نظاير ايوها به كار بردن مهر ده نوشته ديگر يا ب  اي به حق قي يا الصا  نوشته

 

 

جعـل   به اعتبار مقام آنانروساي سه قوه را  يارهبري و   هركس احکام يا امضا يا مهر يا فرمان يا دستخط مقام :524ماده 

 .محکوم خواهد شد  به جعل يا تزوير استعمال نمايد، به حبس از سه تا پانزده سال با علم  ياكود 
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عـالوه بـر    نمايدكشور  داخل ياكود  استعماليا تزوير   علم به جعلبا  ياكود  جعلهركس يکي از اش اي ذيل را  :525ماده 

 :وارده به حبس از يك تا ده سال محکوم خواهد شد جبران خسارت 

احکام يا امضا يا مهر يا دستخط معاون اول ري س جمهور يا وزرا يا مهـر يـا امضـاي اعضـاي شـوراي نگهبـان يـا         .0

از حيث مقام شوراي اسالمي يا مجلس خبرگان يا قضات يا يکي از روسا يا كارمودان و مسوول ن دولتي  نمايودگان مجلس

 ؛ آنان رسمی

 ؛ دولتي يا نهادهاي انقالب اسالمي  موسسات يا اداراتمهر يا تمبر يا عالمت يکي از شركتها يا . 0

 ؛ هاي صادره از خزانه دولتي احکام دادگاهها يا اسواد يا حواله. 0

 ؛رود موگوه يا عالمتي كه براي تع  ن ع ار طال يا نقره بکار مي. 4

هاي صادره از طرف  ها يا چك كقبول شده از طرف بان هاي  داخلي يا خارجي يا اسواد بانکي نظ ر برات رايجاسکواس . 0

 . ها و ساير اسواد تعهدآور بانکي بانك

المللي و بـه موظـور القـاي شـبهه در ك ف ـت       داخلي و ب ن هركس عمدا و بدون داشتن مستودات و مجوز رسمي  :تبصره

مقرر در اين ماده محکوم  حداكثر مجازات  المللي استفاده نمايد به تول دات و خدمات از نام و عاليم استاندارد ملي يا ب ن

 .خواهد شد

 

 

 

 

 

هاي  ها يا چك هاي قبول شده از طرف بانك نظ ر برات  هركس اسکواس رايج داخلي يا خارجي يا اسواد بانکي :526ماده 

 قصدبه هاي صادره از خزانـه را   ها و ساير اسواد تعهدآور بانکي و ن ز اسواد يا اورا  بهادار يا حواله طرف بانك صادره از

جعل يا وارد كشور نمايد يا بـا   برهم زدن نظام و امو ت س اسي و اجتماعي يايا بانکي يا اقتصادي  در وضع پولي   اخالل

 .شود محکوم مي سال حبس از پنج تا بيستچوانچه مفسد و محارب شواخته نشود به  علم به مجعول بودن استفاده كود،
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ها و موسسـات   هركس مدارك اشتغال به تحص ل يا فارغ التحص لي يا تاي ديه يا ريز نمرات تحص لي دانشگاه :527ماده 

با علـم بـه جعلـي     ياكود  جعلخارجي را  هاي تحص الت و تحق قاتي داخل يا خارج از كشور يا ارزشوامه  آموزش عالي

 .خواهد شد بس از يك تا سه سال محکوم، به ح عالوه برجبران خسارت مورد استفاده قراردهدبودن آن را 

ها يا نهادهـاي   ها يا سازمانها و موسسات وابسته به دولت يا شهرداري وزارتخانه کارکنان، يکي از  در صورتي كه مرتکب

حداکثر اسالمي باشد يا به نحوي از انحاء در امر جعل يا استفاده از مدارك و اورا  جعلي شركت داشته باشد به  انقالب 

 .گردد مي محکوم  ازاتمج

 

 

 

هـا را   مانوـد شـهرداري   عمومی غيردولتیيکي از ادارات يا موسسات يا نهادهاي  مهر يا منگنه يا عالمتهركس  :528ماده 

به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهـد   بر جبران خسارت وارده  عالوهنمايد  استعمالبا علم به جعل  ياكود  جعل

 .شد

 

 

كه مطابق قـانون تشـک ل شـده اسـت يـا يکـي از        هاي غيردولتی شرکتيکي از  مهر يا منگنه يا عالمتهركس  :529ماده 

وارده به حبس از سه ماه تا دو سـال   جبران خسارت  بر عالوهنمايد  استعمال،  كود يا با علم به جعل جعلها را  تجارتخانه

 .محکوم خواهد شد

 

 

بدست هاي مذكور در مواد قبل را بدون مجـوز   ها يا تجارتخانه ادارات يا شركت هركس مهر يا تمبر يا عالمت :531ماده 

جبران خسارت  بر عالوهآن گردد  سبب استعمالكود يا  استعمالطريقي كه به حقو  و موافع آنها ضرر وارد آورد  و به آورد

 .وارده به دو ماه تا دوسال حبس محکوم خواهد شد
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سـاير   ودهوـد  اطـالع  به دولـت   قبل از تعقيبهرگاه  اند جرايم مذكور در مواد قبل شدهاشخاصي كه مرتکب  :531ماده 

وسايل دستگ ري آنها را فراهم نمايود حسب مورد در مجـازات   بعد از تعقيب ياكوود  معرفی،  صورت بودن مرتکب ن را در

 .شود و يا از مجازات معاف خواهود شد آنان تخف ف داده مي

 

 

خود در احکام و تقريرات و نوشته ها و اسـواد و   وظيفه  در اجرايكه  دولتیو مسووالن  کارمندانيك از  هر :532ماده 

امضا يا مهري را ساخته يا امضا يا مهر يـا   ها و اورا  رسمي تزوير كود اعم از ايوکه  سجالت ودفاتر و غ ر آنها از نوشته

جبران خسارت  و بر مجازاتهاي اداريعالوه اي الحا  كود يا اسامي اشخاص را تغ  ر دهد  كلمه كرده يا تحريفخطوط را 

 .شد يا به پرداخت شش تا سي م ل ون ريال جزاي نقدي محکوم خواهد وارده به حبس از يك تا پوج سال 

 

 

 

مذكور در ماده قبل شـوند عـالوه   مرتکب يکي از جرايم   اشخاصي كه كارمود يا مسوول دولتي ن ستود هرگاه :533ماده 

 .م ل ون ريال جزاي نقدي محکوم خواهود شد  خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال يا سه تا هجده  برجبران

 

 

هـا و   كه در تحريـر نوشـته   عمومیو مامورين به خدمات  قضايیو مراجع  دولتیيك از كاركوان ادارات  هر :534ماده 

موضوع يا مضمون آن را تغ  ر دهود يـا گفتـه و     مرتکب جعل و تزوير شوند اعم از ايوکه ظايفشانراجع به و  قراردادهاي

را صح   يا صح حي را باطـل   كوود يا امر باطلي  تحريف، مهر يا تقريرات يکي از طرف ن را  رسمي  نوشته يکي از مقامات

وارده به حبس  هاي اداري و جبران خسارت اقرار شده جلوه دهود، عالوه بر مجازات يا چ زي را كه بدان اقرار نشده است 

 .نقدي محکوم خواهود شد م ل ون ريال جزاي از يك تا پوج سال يا شش تا سي
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قـرار   اسـتفاده مورد  با علم به جعل و تزوير( را 004( و )000( و )000در مواد )هركس اورا  مجعول مذكور  :535ماده 

برجبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال يا به سه تاهجده م ل ون ريال جـزاي نقـدي محکـوم      عالوهدهد 

 .خواهد شد

 

 

قرار  استفادهكود يا با علم به جعل و تزوير آنها را مورد  جعل يا تزوير غ ررسميهاي  هركس در اسواد يا نوشته :536ماده 

برجبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دوسال يا به سه تا دوازده م ل ون ريال جـزاي نقـدي محکـوم      عالوهدهد 

 .خواهد شد

 

 

در ، اورا  هويت شخصي و مدارك دولتي و عمومي و ساير مـدارك مشـابه    عکسبرداري از كارت شواسايي :537ماده 

آن مـدارك رونوشـت يـا عکـس      ممهور به مهر يا عالمتي باشد كه نشان دهد بايداشتباه با اصل شود  موجب صورتی که

از آنهـا   استفاده كووـدگان  گونه مدارك و اين كوودگان ته هشود و  فو  جعل محسوب مي عمل در غير اين صورتباشد،  مي

جـزاي   ريـال  يا به سه تا دوازده م ل ون ماه تا دوسال و خسارت به حبس از شش  ، عالوه برجبرانعامداً عالماً بجاي اصلی

 .نقدي محکوم خواهود شد

 

 

 بـراي  يانظام وظ فه  يااز خدمت دولت  شخص ديگري معاف ت خود يا برايهركس شخصا يا توسط ديگري  :538ماده 

به حبس از شش ماه تايکسال يا به سه تا شش م ل ون ريـال جـزاي    جعل کندبه اسم طب ب  گواهی پزشكیدادگاه  تقديم به

 .نقدي محکوم خواهدشد
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نظام وظ فه  يا رسميمعاف ت از خدمت در ادارات  براي درباره شخصي  برخالف واقعهرگاه طب ب تصديق نامه  :539ماده 

سه تا دوازده م ل ون ريال جزاي نقـدي محکـوم    تقديم به مراجع قضايي بدهد به حبس از شش ماه تا دوسال يا به براييا 

 .خواهد شد

، بـه   بر استرداد و ضبط آن به عوـوان جريمـه   عالوه  و هرگاه تصديق نامه مزبور به واسطه اخذ مال يا وجهي انجام گرفته

 .گردد محکوم ميرشوه گ رنده   مجازات مقرر براي

 

 

شخص ثالثي باشد يا آن كه خسارتي بر خزانـه دولـت    ضرر موجبهاي خالف واقع كه  تصديق نامه سايربراي  :541اده م

دويست هزار تا دو م ل ون ريال جزاي نقدي  ( ضربه يا به04مرتکب عالوه برجبران خسارت وارده به شال  تا ) وارد آورد

 .محکوم خواهد شد

 

 

 

،  ها اعم ازكوکور ورودي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي هركس به جاي داوطلب اصلي هريك از آزمون :541ماده 

داخلي و نهايي واحدهاي مزبور يا امتحانات  ، اعزام دانشجو به خارج از كشور يا امتحانات مراكز ترب ت معلم دانشسراها،

 عالوه بـر  مرتكب و داوطلبمورد   حسب ،امتحان شركت نمايد راهومايي و هورستانها و غ رو در جلسه دب رستانها، مدارس 

 .محکوم خواهد شد جزاي نقديدويست هزار تا يك م ل ون ريال  به  اداري و انتظامیمجازات 

 

 

 .مجازات تع  ن شده همان مورد خواهد بود در اين فصل حداقل شروع به جعل و تزويرمجازات  :542ماده 

 

 

 



196 

 

  ها از اماکن دولتی نوشته  مهر و پلمپ و سرقتفصل ششم ـ محو يا شكستن 

 

رسمي مهر يا پلمپ شده باشد و كسي عالما و عامدا آنها را   هرگاه محلي يا چ زي برحسب امر مقامات صال  :543ماده 

پلمپ تلقي شود مرتکب به حبس از سه ماه تا دو  بشکود يا محو نمايد يا عملي مرتکب شود كه در حکم محو يا شکستن 

 .خواهد شد  سال محکوم

شود و اگر ارتکاب به واسطه اهمـال   در صورتي كه مستحفظ آن مرتکب شده باشد به حبس از يك تا دوسال محکوم مي

 .شال  خواهد بود ( ضربه04گردد مجازات مستحفظ يك تا شش ماه حبس يا حداكثر )  مستحفظ واقع

 

 

 

 

 

ا اورا  يا دفاتر يامطالبي كه در دفاتر ثبت و ضبط دولتي مودرج يـا در  ها يا اسواد ي هرگاه بعض يا كل نوشته :544ماده 

شده باشد، ربوده يا تخريـب يـا بـرخالف      محفوظ يا نزد اشخاصي كه رسما مامور حفظ آنها هستود سپرده اماكن دولتي 

ال آنها جرم مـذكور  واسطه اهم مقررات معدوم شود ، دفتردار و مباشر ثبت و ضبط اسواد مذكور و ساير اشخاص كه به 

 .تا دو سال محکوم خواهود شد ، به حبس از شش ماه  وقوع يافته است

 

 

 

هاي مشروح درماده فو  به حبس از سه تا شش سال محکـوم خواهوـد    مرتکب ن هريك از انواع و اقسام جرم :545ماده 

 .اده سال حبس محکوم خواهد شددار يا مستحفظ مرتکب يکي از جرايم فو  الذكر شود به سه ت گرديد و اگر امانت
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در صورتي كه مرتکب به عوف مهر يا پلمپ را محو نمايد يا بشکود يا عملي مرتکب شود كه در حکم محـو   :546ماده 

هاي مقـرر در مـواد    مورد به حداكثر مجازات پلمپ تلقي شود يا نوشته يا اسواد را بربايد يا معدوم كود حسب  يا شکستن

 .شد و اين مجازات مانع از اجراي مجازات جرايمي كه از قهر و تشدد حاصل شده است نخواهد بودقبل محکوم خواهد 

 

 

 

  فصل هفتم ـ فرار محبوسين قانونی و اخفاي مقصرين
 

( ضربه يا سه تـا شـش مـاه حـبس محکـوم      04هر زنداني كه از زندان يا بازداشتگاه فرار نمايد به شال  تا) :547ماده 

خسـارت وارده بـه هـر دو     درب زندان را شکسته يا آن را خراب كرده باشد، عالوه بـر تـام ن    براي فرارشود و اگر  مي

 .مجازات محکوم خواهد شد

نامه زندانها به مرخصي رفته و خود را در موعد مقرر بدون عذر موجـه معرفـي نومايوـد     زندان اني كه مطابق آي ن :تبصره

 .گردند مي محسوب و به مجازات فو  محکوم  فراري

 

 

 

متهم يا فرد زنداني بوده در انجام وظ فـه مسـامحه و    هرگاه ماموري كه موظف به حفظ يا مالزمت يا مراقبت  :548ماده 

موجر به فرار وي شود به شش ماه تا سه سال حبس يا جزاي نقدي ازسه تا هجده م ل ون ريال محکـوم    اهمالي نمايد كه

 .خواهد شد

 

 

 



198 

 

اي باشد و مساعدت در فرار نمايد يا راه فرار  شده مامور حفظ يا مراقبت يا مالزمت زنداني يا توق ف هركس  :549ماده 

 :خواهد شد كود يا براي فرار وي تباني و مواضعه نمايد به ترت ب ذيل مجازات او را تسه ل

زنـداني بـه يکـي از ايـن     اگر توق ف شده متهم به جرمي باشد كه مجازات آن اعدام يارجم يا صلب اسـت و يـا    ( الف

حبس از ده سال به بـاال باشـد و يـا     شده باشد به سه تا ده سال حبس و اگر محکوم ت محکوم عل ه   ها محکوم مجازات

و چوانچـه   توق ف شده متهم به جرمي باشد كه مجازات آن حبس از ده سال به باالست بـه يـك تـا پـوج سـال حـبس       

 .غ ر از مواردفو  الذكر باشد به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد محکوم ت زنداني و يا اتهام توق ف شده

مستوجب قصاص باشد، عامل فرار موظف به تحويل دادن  اگر زنداني محکوم به قصاص يا توق ف شده متهم به قتل  ( ب

انچـه مـتهم غ ابـا    مانـد و چو  در زندان بـاقي مـي   شود و تا تحويل وي باشد و در صورت عدم تحويل زنداني مي مي وي 

مجازات تع  ن شده در ذيل بود  كود و يا قتل شبه عمد يا خطئي تشخ ص داده شود عامل فرار به محاكمه و برائت حاصل

قصاص باشد فراري دهوده  ( محکوم خواهد شد و اگرفراري فوت كود و يا تحويل وي ممتوع شود چوانچه محکوم به )الف

 .محکوم خواهد شد به پرداخت ديه به اول اي دم مقتول

باشد، عامل فرار عالوه بر مجازات تع  ن شده در ذيـل   اگر متهم يا محکومي كه فرار كرده محکوم به امر مالي يا ديه  ( ج

 .پرداخت ديه و مال محکوم به ن ز خواهد بود بود الف ضامن 

 

 

 

 

 

دسـتگ ري كسـي بـوده و در اجـراي وظ فـه      مـامور   هر يك از مستخدم ن و مامورين دولتي كه طبق قـانون   :551ماده 

نقدي محکـوم خواهـد شـد و      دستگ ري مسامحه و اهمال كرده باشد به پرداخت يکصد هزار تا پانصد هزار ريال جزاي

مـذكور بـه حـبس از     چوانچه مسامحه و اهمال به قصد مساعدت بوده كه موجر به فرار وي شده باشد عالوه بر مجازات 

 .شود وم ميشش ماه تا سه سال محک
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( نباشد و عامدا موجبات فرار اشخاصي كه قانونا زنـداني يـا   040اگر عامل فرار از مامورين مذكور در ماده ) :551ماده 

 .اند رافراهم آورد به طريق ذيل مجازات خواهد شد دستگ ر شده

تا سه سال حبس و اگر زنداني بوده مجازات او يك   چوانچه زنداني محکوم به اعدام يا حبس دايم يا رجم يا صلب ( الف

تـا دو سـال حـبس و چوانچـه       بوده كه مجازات آن اعدام يا رجم يا صلب است مجـازات از شـش مـاه    متهم به جرمي

سـال حـبس    توق ف شده غ ر از موارد فو  الذكر باشد مجازات او سه ماه تا يك محکوم ت زنداني و يا مجازات قانوني 

 ؛خواهد بود

باشد و در صورت عدم تحويل زنداني  دادن وي مي وم به قصاص باشد عامل فرار موظف به تحويل اگر زنداني محک ( ب

ماند. چوانچه فراري فوت كود و ياتحويل وي ممتوع شـود فـراري دهوـده بـه      شود و تاتحويل وي در زندان باقي مي مي

 .مقتول محکوم خواهد شد پرداخت ديه به اول اي دم

 

 

 

 

فرار اسلحه بدهد به حبس از دو تا پوج سال محکوم  يا توق ف شده براي مساعدت به   زنداني ص شخ به هركس :552ماده 

 .شود مي

 

هركس شخصي را كه قانونا دستگ ر شده و فرار كرده يا كسي را كه متهم است به ارتکاب جرمي و قانونا امر  :553ماده 

 :مجازات خواهد شد كود به ترت ب ذيل به دستگ ري اوشده است مخفي كود يا وسايل فرار او را فراهم

چوانچه كسي كه فرار كرده محکوم به اعدام يا رجم يا صلب يا قصاص نفس و اطراف و يا قطع يد بوده مجازات مخفي 

به حبس دايم يا متهم به جرمـي بـوده كـه     كووده او در فرار، حبس از يك تا سه سال است و اگر محکوم  كووده يا كمك 

است محکوم به شش ماه تا دو سال حبس خواهد شد و در سايرحاالت مجازات مرتکب يـك   م يا صلبمجازات آن اعدا

 .ماه تا يك سال حبس خواهد بود

گواهي فرد متهم يـا زنـداني داشـته و در     كووده يق ن به بي در صورتي كه احراز شود فرد فراري دهوده و يا مخفي :تبصره

 .خواهد شدشود از مجازات معاف   دادگاه ن ز ثابت
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از محاكمه و محکوم ت مساعدت كود از قب ل ايوکـه    هركس از وقوع جرمي مطلع شده و براي خالصي مجرم :554ماده 

ابراز كود حسب مورد به يك تا سه سـال   ته ه كود يا ادله جرم را مخفي نمايد يا براي تبرئه مجرم ادله جعلي براي او موزل

