
 

    طوسيطوسيطوسيطوسي    خواجه نصيرخواجه نصيرخواجه نصيرخواجه نصير    خيريهخيريهخيريهخيريه    بنيادبنيادبنيادبنياد

    قانون مجازات اسالميقانون مجازات اسالميقانون مجازات اسالميقانون مجازات اسالمي

 كليات -كتاب اول

   يعموم مواد ـ اول  باب

 اعمال مجرم درباره كه يتيترب و ينيتام اقدامات و مجازات و ميجرا انواع نييتع به است راجع ياسالم مجازات قانون ـ 1 ماده

 .شود يم

 .شود يم محسوب جرم باشد  شده نييتع مجازات آن يبرا قانون در كه يفعل ترك اي فعل هر ـ 2 ماده

 جرم مرتكب رانيا ياسالم يجمهور ييهوا و ييايدر ، ينيزم تيحاكم قلمرو در كه يكسان هيكل درباره ييجزا نيقوان ـ 3 ماده

 .باشد شده مقرر يگريد بيترت قانون موجب به آنكه مگر گردد يم اعمال شوند

 رانيا در جرم از يقسمت اي و شود حاصل رانيا تيحاكم قلمرو از خارج در آن جهينت و واقع رانيا در جرم از يقسمت هرگاه ـ 4 ماده

 . است رانيا در شده واقع جرم حكم در شود حاصل رانيا در آن جهينت و درخارج اي و

 به اي و شود افتي رانيا در و شود ليذ ميجرا از يكي مرتكب رانيا تيحاكم قلمرو از خارج در كه يا گانهيب اي يرانيا هر ـ 5 ماده

 :شود يم مجازات رانيا ياسالم يجمهور مجازات قانون طبق گردد مسترد  رانيا

 ياسالم يجمهور كشور استقالل اي يارض تيتمام و يخارج و يداخل تيامن و رانيا ياسالم يجمهور حكومت هيعل اقدام ـ 1

 . رانيا

 . آن از استفاده اي و يرهبر مقام يامضا اي مهر اي دستخط اي فرمان جعل ـ 2

 سيير اي خبرگان مجلس سيير اي و نگهبان يشورا اي و ياسالم يشورا مجلس سيير اي جمهور سيير يرسم نوشته جعل ـ 3

 .آنها از استفاده اي رانيوز از كي هر اي كشور كل دادستان اي كشور يعال وانيد سيير اي جمهور سيير معاونان اي هييقضا قوه

 اي و بانكها طرف از شده صادر يچكها اي بانكها طرف از شده قبول يبراتها مانند رانيا يبانك  اسناد اي رانيا جيرا اسكناس جعل ـ 4

 هرگونه و يساز هيشب اي دولت طرف از شده نيتضم اي و صادره قرضه اوراق و خزانه اسناد جعل نيهمچن و بانكها تعهدآور اسناد

 . داخل جيرا مسكوكات مورد در تقلب

 



 و شغل مناسبت به دولت مستخدمان اي و هستند رانيا ياسالم يجمهور دولت خدمت در كه گانهيب اتباع كه يجرم هر ـ 6 ماده

 و ياسيس مامورران كه يجرم هر نيهمچن و شوند يم مرتكب رانيا ياسالم يجمهور تيحاكم قلمرو از خارج در خود  فهيوظ

 رانيا ياسالم يجمهور ييجزا نيقوان طبق گردند، مرتكب كنند يم استفاده ياسيس تيمصون از كه رانيا دولت يوفرهنگ يكنسول

 .شوند يم مجازات

 نيقوان طبق شود افتي رانيا در و شود يجرم مرتكب رانيا خارج در كه يرانيا هر 6 و 5 مواد در مذكور موارد بر عالوه ـ 7 ماده

 .شد خواهد مجازات رانيا ياسالم يجمهور ييجزا

 اگر شود يم محاكمه ديآ بدست كه يكشور هر در مرتكب يالملل نيب عهود اي خاص قانون موجب به كه يميجرا مورد در ـ 8 ماده

 .شد خواهد مجازات و محاكمه رانيا ياسالم يجمهور نيقوان طبق شد ريدستگ رانيدرا

 آن متيق اي مثل نباشد، موجود اگر و ناًيع باشد موجود اگر است كرده ليتحص جرم ارتكاب اثر در كه را يمال ديبا مجرم ـ 9 ماده

 .ديبرآ زين وارده خسارات عهده از و كند رد صاحبش به را

 كه را شده كشف اموال و اياش فيتكل ديبا بيتعق شدن موقوف اي بيتعق منع قرار صدور صورت در دادستان اي بازپرس ـ 10 ماده

 تا كند نييتع است شده داده اختصاص استعمال يبرا اي و استعمال ارتكاب نيح اي شده ليتحص جرم از اي و بوده جرم لهيوس اي  ليدل

 دادستان اي و بازپرس نيهمچن. كرد خواهد نييتع را اياش و اموال فيتكل دادگاه ، ضبط مورد در شود، معدوم اي ضبط اي مسترد

 را فوق در مذكور ياياش و اموال رد دستور ريز طيشرا تيرعا با نفعيذ يتقاضا به دارد انيجر او نزد پرونده كه  مادام است مكلف

 :دينما صادر

 .نباشد الزم يدادرس اي يبازپرس در اموال و اياش آن از يقسمت اي تمام وجود ـ 1

 .باشد بالمعارض اموال و اياش ـ 2

 .گردد معدوم اي ضبط ديبا كه نباشد ياموال و اياش شمار در ـ 3

 موقوف اي برائت اي تيمحكوم بر يمبن نكهيا از اعم ، آن از پس اي قرار اي حكم صدور ضمن ديبا زين دادگاه ييجزا امور هيكل در

 يبرا اي و استعمال ارتكاب نيح اي شده ليتحص جرم اثر در اي بوده جرم لهيوس كه ياموال و اياش به نسبت باشد، متهم بيتعق  شدن

 .شود معدوم اي ضبط اي مسترد ديبا آنها كه دينما نييتع و صادر مخصوص حكم شده داده اختصاص استعمال

 نيا در مذكور اموال و اياش به راجع آنان ميتصم از تواند يم دادگاه حكم اي قرار اي دادستان اي بازپرس قرار از متضرر ـ 1 تبصره

 نسبت دادگاه حكم اي قرار چند هر د؛ينما دنظريتجد درخواست و بيتعق ييجزا يدادگاهها در مقررات طبق را خود تيشكا ماده

 .نباشد تيشكا قابل ييامرجزا به

 حفظ و گردد آن متيق فاحش كسر اي يخراب موجب اي بوده دولت يبرا نامتناسب نهيهز مستلزم آن ينگهدار كه يمال ـ 2 تبصره

 روز متيق به دادگاه اي دادستان دستور به مورد حسب الفساد عيسر و يشدن عيضا اموال نيهمچن و نباشد الزم يدادرس يبرا هم مال

 .شد خواهد ينگهدار امانت عنوان به يدادگستر صندوق در يينها فيتكل نييتع تا حاصل وجه و شده فروخته

 مقرر جرم وقوع از قبل كه باشد يقانون موجب به ديبا يتيترب و ينيتام اقدامات و مجازات ، يدولت نظامات و مقررات در ـ 11 ماده

 جرم وقوع از بعد اگر كنيل نمود مجازات متأخر قانون موجب به جرم عنوان به توان ينم را فعل ترك اي فعل چيه و باشد شده



 سابق ميجرا به نسبت باشد مرتكب حال به مساعدتر گريد جهات از اي و بوده مجازات عدم اي فيتخف بر يمبن كه شود وضع يقانون

 شده صادر االجرا الزم يقطع حكم سابق قانون موجب به كه يصورت در. بود خواهد موثر يقطع حكم صدور تا قانون آن وضع بر

 :شد خواهد عمل ريز بيترت به باشد

 اگر و شد نخواهد اجرا يقطع حكم صورت نيا در نشود شناخته جرم الحق قانون موجب به بوده جرم گذشته در كه يعمل اگر ـ 1

 اثر گونه چيه باشد شده اجرا قبالً حكم كه يمورد در نيهمچن و مورد دو نيا در و ماند خواهد االجرا  موقوف باشد اجرا انيدرجر

 اعمال است دهيگرد وضع يخاص موارد و نيمع مدت يبرا كه ينيقوان مورد در مقررات نيا. بود نخواهد مترتب برآن يفريك

 .گردد ينم

 در و ديبنما را شده نييتع مجازات فيتخف يتقاضا تواند يم هيعل محكوم ابدي فيتخف الحق قانون موجب به يجرم مجازات اگر ـ 2

 .داد خواهد فيتخف را يقبل مجازات الحق قانون لحاظ با نيجانش دادگاه اي و حكم صادركننده دادگاه صورت نيا

 خواهد قرار حكم مورد اقدامات نيهم فقط گردد ليتبد يتيترب و ينيتام اقدام به الحق قانون موجب به يجرم مجازات اگر ـ 3

 .  گرفت

  يتيترب و ينيتام اقدامات و مجازاتها -باب دوم

            ييييتتتتييييتربتربتربترب    وووو    ييييننننييييتامتامتامتام    اقداماتاقداماتاقداماتاقدامات    وووو    مجازاتهامجازاتهامجازاتهامجازاتها    ــــ    اولاولاولاول    فصلفصلفصلفصل

 : است قسم پنج قانون نيا در مقرر يمجازاتها ـ 12 ماده

         حدود ـ 1

        قصاص ـ2

          اتيد ـ3  

   راتيتعز ـ4

 . بازدارنده يمجازاتها ـ 5

 . است شده نييتع شرع در آن تيفيك و زانيم و نوع كه شود يم گفته يمجازات به حد، ـ 13 ماده

 .باشد برابر او تيجنا با ديبا و شود يم محكوم آن به يجان كه است يفريك ، قصاص ـ 14 ماده

 . است شده نييتع تيجنا يبرا شارع طرف از كه است يمال ، هيد ـ 15 ماده

 و حبس ليقب از است شده واگذار حاكم نظر  به و نشده نييتع شرع در آن مقدار و نوع كه است يعقوبت اي و بيتاد ر،يتعز ـ 16 ماده

 .باشد كمتر حد مقدار از يستيبا شالق زانيم كه شالق و ينقد يجزا



 قبال در اجتماع مصلحت مراعات و نظم حفظ منظور به حكومت  طرف از كه است يعقوبت اي بيتاد ، بازدارنده مجازات ـ 17 ماده

 از تيمحروم و پروانه لغو ، كسب محل ليتعط ، ينقد ي،جزا حبس ليقب از گردد يم نييتع يحكومت نظامات و مقررات از تخلف

 . آن مانند و نيمع نقاط اي نقطه در اقامت از منع و نيمع نقاط اي نقطه در اقامت و ياجتماع حقوق

 .باشد شده محبوس اجرا قابل يقطع حكم موجب به هيعل محكوم كه شود يم شروع يروز از ها حبس هيكل مدت ـ 18 ماده

 دادگاه باشد شده بازداشت بوده مطرح امر پرونده در كه ياتهامات اي اتهام علت به حكم صدور از قبل هيعل  محكوم چنانچه ـ تبصره

 .كند يم كسر يو يقبل بازداشت زانيم به بازدارنده مجازات اي شده نييتع ريتعز مقدار از ر،يتعز نييتع از  پس

 عنوان به است كرده محكوم بازدارنده مجازات اي ريتعز به يعمد جرم ارتكاب علت به كه را يكس تواند يم دادگاه ـ 19 ماده

 محل در اقامت به اي ممنوع نيمع نقاط اي نقطه در اقامت از زين و محروم ياجتماع حقوق از يمدت بازدارنده اي يريتعز  حكم ميتتم

 .ديمجبورنما نيمع

 .شود يم نييتع دادگاهها توسط ، آنان ميجرا نوع به توجه با نيمحكوم ياجبار اقامت نقاط ـ تبصره

 .رسد يم هييقضا قوه سيير بيتصو به و هيته كشور وزارت يهماهنگ با يدادگستر وزارت توسط مربوط يياجرا نامه نييآ

 ديبا نيمع محل در اقامت از تيممنوع اي نيمع نقطه در ياجبار اقامت و ياجتماع حقوق همه اي بعض از تيمحروم ـ 20 ماده

 تيممنوع اي يا نقطه در ياجبار اقامت اي ديتبع به محكوم كه يصورت در. باشد نيمع مدت در مجرم اتيخصوص و جرم با  متناسب

 يدادسرا شنهاديپ با تواند يم دادگاه بازگردد، ممنوعه نقطه ابهي و كند ترك را محل ، حكم ياجرا ياثنا در ، نيمع درنقطه اقامت از

 .دينما زندان اي و ينقد يجزا به ليتبد را مذكور ،مجازات حكم يمجر

 مقررات و نيقوان ريسا و يفريك يدادرس نييآ قانون كه است ينحو به زندانها تيفيك و ييجزا احكام ياجرا بيترت ـ 21 ماده

 . دينما يم نييتع

        مجازاتمجازاتمجازاتمجازات    ففففييييتخفتخفتخفتخف    ــــ    دومدومدومدوم    فصلفصلفصلفصل

 از مجازات به ليتبد اي و دهد فيتخف را بازدارنده اي و يريتعز مجازات ، مخففه جهات احراز صورت در تواند يم دادگاه ـ 22 ماده

 :از عبارتند مخففه جهات باشد، متهم حال به مناسبتر كه دينما يگريد  نوع

 . يخصوص يمدع اي يشاك گذشت ـ 1

 .باشد موثر است شده ليتحص جرم از كه يياياش كشف اي و جرم معاونان و شركا شناختن در كه متهم يها ييراهنما و اظهارات ـ 2

 اي هيعل  يمجن زيآم  كيتحر گفتار و رفتار:  ليقب از است شده جرم مرتكب آنها ريتاث تحت متهم كه يخاص احوال و اوضاع ـ 3

 . جرم ارتكاب در شرافتمندانه  زهيانگ وجود

 .باشد جرم كشف در موثر كه قيتحق مرحله در او اقرار اي و بيتعق از قبل متهم اعالم ـ 4

 .او سابقة اي و متهم خاص وضع ـ 5

 . آن از يناش انيز جبران و جرم اثرات فيتخف منظور به متهم كوشش اي اقدام ـ 6



 .كند ديق حايصر حكم در را مجازات فيتخف جهات است مكلف دادگاه ـ 1 تبصره

 .كند تيرعا را مخففه جهات تواند يم دادگاه زين جرم تعدد مورد در ـ 2 تبصره

 همان موجب به تواند ينم دادگاه باشد شده ينيب شيپ يخاص مواد در ماده نيا در مذكور مخففه جهات رينظ چنانچه ـ 3 تبصره

 .دهد فيتخف را مجازات دوباره جهات

 و باشد منجز ديبا گذشت گردد يم موقوف حكم ياجرا اي يدگيرس اي بيتعق جرم از متضرر گذشت با كه يميجرا در ـ 23 ماده

 جرم از نيمتضرر هرگاه. بود نخواهد مسموع گذشت از عدول نيهمچن شد، نخواهد داده اثر بيترت معلق و مشروط گذشت به

 گذشت به موكول مجازات و يدگيرس ، بيتعق يموقوف يول شود يم شروع آنان از كي هر تيشكا با ييجزا بيتعق باشند متعدد

 . است اند، كرده تيشكا كه يكسان تمام

 مجازات ياجرا و يدگيرس ، بيتعق ، وراث يهمگ گذشت صورت در و منتقل جرم از متضرر يقانون وراث به گذشت حق ـ تبصره

 .گردد يم موقوف 

 .  است يرهبر مقام با هييقضا قوه سيير شنهاديپ از پس ياسالم نيمواز حدود در ، محكومان مجازات فيتخف اي عفو ـ 24 ماده

        مجازاتمجازاتمجازاتمجازات    يييياجرااجرااجرااجرا    ققققييييتعلتعلتعلتعل    ــــ    سومسومسومسوم    فصلفصلفصلفصل

 از ريز طيشرا تيرعا با را مجازات از يقسمت اي تمام ياجرا تواند يم حاكم ، بازدارنده و يريتعز يها تيمحكوم هيكل در ـ 25 ماده

 :دينما معلق سال پنج تا دو

 :باشد نداشته ريز يمجازاتها به يقطع تيمحكوم سابقه هيعل محكوم ـ الف

 .حد به يقطع تيمحكوم ـ 1

 .عضو نقص اي قطع به يقطع تيمحكوم ـ 2

 . يعمد ميجرا در سال كي از شيب به حبس مجازات به يقطع تيمحكوم ـ 3

 . الير ونيليم دو از شيب مبلغ به ينقد يجزا به يقطع تيمحكوم ـ 4

 . مجازات زانيم هر با يعمد يجرمها علت به شتريب اي بار دو يقطع تيمحكوم سابقه ـ 5

 است دهيگرد جرم ارتكاب موجب كه ياحوال و اوضاع و هيعل  محكوم يزندگ سوابق و ياجتماع وضع مالحظه با دادگاه ـ ب

 .نداند مناسب را مجازات از يقسمت اي  تمام ياجرا

 .باشد شده نييتع قانونا و شرعا كه يموارد در مگر ستين زيجا قيتعل بازدارنده و يريتعز ريغ يتهايمحكوم در ـ تبصره

 . ستين قيتعل قابل ينقد يجزا باشد همراه راتيتعز گريد با ينقد يجزا كه يموارد در ـ 26 ماده

 تماما او حبس مجازات حكم ياجرا كه يمجرم و شد خواهد صادر تيمحكوم حكم ضمن مجازات ياجرا قيتعل قرار ـ 27 ماده

 .گردد يم آزاد فورا دادگاه دستور به باشد بازداشت اگر شده معلق



 خود حكم در دينما تيتبع آن از ، قيتعل مدت در هيعل  محكوم ديبا كه ييدستورها و قيتعل موجبات و جهات دادگاه ـ 28 ماده

 .دينما يم نييتع 25 ماده در مذكور مدت تيرعا با و مجرم يشخص حاالت و جرم نوع برحسب زين را قيتعل مدت و حيتصر

 مدت در را ليذ يدستورها اي دستور ياجرا تواند يم پرونده اتيمحتو و هيعل محكوم احوال و اوضاع به توجه با دادگاه ـ 29 ماده

 :باشد يم دادگاه دستور ياجرا به مكلف هيعل محكوم و بخواهد هيعل  محكوم از قيتعل

 .خود ادياعت اي يماريب درمان يبرا درمانگاه اي مارستانيب به مراجعه ـ 1

 . نيمع حرفه اي كار به اشتغال از يخوددار ـ 2

 . يفرهنگ مؤسسه كي در ليتحص به اشتغال ـ 3

 هيعل محكوم يبرا را آنها با معاشرت دادگاه كه ياشخاص با معاشرت اي واجبات ترك و محرمات ارتكاب به تجاهر از يخوددار ـ 4

 .دهد يم صيمضرتشخ

 . نيمع يمحلها به آمد و رفت از يخوددار ـ 5

 .كند يم نييتع دادستان كه يمقام اي شخص به نيمع يمدتها در خود يمعرف ـ 6

 تيتبع ماده نيا موضوع دادگاه دستور از موجه عذر بدون قيتعل مدت در است شده معلق او مجازات كه يمجرم اگر ـ تبصره

 او مجازات قيتعل مدت به اول بار يبرا ، قيتعل حكم صادركننده دادگاه در مورد ثبوت از پس دادستان درخواست برحسب ديننما

 .شد خواهد گذاشته اجرا موقع به معلق مجازات و لغو قيتعل حكم دوم بار يبرا و شود يم افزوده دوسال تا سال كي

 : ستين قيتعل قابل ريز ييجزا احكام ياجرا ـ 30 ماده

 مذكور اعمال نيمرتكب با انحا از ينحو به اي و اقدام مخدر مواد فروش اي و ساختن اي و كردن وارد به كه يكسان مجازات ـ 1

 .ندينما يم  معاونت

 يسرقت اي امانت در انتيخ اي مجعول سند از استفاده اي و جعل اي يكالهبردار اي ارتشا اي اختالس جرم به كه يكسان مجازات ـ 2

 .شوند يم محكوم ييربا آدم اي ستين حد موجب كه

 .ندينما يم معاونت حد، مستوجب اعمال انجام با انحاء از ينحو به كه يكسان مجازات ـ 3

 نيا در مجازات حكم و داشت نخواهد الناس  حقوق در يريتأث است همراه الناس  حقوق با كه يمجازات ياجرا قيتعل ـ 31 ماده

 .شد خواهد اجراء يخصوص يمدع به خسارت اپرداختي موارد

 ميجرا مرتكب ، شده مقرر دادگاه طرف از كه يمدت در مجازات ياجرا قيتعل قرار صدور خيتار از هيعل محكوم هرگاه ـ 32 ماده

 هيكل يبرا. شود يم محو او يفريك سجل از و محسوب اثر يب يقيتعل تيمحكوم نشود، 25 ماده در مذكور تيمحكوم مستوجب

 مراجع به و ميتنظ يفريك سجل برگ مربوط يدادسرا طرف از ، حكم تيقطع از پس بالفاصله ديبا معلق يمجازاتها به نيمحكوم

 فورا مراتب ديبا گردد، الغاء مجازات قيتعل حكم اي شود داده يرييتغ قيتعل مدت در كه مورد هر در و شود ارسال دار تيصالح

 .شود اعالم مربوط دار تيصالح مراجع به هيعل محكوم يفريك سجل در ثبت يبرا



 در آنكه مگر بود نخواهد يقيتعل احكام شامل است انفصال موجب يحكم ، ياستخدام نيقوان موجب به كه يموارد در ـ تبصره

 .باشد شده ديق دادگاه حكم اي و نيقوان

 كه يديجد جرم مرتكب شده مقرر دادگاه طرف از كه يمدت در شده معلق او مجازات حكم ياجرا كه يكس اگر ـ 33 ماده

 كرده صادر را سابق مجازات قيتعل حكم كه يدادگاه ، شدن يقطع محض به بشود است 25 ماده در مذكور تيمحكوم مستوجب

 .گردد اجراء هيعل محكوم درباره زين معلق حكم تا دارد اعالم آنرا يالغا ديبا نيجانش دادگاه اي است

 مذكور تيمحكوم مستوجب ميجرا به تيمحكوم سابقه يدارا هيعل محكوم كه شود معلوم قيتعل قرار صدور از بعد هرگاه ـ 34 ماده

 دادگاه از ، تيمحكوم سابقه استناد به دادستان ، است كرده معلق را مجازات ياجرا آن به توجه بدون دادگاه و بوده 25 درماده

 .كرد خواهد الغاء را قيتعل قرار ، سابقه وجود احراز از پس دادگاه و نمود خواهد را مجازات قيلغوتعل يتقاضا

 مدت در اگر كه كند يم اعالم و ديق حايصر را صادره يدستورها از تيتبع عدم آثار قيتعل قرار صدور هنگام دادگاه ـ 35 ماده

 او دربارة زين معلق مجازات رياخ جرم مجازات بر عالوه شود 25 ماده در مذكور تيمحكوم مستوجب ميجرا از يكي مرتكب قيتعل

 .شد اجراءخواهد

 نيهمچن و ستين اجراء قابل شوند يم محكوم متعدد يعمد ميجرا به كه يكسان دربارة مجازات قيتعل به مربوط مقررات ـ 36 ماده

 داشته وجود زين معلق تيمحكوم آنها نيب در كه باشد شده صادر يعمد ميجرا مورد در يمتعدد يقطع احكام نفر كي اگردربارة

 اي قرار فسخ به نسبت دادگاه بخواهد، صادركننده دادگاه از را قيتعل يقرارها اي قرار فسخ است موظف حكم يمجر باشد،دادستان

 .نمود خواهد مزبوراقدام يقرارها

 پزشك از استعالم با شود جنون به مبتال حبس مدت اتمام از قبل است فريك تحمل حال در كه حبس به محكوم هرگاه ـ 37 ماده

 تيمحكوم مدت جزء مارستانيب در او اقامت مدت و شود يم منتقل يروان مارستانيب به هيعل محكوم ، جنون دييتأ صورت در يقانون

 . شود يم ينگهدار يمناسب محل در دادستان صيتشخ به يروان مارستانيب به يدسترس عدم صورت در. شد خواهد اومحسوب

        انانانانييييزندانزندانزندانزندان    مشروطمشروطمشروطمشروط    ييييآزادآزادآزادآزاد    ــــ    چهارمچهارمچهارمچهارم    فصلفصلفصلفصل

 باشد گذرانده را مجازات نصف و باشد شده محكوم حبس مجازات به يجرم ارتكاب علت به اول بار يبرا كس هر ـ 38 ماده

 :دينما صادر مشروط يآزاد به حكم ريز طيشرا وجود صورت در تواند يم يقطع تيمحكوم دادنامه صادركننده  دادگاه

 .باشد داده نشان اخالق حسن مستمرا مجازات ياجرا مدت در هرگاه ـ 1

 .شد نخواهد يجرم مرتكب گريد يآزاد از پس كه شود ينيب  شيپ محكوم احوال و اوضاع از هرگاه ـ 2

 اي بپردازد شده واقع يخصوص يمدع موافقت مورد اي دادگاه حكم مورد در كه يانيز و ضرر دارد استطاعت كه آنجا تا هرگاه ـ 3

 يبيترت ييقضا حوزه سيير موافقت با اي بپردازد را مزبور مبلغ ينقد يجزا با توام حبس مجازات در و بدهد را آن پرداخت قرار

 .باشد شده داده پرداخت يبرا

  حوزه سيير اي زندان ناظر يقاض و تيمحكوم گذران محل زندان سيير دييتا مورد ديبا 2 و 1 يبندها در مذكور مراتب ـ 1 تبصره

 .برسد حكم يمجر يقاض دييتا به ديبا 3 بند در مذكور مراتب و رديگ قرار محل ييقضا

 . است نيجانش دادگاه اراتياخت از مشروط يآزاد حكم صدور ، حكم صادركننده دادگاه انحالل صورت در ـ 2 تبصره



 اي نيمع محل در سكونت ليقب از كند تيرعا مشروط يآزاد مدت در ديبا محكوم فرد كه را يطيشرا و باتيترت دادگاه ـ 3 تبصره

 در آن امثال و شده نييتع مراكز به خود يا نوبه يمعرف اي خاص شغل به اشتغال از يخوددار اي نيمع محل در سكونت از يخوددار

 دادگاه حكم به يو تيمحكوم هيبق مجدد جرم ارتكاب اي مذكور طيشرا از يو تخلف صورت در كه كند يم ديق حكم متن

 .ديآ يدرم اجرا مرحله به حكم صادركننده

 .بود خواهد ناظر اريداد اي دادستان دييتا و زندانها سازمان شنهاديپ به منوط ، مشروط يآزاد حكم صدور ـ 39 ماده

 .بود نخواهد سال پنج از ادتريز و سال كي از كمتر ، دادگاه صيتشخ به بنا مشروط يآزاد مدت ـ 40 ماده

 جرايم -باب سوم

        جرمجرمجرمجرم    بهبهبهبه    شروعشروعشروعشروع    ــــ    اولاولاولاول    فصلفصلفصلفصل

 گرفته انجام اقدامات چنانچه نشود واقع منظور جرم لكن دينما آن ياجرا به شروع و كند يجرم ارتكاب قصد كس هر ـ 41 ماده

 .شود يم جرم همان مجازات به محكوم باشد جرم

 باشد نداشته جرم وقوع با ميمستق ارتباط و بوده جرم مقدمه فقط كه ياقدامات و اتيعمل و جرم ارتكاب قصد مجرد ـ 1 تبصره

 . ستين مجازات قابل ثيح نيا از و نبوده جرم به  شروع

 فيتخف موجبات از باشد جرم شده انجام اقدام و كند ترك را آن خود ليم به ، است كرده يجرم به شروع كه يكس ـ 2 تبصره

 .شد خواهد برخوردار  مجازات

        جرمجرمجرمجرم    ننننييييمعاونمعاونمعاونمعاون    وووو    شركاشركاشركاشركا    ــــ    دومدومدومدوم    فصلفصلفصلفصل

 و دينما مشاركت بازدارنده يمجازاتها اي ريتعز قابل ميجرا از يكي در گريد اشخاص اي شخص با عامدا و عالما كس هر ـ 42 ماده

 يمساو آنها كار اثر خواه و نباشد خواه باشد يكاف جرم وقوع يبرا ييتنها به كي هر عمل خواه باشد آنها همه عمل به مستند  جرم

 يعمد ريغ ميجرا مورد در. بود خواهد جرم آن مستقل فاعل مجازات او مجازات و محسوب جرم در كيشر ، متفاوت  خواه باشد

 .بود خواهد مستقل فاعل مجازات زين آنان از كي هر مجازات باشد شتريب اي نفر دو يخطا از يناش  كه)  ييخطا(

 فيتخف او عمل ريتاث تناسب به را او مجازات دادگاه باشد فيضع جرم حصول در يكيشر مباشرت و مداخله ريتاث اگر ـ تبصره

 .دهد يم 

 و وعظ از بيتاد و جرم مراتب و دفعات و يخاط امكانات و طيشرا به توجه با و محسوب جرم معاون ريز اشخاص ـ 43 ماده

 :شوند يم ريتعز ر،يتعز ودرجات ديتهد

 موجب رنگين و بيفر و سهيدس لهيوس به اي و دينما جرم ارتكاب به عيتطم اي ديتهد اي بيترغ اي كيتحر را يگريد كس هر ـ 1

 .شود جرم  وقوع

 .دهد هيارا مرتكب قصد به علم با را آن ارتكاب قيطر اي و كند هيته را جرم ارتكاب ليوسا عمد و علم با كس هر ـ 2

 .كند ليتسه را جرم وقوع عامدا عالما، كس هر ـ 3



 . است شرط جرم مباشر و معاون عمل نيب يزمان اقتران اي و تقدم و قصد وحدت وجود جرم در معاونت تحقق يبرا ـ 1 تبصره

 .شد خواهد اجرا مجازات همان باشد داشته وجود شرع اي قانون در خاص مجازات ، يجرم معاونت يبرا كه يصورت در ـ 2 تبصره

 او مجازات حكم ياجرا اي و بيتعق اي و نباشد مجازات و بيتعق قابل يقانون جهات از يجهت به جرم فاعل كه يصورت در ـ 44 ماده

 . داشت نخواهد جرم معاون حق در يريتاث گردد، موقوف يقانون جهات از يجهت  به

 مشدده علل از باشد جرم در معاونت اي جرم در شركت آنان عمل نكهيا از اعم جرم ارتكاب در نفر چند اي دو يسردستگ ـ 45 ماده

 . است مجازات 

        جرمجرمجرمجرم    تعددتعددتعددتعدد    ــــ    سومسومسومسوم    فصلفصلفصلفصل

 اشد آن مجازات كه شود يم داده يجرم مجازات باشد جرم متعدده نيعناو يدارا واحد فعل گاه هر ريتعز قابل ميجرا در ـ 46 ماده

 . است

 اگر و شود نييتع جداگانه مجازات ميجرا از كي هر يبرا ديبا باشد مختلف يارتكاب ميجرا گاه هر جرم تعدد مورد در ـ 47 ماده

 مجموع اگر و باشد فريك مشدده علل از تواند يم جرم تعدد قسمت نيا در و گردد يم نييتع مجازات كي فقط نباشد  مختلف

 .گردد يم محكوم قانون در مقرر مجازات به مرتكب باشد داشته يخاص جرم عنوان ، قانون در يارتكاب ميجرا

 . است شده ذكر مربوطه ابواب در كه است همان اتيد و قصاص و حدود در جرم تعدد حكم ـ تبصره

        جرمجرمجرمجرم    تكرارتكرارتكرارتكرار    ــــ    چهارمچهارمچهارمچهارم    فصلفصلفصلفصل

 مجددا حكم ياجرا از بعد چنانچه شود، محكوم بازدارنده اي و يريتعز مجازات به دادگاه حكم موجب به كس هر ـ 48 ماده

 .دينما ديتشد را بازدارنده اي يريتعز مجازات ، لزوم صورت در تواند يم دادگاه گردد ريتعز قابل جرم  مرتكب

  صادركننده دادگاه به را مراتب دادستان شود، معلوم بعدا و نباشد معلوم مجرم سابق يتهايمحكوم ، حكم صدور نيح هرگاه ـ تبصره

 .دينما اقدام ماده نيا مقررات طبق تواند يم دانست محرز را سابق يتهايمحكوم دادگاه اگر صورت نيا در كند يم اعالم حكم

   ييجزا تيولئمس حدود ـ چهارم باب

 و اطفال سرپرست عهده به دادگاه نظر با آنان تيترب و هستند يفريك تيمسوول از يمبر جرم ارتكاب صورت در اطفال ـ 49 ماده

 .باشد يم اطفال تيترب و اصالح كانون عنداالقتضا

 .باشد دهينرس يشرع بلوغ حد به كه است يكس طفل از منظور ـ 1 تبصره

 .باشد مصلحت و زانيم به يستيبا هيتنب كند دايپ ضرورت آنان يبدن هيتنب بزهكار اطفال تيترب يبرا هرگاه ـ 2 تبصره

 ضامن طفل خود ،  اشخاص مال اتالف مورد در لكن است ضامن عاقله شود ضرب و جرح و قتل مرتكب بالغ ريغ چنانچه ـ 50 ماده

 .باشد يم طفل يول عهده به طفل مال از آن يادا و است 

 . است يفريك تيولئمس رافع باشد كه درجه هر به جرم ارتكاب حال در جنون ـ 51 ماده



 .شود يم بيتاد دادگاه حكم به باشد موثر مرتكب بيتاد كه يصورت در ـ 1 تبصره

 . است جرم ارتكاب نيح در جنون ، يفريك تيولئمس رفع شرط يادوار جنون در ـ 2 تبصره

 حالت و جنون چنانچه شود جنون به مبتال جرم حدوث از پس اي و بوده مجنون ارتكاب نيح در جرم مرتكب هرگاه ـ 52 ماده

 و شد خواهد ينگاهدار يمناسب محل در مذكور حالت رفع تا دادستان دستور به باشد ثابت متخصص نظر جلب با مجنون  خطرناك

 به يدگيرس تيصالح كه يدادگاه به توانند يم كسانش اي و شده ينگهدار شخص.  است ريپذ امكان دادستان دستور  به او يآزاد

 اي و دادستان و معترض حضور با يادار جلسه در دادگاه صورت نيا در كنند، اعتراض دستور نيا به و مراجعه دارد را جرم اصل

 شده ينگهدار شخص يآزاد مورد در يمقتض حكم و كرده يدگيرس نوبت از خارج متخصص نظر جلب با را موضوع او ندهينما

 مشاهده را يبهبود ميعال هرگاه كسانش اي شده ينگهدار شخص يول است يقطع يرا نيا. كند يم صادر دادستان دستور دييتا اي

 .دارند را  دادستان دستور به اعتراض حق كردند

 مجرم است بوده جرم ارتكاب منظور به خمر شرب كه شود ثابت لكن شده االراده مسلوب خمر، شرب اثر بر يكس اگر ـ 53 ماده

 .شد خواهد محكوم زين است شده مرتكب كه يجرم مجازات به خمر شرب استعمال مجازات بر  عالوه

 مرتكب نباشد تحمل قابل عادتا كه اكراه اي اجبار اثر بر يكس هرگاه بازدارنده اي يريتعز يمجازاتها موضوع ميجرا در ـ 54 ماده

 و دفعات و يخاط امكانات و طيشرا به توجه با جرم فاعل مجازات به اجباركننده مورد نيا در. شد نخواهد مجازات گردد يجرم

 .گردد يم محكوم ريتعز درجات و ديتهد و خيتوب و وعظ از بيتاد ومراتب جرم مراتب

 مرتكب يگريد اي خود مال اي جان حفظ منظور به توفان و ليس ، يسوز آتش ليقب از ديشد خطر بروز هنگام كس هر ـ 55 ماده

 يبرا و بوده متناسب موجود خطر با زين يارتكاب عمل و نكرده جاديا عمدا را خطر نكهيا بر مشروط شد نخواهد مجازات شود يجرم

 .باشد داشته ضرورت  آن رفع

 . است يمستثن ماده نيا حكم از يمال ضمان و هيد ـ تبصره

 :شود ينم محسوب جرم ريز موارد در است شده مقرر مجازات آنها يبرا كه ياعمال ـ 56 ماده

 .نباشد هم شرع خالف و بوده يقانون آمر امر به عمل ارتكاب كه يصورت در ـ 1

 .باشد الزم اهم قانون ياجرا يبرا عمل ارتكاب كه يصورت در ـ 2

 شوند يم محكوم قانون در مقرر مجازات به مامور و آمر شود واقع يجرم يرسم مقامات از يكي يرقانونيغ امر به هرگاه ـ 57 ماده

 ضمان اي هيد پرداخت به فقط باشد، كرده اجراء است يقانون نكهيا تصور به و قبول قابل اشتباه علت به را آمر امر كه يمامور  يول

 .شد خواهد محكوم يمال

 گردد يكس متوجه يمعنو اي يماد ضرر ، خاص مورد بر حكم قيتطب در اي موضوع در يقاض اشتباه اي ريتقص اثر در هرگاه ـ 58 ماده

 دولت لهيوس به خسارت صورت نيا ريغ در و است ضامن ياسالم نيمواز طبق مقصر ريتقص صورت در يماد ضرر درمورد

 تيثيح اعاده به نسبت ديبا گردد يكس از تيثيح هتك موجب يقاض اشتباه اي ريتقص چنانچه يمعنو ضرر موارد در و شود يم جبران

 .شود اقدام او



 :شود ينم محسوب جرم ريز اعمال ـ 59 ماده

 به مشروط شود انجام آنها حفاظت اي بيتاد منظور به كه نيمحجور و صغار سرپرستان و يقانون ياياول و نيوالد اقدامات ـ 1

 .باشد محافظت و بيتاد ، متعارف حد در مذكور اقدامات نكهيا

 يفن نيمواز تيرعا و آنها يقانون ندگانينما اي سرپرستان اي اياول اي شخص تيرضا با كه مشروع يطب اي يجراح عمل نوع هر ـ 2

 .بود نخواهد يضرور تيرضا اخذ يفور موارد در. شود انجام يدولت نظامات و يوعلم

 مقررات نيا و نباشد ورزش آن به مربوط مقررات نقض حوادث آن سبب نكهيا بر مشروط يورزش اتيعمل از يناش حوادث ـ 3

 .باشد نداشته مخالفت يشرع نيبامواز هم

 يجان خسارت ضامن باشد نموده حاصل برائت او يول اي ضيمر از يجراح اعمال اي درمان شروع از قبل بيطب چنانچه ـ 60 ماده

 .باشد ينم ضامن بيطب نباشد ممكن گرفتن اجازه كه يفور موارد در و ستين عضو نقص اي يامالي

 برابر در يگريد اي خود تن يآزاد اي و يگريد اي خود مال اي و ناموس اي و عرض اي نفس از دفاع مقام در كس هر ـ 61 ماده

 مجازات و بيتعق قابل ريز طيشرا اجتماع صورت در باشد جرم كه دهد انجام يعمل الوقوع بيقر خطر اي و يفعل تجاوز هرگونه

 :بود نخواهد

 .باشد متناسب خطر و تجاوز با دفاع ـ 1

 .نباشد الزم حد از شيب يارتكاب عمل - 2

 .نشود واقع موثر خطر و تجاوز رفع در مذكور يقوا مداخله اي و نباشد ممكن عمال وقت فوت بدون يدولت يقوا به توسل ـ 3

 به ازين و بوده دفاع از ناتوان او كه است زيجا يگريد تن يآزاد اي و مال اي و عرض اي و ناموس اي و نفس از دفاع يوقت ـ تبصره

 .باشد داشته كمك

 يول شود ينم محسوب دفاع باشند، خود فهيوظ انجام مشغول كه يمواقع در يانتظام و ينيتأم يقوا برابر در مقاومت ـ 62 ماده

 اي قتل موجب آنان اتيعمل كه باشد آن خوف موجود نيقرا و ادله حسب و شوند خارج خود فهيوظ حدود از مزبور يقوا هرگاه

 . است زيجا دفاع صورت نيا در گردد، ناموس اي عرض به تعرض اي جرح

 پس و دينما يم محروم ياجتماع  حقوق از را هيعل محكوم ، ليذ شرح به يعمد ميجرا در يفريك يقطع تيمحكوم ـ مكرر 62 ماده

 :گردد يم اثر رفع حكم ياجرا و شده نييتع مدت يازانقضا

 . حكم ياجرا از پس سال پنج حد، مشمول ميجرا در عضو قطع به محكومان ـ1

 . حكم ياجرا از پس سال كي حد، مشمول ميجرا در  شالق به محكومان ـ2

 . حكم ياجرا از پس سال دو ، سال سه از شيب يريتعز حبس به محكومان ـ3

 قلمرو در ميمق افراد ريسا و رانيا ياسالم يجمهور كشور اتباع يبرا قانونگذار كه يحقوق از عبارتست ياجتماع  حقوق ـ 1 تبصره

 : ليقب از باشد يم صالح دادگاه حكم اي قانون موجب به آن سلب و نموده منظور آن تيحاكم



 . يجمهور استير به شدن انتخاب و نگهبان يشورا در تيعضو و خبرگان ، ياسالم يشورا مجالس در شدن انتخاب حق ـ الف

 .شوند يم انتخاب قانون موجب به آن ياعضا كه ييتهايجمع و شوراها و انجمنها هيدركل تيعضو ـ ب

 .امناء و منصفه ياتهايه در تيعضو ـ ج

 . ينگار روزنامه و يآموزش مشاغل به اشتغال ـ د

 ، يعموم خدمات به مامور موسسات ها،يشهردار ، دولت به وابسته موسسات شركتها، ، يدولت يسازمانها ها، وزارتخانه در استخدام ـ  ه

 . يانقالب ينهادها و نگهبان يشورا و ياسالم يشورا مجلس ادارات

 . ياريدفتر و طالق و ازدواج و يرسم اسناد دفاتر يتصد و يدادگستر وكالت ـ و

 . يرسم مراجع در يكارشناس و يداور سمت به شدن انتخاب ـ ز

 . يافتخار نيعناو و يدولت يمدالها و نشان از استفاده ـ ح

 از سال هفت يانقضا از پس آن يتبع آثار صورت نيا در شود متوقف جهات از يجهت به اعدام مجازات ياجرا چنانچه ـ 2 تبصره

 .شود يم رفع حكم ياجرا توقف خيتار

 ياجرا يخصوص يمدع اي يشاك گذشت با يقطع حكم صدور از پس كه يصورت در گذشت قابل ميجرا مورد در ـ 3 تبصره

 .گردد يم ليزا يفريك تيمحكوم اثر شود موقوف  مجازات

 .باشد شده حيتصر نكهيا مگر شود ينم مجازات آثار زوال موجب مجرم عفو ـ 4 تبصره

 از پس تيمحكوم آثار ، مشروط يآزاد در نيهمچن شود، يم شامل زين را يفريك آثار مجازات عفو كه يموارد در ـ 5 تبصره

 .گردد يم رفع هيعل  محكوم يآزاد زمان از مقرر مدت  گذشت

 حدود -كتاب دوم

 حد زنا –باب اول 

    زنازنازنازنا    حدحدحدحد    موجباتموجباتموجباتموجبات    وووو    ففففييييتعرتعرتعرتعر    ــــ    اولاولاولاول    فصلفصلفصلفصل

 . شبهه به يوط موارد ريغ در باشد، دبر در گرچه است حرام ذاتا او بر كه يزن با مرد جماع از است عبارت زنا ـ 63 ماده

 .باشد آگاه زين آن موضوع و حكم به و بوده مختار و عاقل و بالغ هيزان اي يزان كه شود يم حد موجب يصورت در زنا ـ 64 ماده

 نيا ارتكاب كند گمان و نباشد آگاه امر نيا از مقابل طرف و بداند را يگريد با جماع بودن حرام يمرد اي زن هرگاه ـ 65 ماده

 .شود يم زنا حد به محكوم است بوده آگاه كه يطرف فقط است زيجا او يبرا عمل

 شود، داده يمدع صدق احتمال كه يصورت در كند يآگاه نا و اشتباه يادعا اند نموده جماع هم با كه يزن اي مرد هرگاه ـ 66 ماده

 .گردد يم ساقط حد و شود يم رفتهيپذ سوگند و شاهد بدون  مذكور  يادعا



 .شود يم قبول نباشد آن برخالف نيقي كه يصورت در او يادعا ، است شده اكراه زنا به كه كند ادعا هيزان اي يزان هرگاه ـ 67 ماده

        دادگاهدادگاهدادگاهدادگاه    دردردردر    زنازنازنازنا    ثبوتثبوتثبوتثبوت    ييييراههاراههاراههاراهها    ــــ    دومدومدومدوم    فصلفصلفصلفصل

 دينما اقرار بار چهار از كمتر اگر و شد خواهد زنا حد به محكوم كند زنا به اقرار حاكم نزد بار چهار در يزن اي مرد هرگاه ـ 68 ماده

 .شود يم ريتعز

 .باشد قصد و ارياخت ، عقل ، بلوغ اوصاف يدارا اقراركننده كه است نافذ يصورت در اقرار ـ 69 ماده

 .نشود داده آن در خالف ييعقال احتمال كه باشد ظاهر يطور به اي حيصر ديبا اقرار ـ 70 ماده

 انكار با است رجم اي قتل موجب كه باشد ييزنا به اقرار كه يصورت در دينما انكار بعد و كند زنا به اقرار يكس هرگاه ـ 71 ماده

 .شود ينم ساقط حد اقرار از بعد انكار با صورت نيا ريغ در شود، يم ساقط قتل و رجم حد يبعد

 ديبنما امر يول از را او عفو يتقاضا تواند يم يقاض د،ينما توبه بعد و كند اقرار است حد موجب كه ييزنا به يكس هرگاه ـ 72 ماده

 .دينما يجار او بر را حد اي و

 نيا در مذكور يراهها از يكي با او يزنا آنكه مگر رد،يگ ينم قرار حد مورد شدن باردار صرف به ندارد همسر كه يزن ـ 73 ماده

 .شود ثابت قانون

 ثابت عادل زن دو و عادل مرد سه اي عادل مرد چهار شهادت با رجم حد موجب چه و باشد جلد حد موجب چه زنا ـ 74 ماده

 .شود يم

 .شود يم ثابت زين عادل زن چهار با همراه عادل مرد دو شهادت به باشد جلد حد موجب فقط زنا كه يصورت در ـ 75 ماده

 قذف حد مذكور شهود مورد در بلكه كند ينم ثابت را زنا عادل مرد كي شهادت انضمام به اي ييتنها به زنان شهادت ـ 76 ماده

 .شود يم يجار قذف احكام طبق

 . ستين معتبر يحدس شهادت و باشد مشاهده به مستند و ابهام بدون و روشن ديبا شهود شهادت ـ 77 ماده

 اختالف آنها مانند و مكان و زمان لحاظ از ديبا اتيخصوص نيا كنند انيب را شهادت مورد اتيخصوص شهود هرگاه ـ 78 ماده

 .گردند يم محكوم قذف حد به زين شهود شود ينم ثابت زنا نكهيا بر عالوه شهود نيب اختالف صورت در. باشند  نداشته

 گريد يبعض و بدهند شهادت شهود از يبعض اگر دهند، شهادت يگريد از پس يكي يزمان فاصله بدون ديبا شهود ـ 79 ماده

 قذف حد مورد دهنده شهادت صورت نيا در ، شود ينم ثابت زنا ندهند شهادت اي نكنند، دايپ حضور شهادت يادا يبرا بالفاصله

 .رديگ يم قرار

 .گردد يجار فورا ديبا يآت مواد در مذكور موارد در جز زنا حد ـ 80 ماده

 حد كند توبه شهادت اقامه از بعد اگر و شود يم ساقط او از حد د،ينما توبه شهادت اقامه از قبل يزان مرد اي زن هرگاه ـ 81 ماده

 .شود ينم  ساقط

            



    زنازنازنازنا    حدحدحدحد    اقساماقساماقساماقسام    ــــ    سومسومسومسوم    فصلفصلفصلفصل

 : ستين رمحصنيغ و محصن و جوان ريغ و جوان نيب يفرق و است قتل ريز موارد در زنا حد ـ 82 ماده

 . ينسب محارم با زنا ـ الف

 . است يزان قتل موجب كه پدر زن با زنا ـ ب

 . است يزان قتل موجب كه مسلمان زن با مسلمان ريغ يزنا ـ ج

 . است كننده اكراه يزان قتل موجب كه اكراه و عنف به يزنا ـ د

 : است رجم ريز موارد در زنا حد ـ 83 ماده

  زين وقت هر و كرده جماع بوده عاقل كه يحال در او با و است يميدا همسر يدارا كه يمرد يعني ، محصن مرد يزنا ـ الف

 .كند جماع او با تواند يم بخواهد

 جماع او با بوده عاقل زن كه يحال در شوهر و است يميدا شوهر يدارا كه است يزن محصنه زن ، بالغ مرد با محصنه زن يزنا ـ ب

 .باشد داشته زين را شوهر با جماع امكان و است كرده

 . است انهيتاز حد موجب نابالغ با محصنه زن يزنا ـ تبصره

 .شود يم يجار جلد حد ، رجم از قبل باشند، احصان طيشرا يدارا كه يزان رزنيپ اي رمرديپ  بر ـ 84 ماده

 خارج احصان از را آنها نيبا طالق يول كند ينم خارج احصان از را زن اي مرد ، عده اميا شدن يسپر از قبل يرجع طالق ـ 85 ماده

 .دينما يم 

 همسر به موجه يعذرها از آنها مانند و حبس اي مسافرت واسطه به يول دارد يميدا همسر كي هر كه يزن اي مرد يزنا ـ 86 ماده

 . ستين رجم موجب ندارد، يدسترس خود

 .شد خواهد محكوم سال كي مدت به ديتبع و سر دنيتراش و جلد حد به شود زنا مرتكب دخول از قبل كه يمتاهل مرد ـ 87 ماده

 . است انهيتاز صد نباشند احصان طيشرا واجد كه يمرد اي زن يزنا حد ـ 88 ماده

 از مجازاتها اگر يول شود ينم حد تكرار موجب باشد نوع كي از مجازاتها كه يصورت در حد ياجرا از قبل زنا تكرار ـ 89 ماده

 يجار او بر جلد حد يزان رجم از قبل باشد، رجم موجب گريد يبعض و بوده جلد موجب آنها از يبعض آنكه مانند نباشد  نوع كي

 .شود يم

 .شود يم كشته چهارم مرتبه در شود يجار او بر حد بار هر از بعد و كند زنا بار چند يمرد اي زن هرگاه ـ 90 ماده

 ليكف نوزاد كه يصورت در حمل وضع از بعد نيهمچن شود، ينم يجار او بر رجم اي قتل حد زن نفاس و يباردار اميا در ـ 91 ماده

 .گردد يم يجار حد شود دايپ ليكف نوزاد يبرا اگر يول شود، ينم يجار حد برود نوزاد شدن تلف ميب و باشد  نداشته



 ميب رفع تا حد ياجرا باشد رخواريش نوزاد اي حمل يبرا ضرر ميب احتمال ردهيش اي باردار زن بر جلد حد ياجرا در هرگاه ـ 92 ماده

 .افتد يم ريتاخ به ضرر

 باشند جلد به محكوم اگر يول شود يم يجار آنها بر حد باشند شده رجم اي قتل به محكوم مستحاضه زن اي ضيمر هرگاه ـ 93 ماده

 .افتد يم ريتاخ به استحاضه و يماريب رفع تا حد ياجرا

 . ستين حد ياجرا مانع ضيح ـ تبصره

 اي انهيتاز دسته كي شود يجار حد مرض حال در كه بداند مصلحت شرع حاكم اي نباشد ضيمر يبهبود به ديام هرگاه ـ 94 ماده

 .نرسند محكوم بدن به آنها همه چند هر شود يم زده او به بار كي فقط باشد، واحد صد بر مشتمل  كه تركه

 .شود ينم ساقط او از حد شود مرتد اي وانهيد حد به محكوم هرگاه ـ 95 ماده

 .نمود يجار گرم اريبس اي سرد اريبس يهوا در دينبا را جلد حد ـ 96 ماده

 .كرد يجار اسالم دشمنان نيسرزم در شود ينم را حد ـ 97 ماده

    حدحدحدحد    يييياجرااجرااجرااجرا    تتتتييييففففييييكككك    ــــ    چهارمچهارمچهارمچهارم    فصلفصلفصلفصل

 نبرد، نيب از را يگريد نهيزم آنها از كدام چيه كه باشد يبيترت به ديبا آنها ياجرا شود حد چند به محكوم يشخص هرگاه ـ 98 ماده

 . ساخت يجار را رجم حد بعد و جلد حد ديبا اول شود محكوم رجم و جلد به يكس اگر  نيبنابرا

 زند يم سنگ شرع حاكم اول ، رجم هنگام باشد شده ثابت او اقرار با است احصان طيشرا يدارا كه يشخص يزنا هرگاه ـ 99 ماده

 . گرانيد سپس و حاكم بعدا زنند يم سنگ شهود اول باشد شده ثابت شهود شهادت به او يزنا اگر و ، گرانيد بعدا

 .شود اجرا ديبا حد صورت هر در و ستين حد ياجرا مانع سنگ نياول زدن يبرا شهود و حاكم اقدام اي حضور عدم ـ تبصره

 به شدت به انهيتاز. باشد نداشته عورت ساتر جز يپوشاك كه گردد ياجرا يحال در و ستادهيا ديبا يزان مرد جلد حد ـ 100 ماده

 بدنش به او يلباسها و نشسته زن كه زنند يم يحال در يزان زن به را انهيتاز. شود يم زده عورت و صورت و سر از ريغ يو  بدن تمام

 .باشد بسته

 كمتر نفر سه از كه نيمؤمن از يا عده است الزم و سازد آگاه حد ياجرا زمان از را مردم شرع حاكم كه است مناسب ـ 101 ماده

 .ابندي حضور حد ياجرا درحال نباشند

 .ندينما يم رجم آنگاه كنند يم دفن گودال در نهيس يكينزد تا را زن و كمر يكينزد تا رجم هنگام را مرد ـ 102 ماده

 ثابت شهادت به او يزنا كه يصورت در كند فرار گرفته قرار آن در كه يگودال از است رجم به محكوم كه يكس هرگاه ـ 103 ماده

 .شود ينم برگردانده باشد شده ثابت او خود اقرار به اگر اما شود يم برگردانده حد ياجرا يبرا باشد شده

 .شود يم برگردانده جلد حد ياجرا يبرا حال هر در كند فرار باشد جلد به محكوم كه يكس اگر ـ تبصره



 دينبا آن يكوچك نيهمچن. شود كشته شخص عدد، دو اي كي اصابت با كه باشد يحد به دينبا رجم در سنگ يبزرگ ـ 104 ماده

 .نكند   صدق آن بر سنگ نام كه باشد يا اندازه  به

 را علم مستند است الزم و دينما يجار را ياله حد و كند عمل خود علم به الناس  حق و اهللا  حق در تواند يم شرع حاكم ـ 105 ماده

 صاحب درخواست به موقوف حد ياجرا الناس  حق در يول ستين يكس درخواست به متوقف اهللا  حق در حد ياجرا. كند ذكر

 .باشد يم حق

 موجب حد، بر عالوه مساجد چون فيشر يمكانها و جمعه و رمضان و يمذهب ادياع چون متبركه يزمانها در زنا ـ 106 ماده

 . راستيتعز

 .شود يم ساقط حد آنها فرار با اما شود ينم ساقط حد آنان بتيغ با يول است الزم رجم حد ياجرا هنگام شهود حضور ـ 107 ماده

 حد لواط –باب دوم 

        لواطلواطلواطلواط    حدحدحدحد    موجباتموجباتموجباتموجبات    وووو    ففففييييتعرتعرتعرتعر    ــــ    اولاولاولاول    فصلفصلفصلفصل

 .ذيتفخ اي باشد دخول صورت به چه است مذكر انسان يوط ، لواط ـ 108 ماده

 .شد خواهند حد به محكوم دو هر لواط مفعول و  فاعل ـ 109 ماده

 . است شرع حاكم ارياخت در آن نوع تيفيك و است قتل دخول صورت در لواط حد ـ 110 ماده

 .باشند مختار و عاقل و بالغ مفعول و فاعل كه شود يم قتل موجب يصورت در لواط ـ 111 ماده

 ريتعز شالق ضربه 74 تا نباشد مكره اگر مفعول و شود يم كشته فاعل كند لواط ينابالغ با عاقل و بالغ مرد هرگاه ـ 112 ماده

 .شود يم

 .باشد شده اكراه آنها از يكي آنكه مگر شوند يم ريتعز شالق ضربه 74 تا كند يوط را گريد نابالغ ينابالغ هرگاه ـ 113 ماده

        دادگاهدادگاهدادگاهدادگاه    دردردردر    لواطلواطلواطلواط    ثبوتثبوتثبوتثبوت    ييييراههاراههاراههاراهها    ــــ    دومدومدومدوم    فصلفصلفصلفصل

 .شود يم ثابت كننده اقرار به نسبت شرع حاكم نزد اقرار بار چهار با لواط حد ـ 114 ماده

 .شود يم ريتعز اقراركننده و ستين حد موجب بار چهار از كمتر اقرار ـ 115 ماده

 .باشد قصد يدارا و مختار ، عاقل ، بالغ كننده اقرار كه است نافذ يصورت در اقرار ـ 116 ماده

 .شود يم ثابت باشند كرده مشاهده را آن كه عادل مرد چهار شهادت با لواط حد ـ 117 ماده

 .شوند يم محكوم قذف حد به شهود و شود ينم ثابت لواط عادل مرد چهار از كمتر شهادت با ـ 118 ماده

 .كند ينم ثابت را لواط مرد، مهيضم به اي ييتنها به زنان شهادت ـ 119 ماده

 .كند حكم ، شود حاصل متعارف طرق از كه خود علم طبق تواند يم شرع حاكم ـ 120 ماده



 . است انهيتاز صد ، كي هر يبرا دخول بدون مرد دو نيب آن رينظا و ذيتفخ حد ـ 121 ماده

 . است قتل فاعل حد باشد مسلمان مفعول و رمسلمانيغ فاعل كه يصورت در ـ تبصره

 . است قتل آن حد چهارم مرتبه در شود يجار حد بار هر از بعد و تكرار بار سه آن رينظا و ذيتفخ اگر ـ 122 ماده

 هر رنديگ قرار برهنه طور به پوشش كي ريز در ضرورت بدون باشند نداشته ينسب يشاونديخو هم با كه مرد دو هرگاه ـ 123 ماده

 .شوند يم ريتعز شالق ضربه 99تا دو

 .شود يم ريتعز شالق ضربه 60 تا ببوسد شهوت يرو از را يگريد يكس هرگاه ـ 124 ماده

 اگر و شود يم ساقط او از حد كند توبه شهود شهادت از قبل اگر باشد شده آن رينظا و ذيتفخ اي لواط مرتكب كه يكس ـ 125 ماده

 .شود ينم ساقط او از حد دينما توبه ازشهادت بعد

 يتقاضا امر يول از تواند يم يقاض كند توبه اقرار از پس و باشد شده ثابت شخص اقرار با آن رينظا و ذيتفخ و لواط اگر ـ 126 ماده

 .دينما عفو

   مساحقه ـ سوم باب

 . يتناسل اندام با است زنان يباز  همجنس ، مساحقه ـ 127 ماده

 . است لواط ثبوت يراهها همان دادگاه در مساحقه ثبوت يراهها ـ 128 ماده

 . است انهيتاز صد نيطرف از كيهر يبرا مساحقه حد ـ 129 ماده

 .باشد قصد يدارا و مختار ، عاقل ، بالغ كه شود يم ثابت يكس درباره مساحقه حد ـ 130 ماده

 . ستين رمسلمانيغ و مسلمان نيب يفرق نيهمچن و مفعول و فاعل نيب يفرق مساحقه حد در ـ تبصره

 . است قتل آن حد چهارم مرتبه در گردد يجار حد بار هر از بعد و شود تكرار بار سه مساحقه هرگاه ـ 131 ماده

 . ستين حد سقوط موجب شهادت از بعد توبه اما شود يم ساقط حد كند توبه شهود شهادت از قبل كننده مساحقه اگر ـ 132 ماده

 .دينما عفو يتقاضا امر يول از تواند يم يقاض كند توبه اقرار از پس يو و شود ثابت شخص اقرار با مساحقه اگر ـ 133 ماده

 صد از كمتر به رنديگ قرار پوشش كي ريز برهنه ضرورت بدون باشند نداشته ينسب يشاونديخو هم با كه زن دو هرگاه ـ 134 ماده

 .شود يم زده انهيتاز صد كي هر به سوم مرتبه در ريتعز تكرار و عمل نيا تكرار صورت در. شوند يم ريتعز انهيتاز

   يقواد ـ چهارم باب

 . لواط اي زنا يبرا شتريب اي نفر دو كردن مرتبط و جمع از عبارتست يقواد ـ 135 ماده

 .باشد قصد يدارا و مختار و عاقل و بالغ اقراركننده آنكه شرط به شود يم ثابت اقرار بار دو با يقواد ـ 136 ماده



 .شود يم ثابت عادل مرد دو شهادت با يقواد ـ 137 ماده

 پنج و هفتاد فقط زن يبرا و است سال كي تا ماه 3 مدت به محل از ديتبع و انهيتاز پنج و هفتاد مرد يبرا يقواد حد ـ 138 ماده

 . است  انهيتاز

   قذف ـ پنجم باب

 . يگريد شخص به است لواط اي زنا دادن نسبت قذف ـ 139 ماده

 . است انهيتاز هشتاد زن اي مرد كننده قذف يبرا قدف حد ـ 140 ماده

 . است مقذوف مطالبه به منوط قذف حد ياجرا ـ 1 تبصره

 ضربه 74 تا شالق به دهد نسبت يشخص به را حرام يكارها ريسا و مساحقه مانند ، لواط اي زنا از ريغ يامر يكس هرگاه ـ 2 تبصره

 .شد خواهد محكوم 

 .نداند را آن يمعنا شنونده گرچه باشد، آگاه لفظ يمعنا به دهنده نسبت و بوده ابهام بدون و روشن ديبا قذف ـ 141 ماده

 فرزند به يكس اگر نيهمچن. شود يم قذف حد به محكوم ، يستين من فرزند تو ديبگو خود مشروع فرزند به يكس هرگاه ـ 142 ماده

 .شد خواهد قذف حد به محكوم ، يستين او فرزند تو ديبگو يگريد مشروع

 .شود ينم ثابت حد ستين قذف منظور، كه باشد نيب  در يا نهيقر هرگاه فوق ماده موارد در ـ تبصره

 خواهد قذف مخاطب به نسبت يا نموده لواط مرد فالن با اي يا كرده زنا زن فالن با تو كه ديبگو يشخص به يكس هرگاه ـ 143 ماده

 .شود يم قذف حد به محكوم ندهيگو و بود

 يكس به نسبت ، قحبه مادر اي قحبه خواهر اي)  قحبه زن( ديگو نيچن مثال يشخص به زنا دادن نسبت قصد به يكس هرگاه ـ 144 ماده

 74 تا است شده تياذ دشنام نيا واسطه به كه مخاطب به نسبت و شود يم قذف حد به محكوم است داده نسبت او به را زنا كه

 .شود يم ريتعز شالق ضربه

 ، ينبود باكره تو ديبگو زنش به يكس نكهيا مانند نكند قذف بر داللت و شود شنونده تياذ باعث كه يدشنام هر ـ 145 ماده

 .شود يم ضربه 74 تا شالق به ندهيگو تيمحكوم  موجب

 و بالغ زين شونده قذف و باشد قصد يدارا و مختار و عاقل و بالغ كننده قذف كه شود يم حد موجب يموارد در قذف ـ 146 ماده

 .شود ينم ثابت حد باشند فوق اوصاف از يكي فاقد شونده  قذف اي و كننده قذف كه يصورت در. باشد فيعف و مسلمان و عاقل

 اي نابالغ شخص عاقل و بالغ فرد كي هرگاه و شود يم بيتاد حاكم نظر به كند قذف را يكس زيمم نابالغ هرگاه ـ 147 ماده

 .شود يم ريتعز شالق ضربه 74 تا كند قذف را رمسلمانيغ

 .ندارد ريتعز و حد كننده قذف دينما تظاهر است شده داده نسبت او به آنچه به شونده قذف اگر ـ 148 ماده

 .شوند يم حد به محكوم كنند قذف را گريكدي شاوندانيخو هرگاه ـ 149 ماده



 .شود يم ريتعز كند قذف را فرزندش يپدر جد اي پدر اگر ـ تبصره

 اما. شود ينم ثابت حد باشد نداشته يوارث مرد همان فرزند جز زن آن و كند قذف را خود يمتوف همسر يمرد هرگاه ـ 150 ماده

 .شود يم ثابت حد باشد، داشته مرد همان فرزند از ريغ يوارث  زن آن اگر

 خواه شود يم يجار او بر حد جداگانه كي هر قذف برابر در كند قذف جداگانه طور به را نفر چند يشخص هرگاه ـ 151 ماده

 . جداگانه طور به خواه كنند، حد مطالبه  هم با يهمگ

 كي هر قذف يبرا شوند حد خواهان جداگانه آنها از كدام هر اگر دينما قذف  لفظ كي به را نفر چند يشخص هرگاه ـ 152 ماده

 .شود يم ثابت حد كي فقط شوند حد خواهان هم با اگر يول گردد يم يجار يا جداگانه حد آنها از

 .شود يم اثبات عادل مرد دو شهادت با اي اقرار بار دو با قذف ـ 153 ماده

 .باشد قصد يدارا و مختار و عاقل و بالغ اقراركننده كه است نافذ يصورت در اقرار ـ 154 ماده

 .شود يم زده متوسط طور به و متعارف لباس يرو بر انهيتاز ـ 155 ماده

 .زد كننده قذف عورت و صورت و سر به دينبا را انهيتاز ـ 156 ماده

 .شود يم كشته چهارم مرتبه در شود يجار او بر حد بار هر از بعد و كند قذف را اشخاص بار چند يكس هرگاه ـ 157 ماده

 .شود يم ريتعز شالق ضربه 74 تا بود حق گفتم آنچه ديبگو حد ياجرا از بعد كننده قذف هرگاه ـ 158 ماده

 .شود يم ثابت حد كي فقط كند قذف زنا مانند سبب كي به بار چند را نفر كي هرگاه ـ 159 ماده

 .شود يم ثابت حد چند كند قذف  لواط و زنا مانند سبب چند به را نفر كي هرگاه ـ 160 ماده

 :شود يم ساقط ريز موارد در قذف حد ـ 161 ماده

 .دينما قيتصد را كننده قذف ، شونده  قذف هرگاه ـ 1

 .دهند شهادت است قذف مورد كه يزيچ به آن معتبر نصاب با شهود هرگاه ـ 2

 .ندينما عفو را كننده قذف او ورثه همه اي شونده قذف هرگاه ـ 3

 .كند لعان قذف از پس را زنش يمرد هرگاه ـ 4

 شالق ضربه 74 تا كي هر و ساقط حد باشد مختلف خواه و همانند آنها قذف خواه كنند قذف را گريكدي نفر دو هرگاه ـ 162 ماده

 .شوند يم ريتعز

 .گردد يم منتقل وراث به نشود عفو اي اجرا اگر قذف حد ـ 163 ماده

 هر كنند مطالبه را آن توانند يم ورثه از كي هر و شود يم منتقل شوهر و زن بجز وارثان همه به قذف حد مطالبه حق ـ 164 ماده

 . باشند كرده عفو گرانيد چند



 حد مسكر –باب ششم 

    مسكرمسكرمسكرمسكر    حدحدحدحد    موجباتموجباتموجباتموجبات    ــــ    اولاولاولاول    فصلفصلفصلفصل

 كه يحد به باشد مخلوط اي خالص نكند، اي كند مست اد،يز اي باشد كم آنكه از اعم.  است حد موجب مسكر خوردن ـ 165 ماده

 .نكند خارج بودن  مسكر از را آن

 . است حد موجب آن خوردن و نباشد كننده مست گرچه ، است شراب حكم در جو آب ـ 1 تبصره

 اما است حرام است شده دهيجوشان آن مانند و آفتاب اي آتش لهيبوس اي آمده جوش به خود كه يانگور آب خوردن ـ 2 تبصره

 .باشد ينم حد  موجب

    مسكرمسكرمسكرمسكر    حدحدحدحد    ططططييييشراشراشراشرا    ــــ    دومدومدومدوم    فصلفصلفصلفصل

 .باشد آن بودن حرام و بودن مسكر به آگاه و مختار و عاقل و بالغ كه شود يم ثابت يكس بر مسكر حد ـ 166 ماده

 حد به محكوم باشد محتمل يو يدعوا صحت و باشد موضوع اي حكم به جهل يمدع خورده شراب كه يصورت در ـ 1 تبصره

 .شد نخواهد

 آن خوردن كه نداند چه گر شد خواهد حد به محكوم بخورد را آن و است حرام شراب خوردن كه بداند يكس هرگاه ـ 2 تبصره

 .شود يم حد موجب

 بخورد شراب ضرورت مقدار به سخت يماريب درمان جهت اي مرگ از نجات يبرا كه شود مضطر يكس هرگاه ـ 167 ماده

 .شد نخواهد حد به محكوم

 .شود يم حد به محكوم است خورده شراب كه كند اقرار بار دو يكس هرگاه ـ 168 ماده

 .باشد قصد يدارا و مختار ، عاقل ، بالغ اقراركننده كه است نافذ يصورت در اقرار ـ 169 ماده

 .شود يم ثابت عادل مرد دو شهادت با فقط باشد، شهادت خمر شرب اثبات قيطر كه يصورت در ـ 170 ماده

 است كرده يق شراب او كه دهد شهادت يگريد و خورده شراب يشخص كه دهد شهادت عادل مرد دو از يكي هرگاه ـ 171 ماده

 .شود يم ثابت حد

 به يكي كه يصورت در يول نباشد ياختالف آن مانند و مكان اي زمان لحاظ از است الزم مسكر شرب به شهادت در ـ 172 ماده

 .شود يم ثابت حد دهد شهادت آن از خاص ينوع شرب به يگريد و مسكر اصل  شرب

 .نباشد نيب در مسكر خورنده بودن معذور بر ييعقال احتمال كه شود يم حد موجب يصورت در شهادت اي اقرار ـ 173 ماده

 . است انهيتاز هشتاد ، زن اي و مرد يبرا مسكر شرب حد ـ 174 ماده

 .شود يم محكوم انهيتاز هشتاد به  مسكر شرب به  تظاهر صورت در فقط مسلمان ريغ ـ تبصره



  محكوم حبس سال 2 تا ماه 6 به كند مبادرت يالكل مشروبات عرضه و حمل ، فروش د،يخر ، هيته ، ساختن به كس هر ـ 175 ماده

 محسوب مسكرات شرب در معاون حكم در دينما فراهم را آن از استفاده ليوسا ، رنگين و عيتطم اي بيترغ اثر در اي و شود يم

 .شود يم محكوم ضربه 74 تا انهيتاز به و گردد يم

    حدحدحدحد    يييياجرااجرااجرااجرا    تتتتييييففففييييكككك    ــــ    سومسومسومسوم    فصلفصلفصلفصل

 به شيلباسها و نشسته كه يحال در را زن و باشد نداشته عورت ساتر از ريغ يپوشاك و باشد ستادهيا كه يحال در را مرد ـ 176 ماده

 .زنند يم انهيتاز باشد بسته  او بدن

 .زد محكوم عورت و صورت و سر به دينبا را انهيتاز ـ تبصره

 .باشد آمده رونيب يمست حال از محكوم كه شود يم يجار يوقت حد ـ 177 ماده

 . است يكاف حد كي آنها همه يبرا نشود يجار او بر حد و بخورد  مسكر بار چند يكس هرگاه ـ 178 ماده

 .شود يم كشته سوم مرتبه در شود يجار او بر حد بار هر از بعد و ديبنما مسكر شرب بار چند يكس هرگاه ـ 179 ماده

 .شود ينم ساقط او از حد شود مرتد اي وانهيد حد به محكوم هرگاه ـ 180 ماده

        آنآنآنآن    ازازازاز    عفوعفوعفوعفو    اااايييي    مسكرمسكرمسكرمسكر    حدحدحدحد    سقوطسقوطسقوطسقوط    ططططييييشراشراشراشرا    ــــ    چهارمچهارمچهارمچهارم    فصلفصلفصلفصل

 شهادت اقامه از بعد توبه يول شود يم ساقط او از حد دينما توبه شهادت اقامه از قبل خورده شراب كه يكس هرگاه ـ 181 ماده

 . ستين حد سقوط  موجب

 يجار او بر را حد اي دينما عفو يتقاضا امر يول از تواند يم يقاض كند توبه مسكر خوردن به اقرار از بعد يكس هرگاه ـ 182 ماده

 .كند

  االرض في افساد و محاربه ـ هفتم باب

        ففففييييتعارتعارتعارتعار    ــــ    اولاولاولاول    فصلفصلفصلفصل

 االرض يف مفسد و محارب ببرد اسلحه به دست مردم تيامن و يآزاد سلب و هراس و رعب جاديا يبرا كه كس هر ـ 183 ماده

 .باشد يم

 . ستين محارب نشود يفرد چيه هراس موجب يناتوان  اثر در يول بكشد سالح مردم يرو به كه يكس ـ 1 تبصره

 يعموم جنبه او عمل و بكشد مخصوص نفر چند اي كي يسو به يشخص عداوت زهيانگ با را خود سالح يكس اگر ـ 2 تبصره

 .شود ينم محسوب محارب باشد  نداشته

 . ستين يفرق گرم سالح و سرد سالح انيم ـ 3 تبصره

 .ستندين محارب برند اسلحه به دست نيزم  در فساد بردن نيب از و محاربان با مبارزه يبرا كه يگروه اي فرد هر ـ 184 ماده



 محارب كند جاديا وحشت و رعب و بزند هم بر را جاده اي مردم تيامن اسلحه با هرگاه قيالطر قطاع و مسلح سارق ـ 185 ماده

 . است

 اعضاء تمام است يباق آن تيمركز كه مادام كند مسلحانه اميق ياسالم حكومت برابر در كه متشكل تيجمع اي گروه هر ـ 186 ماده

 دارند موثر تالش و تيفعال آن اهداف شبرديپ در ينحو به و دانند يم را سازمان اي تيجمع اي گروه آن موضع كه ، آن هواداران و

 .باشند نداشته شركت ينظام شاخه در اگرچه محاربند

 . است واحد كي حكم در شود، ليتشك مختلف اشخاص و گروهها از كه يمتحد جبهه ـ تبصره

 زين و كند هيته منفجره مواد و اسلحه منظور نيا يبرا و زديبر را ياسالم حكومت يبرانداز طرح كه گروه اي فرد هر ـ 187 ماده

 مفسد و محارب بگذارند آنها ارياخت در سالح و كار اسباب و ليوسا اي و موثر يمال امكانات ار،ياخت و يآگاه با  كه يكسان

 .باشند يم االرض يف

 در او ينامزد و دينما كودتا حكومت حساس يپستها از يكي نامزد را خود ياسالم حكومت يبرانداز طرح در كس هر ـ 188 ماده

 . است » االرض يف مفسد« و » محارب« باشد، موثر ينحو به كودتا  تحقق

        االرضاالرضاالرضاالرض    ييييفففف    افسادافسادافسادافساد    وووو    محاربهمحاربهمحاربهمحاربه    ثبوتثبوتثبوتثبوت    ييييراههاراههاراههاراهها    ــــ    دومدومدومدوم    فصلفصلفصلفصل

 :شود يم ثابت ريز يراهها از االرض يف افساد و محاربه ـ 189 ماده

 .باشد ارياخت و قصد با او اقرار و عاقل و بالغ اقراركننده آنكه شرط به اقرار بار كي با ـ الف

 . عادل مرد دو فقط شهادت با ـ ب

 . ستين رفتهيپذ گريهمد نفع به اند گرفته قرار محاربان تهاجم مورد كه يمردم شهادت ـ 1 تبصره

  گرانيد به نسبت دهينرس يبيآس ما به نديبگو كه ياشخاص شهادت باشند گرفته قرار محاربان تهاجم مورد يا عده هرگاه ـ 2 تبصره

 . است رفتهيپذ

 يشخص تيشكا و باشد نيمهاجم بودن محارب اثبات منظور به اگر اند گرفته قرار تهاجم مورد كه ياشخاص شهادت ـ 3 تبصره

  است رفتهينباشد،پذ

        االرضاالرضاالرضاالرض    ييييفففف    افسادافسادافسادافساد    وووو    محاربهمحاربهمحاربهمحاربه    حدحدحدحد    ــــ    سومسومسومسوم    فصلفصلفصلفصل

 : است زيچ چهار از  يكي االرض  يف افساد و محاربه حد ـ 190 ماده

  قتل ـ 1

  دار به ختنيآو ـ 2

  چپ يپا سپس و راست دست قطع اول ـ3 

 .بلد ينف ـ 4



 را او مال اي كرده مجروح اي كشته را يكس محارب خواه است يقاض ارياخت به چهارگانه امور نيا از كي هر انتخاب ـ 191 ماده

 .باشد نداده انجام را كارها نيا از كي  چيه خواه و باشد گرفته

 .شود ينم ساقط حق صاحب عفو با االرض يف افساد و محاربه حد ـ 192 ماده

 .باشد نداشته مراوده و معاشرت گرانيد با و رديگ قرار مراقبت تحت ديبا شود يم ديتبع كه يمحارب ـ 193 ماده

 همچنان ديننما توبه كه يصورت در و دينما توبه يريدستگ از بعد اگرچه ستين سال كي از كمتر حال هر در ديتبع مدت ـ 194 ماده

 .ماند خواهد يباق ديتبع در

 :گردد يم انجام ريز صورت به محارب و مفسد كردن مصلوب ـ 195 ماده

 .نگردد او مرگ موجب بستن نحوه ـ الف

 .آورد نييپا را او توان يم رديبم روز سه ياثنا در اگر يول نماند بيصل بر روز سه از شيب ـ ب

 . كشت را او دينبا بماند زنده روز سه از بعد اگر ـ ج

 .شود يم عمل » سرقت حد« در كه است يا گونه همان به محارب و مفسد چپ يپا و راست دست دنيبر ـ 196 ماده

  سرقت حد ـ هشتم باب

        ططططييييشراشراشراشرا    وووو    ففففييييتعرتعرتعرتعر    ــــ    اولاولاولاول    فصلفصلفصلفصل

 . يپنهان طور به يگريد مال ربودن از است عبارت سرقت ـ 197 ماده

 :باشد ريز اتيخصوص و طيشرا هيكل يدارا كه شود يم حد موجب يصورت در سرقت ـ 198 ماده

 .باشد دهيرس يشرع بلوغ حد به سارق ـ 1

 .باشد عاقل سرقت حال در سارق ـ 2

 .باشد نشده سرقت به وادار اجبار و ديتهد با سارق ـ 3

 .باشد قاصد سارق ـ 4

 . است ريغ مال كه باشد ملتفت و بداند سارق ـ 5

 . است حرام آن ربودن كه باشد ملتفت و بداند سارق ـ 6

 .باشد داده قرار حرز در را مال ، مال صاحب ـ 7

 .باشد كرده حرز هتك يگريد كمك با اي ييتنها به سارق ـ 8



 بار هر در باشد مقدار آن  به آن ارزش اي شود يم معامله پول صورت  به  كه  مسكوك يطال نخود 5/4 يعني نصاب اندازه به ـ 9

 .شود سرقت

 .نباشد مضطر سارق ـ 10

 .نباشد مال صاحب پدر سارق ـ 11

 .باشد نگرفته صورت يقحط سال در سرقت ـ 12

 .باشد نشده غصب سارق از ، مال ينگهدار محل و حرز ـ 13

 .باشد برداشته يدزد عنوان به را مال سارق ـ 14

 .باشد شده ينگهدار متناسب حرز در مسروق مال ـ 15

 .نباشد ندارد يشخص مالك آنكه مانند و وقف و يدولت اموال از مسروق مال ـ 16

 .دستبرد از حفظ منظور به مال ينگهدار محل از است عبارت حرز ـ 1 تبصره

 . است مباشرت حكم در آن امثال و واناتيح و زيرمميغ طفل اي وانهيد توسط حرز از مال آوردن رونيب ـ 2 تبصره

 .شود ينم يجار او بر حد شود ريدستگ حرز از مال آوردن رونيب از قبل سارق هرگاه ـ 3 تبصره

 .شود ينم حد موجب باشد داده قرار مالك دي تحت را مال ، سرقت از پس سارق هرگاه ـ 4 تبصره

        سرقتسرقتسرقتسرقت    ثبوتثبوتثبوتثبوت    ييييراههاراههاراههاراهها    ــــ    دومدومدومدوم    فصلفصلفصلفصل

 :شود يم ثابت ريز يراهها از يكي با است حد موجب كه يسرقت ـ 199 ماده

 . عادل مرد دو شهادت ـ 1

 .باشد مختار و قاصد و عاقل و بالغ اقراركننده آنكه شرط به ، يقاض نزد سارق اقرار مرتبه دو ـ 2

 . يقاض علم ـ 3

 .شود ينم يجار او بر حد اما بدهد، صاحبش به را مال ديبا كند، سرقت به اقرار يقاض نزد مرتبه كي سارق اگر ـ تبصره

    حدحدحدحد    يييياجرااجرااجرااجرا    ططططييييشراشراشراشرا    ــــ    سومسومسومسوم    فصلفصلفصلفصل

 :باشد موجود ريز طيشرا كه شود يم يجار سرقت حد يصورت در ـ 200 ماده

 .كند تيشكا يقاض نزد سارق از مال صاحب ـ 1

 .باشد دهينبخش را سارق ، تيشكا از شيپ مال صاحب ـ 2

 .باشد دهينبخش سارق به را مال تيشكا از شيپ مال صاحب ـ 3



 .دياين در سارق ملك به آن مانند و ديخر راه از ، يقاض نزد جرم ثبوت از قبل مسروق مال ـ 4