 .حبس محکوم خواهد شد

مرتکب از اقارب درجه اول متهم باشد مقدار مجازات  ( و اين ماده در صورتي كه 000موارد مذكور در ماده )در  :تبصره

 .در هر مورد از نصف حداكثر تع  ن شده ب شتر نخواهد بود

 

 

 

 

 

  فصل هشتم ـ غصب عناوين و مشاغل
 

اعـم از كشـوري يـا لشـگري و      هركس بدون سمت رسمي يا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتي :555ماده 

از شش مـاه تـا دو سـال محکـوم      انتظامي كه از نظرقانون مربوط به او نبوده است دخالت دهد يا معرفي نمايد به حبس 

جعل را ن ز خواهـد   خواهد شد و چوانچه براي دخالت يا معرفي خود در مشاغل مزبور، سودي جعل كرده باشد مجازات 

 . داشت

 

 

بدون مجوز و به صورت علوي لباسهاي رسمي ماموران نظامي يا انتظامي جمهوري اسالمي ايـران يـا   هركس  :556ماده 

موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهـد در    ها يا ساير امت ازات دولتي را بدون تغ  ر يا با تغ  ر جزئي كه ها،مدال نشان

ري نباشد به حبس ازسه ماه تا يك سال و يـا جـزاي   موجب قانون ديگري مستلزم مجازات شديدت صورتي كه عمل او به

 .نقدي از يك م ل ون و پانصد هزار ريال تا شش م ل ون ريال محکوم خواهد شد

ــه هــر دومجــازات محکــوم خواهــد شــد    ــن عمــل خــود ســوء اســتفاده كــرده باشــد ب  .و در صــورتي كــه از اي

 .هورهاي نمايشي مشمول مقررات اين ماده نخواهد بود استفاده از البسه و اش اي مذكور در اين ماده در اجراي :تبصره
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هـا يـا    هر كس علوي و به صورت غ ر مجاز لباسهاي رسمي يا متحدالشکل ماموران كشورهاي ب گانه يا نشان :557ماده 

صورتي كه شرط معامله متقابل و يا در  هاي خارجي در ايران را مورد استفاده قرار دهد به ها يا ساير امت ازات دولت مدال

 . عمومي گردد مشمول مقررات ماده فو  است  موجب اختالل در نظم

 

 

  ، فرهنگی فصل نهم ـ تخريب اموال تاريخی

هـاي فرهوگـي ـ تـاريخي يـا مـذهبي كـه در         ها و مجموعه ، محوطه ، اماكن هركس به تمام يا قسمتي از ابو ه :558ماده 

، تاس سات، اش ا و لوازم و خطوط و نقوش موصوب يـا   ، ملحقات تزي وات ، يا ايران به ثبت رس ده است فهرست آثار ملي 

وارد آورد عـالوه بـر     مستقال ن ز واجد ح ث ت فرهوگي ـ تاريخي يا مذهبي باشـد، خرابـي     موجود در اماكن مذكور، كه

 .شود سال محکوم مي جبران خسارات وارده به حبس از يك الي ده

 

 

ها و نمايشگاهها، امـاكن   لوازم و همچو ن مصال  و قطعات آثارفرهوگي ـ تاريخي را از موزه هر كس اش اء و  :559ماده 

، اشـ اي   ،سرقت كود يا با علم به مسروقه بـودن  تاريخي و مذهبي و ساير اماكن كه تحت حفاظت يا نظارت دولت است

وه بر استرداد آن به حبس از يك تـا  دارد در صورتي كه مشمول مجازات حد سرقت نگردد عال مذكور را بخرد يا پوهان 

 .شود پوج سال محکوم مي

 

هركس بدون اجازه از سازمان م راث فرهوگي كشور، يا با تخلف از ضوابط مصوب و اعـالم شـده از سـوي     :561ماده 

ان آنهـا  نمايد كه سبب تزلزل بو   سازمان مذكور در حريم آثار فرهوگي ـ تاريخي مذكور در اين ماده مبادرت به عمل اتي 

شود، يا در نت جه آن عمل ات به آثار و بواهاي مذكور خرابي يا لطمه وارد آيد، عالوه بر رفـع آثـار تخلـف و پرداخـت     

 .شود مي  خسارات وارده به حبس از يك تا سه سال محکوم
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ن وجامـد قاچـا    هرگونه اقدام به خارج كردن اموال تاريخي ـ فرهوگي از كشور هرچود به خارج كـردن آن    :561ماده 

معـادل دو برابـر ق مـت امـوال       عالوه براسترداد اموال به حبس از يك تا سه سال و پرداخت جريمه  محسوب و مرتکب

 .گردد موضوع قاچا  محکوم مي

 .باشد م راث فرهوگي كشور مي  تشخ ص ماه ت تاريخي ـ فرهوگي به عهده سازمان :تبصره

 

 

 

تاريخي ـ فرهوگي ممووع بوده و مرتکب بـه حـبس از      قصد بدست آوردن اموال هرگونه حفاري و كاوش به :562ماده 

سال و ضبط اش اي مکشوفه به نفع سازمان م راث فرهوگي كشور وآالت و ادوات حفاري به نفـع دولـت    شش ماه تا سه

، يا در بقـاع   است ثبت رس ده هاي تاريخي كه در فهرست آثار ملي به حفاري در اماكن و محوطه شود. چوانچه محکوم مي

حداكثر مجـازات   ، مرتکب به متبركه و اماكن مذهبي صورت گ رد عالوه برضبط اش اي مکشوفه و آالت و ادوات حفاري

 .شود مقرر محکوم مي

هركس اموال تاريخي ـ فرهوگي موضوع اين ماده راحسب تصادف بدست آورد و طبق مقررات سازمان م ـراث    :1 تبصره

 .گردد محکوم مي به تحويل آن اقدام نومايد به ضبط اموال مکشوفه كشور نسبت  فرهوگي

خريد و فروش اموال تاريخي ـ فرهوگي حاصله ازحفاري غ رمجاز ممووع است و خريـدار و فروشـوده عـالوه      : 2 تبصره

هرعووان  شوند. هرگاه فروش اموال مذكور تحت مي اموال فرهوگي مذكور، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم برضبط

 .شود به حداكثر مجازات مقرر محکوم مي  طور مستق م يا غ ر مستق م به اتباع خارجي صورت گ رد، مرتکب از عواوين به
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به ثبت آثار ملي رس ده و مالـك خصوصـي نداشـته     ها و اماكن تاريخي و مذهبي كه هركس به اراضي و تپه :563ماده 

سازمان م راث فرهوگي كشور قبال حـدود   شود مشروط برآن كه  حبس محکوم مي باشد تجاوز كود به شش ماه تا دو سال

 .و مواطق را در محل تع  ن و عالمتگذاري كرده باشد مشخصات اين قب ل اماكن 

 

 

ضوابط مصوب اعالم شده از سوي سازمان مـذكور بـه    هركس بدون اجازه سازمان م راث فرهوگي و برخالف :564ماده 

تغ  ر، تجديد و توسعه ابو ه يا تزي وات اماكن فرهوگي ـتاريخي ثبت شده در فهرست آثار ملي مبـادرت    مرمت يا تعم ر، 

 .گردد نمايد، به حبس ازشش ماه تا دو سال و پرداخت خسارت وارده محکوم مي

 

 

شده در فهرست اموال فرهوگي ـ تاريخي غ ر موقول ثبت   هركس برخالف ترت ب مقرر در قانون حفظ آثار ملي :565ماده 

 .شود آثار ملي رابا علم و اطالع از ثبت آن به نحوي به ديگران انتقال دهد به حبس از سه ماه تا يك سال محکوم مي

 

 

هاي مذهبي ـ فرهوگي و تاريخي كه در فهرسـت    ، اماكن ومحوطه هركس نسبت به تغ  ر نحوه استفاده از ابو ه :566ماده 

م راث فرهوگي كشور، اقدام نمايد عالوه بررفع  شئونات اثر و بدون مجوز از سوي سازماناند، برخالف  ثبت شده آثار ملي

 .شود خسارت وارده به حبس از سه ماه تا يکسال محکوم مي آثار تخلف و جبران
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آن را هر كس نمونه تقلبي آثار فرهوگي ـ تاريخي اعم از ايراني و خارجي را به جاي اثر اصلي بسازد يا   :مكرر 566ماده

به قصد عرضه، قاچا  يا فروش، معرفي، حمل يا نگهداري كود يا با آگاهي از تقلبي بودن اثر خريداري كود به حبس از 

نود و يك روز تا شش ماه و جزاي نقدي معادل نصف ارزش اثر اصلي با اخذ نظر كارشواس از سازمان م راث فرهوگي، 

 .شود صوايع دستي و گردشگري محکوم مي

گردد كه در دوره معاصر ساخته شده و از ح ث نقوش، خطوط، شکل، جـوس،   نمونه تقلبي به اش ائي اطال  مي :1 تبصره

اندازه، حجم و وزن شب ه آثار فرهوگي ـ تاريخي اص ل بوده يا بدون آن كه نمونه اصلي وجود داشته باشد به عووان اثـر   

ه يا سازمان م راث فرهوگي، صوايع دسـتي و گردشـگري   فرهوگي ـ تاريخي اص ل معرفي شود و عالمتي از سوي سازند 

 .براي تشخ ص از اصل، بر روي آن حك نشده باشد

چوانچه شيء تقلبي نمونه اصلي نداشته باشد، ارزش آن به فرض وجـود توسـط كارشواسـان سـازمان م ـراث       :2تبصره

 .گردد فرهوگي، صوايع دستي و گردشگري تع  ن مي

گردد. حکـم   موضوع اين ماده به نفع سازمان م راث فرهوگي، صوايع دستي و گردشگري ضبط مياش اء مکشوفه  :3تبصره

 .گردد االجراء شدن اين قانون ضبط شده ن ز مي اين تبصره شامل اش ائي كه قبل از الزم

 

 

 

 

مـورد شـاكي يـا    فرهوگي يا ساير دواير دولتي برحسـب   ، سازمان م راث در كل ه جرايم مذكور در اين فصل :567ماده 

 .شود خصوصي محسوب مي مدعي

 

حقوقي انجام شود هريك از مديران و مسـووالن كـه    در مورد جرايم مذكور در اين فصل كه بوس له اشخاص :568ماده 

 .شوند هاي مقرر محکوم مي باشود، برحسب مورد به مجازات دستور دهوده 

فصل تحت نظر سازمان م راث فرهوگي كشور توق ـف و   در ايناموال فرهوگي ـ تاريخي حاصله از جرايم مذكور   :تبصره

شود بـه نفـع سـازمان م ـراث      ، تجه زات و خسارات داده مي ، وسايل مواردي كه حکم به ضبط و استرداد اموال در كل ه 

 . فرهوگي كشور موردحکم قرار خواهد گرفت
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، ملك شخصي بوده و مالك از ثبت آن بـه عوـوان    بدر كل ه موارد اين فصل در صورتي كه ملك مورد تخري :569ماده 

 .اطالع باشد از مجازاتهاي مقرر در مواد فو  معاف خواهد بود بي  آثار ملي

 

 

 

  فصل دهم ـ تقصيرات مقامات و مامورين دولتی

 

آنـان را از  ،آزادي شخصي افراد ملت را سلب كوـد يـا    هريك از مقامات و مامورين دولتي كه برخالف قانون :571ماده 

سه تا پوج سال از مشاغل دولتـي بـه    حقو  مقرر در قانون اساسي محروم نمايد عالوه برانفصال از خدمت و محروم ت 

 .محکوم خواهد شد حبس از شش ماه تا سه سال 

 

 

 

وزيـر يـا   باشد برحسب امضاي ساختگي  اسالمي ايران مي هرگاه اقداماتي كه برخالف قانون اساسي جمهوري  :571ماده 

باشود به حبس از سه تا ده سـال محکـوم    دولتي به عمل آمده باشد، مرتکب و كساني كه عالما آن را به كاربرده  مامورين

 .خواهود شد

 

 

 

هرگاه شخصي برخالف قانون حبس شده باشد و درخصوص حبس غ ر قانوني خـود شـکايت بـه ضـابط ن      :572ماده 

آنان شکايت او را استماع نکرده باشود و ثابت نومايود كه تظلم او را بـه مقامـات    دادگستري يا مامورين انتظامي نموده و

اند به انفصال دايم از همان سمت و محروم ت از مشاغل دولتي به مـدت   را معمول داشته ذيصالح اعالم و اقدامات الزم 

 .سه تا پوج سال محکوم خواهود شد

 

 

اهها و ندامتگاهها بدون اخذ بـرگ بازداشـت صـادره از طـرف مراجـع و      اگر مسوول ن و مامورين بازداشتگ :573ماده 

 .حبس محکوم خواهود شد صالح تدار، شخصي را به نام زنداني بپذيرند به دو ماه تا دو سال  مقامات
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قضايي اگر مسوول ن و مامورين بازداشتگاهها و ندامتگاهها ارايه دادن يا تسل م كردن زنداني به مقامات صال   :574ماده 

محبوس ن به مقامات صـال  ممانعـت يـا     دادن دفاتر خود به اشخاص مزبور امتواع كوود يا از رسان دن تظلمات يا از ارايه

رسمي از طرف ري س مستق م  ماده قبل خواهود بود مگر ايوکه ثابت نمايود كه به موجب امر كتبي خودداري نمايود مشمول

 .صورت مجازات مزبور درباره آمر مقرر خواهد شد اند كه در اين خود، مامور به آن بوده

 

 

 

برخالف قانون توق ف يا دستور بازداشت يا تعق ب جزايي يـا   هرگاه مقامات قضايي يا ديگر مامورين ذيصالح :575ماده 

قرارمجرم ت كسي را صادر نمايود به انفصال دايم از سمت قضايي و محروم ت از مشاغل دولتي بـه مـدت پـوج سـال     

 .م خواهود شدمحکو

 

 

 

 

چوانچه هريك از صاحب موصبان و مستخدم ن ومامورين دولتي و شهرداريها در هر رتبه و مقامي كه باشد از  :576ماده 

قوان ن مملکتي و يا اجراي احکام يا اوامـر مقامـات    خود سوء استفاده نموده و از اجراي اوامر كتبي دولتي يا اجراي مقام

انفصال از خدمات دولتي از يـك   از طرف مقامات قانوني صادر شده باشد جلوگ ري نمايد به  امري كه قضايي يا هرگونه

 .تا پوج سال محکوم خواهد شد

 

 

 

و فرمانداران و بخشداران يا معاونان آنهـا و مـامورين    چوانچه مستخدم ن و مامورين دولتي اعم از استانداران  :577ماده 

دخالت نمايود و با وجود اعتراض متداع  ن  اموري كه در صالح ت مراجع قضايي استانتظامي در غ رموارد حکم ت در 

يا يکي از آنها يا اعتراض مقامات صالح تدار قضايي رفع مداخله نومايود به حبس ازدو ماه تا سه سال محکـوم خواهوـد   

 .شد
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ايوکه متهمي را مجبور بـه اقـرار كوـد او را    دولتي براي  هريك از مستخدم ن و مامورين قضايي يا غ ر قضايي :578ماده 

گـردد و   اذيت و آزاربدني نمايد عالوه بر قصاص يا پرداخت ديه حسب مورد به حبس ازشش ماه تا سه سال محکوم مي

مذكور محکوم خواهـد شـد و اگـر      خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهوده به مجازات حبس چوانچه كسي در اين

 . آزار فوت كودمباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت متهم بواسطه اذيت و

 

 

 

 

 

تر از مجازاتي كه مورد حکـم اسـت مجـازات كوـد يـا       چوانچه هريك از مامورين دولتي محکومي را سخت :579ماده 

عمل به دسـتور   مجازاتي كود كه موردحکم نبوده است به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شدو چوانچه اين

قصاص يا ديه باشد مباشـر   شود و چوانچه اين عمل موجب مجازات مذكور محکوم مي فرد ديگري انجام شود فقط آمر به 

حسب مورد نسبت  گردد و اگراقدام مزبور متضمن جرم ديگري ن ز باشد مجازات همان جرم به مجازات آن ن ز محکوم مي

 .به مباشر يا آمر اجرا خواهد شد

 

 

 

 

يا كسي كه خدمت دولتي به او ارجاع شده باشد بـدون   هريك از مستخدم ن و مامورين قضايي يا غ ر قضايي :581اده م

حبس از يك ماه تا يك سال محکوم خواهد  به موزل كسي بدون اجازه و رضاي صاحب موزل داخل شود به ترت ب قانوني

، اقدام  مکره به اطاعت امر او بوده  ح ت حکم را داشته استنمايد به امر يکي از روساي خود كه صال شد مگر ايوکه ثابت

وقوع جرم ديگـري ن ـز    مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتکب يا سبب كرده است كه در اين صورت

حکوم اين عمل در شب واقع شود مرتکب يا آمر به حداكثر مجازات مقررم باشد مجازات آن را ن ز خواهد ديد و چوانچه 

 .خواهد شد
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دولتي كه با سوء استفاده از شغل خود به جبر و قهر مال يـا   هريك از صاحب موصبان و مستخدم ن و مامورين :581ماده 

ديگري كود عالوه بر رد ع ن مال يا معـادل   را بخرد يا بدون حق برآن مسلط شود يا مالك را اكراه به فروش به حق كسي

مجازات حبس از يك سال تا سه سال يا جزاي نقدي از شش تاهجده م ل ـون ريـال محکـوم    ،به  نقدي ق مت مال يا حق

 .گردد مي

 

 

 

 

، مراسالت يامخابرات يا مکالمات تلفوي اشخاص را در غ ر مواردي كه  هريك از مستخدم ن و مامورين دولتي :582ماده 

ضبط يا استرا  سمع نمايد يا بدون اجازه صـاحبان  اجازه داده حسب مورد مفتوح يا توق ف يا معدوم يا بازرسي يا قانون

آنها مطالب آنهارا افشا نمايد به حبس از يك سال تا سه سال و يا جزاي نقدي ازشش تا هجـده م ل ـون ريـال محکـوم     

 .خواهد شد

 

 

 

 

صالح تدار در غ ر يا غ ر آنها بدون حکمي از مقامات   هركس از مقامات يا مامورين دولتي يا ن روهاي مسل  :583ماده 

يا حبس كود يا عوفا در محلـي مخفـي    ، شخصي را توق ف  مواردي كه درقانون جلب يا توق ف اشخاص را تجويز نموده

 .يا جزاي نقدي از شش تا هجده م ل ون ريال محکوم خواهد شد نمايد به يك تا سه سال حبس 
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در ماده فو  مکاني ته ه كرده و بدين طريق معاونـت بـا    كسي كه با علم و اطالع براي ارتکاب جرم مذكور :584ماده 

م ل ون و پانصد هزار ريـال تـا شـش      باشد به مجازات حبس از سه ماه تا يك سال يا جزاي نقدي از يك مرتکب نموده 

 .م ل ون ريال محکوم خواهد شد

 

 

 

ا كود يا اقدام الزم جهت رها شـدن  توق ف شده را ره اگر مرتکب يا معاون قبل از آن كه تعق ب شود شخص :585ماده 

باشد مجازات او حبس از دو تا شش ماه  آورد در صورتي كه شخص مزبور را زياده از پوج روز توق ف نکرده وي به عمل

 .خواهد بود

 

 

 

( اسم يا عووان مجعول يـا اسـم و عالمـت مـامورين     000) هرگاه مرتکب براي ارتکاب جرايم مذكور در ماده :586ماده 

يا لباس موتسب به آنان را به تزوير اخت ار كرده يا حکم جعلي ابراز نموده باشد عالوه بر مجازات ماده مزبـور بـه    دولت

 .مجازات جعل يا تزويرمحکوم خواهد شد

 

 

 

چوانچه مرتکب جرايم مواد قبل توق ف شده يامحبوس شده يا مخفي شده را تهديد به قتل نموده يا شکوجه و  :587ماده 