 .باشد نكرده توبه گناه نيا از جرم ثبوت از قبل سارق ـ 5

 . ستين زيجا سارق عفو و شود ينم ساقط توبه با جرم ثبوت از بعد سرقت حد ـ تبصره

        سرقتسرقتسرقتسرقت    حدحدحدحد    ــــ    چهارمچهارمچهارمچهارم    فصلفصلفصلفصل

 : است ريز شرح به سرقت حد ـ 201 ماده

 .بماند يباق او دست كف و شست انگشت كه يطور به آن يانتها از سارق راست دست انگشت چهار قطع اول مرتبه در ـ الف

 .بماند يباق او مسح محل از يمقدار و قدم نصف كه ينحو به يبرآمدگ نييپا از سارق چپ يپا قطع ، دوم مرتبه در ـ ب

 .ابد حبس سوم مرتبه در ـ ج

 .باشد زندان در سرقت ولو ، اعدام چهارم مرتبه در ـ د

 .دارد را سرقت بار كي حكم نشده يجار حد كه يهنگام تا متعدد يها سرقت ـ 1 تبصره

 .شود يم محكوم حبس سال سه تا سال كي به قانون نيا 198 ماده موضوع سرقت در معاون ـ 2 تبصره

 اجرا از قبل سارق كه گردد ثابت او از يگريد سرقت حد، نيا ياجرا از پس و شود دهيبر سارق دست انگشتان هرگاه ـ 202 ماده

 .شود يم دهيبر او چپ يپا است شده مرتكب حد

 اگر باشد گرانيد اي مرتكب يتجر ميب اي شده خوف اي نظم در اخالل موجب و باشد حد ياجرا طيشرا فاقد كه يسرقت ـ 203 ماده

 .بود خواهد سال پنج تا كي از يريتعز حبس موجب باشد نموده گذشت اي نداشته يشاك  چه

 .باشد يم سال سه تا ماه شش از حبس موجب سرقت در معاونت ـ تبصره

  قصاص ـ سوم كتاب

 نفس قصاص ـ اول باب

    عمدعمدعمدعمد    قتلقتلقتلقتل    ــــ    اولاولاولاول    فصلفصلفصلفصل

 .خطاء عمد، شبه عمد،:  است نوع سه بر نفس قتل ـ 204 ماده

 مذكور طيشرا تيرعا با را قاتل امر يول اذن با توانند يم دم ياياول و است قصاص موجب فصل نيا مواد برابر عمد قتل ـ 205 ماده

 .دينما ضيتفو يگريد اي هييقضا قوه سيير به را امر نيا تواند يم امر  يول و ندينما قصاص هيآت فصول در

 : است يعمد قتل ريز موارد در قتل ـ 206 ماده

 نوعا كار آن خواه دارد را جمع كي از نيمع ريغ يافراد اي فرد اي نيمع شخص كشتن قصد يكار انجام با قاتل كه يموارد ـ الف

 .شود قتل سبب عمل در يول نباشد باشدخواه كشنده



 .باشد نداشته را شخص كشتن قصد چند هر باشد كشنده نوعا كه دهد انجام را يكار عمدا قاتل كه يموارد ـ ب

 اي و يماريب اثر بر  طرف  به  نسبت  يول  ستين  كشنده نوعا دهد يم انجام كه را يكار و ندارد را كشتن قصد قاتل كه يموارد ـ ج

 .باشد آگاه آن به زين قاتل و باشد كشنده نوعا آنها امثال و يكودك اي  يناتوان اي يريپ

 .شود يم محكوم حبس سال 15 تا سال سه به عمد قتل در معاون و شود يم قصاص قاتل شود كشته يمسلمان هرگاه ـ 207 ماده

 موجب يو اقدام و باشد كرده گذشت قصاص از يول داشته يشاك اي نداشته يشاك و شود عمد قتل مرتكب كس هر ـ 208 ماده

 .بود خواهد سال 10 تا 3 از يريتعز حبس موجب گردد گرانيد اي مرتكب يتجر ميب اي و شده خوف اي جامعه نظم در  اخالل

 .باشد يم سال پنج تا كي از حبس موجب عمد قتل در معاونت مورد نيا در ـ تبصره

 نصف قاتل قصاص از قبل زن يول ديبا كنيل است قصاص به محكوم بكشد را يمسلمان زن عمدا يمسلمان مرد هرگاه ـ 209 ماده

 .بپردازد او به را مرد هيد

 زن مقتول اگر و باشند مختلف نيد دو رويپ اگرچه شود يم قصاص بكشد را گريد يذم كافر عمدا يذم كافر هرگاه ـ 210 ماده

 .بپردازد قاتل به را يذم مرد هيد نصف قصاص از قبل او يول ديبا باشد يذم

        قتلقتلقتلقتل    دردردردر    اكراهاكراهاكراهاكراه    ــــ    دومدومدومدوم    فصلفصلفصلفصل

 قتل به دستور اي كنند يگريد قتل به وادار را يكس اگر نيبنابرا ، ستين قتل مجوز يگريد قتل به دستور اي و قتل در اكراه ـ 211 ماده

 .گردند يم محكوم ابد حبس به آمر، و كننده  اكراه و شود يم قصاص مرتكب بدهند را يگريد رساندن 

 . است قصاص به محكوم كننده  اكراه فقط باشد مجنون اي زيرمميغ طفل شونده  اكراه اگر ـ 1 تبصره

 ابد حبس به زين كننده  اكراه و بپردازد را هيد او عاقله ديبا بلكه شود  قصاص دينبا باشد زيمم  طفل  شونده  اكراه اگر ـ 2 تبصره

 . است محكوم

        قتلقتلقتلقتل    دردردردر    شركتشركتشركتشركت    ــــ    سومسومسومسوم    فصلفصلفصلفصل        

 و كند قصاص را آنها همه امر يول اذن با تواند يم دم يول بكشند را يمسلمان مرد مشتركا مسلمان مرد چند اي دو گاه هر ـ 212 ماده

 اگر و هيد ثلث دو آنها از كدام هر به ديبا باشند نفر سه اگر و هيد نصف آنها از كدام هر به ديبا باشند نفر دو قاتل كه يدرصورت

 .شتريب افراد در نسبت نيهم به و بپردازد را هيد ربع سه آنها از كدام هر به ديبا باشند نفر چهار

 به نسبت شركا هيبق از و دينما قصاص ماده نيا در مذكور هيد پرداخت با را قتل در يشركا از يبرخ تواند يم دم يول ـ 1 تبصره

 .دينما اخذ هيد  سهم

 . است يجار حكم نيهم باشند يذم كفار از يهمگ مقتول و قاتالن كه يصورت در ـ 2 تبصره

 .باشد قصاص از قبل هيد پرداخت ديبا كنند قصاص و بدهند قاتل به را هيد از يمقدار ديبا كه مورد هر در ـ 213 ماده



 متفاوت يزمانها در چه و زمان كي در چه شود او قتل موجب كه سازند وارد  يكس بر يجراحت نفر چند اي دو هرگاه ـ 214 ماده

 تيرعا با قانون نيا گريد مواد طبق ديبا آنان فريك و شوند يم محسوب قاتل آنها همه باشد يهمگ تيجنا به مستند  قتل چنانچه

 .شود نييتع طيشرا

 عمل به مستند او مرگ و شود كشته يا عده جرح و ضرب اثر در يكس كه كند يم دايپ تحقق يزمان ، قتل در شركت ـ 215 ماده

 . متفاوت خواه باشد يمساو آنها كار اثر خواه و نباشد خواه باشد يكاف قتل يبرا ييتنها به كي هر عمل خواه باشد، آنها همه

 چه اگر است يدوم همان قاتل برساند قتل به را او يگريد آن از بعد و كند وارد يشخص به يجراحت يكس هرگاه ـ 216 ماده

 مگر كرده وارد كه است يجراحت هيد اي طرف قصاص به محكوم فقط ياول و ديگرد يم مرگ موجب ييتنها به  سابق جراحت

 .باشد يم هيد به محكوم فقط صورت نيا در كه باشد مرگ خطر جراحت  قصاص در كه يموارد

 و بماند يباق او در اتيح رمق نيآخر تنها و داده قرار مرده حكم در را مجروح كرده وارد اول نفر كه يجراحت هرگاه ـ 217 ماده

 را مرده بر تيجنا هيد تنها يدوم و شود يم قصاص ياول بخشد انيپا او اتيح به كه دهد انجام را يكار يگريد حال نيا در

 .پردازد يم

 و است يكاف قتل قصاص باشد ضربت كي با چنانچه قتل موجب هم و شود عضو نقص موجب هم جرح راديا هرگاه ـ 218 ماده

 . ستين هيد اي قصاص عضو نقص به  نسبت

        قصاصقصاصقصاصقصاص    ططططييييشراشراشراشرا    ــــ    چهارمچهارمچهارمچهارم    فصلفصلفصلفصل

 مرتكب بكشد را او دم يول اذن بدون يكس اگر پس.  كشت را او دم يول اذن با ديبا است قصاص به محكوم كه يكس ـ 219 ماده

 . است قصاص موجب كه شده  يقتل

 خواهد محكوم ريتعز و مقتول ورثه به قتل هيد پرداخت به و شود ينم قصاص بكشد را فرزندخود كه  يپدر جد اي پدر ـ 220 ماده

 .شد

 به را خطا قتل هيد آنها عاقله ديبا بلكه شود ينم قصاص و محسوب خطا بكشد را يكس عمدا ينابالغ اي وانهيد هرگاه ـ 221 ماده

 .بدهند مقتول  ورثه

 افاقه اي بلوغ از پس و باشد مجنون اي ريصغ مرتكب و باشد يعمد يارتكاب جرم اگر عضو نقص اي نفس قتل ميجرا در ـ تبصره

 .باشد ينم قصاص مستوجب شود فوت تيسرا اثر در هيعل يمجن ،  مرتكب

 يو اقدام كه يصورت در و بدهد مقتول ورثه به را قتل هيد ديبا بلكه شود ينم قصاص بكشد را يا وانهيد عاقل هرگاه ـ 222 ماده

 خواهد سال 10 تا 3 از يريتعز حبس موجب گردد گرانيد اي و مرتكب يتجر ميب اي و شده خوف اي جامعه نظم در اخالل  موجب

 .بود

 .شود يم قصاص بكشد را ينابالغ بالغ هرگاه ـ 223 ماده



 او از قصد و بوده ارياالخت مسلوب يكل به يمست اثر در كه شود ثابت نكهيا مگر است قصاص موجب يمست حال در قتل ـ 224 ماده

 اي و جامعه نظم در اخالل موجب يو اقدام كه يصورت در و باشد نكرده مست را خود يعمل نيچن يبرا قبال و است شده سلب

 .بود خواهد سال 10 تا 3 از يريتعز حبس موجب گردد گرانيد اي و مرتكب يتجر ميب اي و شده  خوف

 محكوم مقتول ورثه به قتل هيد به فقط شود ينم  قصاص بكشد را يشخص يهوش يب اي خواب  درحال يكس هرگاه ـ 225 ماده

 .شد خواهد

 ديبا قاتل باشد قتل مستحق اگر و نباشد كشتن مستحق شرعا مقتول كه است قصاص موجب يصورت در نفس قتل ـ 226 ماده

 .كند اثبات دادگاه در نيمواز طبق را او قتل  استحقاق

        قتلقتلقتلقتل    ييييدعودعودعودعو    ططططييييشراشراشراشرا    ــــ    پنجمپنجمپنجمپنجم    فصلفصلفصلفصل

  به نسبت اما است شرط زين رشد گردد يمال امر مستلزم يدعو چنانچه و باشد بالغ و عاقل يدعو اقامه نيح ديبا يمدع ـ 227 ماده

 .باشد ينم شرط مذكور موارد از كي  چيه هيعل يمدع

 اماره وجود با لكن كرد يدعو اقامه يكس هيعل توان ينم ظن و احتمال با و باشد جازم يدعو مورد به نسبت ديبا يمدع ـ 228 ماده

 . است مسموع زين جزم بدون يدعو جرم آثار و

 .باشد نيمع يا عده انيم در محصور اي مشخص و معلوم ديبا هيعل يمدع ـ 229 ماده

 و شود ثابت قتل اصل اگر و كند انيب عمد ريغ اي عمد لحاظ از را آن نوع ديبا قتل يمدع و باشد معلوم ديبا يدعو مورد ـ 230 ماده

 .داد خاتمه را يدعو عاقله و مقتول ياياول و قاتل انيم صلح با ديبا  نشود اثبات آن  نوع

        قتلقتلقتلقتل    ثبوتثبوتثبوتثبوت    ييييراههاراههاراههاراهها    ــــ    ششمششمششمششم    فصلفصلفصلفصل

 :از عبارتند دادگاه در قتل ثبوت يراهها ـ 231 ماده

  اقرار ـ 1

  شهادت ـ 2

  قسامه ـ 3

 . يقاض علم ـ 4

 اقرار ـ اول مبحث 

 .شود يم ثابت عمد قتل باشد هم مرتبه كي گرچه عمد قتل به اقرار با ـ 232 ماده

 :باشد ريز اوصاف يدارا اقراركننده كه است نافذ يصورت در اقرار ـ 233 ماده

  عقل ـ 1

  بلوغ ـ 2



  ارياخت ـ3 

 .قصد ـ 4

 . ستين نافذ هوش يب و نائم و هازل و يساه مانند ندارند قصد كه ياشخاص و مجبور و كودك و مست و وانهيد اقرار نيبنابرا

 . است قصاص موجب و نافذ باشد محجور افالس اي سفاهت سبب به كه يكس از عمد قتل به اقرار ـ 234 ماده

 مراجعه در دم يول كند اقرار مقتول همان ييخطا اي يعمد قتل به يگريد و دينما اقرار يشخص يعمد قتل به يكس اگر ـ 235 ماده

 .كند مطالبه را دو هر مجازات تواند ينم و دينما عمل اقرارش برابر كه است ريمخ نفر دو نيا از كي هر به

 كه يصورت در دينما اقرار مقتول همان يعمد قتل به يگريد آن از پس و كند اقرار يشخص يعمد قتل به يكس اگر ـ 236 ماده

 يقاض كه است يحال در نيا و شود يم پرداخت المال تيب از هيد و است ساقط دو هر از هيد اي قصاص برگردد اقرارش از ياول

 . است زيآم توطئه هيقض كه ندهد  ييعقال احتمال

 قصاص دم يول يتقاضا به قاتل باشد اثبات قابل يقاض علم اي قسامه اي شهود شهادت برحسب يعمد قتل كه يصورت در ـ تبصره

 .شود يم 

  شهادت ـ دوم مبحث

 .شود يم ثابت عادل مرد دو شهادت با عمد قتل ـ الف ـ 237 ماده

 .شود يم ثابت يمدع قسم و عادل مرد كي اي عادل زن دو و عادل مرد كي اي عادل مرد دو شهادت با خطا اي عمد شبه قتل ـ ب

 به اقرار متهم كه دهد يگواه يگريد و نمود يعمد قتل به اقرار متهم كه دهد يگواه عادل شاهد دو از يكي هرگاه ـ 238 ماده

 نمود عمد به اقرار اگر. كند انيب را قتل نوع است مكلف متهم و شود يم ثابت قتل اصل ندهد يگواه عمد ديق  به و كرد قتل

 . است ساقط او از قصاص كند ادي قسم و باشد عمد قتل منكر  چنانچه و شود يم قصاص

  قسامه ـ سوم مبحث

 در جرم آثار با همراه يشخص حضور اي شاهد كي شهادت ليقب از يگريد قيطر هر از اي و يامارات و نيقرا اثر بر هرگاه ـ 239 ماده

 ارتكاب به حاكم ، آن امثال اي و اعتماد مورد زيمم طفل شهادت اي و نيمع اشخاص اقامت اي تردد محل در مقتول وجود اي قتل  محل

 نوع اي جرح اي قتل ، يمدع يبرا از نهيب نبودن صورت در و شود يم محسوب لوث موارد از مورد كند دايپ ظن متهم جانب از قتل

 .شود يم ثابت يبعد مواد در مذكور نحو به و قسامه  لهيوس به آنها

 متهم و دهد شهادت قتل اصل به يگريد و عمد قتل به عادل شاهد دو از يكي و شود عمد قتل يمدع ، دم يول هرگاه ـ 240 ماده

 را عمد قتل ديبا يمدع و شود يم محسوب لوث باب از قتل نيا باشد يقاض يبرا ظن موجب كه يصورت در كند انكار را عمد  قتل

 .كند ثابت قسامه  اقامه با

 ثابت قتل دهد شهادت قتل به متهم اقرار به يگريد و دهد متهم لهيبوس قتل به شهادت عادل مرد دو از يكي هرگاه ـ 241 ماده

 .بود خواهد  لوث موارد از مورد باشد، يقاض يبرا  ظن  موجب چنانچه و شود ينم



 .گردد ينم محسوب لوث موارد از مورد باشند گريكدي معارض يظن يها نشانه و نيقرا كه يصورت در ـ 242 ماده

 .شود محسوب مقتول يفعل وراث از ديبا حال هر در و باشد زن اي مرد است ممكن يمدع ـ 243 ماده

 يو توسط قتل وقوع به ظن موجب كه ينيقرا و باشد منكر واقعه محل در قتل هنگام را خود حضور هيعل  يمدع اگر ـ 244 ماده

 و كند اقامه واقعه محل در قتل هنگام او حضور بر يا نهيب يمدع نكهيا مگر. شود ينم محسوب لوث باشد نداشته وجود گردد

 از امتناع صورت در و كند قسامه اقامه ديبا يمدع و شود يم ثابت لوث صورت نيا در گردد او توسط قتل وقوع  به ظن موجب

 ماده در مذكور بيترت به خود برائت منظور به ديبا هيعل  يمدع صورت نيا در كند قسامه مطالبه هيعل  يمدع از تواند يم قسامه اقامه

 .شود يم هيد پرداخت به  محكوم دينما ابا قسامه اقامه از هيعل  يمدع اگر حالت نيا در. دينما عمل) 247(

 .شود يم پرداخت المال تيب از مقتول هيد نباشد، مشخص قاتل و شود ثابت هيعل  يمدع برائت چنانچه ، قسامه موارد در ـ تبصره

  لوث قيمصاد از واقعه محل در قتل هنگام هيعل  يمدع حضور صرف ، قتل انتساب به ظن موجب نيقرا نبودن درصورت ـ 245 ماده

 .گردد يم تبرئه سوگند كي يادا با هيعل  يمدع و شود ينم محسوب

 .گردد يم تبرئه و شود ينم محقق لوث كند اقامه نهيب خود تبرئه يبرا هيعل يمدع هرگاه ـ 246 ماده

 برائت يبرا ديبا هيعل يمدع صورت نيا در د؛ينما قسامه مطالبه هيعل  يمدع از تواند يم نكند قسامه اقامه يمدع هرگاه ـ 247 ماده

 .شود يم هيد پرداخت به محكوم كند ابا چنانچه و دينما عمل قسامه به 248 ماده در مذكور بيترت به خود

 يمدع ينسب  بستگان و  شانيخو از ديبا  خورندگان  قسم و شود يم ثابت مرد نفر پنجاه قسم با عمد قتل ، لوث موارد در ـ 248 ماده

 .باشند

 .باشند خورندگان قسم از يكي مورد حسب توانند يم هيعل يمدع و يمدع ـ 1 تبصره

 كي از شيب توانند يم مرد خورندگان قسم از كي هر باشند، نفر پنجاه از كمتر هيعل يمدع خورندگان قسم تعداد چنانچه ـ 2 تبصره

 .شود كامل قسم پنجاه كه ينحو به بخورند  قسم

 و بخورد قسم پنجاه تواند يم كند، حاضر قسم يبرا را خود ينسب بستگان و شانيخو از يكس نتواند هيعل  يمدع چنانچه ـ 3 تبصره

 .شود  تبرئه

 و شانيخو اي و ندارد ينسب بستگان و شانيخو نفر پنجاه هيعل  يمدع كه شود مطمئن قسم تكرار قبول يبرا ديبا يقاض ـ 249 ماده

 ينسب يشاونديخو ديبا يقاض نيهمچن. باشند ينم خوردن قسم به حاضر يول هستند شتريب اي نفر پنجاه او ينسب بستگان

 .دينما احراز هيعل يمدع  با را  خوردگان قسم

 را قاتالن اي قاتل معاونت اي و اشتراك اي انفراد و نيمع ، ابهام بدون را مقتول و قاتل ديبا خورندگان قسم از كي هر ـ 250 ماده

 .كنند انيب را قتل نوع و ذكر حايصر

 خطاء اي عمد شبه اي عمد كه قتل نوع صيتشخ در خورندگان قسم اي خورنده  قسم كه بدهد احتمال يقاض كه يصورت در ـ تبصره

 .دينما قيتحق آنها از قتل نوع مورد در ديبا باشند يم  دچاراشتباه  است



 .كند ينم تيكفا ظن يرو از قسم و بخورند قسم جزم يرو از و باشند داشته قتل ارتكاب به علم ديبا خورندگان  قسم ـ 251 ماده

 اعتبار مذكور  يقسمها خورند يم  قسم ظن  يرو از  خورندگان  قسم از يبعض اي تمام كه دينما احراز يقاض كه يصورت در ـ تبصره

 .ندارد

 از كي هر ، هيعل  يمدع تعدد صورت در يول كند يم تيكفا نفر پنجاه قسم باشد، متعدد يمدع چنانچه ، لوث موارد در ـ 252 ماده

 پنجاه هميعل يمدع از كي هر) 248( ماده) 3( تبصره طبق قسامه عدد نداشتن با و كند قسامه ياجرا خود برائت يبرا ستيبا يم  آنان

 .شوند يم تبرئه و خورده قسم

 و) 248( ماده مطابق آن انجام نحوه و باشد يم نفر پنج و ستيب محض يخطا و عمد شبه قتل در قسامه نصاب ـ 253 ماده

 . است آن يها تبصره

 شرح به جراحات در قسامه نصاب و گردد يم هيد پرداخت موجب فقط و شود ينم ثابت قسامه با قصاص ، جراحات در ـ 254 ماده

 : راستيز

 .خورند يم قسم گريد نفر پنج با مجروح ، است كامل هيد موجب كه يجراحات در ـ الف

 .خورند يم قسم گريد نفر چهار با مجروح ، است كامل هيد چهارم سه موجب كه يجراحات در ـ ب

 .خورند يم قسم گريد نفر سه با مجروح ، است كامل هيد سوم دو موجب كه يجراحات در ـ ج

 .خورند يم قسم گريد نفر دو با مجروع ، است كامل هيد دوم كي موجب كه يجراحات در ـ د

 .خورند يم قسم گريد نفر كي با مجروح ، است كامل هيد سوم كي موجب كه يجراحات در ـ  ه

 .خورد يم قسم ييتنها به مجروح ، است كامل هيد ششم كي موجب كه يجراحات در ـ و

 تكرار را قسم عدد همان به تواند يم هيعل يمجن الزم نفرات نبودن صورت در الذكر فوق يبندها از كي هر مورد در ـ 1 تبصره

 .كند

 در مقرر كسر از كمتر و بند آن در مقرر كسر از شيب هيد مقدار چنانچه ، فوق در شده ادي يبندها از كي هر مورد در ـ 2 تبصره

 كامل هيد پنجم كي اي و چهارم كي مقدار به جراحت هيد اگر مثال ، است الزم شتريب نصاب قسم مقدار در باشد، بوده يقبل بند

 . است الزم قسم دو يعني سوم كي نصاب ، آن اثبات يبرا باشد،

 قتل نسبت بر يقاض يبرا يظن نيقرا و شود دايپ عام شارع در يمقتول جسد اي و شود كشته ازدحام اثر در يشخص هرگاه ـ 255 ماده

 قتل آن كه شود اقامه حاكم نزد يظن شواهد اگر و بدهد المال تيب از را او هيد ديبا شرع حاكم نباشد، يجماعت اي شخص به او

 .بود خواهد لوث موارد از مورد است منسوب نيمع اشخاص اي شخص به

 قتل به را يو محل آن ساكنان از ينيمع شخص كه شود يمدع مقتول يول و ابنديب كشته يمحل در را يكس هرگاه ـ 256 ماده

 يدعوا شود ثابت واقعه محل در قتل هنگام هيعل  يمدع حضور چنانچه صورت نيا در باشد يم لوث موارد از مورد  است رسانده

 .شود يم  رفتهيپذ قسامه با يول



 .شود يم رفتهيپذ سوگند با او يادعا دينما انكار واقعه محل در قتل هنگام را خود حضور هيعل يمدع چنانچه ـ تبصره

        قصاصقصاصقصاصقصاص    استيفاياستيفاياستيفاياستيفاي    كيفيتكيفيتكيفيتكيفيت    ــــ    هفتمهفتمهفتمهفتم    فصلفصلفصلفصل

 ليتبد آن از ادتريز اي كمتر به اي كامله هيد مقدار به قاتل و دم يول تيرضا با كنيل است قصاص موجب عمد  قتل ـ 257 ماده

 .شود يم

 قاتل ، تيرضا صورت در و دارد هيد نصف پرداخت با را قاتل قصاص حق دم يول رساند قتل به را يزن يمرد هرگاه ـ 258 ماده

 .دينما مصالحه آن از شتريب اي كمتر اي هيد مقدار به تواند يم

 .شود يم ساقط هيد و قصاص رديبم است شده قصاص موجب قتل مرتكب كه يكس هرگاه ـ 259 ماده

 ليتبد قصاص مرگ از پس نباشد يدسترس او به مردن هنگام تا و كند فرار است شده عمد قتل مرتكب كه يكس هرگاه ـ 260 ماده

 االقرب« نحو به او شانيخو نيكترينزد اموال از باشد نداشته يمال چنانچه و گردد پرداخت قاتل مال از ديبا كه شود يم  هيد به

 .گردد يم پرداخت المال تيب از هيد باشند نداشته تمكن آنها اي باشد نداشته يكانينزد چنانچه و شود يم پرداخت» فاالقرب

 اجراء و عفو و قصاص در كه زن اي شوهر مگر مقتولند، ورثه همان آنهاست ارياخت در عفو و قصاص كه دم ياياول ـ 261 ماده

 .ندارند  يارياخت

 موجب قصاص چنانچه  حمل  وضع از  پس و شود  قصاص حمل وضع از قبل دينبا است قصاص به محكوم كه حامله زن ـ 262 ماده

 .گردد برطرف طفل از مرگ خطر تا افتد ريتاخ به ديبا باشد طفل  هالكت

 . است جرم زين او مثله و است ممنوع باشد  مجرم آزار موجب كه ربرندهيغ و كند آلت با قصاص ـ 263 ماده

 باشند قاتل قصاص خواهان يهمگ چنانچه است الزم قصاص در آنها همه موافقت باشد متعدد دم يول كه يصورت در ـ 264 ماده

 كنند قصاص را قاتل توانند يم قصاص خواهان ، هيد خواهان گرانيد و قصاص خواهان آنها از يبعض اگر و شود يم قصاص  قاتل

 گرانيد كنند عفو گانيرا بطور دم ياياول از يبعض اگر و بپردازند هستند هيد خواهان كه را دم ياياول ريسا هيد  سهم ديبا لكن

 .ندينما قصاص را او قاتل به عفوكنندگان سهم  پرداخت از بعد توانند يم

 .رديبگ ليوك اي و كند قصاص را قاتل شخصا تواند يم امر يول اذن با قصاص ثبوت از بعد دم يول ـ 265 ماده

 سيير و است نيمسلم امر  يول او دم  يول نباشد يدسترس او به اي و نشود شناخته اي و باشد نداشته يول هيعل  يمجن اگر ـ 266 ماده

 مورد حسب هيد اي قصاص يتقاضا و مجرم بيتعق به نسبت مربوطه يدادستانها به ارياخت ضيتفو و امر  يول از ذانياست با هييقضا  قوه

 .دينما يم اقدام

  صيتشخ به هرگاه و باشند يم يو دادن ليتحو به موظف دهند ييرها را قصاص به محكوم ياشخاص اي شخص هرگاه ـ 267 ماده

 حبس به محكوم يمعرف زمان تا باشد احضار اي الزام در موثر يو حبس و دينما يكوتاه فهيوظ انجام در كننده  يدگيرس يقاض

 .گردد يم

 . است مقتول هيد ضامن دهنده  يفرار فرد شود متعذر يو ليتحو يگريد نحو به اي رديبم ليتحو از قبل قاتل چنانچه ـ تبصره



 توانند ينم دم ياياول و شود يم ساقط قصاص حق د،ينما عفو نفس قصاص از را يجان ، مرگ از قبل هيعل  يمجن چنانچه ـ 268 ماده

 .ندينما قصاص مطالبه او مرگ از پس

 عضو قصاص ـ دوم باب

    عضوعضوعضوعضو    قصاصقصاصقصاصقصاص    موجباتموجباتموجباتموجبات    وووو    ففففييييتعارتعارتعارتعار    ــــ    اولاولاولاول    فصلفصلفصلفصل

 يجان امر يول اذن با تواند يم هيعل  يمجن مورد حسب و است قصاص موجب باشد يعمد اگر آن جرح اي و عضو قطع ـ 269 ماده

 .دينما قصاص شد خواهد ذكر كه يطيشرا با را

 . است سال كي تا حبس ماه سه ماده نيا موضوع جرم معاون مجازات ـ 1 تبصره

 دهينگرد قصاص موجب اي باشد كرده گذشت خود تيشكا از يشاك اي و نداشته يشاك چنانچه جرم نيا مورد در ـ 2 تبصره

 سال دو تا ماه سه از يريتعز حبس موجب باشد گرانيد اي مرتكب يتجر ميب اي شده خوف اي جامعه نظم در اخالل سبب  كنيول

 .شود يم محكوم سال كي تا ماه دو از حبس به جرم معاون و بود خواهد

 : است نوع سه آن جرح اي عضو قطع ـ 270 ماده

 .آمد خواهد اتيد فصل در رياخ نوع دو احكام كه خطاء عمد، شبه عمد،

 : است يعمد ريز موارد در آن جرح اي عضو قطع ـ 271 ماده

 .نباشد اي باشد جرح اي قطع موجب نوعا كار آن چه دارد را آن جرح اي عضو قطع قصد يكار انجام با يجان كه يوقت ـ الف

 .باشد نداشته جرح اي قطع قصد چند هر باشد عضو جرح اي قطع موجب نوعا كه دهد انجام يكار عمدا يجان كه يوقت ـ ب

 اثر بر هيعل يمجن به نسبت يول باشد ينم جرح اي قطع موجب نوعا او عمل و ندارد را جرح اي عضو قطع قصد يجان كه يوقت ـ ج

 .باشد داشته يآگاه آن به يجان و باشد جرح اي قطع موجب نوعا نهايا مانند و يكودك اي يناتوان اي يريپ اي  يماريب

    عضوعضوعضوعضو    قصاصقصاصقصاصقصاص    تتتتييييففففييييكككك    وووو    ططططييييشراشراشراشرا    ــــ    دومدومدومدوم    فصلفصلفصلفصل

 :شود تيرعا ديبا ريز طيشرا نفس قصاص طيشرا بر عالوه عضو قصاص در ـ 272 ماده

 . بودن سالم در اعضا يتساو ـ 1

 .اعضا بودن ياصل در يتساو ـ 2

 . مقطوع اي مجروح عضو محل در يتساو ـ 3

 .نباشد گريد عضو اي يجان تلف موجب قصاص ـ 4

 .نشود تيجنا اندازه از شتريب قصاص ـ 5



 مانند عضو قصاص به دينما وارد زن به كه يجرم اي عضو نقص سبب به مجرم مرد و برابرند مرد و زن ، عضو قصاص در ـ 273 ماده

 يهنگام زن صورت آن در كه باشد كامل هيد ثلث از شيب اي ثلث شده ناقص كه يعضو هيد نكهيا مگر شود، يم محكوم  آن

 .بپردازد مرد به را عضو آن هيد نصف كه كند  قصاص تواند يم

 عضو برابر در ناسالم عضو لكن شود يم پرداخت عضو آن هيد فقط و شود ينم قصاص ناسالم عضو برابر در سالم عضو ـ 274 ماده

 .شود يم قصاص  سالم

 طرف مقابل در و طرف همان عضو ، راست طرف عضو قطع مقابل در ديبا و است معتبر محل يتساو عضو قصاص در ـ 275 ماده

 .شود قصاص يجان طرف همان عضو  چپ

 .شد خواهد قطع او يپا باشد نداشته هم چپ دست چنانچه و او چپ دست باشد نداشته راست دست مجرم كه يصورت در ـ تبصره

 تيرعا امكان صورت در و باشد تيجنا با يمساو عرض و طول ثيح از ديبا كنند يم وارد قصاص عنوان به كه يجرح ـ 276 ماده

 . است الزم زين عمق در يتساو 

 . است يكاف يعرف مماثلت و ستين شرط عمق در يتساو ، سمحاق و موضحه جراحت در ـ تبصره

 شدن شكسته موارد در اي قيعم يها جراحت از يبعض مانند نباشد ممكن يتساو تيرعا جرح قصاص در هرگاه ـ 277 ماده

 چه شود داده آن هيد ديبا گردد تيجنا اندازه از ادهيز اي يجان تلف موجب قصاص كه يطور به آنها شدن جابجا اي استخوانها

 .گردد نيمع شرع حاكم حكم با اي باشد  نيمع شرعا هيد آن مقدار

 و شود اجرا قصاص اگر پس شود، روشن جرح وضع تا كنند صبر ستين الزم و نمود اجرا فورا شود يم را عضو قصاص ـ 278 ماده

 ياجرا از قبل لكن شود يم محكوم نفس قصاص به يجان باشد يعمد تيجنا كه يصورت در گردد هيعل  يمجن مرگ به منجر  جرح

 .شود پرداخت او به شده وارد يجان بر عضو قصاص عنوان به قبال كه يجرح هيد ديبا نفس قصاص

 يفاياست از مانع كه يزيچ هر و شود يريگ اندازه كامال جراحت حدود ديبا تيجنا با قصاص يتساو تيرعا يبرا ـ 279 ماده

 .گردد برطرف ديبا باشد آن اديازد موجب اي قصاص

 قصاص مجرم حركت بدون اگر و ستين ضامن كننده  قصاص شود تيجنا از شيب قصاص يجان حركت اثر در اگر ـ 280 ماده

 كه يصورت در و شود يم قصاص ديزا مقدار به نسبت كننده  قصاص باشد يعمد ادهيز نيا كه يصورت در شود تيجنا از شيب

 .باشد يم كننده قصاص عهده به ديزا مقدار ارش اي هيد نباشد يعمد

 .رديگ انجام معتدل يهوا در قصاص ديبا بشود زخم تيسرا موجب هوا يسرد اي يگرم اگر ـ 281 ماده

 از شيب يجان يذايا و باشد مخصوص جرح و قطع و قصاص ياجرا با مناسب و رمسموميغ و زيت ديبا قصاص ابزار ـ 282 ماده

 . است ممنوع او تيجنا مقدار

 و باشد نداشته چشم كي از شيب يجان گرچه شود يم قصاص درآورد اي كند كور را يكس چشم كي يشخص هرگاه ـ 283 ماده

 .شود ينم داده او به هيد عنوان به يزيچ



 تواند يم هيعل يمجن آورد در است چشم كي يدارا فقط كه را يكس چشم است چشم دو يدارا كه يشخص هرگاه ـ 284 ماده

 كامل هيد و شود منصرف يجان چشم كي قصاص از اي د،ينما افتيدر هم را كامل هيد نصف و كند قصاص را يجان  چشم كي

 دست از است داشته را آن هيد استحقاق كه يتيجنا اي قصاص اثر در قبال را خود چشم كي هيعل  يمجن كه يدرصورت مگر رديبگ

 .دينما افتيدر كامل هيد نصف يجان تيرضا با اي و كند قصاص را يجان چشم كي تواند يم مورد  نيا در كه باشد داده

 قرار قصاص مورد يجان چشم يينايب فقط ببرد نيب از را آن يينايب يگريد چشم حدقه به بيآس بدون يشخص هرگاه ـ 285 ماده

 .بپردازد را آن هيد ديبا يجان نباشد ممكن قصاص يجان چشم حدقه به بيآس بدون اگر و رديگ يم

 .شود يم قصاص ستندين متعارف دنيد لحاظ از كه ييها چشم برابر در سالم چشم ـ 286 ماده

 قصاص دهد ونديپ خود گوش به را شده جدا قسمت هيعل يمجن و كند قطع را يكس گوش از يمقدار يشخص هرگاه ـ 287 ماده

 ونديپ خود گوش به را شده جدا قسمت آن شد دهيبر قصاص عنوان به او گوش از يمقدار آنكه از بعد يجان اگر و شود ينم  ساقط

 .كند قطع قصاص اثر حفظ يبرا دوباره را آن تواند ينم كس چيه دهد

 .شود يم محسوب تيجنا دو بشود ييشنوا زوال موجب كه گوش الله قطع ـ 288 ماده

 ييايبو حس يدارا هيعل  يمجن ينيب گرچه دينما قصاص تواند يم هيعل يمجن كند قطع را يكس ينيب يشخص هرگاه ـ 289 ماده

 .نباشد

 .رديگ يم قرار قصاص مورد ، محل و مقدار يتساو تيرعا با دينما قطع را يكس لب اي زبان يشخص هرگاه ـ 290 ماده

 .شود يم هيد به ليتبد و ستين زيجا قصاص كند قطع را الل فرد زبان ا،يگو فرد كه يصورت در ـ تبصره

 .شود يم قصاص عضو قصاص طيشرا تيرعا با بكند اي بشكند را يكس دندان يشخص هرگاه ـ 291 ماده

 محكوم ارش پرداخت به يجان باشد وبيمع ديجد دندان اگر درآورد دندان قصاص از قبل هيعل يمجن كه يصورت در ـ تبصره

 .گردد يم ريتعز شالق ضربه 74 تا باشد سالم اگر و گردد يم

 درآورد ديجد دندان كودك كه يصورت در. افتد ريتأخ به حكم صدور متعارف مدت به ديبا باشد طفل هيعل يمجن اگر ـ 292 ماده

 . است قصاص به محكوم وگرنه ارش به محكوم  مجرم

 . است هيد به محكوم باشد، نداشته مشابه ديزا عضو يجان و باشد ديزا عضو تيجنا مورد اگر ـ 293 ماده

  ديات ـ چهارم كتاب

   آن موارد و هيد فيتعر ـ اول باب

 .شود يم داده او دم ياياول اي يول به اي هيعل  يمجن به عضو اي نفس بر تيجنا سبب به كه است يمال هيد ـ 294 ماده

 :شود يم پرداخت هيد ريز موارد در ـ 295 ماده



 به نسبت تيجنا قصد نه يجان كه است يصورت در آن و شود يم واقع محض يخطا طور به كه عضو نقص اي جرح اي قتل ـ الف

 .دينما برخورد يشخص به و كند رها يشكار قصد به را يريت آنكه مانند را، او بر شده واقع فعل قصد نه و باشد داشته را هيعل  يمجن 

 نوعا كه را يفعل قصد يجان كه است يصورت در آن و شود، يم واقع عمد هيشب يخطا طور به كه عضو نقص اي جرح اي قتل ـ ب

 كه ينحو به بيتاد قصد به را يكس آنكه مانند باشد نداشته هيعل  يمجن به نسبت را تيجنا قصد و باشد داشته شود ينم تيجنا  سبب

 سبب اتفاقا و كند معالجه متعارف طور به را يماريب تا مباشر يبيطب اي گردد تيجنا موجب اتفاقا و بزند شود ينم تيجنا سبب نوعا

 .شود او بر  تيجنا

 . ستين زيجا آنها در قصاص كه يعمد تيجنا از يموارد ـ ج

 . است محض يخطا منزله به نابالغ و وانهيد يعمد شبه و يعمد يتهايجنا ـ 1 تبصره

 بعدا و شود ثابت دادگاه بر امر نيا و بكشد بودن مهدورالدم اعتقاد به اي قصاص اعتقاد به را يكس يشخص كه يصورت در ـ 2 تبصره

 در را خود يادعا اگر و.  است عمد هيشب يخطا منزله به قتل است نبوده مهدورالدم اي و قصاص مورد هيعل  يمجن كه گردد معلوم

 . است ساقط او از هيد و قصاص برساند اثبات به مقتول بودن مهدورالدم مورد

 واقع جرح اي ضرب اي قتل ، يامر به مربوط مقررات تيرعا عدم و مهارت عدم اي يمباالت يب اي ياطياحت يب اثر بر هرگاه ـ 3 تبصره

 .بود خواهد عمد شبه حكم در جرح اي و ضرب اي و قتل افتاد ينم اتفاق يا حادثه شد يم تيرعا مقررات آن اگر كه ينحو به شود

 يگريد گناه يب انسان به او ريت و باشد داشته را يوانيح اي يئيش اي يكس به يراندازيت قصد يكس كه هم يموارد در ـ 296 ماده

 .شود يم محسوب محض يخطا او عمل كند اصابت

   نفس قتل هيد مقدار ـ دوم باب

 زيجا آنها قيتلف و باشد يم ريمخ آنها از كي هر انتخاب در قاتل كه است ليذ ششگانه امور از يكي مسلمان مرد قتل هيد ـ 297 ماده

 : ستين

 .نباشند الغر يليخ كه بيع بدون و سالم شتر كصدي ـ 1

 .نباشند الغر يليخ كه بيع بدون و سالم گاو ستيدو ـ 2

 .نباشند الغر يليخ كه بيع بدون و سالم گوسفند كهزاري ـ 3

 . مني يها حله از سالم لباس دست ستيدو ـ 4

 . است نخود 18 وزن به طال يشرع مثقال كي ناريد هر كه رمغشوشيغ و سالم مسكوك ناريد كهزاري ـ 5

 .باشد يم نقره نخود 6/12 وزن به درهم هر كه رمغشوشيغ و سالم مسكوك درهم هزار ده ـ 6

 .شود يم پرداخت آنها همه تعذر اي و نيطرف يتراض صورت در ششگانه امور از كي هر متيق ـ تبصره



 خواهد فوق ششگانه امور از يكي شود يراض هيد به مقتول يول اي و نباشد ممكن قصاص كه يموارد در عمد قتل هيد ـ 298 ماده

 شده ششم سال در داخل و گذشته سال پنج از آن سن كه است الزم شود يم نييتع هيد عنوان به شتر كه يموارد هيكل در لكن بود

 .باشد

 حرم در اي و)  محرم ، حجهيذ ، قعدهيذ ، رجب( حرام ماه چهار از يكي در دو هر فوت و صدمه كه يصورت در قتل هيد ـ 299 ماده

 كه ينوع هر سوم كي ديبا مجازات ديتشد عنوان به 297 ماده در مذكور ششگانه موارد از يكي بر عالوه شود واقع معظمه مكه

 .ستندين حكم نيا يدارا باشند متبرك چند هر ازمنه و امكنه ريسا و شود اضافه است  كرده انتخاب

 .گردد ينم يجار باشد قاتل اقارب از مقتول كه يموارد در فوق حكم ـ تبصره

 . است مسلمان مرد هيد نصف يرعمديغ خواه و يعمد خواه مسلمان زن قتل هيد ـ 300 ماده

 . است مرد هيد نصف زن هيد صورت آن در برسد كامل هيد ثلث به هيد مقدار كه يوقت تا است كساني مرد و زن هيد ـ 301 ماده

   هيد پرداخت مهلت ـ سوم باب

 : است ريز بيترت به قتل وقوع زمان از مختلف موارد در هيد پرداخت مهلت ـ 302 ماده

 .شود پرداخت سال كي ظرف در ديبا عمد قتل هيد ـ الف

 .شود يم پرداخت سال دو ظرف در عمد هيشب قتل هيد ـ ب

 .شود يم پرداخت سال سه ظرف در محض يخطا قتل هيد ـ ج

 . ستين زيجا نيطرف يتراض بدون ها مهلت نيا از ريتاخ ـ 1 تبصره

 .شود يم پرداخت فوق بيترت به جرح اي عضو نقص هيد زين و نيجن قتل هيد ـ 2 تبصره

 .شود يم داده مناسب مهلت او به نباشد پرداخت به قادر نيمع مدت در عمد هيشب در قاتل اگر ـ 303 ماده

   هيد پرداخت مسوول ـ چهارم باب

 . است قاتل خود هيد پرداخت مسوول عمد شبه و عمد قتل در ـ 304 ماده

 اگر و است عاقله عهده به هيد پرداخت شود ثابت يقاض علم اي قسامه اي نهيب با قتل كه يصورت در محض يخطا قتل در ـ 305 ماده

 . اوست خود عهده به شد ثابت قسامه اي سوگند از او نكول اي قاتل اقرار با

  هيد و باشد يم عاقله عهده به آن از ادتريز يتهايجنا هيد و)  موضحه( جراحت هيد نيهمچن و قتل هيد محض يخطا در ـ 306 ماده

 . است يجان خود عهده به آن از كمتر يجراحتها

 .باشد يم عاقله عهده بر و محض يخطا منزله به وانهيد و نابالغ عمد شبه و عمد تيجنا ـ تبصره



 يكسان همه كه يطور به ارث طبقات بيترت به يپدر اي يمادر و پدر ينسب ذكور بستگان از است عبارت عاقله ـ 307 ماده

 .بود خواهند هيد پرداخت دار عهده يمساو صورت به ببرند ارث توانند يم الفوت نيح كه

 .شود يم محسوب عاقله زين است گرفته عهده به را يگريد تيجنا هيد ، رهيجر ضمان عقد با كه يكس ـ تبصره

 .بود نخواهد ييخطا قتل هيد دار عهده و شود ينم محسوب عاقله جزء معسر و وانهيد و نابالغ ـ 308 ماده

 خود شود ثابت يجان اقرار با اگر يول بود خواهد هيد دار عهده عاقله شود ثابت عادل شهود يگواه با ييخطا قتل هرگاه ـ 309 ماده

 . است ضامن يجان

 بودن ييخطا منكر عاقله و شده انجام خطاء كه گردد يمدع قاتل و شود ثابت عادل شهود شهادت با قتل اصل هرگاه ـ 310 ماده

 .باشد يم يجان قول بر مقدم عاقله قول كند ادي سوگند عاقله كه يصورت در باشد آن

 عاقله ليذ موارد در و است ناموضحه قتل از محض ييخطا يتهايجنا از حاصل يخسارتها پرداخت دار عهده فقط عاقله ـ 311 ماده

 :باشد ينم ضامن 

 .آورد وارد خودش بر شخص كه ييخطا يتهايجنا ـ الف

 .شود حاصل محض يخطا طور به كه يمال اتالف ـ ب

 .شود يم پرداخت المال تيب از هيد بپردازد سال سه مدت در را هيد نتواند او عاقله اي نباشد عاقله يدارا يجان هرگاه ـ 312 ماده

 كينزد بستگان از باشد نداشته مال اگر و شود يم گرفته او مال از كند فرار اگر لكن است يجان بر عمد شبه و عمد هيد ـ 313 ماده

 .شود يم داده المال تيب از هيد نداشتند تمكن اي نداشت يبستگان اگر و شود يم گرفته فاالقرب االقرب تيبارعا او

 يول دينما دفاع خود از تا كند دعوت را عاقله ، يدگيرس نيح در است مكلف دادگاه محض ييخطا قتل موارد در ـ 314 ماده

 .شد نخواهد يدگيرس توقف موجب احضار از پس آن حضور عدم اي عاقله به يدسترس عدم

 آن از يكي توسط قتل وقوع بر ياجمال علم و است كشته يگريد كه كند ادعا كدام هر و باشند قتل به متهم نفر دو اگر ـ 315 ماده

 .شود يم گرفته نفر دو آن از يكي از هيد قرعه ديق با برسد هيد به نوبت و نشود اقامه يكي بودن قاتل بر يشرع حجت و باشد نفر دو

   ضمان موجبات ـ پنجم باب

 .بود خواهد ضمان موجب سبب و مباشر اجتماع به اي بيتسب به اي شود انجام مباشرت به آنكه از اعم تيجنا ـ 316 ماده

 .باشد شده واقع يجان خود توسط مايمستق تيجنا كه آنست مباشرت ـ 317 ماده

  تيجنا مرتكب مايمستق خود و كند فراهم را يگريد هيعل تيجنا اي شدن تلف سبب انسان كه آنست تيجنا در بيتسب ـ 318 ماده

 .نديبب بيآس و فتديب آن در يكس و بكند يچاه آنكه مانند شد ينم حاصل تيجنا نبود اگر كه يطور به نشود

 هر كند، يم صادر را آن دستور اي دهد يم انجام شخصا كه ييها  معالجه در باشد متخصص و حاذق گرچه يبيطب هرگاه ـ 319 ماده

 . است ضامن شود يمال خسارت اي عضو نقص اي جان تلف باعث باشد، او يول اي ضيمر اذن با چند



 .باشد بوده ماهر گرچه است ضامن شود خسارت اي تيجنا موجب الزم مقدار از شيب دنيبر اثر در كننده ختنه هرگاه ـ 320 ماده

 خسارت موجب باشد او صاحب اذن با چند هر يوانيح معالجه در باشد، متخصص گرچه ، دامپزشك و طاريب هرگاه ـ 321 ماده

 . است ضامن شود

 د،ينما حاصل برائت وانيح صاحب از اي او يول اي ضيمر از درمان به شروع از قبل آن مانند و طاريب اي بيطب هرگاه ـ 322 ماده

 .بود نخواهد آمده ديپد خسارت دار عهده

 يخطا منزله به او تيجنا شود يگريد عضو نقص اي تلف موجب دنيغلط و حركت اثر بر خواب حال در يكس هرگاه ـ 323 ماده

 .بود خواهد دار عهده او عاقله و بوده محض

 موجب نموده برخورد يگريد شخص به و كند حمل آن مانند و هينقل لهيوس با اي خود همراه را يزيچ يكس هرگاه ـ 324 ماده

 .باشد يم دار عهده او عاقله ،  محض يخطا صورت در و باشد يم ضامن عمد شبه اي عمد صورت در گردد، تيجنا

 گردد او هراس موجب كه يگريد كار هر اي زديبرانگ او يسو به را يسگ اي بكشد سالح يشخص يرو به يكس هرگاه ـ 325 ماده

 نوعا عمل نيا اگر رديبم شخص آن ارعاب نيا اثر بر و شود، يم وحشت باعث كه يصوت انفجار اي دنيكش اديفر مانند دهد،  انجام

 نه عمل نيا اگر و است قصاص موجب و شده محسوب عمد قتل نباشد، كشنده نوعا گرچه شود انجام قتل قصد با ايباشد كشنده

 . است قاتل عهده بر آن هيد و شده محسوب عمد شبه قتل رديبگ انجام قتل باقصد نه و كشنده نوعا

 به اي كند پرت يبلند يجا از را خود فرار حال در شخص آن و گردد او فرار موجب و بترساند را يگريد يكس هرگاه ـ 326 ماده

 . است ضامن ترساننده گردد او ميتصم مانع و ارياخت و اراده زوال موجب ترساندن آن كه يصورت در رد،يبم و فتديب يچاه  درون

 انجام قصد كه يصورت در گردد، تيجنا سبب و فتديب يشخص يرو بر و كند پرت يبلند يجا از را خود يكس هرگاه ـ 327 ماده

 با معموال و باشد داشته را شدن پرت قصد يول نداشته قتل قصد كه يصورت در و دارد قصاص و بوده عمد قتل باشد داشته را تيجنا

 پرت ارياخت يب ، شدن پرت قصد وجود با اگر است نيهمچن و بود خواهد او مال در هيد بوده عمد شبه قتل شود، ينم انجام  قتل آن

 نه است ضامن خودش گردد تيجنا موجب و شود پرت ييجا به ارياخت يب و گريد يقهر علل اي لغزش اثر اگردر يول. شود

 . اش عاقله

 قصد نه كه يصورت در گردد، مجروح اي رديبم او و كند پرت را يكس اي و كند وارد صدمه يگريد به يكس هرگاه ـ 328 ماده

 .بود خواهد آن هيد دار عهده و محسوب عمد شبه باشد، تيجنا سبب نوعا است نموده قصد كه را يكار نه و باشد  داشته تيجنا

 نه كه يصورت در گردد، مجروح اي رديبم ثالث شخص آن و كند پرت ثالث شخص يرو بر را يگريد يكس هرگاه ـ 329 ماده

 .باشد يم هيد دار عهده و محسوب عمد شبه باشد، تيجنا سبب نوعا است كرده قصد كه را يكار نه و باشد داشته تيجنا قصد

 متوقف را خود هينقل لهيوس اي كرده توقف است مجاز آن در توقف كه يراه و مكان در اي خود ملك در يكس هرگاه ـ 330 ماده

 .بود نخواهد يخسارت گونه چيه دار عهده متوقف شخص آن گردد مصدوم و دينما برخورد او به يگريد و باشد كرده

 مستقر ها محل ليقب نيا در را يا لهيوس اي و ييش اي شده متوقف ستين زيجا آنجا در توقف كه ييها محل در كس هر ـ 331 ماده

 اي  ييش كه يكس اي متوقف شخص رد،يبم و كند برخورد مزبور لهيوس اي ييش اي و شخص با قصد، بدون و اشتباها يوكس سازد

 مورد لهيوس و ييش استقرار با مزبور شخص توقف اگر زين و بود، خواهد هيد پرداخت دار عهده ساخته مستقر محل رادر مزبور لهيوس



 و راه وسعت با عابر آنكه مگر است وارده بيآس اي صدمه هيد پرداخت مسوول شود، يكس بيآس و راهگذر  لغزش موجب نظر

 زين وارده خسارت دار عهده بلكه رديگ ينم تعلق او به يخسارت فقط نه صورت نيا در كه باشد داشته برخورد قصد عمدا ، محل

 .باشد يم

 مقررات از تخلف گونه چيه و كرده يراندازيت يقانون آمر دستور ياجرا در يانتظام اي ينظام مأمور كه شود ثابت هرگاه ـ 332 ماده

 خواهد المال تيب عهده به هيد نبوده مهدورالدم مصدوم اي و مقتول كه يموارد جزء و بود نخواهد مقتول هيد ضامن ، است  نكرده

 .بود

 و بوده حركت در مطمئنه و مجاز سرعت با كه يا راننده و دينما عبور اگر است ممنوع ادهيپ عابر عبور كه يموارد در ـ 333 ماده

 يو شدن مصدوم اي فوت به منجر نموده برخورد عابر با و نباشد كنترل به قادر حال نيع در و است نداشته يفن نقص زين هينقل  لهيوس

 .  ستين وارده خسارت و هيد ضامن  راننده گردد

   تيجنا در اشتراك ـ ششم باب

 يگريد و سواره يكي اي ادهيپ اي باشند سوار دو هر شوند، كشته برخورد اثر در و كنند برخورد گريكدي با نفر دو هرگاه ـ 334 ماده

 هر هيد نصف محض يخطا صورت در و شود يم پرداخت يگريد مال از كدام هر هيد نصف عمد شبه صورت در باشد،  ادهيپ

 . است يگريد  عاقله بر كدام

 بر مقتول هيد نصف عمد شبه صورت در شود كشته آنها از يكي برخورد اثر در و كنند برخورد گريكدي با نفر دو هرگاه ـ 335 ماده

 . است يگريد عاقله بر مقتول هيد نصف محض يخطا صورت در و است يگريد

 .باشد يم محض يخطا شود او بيآس موجب و كند برخورد يشخص به قصد بدون و اتفاقا يكس هرگاه ـ تبصره

 دو هر به برخورد و تصادم كه يصورت در ند،يبب خسارت لياتومب مانند آنها هينقل لهيوس سوار، دو برخورد اثر در هرگاه ـ 336 ماده

 بود خواهد ضامن را يگريد هينقل لهيوس خسارت نصف كدام هر نباشند، مقصر كدام چيه اي باشند مقصر دو هر و شود داده نسبت

 فقط باشد مقصر آنها از يكي اگر و باشد متفاوت اي يمساو آنها ريتقص زانيم خواه و نباشند اي باشند نوع كي از لهيوس دو آن خواه

 . است ضامن مقصر

 . يدولت نظامات تيرعا عدم ، مهارت عدم ، يمباالت يب ، ياطياحت يب از است اعم ريتقص ـ تبصره

 دو از كي هر راننده عمد، شبه صورت در گردند نانيسرنش شدن كشته باعث هم با برخورد اثر در هينقل لهيوس دو هرگاه ـ 337 ماده

 تمام هيد نصف دار عهده كدام هر عاقله ، محض يخطا صورت در و بود خواهد نانيسرنش تمام هيد نصف ضامن هينقل لهيوس

 .شد خواهد پرداخت مورد برحسب ضمان باشد محض يخطا يگريد و عمد شبه دو آن از يكي برخورد اگر باشدو يم نانيسرنش

 عوامل گريد و توفان اي كوه زشير اثر در آنكه مانند باشد ها راننده ارياخت از خارج هينقل لهيوس دو برخورد كه يصورت در ـ تبصره

 . ستين نيب در يضمان گونه چيه شود حاصل تصادم يقهر

 ثابت نكهيا مگر اوست هيد ضامن كننده دعوت شود مفقود اند برده رونيب و خوانده منزلش از شبانه كه را يشخص هرگاه ـ 338 ماده

 كننده دعوت عهده بر يزيچ ، گذشته در يقهر علل اي يعاد مرگ به كه شود ثابت اگر زين و ؛ است كشته را او يگريد كه كند

 . ستين



 سر بر يا لغزنده زيچ اي سنگ اي بكند يچاه نباشد مجاز آن در تصرف كه يگريد يجا هر اي عام معبر در يكس هرگاه ـ 339 ماده

 اگر يول بود؛ خواهد خسارت اي هيد دار عهده دهد انجام گردد عابران خسارت اي بيآس موجب كه يعمل هر اي دهد قرار عابران  راه

 .بود نخواهد خسارت اي هيد دار عهده شود واقع است مجاز آن در تصرفش كه ييجا در اي خود ملك در اعمال نيا

   تيجنا در بيتسب ـ هفتم باب  

 خسارت اي بيآس موجب و دهد انجام را 339 ماده در مذكور يكارها از يكي او اذن با يگريد ملك در يكس هرگاه ـ 340 ماده

 .باشد ينم خسارت اي هيد دار عهده شود ثالث  شخص

 و هيد ضامن مرتكب گردد، يخسارت اي تيجنا وقوع موجب كه شود انجام عابران مصلحت به يعمل عام معبر در هرگاه ـ 341 ماده

 .بود نخواهد خسارت

 يكيتار اي يينايناب اثر در كه را يشخص و دهد انجام خود منزل در را 339 ماده مذكور يكارها از يكي يكس هرگاه ـ 342 ماده

 كه ياذن با اي منزل صاحب اذن بدون شخص آن اگر و بود خواهد خسارت و هيد دار عهده بخواند، خود منزل به ستين  آن به آگاه

 خسارت اي هيد گونه  چيه دار عهده نباشد، مطلع منزل صاحب و شود وارد است گرفته منزل صاحب از مذكور اعمال انجام از قبل

 .باشد ينم

 خسارت و بيآس موجب و شود حادث فوق يزهايچ از يكي رهيغ و ليس مانند يعيطب عوامل از يكي اثر در هرگاه ـ 343 ماده

 و آورد همراه به را يزيچ آن مانند اي ليس اگر و باشد؛ داشته را آنها كردن برطرف تمكن گرچه ستين ضامن كس چيه گردد

 وسط از را آن اگر و بود خواهد وارده يها خسارت و هيد دار عهده دهد، قرار آن از بدتر اي اول محل مانند  ييجا به را آن يكس

 .باشد ينم يزيچ دار عهده دهد قرار نيعابر مصلحت  يبرا يا گوشه به و بردارد جاده

 وارد عدوانا كه يثالث شخص و دهد انجام را 339 ماده در مذكور يكارها از يكي عدوانا يگريد ملك در يكس هرگاه ـ 344 ماده

 .باشد يم خسارت و هيد دار عهده يعدوان عامل نديبب بيآس شده  ملك آن

 و دهد قرار عام معبر در را يا هينقل لهيوس اي شود يم عرضه فروش و ديخر منظور به كه را ييكاال يكس هرگاه ـ 345 ماده

 .دهد قرار معبر در موقتا را آنها كه باشد كرده جابيا عابران مصلحت آنكه مگر بود خواهد آن دار عهده گردد خسارت موجب

 مگر بود خواهد خسارت و هيد دار عهده گردد رهگذر لغزش موجب كه زديبر معبر در را يا لغزنده زيچ يكس هرگاه ـ 346 ماده

 .بگذارد پا آنها يرو به نگذارد پا آن يرو تواند يم نكهيا با عمدا زيمم اي عاقل بالغ رهگذر آنكه

 خسارت موجب و فتديب عام معبر به نشده ينيب شيپ حوادث اثر در و دهد قرار خود واريد يرو بر را يزيچ يكس هرگاه ـ 347 ماده

 .شود يم ساقط عادتا كه باشد گذاشته يطور را آن آنكه مگر بود نخواهد دار عهده شود

 اي بيآس موجب سقوط اثر در و نبوده مجاز عام شارع در آن دادن قرار آنكه امثال و منزل بالكن اي ناودان هرگاه ـ 348 ماده

 اي بيآس موجب و كند سقوط اتفاقا و بوده مجاز آن دادن قرار و نصب اگر و بود خواهد دار عهده منزل آن مالك شود خسارت

 .بود نخواهد آن دار عهده  منزل مالك گردد خسارت

 نشده ينيب شيپ حادثه اثر در لكن كرده بنا محكم هيپا با را يواريد يگريد مباح ملك اي خود ملك در يكس هرگاه ـ 349 ماده

 ملك سمت به را واريد آن اگر نيهمچن و باشد ينم خسارت دار عهده آن صاحب گردد خسارت موجب و كند سقوط  زلزله مانند



 اي بيآس موجب و كند سقوط يگريد سمت به اتفاقا لكن كرد خواهد سقوط او ملك در طبعا كند سقوط اگر كه نموده بنا خود

 .بود نخواهد يزيچ دار عهده  آن صاحب شود خسارت

 سمت به سقوط به ليما جايتدر لكن دينما بنا طرف كي به ليم بدون و معتدل طور به خود ملك در را يواريد هرگاه ـ 350 ماده

 گردد خسارت اي بيآس موجب و شود ساقط كند دايپ را آن اصالح تمكن واريد صاحب آنكه از قبل اگر شود، يگريد  ملك

 آن مالك شود خسارت موجب و كند سقوط يانگار سهل با ، اصالح از تمكن از بعد اگر و ستين واريد صاحب  عهده بر يزيچ

 .باشد يم ضامن

 گردد خسارت اي بيآس موجب و شود ساقط واريد آنگاه دينما سقوط به ليما و منحرف را يگريد واريد يكس هرگاه ـ 351 ماده

 .بود خواهد خسارت دار عهده شخص  آن

 زين عادتا و كند ينم تيسرا ييجا به كه بداند و كند روشن آتش آن بر ديزا اي ازين مقدار به خود ملك در يكس هرگاه ـ 352 ماده

 .بود نخواهد ضامن شود خسارت اي تلف موجب و كند تيسرا گريد يجا به اتفاقا لكن نكند  تيسرا

 تيسرا گريد يجا به كه بداند اي دينما يم تيسرا گريد محل به عادتا كه كند روشن آتش خود ملك در يكس هرگاه ـ 353 ماده

 .باشد كرده روشن خودش ازين مقدار به گرچه بود خواهد آن دار عهده شود خسارت اي تلف موجب تيسرا اثر در و خواهدكرد

 ضامن باشد داشته استناد او به تيسرا و دينما تيسرا ييجا به آتش و كند روشن يآتش خود ملك در يكس هرگاه ـ 354 ماده

 .باشد كرده روشن خود ازين مقدار به گرچه باشد يم وارده يخسارتها و تلف

 كند روشن را يآتش رهگذر مصلحت تيرعا بدون عام معبر در اي آن صاحب اذن بدون يگريد ملك در يكس هرگاه ـ 355 ماده

 .باشد نداشته را اضرار اي اتالف قصد او گرچه بود خواهد ضامن گردد خسارت اي تلف موجب  كه

 نجات و فرار يبرا يراه ديبا باشد يم اشخاص بيآس و تلف دار عهده آتش كننده روشن كه يموارد هيكل در ـ تبصره

 .بود نخواهد دار عهده آتش كننده روشن وگرنه نباشد دگانيد بيآس

 خواهد خسارت اي تلف دار عهده بسوزاند و ندازديب آن در را يشخص مال يگريد و كند روشن را يآتش يكس هرگاه ـ 356 ماده

 . ستين ضامن آتش كننده روشن و بود

 و اهمال اثر در اگر و دينما حفظ را آن ديبا داند يم را آن رساندن بيآس و حمله خطر كه يوانيح هر صاحب ـ 357 ماده

 به رساندن انيز و حمله خطر كه وانيح حال از اگر و باشد يم دار عهده وانيح صاحب گردد خسارت اي تلف موجب  يانگار سهل

 دار عهده نكند يكوتاه او ينگهدار در و باشد نداشته را آن حفظ ييتوانا يول باشد آگاه آنكه اي نباشد آگاه هست آن در گرانيد

 . ستين خسارتش

 موجب دفاع نيهم و دينما دفع را او الزم مقدار به خود از دفاع عنوان به شخص آن و كند حمله يكس به يوانيح هرگاه ـ 358 ماده

 محترم مال اي نفس به هجوم از را وانيح آن اگر نيهمچن و باشد ينم ضامن كننده دفاع شخص شود وانيح آن دنيد بيآس اي  مردن

 .بود نخواهد دار عهده شود او بيآس اي تلف موجب كار نيهم و بازدارد الزم مقدار به  دفاع عنوان به

 .باشد يم ضامن رساننده بيآس شخص شود وارد بيآس آن به الزم مقدار از شيب دفاع مورد در اي دفاع مورد ريغ در هرگاه ـ تبصره



 خسارت دار عهده آن مالك برساند بيآس و كند حمله گريد وانيح به يوانيح ، مالك يكوتاه و يانگار سهل با هرگاه ـ 359 ماده

 .باشد ينم آن دار عهده يكس شود وارد مهاجم و كننده حمله وانيح بر يخسارت گونه هر و خواهدبود

 سگ آن خواه باشد يم ضامن خانه صاحب برساند بيآس او به خانه سگ و بشود يكس خانه وارد اذن با يكس هرگاه ـ 360 ماده

 .نداند خواه و رساند يم بيآس را او وانيح آن كه بداند خانه صاحب خواه و باشد شده وارد بعدا اي بوده درخانه قبال

 وارد وانيح آن كه است ييخسارتها  تمام  ضامن دينما  متوقف ييجا در را وانيح است وانيح سوار كه يكس هرگاه ـ 361 ماده

 .كند يم

 وارد يخسارتها دار عهده زننده شخص آن دينما وارد يخسارت زدن اثر در وانيح آن و بزند را يوانيح يكس هرگاه ـ 362 ماده

 . بود خواهد

  سبب چند  اجتماع اي مباشر و  سبب  اجتماع ـ هشتم باب

 .باشد مباشر از ياقو سبب نكهيا مگر است ضامن مباشر تيجنا در سبب و مباشر اجتماع صورت در ـ 363 ماده

 از قبل تيجنا وقوع در او كار ريتاث كه يكس باشند داشته دخالت سبب نحو به يتيجنا وقوع در عدوانا نفر دو هرگاه ـ 364 ماده

 دهد قرار آن كنار در را يسنگ يگريد و دينما حفر يچاه دونفر آن از يكي آنكه مانند بود خواهد ضامن باشد يگريد سبب ريتاث

 عمل اگر و ستين حفركننده عهده به يزيچ و است ضامن گذارده را سنگ كه يكس افتد چاه به سنگ با برخورد سبب به عابر و

 .بود خواهد ضامن يمتعد شخص فقط باشد يرعدوانيغ يگريد و يعدوان دو آن از يكي

 .بود خواهند خسارت دار عهده يتساو طور به شوند يخسارت اي بيآس سبب هم با نفر چند هرگاه ـ 365 ماده

 .بود خواهد ضامن سبب ننديبب بيآس اي شوند كشته تصادم علت به و كنند تصادم نفر دو يسبب جاديا اثر بر هرگاه ـ 366 ماده

  اعضا هيد ـ نهم باب

 ارش ديبا يجان باشد نشده نييتع آن يبرا هيد عنوان به يخاص مقدار شرعا و شود وارد يكس عضو بر كه يتيجنا هر ـ 367 ماده

 .بپردازد

    مومومومو    ههههييييدددد    ــــ    اولاولاولاول    فصلفصلفصلفصل

 دوباره اگر و بود خواهد كامل هيد دار عهده دينرو گريد كه ببرد نيب از يطور را يمرد صورت اي سر يمو يكس هرگاه ـ 368 ماده

 .بود خواهد دار عهده را كامل هيد ثلث شير به نسبت و است ارش ضامن سر يمو به نسبت ديبرو

 ديبرو دوباره اگر و باشد يم زن كامل هيد ضامن د،ينرو گريد كه ببرد نيب از يطور را يزن سر يمو يكس هرگاه ـ 369 ماده

 . ستين بزرگ و كوچك انيم يفرق حكم نيدرا و خواهدبود مهرالمثل دار عهده

 .شود يم پرداخت كامل هيد مقدار به فقط باشد كامل هيد از شيب مهرالمثل اگر ـ تبصره

  مالحظه سر تمام با ديرو ينم كه يمقدار نسبت د،ينرو گريد مقدار و ديبرو دوباره رفته نيب از يموها از يمقدار هرگاه ـ 370 ماده

 .گردد يم افتيدر نسبت همان به هيد و شود يم



 آن از بعد و شده پرداخت ارش اي هيد خبره نظر طبق اگر و است خبره با آن دنيينرو و مو مجدد دنييرو صيتشخ ـ 371 ماده

 .شود مسترد يجان به ارش بر ديزا مقدار ديبا دييرو  دوباره

 هر هيد و ناريد پنجاه و ستيدو كدام هر هيد و است ناريد پانصد دينرو هرگز كه يصورت در ابرو دو مجموع يموها هيد ـ 372 ماده

 دهييرو دوباره آن از يمقدار اگر و است ارش موارد همه در شود دهييرو دوباره اگر و بود خواهد نسبت همان به ابرو كي از مقدار

 هيد شود ينم دهييرو كه مقدار آن به نسبت و است ارش شود دهييرو مجددا كه مقدار آن به نسبت دينرو هرگز گريد مقدار و شود

 .شود يم نييتع مساحت مقدار احتساب با

 . آن بعض خواه و باشد آن تمام خواه و دينرو خواه ديبرو دوباره خواه است  ارش  موجب چشم  پلك  يموها بردن نيب از ـ 373 ماده

 مانند و پوست كندن اي عضو بردن نيب از با نه باشد ييتنها به كه شود يم ارش اي هيد موجب يصورت در مو بردن نيب از ـ 374 ماده

 .گردد يم پرداخت آن مانند اي شده قطع عضو هيد فقط موارد نيا در  كه آن

        چشمچشمچشمچشم    ههههييييدددد    ــــ    دومدومدومدوم    فصلفصلفصلفصل

 .بود خواهد كامل هيد نصف آنها از كدام هر هيد و است كامل هيد موجب سالم چشم دو بردن نيب از ـ 375 ماده

 گريكدي با بودن لوچ و يشبكور و يماريب و ضعف لحاظ از گرچه كسانندي فوق حكم در دارند يينايب كه ييها چشم تمام ـ تبصره

 .باشند داشته فرق

 به باشد دنيد از يمقدار مانع اگر و است كامل آن هيد نباشد دنيد مانع اگر باشد يديسف لكه آن ياهيس در كه يچشم ـ 376 ماده

 . هيد نه است ارش آن در باشد دنيد مانع يكل طور به اگر و ابدي يم كاهش هيد از نسبت همان به باشد ممكن صيتشخ كه يطور

 علل اي يماريب اثر در اي بوده مادرزاد ينايناب گرشيد چشم و باشد نايب و سالم چشم كي يدارا كه يكس چشم هيد ـ 377 ماده

 هيد نصف آن هيد باشد داده دست از يتيجنا اي قصاص اثر در را گرشيد چشم اگر و است كامل هيد باشد رفته دست از  ييرجنايغ

 . است

 مادرزاد او چشم خواه است كامل هيد ثلث او ينايناب چشم هيد است نايناب چشم كي و نايب چشم كي يدارا كه يكس ـ 378 ماده

 .باشد شده نايناب تيجنا اثر در اي است بوده نايناب

 هيد نصف نييپا يپلكها هيد و كامل هيد ثلث باال يپلكها هيد و بود خواهد كامل هيد چشم دو پلك چهار مجموع هيد ـ 379 ماده

 . است كامل

        ييييننننييييبببب    ههههييييدددد    ــــ    سومسومسومسوم    فصلفصلفصلفصل

 بردن نيب از و است كامل هيد موجب است ينيب استخوان و قصب نييپا كه آن نرمه اي دفعتا ينيب تمام بردن نيب از ـ 380 ماده

 .باشد يم هيد نسبت همان موجب ينيب نرمه از يمقدار

 .باشد يم ارش و كامل هيد موجب آن نرمه دنيبر از بعد ينيب استخوان از يمقدار بردن نيب از ـ 381 ماده

 اگر و است كامل هيد موجب نشود اصالح كه يصورت در كنند فاسد را ينيب آن امثال اي سوزاندن اي شكستن با اگر ـ 382 ماده

 .باشد يم ناريد كصدي موجب شود جبران بيع بدون



 .باشد يم كامل هيد ثلث موجب فلج ينيب بردن نيب از و است كامل هيد ثلث دو موجب ينيب كردن فلج ـ 383 ماده

 و سوراخ دو هر كه يطور به ينيب كردن سوراخ و است كامل هيد ثلث موجب ينيب يسوراخها از كي هر بردن نيب از ـ 384 ماده

 و است كامل هيد ثلث موجب نشود آن رفتن نيب از باعث كه يصورت در دينما سوراخ را آن آنكه اي شود پاره آن انيم فاصل  پرده

 .باشد يم هيد خمس موجب شود واصالح جبران اگر

 .باشد يم كامل هيد نصف است خون دنيچك محل كه ينيب نوك بردن نيب از هيد ـ 385 ماده

        گوشگوشگوشگوش    ههههييييدددد    ــــ    چهارمچهارمچهارمچهارم    فصلفصلفصلفصل

 آن از يمقدار بردن نيب از و كامل هيد نصف كدام هر بردن نيب از و دارد كامل هيد گوش دو مجموع بردن نيب از ـ 386 ماده

 .بود خواهد گوش تمام به نسبت تيرعا با مقدار همان  هيد موجب

 .بود خواهد نسبت همان به هيد موجب آن از يقسمت بردن نيب از و دارد را گوش آن هيد ثلث گوش نرمه بردن نيب از ـ 387 ماده

 .دارد هيد ثلث گوش كردن پاره ـ 388 ماده

 .دارد را هيد ثلث فلج گوش دنيبر و هيد ثلث دو گوش كردن فلج ـ 389 ماده

 شكستن و استخوان به تيسرا موجب اي رساند بيآس آن به و كند تيسرا ييشنوا حس به گوش به رساندن بيآس هرگاه ـ تبصره

 .بود خواهد يا جداگانه هيد كدام هر يبرا شود آن

 .كسانندي  فوق موارد در مذكور احكام در كر گوش و شنوا و سالم گوش ـ 390 ماده

        لبلبلبلب    ههههييييدددد    ــــ    پنجمپنجمپنجمپنجم    فصلفصلفصلفصل

 از يمقدار هر بردن نيب از و كامل هيد نصف لبها از كدام هر بردن نيب از و دارد امل ك هيد لب دو مجموع بردن نيب از ـ 391 ماده

 .بود خواهد لب تمام به نسبت تيرعا با مقدار همان هيد موجب لب

 .دينما يم نييتع را آن حاكم كه است يمقدار موجب نپوشاند را ها دندان آن اثر در و كند جمع را ها لب كه يتيجنا ـ 392 ماده

 هيد ثلث دو موجب نرود كنار دندانها از آن مانند و خنده با كه يطور به بشود ها لب شدن سست موجب كه يتيجنا ـ 393 ماده

 .باشد يم كامل

 .دارد هيد ثلث حس يب و فلج يها لب بردن نيب از ـ 394 ماده

 خوب و اصالح صورت در و است كامل هيد ثلث موجب شوند انينما ها دندان كه يطور به لب دو اي كي شكافتن ـ 395 ماده

 .بود خواهد كامل هيد خمس شدن

        زبانزبانزبانزبان    ههههييييدددد    ــــ    ششمششمششمششم    فصلفصلفصلفصل

 الل زبان تمام دنيبر و دارد كامل هيد آن مانند و يمغز ضربه اي سالم انسان كردن الل اي سالم زبان تمام بردن نيب از ـ 396 ماده

 .بود خواهد كامل هيد ثلث



  زبان از يقسمت هيد يول بود خواهد زبان تمام به نسبت تيرعا با مقدار همان هيد موجب الل زبان از يمقدار بردن نيب از ـ 397 ماده

 .بود خواهد حروف يادا قدرت دادن دست از نسبت به سالم

 حاكم نييتع با گردد بيع باعث لكن نشود حروف رفتن نيب از موجب و شده وارد زبان بر كه يتيجنا هيد مقدار نييتع ـ 398 ماده

 .خواهدبود

 مقدار يگريد و باشد حروف از يمقدار يادا قدرت رفتن نيب از باعث كه كند قطع يكس را زبان از يمقدار هرگاه ـ 399 ماده

 .باشد يم حروف يادا قدرت رفتن نيب از نسبت به هيد گردد حروف يباق از يمقدار رفتن نيب از باعث كه را گريد

 . است كامل هيد موجب گفتن سخن حد از قبل كودك زبان دنيبر ـ 400 ماده

 او زبان كه شود معلوم بعدا اگر و دارد هيد ثلث ديگو ينم سخن يول دهيرس گفتن سخن حد به كه يكودك زبان دنيبر ـ 401 ماده

 .شود يم گرفته يجان از هيبق و محسوب كامل هيد داشته تكلم قدرت و سالم

 شود سالم و برگردد اول حال به زبان دوباره و شود گرفته يجان از كامل هيد و گردد شدن الل موجب يتيجنا هرگاه ـ 402 ماده

 .شد خواهد مسترد هيد

        دنداندنداندنداندندان    ههههييييدددد    ــــ    هفتمهفتمهفتمهفتم    فصلفصلفصلفصل

 :شود يم عيتوز ريز بيترت به و دارد كامل هيد هشتگانه و ستيب يدندانها تمام بردن نيب از ـ 403 ماده

 و ديرو يم نييپا در عدد دو باال در عدد دو كدام هر از كه شين و ييچهارتا و شيپ از عبارتند كه جلو يدندانها از كي هر ـ 1

 .شود يم ناريد ششصد آنها مجموع هيد و ناريد پنجاه بود خواهد تا  دوازده جمعا

 جمعا و دارد قرار ضرس سه و ضاحك كي كدام هر در نييپا و باال از يانيپا سمت چهار در كه عقب يدندانها از كي هر ـ 2

 .شود يم ناريد چهارصد آنها مجموع هيد و ناريد پنج و ستيب بود تاخواهد شانزده

 شود حاصل ينقص آنها كندن در اگر و ندارد يا هيد شود دهييرو كه طرز هر به و باشد كه نام هر به ياضاف يدندانها ـ 404 ماده

  شالق ضربه 74 تا يقاض نظر به يول داشت نخواهد ارش نشود حاصل ينقص گونه چيه اگر و است يقاض با آن ارش مقدار نييتع

 .شود يم محكوم

 اثر در اي باشد كمتر خلقتا خواه ابدي يم كاهش كامل هيد از نسبت همان به باشد كمتر تا هشت و ستيب از دندانها هرگاه ـ 405 ماده

 .باشد شده كم يا عارضه

 آن هيد فتدين و شود اهيس تيجنا اثر در يدندان اگر و ستين باشد يم گوناگون يرنگها يدارا كه ييدندانها انيم يفرق ـ 406 ماده

 . است سالم دندان همان ثلث شده اهيس قبال كه يدندان هيد و باشد سالم كه است دندان همان هيد ثلث دو

 . است حاكم با آن يمال مهيجر نييتع باشد آن بردن نيب از و كندن بدون كه دندان)  اشقاق( شكاف ـ 407 ماده



 مزبور مقدار شكستن از بعد اگر و دارد را دندان آن كامل هيد شهير بقاء با است انينما كه دندان از مقدار آن شكستن ـ 408 ماده

 مقدار كه باشد يكس همان كنده شهير از را هيبق كه يكس خواه شود يم نييتع حاكم نظر با آن مهيجر بكند شهير از را  هيبق يكس

 . يگريد اي شكسته را دندان انينما

 هيد ديبرو دندان آن يجا به اگر و دارد را آن كامل هيد دينرو دندان آن يجا به گريد كه كودك يريش دندان كندن ـ 409 ماده

 .باشد يم شتر كي شد كنده كه يريش  دندان هر

 .شود سابق مانند دوباره و دهند قرار محلش در را همان گرچه دارد كامل هيد شود كنده كه يدندان ـ 410 ماده

 .دارد كامل هيد آن كندن شود ياصل دندان مانند و رديگ قرار شده كنده ياصل دندان يجا به يگريد دندان هرگاه ـ 411 ماده

        گردنگردنگردنگردن    ههههييييدددد    ــــ    هشتمهشتمهشتمهشتم    فصلفصلفصلفصل

 .دارد كامل هيد شود كج گردن كه يطور به گردن شكستن ـ 412 ماده

 نييتع حاكم نظر با آن مهيجر گردد غذا فروبردن مانع كه يتيجنا نيهمچن و شود گردن شدن كج موجب كه يتيجنا ـ 413 ماده