بدني وارد آورده باشد عالوه بر قصاص يا پرداخت ديه حسب مورد به يك تـا پـوج سـال حـبس و محروم ـت از      آزار 

 .خواهد شد  خدمات دولتي محکوم
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  فصل يازدهم ـ ارتشا و ربا و کالهبرداري
 

 چنانچـه ،  توسط دادگاه مع ن شده باشد يا توسط طرف ن هريك از داوران و مم زان و كارشواسان اعم از ايوکه  :588ماده 

نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال يا مجـازات    اظهارنظر يا اتخاذ تصميميکي از طرف ن  به نفعا مال اخذ وجه ي در مقابل

 .گرفته است به عووان مجازات مودي به نفع دولت ضبط خواهد شد نقدي از سه تادوازده م ل ون ريال محکوم و آنچه

 

 

 

مجازاتي اشد از مجـازات مقـرر در قـانون داده باشـود      به   در صورتي كه حکام محاكم به واسطه ارتشا حکم :589ماده 

 .واقع شده محکوم خواهود شد عالوه بر مجازات ارتشا حسب مورد به مجازات مقدار زايدي كه مورد حکم 

 

 

 

تر از ق مت معمولي يا ظاهرا  يا به مقدار فاحش ارزان  اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالي بالعوض :591ماده 

دولتي اعم از قضايي و اداري به طور مسـتق م يـا     معمولي و واقعا به مقدار فاحشي كمتر از ق مت به مستخدم ن به ق مت

تر از ق مت از مستخدم ن يا مامورين مستق م يـا   قاصد، مالي به مقدار فاحشي گرانشود يا براي همان م غ ر مستق م موتقل

 .شود محسوب مي شي رين مزبور مرتشي و طرف معامله رامستخدم ن و مامو غ رمستق م خريداري گردد،

 

 

 

و  تعقيب کيفـري نـدارد  خود ناچار از دادن وجه يا مالي بوده  حقوق حقه حفظهرگاه ثابت شود كه راشي براي  :591ماده 

 .گردد كه داده به او مسترد مي وجه يا مالي 
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( 0كه از وظايف اشخاص مذكور در مـاده )  اقدام به امري يا امتواع از انجام امري برايهركس عالما و عامدا  :592ماده 

باشد  مجمع تشخ ص مصلحت نظام مي 00/0/0000 قانون تشديد مجازات مرتکب ن ارتشا، اختالس و كالهبرداري مصوب

و به عوـوان مجـازات    در حكم راشی استيا سود پرداخت وجه يا تسل م مالي را مستق م يا غ ر مستق م بدهد  وجه يا مالي 

 .شود ( ضربه شال  محکوم مي04تا ) و يااز ارتشا به حبس از شش ماه تا سه سال  ، ناشي  مال عالوه بر ضبط

نمايـد از   شـكايت دهد يـا   گزارشو يا پرداخت آن را   بوده مضطر در صورت که رشوه دهوده براي پرداخت رشوه :تبصره

 .گردد مي مستردبه وي  مالخواهد بود و  معافمزبور   حبسمجازات 

 

 

 

 

، جلب موافقت يا وصول و ايصال وجه يا مال  مذاكره  از قب ل ارتشاتحقق جرم  موجباتهركس عالما و عامدا  :593ماده 

 .شود برحسب مورد محکوم مي مجازات راشیبه  فراهم نمايديا سود پرداخت وجه را 

 

 . است مقرر در آن مورد  مورد حداقل مجازات مجازات شروع به عمل ارتشا در هر :594ماده 

 

، صل  و امثال آن جوسـي را بـا شـرط     ، قرض هر نوع توافق ب ن دو يا چود نفر تحت هر قراردادي از قب ل ب ع :595ماده 

دريافت نمايد ربا محسوب و جـرم شـواخته    ، جوس مک ل و موزون معامله نمايد و يا زايد برمبلغ پرداختي اضافه با همان 

مال به شش ماه تا سه سال  ، ربا گ رنده و واسطه ب ن آنها عالوه بر رد اضافه به صاحب دهوده شود. مرتکب ن اعم از ربا مي

 .گردند مال مورد ربا به عووان جزاي نقدي محکوم مي ( ضربه شال  و ن ز معادل 04حبس و تا )

و در اخت ار ولي فق ـه   ، مال مورد ربا ازمصاديق اموال مجهول المالك بوده در صورت معلوم نبودن صاحب مال :1 تبصره

 . قرار خواهد گرفت

مـاده   مـذكور در ايـن    اضافي مضطر بوده از مجـازات    هرگاه ثابت شود ربا دهوده در مقام پرداخت وجه يا مال :2 تبصره

 .خواهد شد معاف 

هرگاه قرارداد مذكور ب ن پدر و فرزند يا زن و شوهر موعقد شود يا مسلمان از كافر ربا دريافـت كوـد مشـمول     :3 تبصره

 .ماده نخواهد بود مقررات اين
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هركس با استفاده از ضعف نفس شخصي يا هوي و هوس او يا حوايج شخصي افراد غ ر رشـ د بـه ضـرر او     :596ماده 

اي  ، قبض و مفاصا حساب و يا هرگونه نوشته ،حواله ، چك ، سفته غ ر تجاري از قب ل براتنوشته ياسودي اعم از تجاري يا 

شود به هر نحو تحصـ ل نمايـد عـالوه بـر جبـران       وي يا برائت ذمه گ رنده سود يا هرشخص ديگر مي  كه موجب التزام

شـود و اگـر    مـي  زاي نقدي محکـوم  خسارات مالي به حبس از شش ماه تا دو سال و از يك م ل ون تا ده م ل ون ريال ج

داشته باشد مجازات وي عالوه بر جبران خسارات مـالي از سـه تـا     مرتکب واليت يا وصايت يا ق مومت بر آن شخص 

 .هفت سال حبس خواهد بود

 
 

 

 

 

  فصل دوازدهم ـ امتناع از انجام وظايف قانونی

شرايط قانوني نزد آنها بـرده شـود و بـا وجـود ايوکـه       مطابقهر يك از مقامات قضايي كه شکايت و تظلمي  :597ماده 

يا تواقض قانون از قبول شکايت   رس دگي به آنها از وظايف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگرچه به عذر سکوت يا اجمال

فتار كوـد دفعـه   قانون ر  يا رس دگي به آن امتواع كود يا صدور حکم را برخالف قانون به تاخ ر اندازد يا برخالف صري 

شود و در هر صورت به تاديـه   انفصال دايم از شغل قضايي محکوم مي اول از شش ماه تا يکسال و در صورت تکرار به 

 .خسارات وارده ن ز محکوم خواهد شد
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  نسبت به دولت  سيزدهم ـ تعديات مامورين دولتی فصل

سازمانها ياشوراها و يا شهرداريها و موسسات و شركتهاي دولتي و يا هريك از كارمودان و كاركوان ادارات و  :598ماده 

شـوند و ديـوان محاسـبات و     فق ه اداره مـي  به دولت و يا نهادهاي انقالبي و بو ادها و موسساتي كه زيرنظر ولي   وابسته

ضا و كاركوان قـواي سـه   اع شوند و يا دارندگان پايه قضايي و به طور كلي مستمر دولت اداره مي موسساتي كه به كمك 

به خدمات عمومي اعم از رسمي و غ ر رسمي وجوه نقـدي يـا مطالبـات يـا      گانه و همچو ن ن روهاي مسل  و مامورين 

حوالجات يا سهام و ساير اسواد و اورا  بهادار يا ساير اموال متعلق به هر يك از سازمانها و موسسات فـو  الـذكر يـا    

ا سپرده شده است را مورد استفاده غ ر مجاز قرار دهد بدون آن كه قصد تملك آنها را اشخاصي كه برحسب وظ فه به آنه

بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل   خود يا ديگري داشته باشد، متصرف غ ر قانوني محسوب و عالوه به نفع

ازات مذكور به جزاي نقدي معـادل  شود و در صورتي كه موتفع شده باشد عالوه برمج (ضربه محکوم مي04به شال  تا )

تضـ  ع امـوال و وجـوه     مبلغ انتفاعي محکوم خواهدشد و همچو ن است در صورتي كه به علت اهمال يا تفريط موجب 

دولتي گردد و يا آن را به مصارفي برساند كه در قانون اعتباري براي آن موظور نشده يا در غ ر مورد معـ ن يـا زايـد بـر     

 .باشداعتبار مصرف نموده 

 

 

 

 

 

 

دار انجام معامله يا ساختن چ زي يا نظارت در ساختن يا امر به سـاختن آن بـراي هريـك از     هرشخصي عهده :599ماده 

تدل س در معامله از جهت تع ـ ن مقـدار يـا      ( بوده است به واسطه000ادارات و سازمانها و موسسات مذكور در ماده )

مله يا تقلب در ساختن آن چ ز نفعي براي خود يـا ديگـري تحصـ ل كوـد     صفت يا ق مت ب ش از حد متعارف مورد معا

 .ماه تا پوج سال محکوم خواهد شد  عالوه بر جبران خسارات وارده به حبس از شش
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مامور تشخ ص يا تع  ن يا محاسبه يا وصول وجـه يـا    هريك از مسوول ن دولتي و مستخدم ن و ماموريوي كه  :611ماده 

است برخالف قانون يا زياده بر مقررات قانوني اقدام و وجه يا مالي اخذ يا امر به اخـذ آن نمايـد بـه     دولت مالي به نفع 

و مامورين شهرداري ن ـز   محکوم خواهد شد. مجازات مذكور در اين ماده در مورد مسوول ن  حبس از دو ماه تا يك سال 

 .گردد ه است به ذيحق مسترد ميقانون و مقررات اخذ نمود مجري است و در هر حال آنچه برخالف 

 

 

 

ماموريت خود اشخاص را اج ر يا استخدام كرده يا مباشرت  هريك از مستخدم ن و مامورين دولتي كه برحسب :611ماده 

حمل ونقل اش ايي را نموده باشد و تمام يا قسمتي از اجرت اشخاص يا اجرت حمل و نقل را كه توسط آنان بـه عمـل   

شـود و همـ ن    سال محکـوم مـي   لت آورده ولي نپرداخته باشد به انفصال موقت از سه ماه تا سهدو آمده است به حساب

مستخدم وي كه اشخاص را به ب گاري گرفته و اجرت آنها را خود برداشته و به حساب دولت  مجازات مقرر است درباره 

 .موظور نموده است و در هرصورت بايداجرت ماخوذه را به ذيحق مسترد نمايد

 

 

 

 

ماموريت خود حق داشته اسـت اشخاصـي را اسـتخدام و     هريك از مستخدم ن و مامورين دولتي كه برحسب :612ماده 

موظور نمايد يا خدمه شخصي خـود را جـزء    اي كه اج ر يا استخدام كرده است به حساب دولت اج ر كود و ب ش از عده

(ضربه و تاديه مبلغـي كـه بـه    04بدارد به شال  تا ) نمايد و حقو  آنها را به حساب دولت موظور خدمه دولت محسوب

 .ترت ب فو  به حساب دولت موظور داشته است محکوم خواهد گرديد
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هـا و ادارات و   مديريت و سرپرستي در وزارتخانـه   دار وظ فه هر يك از كارمودان و كاركوان و اشخاص عهده :613ماده 

ها و تشخ صات و امت ـازات   ها و مواقصه يا به واسطه در معامالت و مزايده( كه بالمباشره 000سازمانهاي مذكوردر ماده )

خود يا ديگري نفعـي   العمل يا پاداش براي الزحمه و حق هر عوواني اعم از كم س ون يا حق ، تحت مربوط به دستگاه متبوع

ايودگان و شعب آنها موظوردارد يا ترت بات خاص يا ساير اشخاص يا نم در داخل يا خارج كشور از طريق توافق يا تفاهم 

بخرد يا بسازد يا در موقع پرداخت وجوهي كه حسب وظ فـه   يا بدون ماموريت از طرف دستگاه متبوعه برعهده آن چ زي

عهده او بوده يا تفريغ حسابي كه بايد به عمل آورد براي خود ياديگري نفعي موظور دارد به تاديـه دو برابـر وجـوه و     به

شود و در صورتي كه عمل وي موجب تغ  ردر مقدار يا ك ف ـت مـورد معاملـه يـا      ين طريق محکوم ميموافع حاصله ازا

م ل ـون ريـال ن ـز     افزايش ق مت تمام شده آن گردد به حبس از شش ماه تا پوج سال و يا مجازات نقدي از سه تا سـي  

 .محکوم خواهد شد

 

 

 

 

ها و اورا  و اسوادي كه حسب وظ فه به آنان سـپرده   نوشته اداريهريك از مستخدم ن دولتي اعم از قضايي و  :614ماده 

نمايد يا به كسي بدهد كه به لحاظ قـانون از دادن   شده يابراي انجام وظايفشان به آنها داده شده است را معدوم يا مخفي 

 .اهد شدسال محکوم خو  باشد عالوه برجبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا يك مي به آن كس ممووع 

 

 

 

( كه از روي غرض و برخالف حق درباره يکي از 000) هريك از مامورين ادارات و موسسات مذكور در ماده :615ماده 

يك م ل ون و پانصد هزار ريال و جبران  طرف ن اظهارنظر يا اقدامي كرده باشد به حبس تا سه ماه يا مجازات نقدي تا مبلغ

 .خواهد شد خسارت وارده محکوم
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( كه از وقوع جرم ارتشاء يـا  000هريك از رؤسا يا مديران يا مسوول ن سازمانها وموسسات مذكور در ماده ) :616ماده 

( در سازمان يا موسسات تحت اداره يا 020( و)000يا تصرف غ ر قانوني يا كالهبرداري يا جرايم موضوع مواد ) اختالس

نومايـد عـالوه بـرحبس از     راجع صالح تدار قضايي يا اداري اعالم و مراتب را حسب مورد به م  نظارت خود مطلع شده

 .شش ماه تا دو سال به انفصال موقت از شش ماه تا دوسال محکوم خواهد شد

 

 

 

  فصل چهاردهم ـ تمرد نسبت به مامورين دولت

وظ فه آنان به عمل آيـد  مامورين دولت در ح ن انجام   هرگونه حمله يا مقاومتي كه با علم و آگاهي نسبت به :617ماده 

 : شود و مجازات آن به شرح ذيل است تمرد محسوب مي

 ؛ هرگاه متمرد به قصد تهديد اسلحه خود را نشان دهد، حبس ازشش ماه تا دو سال .0

 ؛ سال هرگاه متمرد در ح ن اقدام دست به اسلحه برد، حبس از يك تا سه .0

 . در ساير موارد حبس از سه ماه تا يك سال .0

 .مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد اگر متمرد در هوگام تمرد مرتکب جرم ديگري هم بشود به  :تبصره

 

 

 

  فصل پانزدهم ـ هتك حرمت اشخاص
 

چوانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شـال  تـا    توه ن به افراد از قب ل فحاشي و استعمال الفاظ رك ك  :618ماده 

 .م ل ون ريال جزاي نقدي خواهد بود( ضربه و يا پوجاه هزار تا يك 04)
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، يکي از روساي سه قوه يا معاونان ري س جمهور يا وزرا يا يکي از نمايودگان مجلس  هركس با توجه به سمت :619ماده 

اسالمي يا نمايودگان مجلس خبرگان يا اعضاي شوراي نگهبان ياقضات يا اعضاي ديوان محاسـبات يـا كاركوـان     شوراي

سبب آن توه ن نمايد به سه تا شش ماه  مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها در حال انجام وظ فه يا بهها و وزارتخانه

 .شود ريال جزاي نقدي محکوم مي  م ل ون هزار تا يك  شال  و يا پوجاه  ( ضربه04حبس و يا تا )

 

 

 

 

  فصل شانزدهم ـ اجتماع و تبانی براي ارتكاب جرايم

برضد امو ت داخلي يا خارج كشور مرتکب شوند يـا   نفر يا ب شتر اجتماع و تباني نمايود كه جرايمي هرگاه دو  :611ماده 

آن را فراهم نمايود در صورتي كه عووان محارب بر آنان صاد  نباشد به دو تا پوج سال حـبس محکـوم    وسايل ارتکاب 

 .خواهود شد

 

 

 

اعراض يا نفوس يا اموال مردم اقدام نمايوـد و مقـدمات    بومايود كه عل ه هرگاه دو نفر يا ب شتر اجتماع و تباني  :611ماده 

مراتب به حبس از شش مـاه تـا سـه     تدارك ديده باشود ولي بدون اراده خود موفق به اقدام نشوند حسب   اجرايي را هم

 .سال محکوم خواهود شد

 

 

  فصل هفدهم ـ جرايم عليه اشخاص و اطفال
 

ـ  قتل عمد شود و شاكي نداشته يا شاكي هركس مرتکب  :612ماده  هـر  ه داشته ولي از قصاص گذشت كرده باشد و يا ب

جامعه يـاب م تجـري مرتکـب يـا      علت قصاص نشود در صورتي كه اقدام وي موجب اخالل در نظم و ص انت و امو ت 

 .نمايد حبس از سه تا ده سال محکوم مي  ديگران گردد دادگاه مرتکب را به

 .موجب حبس از يك تاپوج سال خواهد بوددر اين مورد معاونت در قتل عمد  تبصره ـ
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هرگاه كسي شروع به قتل عمد نمايد ولي نت جه موظوربدون اراده وي محقق نگردد به شش ماه تـا سـه سـال     :613ماده 

 .محکوم خواهد شد  حبس تعزيري

 

 

موجب نقصان يا شکستن يـا از كـار افتـادن عضـوي از      كههركس عمدا به ديگري جرح يا ضربي وارد آورد  :614ماده 

عل ـه گـردد در مـواردي كـه      مجوـي  مرض دايمي يا فقدان يا نقص يکي از حواس يا موافع يا زوال عقل اعضا يا موتهي به

تجـري مرتکـب يـا     اقدام وي موجب اخالل در نظم و ص انت و امو ت جامعه يا بـ م  قصاص امکان نداشته باشد چوانچه

ديـه ن ـز    عل ه مرتکب به پرداخت خواهد شد و در صورت درخواست مجوي ان گردد به دو تا پوج سال حبس محکومديگر

 .شود محکوم مي

در صورتي كه جرح وارده موتهي به ضايعات فو  نشود و آلت جرح اسلحه يا چاقو و امثال آن باشد مرتکب بـه   :تبصره

 .سال حبس محکوم خواهد شد سه ماه تا يك 

 

 

 

نزاع حسب مورد به مجازات زير محکـوم   در  كوودگان اي با يکديگر موازعه نمايود هر يك ازشركت هرگاه عده :615ماده 

 :شوند مي

 ؛ تاسه سال از يك قتل شود به حبس  به  نزاع موتهي كه درصورتي .0

 ؛ در صورتي كه موتهي به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تاسه سال .0

 . ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تايك سالدر صورتي كه موتهي به  .0

 .شود مشمول اين ماده نخواهد بود ، دفاع مشروع تشخ ص داده در صورتي كه اقدام شخص :1 تبصره

 .حسب مورد نخواهد شد مجازاتهاي فو  مانع اجراي مقررات قصاص يا ديه :2 تبصره
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مباالتي يا اقدام به امـري كـه مرتکـب در آن مهـارت      احت اطي يابي بيدر صورتي كه قتل غ ر عمد به واسطه  :616ماده 

نداشته است يابه سبب عدم رعايت نظامات واقع شود مسبب به حبس از يك تاسه سال و ن ز به پرداخت ديه در صورت 

 .محکوم خواهد شد مگر ايوکه خطاي محض باشد مطالبه از ناح ه اول اي دم

 .گردد رانودگي نمي قتل غ ر عمد در اثر تصادف مقررات اين ماده شامل :تبصره

 

 

 

هركس به وس له چاقو و يا هرنوع اسلحه ديگر تظاهر ياقدرت نمايي كود يا آن را وس له مزاحمت اشخاص يا  :617ماده 

 محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال اخاذي ياتهديد قرار دهد يا با كسي گالويز شود در صورتي كه از مصاديق