 .شود يم

 ديبا فقط ندارد هيد گردد ليزا آن اثر شده غذا بردن فرو مانع نيهمچن و گردن شدن كج موجب كه يتيجنا هرگاه ـ 414 ماده

 .ببرد فرو را غذا اي بدارد نگه ميمستق را گردن بتواند يدشوار با ، آن اثر شدن برطرف از بعد گرچه شود  پرداخت ارش

        فكفكفكفك    ههههييييدددد    ــــ    نهمنهمنهمنهم    فصلفصلفصلفصل

 كي هر از يمقدار بردن نيب از و باشد يم ناريد پانصد آنها كدام هر هيد و دارد كامل هيد فك دو مجموع بردن نيب از ـ 415 ماده

 فك مساحت هيد احتساب با هيد نصف گريد فك از يمقدار با فك كي بردن نيب از هيد و است مقدار همان مساحت هيد  موجب

 .خواهدبود گريد

 .گردد يم محسوب جداگانه كي هر هيد برود نيب از دندان با فك اگر و باشد يم دندان هيد از مستقل فك هيد ـ 416 ماده

 . است حاكم نظر با آن يمال مهيجر نييتع گردد دنيجو نقص و يدشوار باعث اي شود فك نقص موجب كه يتيجنا ـ 417 ماده

    پاپاپاپا    وووو    دستدستدستدست    ههههييييدددد    ــــ    دهمدهمدهمدهم    فصلفصلفصلفصل

 يمجن خواه است كامل هيد نصف ها دست از كدام هر هيد و دارد كامل هيد مچ مفصل تا دست دو مجموع بردن نيب از ـ 418 ماده

 .باشد داده دست از يا سانحه اثر در اي خلقتا را گريد دست و دست كي اي باشد دست دو يدارا  هيعل 

 . است ناريد پانصد مچ تا اي تنها دست هر انگشتان قطع هيد ـ 419 ماده

 حاكم نظر با است شده انگشت بدون يا سانحه اثر در اي و بوده انگشت بدون خلقتا كه دست كف دنيبر يمال مهيجر ـ 420 ماده

 .شود يم  نييتع

 پانصد شانه تا دست قطع هيد نيهمچن و نباشد خواه و باشد كف يدارا خواه است ناريد پانصد آرنج تا دست قطع هيد ـ 421 ماده

 .باشد نداشته خواه باشد داشته آرنج خواه ناراستيد



 به است ناريد پانصد گردد قطع آرنج از باالتر اي و شود قطع مچ مفصل از شيب اگر است انگشت يدارا كه يدست هيد ـ 422 ماده

 .شود يم نييتع مساحت گرفتن نظر در با كه ارش اضافه

 يقاض ديزا دست به نسبت و است ناريد پانصد ياصل دست هيد باشد داشته دست دو اش شانه اي آرنج اي مچ از كه يكس ـ 423 ماده

 .دهد يم خاتمه را نزاع بداند مصلحت كه هرنحو به

 .بود خواهد خبره نظر به ديزا و ياصل دست صيتشخ

 . است كامل هيد عشر انگشت هر هيد بود، خواهد كامل هيد پا دو انگشت ده هيد نيهمچن و دست دو انگشت ده هيد ـ 424 ماده

 انگشت هيد ثلث شست ريغ يها انگشت از يبند هر دنيبر و شود يم ميتقس انگشت آن يبندها عدد به انگشت هر هيد ـ 425 ماده

 . است سالم شست هيد نصف شست در و  سالم

 . است ياصل بند هيد ثلث ديزا يبندها هيد و است ياصل انگشت هيد ثلث ديزا انگشت هيد ـ 426 ماده

 . است سالم انگشت هيد ثلث فلج انگشت قطع هيد و است سالم انگشت هيد ثلث دو انگشت هر كردن فلج هيد ـ 427 ماده

 . است يجار زين پا در فصل نيا مواد در مذكور احكام ـ 428 ماده

        ناخنناخنناخنناخن    ههههييييدددد    ــــ    ازدهمازدهمازدهمازدهميييي    فصلفصلفصلفصل

  است ناريد پنج ديبرو ديسف و سالم اگر و ناريد ده ديبرو اهيس و فاسد اي دينرو گريد كه يطور به ناخن كندن ـ 429 ماده

        فقراتفقراتفقراتفقرات    ستونستونستونستون    ههههييييدددد    ــــ    دوازدهمدوازدهمدوازدهمدوازدهم    فصلفصلفصلفصل

 آنكه اي ديدرآ يدگيخم و كمان صورت به عالج از بعد اي نشود درمان اصال خواه دارد كامل هيد فقرات ستون شكستن ـ 430 ماده

 يدگيخم باعث كه يتيجنا هيد زين و گردد ادرار زشير و سلس به مبتال اي برود نيب از او يجنس ييتوانا اي برود راه نتواند عصا  بدون

 .بود خواهد كامل هيد دينما سلب را رفتن راه اي نشستن قدرت آنكه اي شود پشت

 كصدي ديبا يجان نماند تيجنا از ياثر و شود موثر معالجه فقرات ستون بر نمودن وارد تيجنا اي شكستن از بعد هرگاه ـ 431 ماده

 .بپردازد ناريد

 كامل هيد ثلث دو پا دو فلج يبرا و كامل هيد شكستن يبرا شود پا دو هر شدن فلج باعث فقرات ستون شكستن هرگاه ـ 432 ماده

 .گردد يم منظور

        نخاعنخاعنخاعنخاع    ههههييييدددد    ــــ    زدهمزدهمزدهمزدهمييييسسسس    فصلفصلفصلفصل

 .بود خواهد مساحت نسبت به آن از يبعض قطع و دارد كامل هيد نخاع تمام قطع ـ 433 ماده

 افزوده نخاع قطع كامل هيد بر باشد نيمع هيد يدارا عضو آن اگر شود گريد عضو بيع موجب نخاع قطع هرگاه ـ 434 ماده

 .شد خواهد افزوده نخاع قطع كامل هيد بر آن ارش نباشد نيمع هيد يدارا عضو آن اگر و گردد يم

    



        ضهضهضهضهييييبببب    ههههييييدددد    ــــ    چهاردهمچهاردهمچهاردهمچهاردهم    فصلفصلفصلفصل

 .دارد هيد ثلث راست ضهيب قطع و هيد ثلث دو چپ ضهيب قطع و كامل هيد دفعتا ضهيب دو قطع ـ 435 ماده

 . ستين آن مانند و سالم و نيعن و بزرگ و كودك و ريپ و جوان نيب مذكور حكم در يفرق ـ تبصره

 .بود خواهد ناريد هشتصد آن هيد شود ديمف رفتن راه مانع تورم اگر و است ناريد چهارصد ضهيب دو كردن ورم هيد ـ 436 ماده

        دندهدندهدندهدنده    ههههييييدددد    ــــ    پانزدهمپانزدهمپانزدهمپانزدهم    فصلفصلفصلفصل

 ريسا از كي هر هيد و ناريد پنج و ستيب باشد يم قلب به طيمح و شده واقع چپ يپهلو در كه ييها دنده از كي هر هيد ـ 437 ماده

 . است ناريد ده ها دنده

        گردنگردنگردنگردن    ررررييييزززز    استخواناستخواناستخواناستخوان    ههههييييدددد    ــــ    شانزدهمشانزدهمشانزدهمشانزدهم    فصلفصلفصلفصل

 شود درمان بيع با اي نشود درمان كه آنها از كدام هر شكستن و دارد كامل هيد ترقوه استخوان دو مجموع شكستن ـ 438 ماده

 .باشد يم ناريد چهل شود درمان يخوب به اگر و است كامل هيد نصف

     گاهگاهگاهگاه    منمنمنمنيييينشنشنشنش    ههههييييدددد    ــــ    هفدهمهفدهمهفدهمهفدهم    فصلفصلفصلفصل

 قادر اگر و دارد كامل هيد نباشد مدفوع ضبط به قادر هيعل  يمجن شود موجب كه)  دنبالچه( گاه منينش استخوان شكستن ـ 439 ماده

 .شد خواهد پرداخت ارش نباشد باد ضبط به قادر و باشد مدفوع ضبط  به

 نيهمچن و دارد كامل هيد گردد مدفوع اي ادرار ضبط عدم موجب و شود واقع دبر و ها ضهيب فاصل حد به كه يا ضربه ـ 440 ماده

 .نباشد هيعل  يمجن ارياخت در مدفوع و ادرار ضبط آن اثر در كه ديآ وارد يگريد محل به يا اگرضربه

 زين مهرالمثل ، زن كامل هيد بر عالوه كند ضبط را ادرار نتواند او شود باعث كه انگشت با دختر بكارت بردن نيب از ـ 441 ماده

 .دارد

    استخوانهااستخوانهااستخوانهااستخوانها    ههههييييدددد    ــــ    هجدهمهجدهمهجدهمهجدهم    فصلفصلفصلفصل

 بيع بدون و شود معالجه اگر و باشد يم آن خمس است ينيمع هيد عضو آن يبرا كه يعضو هر استخوان شكستن هيد ـ 442 ماده

 هيد پنجم چهار بيع بدون درمان صورت در و عضو آن هيد ثلث آن دنيكوب هيد و است آن شكستن هيد پنجم چهار آن هيد گردد

 .باشد يم استخوان  شدن خرد

 بيع بدون اگر و است عضو همان هيد ثلث دو گردد دهيفا يب عضو آن كه يطور به عضو از استخوان كردن جدا در ـ 443 ماده

 .باشد يم كردن جدا اصل هيد پنجم چهار آن هيد شود،  درمان

        عقلعقلعقلعقل    ههههييييدددد    ــــ    نوزدهمنوزدهمنوزدهمنوزدهم    فصلفصلفصلفصل

 .دارد ارش شود آن نقصان موجب اگر و دارد كامل هيد گردد عقل زوال موجب كه يتيجنا هر ـ 444 ماده

 .شد نخواهد قصاص موجب آن كردن كم اي عقل بردن نيب از ـ 445 ماده



 خواهد جداگانه هيد كدام هر يبرا شود ليزا عقل ، دست دنيبر اي سر شكستن و يمغز ضربه مانند يتيجنا اثر در هرگاه ـ 446 ماده

 .شود ينم تداخل و بود

 ارش و شود يم مسترد هيد برگردد عقل دوباره و شود افتيدر يجان از كامل هيد و شود ليزا عقل يتيجنا اثر در هرگاه ـ 447 ماده

 .شد خواهد پرداخت 

 نقصان اي زوال خبرگان يرا اختالف اثر در اگر و باشد يم عادل خبره نفر دو آن نقصان اي عقل زوال صيتشخ مرجع ـ 448 ماده

 . است مقدم سوگند با يجان قول نشود ثابت عقل

        ييييييييشنواشنواشنواشنوا    حسحسحسحس    ههههييييدددد    ــــ    ستمستمستمستمييييبببب    فصلفصلفصلفصل

 دارد كامل هيد نصف گوش كي ييشنوا حس بردن نيب از و كامل هيد گوش دو مجموع ييشنوا حس بردن نيب از ـ 449 ماده

 .باشد يگريد از تر يقو دو آن از يكي ييشنوا  گرچه

 .دارد هيد نصف او سالم گوش كردن كر باشد ها گوش از يكي ييشنوا حس فاقد يكس هرگاه ـ 450 ماده

 مستقر هيد گردد يبرنم كه دهند يگواه خبره اهل عادل نفر دو اي گردد ينم بر ييشنوا حس كه باشد معلوم هرگاه ـ 451 ماده

 هيد برنگردد ييشنوا مدت آن گذشتن با و باشد داشته ينيمع مدت گذشت از پس را آن برگشت به ديام خبره اهل اگر و شود يم

 مسترد هيد برگردد آن افتيدر از بعد اگر و شود يم ثابت ارش برگردد هيد افتيدر از قبل ييشنوا اگر و كند يم دايپ استقرار

 .بود خواهد ثابت هيد رديبم هيد افتيازدر قبل هيعل  يمجن اگر و شود ينم

 به ييشنوا حس گوش كي دنيبر با هرگاه و است الزم كامل هيد دو برود نيب از ييشنوا گوش دو هر دنيبر با هرگاه ـ 452 ماده

 الزم تيجنا هيد هم برود نيب از ييشنوا حس يگريد تيجنا با اگر شود يم الزم هيد نصف و كامل هيد كي برود نيب از يكل طور

 . ييشنوا  هيد هم و است

 ييشنوا مانع كه داده رخ ينقص آن يمجرا در يول نرفته نيب از ييشنوا كه دهند يگواه خبره اهل عادل نفر دو هرگاه ـ تبصره

 . است ثابت ييشنوا هيد همان است

 ارش پرداخت به ييشنوا هيد بر عالوه يجان ديبگو سخن نتواند شدن كر اثر در نكرده باز زبان كه يكودك هرگاه ـ 453 ماده

 .شود يم  محكوم

 .دارد كامل هيد دو برود نيب از ييايگو و ييشنوا حس يتيجنا اثر در هرگاه ـ 454 ماده

 . است ارش پرداخت به محكوم شود يگريد گوش پرده شدن پاره سبب يكس اگر ـ 455 ماده

 و است لوث باب از مورد نشود روشن موضوع معتمد خبره نظر با هرگاه هيعل يمجن و يجان اختالف صورت در ـ 456 ماده

 .كرد خواهد افتيدر را هيد قسامه با  هيعل يمجن

        ييييييييناناناناييييبببب    ههههييييدددد    ــــ    كمكمكمكميييي    وووو    ستستستستييييبببب    فصلفصلفصلفصل

 .دارد كامل هيد نصف چشم كي يينايب بردن نيب از و دارد كامل هيد چشم دو هر يينايب بردن نيب از ـ 457 ماده



 .باشد ينم آن مانند و كور شب اي لوچ اي نيزبيت چشم نيب مذكور حكم در يفرق ـ تبصره

 گريد تيجنا اثر در اگر و بود نخواهد حدقه كندن هيد از شيب آن هيد برود نيب از يينايب ، چشم حدقه كندن با هرگاه ـ 458 ماده

 . يينايب هيد هم و است الزم آن ارش اي تيجنا هيد هم برود نيب از يينايب سر، شكستن مانند

 نكهيا به عادل خبره زن دو و مرد خبره كي اي عادل خبره مرد دو يگواه با ، هيعل يمجن و يجان نيب اختالف صورت در ـ 459 ماده

 و شود يم ثابت هيد نكنند نييتع را آن مدت يول هست آن برگشت به ديام نديبگو نكهيا اي گردد ينم بر گريد و رفته نيب از  يينايب

 .بود خواهد ثابت هيد برنگردد يينايب و شود يسپر مدت آن و ندينما نييتع يمتعارف مدت آن برگشت يبرا اگر نيهمچن

 هيد بكند را او حدقه يگريد اگر نيهمچن و ابدي يم استقرار هيد رديبم شده نييتع مدت شدن يسپر از قبل هيعل  يمجن هرگاه و

 .بود خواهد ثابت اول يبرجان يينايب

 .باشد يم الزم ارش فقط اول يجان بر بكند، را چشم آن يگريد شخص و برگردد يينايب هرگاه و

 همساالن با سنجش و شيآزما با بيترت به شده كم او چشم كي اي چشم دو هر يينايب كه شود يمدع هيعل يمجن هرگاه ـ 460 ماده

 قيطر از نشود حاصل علم شيآزما قيطر از كه يصورت در و شود يم پرداخت هيد تفاوت نسبت به گرشيد چشم با سهيمقا با اي

 .شود يم اقدام قسامه

 سوگند قسامه با را او حاكم نباشد نيب در متخصصان از يشهادت و شده ليزا او يينايب كه كند ادعا هيعل  يمجن هرگاه ـ 461 ماده

 .كند يم صادر حكم او نفع وبه دهد يم

 آن شدن كم نسبت به يينايب شدن كم يبرا و قسم سه چشم كي يكور يبرا و قسم شش چشم دو يكور يبرا قسامه ـ تبصره

 .گريد افراد با اي كند ادي قسم ييتنها به يمدع نكهيا از اعم باشد يم

        ييييييييااااييييبوبوبوبو    حسحسحسحس    ههههييييدددد    ــــ    دومدومدومدوم    وووو    ستستستستييييبببب    فصلفصلفصلفصل

 هيد نصف يمجر كي ييايبو بردن نيب از صورت در و دارد كامل هيد ينيب يمجرا دو هر ييايبو حس بردن نيب از ـ 462 ماده

 .ديبنما صلح فيتكل نيطرف به ديبا حكم صدور از قبل رياخ مورد در يقاض و است

 ييايبو حس رفتن نيب از عادل متخصص دو به مراجعه با اي شيآزما با هرگاه هيعل يمجن و يجان نيب اختالف صورت در ـ 463 ماده

 .شود يم حكم يمدع نفع به) 461 ماده تبصره طبق( قسامه با نشود ثابت آن شدن كم اي

 مصالحه ديبا برگردد آن از بعد اگر و شد خواهد پرداخت آن ارش برگردد هيد پرداخت از قبل ييايبو حس هرگاه ـ 464 ماده

 .شود يم ثابت هيد رديبم ييايبو برگشت انتظار مدت شدن يسپر از قبل هيعل  يمجن اگر و ندينما

 رفت نيب از ييايبو گريد تيجنا اثر در اگر و شود يم الزم هيد دو برود نيب از ييايبو حس ينيب دنيبر اثر در هرگاه ـ 465 ماده

 .شد خواهد اضافه ييايبو هيد بر آن ارش باشد نداشته نيمع هيد تيجنا آن اگر و شود يم افزوده ييايبو هيد بر تيجنا هيد

        ييييييييچشاچشاچشاچشا    ههههييييدددد    ــــ    سومسومسومسوم    وووو    ستستستستييييبببب    فصلفصلفصلفصل

 . است ارش موجب ييچشا حس بردن نيب از ـ 466 ماده



 نيب از ييچشا حس يگريد تيجنا با اگر و بود نخواهد زبان هيد از شيب برود نيب از ييچشا حس زبان دنيبر با هرگاه ـ 467 ماده

 .گردد يم افزوده ييچشا حس ارش بر تيجنا آن ارش اي هيد برود

 .شود يم مسترد ارش برگردد ييچشا حس كه يصورت در ـ 468 ماده

 با ، لوث صورت در وگرنه شود يم عمل آن طبق شود روشن تيجنا مقدار عادل كارشناس نفر دو به مراجعه با اگر ـ 469 ماده

 .شد خواهد صادر او نفع به حكم مورد حسب يمدع  قسامه

    ييييييييااااييييگوگوگوگو    وووو    صوتصوتصوتصوت    ههههييييدددد    ــــ    چهارمچهارمچهارمچهارم    وووو    ستستستستييييبببب    فصلفصلفصلفصل

 و اخفات با بتواند گرچه دارد كامل هيد كند آشكار را شيصدا نتواند كه كامل طور به شخص صوت بردن نيب از ـ 470 ماده

 .برساند را شيصدا  آهسته

 .دارد كامل هيد زين ديبگو سخن اصال نتواند كه كامل طور به ييايگو بردن نيب از ـ 471 ماده

 . است ارش شود صوت نقصان موجب كه يتيجنا در ـ 472 ماده

 .گردد معلوم مصالحه با ديبا شود حروف از يبعض به نسبت صوت رفتن نيب از باعث كه يتيجنا ارش ـ 473 ماده

        منافعمنافعمنافعمنافع    زوالزوالزوالزوال    ههههييييدددد    ــــ    پنجمپنجمپنجمپنجم    وووو    ستستستستييييبببب    فصلفصلفصلفصل

 :دارد ارش ريز بيترت به شود ادرار زشير و سلس موجب كه يتيجنا ـ 474 ماده

 .دارد كامل هيد روز هر انيپا تا اميا هيكل در آن دوام صورت در ـ الف

 .دارد هيد ثلث دو روز هر از يمين تا روزها هيكل در آن دوام صورت در ـ ب

 .دارد هيد ثلث روز برآمدن هنگام تا روزها هيكل در آن دوام صورت در ـ ج

 .شود يم نييتع حاكم نظر با آن مهيجر شود خوب بعدا و بود روزها از يبعض در ادرار زشير و سلس هرگاه ـ تبصره

 : است ارش باعث ريز يارتكاب اعمال ـ 475 ماده

 .شود انزال رفتن نيب از باعث ـ الف

 .ببرد نيب از را يباردار و مثل ديتول قدرت ـ ب

 .ببرد نيب از را مقاربت لذت ـ ج

 .دارد كامل هيد شود كامل طور به مقاربت توان رفتن نيب از باعث كه يتيجنا ـ 476 ماده

 هايماريب از يبعض آمدن ديپد موجب اي لمس ، خواب مانند گردد منافع از يبعض نقص اي زوال موجب كه يتيجنا هر در ـ 477 ماده

 .شود يم نييتع ارش باشد نشده نيمع آن هيد و شود



 نسبت به گاه ختنه از كمتر و دارد كامل هيد شود قطع شتريب اي و گاه ختنه محل از مرد تيرجول آلت هرگاه ـ 478 ماده

 .شد خواهد پرداخت هيد از نسبت همان  به و گردد يم  احتساب گاه ختنه مساحت

 .دارد هيد نصف شود قطع آن طرف كي هرگاه و دارد كامل هيد شود قطع كال زنانه آلت هرگاه ـ 479 ماده

  جراحات ديه ـ دهم باب

        صورتصورتصورتصورت    وووو    سرسرسرسر    جراحتجراحتجراحتجراحت    ههههييييدددد    ــــ    اولاولاولاول    فصلفصلفصلفصل

 : است ريز بيترت به صورت و سر جراحت هيد ـ 480 ماده

 .شتر كي ـ شود يجار خون آنكه بدون پوست خراش : حارصه ـ 1

 .شتر دو ـ اديز اي كم باشد خون انيجر با همراه و شود گوشت وارد ياندك مقدار و بگذرد پوست از كه يخراش : هيدام ـ 2

 .شتر سه ـ نرسد استخوان يرو نازك پوست به لكن شود گوشت قيعم يدگيبر موجب كه يجراحت : متالحمه ـ 3

 .شتر چهار ـ برسد استخوان يرو نازك پوست به و بگذرد گوشت از كه يجراحت : سمحاق ـ 4

 .شتر پنج ـ كرده آشكار را استخوان و زده كنار را استخوان يرو نازك پوست و بگذرد گوشت از كه يجراحت : موضحه ـ 5

 .شتر ده ـ باشد نكرده ديتول را يجراحت گرچه بشكند  را استخوان كه يعمل : هاشمه ـ 6

 .شتر پانزده ـ نباشد سريم استخوان كردن جابجا با  جز آن درمان كه يجراحت : منقله ـ 7

 .دارد هيد شتر 33 اي و كامل هيد ثلث برسد  مغز سهيك به كه يجراحت : مأمومه ـ 8

 .گردد يم افزوده او بر ارش كامل هيد ثلث از ريغ كند پاره را مغز سهيك كه يجراحت : دامغه ـ 9

 .باشد يم صورت و سر جراحات حكم در لب و ينيب و گوش جراحات هيد ـ تبصره

 هيد يدارا عضو آن كه يصورت در شود واقع صورت و سر ريغ در 5 تا 1 يبندها در مذكور يجراحتها از يكي هرگاه ـ 481 ماده

 واقع صورت و سر ريغ در كه را  فوق يجراحتها هيد نسبت همان مقدار به آنگاه ديسنج كامل هيد با را آن هيد نسبت ديبا باشد نيمع

 . است الزم ارش دادن نباشد نيمع هيد يدارا عضو آن كه يصورت در و كرد نييتع شود يم

 .باشد يم بدن جراحات حكم در گردن به وارده جراحات ـ تبصره

    شودشودشودشود    ييييمممم    واردواردواردوارد    انسانانسانانسانانسان    بدنبدنبدنبدن    دروندروندروندرون    بهبهبهبه    كهكهكهكه    ييييجراحتجراحتجراحتجراحت    ههههييييدددد    ــــ    دومدومدومدوم    فصلفصلفصلفصل

 : است ريز بيترت به شود يم وارد انسان بدن درون به كه يجراحت هيد ـ 482 ماده

 . است كامل هيد ثلث شود وارد انسان يپهلو اي و پشت اي نهيس اي شكم به جهت هر از و لهيوس هر با كه يجراحت:  جائفه ـ الف

 .دارد كامل هيد ثلث دو باشد آمده رونيب گريد طرف از و فرورفته بدن طرف كي از يا لهيوس هرگاه ـ ب



 . است گرم و سرد سالح از اعم جراحت واردكننده لهيوس ـ تبصره

    رودرودرودرود    ييييفرومفرومفرومفروم    انسانانسانانسانانسان    يييياعضااعضااعضااعضا    دردردردر    كهكهكهكه    ييييجراحتجراحتجراحتجراحت    ههههييييدددد    ــــ    سومسومسومسوم    فصلفصلفصلفصل

 در و ناريد كصدي آن هيد باشد مرد هيعل يمجن كه يصورت در رود فرو پا اي دست در آن مانند اي گلوله اي زهين هرگاه ـ 483 ماده

 . است الزم ارش دادن باشد زن  كه يصورت

  شود يم تورم اي  پوست رنگ رييتغ باعث كه يتيجنا هيد ـ ازدهمي باب

 : است ريز قرار به گردد ريمتغ پوست رنگ آن اثر در كه يضربت هيد ـ 484 ماده

 .ناريد شش يشكستگ و جراحت بدون صورت شدن اهيس ـ الف

 .ناريد سه صورت شدن كبود ـ ب

 . مين و ناريد كي صورت شدن سرخ ـ ج

 ربع سه شدن سرخ صورت در و مين و ناريد كي شدن كبود صورت در و ناريد سه شدن اهيس صورت در بدن ياعضا ريسا در ـ د

 . ناراستيد

 يقسمت اي صورت تمام رنگ رييتغ انيم يفرق نيهمچن و ستين بزرگ و كوچك و مرد و زن نيب مذكور حكم در يفرق ـ 1 تبصره

 .باشد ينم گردد ليزا اي بماند يمدت تيجنا اثر آنكه نيب يفرق زين و آن از

 . است الزم ارش دادن شود سر پوست رنگ رييتغ باعث كه يتيجنا ـ 2 تبصره

 انيب قبال كه هيد بر آن ارش شود رنگ رييتغ و تورم موجب اگر و است الزم ارش دادن شود تورم موجب كه يتيجنا ـ 485 ماده

 .شود يم  افزوده شد

 همان هيد ثلث فلج عضو كردن قطع هيد و است عضو همان هيد ثلث دو دارد نيمع هيد كه يعضو هر كردن فلج هيد ـ 486 ماده

 . است عضو

   نيجن سقط هيد ـ دوازدهم باب

 : است ريز بيترت به نيجن سقط هيد ـ 487 ماده

 .ناريد ستيب شده مستقر رحم در كه نطفه هيد ـ 1

 .ناريد چهل است بسته خون كه علقه هيد ـ 2

 .ناريد شصت است درآمده گوشت صورت به كه مضغه هيد ـ 3

 .ناريد هشتاد است دهيينرو گوشت هنوز و درآمده استخوان صورت به كه يا مرحله در نيجن هيد ـ 4

 .ناريد كصدي نشده دايپ آن در روح هنوز و شده تمام آن يبند استخوان و گوشت كه نيجن هيد ـ 5



 .باشد ينم پسر و دختر نيب يفرق چيه فوق مراحل در ـ تبصره

 ربع سه باشد مشتبه اگر و كامل هيد نصف باشد دختر اگر و كامل هيد باشد پسر اگر است شده دايپ آن در روح كه نيجن هيد ـ 6

 .بود خواهد كامل هيد

 .شود افزوده مادر هيد بر ديبا باشد كه يا مرحله هر در نيجن هيد شود سقط اي و رديبم نيجن مادر، كشتن اثر در هرگاه ـ 488 ماده

 .برد ينم يسهم هيد آن از خود و بپردازد ديبا باشد كه يا مرحله هر در را آن هيد كند سقط را خود نيجن يزن هرگاه ـ 489 ماده

 .بود خواهد جداگانه هيد آنها از كي هر عدد به باشند رحم كي در نيجن چند هرگاه ـ 490 ماده

 . است نيجن همان هيد نسبت به آن جراحات و نيجن ياعضا هيد ـ 491 ماده

 دايپ روح خواه اوست عاقله بر محض يخطا موارد در و است يجان عهده بر عمد شبه و عمد موارد در نيجن سقط هيد ـ 492 ماده

 .باشد نكرده خواه و باشد كرده

 ارش و هيد نباشد ثابت متخصص پزشك نظر طبق آن بودن انسان منشا كه شود ساقط زن از يزيچ تيجنا اثر در اگر ـ 493 ماده

 .بود خواهد ارش اي هيد پرداخت به محكوم يجان مورد برحسب باشد شده وارد مادر بر يا صدمه آن اثر در اگر لكن ندارد

  شود يم واقع مرده بر كه يتيجنا هيد ـ زدهميس باب

 : است ريز بيترت به شود يم واقع مسلمان مرده بر كه يتيجنا هيد ـ 494 ماده

 .ناريد كصدي سر دنيبر ـ الف

 كي اي دست از انگشت كي دنيبر و ناريد پنجاه پا كي اي دست كي دنيبر و ناريد كصدي پا دو هر اي دست دو هر دنيبر ـ ب

 .گردد يم ملحوظ نسبت نيهم به جوارح و اعضا ريسا نقص اي قطع و ناريد ده پا از انگشت

 پرداخت آن از او يبده و شده محسوب تيم خود مال بلكه رسد ينم ورثه به راثيم عنوان به ماده نيا در مذكور هيد ـ تبصره

 .شوديم صرف ريخ يراهها در و گردد يم

 تيفيك و نوع و انسان كامله هيد گرفتن نظر در با دهيگرد منظور ارش قانون نيا مقررات موجب به كه يموارد هيكل در ـ 495 ماده

 .شود يم نييتع كارشناس نظر طبق وارده خسارت ، زانيم  تيجنا

 منظور و ندارد تيموضوع ناريد و شتر است شده نييتع شتر اي ناريد برحسب هيد كه اتيد از يموارد قانون نيا در ـ 496 ماده

 .باشد يم ريمخ آن نوع انتخاب در يجان و است كامله هيد از مشخص  نسبت

 . است يملغ باشند ريمغا قانون نيا با كه ينيقوان هيكل ـ 497 ماده

 ياساس قانون پنجم و هشتاد اصل طبق كه تبصره سه و كصدي و ماده هفت و نود و چهارصد بر مشتمل « ياسالم مجازات« موضوع

 بيتصو به ياسالم يشورا مجلس يحقوق و ييقضا امور ونيسيكم هفتاد و صديس و كهزاري ماه مرداد هشتم شنبه سه روز درجلسه

 آن يشيآزما ياجرا مدت سال پنج با نه و شصت و صديس و كهزاري ماهيد هجدهم مورخ شنبه سه روز يعلن جلسه در و  دهيرس



 ياساس قانون دوازدهم و كصدي اصل ياجرا در ، گرفته قرار نگهبان يشورا و مجلس اختالف مورد آن 5 ماده و  دهيگرد موافقت

 فوق حهيال پنج ماده و يبررس نظام مصلحت صيتشخ مجمع هفتاد و صديس و كهزاري آذرماه هفتم مورخ  شنبه پنج روز جلسه در

 . است دهيرس نظام مصلحت صيتشخ  مجمع بيتصو به نايع الذكر

 : بازدارنده هاي مجازات و تعزيرات:  پنجم كتاب

        كشوركشوركشوركشور    ييييخارجخارجخارجخارج    وووو    ييييداخلداخلداخلداخل    تتتتييييامنامنامنامن    ضدضدضدضد    ممممييييجراجراجراجرا: : : :     اولاولاولاول    فصلفصلفصلفصل

 يعنوان اي اسم هر تحت كشور از خارج اي داخل در نفر دو از شيب  يتيجمع شعبه اي تيجمع ، دسته ، يمرام هر با هركس ـ 498 ماده

 محكوم سال ده تا دو از حبس به نشود شناخته محارب و باشد كشور تيامن زدن برهم آن هدف كه دينما اداره اي دهد ليتشك 

 .شود يم

 سال پنج تا ماه سه به ابد،ي تيعضو) 498( ماده در مذكور يها تيجمع شعب اي ها تيجمع اي ها دسته از يكي در هركس ـ 499 ماده

 . است بوده اطالع يب  آن اهداف از شود ثابت نكهيا مگر گردد يم محكوم حبس

 به دينما يغيتبل تيفعال نحو هر به نظام مخالف يها سازمان و گروهها  نفع به اي رانيا ياسالم يجمهور نظام هيعل هركس ـ 500 ماده

 .شد خواهد محكوم كسالي تا ماه سه از حبس

 ارياخت در عامدا و عالما را كشور يخارج اي يداخل استيس  به راجع ماتيتصم و اسناد اي اسرار اي ها نقشه هركس ـ 501 ماده

 به نظر باشد، يجاسوس ينوع متضمن كه ينحو به كند مطلع آن مفاد از اي دهد قرار ندارند را آنها به يدسترس تيصالح كه يافراد

 .شود يم محكوم حبس سال ده تا كي به جرم ومراتب اتيفيك

 به شود يجاسوس ميجرا از يكي مرتكب رانيا قلمرو در گريد گانهيب دولت ضرر به و گانهيب دولت كي نفع به هركس ـ 502 ماده

 .شد خواهد محكوم حبس سال پنج تا كي به دينما وارد صدمه يمل تيامن به كه ينحو

 و شود داخل مربوطه مواضع به يتيامن اي ينظام اي ياسيس ازاسرار اطالع كسب اي يبردار نقشه اي سرقت قصد به هركس ـ 503 ماده

 استحكامات از يعكسبردار اي لميف گرفتن اي يبردار نقشه درحال  صالحيذ مقامات اي نيمامور اجازه بدون كه ياشخاص نيهمچن

 .شوند يم محكوم حبس سال سه تا ماه شش به شوند ريدستگ ممنوعه اماكن اي ينظام 

 فرار، ، انيعص به موثر كيتحر هستند مسلح يروهاين درخدمت ينحو به كه را ياشخاص اي رزمنده يروهاين هركس ـ 504 ماده

 داشته را دشمن مقابل در يخود يروهاين شكست اي حكومت يبرانداز قصد كه يدرصورت كند ينظام فيوظا ياجرا عدم اي  ميتسل

 ماه شش به صورت نيا ريغ در و سال ده تا دو از حبس به شود واقع موثر يو اقدامات چنانچه واال شود يم محسوب محارب باشد

 .شود يم محكوم حبس سال سه تا

  نيمامور اي نظام نيمسوول پوشش با را شده يبند طبقه اطالعات لهيوس هر  به كشور تيامن زدن برهم هدف با هركس ـ 505 ماده

 تا دو از حبس به شود آن انجام به موفق و دهد قرار گرانيد ارياخت در را آن بخواهد چنانچه كند يآور  جمع گريد نحو به اي دولت

 .شود يم محكوم سال پنج تا كي از حبس به صورت نيا ريغ در و سال ده



 داده الزم آموزش آنها به و باشند يم شده يبند طبقه ياطالعات و يحفاظت امور مسوول كه يدولت نيمامور چنانچه ـ 506 ماده

  محكوم حبس ماه شش تا كي به شوند ياطالعات هيتخل دشمنان  توسط يحفاظت اصول تيرعا عدم و يمباالت يب اثر در است شده

 .شوند يم

 اي استير و بوده كنند يم اقدام كشور يخارج اي يداخل تيامن  هيعل كه ياشخاص اي نيمفسد دستجات داخل هركس ـ 507 ماده

 اطالع يدولت نيمامور به هستند، ليدخ فساد و فتنه در كه را ياشخاص  ياسام و تيجنا قصد ، بيتعق از قبل و باشد نداشته يتيمركز

 شخصا كه يصورت در و معاف مجازات از آورد عمل به يموثر  يهمكار يدولت نيمامور با بيتعق به شروع از پس اي و دهد

 .شد خواهد محكوم جرم آن مجازات به فقط باشد شده يگريد جرم مرتكب

 كه يصورت در د،ينما يهمكار رانيا ياسالم يجمهور هيعل هرنحو به متخاصم يخارج دول با يگروه اي هركس ـ 508 ماده

 .گردد يم محكوم حبس سال ده تا كي به نشود شناخته  محارب

 مجازات به شود فصل نيا موضوع يخارج و يداخل تيامن  هيعل ميجرا از يكي مرتكب جنگ زمان در هركس ـ 509 ماده

 .گردد يم محكوم جرم اشدهمان

 به لطمه هرگونه كردن وارد اي شيتفت مامور كه را ي،جاسوسان  دشمن به كمك اي يمل تيامن زدن برهم قصد به هركس ـ 510 ماده

 .شود يم محكوم سال سه تا ماه ازشش حبس به بشود آنها ياخفا سبب اي دينما يمخف و شناخته اند بوده كشور

 و نموده جذب و ييشناسا نحو هر به را يافراد د،ينما  يمخف را جاسوسان اي و كند يجاسوس آنكه بدون هركس ـ تبصره

 .شود يم محكوم حبس سال دو تا ماه شش به دينما يمعرف گانهيب يكشورها اي خصم دولت به كشور تيامن هيعل يجاسوس جهت

 هينقل ليوسا و يكشت ما،يهواپ يگذار بمب به ديتهد يعموم  اذهان شيتشو و كشور تيامن زدن برهم قصد به هركس ـ 511 ماده

 ماه شش به ، اشخاص و دولت به وارده خسارات جبران بر عالوه است شده يگذار بمب مزبور ليوسا كه دينما ادعا اي دينما يعموم 

 .گردد يم محكوم حبس سال دو تا

 نكهيا از صرفنظر كند كيتحر اي اغوا گريكدي با كشتار و جنگ به كشور تيامن زدن هم بر قصد به را مردم هركس ـ 512 ماده

 .گردد يم محكوم حبس سال پنج تا كي به نشود اي بشود غارت و  قتل موجب

 . شود ينم) 512( و) 509( و) 508( مواد مشمول باشد كرده  توبه نظام يابيدست از قبل متهم شود احراز كه يموارد در ـ تبصره

            ييييداخلداخلداخلداخل    مقاماتمقاماتمقاماتمقامات    بهبهبهبه    قصدقصدقصدقصد    سوءسوءسوءسوء    وووو    ييييمذهبمذهبمذهبمذهب    مقدساتمقدساتمقدساتمقدسات    بهبهبهبه    اهانتاهانتاهانتاهانت    ــــ    دومدومدومدوم    فصلفصلفصلفصل

 دينما اهانت)  س( طاهره قهيصد حضرت اي)  ع( نيطاهر ائمه اي عظام يايانب از كيهر اي و اسالم مقدسات به هركس ـ 513 ماده

 .شد خواهد محكوم سال پنج تا كي از حبس به  صورت نيا ريغ در و شود يم اعدام باشد يالنب ساب حكم مشمول اگر

  اهانت انحا از ينحو به يرهبر معظم مقام و هيعل... ا رضوان ياسالم يجمهور انگذاريبن ، ينيخم امام حضرت به هركس ـ 514 ماده

 .شد خواهد محكوم سال دو تا ماه شش از حبس به دينما

 شناخته محارب چنانچه دينما قصد سوء د،يتقل بزرگ مراجع و گانه سه يقوا يروسا از كيهر و رهبر جان به هركس ـ 515 ماده

 .شد خواهد محكوم سال ده تا سه از حبس به نشود



            ييييخارجخارجخارجخارج    يييياساساساسييييسسسس    مقاماتمقاماتمقاماتمقامات    بهبهبهبه    قصدقصدقصدقصد    سوسوسوسو    ــــ    سومسومسومسوم    فصلفصلفصلفصل

 ماده در مذكور مجازات به دينما قصد سو رانيا قلمرو در آن  ياسيس ندهينما اي يخارج كشور سيير جان به هركس ـ 516 ماده

 گردد اعمال تر فيخف مجازات اگر واال بشود متقابل معامله  رانيا به نسبت زين كشور آن در نكهيا به مشروط شود يم محكوم) 515(

 .شود يم محكوم مجازات  همان به

  مقررات و ضوابط مطابق هيد اي قصاص به مزبور مجازات بر عالوه شود ضرب اي جرح اي قتل به يمنته قصد سو چنانچه ـ تبصره

 .شد خواهد محكوم مربوط

 دينما نيتوه است شده وارد رانيا خاك قلمرو در كه آن ياسيس  ندهينما اي يخارج كشور سيير به نسبت علنا هركس ـ 517 ماده

 .بشود متقابل معامله رانيا به نسبت مذكور مورد در زين كشور آن در نكهيا به مشروط شود يم محكوم حبس ماه سه تا كي  به

 و است او يول اي هيعل يمجن مطالبه اي دولت آن ياسيس ندهينما اي مربوطه دولت يتقاضا به منوط فصل نيا مواد اعمال ـ تبصره

 .شد خواهد موقوف زين ييجزا بيتعق تقاضا استرداد درصورت

            قلبقلبقلبقلب    سكهسكهسكهسكه    ججججييييتروتروتروترو    وووو    ههههييييتهتهتهته    ــــ    چهارمچهارمچهارمچهارم    فصلفصلفصلفصل

 يقبل يها حكومت يها سكه ، يآزاد بهار سكه ليقب از يخارج اي يداخل نقره اي طال مسكوك هرنوع هيشب هركس ـ 518 ماده

 و ديخر مورد اي دينما كشور داخل عالما اي بسازد شود، يم  واقع معامله مورد كه گريد يارزها و پولها از را آن رينظا و رهي،ل رانيا

 .شود يم محكوم  سال ده تا كي از حبس به دينما قلب سكه جيترو اي دهد قرار  فروش

 يخارج اي يرانيا نقره اي طال مسكوكات مقدار از آن رينظا و  دنيبر ، دنيتراش ليقب از هرنحو به تقلب قصد به هركس ـ 519 ماده

 .شود يم محكوم سال سه تا كي از حبس به دينما كشور  داخل را آن اي شركت مسكوكات ليقب نيا جيترو در عامدا عالما اي بكاهد

 اي دينما كشور داخل را آنها عامدا عالما اي بسازد را نقره و طال از ريغ يخارج اي يداخل جيرا مسكوكات هيشب هركس ـ 520 ماده

 .شود يم محكوم سال سه تا كي از حبس به دهد قرار فروش و ديخر مورد اي كند شركت آنها جيترو در

 ، هيقض كشف از قبل شوند يم) 520( و) 519( و) 518(مواد در مذكور ميجرا مرتكب كه ياشخاص هرگاه ـ 521 ماده

 فراهم را نيريسا بيتعق ليتسه موجبات خود اقرار  واسطه به بيتعق ضمن در اي ندينما مطلع جرم ارتكاب از را بيتعق نيمامور

 و مربوط ييقضا حوزه سيير شنهاديپ به بنا كنند  ييراهنما و كمك جرم كشف در يموثر نحو به را دولت نيمامور اي آورند

 معاف حبس مجازات از مورد حسب و شود يم داده متناسب فيتخف آنان مجازات در دادگاه صيتشخ با اي و دادگاه موافقت

 .شد خواهند معاف مذكور  يمجازاتها هيكل از صورت نيا در كه اند كرده توبه يريدستگ از قبل شود احراز كه آن مگر شوند يم

 ريتعز عنوان به زين مذكور موارد قيطر از يليتحص اموال هيكل) 520(و) 519( و) 518( مواد در مقرر يمجازاتها بر عالوه ـ 522 ماده

 . شود يم ضبط دولت نفع به

        ررررييييتزوتزوتزوتزو    وووو    جعلجعلجعلجعل    ــــ    پنجمپنجمپنجمپنجم    فصلفصلفصلفصل

 اي دنيخراش ، يرسم ريغ اي يرسم اشخاص يامضا اي مهر ساختن اي سند اي نوشته ساختن: از عبارتند ريتزو و جعل ـ 523 ماده

  به يا نوشته الصاق اي يقيحق خيتار به نسبت سند خيتار ريتاخ اي  ميتقد اي كردن اهيس اي اثبات اي محو اي الحاق اي بردن قلم اي دنيتراش

 . تقلب قصد به نهايا رينظا و آن صاحب اجازه بدون يگريد مهر بردن كاره ب اي گريد نوشته



 با اي كند جعل آنان مقام اعتبار به را قوه سه يروسا اي و يرهبر  مقام دستخط اي فرمان اي مهر اي امضا اي احكام هركس ـ 524 ماده

 .شد خواهد محكوم  سال پانزده تا سه از حبس به د،ينما استعمال ريتزو اي جعل به  علم

 جبران بر عالوه دينما كشور داخل اي كند استعمال ريتزو اي جعل به علم با اي كند جعل را ليذ ياياش از يكي هركس ـ 525 ماده

 :شد خواهد محكوم سال ده تا كي از حبس به وارده  خسارت

 ندگانينما اي نگهبان يشورا ياعضا يامضا اي مهر اي وزرا اي جمهور سيير اول معاون دستخط اي مهر اي امضا اي احكام. 1

 . آنان يرسم مقام ثيح از يدولت نيمسوول و كارمندان اي روسا از يكي اي قضات اي خبرگان مجلس اي ياسالم يشورا مجلس

 . ياسالم انقالب ينهادها اي يدولت  ادارات اي موسسات اي شركتها از يكي عالمت اي تمبر اي مهر. 2

 . يدولت خزانه از صادره يها حواله اي اسناد اي دادگاهها احكام. 3

 .رود يم بكار نقره اي طال اريع نييتع يبرا كه يعالمت اي منگنه. 4

 ها بانك طرف از صادره يها چك اي ها بانك طرف از شده قبول  يها برات رينظ يبانك اسناد اي يخارج اي يداخل جيرا اسكناس. 5

 . يبانك تعهدآور اسناد ريسا و

 و داتيتول تيفيك در شبهه يالقا منظور به و يالملل نيب و يداخل  يرسم مجوز و مستندات داشتن بدون و عمدا هركس ـ تبصره

 .شد خواهد محكوم ماده نيا در مقرر مجازات حداكثر  به دينما استفاده يالملل نيب اي يمل استاندارد ميعال و نام از خدمات

 صادره يها چك اي ها بانك طرف از شده قبول يها برات رينظ  يبانك اسناد اي يخارج اي يداخل جيرا اسكناس هركس ـ 526 ماده

 وضع در اخالل قصد به را خزانه از صادره يها حواله اي بهادار اوراق اي اسناد زين و يبانك تعهدآور اسناد ريسا و ها بانك ازطرف

 استفاده بودن مجعول به علم با اي دينما كشور وارد اي جعل ياجتماع و ياسيس تيامن و نظام زدن برهم اي ياقتصاد اي يبانك اي  يپول

 .شود يم محكوم سال ستيب تا پنج از حبس به نشود شناخته محارب و مفسد كند،چنانچه

 آموزش موسسات و ها دانشگاه يليتحص نمرات زير اي هيدييتا اي يليالتحص فارغ اي ليتحص به اشتغال مدارك هركس ـ 527 ماده

 مورد را آن بودن يجعل به علم با اي كند جعل را يخارج التيتحص يها ارزشنامه اي كشور از خارج اي داخل يقاتيتحق و  يعال

 .شد خواهد محكوم سال سه تا كي از حبس به ، خسارت برجبران عالوه قراردهد استفاده

 انقالب ينهادها اي ها يشهردار اي دولت به وابسته موسسات و سازمانها اي ها وزارتخانه كاركنان از يكي ، مرتكب كه يصورت در

 محكوم مجازات حداكثر به باشد داشته شركت يجعل اوراق و مدارك از استفاده اي جعل امر در انحاء از ينحو به اي باشد ياسالم 

 .گردد يم 

 كند جعل را ها يشهردار مانند يردولتيغ يعموم ينهادها اي موسسات اي ادارات از يكي عالمت اي منگنه اي مهر هركس ـ 528 ماده

 .شد خواهد محكوم سال سه تا ماه شش از حبس به  وارده خسارت جبران بر عالوه دينما استعمال جعل به علم با اي

 ها تجارتخانه از يكي اي است شده ليتشك قانون مطابق كه يردولتيغ يها شركت از يكي عالمت اي منگنه اي مهر هركس ـ 529 ماده

 .شد خواهد محكوم سال دو تا ماه سه از حبس به وارده  خسارت برجبران عالوه دينما استعمال ، جعل به علم با اي كند جعل را



 و آورد بدست مجوز بدون را قبل مواد در مذكور يها تجارتخانه اي ها شركت اي ادارات عالمت اي تمبر اي مهر هركس ـ 530 ماده

 ماه دو به وارده خسارت جبران بر عالوه گردد آن استعمال سبب اي كند استعمال آورد وارد ضرر آنها منافع و حقوق به كه يقيطر به

 .شد خواهد محكوم حبس سال دو تا

 را نيمرتكب ريسا و دهند اطالع دولت به بيتعق از قبل اندهرگاه شده قبل مواد در مذكور ميجرا مرتكب كه ياشخاص ـ 531 ماده

 داده فيتخف آنان مجازات در مورد حسب ندينما فراهم را آنها يريدستگ ليوسا بيتعق از بعد اي كنند يمعرف ، بودن درصورت

 .شد خواهند معاف مجازات از اي و شود يم

 سجالت و اسناد و ها نوشته و راتيتقر و احكام در خود فهيوظ ياجرا در كه يدولت والنئمس و كارمندان از كيهر ـ 532 ماده

 فيتحر را خطوط اي مهر اي امضا اي ساخته را يمهر اي امضا  نكهيا از اعم كند ريتزو يرسم اوراق و ها نوشته از آنها ريغ و ودفاتر

 تا كي از حبس به وارده خسارت جبران و يادار يمجازاتها بر عالوه دهد رييتغ را اشخاص ياسام اي كند  الحاق يا اكلمهي كرده

 .خواهدشد محكوم ينقد يجزا الير ونيليم يس تا شش پرداخت به اي  سال پنج

  برجبران عالوه شوند قبل ماده در مذكور ميجرا از يكي مرتكب  هرگاه ستندين يدولت ولئمس اي كارمند كه ياشخاص ـ 533 ماده

 .شد خواهند محكوم ينقد يجزا الير ونيليم  هجده تا سه اي سال سه تا ماه شش از حبس به وارده خسارت

  يقراردادها و ها نوشته ريتحر در كه يعموم خدمات به نيمامور و ييقضا مراجع و يدولت ادارات كاركنان از كيهر ـ 534 ماده

  مقامات از يكي نوشته و گفته اي دهند رييتغ را آن مضمون اي موضوع  نكهيا از اعم شوند ريتزو و جعل مرتكب فشانيوظا به راجع

 نشده اقرار بدان كه را يزيچ اي باطل را يحيصح اي حيصح را  يباطل امر اي كنند فيتحر را نيطرف از يكي راتيتقر اي مهر ، يرسم

 ونيليم يس تا شش اي سال پنج تا كي از حبس به وارده خسارت جبران و يادار يها مجازات بر عالوه دهند، جلوه شده اقرار  است

 .شد خواهند محكوم ينقد يجزا الير

 دهد قرار استفاده مورد ريتزو و جعل به علم با را) 534( و) 533( و) 532( مواد در مذكور مجعول  اوراق هركس ـ 535 ماده

 .شد خواهد محكوم ينقد يجزا الير ونيليم هجده تا سه به اي سال سه تا ماه شش از حبس به وارده خسارت برجبران عالوه

 دهد قرار استفاده مورد را آنها ريتزو و جعل به علم با اي ركنديتزو اي جعل يرسم ريغ يها نوشته اي اسناد در هركس ـ 536 ماده

 .شد خواهد محكوم ينقد يجزا الير ونيليم دوازده تا سه به اي سال دو تا ماه شش از حبس به وارده خسارت جبران بر  عالوه

 كه يصورت در مشابه مدارك ريسا و يعموم و يدولت مدارك و يشخص تيهو اوراق ، ييشناسا كارت از يعكسبردار ـ 537 ماده

 نيا ريغ در باشد، يم عكس اي رونوشت مدارك دهدآن نشان كه باشد يعالمت اي مهر به ممهور ديبا شود اصل با اشتباه موجب

 عامدا، عالما ياصل يبجا آنها از  كنندگان استفاده و مدارك گونه نيا كنندگان هيته و شود يم محسوب جعل  فوق عمل صورت

 .شد خواهند محكوم ينقد يجزا الير  ونيليم دوازده تا سه به اي و سال دو تا ماه شش از حبس به خسارت  جبران بر عالوه

 ميتقد يبرا اي فهيوظ نظام اي دولت خدمت از يگريد شخص اي خود تيمعاف يبرا يگريد توسط اي شخصا هركس ـ 538 ماده

 محكوم ينقد يجزا الير ونيليم شش تا سه به اي كساليتا ماه شش از حبس به كند جعل بيطب اسم به يپزشك يگواه دادگاه به

 .خواهدشد

 اي فهيوظ نظام اي يرسم ادارات در خدمت از تيمعاف يبرا  يشخص درباره واقع برخالف نامه قيتصد بيطب هرگاه ـ 539 ماده

 .شد خواهد محكوم ينقد يجزا الير ونيليم دوازده تا سه  به اي سال دو تا ماه شش از حبس به بدهد ييقضا مراجع به ميتقد يبرا



 مقرر مجازات به ، مهيجر عنوان به آن ضبط و استرداد بر عالوه  گرفته انجام يوجه اي مال اخذ واسطه به مزبور نامه قيتصد هرگاه و

 .گردد يم محكوم رندهيگ رشوه  يبرا

 وارد دولت خزانه بر يخسارت كه آن اي باشد يثالث شخص ضرر موجب كه واقع خالف يها نامه قيتصد ريسا يبرا ـ 540 ماده

 خواهد محكوم ينقد يجزا الير ونيليم دو تا هزار ستيدو به اي ضربه) 74( تا  شالق به وارده خسارت برجبران عالوه آوردمرتكب

 .شد

 ، يعال آموزش موسسات و دانشگاهها يورود كنكور از اعم ها آزمون از كيهر ياصل داوطلب يجا به هركس ـ 541 ماده

 رستانها،يدب امتحانات اي مزبور يواحدها يينها و يداخل امتحانات اي كشور از خارج به دانشجو اعزام ، معلم تيترب مراكز دانشسراها،

 و يادار مجازات بر عالوه داوطلب و مرتكب مورد حسب دينما شركت امتحان جلسه در و ريغ و هنرستانها و ييراهنما  مدارس

 .شد خواهد محكوم ينقد يجزا الير ونيليم كي تا هزار ستيدو  به يانتظام

 .بود خواهد مورد همان شده نييتع مجازات حداقل فصل نيا در ريتزو و جعل به شروع مجازات ـ 542 ماده

            ييييدولتدولتدولتدولت    اماكناماكناماكناماكن    ازازازاز    هاهاهاها    نوشتهنوشتهنوشتهنوشته        سرقتسرقتسرقتسرقت    وووو    پلمپپلمپپلمپپلمپ    وووو    مهرمهرمهرمهر    شكستنشكستنشكستنشكستن    اااايييي    محومحومحومحو    ــــ    ششمششمششمششم    فصلفصلفصلفصل

 اي بشكند را آنها عامدا و عالما يكس و باشد شده پلمپ اي مهر يرسم  صالح مقامات امر برحسب يزيچ اي يمحل هرگاه ـ 543 ماده

  محكوم سال دو تا ماه سه از حبس به مرتكب شود يتلق پلمپ  شكستن اي محو حكم در كه شود مرتكب يعمل اي دينما محو

 .شد خواهد

 مستحفظ اهمال واسطه به ارتكاب اگر و شود يم محكوم سال دو تا كي از حبس به باشد شده مرتكب آن مستحفظ كه يصورت در

 .بود خواهد شالق  ضربه) 74( حداكثر اي حبس ماه شش تا كي مستحفظ مجازات گردد  واقع

 يدولت اماكن در اي مندرج يدولت ضبط و ثبت دفاتر در كه يامطالبي دفاتر اي اوراق اي اسناد اي ها نوشته كل اي بعض هرگاه ـ 544 ماده

 شود، معدوم مقررات برخالف اي بيتخر اي ربوده باشد، شده  سپرده هستند آنها حفظ مامور رسما كه ياشخاص نزد اي محفوظ 

 شش از حبس به ، است افتهي وقوع مذكور جرم آنها اهمال واسطه  به كه اشخاص ريسا و مذكور اسناد ضبط و ثبت مباشر و دفتردار

 .شد خواهند محكوم سال دو تا  ماه

 و ديگرد خواهند محكوم سال شش تا سه از حبس به فوق درماده مشروح يها جرم اقسام و انواع از كيهر نيمرتكب ـ 545 ماده

 .شد خواهد محكوم حبس سال ده تا سه به شود الذكر فوق ميجرا از يكي مرتكب مستحفظ اي دار امانت اگر

  شكستن اي محو حكم در كه شود مرتكب يعمل اي بشكند اي دينما محو را پلمپ اي مهر عنف به مرتكب كه يصورت در ـ 546 ماده

 شد خواهد محكوم قبل مواد در مقرر يها مجازات حداكثر به مورد  حسب كند معدوم اي ديبربا را اسناد اي نوشته اي شود يتلق پلمپ

 .بود نخواهد است شده حاصل تشدد و قهر از كه يميجرا مجازات ياجرا از مانع مجازات نيا و

            ننننييييمقصرمقصرمقصرمقصر    يييياخفااخفااخفااخفا    وووو    ييييقانونقانونقانونقانون    ننننييييمحبوسمحبوسمحبوسمحبوس    فرارفرارفرارفرار    ــــ    هفتمهفتمهفتمهفتم    فصلفصلفصلفصل

 اگر و شود يم محكوم حبس ماه شش تا سه اي ضربه) 74(تا شالق به دينما فرار بازداشتگاه اي زندان از كه يزندان هر ـ 547 ماده

 .شد خواهد محكوم مجازات دو هر به وارده خسارت  نيتام بر عالوه باشد، كرده خراب را آن اي شكسته را زندان درب فرار يبرا



  يفرار نديننما يمعرف موجه عذر بدون مقرر موعد در را خود و رفته يمرخص به زندانها نامه نييآ مطابق كه يانيزندان ـ تبصره

 .گردند يم محكوم فوق مجازات به و محسوب

 دينما ياهمال و مسامحه فهيوظ انجام در بوده يزندان فرد اي متهم  مراقبت اي مالزمت اي حفظ به موظف كه يمامور هرگاه ـ 548 ماده

 .شد خواهد محكوم الير ونيليم هجده تا ازسه ينقد يجزا اي حبس سال سه تا ماه شش به شود يو فرار به منجر  كه

 را او فرار راه اي دينما فرار در مساعدت و باشد يا شده  فيتوق اي يزندان مالزمت اي مراقبت اي حفظ مامور هركس ـ 549 ماده

 :شد خواهد مجازات ليذ بيترت به دينما مواضعه و يتبان يو فرار يبرا اي كند ليتسه

 ها مجازات نيا از يكي به يزندان اي و است صلب اي رجم اي اعدام آن مجازات كه باشد يجرم به متهم شده فيتوق اگر)  الف

 به متهم شده فيتوق اي و باشد باال به سال ده از حبس  هيعل محكوم تيمحكوم اگر و حبس سال ده تا سه به باشد شده  محكوم

 فيتوق اتهام اي و يزندان تيمحكوم چنانچه و  حبس سال پنج تا كي به باالست به سال ده از حبس آن مجازات كه باشد يجرم

 .شد خواهد محكوم حبس سال سه تا ماه شش به باشد الذكر مواردفوق از ريغ شده

 يو دادن ليتحو به موظف فرار عامل باشد، قصاص مستوجب  قتل به متهم شده فيتوق اي قصاص به محكوم يزندان اگر)  ب

 برائت و محاكمه ابايغ متهم چنانچه و ماند يم يباق زندان در يو ليتحو تا و شود يم يزندان ليتحو عدم صورت در و باشد يم 

 و شد خواهد محكوم)  الف( بند ليذ در شده نييتع مجازات به فرار عامل شود داده صيتشخ يخطئ اي عمد شبه قتل اي و كند حاصل

 دم ياياول به هيد پرداخت به دهنده يفرار باشد قصاص به محكوم چنانچه شود ممتنع يو ليتحو اي و كند فوت ياگرفرار

 .شد خواهد محكوم مقتول

 الف بند ليذ در شده نييتع مجازات بر عالوه فرار عامل باشد،  هيد اي يمال امر به محكوم كرده فرار كه يمحكوم اي متهم اگر)  ج

 .بود خواهد زين به محكوم مال و هيد پرداخت  ضامن

 مسامحه يريدستگ فهيوظ ياجرا در و بوده يكس يريدستگ مامور  قانون طبق كه يدولت نيمامور و نيمستخدم از كي هر ـ 550 ماده

 قصد به اهمال و مسامحه چنانچه و شد خواهد محكوم ينقد  يجزا الير هزار پانصد تا هزار كصدي پرداخت به باشد كرده اهمال و

 .شود يم محكوم سال سه تا ماه شش از حبس به مذكور  مجازات بر عالوه باشد شده يو فرار به منجر كه بوده مساعدت

 ريدستگ اي يزندان قانونا كه ياشخاص فرار موجبات عامدا و نباشد) 549( ماده در مذكور نيمامور از فرار عامل اگر ـ 551 ماده

 .شد خواهد مجازات ليذ قيطر به آورد رافراهم اند شده

 به متهم يزندان اگر و حبس سال سه تا كي او مجازات بوده  صلب اي رجم اي ميدا حبس اي اعدام به محكوم يزندان چنانچه)  الف

 اي و يزندان تيمحكوم چنانچه و حبس سال دو تا  ماه شش از مجازات است صلب اي رجم اي اعدام آن مجازات كه بوده يجرم

 :بود خواهد حبس سال  كي تا ماه سه او مجازات باشد الذكر فوق موارد از ريغ شده فيتوق  يقانون مجازات

 و شود يم يزندان ليتحو عدم صورت در و باشد يم يو دادن  ليتحو به موظف فرار عامل باشد قصاص به محكوم يزندان اگر)  ب

 ياياول به هيد پرداخت به دهنده يفرار شود ممتنع يو لياتحوي و كند فوت يفرار چنانچه. ماند يم يباق زندان در يو ليتاتحو

 :شد خواهد محكوم مقتول دم

 .شود يم محكوم سال پنج تا دو از حبس به بدهد اسلحه فرار  به مساعدت يبرا شده فيتوق اي  يزندان  شخص به هركس ـ 552 ماده



 به امر قانونا و يجرم ارتكاب به است متهم كه را يكس اي كرده فرار و شده ريدستگ قانونا كه را يشخص هركس ـ 553 ماده

 :شد خواهد مجازات ليذ بيترت به كند فراهم را او فرار ليوسا اي كند يمخف است اوشده يريدستگ

 اي كننده يمخف مجازات بوده دي قطع اي و اطراف و نفس قصاص اي صلب اي رجم اي اعدام به محكوم كرده فرار كه يكس چنانچه

 اعدام آن مجازات كه بوده يجرم به متهم اي ميدا حبس به  محكوم اگر و است سال سه تا كي از حبس  فرار، در او كننده  كمك

 خواهد حبس سال كي تا ماه كي مرتكب مجازات رحاالتيسا در و شد خواهد حبس سال دو تا ماه شش به محكوم است صلب اي

 .بود

 زين دادگاه در و داشته يزندان اي متهم فرد يگناه يب به نيقي كننده يمخف اي و دهنده يفرار فرد شود احراز كه يصورت در ـ تبصره

 .شد خواهد معاف مجازات از شود  ثابت

 او يبرا نكهيا ليقب از كند مساعدت تيمحكوم و محاكمه از  مجرم يخالص يبرا و شده مطلع يجرم وقوع از هركس ـ 554 ماده

 محكوم حبس سال سه تا كي به مورد حسب كند ابراز يجعل ادله مجرم تبرئه يبرا اي دينما يمخف را جرم ادله اي كند هيته منزل

 .شد خواهد

 هر در مجازات مقدار باشد متهم اول درجه اقارب از مرتكب  كه يصورت در ماده نيا و) 553( ماده در مذكور موارد در ـ تبصره

 . بود نخواهد شتريب شده نييتع حداكثر نصف از مورد

            مشاغلمشاغلمشاغلمشاغل    وووو    ننننييييعناوعناوعناوعناو    غصبغصبغصبغصب    ــــ    هشتمهشتمهشتمهشتم    فصلفصلفصلفصل

 از كه يانتظام و يلشگر اي يكشور از اعم يدولت مشاغل در را خود دولت طرف از اذن اي يرسم سمت بدون هركس ـ 555 ماده

 يبرا چنانچه و شد خواهد محكوم سال دو تا ماه شش از  حبس به دينما يمعرف اي دهد دخالت است نبوده او به مربوط نظرقانون

 . داشت خواهد زين را جعل  مجازات باشد كرده جعل يسند مزبور، مشاغل در خود يمعرف اي دخالت

 ها، نشان اي رانيا ياسالم يجمهور يانتظام اي ينظام ماموران يرسم يلباسها يعلن صورت به و مجوز بدون هركس ـ 556 ماده

 او عمل كه يصورت در دهد قرار استفاده مورد شود اشتباه موجب  كه يجزئ رييتغ با اي رييتغ بدون را يدولت ازاتيامت ريسا اي ها مدال

 پانصد و ونيليم كي از ينقد يجزا اي و سال كي تا ماه سه از حبس به نباشد يدتريشد مجازات مستلزم يگريد قانون موجب به

 .شد خواهد محكوم الير ونيليم شش تا الير هزار

 .شد خواهد محكوم دومجازات هر به باشد كرده استفاده سوء خود عمل نيا از كه يصورت در و

 .بود نخواهد ماده نيا مقررات مشمول يشينما يهنرها ياجرا در ماده نيا در مذكور ياياش و البسه از استفاده ـ تبصره

 اي ها مدال اي ها نشان اي گانهيب يكشورها ماموران متحدالشكل اي يرسم يلباسها مجاز ريغ صورت به و يعلن كس هر ـ 557 ماده

 در اختالل موجب كه يصورت در اي و متقابل معامله شرط به دهد قرار استفاده مورد را رانيا در يخارج يها دولت ازاتيامت ريسا

 . است  فوق ماده مقررات مشمول گردد يعموم  نظم

            ييييفرهنگفرهنگفرهنگفرهنگ    ،،،،    ييييخخخخييييتارتارتارتار    اموالاموالاموالاموال    ببببييييتخرتخرتخرتخر    ــــ    نهمنهمنهمنهم    فصلفصلفصلفصل

 يمل آثار فهرست در كه يمذهب اي يخيتار ـ يفرهنگ يها مجموعه و ها محوطه ، اماكن ، هيابن از يقسمت اي تمام به هركس ـ 558 ماده

  كه مذكور، اماكن در موجود اي منصوب نقوش و خطوط و لوازم و اياش سات،يتاس ، ملحقات ، ناتييتز اي ، است دهيرس ثبت به رانيا 



 يال كي از حبس به وارده خسارات جبران بر عالوه آورد وارد  يخراب باشد، يمذهب اي يخيتار ـ يفرهنگ تيثيح واجد زين مستقال

 .شود يم محكوم سال ده

 و يخيتار اماكن شگاهها،ينما و ها موزه از را يخيتار ـ يآثارفرهنگ قطعات و مصالح نيهمچن و لوازم و اءياش كس هر ـ 559 ماده

 پنهان اي بخرد را مذكور ياياش ، بودن مسروقه به علم با اي كند سرقت ، است دولت نظارت اي حفاظت تحت كه اماكن ريسا و يمذهب

 .شود يم محكوم سال پنج تا كي از حبس به آن استرداد بر عالوه نگردد سرقت حد مجازات مشمول كه يصورت در دارد 

 سازمان يسو از شده اعالم و مصوب ضوابط از تخلف با اي كشور، يفرهنگ راثيم سازمان از اجازه بدون هركس ـ 560 ماده

 جهينت در اي شود، آنها انيبن تزلزل سبب كه دينما  ياتيعمل به مبادرت ماده نيا در مذكور يخيتار ـ يفرهنگ آثار ميحر در مذكور

 كي از حبس به وارده خسارات پرداخت و تخلف آثار رفع بر عالوه د،يآ وارد لطمه اي يخراب مذكور يبناها و آثار به اتيعمل آن

 .شود يم  محكوم سال سه تا

 و محسوب  قاچاق نجامدين آن كردن خارج به هرچند كشور از يفرهنگ ـ يخيتار اموال كردن خارج به اقدام هرگونه ـ 561 ماده

 محكوم قاچاق موضوع اموال متيق برابر دو معادل مهيجر پرداخت و سال سه تا كي از حبس به اموال براسترداد عالوه  مرتكب

 .گردد يم

 .باشد يم كشور يفرهنگ راثيم  سازمان عهده به يفرهنگ ـ يخيتار تيماه صيتشخ ـ تبصره

 تا ماه شش از حبس به مرتكب و بوده ممنوع يفرهنگ ـ يخيتار  اموال آوردن بدست قصد به كاوش و يحفار هرگونه ـ 562 ماده

. شود يم محكوم دولت نفع به يحفار ادوات و وآالت كشور يفرهنگ راثيم سازمان نفع به مكشوفه ياياش ضبط و سال سه

 يمذهب اماكن و متبركه بقاع در اي ، است دهيرس ثبت به يمل آثار فهرست در كه يخيتار يها محوطه و اماكن در يحفار چنانچه

 .شود يم محكوم مقرر مجازات حداكثر به مرتكب ، يحفار ادوات و آالت و مكشوفه ياياش برضبط عالوه رديگ صورت

 راثيم سازمان مقررات طبق و آورد بدست تصادف راحسب ماده نيا موضوع يفرهنگ ـ يخيتار اموال هركس ـ 1 تبصره

 .گردد يم محكوم  مكشوفه اموال ضبط به ديننما اقدام آن ليتحو به نسبت كشور يفرهنگ

 اموال  برضبط عالوه فروشنده و داريخر و است ممنوع رمجازيغ يازحفار حاصله يفرهنگ ـ يخيتار اموال فروش و ديخر ـ 2 تبصره

 طور به نيعناو از هرعنوان تحت مذكور اموال فروش هرگاه. شوند يم محكوم سال سه تا ماه شش از حبس به مذكور، يفرهنگ

 .شود يم محكوم مقرر مجازات حداكثر به  مرتكب رد،يگ صورت يخارج اتباع به ميمستق ريغ اي ميمستق

 تجاوز باشد نداشته يخصوص مالك و دهيرس يمل آثار ثبت به كه يمذهب و يخيتار اماكن و ها تپه و ياراض به هركس ـ 563 ماده

 ليقب نيا مشخصات حدود قبال كشور يفرهنگ راثيم سازمان  كه برآن مشروط شود يم محكوم حبس سال دو تا ماه شش به كند

 .باشد كرده يعالمتگذار و نييتع محل در را مناطق و  اماكن

 اي مرمت به مذكور سازمان يسو از شده اعالم مصوب ضوابط  خالف بر و يفرهنگ راثيم سازمان اجازه بدون هركس ـ 564 ماده

 حبس به د،ينما مبادرت يمل آثار فهرست در شده ثبت يخيـتار يفرهنگ اماكن ناتييتز اي هيابن توسعه و ديتجد ر،ييتغ ر،يتعم

 .گردد يم محكوم وارده خسارت پرداخت و سال دو تا ماه ازشش



 يمل آثار فهرست در شده ثبت منقول ريغ يخيتار ـ يفرهنگ اموال يمل آثار حفظ قانون در مقرر بيترت برخالف هركس ـ 565 ماده

 .شود يم محكوم سال كي تا ماه سه از حبس به دهد انتقال گرانيد به ينحو به آن ثبت از اطالع و علم با را

 آثار فهرست در كه يخيتار و يفرهنگ ـ يمذهب يها ومحوطه اماكن ، هيابن از استفاده نحوه رييتغ به نسبت هركس ـ 566 ماده

 و تخلف آثار بررفع عالوه دينما اقدام كشور، يفرهنگ راثيم سازمان يسو از مجوز بدون و اثر شئونات برخالف اند، شده ثبت يمل

 .شود يم محكوم كسالي تا ماه سه از حبس به وارده خسارت  جبران

 اي يشاك مورد برحسب يدولت ريدوا ريسا اي يفرهنگ  راثيم سازمان ، فصل نيا در مذكور ميجرا هيكل در ـ 567 ماده

 .شود يم محسوب يخصوص يمدع

 دستور كه مسووالن و رانيمد از كيهر شود انجام يحقوق اشخاص لهيبوس كه فصل نيا در مذكور ميجرا مورد در ـ 568 ماده

 .شوند يم محكوم مقرر يها مجازات به مورد برحسب باشند،  دهنده

 هيكل در و فيتوق كشور يفرهنگ راثيم سازمان نظر تحت فصل نيا در مذكور ميجرا از حاصله يخيتار ـ يفرهنگ اموال ـ تبصره

 كشور يفرهنگ راثيم سازمان نفع به شود يم داده خسارات و زاتيتجه ، ليوسا ، اموال استرداد و ضبط به حكم كه يموارد 

 . گرفت خواهد قرار موردحكم

  يمل آثار عنوان به آن ثبت از مالك و بوده يشخص ملك ، بيتخر مورد ملك كه يصورت در فصل نيا موارد هيكل در ـ 569 ماده

 . بود خواهد معاف فوق مواد در مقرر يمجازاتها از باشد اطالع يب

            ييييدولتدولتدولتدولت    ننننييييمامورمامورمامورمامور    وووو    مقاماتمقاماتمقاماتمقامات    راتراتراتراتييييتقصتقصتقصتقص    ــــ    دهمدهمدهمدهم    فصلفصلفصلفصل

 مقرر حقوق از را آنان اي كند سلب را ملت افراد يشخص ي،آزاد قانون برخالف كه يدولت نيمامور و مقامات از كيهر ـ 570 ماده

 سه تا ماه شش از حبس به يدولت مشاغل از سال پنج تا سه  تيمحروم و خدمت از برانفصال عالوه دينما محروم ياساس قانون در

 .شد خواهد محكوم  سال

 اي ريوز يساختگ يامضا برحسب باشد يم رانيا ياسالم  يجمهور ياساس قانون برخالف كه ياقدامات هرگاه ـ 571 ماده

 .شد خواهند محكوم سال ده تا سه از حبس به باشند  كاربرده به را آن عالما كه يكسان و مرتكب باشد، آمده عمل به يدولت نيمامور

 اي يدادگستر نيضابط به تيشكا خود يقانون ريغ حبس درخصوص و باشد شده حبس قانون برخالف يشخص هرگاه ـ 572 ماده

 اقدامات و اعالم صالحيذ مقامات به را او تظلم كه نديننما ثابت و باشند نكرده استماع را او تيشكا آنان و نموده يانتظام نيمامور

 .شد خواهند محكوم سال پنج تا سه مدت به يدولت مشاغل از تيمحروم و سمت همان از ميدا انفصال به اند داشته معمول را  الزم

  مقامات و مراجع طرف از صادره بازداشت برگ اخذ بدون ندامتگاهها و بازداشتگاهها نيمامور و نيمسوول اگر ـ 573 ماده

 .شد خواهند محكوم حبس سال دو تا ماه دو به رنديبپذ يزندان نام به را يشخص تدار،يصالح

 از اي ييقضا صالح مقامات به يزندان كردن ميتسل اي دادن هيارا ندامتگاهها و بازداشتگاهها نيمامور و نيمسوول اگر ـ 574 ماده

 ندينما يخوددار اي ممانعت صالح مقامات به نيمحبوس تظلمات دنيرسان از اي كنند امتناع مزبور اشخاص به خود دفاتر دادن هيارا

 اند بوده آن به مامور خود، ميمستق سيير طرف از يرسم يكتب امر موجب به كه ندينما ثابت نكهيا مگر بود خواهند قبل ماده مشمول

 .شد خواهد مقرر آمر درباره مزبور مجازات صورت نيا در كه



 اي ييجزا بيتعق اي بازداشت دستور اي فيتوق قانون برخالف  صالحيذ نيمامور گريد اي ييقضا مقامات هرگاه ـ 575 ماده

 خواهند محكوم سال پنج مدت به يدولت مشاغل از تيمحروم و ييقضا سمت از ميدا انفصال به ندينما صادر را يكس تيقرارمجرم

 .شد

 خود مقام از باشد كه يمقام و رتبه هر در هايشهردار و يدولت نيومامور نيمستخدم و منصبان صاحب از كي هر چنانچه ـ 576 ماده

 يامر هرگونه اي ييقضا مقامات اوامر اي احكام ياجرا اي و يمملكت نيقوان ياجرا اي يدولت يكتب اوامر ياجرا از و نموده استفاده سوء

 .شد خواهد محكوم سال پنج تا كي از يدولت خدمات از انفصال  به دينما يريجلوگ باشد شده صادر يقانون مقامات طرف از كه

 در يانتظام نيمامور و آنها معاونان اي بخشداران و فرمانداران و  استانداران از اعم يدولت نيمامور و نيمستخدم چنانچه ـ 577 ماده

 اي آنها از يكي اي نييمتداع اعتراض وجود با و ندينما دخالت است ييقضا مراجع تيصالح در كه يامور در تيحكم موارد ريغ

 .شد خواهند محكوم سال سه تا ماه ازدو حبس به نديننما مداخله رفع ييقضا تداريصالح مقامات اعتراض

 آزار و تياذ را او كند اقرار به مجبور را يمتهم نكهيا يبرا يدولت ييقضا ريغ اي ييقضا نيمامور و نيمستخدم از كيهر ـ 578 ماده

 در يكس چنانچه و گردد يم محكوم سال سه تا ماه ازشش حبس به مورد حسب هيد پرداخت اي قصاص بر عالوه دينما يبدن

 آزار و تياذ واسطهه ب متهم اگر و شد خواهد محكوم مذكور  حبس مجازات به دهنده دستور فقط باشد داده دستور خصوص نيا

 . داشت خواهد را قتل آمر مجازات آمر و قاتل مجازات مباشر كند فوت

 كند يمجازات اي كند مجازات است حكم مورد كه يمجازات از تر سخت را يمحكوم يدولت نيمامور از كي هر چنانچه ـ 579 ماده

 شود انجام يگريد فرد دستور به عمل نيا چنانچه و شد خواهد محكوم سال سه تا ماه شش از حبس به است نبوده حكم مورد كه

 محكوم زين آن مجازات به مباشر باشد هيد اي قصاص موجب عمل نيا چنانچه و شود يم محكوم مذكور مجازات  به آمر فقط

 .شد خواهد اجرا آمر اي مباشر به نسبت مورد حسب جرم همان مجازات باشد زين يگريد جرم متضمن مزبور اقدام اگر و گردد يم

 بيترت بدون باشد شده ارجاع او به يدولت خدمت كه يكس اي  ييقضا ريغ اي ييقضا نيمامور و نيمستخدم از كيهر ـ 580 ماده

 نكهيا مگر شد خواهد محكوم سال كي تا ماه كي از حبس  به شود داخل منزل صاحب يرضا و اجازه بدون يكس منزل به  يقانون

 نيا در كه است كرده اقدام ، بوده او امر اطاعت به مكره  است داشته را حكم تيصالح كه خود يروسا از يكي امر به دينما  ثابت

 خواهد زين را آن مجازات باشد زين يگريد جرم وقوع سبب اي مرتكب اگر و شد خواهد اجرا آمر حق در مزبور مجازات صورت

 .شد خواهد مقررمحكوم مجازات حداكثر به آمر اي مرتكب شود واقع شب در عمل نيا  چنانچه و ديد

 حق اي مال قهر و جبر به خود شغل از استفاده سوء با كه يدولت نيمامور و نيمستخدم و منصبان صاحب از كيهر ـ 581 ماده

 متيق ينقد معادل اي مال نيع رد بر عالوه كند يگريد به فروش به اكراه را مالك اي شود مسلط برآن حق بدون اي بخرد را يكس

 .گردد يم محكوم الير ونيليم هجده تا شش از ينقد يجزا اي سال سه تا سال كي از حبس مجازات به ، حق اي مال

 قانون كه يموارد ريغ در را اشخاص يتلفن مكالمات اي مخابرات اي مراسالت ، يدولت نيمامور و نيمستخدم از كيهر ـ 582 ماده

 آنها مطالب آنها صاحبان اجازه بدون اي دينما سمع  استراق اي اضبطي يبازرس اي معدوم اي فيتوق اي مفتوح مورد حسب داده اجازه 

 .شد خواهد محكوم الير ونيليم هجده تا شش از ينقد يجزا اي و سال سه تا سال كي از حبس به دينما افشا را



 يموارد ريغ در تداريصالح مقامات از يحكم بدون آنها ريغ اي  مسلح يروهاين اي يدولت نيمامور اي مقامات از هركس ـ 583 ماده

 سه تا كي به دينما يمخف يمحل در عنفا اي كند حبس اي  فيتوق را يشخص ، نموده زيتجو را اشخاص فيتوق اي جلب قانون در كه

 .شد خواهد محكوم الير ونيليم هجده تا شش از ينقد يجزا اي  حبس سال

 مرتكب با معاونت قيطر نيبد و كرده هيته يمكان فوق ماده در مذكور جرم ارتكاب يبرا اطالع و علم با كه يكس ـ 584 ماده

 محكوم الير ونيليم شش تا الير هزار پانصد و ونيليم  كي از ينقد يجزا اي سال كي تا ماه سه از حبس مجازات به باشد  نموده

 .شد خواهد

 به يو شدن رها جهت الزم اقدام اي كند رها را شده فيتوق شخص شود بيتعق كه آن از قبل معاون اي مرتكب اگر ـ 585 ماده

 .بود خواهد ماه شش تا دو از حبس او مجازات باشد نكرده فيتوق روز پنج از ادهيز را مزبور شخص كه يصورت در آورد عمل

  اي دولت نيمامور عالمت و اسم اي مجعول عنوان اي اسم) 583( ماده در مذكور ميجرا ارتكاب يبرا مرتكب هرگاه ـ 586 ماده