 .( ضربه شال  محکوم خواهد شد04و تا )

 

 

 

هركس با ه اهو و جوجال يا حركات غ ر متعارف ياتعرض به افراد موجب اخالل نظـم و آسـايش و آرامـش     :618ماده 

 .( ضربه شال  محکوم خواهد شد04عمومي گردديا مردم را از كسب و كار باز دارد به حبس از سه ماه تا يك سال و تا)

 

 

اطفال يا زنان بشود يا با الفاظ و حركات مخالف شـؤون و   هركس در اماكن عمومي يا معابر متعرض يا مزاحم :619ماده 

 .( ضربه شال  محکوم خواهد شد04آنان توه ن نمايد به حبس از دو تا شش ماه و تا ) ح ث ت به
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لي و دسته جمعي واقع شود هريك از (در نت جه توطئه قب000( و )000( و )000هرگاه جرايم مذكور در مواد ) :621ماده 

 .حداكثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد مرتکب ن به

 

 

 

هرموظور ديگر به عوف يا تهديد يا ح له يا به هرنحو   هركس به قصد مطالبه وجه يا مال يا به قصد انتقام يا به  ـ 621ماده 

شخصي را بربايد يا مخفي كود به حبس از پوج تاپـانزده سـال محکـوم خواهـد شـد. در       توسط ديگري شخصا ياديگر 

عل ه آسـ ب    عل ه كمتراز پانزده سال تمام باشد يا ربودن توسط وسايل نقل ه انجام پذيرد يابه مجوي صورتي كه سن مجوي

ديگر  در صورت ارتکاب جرايم جسمي يا ح ث تي وارد شود مرتکب به حداكثر مجازات تع  ن شده محکوم خواهد شد و

 .گردد به مجازات آن جرم ن ز محکوم مي

 . سه تا پوج سال حبس استمجازات شروع به ربودن  :تبصره

 

 

 

، موجب سقط جو ن وي شود عالوه بر پرداخت  حامله هر كس عالما عامدا به واسطه ضرب يا اذيت و آزار زن :622ماده 

 .تا سه سال محکوم خواهد شدديه ياقصاص حسب مورد به حبس از يك 

 

 

سقط جو ن زن گردد به شش ماه تا يـك سـال حـبس     هر كس به واسطه دادن ادويه يا وسايل ديگري موجب :623ماده 

اي را داللت به استعمال ادويه ياوسايل ديگري نمايد كه جوـ ن وي سـقط    شودو اگر عالما و عامدا زن حامله محکوم مي

باشـد و در   ح ات مادر مـي  ماه محکوم خواهد شد مگر ايوکه ثابت شود اين اقدام براي حفظ ششگردد به حبس از سه تا 

 .مقررات مربوط داده خواهد شد هر مورد حکم به پرداخت ديه مطابق
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طبابت يا مامايي يا جراحي يـا دارو فروشـي اقـدام     اگر طب ب يا ماما يا دارو فروش و اشخاصي كه به عووان :624ماده 

حبس از دو تا پوج سال محکوم خواهود شد  سقط جو ن فراهم سازند و يا مباشرت به اسقاط جو ن نمايود به وسايل كوود مي

 . مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذيرفت و حکم به پرداخت ديه

 

 

 

 (.نسخ شد 00/0/0قانون مجازات اسالمي مصوب  000به موجب ماده )  :625 ماده

 (.نسخ شد 00/0/0قانون مجازات اسالمي مصوب  000 به موجب ماده) :626ماده 

 (.نسخ شد 00/0/0قانون مجازات اسالمي مصوب  000به موجب ماده ) :627ماده 

 د(.نسخ ش 00/0/0مجازات اسالمي مصوب قانون  000به موجب ماده ) :628ماده 

 (.نسخ شد 00/0/0قانون مجازات اسالمي مصوب  000به موجب ماده ) :629ماده 

 

 

 

 

 

توانـد در   مشاهده كود و علم به تمک ن زن داشته باشد مي هرگاه مردي همسر خود را در حال زنا با مرد اجوبي :631ماده 

تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جـرح   آنان را به قتل برساند و در صورتي كه زن مکره باشد فقط مرد رامي همان حال

 . قتل است در اين مورد ن ز مانود
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كود يا او را بجاي طفـل ديگـري يـا متعلـق بـه زن       هركس طفلي را كه تازه متولد شده است بدزدد يا مخفي :631ماده 

ديگري غ ر از مادرطفل قلمداد نمايد به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شدو چوانچه احـراز شـود كـه طفـل     

 .دي محکوم خواهد شدمزبور مرده بوده مرتکب به يکصد هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نق

 

 

 

اگر كسي از دادن طفلي كه به او سپرده شده است درموقع مطالبه اشخاصي كه قانونا حق مطالبه دارند امتوـاع   :632ماده 

و پانصد هزار تا سه م ل ـون ريـال محکـوم      مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس يا به جزاي نقدي از يك م ل ون كود به 

 .خواهد شد

 

 

 

باشد در محلـي كـه    را كه قادر به محافظت خود نمي هرگاه كسي شخصا يا به دستور ديگري طفل يا شخصي :633ماده 

است رها نمايد به حبس از شش ماه تا دوسال و يا جزاي نقدي ازسه م ل ون تا دوازده م ل ون ريال محکوم  خالي از سکوه

ود تا نصف مجازات مذكورمحکوم خواهد شد و چوانچـه  و جايي كه داراي سکوه باشد رها ك خواهد شد و اگر در آبادي

قصاص يا ديه يا  اين اقدام سبب وارد آمدن صدمه يا آس ب يا فوت شود رها كووده عالوه بر مجازات فو  حسب مورد به

 .ارش ن ز محکوم خواهد شد

 

 

شود و  تا يکسال محکوم ميحبس از سه ماه و يك روز  هركس بدون مجوز مشروع نبش قبر نمايد به مجازات :634ماده 

 .محکوم خواهد شد ديگري ن ز با نبش قبر مرتکب شده باشد به مجازات آن جرم هم هرگاه جرم
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اي را دفن كود يا سبب دفن آن شود يا آن را مخفـي   جوازه هركس بدون رعايت نظامات مربوط به دفن اموات :635ماده 

 .ريال محکوم خواهد شد جزاي نقدي از يکصد هزار تا يك م ل ون  نمايد به

 

 

از ايوکه به اشخاصي كه قانونا مامور كشف و تعق ـب   هركس جسد مقتولي را با علم به قتل مخفي كود يا قبل :636ماده 

 .محکوم خواهد شد جرايم هستودخبر دهد آن را دفن نمايد به حبس از سه ماه و يك روز تا يك سال

 

 

  عمومیفصل هجدهم ـ جرايم ضد عفت و اخالق 

هرگاه زن و مردي كه ب ن آنها علقه زوج ت نباشد،مرتکب روابط نامشروع يا عمل موافي عفت غ ر از زنـا از   :637ماده 

يا مضاجعه شوند، به شال  تا نود و نه ضربه محکوم خواهود شد و اگر عمـل بـا عوـف و اكـراه باشـد فقـط        قب ل تقب ل

 .شود كووده تعزير مي اكراه

 

 

عمل حرامي نمايد عالوه برك فر عمل به حـبس از ده    هركس علوا در انظار و اماكن عمومي و معابر تظاهر به :638ماده 

شود كه نفس آن عمل داراي ك فـر   گردد و در صورتي كه مرتکب عملي ( ضربه شال  محکوم مي04روز تا دو ماه ياتا )

شال  محکوم خواهـد   ( ضربه 04ه روز تا دو ماه يا تا )دار نمايد فقط به حبس از د باشد ولي عفت عمومي را جريحه نمي

 .شد

ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و يا از پوجاه هزار  زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي  :تبصره

 .تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محکوم خواهود شد
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عالوه بـر مجـازات مقـرر، محـل     «  الف»شوند و در مورد بود  محکوم ميافراد زير به حبس از يك تا ده سال  :639ماده 

 :مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد

 ؛كسي كه مركز فساد و يا فحشا داير يا اداره كود :الف

 .را فراهم نمايد كسي كه مردم را به فساد يا فحشا تشويق نموده يا موجبات آن :ب

 .گردد بر مجازات مذكور به حد قوادي ن ز محکوم مي  فو  عووان قوادي صد  نمايد عالوههرگاه بر عمل  :تبصره

 

 

 

نقدي از يك م ل ون و پانصد هزار ريال تا شـش م ل ـون    اشخاص ذيل به حبس از سه ماه تا يك سال و جزاي :641ماده 

 :يا دو مجازات مذكور محکوم خواهود شد  يك شال  يابه  ( ضربه04ريال و تا)

، نوار س وما و يا بـه طـور كلـي     ، ف لم ، عاليم ،اعالنات ، تصاوير، مطبوعات ، گراور، نقاشي هركس نوشته يا طرح .0

و معـرض انظـار عمـومي      دار نمايد براي تجارت يا توزيع به نمايش هرچ ز كه عفت واخال  عمومي را جريحه

 ؛دارد گذارد يا بسازد يا براي تجارت و توزيع نگاه

ديگري وارد يا صادر كود و يا به نحوي از انحا  مذكور را به موظور اهداف فو  شخصا يا به وس له هركس اش اي .0

 ؛مال نمايد تجارت و يا هرقسم معامله ديگر شود يا از كرايه دادن آنها تحص ل متصدي يا واسطه

 ؛گذاردمعرض انظار عمومي ب هركس اش اي فو  را به نحوي از انحاء موتشر نمايد يا آنها را به .0

آن اش اء به نحوي از انحاء اعالن و يا فاعل يکي  هركس براي تشويق به معامله اش اي مذكور در فو  و يا ترويج  .4

 .فو  و يا محل به دست آوردن آن را معرفي نمايد از اعمال ممووعه 

علمي يا هر مصلحت حـالل  موازين شرعي و براي مقاصد  مفاد اين ماده شامل اش ايي نخواهد بود كه با رعايت  :1 تبصره

 .گ رد ديگر ته ه يا خريد و فروش و مورد استفاده متعارف علمي قرارمي عقاليي

 .الزم به دستگاه دولتي ذيربط تحويل خواهد شد  گردد و جهت استفاده اش اي مذكور ضبط و محو آثار مي :2 تبصره
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ديگر براي اشخاص ايجاد مزاحمت نمايد عالوه بر اجـراي   مخابراتيهرگاه كسي به وس له تلفن يا دستگاههاي  :641ماده 

 .محکوم خواهد شد  ، مرتکب به حبس از يك تا شش ماه خاص شركت مخابرات  مقررات

 

 

  : جرايم بر ضدحقوق و تكاليف خانوادگی فصل نوزدهم

 

 (.نسخ شد 0000مصوب  قانون حمايت خانواده 00ماده  0به موجب بود ) :642ماده 

 هرکس با داشتن استطاعت مالي، نفقه زن خود را در صورت تمكیين او ندهید يیا از تأديیه نفقیه سیاير اشیخا         قانون حمايت از خانواده: 53ماده

كايت شیاکي خووصیي اسیت و در صیورت     شی النفقه امتناع کند به حبس تعزيري درجه شش محكوم مي شود. تعقيب کيفري منیو  بیه     واجب

 .گذشت وي از شكايت در هر زمان تعقيب جزائي يا اجراي مجازات موقوف مي شود

ـ  اسیت و نيیز نفقیه نرزنیدان ناشیي از تلقیيع موینوعي يیا         امتناع از پرداخت نفقه زوجه اي که به موجب قانون مجاز به عدم تمكين  تبصره 

 .کودکان تحت سرپرستي مشمول مقررات اين ماده است

 

 

ديگري است براي مردي عقد نمايد، به حـبس از شـش     هرگاه كسي عالما زن شوهردار يا زني را كه در عده :643ماده 

شـود و اگـر داراي    شال  محکوم مـي  ( ضربه 04نقدي و تا )يا از سه م ل ون تا ه جده م ل ون ريال جزاي  ماه تا سه سال 

 .دفتر ازدواج و طال  يا اسواد رسمي باشد براي هم شه از تصدي دفتر ممووع خواهد گرديد

 

 

حبس از شش ماه تا دو سال و يا از سه تا دوازده م ل ون   كساني كه عالما مرتکب يکي از اعمال زير شوند به :644ماده 

 :شوند ي محکوم مينقد ريال جزاي

 ؛هرزني كه در ق د زوج ت يا عده ديگري است خود را به عقدديگري در آورد در صورتي كه موجر به مواقعه نگردد .0

خود تزويج نمايد در صـورتي كـه موتهـي بـه      هركسي كه زن شوهردار يا زني را كه در عده ديگري است براي .0

 .مواقعه نگردد

http://www.1vakil.com/resource-rights/35-family/226-khanevadeh.html
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 (.نسخ شد 0000مصوب  قانون حمايت خانواده 00ماده  0به موجب بود ) :645ماده 

ا يیک  چنانچه مردي بدون ثبت در دناتر رسمي به ازدواج دائم، طالق يا نسخ نكاح اقدام يا پس از رجیوع تی   قانون حمايت از خانواده: 49ماده

ماه از ثبت آن خودداري يا در مواردي که ثبت نكاح موقت الزامي است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جیزاي  

نقدي درجه پنج و يا حبس تعزيري درجه هفت محكوم مي شود. اين مجازات در مورد مردي که از ثبت انفساخ نكاح و اعالم بطیالن نكیاح   

 .تنكاف کند نيز مقرر استيا طالق اس

 

 

 

 (.نسخ شد 0000مصوب  قانون حمايت خانواده 00ماده  0به موجب بود ) :646ماده 

بیه حیبس تعزيیري درجیه شیش       قیانون میدني ازدواج کنید،   ( ۱۴۰۱)هرگاه مردي برخالف مقررات میاده   قانون حمايت از خانواده: 51ماده

م زن منجر گردد، زوج عالوه بر پرداخت ديیه بیه حیبس    ينقص عضو يا مرض دا شود. هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهي بهمحكوم مي

س تعزيري درجیه چهیار محكیوم میي     حب درجه پنج و اگر به مواقعه منتهي به نوت زن منجر شود، زوج عالوه بر پرداخت ديه به تعزيري

 .شود

هرگاه ولي قهري، مادر، سرپرست قانوني يا مسؤول نگهداري و مراقبت و تربيت زوجه در ارتكاب جرم موضوع اين ماده تیأثير مسیتقيم    :تبصره

 .داشته باشند به حبس تعزيري درجه شش محكوم مي شوند. اين حكم در مورد عاقد نيز مقرر است

 

 

 

،  چوانچه هريك از زوج ن قبل از عقد ازدواج طرف خودرا به امور واهي از قب ـل داشـتن تحصـ الت عـالي     :647ماده 

يك از آنها واقع شود  هر برمبنايعقد  و دهد فريب، تجرد و امثال آن  ، شغل و سمت خاص موقع ت اجتماعي ، تمکن مالي

 .گردد تعزيري از شش ماه تا دو سال محکوم مي مرتکب به حبس

 

http://www.1vakil.com/resource-rights/35-family/226-khanevadeh.html
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 فصل بيستم ـ قسم و شهادت دروغ و افشاي سر

شـوند   به مواسبت شغل يا حرفه خود محرم اسرار مي اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و كل ه كساني كه :648ماده 

سال حبس و يـا بـه يـك م ل ـون و      ، اسرار مردم را افشا كوود به سه ماه و يك روز تا يك  هرگاه در غ ر از موارد قانوني

 .شوند جزاي نقدي محکوم مي پانصد هزار تا شش م ل ون ريال 

 

هركس در دعواي حقوقي يا جزايي كه قسم متوجه اوشده باشد سوگود دروغ ياد نمايد به شش ماه تا دو سال  :649ماده 

 .محکوم خواهد شد  حبس

 

 

روز تا دو سال حبس و يا بـه يـك   به سه ماه و يك  هركس در دادگاه نزد مقامات رسمي شهادت دروغ بدهد :651ماده 

 .م ل ون و پانصد هزار تا دوازده م ل ون ريال جزاي نقدي محکوم خواهد شد

در باب حدود و قصاص و ديات بـراي شـهادت دروغ     تبصره ـ مجازات مذكور در اين ماده عالوه بر مجازاتي است كه 

 . ذكر گرديده است
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 سرقت و ربودن مال غير -فصل بيست و يكم 

تمام پوج شرط ذيل باشد مرتکب از پوج تـا ب سـت سـال     هرگاه سرقت جامع شرايط حد نباشد ولي مقرون به :651ماده 

 :گردد ( ضربه شال  محکوم مي04حبس و تا)

 ؛سرقت در شب واقع شده باشد .0

 ؛سارق ن دو نفر يا ب شتر باشود .0

 .مخفي بوده باشود يك يا چود نفر از آنها حامل سالح ظاهر يا .0

 :باشد موظور از سالح مذكور در اين بود موارد ذيل مي :تبصره

 ؛ـ انواع اسلحه گرم از قب ل تفوگ و نارنجك0

 ؛ـ انواع اسلحه سرد از قب ل قمه، شمش ر، كارد، چاقو و پوجه بوكس0

اسالمي ايران يا مشابه آنها و  جوگي مشتمل بر كاردهاي سوگري متداول در ن روهاي مسل  جمهوري ـ انواع اسلحه سرد0

 ؛هاي قابل نصب بر روي تفوگ سرن زه

زني، تفوگهاي مخصوص ب هوش كردن جانداران و تفوگهاي ويـژه شـکار    انواع اسلحه شکاري شامل تفوگهاي ساچمه -4

 (00/0/0000ح وانات آبزي.)اصالحي 

يا ايوکه عووان يا لباس مستخدم دولت را اخت ار كرده  ردشکسته يا كل د ساختگي به كار باز ديوار باال رفته يا حرز را  : 4

يا مه ا براي سکوي يـا توابـع آن اسـت     حق قت خود را مامور دولتي قلمداد كرده يا در جايي كه محل سکوي  يا برخالف

 ؛سرقت كرده باشود

 .در ضمن سرقت كسي را آزار يا تهديد كرده باشود : 0

 

 

 

 

( ضربه 04سار  مسل  باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شال  تا ) ياهرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و  :652ماده 

مجازات مذكور در اين ماده محکـوم   حداكثرمجازات جرح به  عالوه برشود و اگر جرحي ن ز واقع شده باشد  محکوم مي

 .گردد مي
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راهزني شود در صورتي كه عووان محارب بـراو صـاد      حاء مرتکبها و شوارع به نحوي از ان هركس در راه :653ماده 

 .شود ( ضربه محکوم مي04نباشد به سه تاپانزده سال حبس و شال  تا )

 

حامـل سـالح    تر باشود و الاقل يك نفر از آنـان هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارق ن دو نفر ياب ش :654ماده 

مرتکب يا مرتکبان حبس از پوج تـا   بر حامل اسلحه عووان محارب صد  نکود جزايدر صورتي كه ، ظاهر يا مخفي باشد

 .باشد ضربه مي (04پانزده سال و شال  تا )

 

 .باشد ( ضربه مي04سال حبس و شال  تا ) هاي مذكور در مواد قبل تا پوج مجازات شروع به سرقت :655ماده 

 

به يکي از شرايط زير باشد مرتکب به حبس از شـش    و مقرون در صورتي كه سرقت جامع شرايط حد نباشد  :656ماده 

 :شود ( ضربه شال  محکوم مي04ماه تا سه سال و تا )

هاي عمومي از قب ل مسجد و حمام  آن يا در محل  سرقت در جايي كه محل سکوي يا مه ا براي سکوي يا در توابع .0

 ؛شده باشد و غ ر ايوها واقع 

كه به واسطه درخت و يا بوته يا پرچ ن يا نرده محـرز بـوده و سـار  حـرز را     سرقت در جايي واقع شده باشد  .0

 ؛شکسته باشد

 ؛در صورتي كه سرقت در شب واقع شده باشد .0

 ؛سارق ن دو نفر يا ب شتر باشود .4

را در موزل مخدوم خود يا موزل ديگري كه بـه    سار  مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزديده يا مال ديگري .0

،  بـوده از قب ـل خانـه     م به آنجارفته يا شاگرد يا كارگر بوده و يا در محلي كه معموال محل كـار وي اتفا  مخدو

 ؛، كارخانه و انبار سرقت نموده باشد ، كارگاه دكان

طور كلي كساني كه به اقتضاي شغل اموالي در  هرگاه اداره كوودگان هتل و مسافرخانه و كاروانسرا و كاروان و به .0

 .تمام يا قسمتي از آن را مورد دستبرد قرار دهود ست دسترس آنان ا
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و امثال آن شود به حبس از يك تا پوج سـال و   جيب بري ، زنی کيفديگري از طريق  هركس مرتکب ربودن مال :657ماده 

 .(ضربه شال  محکوم خواهد شد04تا )

 

زده يا جوگي يا آتش سوزي يا در محل تصادف رانودگي صورت پذيرد  هرگاه سرقت در مواطق س ل يا زلزله :658ماده 

 .( ضربه شال  محکوم خواهد شد04شرايط حد نباشد مرتکب به مجازات حبس از يك تا پوج سال و تا) و حايز

 

ه به هزيوه دولت يا با سرمايه دولـت يـا   مورد استفاده عمومي ك تاسيساتهركس وسايل و متعلقات مربوط به  :659ماده 

عمومي غ ر دولتي يا موسسات خ ريه ايجاد يـا   مشترك دولت و بخش غ ر دولتي يا به وس له نهادها و سازمانهاي سرمايه 

حبس از يـك تـا پـوج سـال محکـوم       برداري آب و بر  و گاز و غ ره را سرقت نمايد به نصب شده مانود تاس سات بهره

 .خواهد شد سازمانهاي مربوطه باشد به حداكثر مجازات مقرر محکوم مرتكب ازکارکناننچه شود و چوا مي

 

 

از آب و  استفاده غيرمجـاز هركس بدون پرداخت حق انشعاب آب و فاضالب و بر  و گاز و تلفن مبادرت به  :661ماده

بر  و تلفن و گاز شبکه فاضالب نمايد عالوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جـزاي نقـدي از يـك تـا دو برابـر      

حـداكثر مجـازات محکـوم      چوانچه مرتکب از منمورين شركتهاي مـذكور باشـد بـه    خسارت وارده محکوم خواهدشد.