 اي جعل مجازات به مزبور ماده مجازات بر عالوه باشد نموده ابراز يجعل حكم اي كرده ارياخت ريتزو به را آنان به منتسب لباس

 .شد خواهد رمحكوميتزو

 يبدن آزار و شكنجه اي نموده قتل به ديتهد را شده يمخف اي شده امحبوسي شده فيتوق قبل مواد ميجرا مرتكب چنانچه ـ 587 ماده

  محكوم يدولت خدمات از تيمحروم و حبس سال پنج تا كي به مورد حسب هيد پرداخت اي قصاص بر عالوه باشد آورده وارد

 . شد خواهد

            ييييكالهبرداركالهبرداركالهبرداركالهبردار    وووو    رباربارباربا    وووو    ارتشاارتشاارتشاارتشا    ــــ    ازدهمازدهمازدهمازدهميييي    فصلفصلفصلفصل

 در چنانچه ، نيطرف توسط اي باشد شده نيمع دادگاه توسط  نكهيا از اعم كارشناسان و زانيمم و داوران از كيهر ـ 588 ماده

 سه از ينقد مجازات اي سال دو تا ماه شش از حبس به دينما  ميتصم اتخاذ اي نظر اظهار نيطرف از يكي نفع به مال اي وجه اخذ مقابل

 .شد خواهد ضبط دولت نفع به يمود مجازات عنوان به است گرفته آنچه و محكوم الير ونيليم تادوازده

 بر عالوه باشند داده قانون در مقرر مجازات از اشد يمجازات  به  حكم ارتشا واسطه به محاكم حكام كه يصورت در ـ 589 ماده

 .شد خواهند محكوم شده واقع  حكم مورد كه يديزا مقدار مجازات به مورد حسب ارتشا مجازات

 به ظاهرا اي يمعمول متيق از تر ارزان فاحش مقدار به اي  بالعوض يمال بلكه نباشد نقد وجه صورت به رشوه اگر ـ 590 ماده

 ميمستق ريغ اي ميمستق طور به يادار و ييقضا از اعم يدولت  نيمستخدم به متيق از كمتر يفاحش مقدار به واقعا و يمعمول متيق

 يداريخر ميرمستقيغ اي ميمستق نيمامور اي نيمستخدم از متيق از تر گران يفاحش مقدار به يمال مقاصد، همان يبرا اي شود منتقل

 .شود يم محسوب  يش را معامله طرف و يمرتش مزبور نيمامور و نيگردد،مستخدم

 اي وجه و ندارد يفريك بيتعق بوده يمال اي وجه دادن از ناچار خود حقه حقوق حفظ يبرا يراش كه شود ثابت هرگاه ـ 591 ماده

 .گردد يم مسترد او به داده كه  يمال

 قانون) 3( ماده در مذكور اشخاص فيوظا از كه يامر انجام از امتناع اي يامر به اقدام يبرا عامدا و عالما هركس ـ 592 ماده

 اي  يمال اي وجه باشد يم نظام مصلحت صيتشخ مجمع 15/9/1367 مصوب يكالهبردار و اختالس ارتشا، نيمرتكب مجازات ديتشد



 يناش ، مال ضبط بر عالوه مجازات عنوان به و است يراش حكم در بدهد ميمستق ريغ اي ميمستق را يمال ميتسل اي وجه پرداخت سند

 .شود يم محكوم شالق ضربه) 74( تا اي و سال سه تا ماه شش از حبس به ارتشا از 

 مجازات از دينما تيشكا اي دهد گزارش را آن پرداخت اي و  بوده مضطر رشوه پرداخت يبرا دهنده رشوه كهيصورت در ـ تبصره

 .گردد يم مسترد يو به مال و بود خواهد معاف مزبور  حبس

 سند اي مال اي وجه صاليا و وصول اي موافقت جلب ، مذاكره  ليقب ارتشااز جرم تحقق موجبات عامدا و عالما هركس  ـ 593 ماده

 .شود يم محكوم مورد برحسب يراش مجازات به دينما فراهم را وجه پرداخت

 . است مورد آن در مقرر  مجازات حداقل هرمورد در ارتشا عمل به شروع مجازات - 594 ماده

 همان با اضافه شرط با را يجنس آن امثال و صلح ، قرض ، عيب ليقب از يقرارداد هر تحت نفر چند اي دو نيب توافق نوع هر ـ 595 ماده

 از اعم نيمرتكب. شود يم شناخته جرم و محسوب ربا دينما افتي،در يپرداخت برمبلغ ديزا اي و دينما معامله موزون و ليمك جنس 

 زين و شالق ضربه) 74( تا و حبس سال سه تا ماه شش به مال صاحب به اضافه رد بر عالوه آنها نيب واسطه و رندهيگ ربا ، ربادهنده

 .گردند يم محكوم ينقد يجزا عنوان به ربا مورد مال  معادل

 قرار هيفق يول ارياخت در و بوده المالك مجهول اموال قيازمصاد ربا مورد مال ، مال صاحب نبودن معلوم صورت در ـ 1 تبصره

 . گرفت خواهد

 خواهد معاف  ماده  نيا در مذكور  مجازات از بوده مضطر ياضاف  مال اي وجه پرداخت مقام در دهنده ربا شود ثابت هرگاه ـ 2 تبصره

 .شد

 مقررات مشمول كند افتيدر ربا كافر از مسلمان اي شود منعقد شوهر و زن اي فرزند و پدر نيب مذكور قرارداد هرگاه ـ 3 تبصره

 .بود نخواهد ماده نيا

 اي نوشته او ضرر به ديرش ريغ افراد يشخص جيحوا اي او هوس و يهو اي يشخص نفس ضعف از استفاده با هركس ـ 596 ماده

  التزام موجب كه يا نوشته هرگونه اي و حساب مفاصا و قبض ، حواله ، چك ، سفته ، برات ليقب از يتجار ريغ اي يتجار از اعم يسند

 شش از حبس به يمال خسارات جبران بر عالوه دينما ليتحص نحو هر به شود يم گريد هرشخص اي سند رندهيگ ذمه برائت اي يو

 آن بر مومتيق اي تيوصا اي تيوال مرتكب اگر و شود يم  محكوم ينقد يجزا الير ونيليم ده تا ونيليم كي از و سال دو تا ماه

 .بود خواهد حبس سال هفت تا سه از يمال خسارات جبران بر عالوه يو مجازات باشد داشته  شخص

            ييييقانونقانونقانونقانون    ففففييييوظاوظاوظاوظا    انجامانجامانجامانجام    ازازازاز    امتناعامتناعامتناعامتناع    ــــ    دوازدهمدوازدهمدوازدهمدوازدهم    فصلفصلفصلفصل

 آنها به يدگيرس نكهيا وجود با و شود برده آنها نزد يقانون طيشرا مطابق يتظلم و تيشكا كه ييقضا مقامات از كي هر ـ 597 ماده

 امتناع آن به يدگيرس اي تيشكا قبول از قانون تناقض اي  اجمال اي سكوت عذر به اگرچه بهانه و عذر هر به بوده آنان فيوظا از

 در و كسالي تا ماه شش از اول دفعه كند رفتار قانون  حيصر برخالف اي اندازد ريتاخ به قانون برخالف را حكم صدور اي كند

 .شد خواهد محكوم زين وارده خسارات هيتاد به صورت هر در و شود يم محكوم ييقضا شغل از ميدا انفصال  به تكرار صورت

    

    



            دولتدولتدولتدولت    بهبهبهبه    نسبتنسبتنسبتنسبت        ييييدولتدولتدولتدولت    ننننييييمامورمامورمامورمامور    اتاتاتاتييييتعدتعدتعدتعد    ــــ    زدهمزدهمزدهمزدهمييييسسسس    فصلفصلفصلفصل

 به  وابسته اي و يدولت يشركتها و موسسات و هايشهردار اي و شوراها اي سازمانها و ادارات كاركنان و كارمندان از كيهر ـ 598 ماده

 كمك به كه يموسسات و محاسبات وانيد و شوند يم اداره هيفق  يول نظر ريز كه يموسسات و ادهايبن و يانقالب ينهادها اي و دولت

 و مسلح يروهاين نيهمچن و گانه سه يقوا كاركنان و اعضا يكل طور به و ييقضا هيپا دارندگان اي و شوند يم اداره دولت مستمر 

 اي بهادار اوراق و اسناد ريسا و سهام اي حوالجات اي مطالبات اي ينقد وجوه يرسم ريغ و يرسم از اعم يعموم خدمات به  نيمامور

 مورد را است شده سپرده آنها به فهيوظ برحسب كه ياشخاص اي الذكر فوق موسسات و سازمانها از كي هر به متعلق اموال ريسا

 و محسوب يقانون ريغ متصرف باشد، داشته يگريد اي خود نفع به را آنها تملك قصد كه آن بدون دهد قرار مجاز ريغ استفاده

 باشد شده منتفع كه يصورت در و شود يم محكوم ضربه)74( تا شالق به المثل اجرت پرداخت و وارده خسارات جبران بر  عالوه

 اي اهمال علت به كه يصورت در است نيهمچن و خواهدشد محكوم يانتفاع مبلغ معادل ينقد  يجزا به مذكور مجازات بر عالوه

 ريغ در اي نشده منظور آن يبرا ياعتبار قانون در كه برساند يمصارف به را آن اي و گردد يدولت وجوه و اموال عييتض  موجب طيتفر

 .باشد نموده مصرف اعتبار بر ديزا اي نيمع مورد

 و ادارات از كيهر يبرا آن ساختن به امر اي ساختن در نظارت اي يزيچ ساختن اي معامله انجام دار عهده يهرشخص ـ 599 ماده

 از شيب متيق اي صفت اي مقدار نييتع جهت از معامله در سيتدل  واسطه به است بوده) 598( ماده در مذكور موسسات و سازمانها

 به وارده خسارات جبران بر عالوه كند ليتحص يگريد اي خود يبرا ينفع زيچ آن ساختن در تقلب اي معامله مورد متعارف حد

 .شد خواهد محكوم سال پنج تا ماه  شش از حبس

 نفع به يمال اي وجه وصول اي محاسبه اي نييتع اي صيتشخ مامور  كه ينيمامور و نيمستخدم و يدولت نيولئمس از كيهر ـ 600 ماده

 كي تا ماه دو از حبس به دينما آن اخذ به امر اي اخذ يمال اي وجه و اقدام يقانون مقررات بر ادهيز اي قانون برخالف است دولت 

 آنچه حال هر در و است يمجر زين يشهردار نيمامور و  نيولئمس مورد در ماده نيا در مذكور مجازات. شد خواهد محكوم  سال

 .گردد يم مسترد حقيذ به است نموده اخذ مقررات و قانون  برخالف

 و حمل مباشرت اي كرده استخدام اي رياج را اشخاص خود تيمامور  برحسب كه يدولت نيمامور و نيمستخدم از كيهر ـ 601 ماده

  حساب به است آمده عمل به آنان توسط كه را نقل و حمل اجرت اي اشخاص اجرت از يقسمت اي تمام و باشد نموده را يياياش نقل

 درباره است مقرر مجازات نيهم و شود يم محكوم سال سه تا ماه سه از موقت انفصال به باشد نپرداخته يول آورده دولت

 هرصورت در و است نموده منظور دولت حساب به و برداشته خود را آنها اجرت و گرفته يگاريب به را اشخاص كه ينيمستخدم 

 .دينما مسترد حقيذ به را ماخوذه اجرت ديبا

 و كند رياج و استخدام را ياشخاص است داشته حق خود تيمامور برحسب كه يدولت نيمامور و نيمستخدم از كيهر ـ 602 ماده

 دولت خدمه جزء را خود يشخص خدمه اي دينما منظور دولت حساب به است كرده استخدام اي رياج كه يا عده از شيب

 حساب به فوق بيترت به كه يمبلغ هيتاد و ضربه)74( تا شالق به بدارد منظور دولت حساب به را آنها  حقوق و دينما محسوب

 .ديگرد خواهد محكوم است داشته منظور دولت

 يسازمانها و ادارات و ها وزارتخانه در يسرپرست و تيريمد  فهيوظ دار عهده اشخاص و كاركنان و كارمندان از كي هر ـ 603 ماده

 دستگاه به مربوط ازاتيامت و صاتيتشخ و ها مناقصه و ها دهيمزا و معامالت در واسطه به اي بالمباشره كه) 598( ماده در مذكور

 از كشور خارج اي داخل در ينفع يگريد اي خود يبرا پاداش اي العمل حق و الزحمه حق اي ونيسيكم از اعم يعنوان هر تحت ، متبوع



 دستگاه طرف از تيمامور بدون اي دارد منظور  آنها شعب و ندگانينما اي اشخاص ريسا اي خاص باتيترت اي  تفاهم اي توافق قيطر

 به ديبا كه يحساب غيتفر اي بوده او عهده به فهيوظ حسب كه يوجوه پرداخت موقع در اي بسازد اي بخرد يزيچ آن برعهده متبوعه

 يصورت در و شود يم محكوم قيطر نيازا حاصله منافع و وجوه برابر دو هيتاد به دارد منظور ينفع يگريادي خود يبرا آورد عمل

 اي و سال پنج تا ماه شش از حبس به گردد آن شده تمام متيق شيافزا اي معامله مورد تيفيك اي مقدار ردرييتغ موجب يو عمل كه

 .شد خواهد محكوم زين الير ونيليم  يس تا سه از ينقد مجازات

 اي شده سپرده آنان به فهيوظ حسب كه ياسناد و  اوراق و ها نوشته يادار و ييقضا از اعم يدولت نيمستخدم از كيهر ـ 604 ماده

 ممنوع كس آن به دادن از قانون لحاظ به كه بدهد يكس به اي دينما  يمخف اي معدوم را است شده داده آنها به فشانيوظا انجام يبرا

 .شد خواهد محكوم سال  كي تا ماه سه از حبس به وارده خسارت جبران بر عالوه باشد يم 

 نيطرف از يكي درباره حق خالف بر و غرض يرو از كه) 598( ماده در مذكور موسسات و ادارات نيمامور از كيهر ـ 605 ماده

 وارده خسارت جبران و الير هزار پانصد و ونيليم كي  مبلغ تا ينقد مجازات اي ماه سه تا حبس به باشد كرده ياقدام اي اظهارنظر

 .شد خواهد محكوم

 اي  اختالس اي ارتشاء جرم وقوع از كه) 598( ماده در مذكور وموسسات سازمانها نيولئمس اي رانيمد اي رؤسا از كيهر ـ 606 ماده

 مطلع خود نظارت اي اداره تحت موسسات اي سازمان در) 603(و) 599( مواد موضوع ميجرا اي يكالهبردار اي يقانون ريغ تصرف

 انفصال به سال دو تا ماه شش از برحبس عالوه ديننما  اعالم يادار اي ييقضا تداريصالح مراجع به مورد حسب را مراتب و  شده

 . شد خواهد محكوم سال دو تا ماه شش از موقت

            دولتدولتدولتدولت    ننننييييمامورمامورمامورمامور    بهبهبهبه    نسبتنسبتنسبتنسبت    تمردتمردتمردتمرد    ــــ    چهاردهمچهاردهمچهاردهمچهاردهم    فصلفصلفصلفصل

 تمرد ديآ عمل به آنان فهيوظ انجام نيح در دولت نيمامور  به نسبت يآگاه و علم با كه يمقاومت اي حمله هرگونه ـ 607 ماده

 : است ليذ شرح به آن مجازات و شود يم محسوب

 . سال دو تا ماه ازشش حبس دهد، نشان را خود اسلحه ديتهد قصد به متمرد هرگاه. 1

 . سال سه تا كي از حبس برد، اسلحه به دست اقدام نيح در متمرد هرگاه. 2

 . سال كي تا ماه سه از حبس موارد ريسا در. 3

 .شد خواهد محكوم جرم دو هر مجازات  به بشود هم يگريد جرم مرتكب تمرد هنگام در متمرد اگر ـ تبصره

            اشخاصاشخاصاشخاصاشخاص    حرمتحرمتحرمتحرمت    هتكهتكهتكهتك    ــــ    پانزدهمپانزدهمپانزدهمپانزدهم    فصلفصلفصلفصل

 و ضربه) 74( تا شالق مجازات به نباشد قذف حد موجب چنانچه  كيرك الفاظ استعمال و يفحاش ليقب از افراد به نيتوه ـ 608 ماده

 .بود خواهد ينقد يجزا الير ونيليم كي تا هزار پنجاه اي

 مجلس ندگانينما از يكي اي وزرا اي جمهور سيير معاونان اي قوه سه يروسا از يكي ، سمت به توجه با هركس ـ 609 ماده

 ها وزارتخانه كاركنان اي محاسبات وانيد ياعضا اي قضات اي نگهبان يشورا ياعضا اي خبرگان مجلس ندگانينما اي ياسالم يشورا

) 74( تا اي و حبس ماه شش تا سه به دينما نيتوه آن سبب  به اي فهيوظ انجام حال در هايشهردار و يدولت يشركتها و ومؤسسات

 .شود يم محكوم ينقد يجزا الير  ونيليم  كي تا هزار  پنجاه اي و شالق  ضربه



            ممممييييجراجراجراجرا    ارتكابارتكابارتكابارتكاب    ييييبرابرابرابرا    ييييتبانتبانتبانتبان    وووو    اجتماعاجتماعاجتماعاجتماع    ــــ    شانزدهمشانزدهمشانزدهمشانزدهم    فصلفصلفصلفصل

 ليوسا اي شوند مرتكب كشور خارج اي يداخل تيامن برضد  يميجرا كه ندينما يتبان و اجتماع شتريب اي نفر دو هرگاه ـ 610 ماده

 .شد خواهند محكوم حبس سال پنج تا دو به نباشد صادق آنان بر محارب عنوان كه يصورت در ندينما فراهم را آن  ارتكاب

 را يياجرا مقدمات و ندينما اقدام مردم اموال اي نفوس اي اعراض  هيعل كه نديبنما يتبان و اجتماع شتريب اي نفر دو هرگاه ـ 611 ماده

 خواهند محكوم سال سه تا ماه شش از حبس به مراتب  حسب نشوند اقدام به موفق خود اراده بدون يول باشند دهيد تدارك  هم

 .شد

            اطفالاطفالاطفالاطفال    وووو    اشخاصاشخاصاشخاصاشخاص    ههههييييعلعلعلعل    ممممييييجراجراجراجرا    ــــ    هفدهمهفدهمهفدهمهفدهم    فصلفصلفصلفصل

 قصاص علت بهر اي و باشد كرده گذشت قصاص از يول داشته  يشاك اي نداشته يشاك و شود عمد قتل مرتكب هركس ـ 612 ماده

 مرتكب دادگاه گردد گرانيد اي مرتكب يتجر ميابي جامعه  تيامن و انتيص و نظم در اخالل موجب يو اقدام كه يصورت در نشود

 .دينما يم محكوم سال ده تا سه از حبس  به را

 .بود خواهد سال پنج تا كي از حبس موجب عمد قتل در معاونت مورد نيا در ـ تبصره

 حبس سال سه تا ماه شش به نگردد محقق يو اراده بدون منظور جهينت يول دينما عمد قتل به شروع يكس هرگاه ـ 613 ماده

 .شد خواهد محكوم  يريتعز

 اي اعضا از يعضو افتادن كار از اي شكستن اي نقصان موجب  كه آورد وارد يضرب اي جرح يگريد به عمدا هركس ـ 614 ماده

 نداشته امكان قصاص كه يموارد در گردد هيعل يمجن عقل زوال اي منافع اي حواس از يكي نقص اي فقدان اي يميدا مرض  به يمنته

 حبس سال پنج تا دو به گردد گرانيد اي مرتكب يتجر ميب اي جامعه تيامن و انتيص و نظم در اخالل موجب يو اقدام چنانچه باشد

 .شود يم محكوم زين هيد پرداخت به مرتكب هيعل يمجن درخواست صورت در و شد خواهد محكوم

 تا ماه سه به مرتكب باشد آن امثال و چاقو اي اسلحه جرح آلت و نشود  فوق عاتيضا به يمنته وارده جرح كه يصورت در ـ تبصره

 .شد خواهد محكوم حبس سال  كي

 محكوم ريز مجازات به مورد حسب نزاع در  كنندگان ازشركت كي هر ندينما منازعه گريكدي با يا عده هرگاه ـ 615 ماده

 :شوند يم

 . سال سه تا  كي از  حبس به شود قتل  به  يمنته نزاع كه يدرصورت ـ 1

 . سال سه تا ماه شش از حبس به شود عضو نقص به يمنته كه يصورت در ـ 2

 . سال كي تا ماه سه از حبس به شود جرح و ضرب به يمنته كه يصورت در ـ 3

 .بود نخواهد ماده نيا مشمول شود داده صيتشخ مشروع دفاع ، شخص اقدام كه يصورت در ـ 1 تبصره

 .شد نخواهد مورد حسب هيد اي قصاص مقررات ياجرا مانع  فوق يمجازاتها ـ 2 تبصره



 است نداشته مهارت آن در مرتكب كه يامر به اقدام اي يمباالت يابي ياطياحت يب واسطه به عمد ريغ قتل كه يصورت در ـ 616 ماده

 ياياول هيناح از مطالبه صورت در هيد پرداخت به زين و سال تاسه كي از حبس به مسبب شود واقع نظامات تيرعا عدم سبب ابهي

 .باشد محض يخطا نكهيا مگر شد خواهد محكوم دم

 .گردد ينم يرانندگ  تصادف اثر در عمد ريغ قتل شامل ماده نيا مقررات ـ تبصره

 ياخاذ اي اشخاص مزاحمت لهيوس را آن اي كند يينما قدرت اي تظاهر گريد اسلحه نوع هر اي و چاقو لهيوس به هركس ـ 617 ماده

 ضربه) 74( تا و سال دو تا ماه شش از حبس به نباشد محارب  قيمصاد از كه يصورت در شود زيگالو يكس با اي دهد قرار دياتهدي

 .شد خواهد محكوم شالق

 يعموم آرامش و شيآسا و نظم اخالل موجب افراد به تعرض اي متعارف ريغ حركات اي جنجال و اهويه با هركس ـ 618 ماده

 .شد خواهد محكوم شالق ضربه) 74( تا و سال كي تا ماه سه از حبس به دارد باز كار و كسب از را مردم ايگردد

 تيثيح و ونئش مخالف حركات و الفاظ با اي بشود زنان اي اطفال مزاحم اي متعرض معابر اي يعموم اماكن در هركس ـ 619 ماده

 .شد خواهد محكوم شالق ضربه) 74( تا و ماه شش تا دو از حبس به دينما نيتوه آنان به

 نيمرتكب از كيهر شود واقع يجمع دسته و يقبل توطئه جهينت در )618( و) 617( و) 616(  مواد در مذكور ميجرا هرگاه ـ 620 ماده

 .شد خواهد محكوم مقرر مجازات حداكثر به

 گريد نحو هر به اي لهيح اي ديتهد اي عنف به گريد منظور هر  به اي انتقام قصد به اي مال اي وجه مطالبه قصد به هركس ـ 621 ماده

 سن كه يصورت در. شد خواهد محكوم سال پانزده تا پنج از حبس به كند يمخف اي ديبربا را يشخص يگريد توسط اي شخصا

 وارد يتيثيح اي يجسم بيآس هيعل  يمجن به اي رديپذ انجام هينقل ليوسا توسط ربودن اي باشد تمام سال پانزده از كمتر هيعل يمجن

 محكوم زين جرم آن مجازات به گريد ميجرا ارتكاب صورت در و شد خواهد محكوم شده نييتع مجازات حداكثر به مرتكب شود

 .گردد يم

 . است حبس سال پنج تا سه ربودن به شروع مجازات ـ تبصره

 اي هيد پرداخت بر عالوه شود يو نيجن سقط موجب ، حامله زن آزار و تياذ اي ضرب واسطه به عامدا عالما كس هر ـ 622 ماده

 .شد خواهد محكوم سال سه تا كي از حبس به مورد حسب قصاص

 محكوم حبس سال كي تا ماه شش به گردد زن نيجن سقط موجب يگريد ليوسا اي هيادو دادن واسطه به كس هر ـ 623 ماده

 سه از حبس به گردد سقط يو نيجن كه دينما يگريد ليوسا اي هيادو استعمال به داللت را يا حامله زن عامدا و عالما اگر شودو يم

 هيد پرداخت به حكم مورد هر در و باشد يم مادر اتيح حفظ يبرا اقدام نيا شود ثابت نكهيا مگر شد خواهد محكوم ماه شش تا

 .شد خواهد داده مربوط مقررات مطابق

 كنند يم اقدام يفروش دارو اي يجراح اي ييماما اي طبابت عنوان به كه ياشخاص و فروش دارو اي ماما اي بيطب اگر ـ 624 ماده

 به حكم و شد خواهند محكوم سال پنج تا دو از حبس به ندينما نيجن اسقاط به مباشرت اي و سازند فراهم نيجن سقط ليوسا

 . رفتيپذ خواهد صورت مربوط مقررات مطابق هيد پرداخت



 تيرعا با شود واقع يگريد شخص اي مرتكب خود مال اي عرض اي نفس از دفاع مقام در هرگاه ضرب و جرح و قتل ـ 625 ماده

 . است كرده يم ديتهد را مرتكب كه باشد  يخطر با متناسب دفاع نكهيبرا مشروط شود ينم مجازات مرتكب ليذ مواد

 اي بوده كننده دفاع عهده به ريغ مال حفاظت كه است اجرا قابل يصورت در ريغ مال از دفاع مورد در ماده نيا مقررات ـ تبصره

 .دينما استمداد مال صاحب

 صادرگردد، يدولت نيمامور از  نكهيا ولو شود يم محسوب مال اي  اعرضي نفس بر جرم قانون مطابق كه يفعل هر مورد در ـ 626 ماده

 .بود خواهد زيجا مال اي عرض اي نفس از دفاع يبرا مقاومت هرگونه

 : كه است  صادق يمواقع در دفاع ـ 627 ماده

 .باشد معقول  نيقرا به مستند مال اي ناموس اي عرض اي نفس يبرا خوف ـ الف

 .باشد حمله با متناسب دفاع ـ ب

 .نباشد سريم  نجات يبرا يتر آسان لهيوس هرگونه اي يدولت يقوا به توسل ـ ج

 باشند خود فهيوظ انجام مشغول كه يموقع در يدادگستر نيضابط گريد و يانتظام يروهاين مقابل در مقاومت ـ 628 ماده

 باشد آن خوف موجود نيقرا و ادله حسب بر و شوند خارج خود فهيوظ حدود از مزبور اشخاص هرگاه يول شود ينم محسوب دفاع

 . است زيجا زين آنها مقابل در دفاع صورت نيا در گردد مال اي عرض به تعرض اي جرح اي قتل موجب آنها اتيعمل  كه

 : داشت نخواهد مجازات باشد قتل  به متوقف دفاع كه آن شرط به يعمد قتل ليذ موارد در ـ 629 ماده

 . اقارب و خود ناموس هتك از دفاع اي ديشد آزار اي ديشد جرح و ضرب اي قتل از دفاع ـ الف

 .ديبرآ عنف و اكراه به يگريد ناموس و عرض هتك صدد در كه يكس مقابل در دفاع ـ ب

 .ديبرآ او مال اي انسان ربودن و سرقت صدد در كه يكس مقابل در دفاع ـ ج

 همان در تواند يم باشد داشته زن نيتمك به علم و كند مشاهده ياجنب مرد با زنا حال در را خود همسر يمرد هرگاه ـ 630 ماده

 زين مورد نيا در جرح و ضرب حكم. برساند قتل به تواند يم را مرد فقط باشد مكره زن كه يصورت در و برساند قتل به را آنان حال

 . است قتل مانند

 از ريغ يگريد زن به متعلق اي يگريد طفل يبجا را او اي كند يمخف اي بدزدد است شده متولد تازه كه را يطفل هركس ـ 631 ماده

 به مرتكب بوده مرده مزبور طفل كه شود احراز چنانچه شدو خواهد محكوم حبس سال سه تا ماه شش به دينما قلمداد طفل مادر

 .شد خواهد محكوم ينقد يجزا الير هزار پانصد تا هزار كصدي

 به كند امتناع دارند مطالبه حق قانونا كه ياشخاص مطالبه درموقع است شده سپرده او به كه يطفل دادن از يكس اگر ـ 632 ماده

 .شد خواهد محكوم الير ونيليم سه تا هزار پانصد و  ونيليم كي از ينقد يجزا به اي حبس ماه شش تا ماه سه از مجازات 

 



 از يخال كه يمحل در باشد ينم خود محافظت به قادر كه را  يشخص اي طفل يگريد دستور به اي شخصا يكس هرگاه ـ 633 ماده

 اگر و شد خواهد محكوم الير ونيليم دوازده تا ونيليم سه از ينقد يجزا اي و سال دو تا ماه شش از حبس به دينما رها است سكنه

 آمدن وارد سبب اقدام نيا چنانچه و شد خواهد محكوم مذكور مجازات نصف تا كند رها باشد سكنه يدارا كه ييجا و  يآباد در

 .شد خواهد محكوم زين ارش اي هيد اي قصاص  به مورد حسب فوق مجازات بر عالوه كننده رها شود فوت اي بيآس اي صدمه

 هرگاه و شود يم محكوم كسالي تا روز كي و ماه سه از حبس مجازات به دينما قبر نبش مشروع مجوز بدون هركس ـ 634 ماده

 .شد خواهد محكوم هم جرم آن مجازات به باشد شده مرتكب قبر نبش با زين يگريد جرم

  به دينما يمخف را آن اي شود آن دفن سبب اي كند دفن را يا جنازه  اموات دفن به مربوط نظامات تيرعا بدون هركس ـ 635 ماده

 .شد خواهد محكوم الير ونيليم كي تا هزار كصدي از ينقد يجزا

 ميجرا بيتعق و كشف مامور قانونا كه ياشخاص به نكهيا از قبل اي كند يمخف قتل به علم با را يمقتول جسد هركس ـ 636 ماده

 .شد خواهد محكوم سال كي تا روز كي و ماه سه از حبس به دينما دفن را آن دهد خبر هستند

            ييييعمومعمومعمومعموم    اخالقاخالقاخالقاخالق    وووو    عفتعفتعفتعفت    ضدضدضدضد    ممممييييجراجراجراجرا    ــــ    هجدهمهجدهمهجدهمهجدهم    فصلفصلفصلفصل

 ليتقب ليقب از زنا از ريغ عفت يمناف عمل اي نامشروع روابط مرتكب نباشد، تيزوج علقه آنها نيب كه يمرد و زن هرگاه ـ 637 ماده

 .شود يم ريتعز كننده اكراه فقط باشد اكراه و عنف با عمل اگر و شد خواهند محكوم ضربه نه و نود تا شالق به شوند، مضاجعه اي 

 دو تا روز ده از حبس به عمل فريبرك عالوه دينما يحرام عمل  به تظاهر معابر و يعموم اماكن و انظار در علنا هركس ـ 638 ماده

 عفت يول باشد ينم فريك يدارا عمل آن نفس كه شود يعمل مرتكب كه يصورت در و گردد يم محكوم شالق ضربه) 74( تا اي ماه

 .شد خواهد محكوم شالق  ضربه) 74( تا اي ماه دو تا روز ده از حبس به فقط دينما دار حهيجر را يعموم

 پانصد تا هزار پنجاه از اي و ماه دو تا روز ده از حبس به شوند ظاهر  يعموم انظار و معابر در يشرع حجاب بدون كه يزنان ـ تبصره

 .شد خواهند محكوم ينقد يجزا الير هزار

 طور به مربوطه محل مقرر، مجازات بر عالوه » الف« بند مورد در و شوند يم محكوم سال ده تا كي از حبس به ريز افراد ـ 639 ماده

 :شد خواهد بسته دادگاه نظر با موقت

 .كند اداره اي ريدا فحشا اي و فساد مركز كه يكس ـ الف

 .دينما فراهم را آن موجبات اي نموده قيتشو فحشا اي فساد به را مردم كه يكس ـ ب

 .گردد يم محكوم زين يقواد حد به مذكور مجازات بر  عالوه دينما  صدق يقواد عنوان فوق عمل بر هرگاه ـ تبصره

 و الير ونيليم شش تا الير هزار پانصد و ونيليم كي از ينقد  يجزا و سال كي تا ماه سه از حبس به ليذ اشخاص ـ 640 ماده

 :شد خواهند محكوم مذكور مجازات دو اي  كي  به اي شالق ضربه) 74(تا

 و عفت كه زيهرچ يكل طور به اي و نمايس نوار ، لميف ، ميعال ، ،اعالنات مطبوعات ر،يتصاو ، ينقاش گراور، ، طرح اي نوشته هركس ـ 1

 عيتوز و تجارت يبرا اي بسازد اي گذارد يعموم انظار معرض و  شينما به عيتوز اي تجارت يبرا دينما دار حهيجر را يعموم  اخالق

 .دارد نگاه



 اي يمتصد انحا از ينحو به اي و كند صادر اي وارد يگريد لهيوس به اي شخصا فوق اهداف منظور به را مذكور ياياش هركس ـ 2

 .دينما مال  ليتحص آنها دادن هيكرا از اي شود گريد معامله هرقسم اي و تجارت واسطه

 .بگذارد يعموم انظار معرض  به را آنها اي دينما منتشر انحاء از ينحو به را فوق ياياش هركس ـ 3

 اعمال از يكي فاعل اي و اعالن انحاء از ينحو به اءياش آن  جيترو اي و  فوق در مذكور ياياش معامله به قيتشو يبرا هركس ـ 4

 .دينما يمعرف را آن آوردن دست به محل اي و فوق  ممنوعه

 حالل مصلحت هر اي يعلم مقاصد يبرا و يشرع نيمواز  تيرعا با كه بود نخواهد يياياش شامل ماده نيا مفاد ـ 1  تبصره

 .رديگ يقرارم يعلم متعارف استفاده مورد و فروش و ديخر اي هيته گريد ييعقال

 .شد خواهد ليتحو ربطيذ يدولت دستگاه به الزم  استفاده جهت و گردد يم آثار محو و ضبط مذكور ياياش ـ 2  تبصره

  مقررات ياجرا بر عالوه دينما مزاحمت جاديا اشخاص يبرا گريد يمخابرات يدستگاهها اي تلفن لهيوس به يكس هرگاه ـ 641 ماده

 .شد خواهد محكوم  ماه شش تا كي از حبس به مرتكب ، مخابرات شركت خاص

            ييييخانوادگخانوادگخانوادگخانوادگ    ففففييييتكالتكالتكالتكال    وووو        ضدحقوقضدحقوقضدحقوقضدحقوق    بربربربر    ممممييييجراجراجراجرا: : : :     نوزدهمنوزدهمنوزدهمنوزدهم    فصلفصلفصلفصل

 النفقه  واجب اشخاص ريسا نفقه هيتاد از اي ندهد نيتمك صورت در را خود زن نفقه يمال استطاعت داشتن با هركس ـ 642 ماده

 .دينما يم محكوم  حبس ماه پنج تا روز كي و ماه سه از را او دادگاه

 سه تا ماه شش از حبس به د،ينما عقد يمرد يبرا است يگريد  عده در كه را يزن اي شوهردار زن عالما يكس هرگاه ـ 643 ماده

 اي طالق و ازدواج دفتر يدارا اگر و شود يم محكوم شالق  ضربه) 74( تا و ينقد يجزا الير ونيليم جدهيه تا ونيليم سه از اي  سال

 .ديگرد خواهد ممنوع دفتر يتصد از شهيهم يبرا باشد يرسم اسناد

 الير ونيليم دوازده تا سه از اي و سال دو تا ماه شش از حبس  به شوند ريز اعمال از يكي مرتكب عالما كه يكسان ـ 644 ماده

 :شوند يم محكوم ينقد يجزا

 .نگردد مواقعه به منجر كه يصورت در درآورد يگريعقدد به را خود است يگريد عده اي تيزوج ديق در كه يهرزن ـ 1

 .نگردد مواقعه به يمنته كه يصورت در دينما جيتزو خود يبرا است يگريد عده در كه را يزن اي شوهردار زن كه يهركس ـ 2

 ثبت بدون يمرد چنانچه ، است يالزام مقررات طبق رجوع و ،طالق ميدا ازدواج واقعه ثبت خانواده انيك حفظ منظور به ـ 645 ماده

 .گردد يم محكوم كسالي تا يريتعز حبس مجازات به دينما رجوع و طالق ، ميدا ازدواج به مبادرت يرسم دفاتر در 

 مقررات برخالف دهينرس بلوغ حد به كه يدختر با يمرد  چنانچه است ممنوع يول اذن بدون بلوغ از قبل ازدواج ـ 646 ماده

 .گردد يم محكوم سال دو تا ماه شش از  يريتعز حبس به دينما ازدواج آن ليذ تبصره و يمدن قانون) 1041( ماده

 ، يمال تمكن ، يعال التيتحص داشتن ليقب از يواه امور به خودرا طرف ازدواج عقد از قبل نيزوج از كيهر چنانچه ـ 647 ماده

 به مرتكب شود واقع آنها از كيهر يبرمبنا عقد و دهد بيفر آن امثال و تجرد ، خاص سمت و شغل ، ياجتماع تيموقع

 .گردد يم محكوم سال دو تا ماه شش از يريتعز حبس



        سرسرسرسر    ييييافشاافشاافشاافشا    وووو    دروغدروغدروغدروغ    شهادتشهادتشهادتشهادت    وووو    قسمقسمقسمقسم    ــــ    ستمستمستمستمييييبببب    فصلفصلفصلفصل

 در هرگاه شوند يم اسرار محرم خود حرفه اي شغل مناسبت به  كه يكسان هيكل و داروفروشان و ماماها و جراحان و اطبا ـ 648 ماده

 شش تا هزار پانصد و ونيليم كي به اي و حبس سال  كي تا روز كي و ماه سه به كنند افشا را مردم اسرار ، يقانون موارد از ريغ

 .شوند يم محكوم ينقد يجزا  الير ونيليم

  حبس سال دو تا ماه شش به دينما ادي دروغ سوگند باشد شده او متوجه قسم كه ييجزا اي يحقوق يدعوا در هركس ـ 649 ماده

 .شد خواهد محكوم

 و ونيليم كي به اي و حبس سال دو تا روز كي و ماه سه به بدهد دروغ شهادت يرسم مقامات نزد دادگاه در هركس ـ 650 ماده

 .شد خواهد محكوم ينقد يجزا الير ونيليم دوازده تا هزار پانصد

 دهيگرد ذكر دروغ شهادت يبرا اتيد و قصاص و حدود باب در  كه است يمجازات بر عالوه ماده نيا در مذكور مجازات ـ تبصره

 . است

        ررررييييغغغغ    مالمالمالمال    ربودنربودنربودنربودن    وووو    سرقتسرقتسرقتسرقت    ــــ    كمكمكمكميييي    وووو    ستستستستييييبببب    فصلفصلفصلفصل

 و حبس سال ستيب تا پنج از مرتكب باشد ليذ شرط پنج تمام به مقرون يول نباشد حد طيشرا جامع سرقت هرگاه ـ 651 ماده

 :گردد يم محكوم شالق ضربه) 74(تا

 .باشد شده واقع شب در سرقت ـ 1

 .باشند شتريب اي نفر دو نيسارق ـ 2

 .باشند بوده يمخف اي ظاهر سالح حامل آنها از نفر چند اي كي ـ 3

 اي كرده ارياخت را دولت مستخدم لباس اي عنوان نكهيا اي برده كار به يساختگ ديكل اي شكسته را حرز اي رفته باال واريد از ـ 4

 كرده سرقت است آن توابع اي يسكن يبرا ايمه اي  يسكن محل كه ييجا در اي كرده قلمداد يدولت مامور را خود قتيحق برخالف

 .باشند

 .باشند كرده ديتهد اي آزار را يكس سرقت  ضمن در ـ 5

 محكوم ضربه) 74( تا شالق و سال ده تا ماه سه از حبس به باشد مسلح سارق اي و باشد آزار به مقرون سرقت هرگاه ـ 652 ماده

 .گردد يم محكوم ماده نيا در مذكور مجازات حداكثر به جرح مجازات بر عالوه باشد شده واقع زين يجرح اگر و شود يم

 سه به نباشد  صادق براو محارب عنوان كه يصورت در شود يراهزن  مرتكب انحاء از ينحو به شوارع و ها راه در هركس ـ 653 ماده

 .شود يم محكوم ضربه) 74( تا  شالق و حبس سال تاپانزده

 يمخف اي ظاهر سالح حامل آنان از نفر كي الاقل و باشند شتريب اي نفر دو نيسارق و باشد شده واقع شب در سرقت هرگاه ـ 654 ماده

 تا  شالق و سال پانزده تا پنج از حبس مرتكبان اي مرتكب يجزا نكند  صدق محارب عنوان اسلحه حامل بر كه يصورت در باشد

 .باشد يم ضربه)74(



 .باشد يم ضربه) 74( تا شالق و حبس سال پنج تا قبل مواد در مذكور يها سرقت به شروع  مجازات ـ 655 ماده