 (00/0/0000خواهدشد.)اصالحي 

 

 

، حبس از سه ماه و يـك   مجازات مرتکب  نباشد مواد فوق شرايط مذکور دردر ساير موارد كه سرقت مقرون به  :661ماده 

 .( ضربه شال  خواهد بود04روز تا دوسال و تا )
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ايوکه مال در نت جه ارتکاب سرقت بدست آمده اسـت    يا با وجود قراين اطم وان آور به با علم و اطالعكس هر :662ماده 

( 04حبس از شش ماه تا سه سال و تـا )  قرار دهد به  مورد معاملهنمايد يا  تحصيل يا مخفی يا قبولاز انحاء  آن را به نحوي 

 .خواهد شد ضربه شال  محکوم

 .گردد در اين ماده محکوم مي کثر مجازاتحداخود قرار داده باشد به  حرفهكه متهم معامله اموال مسروقه را  در صورتي

 

 

دخالـت يـا   ،  است و بدون اجـازه  توقيف شدهصالح  ذي  كه توسط مقامات اموالیدر اش اي و  هركس عالماً :663ماده 

باشد به حبس از سه ماه تا يك سال محکوم   مداخله كووده يا متصرف مالك آن ولوموافي با توق ف باشد  که نمايد تصرفی

 .شدخواهد 

 

 

ارتکاب  براياي  وس له نوع هرآن نمايد يا  تغييركل د يا  ساختاقدام به  جرميبراي ارتکاب  عامداً عالماًهركس  :664ماده 

 .( ضربه شال  محکوم خواهد شد04به حبس از سه ماه تا يك سال و تا ) تهيه کنديا  ،بسازدجرم 

 

سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا يك سال محکـوم    و عمل او مشمول عووان بربايدهركس مال ديگري را  :665ماده 

 .محکوم خواهد شدنيز مجازات آن   عل ه وارد شده باشد به اي به مجوي در نت جه اين كار صدمه اگرخواهد شد و 

 

 .خواهد بودمقرر در قانون  حداکثر مجازاتمورد  ، مجازات سار  حسب جرم سرقت تكراردر صورت  :666ماده 

توانـد   به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمي محكوميت قطعی جرم سرقت در صورتي كه سار  سه فقره  تكراردر  :تبصره

 .از جهات مخففه در تع  ن مجازات استفاده نمايد
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عالوه بر مجازات تع  ن شده سار  يا ربايوـده   دادگاه اموال مذكور در اين فصل سرقت و ربودندر كل ه موارد  :667ماده 

محکوم خواهد  جبران خسارت وارده و  در صورت فقدان ع ن به رد مثل يا ق مت مال مسروقه يا ربوده شده و رد عينرا به 

 .نمود

 

 

  فصل بيست و دوم ـ تهديد و اکراه

 

دادن نوشته يا سود يا امضا و يا مهر نمايد و يا سود  بههركس با جبر و قهر يا با اكراه و تهديد ديگري را ملزم  :668ماده 

( ضـربه شـال    04تا دو سال و تا ) باشد را از وي بگ رد به حبس از سه ماه  متعلق به او يا سپرده به او مي اي كه و نوشته

 .محکوم خواهد شد

 

 

يا مالي و يا به افشاي سري نسـبت   هرگاه كسي ديگري را به هر نحو تهديد به قتل ياضررهاي نفسي يا شرفي :669ماده 

يا تقاضاي انجام امر يا ترك فعلي را نموده يا   به خوديا بستگان او نمايد، اعم از ايوکه به اين واسطه تقاضاي وجه يا مال

 .خواهد شد ( ضربه يا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم04نوموده باشد به مجازات شال  تا )

 

 

 تگیفصل بيست و سوم ـ ورشكس
 

مي شوند به مجازات حبس از يك تـا پـوج سـال محکـوم      كساني كه به عووان ورشکستگي به تقلب محکوم  :671ماده 

 .خواهود شد

 

 . حبس است مجازات ورشکسته به تقص ر از شش ماه تا دو سال :671ماده 
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الواسـطه از   ورشکسته مستق ما يا مـع طلبکاران و تاجر   هرگاه مدير تصف ه در امر رس دگي به ورشکستگي ب ن :672ماده 

قرارداد يا به طريق ديگر تباني نمايد به شش ماه تا سه سال حبس و يا به جزاي نقدي از سه تا هجده م ل ـون   طريق عقد

 .ريال محکوم مي گردد

 

  فصل بيست و چهارم ـ خيانت در امانت
 

استفاده نمايد  ءسو بدست آوردهبه هر طريق  يااست  شده سپردههركس از سف د مهر يا سف د امضايي كه به او  :673ماده 

 .سال حبس محکوم خواهد شد به يك تا سه

 

 

سفته و چك و قبض و نظاير آن به عووان اجاره يا امانت  هايي از قب ل موقول يا نوشتههرگاه اموال موقول يا غ ر :674ماده 

اين بوده است كه اش اي مذكور مسـترد   بر و بوا كسي داده شدهبه اجرت  بي يا رهن يا براي وكالت يا هركار با اجرت يا

يـا   اسـتعمال  برسد و شخصي كه آن اش ا نزد او بوده آنها را به ضرر مالک ن يـا متصـرف ن آنهـا    شود يا به مصرف مع وي

 .از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد به حبس نمايدمفقود يا تلف يا  تصاحب

 

 

 

 احراق و تخريب و اتالف اموال و حيوانات -  فصل بيست و پنجم

هر كس عمدا عمارت يا بوا يا كشتي يا هواپ ما يا كارخانه يا انبار و به طور كلي هر محل مسـکوني يـا معـد     :675ماده 

يا جوگل يا خرمن يا هر نوع محصول زراعي يا اشجار يا مزارع يا باغهاي متعلق به ديگري را آتش بزنـد بـه    براي سکوي 

 .شود محکوم مي از دو تا پوج سالحبس 

اعمال فو  در اين فصل در صورتي كه به قصد مقابله با حکومت اسالمي باشـد مجـازات محـارب را خواهـد      :1 تبصره

 . داشت

 د.باش مي شش ماه تا دو سال حبس و  مجازات شروع به جرايم ف :2 تبصره
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 .آتش بزند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شدهركس ساير اش اي موقول متعلق به ديگري را  :676ماده 

 

ديگري را تخريب نمايد يا به هر نحو كال يا بعضا تلف نمايد  هركس عمدا اش اي موقول يا غ رموقول متعلق به :677ماده 

 .و يا ازكار اندازد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد

 

مواد موفجره واقع شده باشد مجازات مرتکب دو تا پوج  ( به وس له000( و )000مواد )هرگاه جرايم مذكور در  :678ماده 

 . است سال حبس

 

 

متعلق به ديگري يا ح واناتي كه شکار آنها توسط دولت  هركس به عمد و بدون ضرورت ح وان حالل گوشت  :679ماده 

بس ازنود و يك روز تا شش ماه يا جزاي نقـدي از  اعالم شده است را بکشد يا مسموم يا تلف يا ناقص كود به ح ممووع 

 .يك م ل ون و پانصد هزار ريال تا سه م ل ون ريال محکوم خواهد شد

 

 

شکار يا ص د ح وانات و جانوران وحشي حفاظت شده  هركس برخالف مقررات و بدون مجوز قانوني اقدام به :681ماده 

 .ريال تا هجده م ل ون ريال محکوم خواهد شد نقدي از يك و ن م م ل ون حبس از سه ماه تا سه سال و يا جزاي   نمايد به

 

 

ها و ساير اسواد دولتي را بسوزاند يا به هرنحو ديگري تلف كود به حبس از دو تا ده  هركس عالما دفاتر و قباله :681ماده 

 .محکوم خواهد شد سال 
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 رتجارتي غ ر دولتي را كه اتالف آنها موجب ضرر غ ر است هركس عالما هر نوع اسواد يا اورا  تجارتي و غ :682ماده 

 .خواهد شد بسوزاند يا به هرنحو ديگر تلف كود به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم

 

 

هر نوع نهب و غارت و اتالف اموال و اجواس و امتعه يا محصوالت كه از طرف جماعتي ب ش از سه نفر بـه   :683ماده 

 .محکوم خواهود شد  شود چوانچه محارب شواخته نشوند به حبس از دو تا پوج سالواقع  نحو قهر و غلبه 

 

 

يا نخلستان كسي را خراب كود يا محصول ديگـري    هركس محصول ديگري را بچراند يا تاكستان يا باغ م وه  :684ماده 

كه متعلق به آن است يا با اقدامات و وسايل ديگر خشـك كوـد يـا     به واسطه سرقت يا قطع آبيرا قطع و درو نمايد يا 

( ضـربه  04باعث تض  ع آن بشود يا آس اب ديگري را از استفاده ب ودازد به حبس از شش ماه تا سه سـال وشـال  تـا )   

 .شود محکوم مي

 

 

ببرد يا قطع نمايد به سه تا شش بدون مجوز قانوني از ب ن  هركس اصله نخل خرما را به هرترت ب يا هر وس له  :685ماده 

 .يا از يك م ل ون و پانصد هزار تا سه م ل ون ريال جزاي نقدي يا هردو مجازات محکوم خواهد شد ماه حبس 

 

 

سبز را عالما عامدا و برخالف قانون مـذكور قطـع يـا     هركس درختان موضوع ماده يك قانون گسترش فضاي :686ماده 

فراهم آورد عالوه بر جبران خسارت وارده حسب موردبه حبس تعزيري از شش ماه تـا سـه   رفتن آنها را  موجبات از ب ن

 .م ل ون تا هجده م ل ون ريال محکوم خواهد شد سال و يا جزاي نقدي از سه
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، گاز، پسـت   ، نفت، بر  هاي آب و فاضالب قب ل شبکههركس در وسايل و تاس سات مورد استفاده عمومي از :687ماده 

( و راديو و تلويزيون و متعلقات مربوط به آنها اعـم از سـد و    و تلفن و مراكز فركانس و ماكروويو )مخابرات و تلگراف

( و  هاي بر  و خطوط انتقال ن رو و مخابرات )كابلهـاي هـوايي يـازم وي يـا نـوري      كانال و انشعاب لوله كشي ون روگاه

ا سرمايه دولت يا با سرمايه مشترك دولـت و بخـش غ ردولتـي يـا     هزيوه ي دستگاههاي تول د و توزيع و انتقال آنها كه به

توسط بخش خصوصي براي استفاده عمومي ايجاد شده و همچو ن در عاليم راهومايي و رانودگي و ساير عاليمي كه بـه  

ا ، مرتکب تخريب يا ايجاد حريق ي هانصب شده است موظورحفظ جان اشخاص يا تام ن تاس سات فو  يا شوارع و جاده

از كار انداختن يا هر نوع خرابکاري ديگر شود بدون آن كه موظور او اخالل در نظم و امو ت عمومي باشد بـه حـبس از   

 .سه تا ده سال محکوم خواهد شد

در صورتي كه اعمال مذكور به موظور اخالل در نظم و امو ت جامعه و مقابله با حکومت اسالمي باشد مجـازات   :1 تبصره

 . داشتمحارب راخواهد 

 . است يك تا سه سال حبس مجازات شروع به جرايم فو   :2 تبصره

 

 

 

 

هر اقدامي كه تهديد عل ه بهداشت عمومي شواخته شود از قب ل آلوده كـردن آب آشـام دني يـا توزيـع آب      :688ماده 

ها، زبالـه   كووده در رودخانهغ ر بهداشتي فضوالت انساني و دامي و مواد زايد، ريختن مواد مسموم  ، دفع  آشام دني آلوده

فاضالب براي مصـارف    هاي خانه ، استفاده غ ر مجاز فاضالب خام يا پس آب تصف ه  در خ ابان ها و كشتار غ ر مجازدام

حبس تا يك سـال   چوانچه طبق قوان ن خاص مشمول مجازات شديدتري نباشود به   باشد و مرتکب ن كشاورزي ممووع مي

 .محکوم خواهود شد

شـود و ن ـز غ ـر     عمومي و آلودگي مح ط زيست شـواخته مـي   تشخ ص ايوکه اقدام مزبور تهديد عل ه بهداشت :1 هتبصر

، درمـان و   مجازبودن كشتار دام و دفع فضوالت دامي و همچو ن اعالم جرم مذكورحسب مورد بر عهدة وزارت بهداشت

 .بود ،سازمان حفاظت مح ط زيست و سازمان دامپزشکي خواهد آموزش پزشکي

موظور از آلودگي مح ط زيست عبارتست از پخش يا آم ختن مواد خارجي به آب يا هوا يا خاك يـا زمـ ن بـه     :2 تبصره

انسان يا ساير موجودات زنده يا گ اهان يا آثار  ، ش م ايي يا ب ولوژيك آن را به طوري كه به حال  ك ف ت ف زيکي م زاني كه

 .تغ  ر دهد يا ابو ه مضر باشد
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و ساير اقدامات انجام شده موتهي به قتل يـا نقـص     در تمام موارد مذكور در اين فصل هرگاه حر  و تخريب :689ماده 

مورد به قصاص و پرداخت ديه و در  عضو يا جراحت و صدمه به انساني شود مرتکب عالوه بر مجازاتهاي مذكور حسب 

 .ن ز محکوم خواهد شد  هر حال به تاديه خسارات وارده

 

 

 فصل بيست و ششم ـ هتك حرمت منازل و امالک غير

،  ، امحـاي مـرز، كـرت بوـدي     ، تغ  ـر حـد فاصـل    ،ديواركشـي  كوي هركس به وس له صحوه سازي از قب ل پي :691ماده 

، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به ته ه آثار تصرف در اراضي مزروعي اعم از كشـت شـده يـا در     ،حفرچاه نهركشي

هاي   سارها، انهار طب عي و پارك ،چشمه ها، موابع آب ها، قلمستان ها، باغ ، كوهستان ها و مراتع ملي شده ، جوگل زراعيآيش 

، تاس سات كشاورزي ودامداري و دامپروري و كشت و صوعت و اراضي موات و باير و ساير اراضي و امالك متعلق  ملي

ها يا اوقاف و همچو ن اراضي و امالك و موقوفـات و محبوسـات و    ارييا شهرد هاي وابسته به دولت به دولت يا شركت

معرفـي    يافته يا اشخاص حق قي يا حقوقي به موظور تصرف يا ذيحـق  الموفعه اختصاص اثالث باق ه كه براي مصارف عام

مبـادرت بـه    حفاظت مح ط زيست يا مراجع ذيصالح ديگـر  ، مبادرت نمايد يا بدون اجازه سازمان  كردن خود يا ديگري

به هرگونه تجاوز و تصرف عدواني يا ايجاد   نمايد كه موجب تخريب مح ط زيست و موابع طب عي گردد يا اقدام عمل اتي 

 .شود محکوم مي مزاحمت يا ممانعت ازحق در موارد مذكور نمايد به مجازات يك ماه تا يك سال حبس 

مزاحمت يا ممانعت از حق يا اعاده وضع بـه حـال سـابق      دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدواني يا رفع

 .نمايد

آيد و مقام قضايي بـا توظـ م صـورت مجلـس دسـتور       مي رس دگي به جرايم فو  الذكر خارج از نوبت به عمل :1 تبصره

 .عمل ات متجاوز را تا صدور حکم قطعي خواهد داد متوقف ماندن 

ب شتر باشد و قراين قوي برارتکاب جرم موجـود باشـد قـرار بازداشـت      در صورتي كه تعداد متهمان سه نفر يا :2 تبصره

 .تواند تقاضاي خلع يد و قلع بوا و اشجار و رفع آثارتجاوز را بومايد صادر خواهدشد، مدعي مي
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ديگري است اعم از آن كه محصور باشد يا نباشد يـا در   هركس به قهر و غلبه داخل ملکي شود كه در تصرف :691ماده 

باشد عالوه بر رفع تجاوز حسب مورد بـه   ابتداي ورودبه قهر و غلبه نبوده ولي بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده

حبس از  باشد به شود. هرگاه مرتکب ن دو نفر يا ب شتر بوده و الاقل يکي ازآنهاحامل سالح محکوم مي يك تا شش ماه حبس

 .يك تا سه سال محکوم خواهود شد

 

 

هرگاه كسي ملك ديگري را به قهر و غلبه تصرف كودعالوه بر رفع تجاوز به حبس از سه مـاه تـا يـك سـال      :692ماده 

 .محکوم خواهدشد

 

 

اگر كسي به موجب حکم قطعي محکوم به خلع يد ازمال غ ر موقولي يا محکوم بـه رفـع مزاحمـت يـا رفـع       :693ماده 

مورد حکم را عدوانا تصرف يا مزاحمت يا ممانعت از حـق نمايـد    شده باشد، بعد از اجراي حکم مجددا ممانعت از حق

 .عالوه بر رفع تجاوز به حبس ازشش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد

 

 

هركس در موزل يا مسکن ديگري به عوف يا تهديد وارد شود به مجازات از شش مـاه تـا سـه سـال حـبس      :  694ماده 

نفر يا ب شتر بوده و الاقل يکي از آنهاحامل سالح باشد به حبس از يك  محکوم خواهد شد و در صورتي كه مرتکب ن دو

 .شوند تا شش سال محکوم مي

 

واقع شده باشد مرتکب به حداكثر مجـازات محکـوم     ( در شب004( و )000چوانچه جرايم مذكور در مواد ) :695ماده 

 .شود مي



239 

 

 

ك فري به رد ع ن يا مثل مال يا اداي ق مت يـا پرداخـت    محکوم تدر كل ه مواردي كه محکوم عل ه عالوه بر  :696ماده 

در صورت تقاضاي محکوم له دادگاه با  ديه و ضرر و زيان ناشي از جرم محکوم شده باشد و از اجراي حکم امتواع نمايد

را بازداشـت  محکـوم عل ـه    ، بجز مستثو ات دين حکم را اجرا يا تا است فاي حقو  محکوم لـه  فروش اموال محکوم عل ه

 .خواهد نمود

اعسار و يا پرداخت به صـورت تقسـ ط بازداشـت ادامـه      چوانچه محکوم عل ه مدعي اعسار شود تا صدور حکم  :تبصره

 . خواهد داشت

 

 

  فصل بيست و هفتم ـ افترا و توهين و هتك حرمت

به هر وسـيله  در روزنامه و جرايد يا نطق در مجامع يا  هركس به وس له اورا  چاپي يا خطي يا به وس له درج  :697ماده 

 نتوانـد و  شـود  جرم محسوب مـی امر  نسبت دهد يا آنها را موتشر نمايد كه مطابق قانون آن  صريحاامري را  ، به كسي ديگر

( ضربه شال  يـا  04حد است به يك ماه تا يك سال حبس و تا) جز در مواردي كه موجب ثابت نمايدسواد را صحت آن اِ

 .يکي از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد

سـواد را ثابـت نمايـد مرتکـب بـه      چود بتواند صحت اِ محسوب گردد هر اشاعه فحشادر مواردي كه نشر آن امر  :تبصره

 .مجازات مذكور محکوم خواهد شد

 

 

يا مقامات رسمي به وس له نامه يا شکواي ه يا مراسالت  اضرار به غ ر يا تشويش اذهان عمومي  قصدهركس به : 698ماده 

يا گزارش يا توزيع هرگونه اورا  چاپي يا خطي با امضا يا بدون امضا اكاذيبي را اظهار نمايـد يـا بـا همـان      يا عرايض 

رسـمي تصـريحا يـا     حق قي يا حقوقي يا مقامـات  به شخص  راسا يا به عنوان نقل قولمقاصد اعمالي را برخالف حق قت 

نحوي از انحاء ضرر مادي يا معووي به غ ر وارد شـود يـا نـه عـالوه       تلويحا نسبت دهد اعم از ايوکه از طريق مزبور به

 .( ضربه محکوم شود04، بايد به حبس از دو ماه تا دو سال و يا شال  تا ) براعاده ح ث ت در صورت امکان
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هركس عالما عامدا به قصد متهم نمودن ديگري آالت و ادوات جرم يا اش ايي را كه يافت شدن آن در تصرف  :699ماده 

گردد بدون اطالع آن شخص در موزل يا محل كسب يا ج ب يا اش ايي كه متعلق بـه اوسـت    اتهام او مي يك نفر موجب 

صدور قرار  پس ازگردد،  و در اثر اين عمل شخص مزبور تعق ب ق به او قلمداد نمايدلَّعَتَمُ به نحوي  يا مخفی کند يا بگذارد

شال  محکوم  ( ضربه 04، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و يا تا ) شخص آن  موع تعق ب و يا اعالم برائت قطعي

 .شود مي

 

 

موتشر نمايد، بـه حـبس از   هركس با نظم يا نثر يا به صورت كتبي يا شفاهي كسي را هجو كود و يا هجويه را  :711ماده 

 .شود محکوم مي  يك تا شش ماه

 

 

  الكلی و قماربازي و ولگردي مشروبات فصل بيست و هشتم ـ تجاهر به استعمال 

عمومي مشروبات الکلي استعمال نمايد، عـالوه بـر     هركس متجاهرا و به نحو علن در اماكن و معابر و مجامع :711ماده 

 .شود دو تا شش ماه حبس تعزيري محکوم مياجراي حد شرعي شرب خمر به 

 

 

هر كس مشروبات الکلي را بسازد يا بخرد يا بفروشد يا در معرض فروش قراردهد يا حمل يا نگهداري كود يا  :712ماده

( ضربه شـال  و ن ـز پرداخـت جـزاي     04در اخت ار ديگري قرار دهد به شش ماه تا يك سال حبس و تا هفتاد و چهار )

 (.00/0/0000شود. )اصالحي  م مينقدي به م زان پوج برابر ارزش عرفي )تجاري( كاالي يادشده محکو
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نظر از م زان آن به شش مـاه   گردد و واردكووده صرف واردنمودن مشروبات الکلي به كشور قاچا  محسوب مي: 713ماده

( ضربه شال  و ن ز پرداخت جـزاي نقـدي بـه م ـزان ده برابـر ارزش عرفـي       04تا پوج سال حبس و تا هفتاد و چهار )

 .شود. رس دگي به اين جرم در صالح ت محاكم عمومي است وم مي)تجاري( كاالي يادشده محک

(، هر گاه مشروبات الکلي مکشوفه به م زان ب ش از ب ست ل تر باشد، وسـايلي  020( و )020در خصوص مواد ) :1تبصره 

اين صورت گ رد چوانچه با اطالع مالك باشد به نفع دولت ضبط خواهدشد در غ ر كه براي حمل آن مورداستفاده قرار مي

مرتکب به پرداخت معادل ق مت وس له نقل ه ن ز محکوم خواهدشد. آالت و ادواتي كه جهت ساخت يا تسه ل ارتکـاب  

 .گ رد و وجوه حاصله از معامالت مربوط به نفع دولت ضبط خواهدشد جرائم موضوع مواد مذكور مورد استفاده قرار مي

دولتي و شركتها يا مؤسسات وابسـته بـه دولـت، شـوراها، شـهرداريها يـا       هر گاه كاركوان دولت يا شركتهاي  :2 تبصره

نهادهاي انقالب اسالمي و به طور كلي قواي سه گانه و همچو ن اعضاء ن روهاي مسل  و منموران به خدمات عمومي در 

رر، بـه انفصـال   ( مباشرت، معاونت يا مشاركت نمايوده عالوه بر تحمل مجازاتهاي مق020( و )020جرائم موضوع مواد )

 .موقت از يك سال تا پوج سال از خدمات دولتي محکوم خواهودشد

( صـادر  020( و )020تواند تحت ه چ شرايطي حکم به تعل ـق اجـراء مجـازات مقـرر در مـواد )      دادگاه نمي :3 تبصره

 (00/0/0000نمايد.)اصالحي 

 

 

 

 

را به آنجا دعوت كود به سه ماه تا دو سال حبس و  مردم هركس محلي را براي شرب خمر داير كرده باشد يا  :714ماده 

يا هر دو آنها محکوم خواهد شد و  ( ضربه شال  و يا از يك م ل ون و پانصد هزار تا دوازده م ل ون ريال جزاي نقدي 04)

 .در صورتي كه هر دو مورد را مرتکب شود به حداكثر مجازات محکوم خواهد شد
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( ضـربه شـال  محکـوم    04اي ممووع و مرتکب ن آن به يك تاشش ماه حبس و يـا تـا )   هر وس لهقماربازي با  :715ماده 

 .گردند صورت تجاهر به قماربازي به هر دو مجازات محکوم مي شوند و در مي

 

هركس آالت و وسايل مخصوص به قماربازي را بخرد يا حمل يا نگهداري كود به يك تا سه ماه حبس يا تـا   :716ماده 

 .شود هزار تا يك م ل ون و پانصد هزار ريال جزاي نقدي محکوم ميپانصد 

 

هركس آالت و وسايل مخصوص به قماربازي را بسازد يا بفروشد يا در معرض فروش قرار دهد يا از خـارج   :717ماده 

ل ـون ريـال   وارد كود يا در اخت ار ديگري قرار دهد به سه ماه تا يك سال حبس و يك م ل ون و پانصد هزار تا شـش م  

 .شود جزاي نقدي محکوم مي

 

 

هركس قمارخانه داير كود يا مردم را براي قمار به آنجادعوت نمايد به شش ماه تا دو سال حبس و يا از سـه   :718ماده 

 .شود م ل ون تا دوازده م ل ون ريال جزاي نقدي محکوم مي

 

 .شود به عووان جريمه ضبط ميتمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم يا :719ماده 

 

( قبـول  020( و )020مشروبات الکلي موضـوع مـواد )   ها يا اماكن معد براي صرف  اشخاصي كه در قمارخانه :711ماده 

شوند و مجازات مباشر در  محسوب مي  خدمت كووديا به نحوي از انحاء به داير كووده اين قب ل اماكن كمك نمايود معاون

 .را تخف ف دهد  ، مجازات تواند نظر به اوضاع و احوال و م زان تاث ر عمل معاون مي  دادگاهجرم را دارند ولي 
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( و 024دار از وجـود امـاكن مـذكور در مـواد )     صالح ت هرگاه يکي از ضابط ن دادگستري و ساير مامورين  :711ماده 

مقامات ذيصالح اطالع ندهود يا برخالف واقع  ( مطلع بوده و مراتب را به002( يا اشخاص مذكور در ماده )020( و)020)

( 04موجب قانوني ديگر مجازات شديدتري نداشته باشود به سه تا شش ماه حبس يا تـا )  گزارش نمايود درصورتي كه به

 .شوند ضربه شال  محکوم مي

 

 

يا ولگردي نمايد به حبس  هركس تکدي يا كالشي را پ شه خود قرار داده باشد و از اين راه امرار معاش نمايد :712ماده 

محکوم خواهد شد و چوانچه با وجود توان مالي مرتکب عمل فو  شود عالوه بر مجازات مذكور كل ـه    از يك تا سه ماه

 .اموالي كه از طريق تکدي وكالشي بدست آورده است مصادره خواهد شد

 

 

فرادي را به اين امر بگمارد به سه مـاه تـا دو   هركس طفل صغ ر يا غ ر رش دي را وس له تکدي قرار دهد يا ا :713ماده 

 .خواهد شد سال حبس و استرداد كل ه اموالي كه از طريق مذكور به دست آورده است محکوم

 

 

  فصل بيست و نهم ـ جرايم ناشی از تخلفات رانندگی

رانوـده )اعـم از وسـايط نقل ـه     دولتي يا عدم مهارت  مباالتي يا عدم رعايت نظامات   احت اطي يا بي  هرگاه بي :714ماده 

( يا متصدي وس له موتوري موتهي به قتل غ ر عمدي شود مرتکب به شش ماه تا سه سـال حـبس و    زم وي يا آبي ياهوايي

 .شود ن ز به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناح ه اول اي دم محکوم مي

التي يا عدم رعايت نظامـات دولتـي يـا عـدم     اظهار نظر كارشواسي در خصوص تشخ ص بي احت اطي يا بي موا :تبصره

مهارت در مورد سوان  مربوط به وسايل نقل ه زم وي، آبي و هوايي حسب مورد اداره راهومايي و رانوـدگي، شـركت راه   

 .آهن جمهوري اسالمي ايران، سازمان بوادر و كشت راني و سازمان هواپ مايي كشوري مي باشد
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مرض جسمي يا دماغي كه غ ر قابل عالج باشـد و يـا از     ( موجب004مذكور در ماده )هرگاه يکي از جهات  :715ماده 

يکي از حواس يا از كار افتادن عضوي از اعضاي بدن كه يکي از وظايف ضـروري زنـدگي انسـان را انجـام       ب ن رفتن

يـك سـال و بـه     عضو يا صورت شخص يا سقط جو ن شود مرتکب به حبس از دومـاه تـا   دهد يا تغ  ر شکل دايمي مي

 .شود محکوم مي پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناح ه مصدوم 

 

 

صدمه بدني شود كه باعث نقصان يا ضعف دايم يکـي از   ( موجب004هرگاه يکي از جهات مذكور در ماده ) :716ماده 

كه عضو از كار ب فتد يا موافع يايکي از اعضاي بدن شود و يا باعث از ب ن رفتن قسمتي از عضو مصدوم گردد، بدون آن 

قبل از موعد طب عي شود مرتکب به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت ديه در صورت مطالبه از  باعث وضع حمل زن 

 .ناح ه مصدوم محکوم خواهدشد

 

 

صدمه بدني شود مرتکب به حبس از يك تـا پـوج مـاه و     ( موجب004هرگاه يکي از جهات مذكور در ماده ) :717ماده 

 .شود در صورت مطالبه از ناح ه مصدوم محکوم مي داخت ديهپر

 

 

موتوري در موقع وقوع جرم مست بوده يا پروانه نداشته يا  در مورد مواد فو  هرگاه رانوده يا متصدي وسايل  :718ماده 

در تصادف كرده است يا آن كه دستگاه موتوري را باوجود نقص و ع ب مکان کي موثر  زيادتر ازسرعت مقرر حركت مي

، مراعات الزم نومايـد و يـا از    است رو عالمت مخصوص گذارده شده هايي كه براي عبور پ اده به كار انداخته يا در محل

مذكور در مـواد فـو     ، به ب ش از دو سوم حداكثر مجازات  گرديده است رانودگي نموده هايي كه عبور از آن ممووع محل

يـا   مجازات فو  مرتکب را براي مدت يك تا پوج سـال از حـق رانوـدگي    الوه برتواند ع محکوم خواهد شد. دادگاه مي

 .تصدي وسايل موتوري محروم نمايد

( قـانون وصـول برخـي از    0( مـاده ) 0از شـمول بوـد )   ( اين قـانون 000( و )004اعمال مجازات موضوع مواد ) :تبصره

 .باشد اسالمي مستثوي مي شوراي مجلس 00/00/0000درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد مع ن مصوب 
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هرگاه مصدوم احت اج به كمك فوري داشته و رانوده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراكـز درمـاني و يـا     :719ه ماد

، محل حادثه را ترك و مصدوم را رهـا   استمداد ازمنمورين انتظامي از اين كار خودداري كود و يا به موظور فرار ازتعق ب

( محکوم خواهد شد. دادگاه 000( و)000( و )004ب ش از دو سوم حداكثر مجازات مذكور در مواد ) مورد به كود حسب

 .ك ف ت مخففه نمايد تواند در مورد اين ماده اعمال نمي

 تواند براي انجام تکال ف مذكور دراين ماده وس له نقل ه را از صحوه حادثه حركت دهد كه رانوده در صورتي مي :1 تبصره

 .رسان دن به مصدوم توسل به طريق ديگر ممکن نباشد براي كمك

براي معالجه و استراحت برساند و يا منمورين مربوطه را   در تمام موارد مذكور هرگاه رانوده مصدوم را به نقاطي :2 تبصره

كوـد دادگـاه مقـررات     آالم مصدوم را فـراهم  آگاه كود و يا به هرنحوي موجبات معالجه و ا ستراحت و تخف ف از واقعه 

 .خواهد نمود  تخف ف را درباره او رعايت

 

 

 

 

، آبي يا كشاورزي تغ  ر دهد و يا پالك وسـ له   موتوري زم وي هركس در ارقام و مشخصات پالك وسايل نقل ه :721ماده 

بـا علـم بـه تغ  ـر و يـا      موتوري ديگري را به آن الصا  نمايد يا براي آن پالك تقلبي بکار برديا چو ن وسـايلي را   نقل ه

، موتور يا پالك وسـ له   شاسي تعويض پالك تقلبي مورداستفاده قرار دهد و همچو ن هركس به نحوي از انحاء در شماره

مجـوز از   نقل ه موتوري و يا پالكهاي موتور وشاسي كه از طرف كارخانه سازنده حك يـا نصـب شـده بـدون تحصـ ل     

تا يك سال محکوم خواهـد   ماه حبس ازشش كود به كارخانه خارج را از صورت اصليراهومايي و رانودگي تغ  ر دهد و آن 

 .شد
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هركس بخواهد وس له نقل ه موتوري را اورا  كود مکلف است مراتب را با تع  ن محل توقف وس له نقل ه بـه   :721ماده 

هفته اجازه اورا  كردن وس له نقل ه مدت يك  و رانودگي محل اطالع دهد، راهومايي و رانودگي محل بايد ظرف راهومايي

همان مدت با ذكر دل ل به متقاضي ابالغ  داليلي با اورا  كردن موافقت ندارد تصم م قطعي خود را ظرف را بدهد و اگر به

پس از انقضاي مدت مجاز   نمايد، هرگاه راهومايي ورانودگي ه چگونه اقدامي در آن مدت نکرد اورا  كردن وس له نقل ه

 .موجب محکوم ت از دو ماه تا يك سال حبس خواهد بود تخلف از اين ماده براي اورا  كووده . است

 

 

 

چوانچه وس له موتوري يا پالك آن سرقت يا مفقودشود، شخصي كه وس له در اخت ار و تصرف او بوده اسـت   :722ماده 

رابه نزديکترين مركز ن ـروي انتظـامي اعـالم    كه مالك بوده يا نبوده پس از اطالع مکلف است بالفاصله مراتب  اعم از آن

 .به جزاي نقدي از پانصد هزار تا يك م ل ون ريال محکوم خواهدشد نمايد، متخلف از اين ماده

 

 

هركس بدون گواه وامه رسمي اقدام به رانودگي و ياتصدي وسايل موتـوري كـه مسـتلزم داشـتن گواه وامـه       :723ماده 

وسايل نقل ه موتوري ممووع باشد به رانودگي  هركس به موجب حکم دادگاه از رانودگي، بومايد و همچو ن  است مخصوص

م ل ون ريال و يا هر دو مجازات  ورزد براي بار اول به حبس تعزيري تا دو ماه يا جزاي نقدي تا يك وسايل مزبور مبادرت

 .و در صورت ارتکاب مجدد به دوماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد

 

 

وس له نقل ه عمدا تغ  ري دهد كه دستگاه سرعتي كمتـر از   اي كه در دستگاه ثبت سرعت هر رانوده وس له نقل ه :724ماده 

واقعي نشان دهد و يا با علم به ايوکه چو ن تغ  ري در دستگاه مزبورداده شده با آن وس له نقل ه رانودگي كود براي  سرعت

اي نقدي از پوجاه هزار تا پانصد هزار ريال و ياهر دو مجازات و در صورت روز تا دو ماه و يا جز بار اول به حبس از ده

 .خواهد شد تکرار به دو تا شش ماه حبس محکوم



247 

 

 

و دادن گواه وامه رانودگي هستود اگر به كسي كه واجد  هريك از منمورين دولت كه متصدي تشخ ص مهارت :725ماده 

و به پـوج سـال انفصـال از خـدمات دولتـي       يري از شش ماه تا يك سالرانودگي نبوده پروانه بدهود به حبس تعز شرايط

 .گردد محکوم خواهود شد وپروانه صادره ن ز ابطال مي

 

 

 (.نسخ شد 00/0/0قانون مجازات اسالمي مصوب  000به موجب ماده ) :726ماده 

 (.نسخ شد 00/0/0قانون مجازات اسالمي مصوب  000به موجب ماده ) :727ماده 

 (.نسخ شد 00/0/0قانون مجازات اسالمي مصوب  000به موجب ماده ) :728ماده 

 

 

 

 

 

 

 

 اي م رايانهيفصل جرا

 

است  شده وس له تداب ر امو تي حفاظت اي يا مخابراتي كه به هاي رايانه ها يا سامانه هركس به طور غ رمجاز به داده :729ماده

( ريال تا ب سـت م ل ـون   002220222جزاي نقدي از پوج م ل ون )سال يا  دسترسي يابد، به حبس از نود و يك روز تا يك

 ( ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.0202220222)
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 مبحث دوم ـ شنود غيرمجاز

اي يا مخـابراتي يـا    هاي رايانه  هر كس به طور غ رمجاز محتواي در حال انتقال ارتباطات غ رعمومي در سامانه :731ماده

( 0202220222الکترومغواط سي يا نوري را شوود كود، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده م ل ون )امواج 

 ( ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.4202220222ريال تا چهل م ل ون )

 

 

 

 اي مبحث سوم ـ جاسوسی رايانه

اي يـا   هـاي رايانـه   شـده در سـامانه   هاي سري درحال انتقال يا ذخ ـره  هر كس به طور غ رمجاز نسبت به داده :731ماده

 :به مجازاتهاي مقرر محکوم خواهدشدمخابراتي يا حاملهاي داده مرتکب اعمال زير شود، 

بس از يك تا سـه سـال يـا    هاي مذكور يا تحص ل آنها يا شوود محتواي سري در حال انتقال، به ح دسترسي به داده الف(

 ؛يا هر دو مجازات ( ريال0202220222( ريال تا شصت م ل ون )0202220222جزاي نقدي از ب ست م ل ون )

ــراردادن داده ب( ــترس ق ــد   در دس ــخاص فاق ــراي اش ــذكور ب ــاي م ــال   ه ــا ده س ــبس از دو ت ــه ح ــالح ت، ب  ؛ص

سازمان، شركت يا گروه ب گانه يا عامالن آنها، به حبس از هاي مذكور براي دولت،  افشاء يا در دسترس قرار دادن داده ج(

 پوج تا پانزده سال.