 سه تا ماه شش از حبس به مرتكب باشد ريز طيشرا از يكي به  مقرون و نباشد حد طيشرا جامع سرقت كه يصورت در ـ 656 ماده

 :شود يم محكوم شالق ضربه) 74( تا و سال

 نهايا ريغ و حمام و مسجد ليقب از يعموم يها محل در اي آن  توابع در اي يسكن يبرا ايمه اي يسكن محل كه ييجا در سرقت ـ 1

 .باشد شده  واقع

 .باشد شكسته را حرز سارق و بوده محرز نرده اي نيپرچ اي بوته اي و درخت واسطه به كه باشد شده واقع ييجا در سرقت ـ 2

 .باشد شده واقع شب در سرقت كه يصورت در ـ 3

 .باشند شتريب اي نفر دو نيسارق ـ 4

 مخدوم اتفاق به كه يگريد منزل اي خود مخدوم منزل در را  يگريد مال اي دهيدزد را خود مخدوم مال و بوده مستخدم  سارق ـ 5

 انبار و كارخانه ، كارگاه ، دكان ، خانه ليقب از بوده  يو كار محل معموال كه يمحل در اي و بوده كارگر اي شاگرد اي رفته آنجا به

 .باشد نموده سرقت

 آنان دسترس در ياموال شغل ياقتضا به كه يكسان يكل طور به و كاروان و كاروانسرا و مسافرخانه و هتل كنندگان اداره هرگاه ـ 6

 .دهند قرار دستبرد مورد را آن از يقسمت اي تمام  است

 تا و سال پنج تا كي از حبس به شود آن امثال و يبر بيج ، يزن فيك قيطر از يگريد مال ربودن مرتكب هركس ـ 657 ماده

 .شد خواهد محكوم  شالق ضربه)74(

 زيحا و رديپذ صورت يرانندگ تصادف محل در اي يسوز آتش اي يجنگ اي زده زلزله اي ليس مناطق در سرقت هرگاه ـ 658 ماده

 .شد خواهد محكوم  شالق ضربه) 74(تا و سال پنج تا كي از حبس مجازات به مرتكب نباشد حد طيشرا

 هيسرما اي دولت هيسرما با اي دولت نهيهز به كه يعموم استفاده مورد ساتيتاس به مربوط متعلقات و ليوسا هركس ـ 659 ماده

 مانند شده نصب اي جاديا هيريخ موسسات اي يدولت ريغ يعموم يسازمانها و نهادها لهيوس به اي يدولت ريغ بخش و دولت مشترك 

 از مرتكب چنانچه و شود يم محكوم سال پنج تا كي از حبس  به دينما سرقت را رهيغ و گاز و برق و آب يبردار بهره ساتيتاس

 .شد خواهد محكوم مقرر مجازات حداكثر به باشد مربوطه يسازمانها كاركنان

   برق و آب از مجاز ريغ استفاده به مبادرت تلفن و گاز و برق و آب انشعاب اخذ و انشعاب حق پرداخت بدون هركس ـ 660 ماده

 .شد خواهد محكوم حبس سال سه تا تحمل به وارده خسارت جبران بر عالوه دينما وگاز تلفن و

 تا روز كي و ماه سه از حبس ، مرتكب مجازات نباشد فوق مواد در مذكور طيشرا به مقرون سرقت كه موارد ريسا در ـ 661 ماده

 .بود خواهد شالق ضربه) 74( تا و سال دو

 به را آن است آمده بدست سرقت ارتكاب جهينت در مال نكهيا  به آور نانياطم نيقرا وجود با اي اطالع و علم با كس هر ـ 662 ماده

  شالق ضربه) 74( تا و سال سه تا ماه شش از حبس  به دهد قرار معامله مورد اي دينما قبول اي يمخف اي ليتحص انحاء از  ينحو

 .شد خواهد محكوم



 .گردد يم محكوم ماده نيا در مجازات حداكثر به باشد داده قرار خود حرفه را مسروقه اموال معامله متهم كهيصورت در

 يتصرف اي دخالت ، اجازه بدون و است شده فيتوق صالحيذ  مقامات توسط كه ياموال و ياياش در عالما هركس ـ 663 ماده

 .شد خواهد محكوم سال كي تا ماه سه از حبس به باشد آن مالك متصرف اي كننده مداخله ولو باشد فيتوق با يمناف دكهينما

 جرم ارتكاب يبرا يا لهيوس نوع هر اي دينما آن رييتغ اي ديكل ساخت به اقدام يجرم ارتكاب يبرا عامدا عالما هركس ـ 664 ماده

 .شد خواهد محكوم شالق ضربه) 74( تا و سال كي تا ماه سه از حبس به كند هيته اي بسازد،

 شد خواهد محكوم سال كي تا ماه شش از حبس به نباشد سرقت  عنوان مشمول او عمل و ديبربا را يگريد مال هركس ـ 665 ماده

 .شد خواهد محكوم زين آن مجازات  به باشد شده وارد هيعل يمجن به يا صدمه كار نيا جهينت در اگر و

 .بود خواهد قانون در مقرر مجازات حداكثر مورد حسب سارق مجازات ، سرقت جرم تكرار صورت در ـ 666 ماده

 از تواند ينم دادگاه باشد داشته سرقت اتهام به يقطع تيمحكوم  فقره سه سارق كه يصورت در سرقت جرم تكرار در ـ تبصره

 .دينما استفاده مجازات نييتع در مخففه جهات

 رد به را ندهيربا اي  سارق شده نييتع مجازات بر عالوه دادگاه  فصل نيا  در مذكور اموال ربودن و سرقت موارد هيكل در ـ 667 ماده

 .نمود خواهد محكوم وارده خسارت جبران و شده ربوده اي مسروقه مال متيق اي مثل رد به نيع فقدان صورت در و نيع

            اكراهاكراهاكراهاكراه    وووو    ددددييييتهدتهدتهدتهد    ــــ    دومدومدومدوم    وووو    ستستستستييييبببب    فصلفصلفصلفصل

 يا نوشته و سند اي و دينما مهر اي و امضا اي سند اي نوشته دادن به ملزم را يگريد ديتهد و اكراه با اي قهر و جبر با هركس ـ 668 ماده

 .شد خواهد محكوم شالق ضربه) 74( تا و سال دو تا  ماه سه از حبس به رديبگ يو از را باشد يم او به سپرده اي او به متعلق  كه

 ايخود به نسبت يسر يافشا به اي و يمال اي يشرف اي ينفس ياضررهاي قتل به ديتهد نحو هر به را يگريد يكس هرگاه ـ 669 ماده

 به باشد ننموده اي نموده را يفعل ترك اي امر انجام يتقاضا اي  مال اي وجه يتقاضا واسطه نيا به نكهيا از اعم د،ينما او بستگان

 .شد خواهد محكوم سال دو تا ماه دو از زندان اي ضربه) 74( تا شالق مجازات

        ييييورشكستگورشكستگورشكستگورشكستگ    ــــ    سومسومسومسوم    وووو    ستستستستييييبببب    فصلفصلفصلفصل

 .شد خواهند محكوم سال پنج تا كي از حبس مجازات به شوند يم  محكوم تقلب به يورشكستگ عنوان به كه يكسان ـ 670 ماده

 . است حبس سال دو تا ماه شش از ريتقص به ورشكسته مجازات ـ 671 ماده

 عقد قيطر از الواسطه مع اي مايمستق ورشكسته تاجر و طلبكاران  نيب يورشكستگ به يدگيرس امر در هيتصف ريمد هرگاه ـ 672 ماده

 .دگرد يم محكوم الير ونيليم هجده تا سه از ينقد يجزا به اي و حبس سال سه تا ماه شش به دينما يتبان گريد قيطر به اي قرارداد

            امانتامانتامانتامانت    دردردردر    انتانتانتانتييييخخخخ    ــــ    چهارمچهارمچهارمچهارم    وووو    ستستستستييييبببب    فصلفصلفصلفصل

 تا كي به دينما استفاده سو آورده بدست قيطر هر به اي است شده سپرده او به كه ييامضا ديسف اي مهر ديسف از هركس ـ 673 ماده

 .شد خواهد محكوم حبس سال سه



 اي رهن اي امانت اي اجاره عنوان به آن رينظا و قبض و چك و سفته  ليقب از ييها نوشته اي منقول ريغ اي منقول اموال هرگاه ـ 674 ماده

 ينيمع مصرف به اي شود مسترد مذكور ياياش كه است بوده نيبنابرا و شده داده يكس به اجرت يابي اجرت با هركار اي وكالت يبرا

 حبس به دينما مفقود اي تلف اي تصاحب اي استعمال آنها نيمتصرف اي نيمالك ضرر به را آنها بوده او نزد اياش آن كه يشخص و برسد 

 .شد خواهد محكوم سال سه تا ماه شش از 

            واناتواناتواناتواناتييييحححح    وووو    اموالاموالاموالاموال    اتالفاتالفاتالفاتالف    وووو    ببببييييتخرتخرتخرتخر    وووو        احراقاحراقاحراقاحراق    ----        پنجمپنجمپنجمپنجم    وووو    ستستستستييييبببب    فصلفصلفصلفصل

 اي  يسكن يبرا معد اي يمسكون محل هر يكل طور به و انبار اي كارخانه اي مايهواپ اي يكشت اي بنا اي عمارت عمدا كس هر ـ 675 ماده

 پنج تا دو از حبس به بزند آتش را يگريد به متعلق يباغها اي مزارع اي اشجار اي يزراع محصول نوع هر اي خرمن اي جنگل

 .شود يم محكوم سال

 . داشت خواهد را محارب مجازات باشد ياسالم حكومت با مقابله  قصد به كه يصورت در فصل نيا در فوق اعمال ـ 1 تبصره

 .باشد يم  حبس سال دو تا ماه شش فوق ميجرا به شروع مجازات ـ 2 تبصره

 .شد خواهد محكوم سال  سه تا ماه شش از حبس به بزند آتش را يگريد به متعلق منقول ياياش ريسا هركس ـ 676 ماده

 ازكار اي و دينما تلف بعضا اي كال نحو هر به اي دينما بيتخر را يگريد  به متعلق رمنقوليغ اي منقول ياياش عمدا هركس ـ 677 ماده

 .شد خواهد محكوم سال سه تا ماه شش از حبس به اندازد

 سال پنج تا دو مرتكب مجازات باشد شده واقع منفجره مواد  لهيوس به) 677( و) 676( مواد در مذكور ميجرا هرگاه ـ 678 ماده

 . است حبس

 ممنوع دولت توسط آنها شكار كه يواناتيح اي يگريد به متعلق  گوشت حالل وانيح ضرورت بدون و عمد به هركس ـ 679 ماده

 و ونيليم كي از ينقد يجزا اي ماه شش تا روز كي و ازنود حبس به كند ناقص اي تلف اي مسموم اي بكشد را است شده اعالم 

 .شد خواهد محكوم الير ونيليم سه تا الير هزار پانصد

  به دينما شده حفاظت يوحش جانوران و واناتيح ديص اي شكار به اقدام يقانون مجوز بدون و مقررات برخالف هركس ـ 680 ماده

 .شد خواهد محكوم الير ونيليم هجده تا الير  ونيليم مين و كي از ينقد يجزا اي و سال سه تا ماه سه از حبس

 سال ده تا دو از حبس به كند تلف يگريد هرنحو به اي بسوزاند را يدولت اسناد ريسا و ها قباله و دفاتر عالما هركس ـ 681 ماده

 .شد خواهد محكوم 

 بسوزاند است ريغ ضرر موجب آنها اتالف كه را يدولت ريغ يتجارت ريغ و يتجارت اوراق اي اسناد نوع هر عالما هركس ـ 682 ماده

 .شد خواهد محكوم سال دو تا ماه سه از حبس به كند تلف گريد نحو هر به اي

 و قهر نحو به نفر سه از شيب يجماعت طرف از كه محصوالت اي امتعه و اجناس و اموال اتالف و غارت و نهب نوع هر ـ 683 ماده

 .شد خواهند محكوم  سال پنج تا دو از حبس به نشوند شناخته محارب چنانچه شود واقع  غلبه



 و قطع را يگريد محصول اي كند خراب را يكس نخلستان اي  وهيم باغ اي تاكستان اي بچراند را يگريد محصول هركس ـ 684 ماده

 اي بشود آن عييتض باعث اي كند خشك گريد ليوسا و اقدامات با اي است آن به متعلق كه يآب قطع اي سرقت واسطه به اي دينما درو

 .شود يم محكوم ضربه) 74( تا  شالق و سال سه تا ماه شش از حبس به ندازديب استفاده از را يگريد ابيآس

 اي  حبس ماه شش تا سه به دينما قطع اي ببرد نيب از يقانون مجوز بدون  لهيوس هر اي بيهرترت به را خرما نخل اصله هركس ـ 685 ماده

 .شد خواهد محكوم مجازات دو هر اي ينقد يجزا الير ونيليم سه تا هزار  پانصد و ونيليم كي از

 از موجبات اي قطع مذكور قانون برخالف و عامدا عالما را سبز يفضا گسترش قانون كي ماده موضوع درختان هركس ـ 686 ماده

 از ينقد يجزا اي و سال سه تا ماه شش از يريتعز حبس موردبه حسب وارده خسارت جبران بر عالوه آورد فراهم را آنها رفتن نيب

 .شد خواهد محكوم الير ونيليم هجده تا ونيليم سه

 و پست گاز، ، نفت ، برق ، فاضالب و آب يها شبكه ليقب از يعموم استفاده مورد ساتيتاس و ليوسا در هركس ـ 687 ماده

 و كانال و سد از اعم آنها به مربوط متعلقات و ونيزيتلو و ويراد و)  مخابرات( ويماكروو و فركانس مراكز و تلفن و تلگراف

 و ديتول يدستگاهها و)  ينور اي ينيازمي ييهوا يكابلها( مخابرات و روين انتقال خطوط و برق يها روگاهين و يكش لوله انشعاب

 يبرا يخصوص بخش توسط اي يردولتيغ بخش و دولت مشترك هيسرما با اي دولت هيسرما اي نهيهز  به كه آنها انتقال و عيتوز

 نيتام اي اشخاص جان منظورحفظ به كه يميعال ريسا و يرانندگ و ييراهنما  ميعال در نيهمچن و شده جاديا يعموم استفاده

 گريد يخرابكار نوع هر اي انداختن كار از اي قيحر جاديا اي بيتخر مرتكب ، است شده هانصب جاده و شوارع اي فوق ساتيتاس

 .شد خواهد محكوم سال ده تا سه از حبس به باشد يعموم تيامن و نظم در اخالل او منظور كه آن بدون شود

 محارب مجازات باشد ياسالم حكومت با مقابله و جامعه تيامن و نظم در اخالل منظور به مذكور اعمال كه يصورت در ـ 1 تبصره

 . داشت راخواهد

 . است  حبس سال سه تا كي فوق ميجرا به شروع مجازات ـ 2 تبصره

 يدنيآشام آب عيتوز اي يدنيآشام آب كردن آلوده ليقب از شود شناخته يعموم بهداشت هيعل ديتهد كه ياقدام هر ـ 688 ماده

 كشتار و ها ابانيخ در زباله ها، رودخانه در كننده مسموم مواد ختنير د،يزا مواد و يدام و يانسان فضوالت يبهداشت ريغ  دفع ، آلوده

 و باشد يم ممنوع يكشاورز مصارف يبرا فاضالب  يها خانه  هيتصف آب پس اي خام فاضالب مجاز ريغ استفاده ، دام مجاز ريغ

 .شد خواهند محكوم سال كي تا حبس  به نباشند يدتريشد مجازات مشمول خاص نيقوان طبق چنانچه  نيمرتكب

 مجازبودن ريغ زين و شود يم شناخته ستيز طيمح يآلودگ و يعموم  بهداشت هيعل ديتهد مزبور اقدام نكهيا صيتشخ ـ 1 تبصره

 ، يپزشك آموزش و درمان ، بهداشت وزارت عهدة بر مورد مذكورحسب جرم اعالم نيهمچن و يدام فضوالت دفع و دام كشتار

 .بود خواهد يدامپزشك سازمان و ستيز طيمح حفاظت سازمان

  كه يزانيم به نيزم اي خاك اي هوا اي آب به يخارج مواد ختنيآم اي پخش از عبارتست ستيز طيمح يآلودگ از منظور ـ 2 تبصره

 باشد مضر هيابن اي آثار اي اهانيگ اي زنده موجودات ريسا اي انسان  حال به كه يطور به را آن كيولوژيب اي ييايميش ، يكيزيف تيفيك

 .دهد رييتغ



 اي عضو نقص اي قتل به يمنته شده انجام اقدامات ريسا و  بيتخر و  حرق هرگاه فصل نيا در مذكور موارد تمام در ـ 689 ماده

 هيتاد به حال هر در و هيد پرداخت و قصاص به مورد  حسب مذكور يمجازاتها بر عالوه مرتكب شود يانسان به صدمه و جراحت

 .شد خواهد محكوم زين  وارده خسارات

        ررررييييغغغغ    امالكامالكامالكامالك    وووو    منازلمنازلمنازلمنازل    حرمتحرمتحرمتحرمت    هتكهتكهتكهتك    ــــ    ششمششمششمششم    وووو    ستستستستييييبببب    فصلفصلفصلفصل

 ، ينهركش ، يبند كرت مرز، يامحا ، فاصل حد رييتغ ، يواركشيد ، يكن يپ ليقب از يساز صحنه لهيوس به هركس ـ 690 ماده

 ها جنگل ، يزراع شيآ در اي شده كشت از اعم يمزروع ياراض در تصرف آثار هيته به آن امثال و زراعت و اشجار غرس ، حفرچاه

 و يكشاورز ساتيتاس ، يمل يها  پارك و يعيطب انهار سارها، ،چشمه آب منابع ها، قلمستان ها، باغ ها، كوهستان ، شده يمل مراتع و

 به وابسته يها شركت اي دولت به متعلق امالك و ياراض ريسا و ريبا و موات ياراض و صنعت و كشت و يدامپرور و يدامدار

 المنفعه عام مصارف يبرا كه هيباق اثالث و محبوسات و موقوفات و امالك و ياراض نيهمچن و اوقاف اي ها يشهردار اي  دولت

 اجازه بدون اي دينما مبادرت ، يگريد اي خود كردن يمعرف  حقيذ اي تصرف منظور به يحقوق اي يقيحق اشخاص اي افتهي اختصاص

 يعيطب منابع و ستيز طيمح بيتخر موجب كه دينما  ياتيعمل به مبادرت گريد صالحيذ مراجع اي ستيز طيمح حفاظت  سازمان

 تا ماه كي مجازات به دينما مذكور موارد در ازحق ممانعت اي مزاحمت جاديا اي يعدوان تصرف و تجاوز هرگونه به  اقدام اي گردد

 .شود يم محكوم  حبس سال كي

 .دينما سابق حال به وضع اعاده اي حق از ممانعت اي مزاحمت  رفع اي يعدوان تصرف رفع مورد حسب است موظف دادگاه

 ماندن متوقف دستور مجلس صورت ميتنظ با ييقضا مقام و ديآ يم عمل به نوبت از خارج الذكر فوق ميجرا به يدگيرس ـ 1  تبصره

 .داد خواهد يقطع حكم صدور تا را متجاوز اتيعمل 

 خواهد صادر بازداشت  قرار باشد موجود جرم ارتكاب بر يقو نيقرا و باشد شتريب اي نفر سه متهمان تعداد كه يصورت در ـ 2  تبصره

 .ديبنما  را  تجاوز آثار رفع و اشجار و بنا قلع و دي خلع يتقاضا تواند يم يمدع شد،

 يابتدا در اي نباشد اي باشد محصور كه آن از اعم است يگريد تصرف در كه شود يملك داخل غلبه و قهر به هركس ـ 691 ماده

 ماه شش تا كي به مورد حسب تجاوز رفع بر عالوه باشد  مانده غلبه و قهر به متصرف اخطار از بعد يول نبوده غلبه و قهر به ورود

 محكوم سال سه تا كي از حبس به باشد  سالح ازآنهاحامل يكي الاقل و بوده شتريب اي نفر دو نيمرتكب هرگاه. شود يم محكوم حبس

 .شد خواهند

 محكوم سال كي تا ماه سه از حبس به تجاوز رفع بر عالوه كند تصرف غلبه و قهر به را يگريد ملك يكس هرگاه ـ 692 ماده

 .شد خواهد

 از ممانعت رفع اي مزاحمت رفع به محكوم اي يمنقول ريغ ازمال دي خلع به محكوم يقطع حكم موجب به يكس اگر ـ 693 ماده

 به تجاوز رفع بر عالوه دينما حق از ممانعت اي مزاحمت اي تصرف عدوانا را حكم مورد مجددا حكم ياجرا از بعد باشد، شده حق

 .شد خواهد محكوم سال دو تا ماه شش از حبس

 خواهد محكوم حبس سال سه تا ماه شش از مجازات به شود وارد ديتهد اي عنف به يگريد مسكن اي منزل در هركس ـ 694 ماده

 محكوم سال شش تا كي از حبس به باشد سالح حامل آنها از يكي الاقل و بوده شتريب اي نفر دو نيمرتكب كه يصورت در و شد

 .شوند يم



 .شود يم محكوم مجازات حداكثر به مرتكب باشد شده واقع  شب در) 693( و) 692( مواد در مذكور ميجرا چنانچه ـ 695 ماده

 ضرر و هيد پرداخت اي متيق يادا اي مال مثل اي نيع رد به يفريك تيمحكوم بر عالوه هيعل  محكوم كه يموارد هيكل در ـ 696 ماده

 محكوم اموال فروش با دادگاه له محكوم يتقاضا صورت در دينما امتناع حكم ياجرا از و باشد شده محكوم جرم از يناش انيز  و

 .نمود خواهد بازداشت را هيعل محكوم ، له محكوم حقوق يفاياست تا اي اجرا را حكم نيد اتيمستثن جزه ب  هيعل

 . داشت خواهد ادامه بازداشت طيتقس صورت به پرداخت اي و اعسار  حكم صدور تا شود اعسار يمدع هيعل محكوم چنانچه ـ تبصره

            حرمتحرمتحرمتحرمت    هتكهتكهتكهتك    وووو    ننننييييتوهتوهتوهتوه    وووو    افتراافتراافتراافترا    ــــ    هفتمهفتمهفتمهفتم    وووو    ستستستستييييبببب    فصلفصلفصلفصل

 به گر،يد لهيوس هر به اي مجامع در نطق اي ديجرا و روزنامه در  درج لهيوس به اي يخط اي يچاپ  اوراق لهيوس به هركس ـ 697 ماده

 را اسناد آن صحت نتواند و شود يم محسوب جرم امر  آن قانون مطابق كه دينما منتشر را آنها اي دهد نسبت حايصر را يامر  يكس

 مورد حسب آنها از يكي اي شالق ضربه) 74( تا و حبس سال كي تا ماه كي به است حد موجب كه يموارد در جز دينما ثابت

 .شد خواهد محكوم

 مجازات به مرتكب دينما ثابت را اسناد صحت بتواند چند هر گردد محسوب فحشا اشاعه امر آن نشر كه يموارد در ـ تبصره

 .شد خواهد محكوم مذكور

 ضيعرا اي مراسالت اي هييشكوا اي نامه لهيوس به يرسم مقامات اي  يعموم اذهان شيتشو اي ريغ به اضرار قصد به هركس ـ 698 ماده

 برخالف را ياعمال مقاصد همان با اي دينما اظهار را يبياكاذ امضا بدون اي امضا با يخط اي يچاپ اوراق هرگونه عيتوز اي گزارش اي 

 قيطر از نكهيا از اعم دهد نسبت حايتلو اي حايتصر يرسم  مقامات اي يحقوق اي يقيحق شخص به قول نقل عنوان به اي راسا قتيحق

 ماه دو از حبس به ديبا ، امكان صورت در تيثيح براعاده عالوه نه اي شود وارد ريغ به يمعنو اي يماد ضرر انحاء از ينحو  به مزبور

 .شود محكوم ضربه) 74( تا شالق اي و سال دو تا

 نفر كي تصرف در آن شدن افتي كه را يياياش اي جرم ادوات و آالت يگريد نمودن متهم قصد به عامدا عالما هركس ـ 699 ماده

 كند يمخف اي بگذارد اوست به متعلق كه يياياش اي بيج اي كسب محل اي منزل در شخص آن اطالع بدون گردد يم او اتهام  موجب

 برائت اعالم اي و بيتعق منع قرار صدور از پس گردد، بيتعق مزبور شخص عمل نيا اثر در و دينما قلمداد او به متعلق  ينحو به اي

 .شود يم محكوم شالق  ضربه) 74( تا اي و سال سه تا ماه شش از حبس به مرتكب ، شخص  آن يقطع

 شش تا كي از حبس  به د،ينما منتشر را هيهجو اي و كند هجو را يكس يشفاه اي يكتب صورت به اي نثر اي نظم با هركس ـ 700 ماده

 . شود يم محكوم  ماه

            ييييولگردولگردولگردولگرد    وووو    ييييقماربازقماربازقماربازقمارباز    وووو    ييييالكلالكلالكلالكل    مشروباتمشروباتمشروباتمشروبات        استعمالاستعمالاستعمالاستعمال    بهبهبهبه    تجاهرتجاهرتجاهرتجاهر    ــــ    هشتمهشتمهشتمهشتم    وووو    ستستستستييييبببب    فصلفصلفصلفصل

 حد ياجرا بر عالوه د،ينما استعمال يالكل مشروبات يعموم  مجامع و معابر و اماكن در علن نحو به و متجاهرا هركس ـ 701 ماده

 .شود يم محكوم يريتعز حبس ماه شش تا دو به خمر شرب يشرع

  محكوم شالق ضربه) 74( تا اي و حبس ماه شش تا سه به كند  ينگهدار اي حمل اي بخرد را يالكل مشروبات هركس ـ 702 ماده

 .شود يم



 يگريد ارياخت در اي كند وارد خارج از اي دهد قرار فروش معرض در اي بفروشد اي بسازد را يالكل مشروبات هركس ـ 703 ماده

 كي اي ينقد يجزا الير ونيليم شش تا هزار پانصد و ونيليم  كي از و شالق ضربه) 74( تا و حبس سال كي تا ماه سه به قراردهد

 .شود يم محكوم آنها از مورد دو اي

) 74( و حبس سال دو تا ماه سه به كند دعوت آنجا به را  مردم اي باشد كرده ريدا خمر شرب يبرا را يمحل هركس ـ 704 ماده

 كه يصورت در و شد خواهد محكوم آنها دو هر اي  ينقد يجزا الير ونيليم دوازده تا هزار پانصد و ونيليم كي از اي و شالق ضربه

 .شد خواهد محكوم مجازات حداكثر به شود مرتكب را مورد دو هر

 در و شوند يم محكوم شالق ضربه) 74( تا اي و حبس ماه تاشش كي به آن نيمرتكب و ممنوع يا لهيوس هر با يقمارباز ـ 705 ماده

 .گردند يم محكوم مجازات دو هر به يقمارباز به تجاهر صورت

 پانصد تا اي حبس ماه سه تا كي به كند ينگهدار اي حمل اي بخرد را يقمارباز به مخصوص ليوسا و آالت هركس ـ 706 ماده

 .شود يم محكوم ينقد يجزا الير هزار پانصد و ونيليم كي تا هزار

 اي كند وارد خارج از اي دهد قرار فروش معرض در اي بفروشد اي بسازد را يقمارباز به مخصوص ليوسا و آالت هركس ـ 707 ماده

 محكوم ينقد يجزا الير ونيليم شش تا هزار پانصد و ونيليم كي و حبس سال كي تا ماه سه به دهد قرار يگريد ارياخت در

 .شود يم

 تا ونيليم سه از اي و حبس سال دو تا ماه شش به دينما دعوت آنجا به قمار يبرا را مردم اي كند ريدا قمارخانه هركس ـ 708 ماده

 .شود يم محكوم ينقد يجزا الير ونيليم دوازده

 .شود يم ضبط مهيجر عنوان ابهي معدوم مورد حسب قمار به متعلق نقود و اسباب تمام ـ 709 ماده

 خدمت قبول) 705( و) 701( مواد موضوع يالكل مشروبات  صرف يبرا معد اماكن اي ها قمارخانه در كه ياشخاص ـ 710 ماده

 دارند را جرم در مباشر مجازات و شوند يم محسوب  معاون ندينما كمك اماكن ليقب نيا كننده ريدا به انحاء از ينحو به ايكنند

 .دهد فيتخف را  مجازات ، معاون عمل ريتاث زانيم و احوال و اوضاع به  نظر تواند يم  دادگاه يول

) 705( و) 704( مواد در مذكور اماكن وجود از دار تيصالح  نيمامور ريسا و يدادگستر نيضابط از يكي هرگاه ـ 711 ماده

 ندينما گزارش واقع برخالف اي ندهند اطالع صالحيذ مقامات  به را مراتب و بوده مطلع) 710( ماده در مذكور اشخاص اي) 708(و

 محكوم  شالق ضربه) 74( تا اي حبس ماه شش تا سه به باشند نداشته يدتريشد مجازات گريد يقانون موجب به كه يدرصورت

 .شوند يم

 تا كي از حبس به دينما يولگرد اي دينما معاش امرار راه نيا از و باشد داده قرار خود شهيپ را يكالش اي يتكد هركس ـ 712 ماده

 قيطر از كه ياموال هيكل مذكور مجازات بر عالوه شود فوق عمل مرتكب يمال توان وجود با چنانچه و شد خواهد محكوم  ماه سه

 .شد خواهد مصادره است آورده بدست يوكالش يتكد

 و حبس سال دو تا ماه سه به بگمارد امر نيا به را يافراد اي دهد قرار يتكد لهيوس را يديرش ريغ اي ريصغ طفل هركس ـ 713 ماده

 . شد خواهد محكوم است آورده دست به مذكور قيطر از كه ياموال هيكل استرداد

    



            ييييرانندگرانندگرانندگرانندگ    تخلفاتتخلفاتتخلفاتتخلفات    ازازازاز    ييييناشناشناشناش    ممممييييجراجراجراجرا    ــــ    نهمنهمنهمنهم    وووو    ستستستستييييبببب    فصلفصلفصلفصل

 يآب اي ينيزم هينقل طيوسا از اعم( راننده مهارت عدم اي يدولت  نظامات تيرعا عدم اي يمباالت  يب اي ياطياحت  يب هرگاه ـ 714 ماده

 در هيد پرداخت به زين و حبس سال سه تا ماه شش به مرتكب شود يعمد ريغ قتل به يمنته يموتور لهيوس يمتصد اي)  يياهواي

 .شود يم محكوم دم ياياول هيناح از مطالبه صورت

 در مهارت عدم اي يدولت نظامات تيرعا عدم اي يمواالت يب اي ياطياحت يب صيتشخ خصوص در يكارشناس نظر اظهار -تبصره

 ياسالم يجمهور آهن راه شركت ،يرانندگ و ييراهنما اداره مورد حسب ييهوا و يآب ،ينيزم هينقل ليوسا به مربوط سوانح مورد

 .باشد يم يكشور ييمايهواپ سازمان و يرانيكشت و بنادر سازمان ران،يا

  رفتن نيب از اي و باشد عالج قابل ريغ كه يدماغ اي يجسم مرض  موجب) 714( ماده در مذكور جهات از يكي هرگاه ـ 715 ماده

 شكل رييتغ اي دهد يم انجام را انسان يزندگ يضرور فيوظا از يكي كه بدن ياعضا از يعضو افتادن كار از اي حواس از يكي

 از مطالبه صورت در هيد پرداخت به و سال كي تا دوماه از حبس به مرتكب شود نيجن سقط اي شخص صورت اي عضو يميدا

 .شود يم محكوم  مصدوم هيناح

 اي منافع از يكي ميدا ضعف اي نقصان باعث كه شود يبدن صدمه موجب) 714( ماده در مذكور جهات از يكي هرگاه ـ 716 ماده

 حمل وضع باعث اي فتديب كار از عضو كه آن بدون گردد، مصدوم عضو از يقسمت رفتن نيب از باعث اي و شود بدن ياعضا از يكي

 محكوم مصدوم هيناح از مطالبه صورت در هيد پرداخت و ماه شش تا ماه دو از حبس به مرتكب شود يعيطب موعد از قبل  زن

 .خواهدشد

  هيد پرداخت و ماه پنج تا كي از حبس به مرتكب شود يبدن صدمه موجب) 714( ماده در مذكور جهات از يكي هرگاه ـ 717 ماده

 .شود يم محكوم مصدوم هيناح از مطالبه صورت در

 ادتريز اي نداشته پروانه اي بوده مست جرم وقوع موقع در يموتور  ليوسا يمتصد اي راننده هرگاه  فوق مواد مورد در ـ 718 ماده

 انداخته كار به تصادف در موثر يكيمكان بيع و نقص باوجود را يموتور دستگاه كه آن اي است كرده يم حركت مقرر ازسرعت

 آن از عبور كه ييها محل از اي و ديننما الزم مراعات ، است شده گذارده مخصوص عالمت رو ادهيپ عبور يبرا كه ييها محل در اي

 تواند يم دادگاه. شد خواهد محكوم  فوق مواد در مذكور  مجازات حداكثر سوم دو از شيب به ، نموده يرانندگ است دهيگرد ممنوع

 .دينما محروم يموتور ليوسا يتصد اي يرانندگ حق از سال پنج تا كي مدت يبرا را مرتكب  فوق برمجازات عالوه

 و دولت يدرآمدها از يبرخ وصول قانون) 3( ماده) 1( بند شمول از قانون نيا) 718( و) 714( مواد موضوع مجازات اعمال ـ تبصره

 .باشد يم يمستثن ياسالم يشورا مجلس 28/12/1373 مصوب نيمع موارد در آن مصرف

 استمداد اي و يدرمان مراكز به مصدوم رساندن امكان وجود با راننده و داشته يفور كمك به اجياحت مصدوم هرگاه ـ 719 ماده

 مورد حسب كند رها را مصدوم و ترك را حادثه محل ، بيازتعق فرار منظور به اي و كند يخوددار كار نيا از يانتظام نيازمأمور

 ماده نيا مورد در تواند ينم دادگاه. شد خواهد محكوم) 716(و) 715( و) 714( مواد در مذكور مجازات حداكثر سوم دو از شيب به

 .دينما مخففه تيفيك اعمال

 يبرا كه دهد  حركت حادثه صحنه از را هينقل لهيوس ماده نيدرا مذكور فيتكال انجام يبرا تواند يم يصورت در راننده ـ 1 تبصره

 .نباشد ممكن گريد قيطر به توسل مصدوم به دنيرسان كمك



 واقعه از را مربوطه نيمأمور اي و برساند استراحت و معالجه يبرا  ينقاط به را مصدوم راننده هرگاه مذكور موارد تمام در ـ 2 تبصره

 او درباره را فيتخف مقررات دادگاه كند فراهم را مصدوم آالم فيتخف و ستراحت ا و معالجه موجبات يهرنحو به اي و كند آگاه 

 .نمود خواهد تيرعا

 هينقل لهيوس پالك اي و دهد رييتغ يكشاورز اي يآب ، ينيزم يموتور  هينقل ليوسا پالك مشخصات و ارقام در هركس ـ 720 ماده

 پالك ضيتعو اي و رييتغ به علم با را يليوسا نيچن اي برد كاره ب يتقلب پالك آن يبرا اي دينما  الصاق آن به را يگريد يموتور 

 اي و يموتور هينقل لهيوس پالك اي موتور ، يشاس شماره در انحاء از ينحو به هركس نيهمچن و دهد قرار استفاده مورد يتقلب

 و دهد رييتغ يرانندگ و ييراهنما از مجوز  ليتحص بدون شده نصب اي حك سازنده كارخانه طرف از كه يشاس و موتور يپالكها

 .شد خواهد محكوم سال كي تا  ماه شش از حبس به كند خارج كارخانه ياصل صورت از را آن

 و ييراهنما به هينقل لهيوس توقف محل نييتع با را مراتب است مكلف كند اوراق را يموتور هينقل لهيوس بخواهد هركس ـ 721 ماده

 اگر و بدهد را هينقل لهيوس كردن اوراق اجازه هفته كي مدت ظرف ديبا محل يرانندگ و ييراهنما دهد، اطالع محل يرانندگ

 ييراهنما هرگاه د،ينما ابالغ يمتقاض به ليدل ذكر با مدت همان ظرف را خود يقطع ميتصم ندارد موافقت كردن اوراق با يليدال به

 يبرا ماده نيا از تخلف.  است مجاز مدت يانقضا از پس  هينقل لهيوس كردن اوراق نكرد مدت آن در ياقدام چگونهيه يرانندگ و

 .بود خواهد حبس سال كي تا ماه دو از تيمحكوم موجب  كننده  اوراق

 از اعم است بوده او تصرف و ارياخت در لهيوس كه يشخص شود، مفقود اي سرقت آن پالك اي يموتور لهيوس چنانچه ـ 722 ماده

 از متخلف د،ينما اعالم يانتظام يروين مركز نيكترينزد به را مراتب بالفاصله است مكلف اطالع از پس نبوده اي بوده مالك كه آن

 .خواهدشد محكوم الير ونيليم كي تا هزار پانصد از ينقد يجزا به  ماده نيا

 نامهيگواه داشتن مستلزم كه يموتور ليوسا يتصد اي و يرانندگ به اقدام يرسم نامهيگواه بدون هركس ـ 723 ماده

 ليوسا يرانندگ به باشد ممنوع يموتور هينقل ليوسا  يرانندگ از دادگاه حكم موجب به هركس نيهمچن و ديبنما ، است مخصوص

 صورت در و مجازات دو هر اي و الير ونيليم  كي تا ينقد يجزا اي ماه دو تا يريتعز حبس به اول بار يبرا ورزد مبادرت مزبور

 .شد خواهد محكوم حبس ماه شش تا ماه دو به مجدد ارتكاب

 از كمتر يسرعت دستگاه كه دهد يرييتغ عمدا هينقل لهيوس  سرعت ثبت دستگاه در كه يا هينقل لهيوس راننده هر ـ 724 ماده

 به اول بار يبرا كند يرانندگ هينقل لهيوس آن با شده داده مزبور دستگاه در يرييتغ نيچن نكهيا به علم با اي و دهد نشان يواقع سرعت

 شش تا دو به تكرار صورت در و مجازات دو هر اي و الير هزار پانصد تا هزار پنجاه از ينقد يجزا اي و ماه دو تا روز  ده از حبس

 .شد خواهد محكوم حبس ماه

 واجد كه يكس به اگر هستند يرانندگ نامهيگواه دادن و  مهارت صيتشخ يمتصد كه دولت نيمأمور از كيهر ـ 725 ماده

 خواهند محكوم يدولت خدمات از انفصال سال پنج به و سال كي تا ماه شش از يريتعز حبس به بدهند پروانه نبوده يرانندگ طيشرا

 .گردد يم ابطال زين صادره پروانه و شد

 محكوم جرم همان يبرا قانون در مقرر مجازات حداقل  به مورد حسب دينما معاونت يريتعز ميجرا در هركس ـ 726 ماده

 .شود يم



 ،632،633 ،622 ،608 ،596 ماده رياخ قسمت 566 ،565 ،564 ،562،563 ،561 ،560 ،559 ،558 مواد در مندرج ميجرا ـ 727 ماده

 يشاك  تيشكا با  جز 700 و 699 ،698 ،697 ،694 ،692 ،690 ،684،685 ،682 ،679 ،677 ،676 ،669 ،668 ،648 ،642

 اباي و دهد فيتخف مرتكب مجازات در تواند يم دادگاه دينما گذشت يخصوص يشاك كه يصورت در و شود ينم بيتعق يخصوص

 .دينما صرفنظر مجرم بيتعق از يشرع نيمواز تيرعا

 در و حكم صدور موقع در جرم ارتكاب دفعات و مجرم و جرم اتيخصوص مالحظه با تواند يم دادگاه يقاض ـ 728 ماده

 مورد حسب يعموم خدمات موقت قطع ليقب از يليوتبد يليتكم يمجازاتها و قيتعل ، فيتخف به مربوط مقررات از لزوم صورت

 .دينما  استفاده

 آن يبعد الحاقات و اصالحات و 1304 سال مصوب يعموم مجازات قانون جمله از قانون نيا با ريمغا نيقوان هيكل ـ 729 ماده

 . است يملغ

 و كهزاري ماه خرداد دوم مورخ چهارشنبه روز يعلن جلسه در تبصره چهار و چهل و ماده دو و يس و ستيدو بر مشتمل  فوق قانون

 . است دهيرس نگهبان يشورا دييتا به 6/3/1375  خيتار در و بيتصو ياسالم يشورا مجلس پنج و هفتاد و صديس

  قانون مواد دنبال به بازدارنده يها مجازات و راتيتعز ـ پنجم  كتاب عنوان تحت مجلس مصوبه مواد شماره كه است ذكر به الزم

 .  است دهيگرد نيتدو 729 تا 498 شماره از دهيرس بيتصو به قبال كه ياسالم مجازات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