 زنــد. هــايي اســت كــه افشــاي آنهــا بــه امو ــت كشــور يــا موــافع ملــي لطمــه مــي  هــاي ســري داده داده :1تبصــره

تاريخ تصويب بودي و حفاظت آنها ظرف سه ماه از  هاي سري و نحوه طبقه نامه نحوه تع  ن و تشخ ص داده  نيآ :2تبصره

هاي دادگستري، كشور، ارتباطات و فواوري اطالعات و دفـاع و   اين قانون توسط وزارت اطالعات با همکاري وزارتخانه

 پشت باني ن روهاي مسل  ته ه و به تصويب ه نت وزيران خواهدرس د.

 

 

اي يـا   هاي رايانـه  امو تي سامانه( اين قانون، تداب ر 0هاي سري موضوع ماده ) هركس به قصد دسترسي به داده ـ732ماده

( ريال تا چهل م ل ـون  0202220222مخابراتي را نقض كود، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده م ل ون )

 ( ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.4202220222)

 



249 

 

 

 

هـاي مربـوط    ( اين قانون يـا سـامانه  0ه )هاي سري مقرر در ماد چوانچه منموران دولتي كه مسؤول حفظ داده :733ماده

هاي مذكور در اخت ار آنهـا قـرار گرفتـه اسـت بـر اثـر        ها يا سامانه هستود و به آنها آموزش الزم داده شده است يا داده

ها، حاملهاي داده يـا   مباالتي يا عدم رعايت تداب ر امو تي موجب دسترسي اشخاص فاقد صالح ت به داده احت اطي، بي بي

( ريال تا چهل 002220222هاي مذكور شوند، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پوج م ل ون ) نهساما

 ( ريال يا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهودشد.4202220222م ل ون )

 

 

 

 

 

 اي و مخابراتی رايانه هاي ها و سامانه م عليه صحت و تماميت دادهيجرا فصل دوم ـ

 اي مبحث يكم ـ جعل رايانه

هر كس به طور غ رمجاز مرتکب اعمال زير شود، جاعل محسوب و به حبس از يك تا پوج سـال يـا جـزاي     :734ماده

 ( ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهدشد:02202220222( ريال تا يکصد م ل ون )0202220222نقدي از ب ست م ل ون )

 ؛واردكردن متقلبانة داده به آنها هاي قابل استواد يا ايجاد يا يا ايجاد داده تغ  ر الف(

هـا يـا    اي يا مخابراتي يا تراشه هاي رايانه ها يا عالئم موجود در كارتهاي حافظه يا قابل پردازش در سامانه تغ  ر داده ب(

 م به آنها.يها يا عال ايجاد يا وارد كردن متقلبانة داده
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ها از آنها استفاده كود، به مجازات مودرج در ماده فو   ها يا كارتها يا تراشه هركس با علم به مجعول بودن داده :735ماده

 شد. محکوم خواهد

 

 

 اي و مخابراتي هاي رايانه ها يا سامانه مبحث دوم ـ تخريب و اخالل در داده

اي يا مخابراتي يـا حاملهـاي داده حـذف يـا      رايانههاي  هاي ديگري را از سامانه هركس به طور غ رمجاز داده :736ماده

( ريال 0202220222تخريب يا مختل يا غ رقابل پردازش كود به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده م ل ون )

 ( ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.4202220222تا چهل م ل ون )

 

 

 

 

لي از قب ل واردكردن، انتقـال دادن، پخـش، حـذف كـردن، متوقـف كـردن،       هر كس به طور غ رمجاز با اعما :737ماده

اي يا مخابراتي ديگري را از كار ب وـدازد   هاي رايانه ها يا امواج الکترومغواط سي يا نوري، سامانه دستکاري يا تخريب داده

( ريال تـا چهـل   0202220222) يا كاركرد آنها را مختل كود، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده م ل ون

 ( ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.4202220222م ل ون )

 

 

 

هـا مـانع    ها، تغ  ـر گـذر واژه يـا رمزنگـاري داده     هركس به طور غ رمجاز با اعمالي از قب ل مخفي كردن داده :73ماده

ود، به حبس از نود و يك روز تـا يـك سـال يـا     اي يا مخابراتي ش هاي رايانه ها يا سامانه دسترسي اشخاص مجاز به داده

( ريال يا هر دو مجـازات محکـوم خواهـد    0202220222( ريال تا ب ست م ل ون )002220222جزاي نقدي از پوج م ل ون )

 شد.
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( ايـن  02( و )0(، )0هركس به قصد خطر انداختن امو ت، آسايش و امو ت عمومي اعمال مـذكور در مـواد )   :739ماده

روند، از قب ـل خـدمات    اي و مخابراتي كه براي ارائه خدمات ضروري عمومي به كار مي هاي رايانه عل ه سامانه قانون را

 درماني، آب، بر ، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانکداري مرتکب شود، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهدشد.

 

 

 

 فصل سوم ـ سرقت و کالهبرداري مرتبط با رايانه

ها در اخت ار صاحب آن باشد، به  هاي متعلق به ديگري را بربايد، چوانچه ع ن داده هركس به طور غ رمجاز داده :741ماده

( ريال و در غ ر اين صورت بـه حـبس از   0202220222( ريال تا ب ست م ل ون )002220222جراي نقدي از يك م ل ون )

( ريال يا هـر  0202220222( ريال تا ب ست م ل ون )002220222نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پوج م ل ون )

 دو مجازات محکوم خواهد شد.

 

 

 

اي يا مخابراتي با ارتکاب اعمالي از قب ل وارد كردن، تغ  ر، محو،  هاي رايانه هركس به طور غ رمجاز از سامانه :741ماده

يا موفعت يا خدمات يا امت ازات مـالي بـراي خـود يـا     ها يا مختل كردن سامانه، وجه يا مـال  ايجاد يا متوقف كردن داده

ديگري تحص ل كود عالوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از يك تـا پـوج سـال يـا جـزاي نقـدي از ب سـت م ل ـون         

 ( ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.02202220222( ريال تا يکصد م ل ون )0202220222)
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 اخالق عمومی م عليه عفت ويفصل چهارم ـ جرا

اي يا مخابراتي يا حاملهاي داده محتويات مسـتهجن را موتشـر، توزيـع يـا      هاي رايانه هركس به وس له سامانه :742ماده 

معامله كود يا به قصد تجارت يا افساد تول د يا ذخ ره يا نگهداري كود، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يـا جـزاي   

 ( ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.4202220222( ريال تا چهل م ل ون )002220222نقدي از پوج م ل ون )

 شود. ارتکاب اعمال فو  درخصوص محتويات مبتذل موجب محکوم ت به حداقل يکي از مجازاتهاي فو  مي :1تبصره

 گـــردد كـــه داراي صـــحوه و صـــور قب حـــه باشـــد. محتويـــات و آثـــار مبتـــذل بـــه آثـــاري اطـــال  مـــي

( ريال تا پوج م ل ون 002220222هرگاه محتويات مستهجن به كمتر از ده نفر ارسال شود، مرتکب به يك م ل ون ) :2تبصره

 ( ريال جزاي نقدي محکوم خواهد شد.002220222)

چوانچه مرتکب اعمال مذكور در اين ماده را حرفة خود قرار داده باشد يا به طور سازمان يافتـه مرتکـب شـود     :3تبصره

 االرض شواخته نشود، به حداكثر هر دو مجازات مقرر در اين ماده محکوم خواهد شد. فسد فيچوانچه م

شود كه ب انگر برهوگي كامـل   محتويات مستهجن به تصوير، صوت يا متن واقعي يا غ ر واقعي يا متوي اطال  مي :4تبصره

 زن يا مرد يا اندام تواسلي يا آم زش يا عمل جوسي انسان است.

 

 

 

 

 

هاي داده مرتکب اعمال زير شود، بـه ترت ـب زيـر     اي يا مخابراتي يا حامل هاي رايانه هركس از طريق سامانه :743ماده

 مجازات خواهد شد:

چوانچه به موظور دست ابي افراد به محتويات مستهجن، آنها را تحريك، ترغ ب، تهديد يا تطم ع كود يا فريب دهد يا  الف(

تسه ل نموده يا آموزش دهد، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يـا جـزاي نقـدي از پـوج      ش وه دست ابي به آنها را

 ( ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.0202220222( ريال تا ب ست م ل ون )002220222م ل ون )

پـوج م ل ـون   ( ريـال تـا   002220222ارتکاب اين اعمال در خصوص محتويات مبتذل موجب جزاي نقدي از دو م ل ون )

 ( ريال است.002220222)
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گردان يا خودكشي يا انحرافات جوسي يا  چوانچه افراد را به ارتکاب جرائم موافي عفت يا استعمال مواد مخدر يا روان ب(

آم ز تحريك يا ترغ ب يا تهديد يا دعوت كرده يا فريب دهد يا ش وه ارتکاب يا استعمال آنهـا را تسـه ل    اعمال خشونت

( ريال تـا ب سـت   002220222آموزش دهد، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پوج م ل ون )كود يا 

 شود. ( ريال يا هر دو مجازات محکوم مي0202220222م ل ون )

 ( شامل آن دسته از محتوياتي نخواهد شد كه براي مقاصد علمي يا هر مصلحت عقاليي04مفاد اين ماده و ماده ) :تبصره

 شود. ديگر ته ه يا تول د يا نگهداري يا ارائه يا توزيع يا انتشار يا معامله مي

 

 

 

 فصل پنجم ـ هتك حيثيت و نشر اکاذيب

اي يا مخابراتي، ف لم يا صوت يا تصوير ديگري را تغ  ر دهد يا تحريف كود  هاي رايانه هركس به وس له سامانه :744ماده

يا تحريف موتشر كود، به نحوي كه عرفاً موجب هتك ح ث ت او شود، به حبس از نـود و   و آن را موتشر يا با علم به تغ  ر

( ريـال يـا هـر دو    4202220222( ريال تا چهـل م ل ـون )  002220222يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پوج م ل ون )

 مجازات محکوم خواهد شد.

 ب به حداكثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.چوانچه تغ  ر يا تحريف به صورت مستهجن باشد، مرتک :تبصره

 

 

 

 

 

 

اي يا مخابراتي صوت يا تصوير يا ف لم خصوصي يا خـانوادگي يـا اسـرار     هاي رايانه هر كس به وس له سامانه :745ماده

ضـرر يـا   ديگري را بدون رضايت او جز در موارد قانوني موتشر كود يا دسترس ديگران قرار دهد، به نحوي كه موجر به 

( ريال 002220222عرفاً موجب هتك ح ث ت او شود، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پوج م ل ون )

 ( ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.4202220222تا چهل م ل ون )
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اي يا مخابراتي  ه سامانه رايانههر كس به قصد اضرار به غ ر يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وس ل :746ماده

اكاذيبي را موتشر نمايد يا در دسترس ديگران قرار دهد يا با همان مقاصد اعمالي را بر خالف حق قت، رأساً يا به عوـوان  

نقل قول، به شخص حق قي يا حقوقي به طور صري  يا تلويحي نسبت دهد، اعم از ايوکه از طريق يادشده بـه نحـوي از   

دي يا معووي به ديگري وارد شود يا نشود، افزون بر اعاده ح ث ت )در صورت امکان(، به حـبس از نـود و   انحاء ضرر ما

( ريـال يـا هـر دو    4202220222( ريال تا چهـل م ل ـون )  002220222يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پوج م ل ون )

 مجازات محکوم خواهدشد.

 

 

 

  فصل ششم ـ مسؤوليت کيفري اشخاص

اي به نام شخص حقوقي و در راستاي موـافع آن ارتکـاب يابـد، شـخص      در موارد زير، چوانچه جرائم رايانه :747ماده

 حقوقي داراي مسؤول ت ك فري خواهدبود:

 ؛اي شود حقوقي مرتکب جرم رايانههرگاه مدير شخص  الف(

 ؛صادر كود و جرم به وقوع بپ وندد اي را هرگاه مدير شخص حقوقي دستور ارتکاب جرم رايانه ب(

 ؛اي شود ظارت وي مرتکب جرم رايانههرگاه يکي از كارمودان شخص حقوقي با اطالع مدير يا در اثر عدم ن ج(

 .باشد اي اختصاص يافته جرم رايانههرگاه تمام يا قسمتي از فعال ت شخص حقوقي به ارتکاب  د(

 گ ـري يـا نظـارت بـر شـخص حقـوقي را دارد.       نمايوـدگي يـا تصـم م   موظور از مدير كسي است كه اخت ـار   :1تبصره

مسؤول ت ك فري شخص حقوقي مانع مجازات مرتکب نخواهدبود و در صورت نبود شرايط صدر ماده و عـدم   :2تبصره

 انتساب جرم به شخص خصوصي فقط شخص حق قي مسؤول خواهدبود.

 

 

ايط و اوضاع و احوال جرم ارتکابي، م زان درآمد و نتـايج  اشخاص حقوقي موضوع ماده فو ، با توجه به شر :748ماده

 حاصله از ارتکاب جرم، عالوه بر سه تا شش برابر حداكثر جزاي نقدي جرم ارتکابي، به ترت ب ذيل محکوم خواهود شد:

چوانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم تا پوج سال حبس باشد، تعط لي موقت شخص حقوقي از يك تا نُه ماه و در  الف(

 ؛موقت شخص حقوقي از يك تا پوج سالصورت تکرار جرم تعط لي 
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چوانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم ب ش از پوج سال حبس باشد، تعط لي موقت شخص حقوقي از يـك تـا سـه     ب(

 صورت تکرار جرم، شخص حقوقي موحل خواهد شد.سال و در 

شـود، تـا سـه سـال حـق تنسـ س يـا نمايوـدگي يـا           اين ماده موحل مي« ب» مدير شخص حقوقي كه طبق بود  :تبصره

 گ ري يا نظارت بر شخص حقوقي ديگر را نخواهد داشت. تصم م

 

 

 

مقرر از سـوي كـارگروه )كم تـه( تع ـ ن      دهودگان خدمات دسترسي موظفود طبق ضوابط فوي و فهرست هيارا :749ماده

م يمصاديق موضوع ماده ذيل محتواي مجرمانه كه در چهارچوب قانون توظ م شده است اعم از محتـواي ناشـي از جـرا   

رود را پااليش )ف لتـر( كووـد. در صـورتي كـه عمـداً از       اي به كار مي اي و محتوايي كه براي ارتکاب جرائم رايانه رايانه

احت اطي و بـي مبـاالتي زم وـة     ر( محتواي مجرمانه خودداري كوود، موحل خواهود شد و چوانچه از روي بيپااليش )ف لت

( 0202220222دسترسي به محتواي غ ر قانوني را فراهم آورند، در مرتبة نخسـت به جزاي نقـدي از ب ســت م ل ــون )  

( ريال تا 02202220222جزاي نقدي از يکصد م ل ون )( ريال و در مرتبة دوم به 02202220222ريـال تا يکصـد م ل ـون )

 ( ريال و در مرتبة سوم به يك تا سه سال تعط لي موقت محکوم خواهود شد.0022202220222يك م ل ارد )

فق ه و قواي  چوانچه محتواي مجرمانه به تارنماهاي )وب سايتهاي( مؤسسات عمومي شامل نهادهاي زير نظر ولي :1تبصره

 غ ردولتي عمومي مؤسسات و نهادها فهرست قانون موضوع غ ردولتي عمومي مؤسسات  وه، مجريه و قضائ ه وگانة مقو سه

 يـا  اسـالمي  هـاي  انجمن و صوفي و س اسي هاي انجمن جمع تها، احزاب، به يا آن بعدي الحاقات و 00/4/0000 مصوب

در ايران كه امکان احراز هويت و ارتباط بـا آنهـا    حاضر حقوقي يا حق قي اشخاص ساير به يا شده شواخته ديوي اقل تهاي

وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضائي رس دگي كووده به پرونده و رفع اثر فوري محتواي مجرمانه از سـوي  

 دارندگان، تارنما )وب سايت( مزبور تا صدور حکم نهايي پااليش )ف لتر( نخواهد شد.

كووده به پرونده انجـام   قضائي رس دگي محتواي مجرمانه موضوع شکايت خصوصي با دستور مقامپااليش )ف لتر(  :2تبصره

 خواهد گرفت.
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قوة قضاي ه موظف است ظرف يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون كارگروه )كم ته( تع  ن مصـاديق محتـواي    :751ماده

هـاي آمـوزش و پـرورش، ارتباطـات و      دة وزارتخانهمجرمانه را در محل دادستاني كل كشور تشک ل دهد. وزير يا نمايو

فواوري اطالعات، اطالعات، دادگستري، علوم، تحق قات و فواوري، فرهوـگ و ارشاداسـالمي، رئـ س سـازمان تبل غـات      

اسالمي، رئ س سازمان صدا و س ما و فرمانده ن روي انتظامي، يك نفر خبره در فواوري اطالعات و ارتباطات به انتخـاب  

ن صوايع و معادن مجلس شوراي اسالمي و يك نفر از نمايودگان عضو كم س ون قضائي و حقـوقي بـه انتخـاب    كم س و

كم س ون قضائي و حقوقي و تني د مجلس شوراي اسالمي اعضاي كارگروه )كم تـه( را تشـک ل خواهوـد داد. رياسـت     

 كارگروه )كم ته( به عهدة دادستان كل كشور خواهد بود.

يابد و تصم مات  رگروه )كم ته( حداقل هر پانزده روز يك بار و با حضور هفت نفر عضو رسم ت ميجلسات كا :1تبصره

 كارگروه )كم ته( با اكثريت نسبي حاضران معتبر خواهد بود.

كارگروه )كم ته( موظف است به شکايات راجع به مصاديق پااليش )ف لتر( شـده رسـ دگي و نسـبت بـه آنهـا       :2تبصره

 گ ري كود. تصم م

كارگروه )كم ته( موظف است هر شش ماه گزارشي در خصوص روند پااليش )ف لتر( محتواي مجرمانـه را بـه    :3تبصره

 گانه و شوراي عالي امو ت ملي تقديم كود. رؤساي قواي سه

 

 

 

 

 

 

مـذكور در  دهودگان خدمات م زباني موظفود به محض دريافت دستور كارگروه )كم ته( تع ـ ن مصـاديق    هيارا :751ماده

اي خـود از ادامـة    هاي رايانه كووده به پرونده مبوي بر وجود محتواي مجرمانه در سامانه ي رس دگييمادة فو  يا مقام قضا

ي خـودداري كووـد،   يدسترسي به آن ممانعت به عمل آورند. چوانچه عمداً از اجراي دستور كارگروه )كم ته( يا مقام قضا

مباالتي زم وة دسترسي بـه محتــواي مجرمــانه     ت، چوانچه در اثر بي احت اطي و بيموحل خواهود شد. در غ ر اين صور

( ريـال تـا يکصـد م ل ـون     0202220222مزبور را فراهم كوود، در مرتبة نخسـت بـه جـزاي نقـدي از ب سـت م ل ـون )     

( 0022202220222رد )( ريال تـا يك م ل ــا 02202220222( ريـال و در مرتبـة دوم به يکصـد م ل ـون )02202220222)

 ريال و در مرتبة سوم به يك تا سه سال تعط لي موقت محکوم خواهودشد.

دهودگان خدمات م زباني موظفود به محض آگاهي از وجود محتواي مجرمانه مراتب را به كارگروه )كم تـه(   هيارا :تبصره

 تع  ن مصاديق اطالع دهود.
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المللي براي برقراري ارتباطات مخابراتي مبتوي بر پروتکل ايوترنتي  باند ب ن هركس بدون مجوز قانوني از پهواي :752ماده

از خارج ايران به داخل يا برعکس استفاده كود، به حـبس از يـك تـا سـه سـال يـا جـزاي نقـدي از يکصـد م ل ـون           

 ( ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.0022202220222( ريال تا يك م ل ارد )02202220222)

 

 

 

 

 ميفصل هفتم ـ ساير جرا
هر شخصي كه مرتکب اعمال زير شود، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پوج م ل ـون   :753ماده

 ( ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهدشد:0202220222( ريال تا ب ست م ل ون )002220222)

افزارها يا هر نوع ابزار الکترون کي كه صـرفاً   ها يا نرم يا معاملة داده تول د يا انتشار يا توزيع و در دسترس قرار دادن الف(

 ؛رود اي به كار مي م رايانهيبه موظور ارتکاب جرا

هـاي   ها يا سـامانه  اي كه امکان دسترسي غ رمجاز به داده فروش يا انتشار يا در دسترس قراردادن گذر واژه يا هر داده ب(

 ؛كود به ديگري را بدون رضايت او فراهم مياي يا مخابراتي متعلق  رايانه

اي و تخريـب و   انتشار يا در دسترس قراردادن محتويات آموزش دسترسي غ رمجاز، شوود غ رمجاز، جاسوسي رايانـه  ج(

 اي و مخابراتي. هاي رايانه ها يا س ستم اخالل در داده

به حداكثر هر دو مجازات مقرر در اين ماده محکوم چوانچه مرتکب، اعمال يادشده را حرفه خود قرار داده باشد،  :تبصره

 خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 



258 

 

 فصل هشتم ـ تشديد مجازاتها

 در موارد زير، حسب مورد مرتکب به ب ش از دو سوم حداكثر يك يا دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد: ـ754ماده

ها و شـركتهاي دولتـي و يـا     شهرداريها و موسسهها و سازمانها يا شوراها و يا  هر يك از كارمودان و كاركوان اداره الف(

شـوند و ديـوان محاسـبات و     فق ه اداره مـي  هايي كه زير نظر ولي وابسته به دولت يا نهادهاي انقالبي و بو ادها و مؤسسه

ي و به طور كلي اعضاء و كاركوـان قـواي   يشوند و يا دارندگان پايه قضا هايي كه با كمك مستمر دولت اداره مي مؤسسه

ـ      سه ه گانه و همچو ن ن روهاي مسل  و منموران به خدمت عمومي اعم از رسمي و غ ررسـمي بـه مواسـبت انجـام وظ ف

 ؛اي شده باشود مرتکب جرم رايانه

 ؛اي شده باشد ود مرتکب جرم رايانهاي يا مخابراتي كه به مواسبت شغل خ هاي رايانه متصدي يا متصرف قانوني شبکه ب(

 ؛دهوده خدمات عمومي باشد كز ارائهاي يا مخابراتي، متعلق به دولت يا نهادها و مرا هاي رايانه ها يا سامانه داده ج(

 ؛سازمان يافته ارتکاب يافته باشد جرم به صورت د(

 اي ارتکاب يافته باشد. ه جرم در سط  گسترد(  ه

 

 

 

 

 

را از خدمات الکترون کي عمومي از قب ـل  تواند مرتکب  در صورت تکرار جرم براي ب ش از دو بار دادگاه مي :755ماده

 اشتراك ايوترنت، تلفن همراه، اخذ نام داموة مرتبه باالي كشوري و بانکداري الکترون کي محروم كود:

 ؛شد، محروم ت از يك ماه تا يك سالچوانچه مجازات حبس آن جرم نودويك روز تا دو سال حبس با الف(

 ؛س باشد، محروم ت از يك تا سه سالپوج سال حبچوانچه مجازات حبس آن جرم دو تا  ب(

 چوانچه مجازات حبس آن جرم ب ش از پوج سال حبس باشد، محروم ت از سه تا پوج سال. ج(
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 دادرسی ينيبخش دوم ـ آ

 فصل يكم ـ صالحيت

به رس دگي خواهوـد  ب وي شده در ديگر قوان ن، دادگاههاي ايران در موارد زير ن ز صال   عالوه بر موارد پ ش ـ756ماده

 بود:

اي و مخابراتي  هاي رايانه هايي كه براي ارتکاب جرم به كار رفته است به هر نحو در سامانه هاي مجرمانه يا داده داده الف(

 ؛وري اسالمي ايران ذخ ره شده باشديا حاملهاي دادة موجود در قلمرو حاكم ت زم وي، دريايي و هوايي جمه

 ؛ن ارتکاب يافته باشدسايتهاي( داراي داموه مرتبه باالي كد كشوري ايرا تارنماهاي )وبجرم از طريق  ب(

 اي و مخـابراتي و تارنماهـاي )وب   هـاي رايانـه   جرم توسط هر ايراني يا غ رايراني در خارج از ايـران عل ـه سـامانه    ج(

اي  هاي رسمي دولت يا هر نهاد يا مؤسسه ودگيگانه يا نهاد رهبري يا نماي سايتهاي( مورد استفاده يا تحت كوترل قواي سه 

در سـط   كشوري ايـران   سايتهاي( داراي داموة مرتبه باالي كد دهد يا عل ه تارنماهاي )وب ه مييكه خدمات عمومي ارا

 ؛گسترده ارتکاب يافته باشد

ديده ايراني يا غ رايراني  بزه اي متضمن سوءاستفاده از اشخاص كمتر از هجده سال، اعم از آنکه مرتکب يا م رايانهيجرا د(

 باشد.

 

 

 

 

 

اي در محلي كشف يا گزارش شود، ولي محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسراي محل كشف  چوانچه جرم رايانه :757ماده

مکلف است تحق قات مقدماتي را انجام دهد. چوانچه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسـرا پـس از اتمـام تحق قـات     

 كود و دادگاه مربوط ن ز رأي مقتضي را صادر خواهد كرد. قرار ميمبادرت به صدور 

 ه موظف است به تواسب ضرورت شعبه يا شعبي از دادسراها، دادگاههاي عمومي و انقالب، نظـامي  يقوه قضا :758ماده

 اي اختصاص دهد. و تجديدنظر را براي رس دگي به جرائم رايانه

 امور رايانه دارند انتخاب خواهود شد. مذكور از م ان قضاتي كه آشوايي الزم بههاي  قضات دادسراها و دادگاه :تبصره
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هـاي عمـومي و    دادرسي دادگاه در صورت بروز اختالف در صالح ت، حل اختالف مطابق مقررات قانون آئ ن :759ماده

 انقالب در امور مدني خواهدبود.

 

 

 

 آوري ادله الكترونيكی فصل دوم ـ جمع

 ها نگهداري دادهمبحث اول ـ 

هاي تراف ك را حداقل تا شـش مـاه پـس از ايجـاد و اطالعـات       دهودگان خدمات دسترسي موظفود داده هيارا :761ماده

 كاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراك نگهداري كوود.

كوود  اي و مخابراتي تول د مي ارتباطات رايانهاي در زنج ره  هاي رايانه اي است كه سامانه داده تراف ك هرگونه داده :1تبصره

ها شامل اطالعاتي از قب ل مبدأ، مسـ ر، تـاريخ، زمـان،     تا امکان رديابي آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد. اين داده

 شود. مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه مي

ت دسترسي از قب ل نوع خـدمات، امکانـات فوـي مـورد     اطالعات كاربر هرگونه اطالعات راجع به كاربر خدما :2تبصره

(، شماره تلفن و سـاير مشخصـات   IPاستفاده و مدت زمان آن، هويت، آدرس جغراف ايي يا پستي يا پروتکل ايوترنتي )

 فردي اوست.

 

 

 

 

 

ز خاتمـه  دهودگان خدمات م زباني داخلي موظفود اطالعات كاربران خود را حداقل تا شـش مـاه پـس ا    هيارا :761ماده

 اشتراك و محتواي ذخ ره شده و داده تراف ك حاصل از تغ  رات ايجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداري كوود.

 



261 

 

 اي ذخيره شده هاي رايانه مبحث دوم ـ حفظ فوري داده

توانـد دسـتور    مـي اي ذخ ره شده براي تحق ق يا دادرسي الزم باشد، مقام قضـائي   هاي رايانه هرگاه حفظ داده :762ماده

حفاظت از آنها را براي اشخاصي كه به نحوي تحت تصرف يا كوترل دارند صادر كود. در شـرايط فـوري، نظ ـر خطـر     

توانود رأساً دستور حفاظـت را صـادر كووـد و مراتـب را      ها، ضابطان قضائي مي ديدن يا تغ  ر يا از ب ن رفتن داده آس ب

ي يا ساير اشخاص يي برسانود. چوانچه هر يك از كاركوان دولت يا ضابطان قضايساعت به اطالع مقام قضا 04حداكثر تا 

هاي مزبـور بـه آنهـا مربـوط      هاي حفاظت شده را افشاء كوود يا اشخاصي كه داده از اجراي اين دستور خودداري يا داده

امتواع از دستور مقام قضـائي و  شود را از مفاد دستور صادره آگاه كوود، ضابطان قضائي و كاركوان دولت به مجازات  مي

م ل ـون   ( ريـال تـا ده  002220222م ل ـون )  ساير اشخاص به حبس از نودويك روز تا شش ماه يا جـزاي نقـدي از پـوج   

 ( ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهود شد.0202220222)

 مربوط است. ه يا افشاء آنها نبوده و مستلزم رعايت مقرراتيها به موزله ارا حفظ داده : 1تبصره

 ها حداكثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضائي قابل تمديد است. مدت زمان حفاظت از داده :2تبصره

 

 

 

 

 

 

 ها ه دادهيمبحث سوم ـ ارا

( فـو  را بـه   04( و )00(، )00شـده مـذكور در مـواد )    هاي حفاظـت  تواند دستور ارائه داده ي مييمقام قضا :763ماده

( ايـن  04يادشده بدهد تا در اخت ار ضابطان قرارگ رد. مستوکف از اجراء اين دستور به مجازات مقرر در مـاده ) اشخاص 

 قانون محکوم خواهد شد.

 

 

 

 اي و مخابراتي هاي رايانه ها و سامانه تفتيش و توقيف داده مبحث چهارم ـ

ي و در مـواردي بـه عمـل    يمخابراتي به موجب دستور قضـا اي و  هاي رايانه ها يا سامانه تفت ش و توق ف داده :764ماده

 آيد كه ظن قوي به كشف جرم يا شواسايي متهم يا ادله جرم وجود داشته باشد. مي
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اي و مخابراتي در حضور متصرفان قانوني يا اشخاصي كه به نحوي  هاي رايانه ها يا سامانه تفت ش و توق ف داده :765ماده

ها انجام خواهد شد. در غ ر اين صورت، قاضي بـا ذكـر داليـل     دارند، نظ ر متصديان سامانه آنها را تحت كوترل قانوني

 دستور تفت ش و توق ف بدون حضور اشخاص مذكور را صادر خواهد كرد.

 

 

 

 

دستور تفت ش و توق ف بايد شامل اطالعاتي باشد كه به اجراء صح   آن كمك م کود، از جمله اجراء دسـتور   :766ماده

هاي مـورد نظـر، نـوع و تعـداد      محل يا خارج از آن، مشخصات مکان و محدوده تفت ش و توق ف، نوع و م زان دادهدر 

 هاي رمزنگاري يا حذف شده و زمان تقريبي انجام تفت ش و توق ف. افزارها، نحوه دست ابي به داده سخت افزارها و نرم

 

 

 

  شود: مخابراتي شامل اقدامات ذيل مي اي و هاي رايانه ها يا سامانه تفت ش داده :767ماده

 ؛اي يا مخابراتي هاي رايانه امانهدسترسي به تمام يا بخشي از س الف(

 ؛ا لوحهاي فشرده يا كارتهاي حافظهها ي هاي داده از قب ل ديسکت دسترسي به حامل ب(

 هاي حذف يا رمزنگاري شده. دست ابي به داده ج(

 

 

 

هايي از قب ـل چـاپ    رعايت تواسب، نوع، اهم ت و نقش آنها در ارتکاب جرم، به روشها، با  در توق ف داده :768ماده

هايي از قب ل تغ  ر  ها با روش قابل دسترس كردن داده ها، غ ر برداري يا تصويربرداري از تمام يا بخشي از داده ها، كپي داده

 شود. گذرواژه يا رمزنگاري و ضبط حاملهاي داده عمل مي
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 اي يا مخابراتي توق ف خواهد شد: هاي رايانه هريك از موارد زير سامانه در :769ماده

 ؛هاي ذخ ره شده به سهولت در دسترس نبوده يا حجم زيادي داشته باشد داده الف(

 ؛ها بدون سامانه سخت افزاري امکان پذير نباشد تفت ش و تجزيه و تحل ل داده ب(

 ؛متصرف قانوني سامانه رضايت داده باشد ج(

 ؛پذير نباشد ها به لحاظ فوي امکان برداري( از داده تصويربرداري )كپي د(

 .ها شود داده تفت ش در محل باعث آس ب هـ(

 

 

 

هـايي از   اي يا مخابراتي متواسب با نوع و اهم ت و نقش آنها در ارتکاب جرم با روش هاي رايانه توق ف سامانه :771ماده

 گ رد. به سامانه، پلمپ سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت ميتغ  ر گذرواژه به موظور عدم دسترسي 

 

 

هـاي   هاي مرتبط با جرم ارتکـابي در سـاير سـامانه    چوانچه در ح ن اجراء دستور تفت ش و توق ف، تفت ش داده :771ماده

ي داموه تفتـ ش  يمقام قضا اي يا مخابراتي كه تحت كوترل يا تصرف متهم قراردارد ضروري باشد، ضابطان با دستور رايانه

 هاي مورد نظر را تفت ش يا توق ف خواهود كرد. هاي مذكور گسترش داده و داده و توق ف را به سامانه

 

 

اي يا مخابراتي موجب ايراد لطمه جاني يا خسارت مالي شـديد بـه    هاي رايانه ها يا سامانه چوانچه توق ف داده :772ماده

 عمومي شود ممووع است. اشخاص يا اخالل در ارائه خدمات
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نفع حق دارد پس از پرداخت هزيوه از آنها كپي دريافت كود،  شود، ذي ها توق ف مي در مواردي كه اصل داده :773ماده

شده مجرمانه يا موافي با محرمانه بودن تحق قـات نباشـد و بـه رونـد تحق قـات       هاي توق ف مشروط به اين كه ارائه داده

 اي وارد نشود. لطمه

 

 

شود، قاضي موظف است بـا لحـاظ    اي يا مخابراتي توق ف مي هاي رايانه ها يا سامانه در مواردي كه اصل داده :774ماده

هاي مـورد نظر و نقش آنهـا در جـرم ارتــکابي، در مهلـت      افزار ها و نرم ها و نوع و تعداد سخت افزار نوع و م زان داده

 ف كود.آنها تع  ن تکل   متواسب و متعارف نسبت به

 

 

اي و مخـابراتي،   هاي رايانـه  ها و سامانه تواند در مورد عمل ات و اقدامهاي منموران در توق ف داده متضرر مي :775ماده 

ي دستوردهوده تسل م نمايـد. بـه درخواسـت يادشـده     يمرجع قضا اعتراض كتبي خود را همراه با داليل ظرف ده روز به

 اتخاذ شده قابل اعتراض است.خارج از نوبت رس دگي گرديده و تصم م 

 

 

 اي مبحث پنجم ـ شنود محتواي ارتباطات رايانه

اي يا مخابراتي مطابق مقررات راجع به  هاي رايانه شوود محتواي در حال انتقال ارتباطات غ رعمومي در سامانه :776ماده 

 شوود مکالمات تلفوي خواهد بود.

شده، نظ ر پست الکترون کي يا پ امك در حکم شـوود و مسـتلزم    ذخ رهدسترسي به محتواي ارتباطات غ رعمومي  :تبصره

 رعايت مقررات مربوط است.
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 فصل سوم ـ استناد پذيري ادله الكترونيكی

آوري شده، الزم اسـت مطـابق    به موظور حفظ صحت و تمام ت، اعتبار و انکارناپذيري ادله الکترون کي جمع :777ماده 

 نگهداري و مراقبت به عمل آيد.نامه مربوط از آنها   نيآ

 

 

اي توسط طرف دعوا يا شخص ثالثي كه از دعوا آگاهي نداشته، ايجاد يا پـردازش يـا    هاي رايانه چوانچه داده :778ماده

اي يا مخابراتي مربوط به نحوي درست عمل كود كه به صحت و تمام ت، اعتبار  ذخ ره يا موتقل شده باشد و سامانه رايانه

 ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استواد خواهد بود. ذيري دادهو انکارناپ

 

 

مي كه ادله ياي شامل ساير جرا م رايانهيهاي دوم و سوم اين بخش، عالوه بر جرا كل ه مقررات مودرج در فصل :779ماده

 شود. گ رد ن ز مي الکترون کي در آنها مورد استواد قرار مي

 

 

 بخش سوم ـ ساير مقررات

اي يا مخابراتي به عووان وس له ارتکاب جرم به كار رفته و در اين قانون براي عمل  در مواردي كه سامانه رايانه :781ماده

 است، مطابق قوان ن جزائي مربوط عمل خواهد شد. ب وي نشده مزبور مجازاتي پ ش

ـ خاصي از جهت آاي مقررات  در مواردي كه در بخش دوم اين قانون براي رس دگي به جرائم رايانه :تبصره دادرسـي    ني

 ب وي نشده است طبق مقررات قانون آئ ن دادرسي ك فري اقدام خواهد شد. پ ش
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هاي نقدي اين قانون بر اساس نرخ رسمي تورم حسب اعالم بانك مركزي هر سه سال يـك بـار بـا     م زان جزا :781ماده

 پ شوهاد رئ س قوه قضائ ه و تصويب ه نت وزيران قابل تغ  ر است.

 

 

آوري و استوادپذيري ادله الکترون کي ظـرف مدت شـش ماه از تـاريخ تصـويب    هاي مربوط به جمع  نامه آي ن :782ماده

اين قـانون توسط وزارت دادگسـتري با همکاري وزارت ارتباطات و فواوري اطالعات ته ه و به تصـويب رئـ س قـوه    

 قضائ ه خواهد رس د.

 

 

و اصـالحات و الحاقـات    0024عمومي مصوب سـال   اين قانون از جمله قانون مجازات كل ه قوان ن مغاير با :783ماده 

 بعدي آن ملغي است.

قانون فو  مشتمل بردويست و سي و دو ماده و چهل و چهارتبصره در جلسه علوي روز چهارشوبه مورخ دوم خردادمـاه  

به تاي ـد شـوراي نگهبـان رسـ ده      0/0/0000 يکهزار و س صد و هفتاد و پوج مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ

 است.

هاي بازدارنـده بـه دنبـال     پوجم ـ تعزيرات و مجازات  الزم به ذكر است كه شماره مواد مصوبه مجلس تحت عووان كتاب

 . تدوين گرديده است 000تا  400مجازات اسالمي كه قبال به تصويب رس ده از شماره   مواد قانون

 

 

 پایان

 با آرزوی موفقیت و سالمتی 

 

 داود بلدیتدوین:                  

 به درخواست دوست و برادر عزیزم حمزه علیپور 


