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 ینون مجازات اسالماق

 اتیلکتاب اول ـ ک

 یبخش اول ـ مواد عموم

 

 فیصل اول ـ تعارف

، یتیو ترب ینیرات، اقدامات تأمیو تعزات ی، دحدود، قصاص یهاجرائم و مجازاتمشتمل بر  یقانون مجازات اسالم ـ1ماده 

 م بر آنها است.کو قواعد حا یفریکت یموانع مسؤول ط ویشرا

 

 شود.ین شده است جرم محسوب مییمجازات تعآن  یه در قانون براکفعل  کا تریاعم از فعل  یهر رفتار ـ2ماده 

 

 

 در مکان ین جزائیقوان یفصل دوم ـ قلمرو اجرا

ب ک  ران مرتیا یاسالم یجمهور ییو هوا ییای، درینیت زمیمکه در قلمرو حاک یصه اشخایلکران درباره یا ین جزائیقوان ـ3ماده 

 مقررشده باشد. یگریب دیه به موجب قانون ترتکشود مگر آنیجرم شوند اعمال م

 

 یاسالم یران واقع شود در حکم جرم واقع شده در جمهوریت ایجه آن در قلمرو حاکمیا نتیاز جرم  یهر گاه قسمت ـ4ماده 

 .ران استیا

 

مق رر در  ا ج رائم  ی  ر یاز جرائم ز یکیب کران مرتیت ایمکه در خارج از قلمرو حاک یرانیرایغا ی یرانیاشخص هر  ـ5ماده 

ن ج رائم در  ی  ب ه ا  یدگیش ود و هرگ اه رس    یمه و مجازات مکران محایا یاسالم ین جمهورین خاص گردد، طبق قوانیقوان

زان ی  ، میری  تعز یه ا ن مج ازات ی ی ران در تعی  ش ود، دادگ اه ا   یآن منته یت و اجرایومکم محکران به صدور حیخارج از ا

 ند:کیت اجراء شده را محاسبه میومکمح

 رانیا یاسالم یا استقالل جمهوری یت ارضی، تمامیا خارجی یت داخلیه نظام، امنیاقدام عل  الف

 ا استفاده از آنی یا دستخط مقام رهبریم، فرمان کجعل مهر، امضاء، ح  ب

 یمجل س ش ورا  دگان ن  یو نماس یه، رئ  یس ق وه قض ائ  یجمهور، رئ  سیرئ یرسما دستخط یم، فرمان کجعل مهر، امضاء، ح  پ

مجم ع   یس واعض ا ینگهبان، رئ یشورا یشور، اعضاکل کشور، دادستان ک یعالوانیس دیس مجلس خبرگان، رئی، رئیاسالم

 ا استفاده از آنهایس جمهور یا معاونان رئیص مصلحت نظام، وزرا یتشخ

 ا استفاده از آنهایو  یمراجع قانونر یا ساین مراجع یصادره از ا یهاهیا اجرائی یجعل آراء مراجع قضائ  ت

ن یا تض م ی  ت صادرش ده  کن جعل اسناد خزانه و اوراق مشاریران و همچنیا یکا اسناد تعهدآور بانیج یناس راکجعل اس  ث

 ج داخلیات راکوکه قلب در مورد مسکج سیا ترویه یا تهیشده از طرف دولت 
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ت یمکفه خود در خارج از قلمرو حایه در رابطه با شغل و وظک یرانیرایغا ی یرانیم از ابه جرائم مستخدمان دولت اع ـ6ماده 

 یاس  یت سیه از مص ون ک  ران ی  گ ر وابس تگان دول ت ا   یو د ینس ول کو  یاس  یاند و به ج رائم م أموران س  ب شدهکران مرتیا

 شود.یم یدگیران رسیا یاسالم ین جمهوریطبق قوان برخوردارند

 

ه در ک   یشود، در ص ورت  یب جرمکشور مرتکران در خارج از یاز اتباع ا کیور در مواد فوق هرکوه بر موارد م عال ـ7ماده 

 ه:کنیشود مشروط بر ایمه و مجازات مکران محایا یاسالم ین جمهوریران اعاده گردد، طبق قوانیا به ایافت و یران یا

 ران جرم باشد.یا یماسال یبه موجب قانون جمهور یابکرفتار ارت  الف

ص ورت   ا دریمه و تبرئه نشده کر باشد، متهم در محل وقوع جرم محایاز جرائم موجب تعز یابکه جرم ارتک یدر صورت  ب

 ا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.یالً کت، مجازات یومکمح

 ا سقوط آن نباشد.یمجازات  یاجرا یفا موقویب یتعق یا موقوفیمنع  یبرا یران موجبین ایطبق قوان  پ

 

ب ه ج ز ج رائم     یب جرم  ک  ران مرتیشور اکه یا علی یرانیا یه شخصیران علیدر خارج از ا یرانیرایغهرگاه شخص  ـ8ه ماد

و ران ب ه ج رم ا  ی  ا یاس الم  یجمهور ین جزائیران اعاده گردد، طبق قوانیا به ایافت و یران یشود و در ا قبلم کور در مواد 

 ه:کنیشود، مشروط بر ایم یدگیرس

ا بعضاً یالً کت، مجازات یومکا در صورت محیمه و تبرئه نشده کر در محل وقوع جرم، محایمتهم در جرائم موجب تعز  الف

 درباره او اجراء نشده باشد.

 قانون محل وقوع، جرم باشد. ران ویا یاسالم یر به موجب قانون جمهوریدر جرائم موجب تعز یرفتار ارتکاب  ب

 

افت ش ود در هم ان   ی یشورکدر هر  یالمللنیها و مقررات با عهدنامهیه به موجب قانون خاص ک یب جرائمکمرت ـ9ماده 

 گردد.یممه و مجازات کمحاران یا یاسالم یجمهور ین جزائیشود طبق قوان افتیران یشود، اگر در ایمه مکشور محاک
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 در زمان ین جزائیقوان یقلمرو اجرا ـ فصل سوم

 مق رر  ج رم  وق وع  از قب ل  هک باشد یقانون موجببه دیبا یتیترب و ینیتأم اقدام و مجازات یدولت نظامات و مقررات در ـ10 ماده

 و ینیت أم  اق دامات  ای   مج ازات  ب ه  مؤخر قانون موجببه توانینم را فعل کتر ای فعل از اعم یرفتار چیه بکمرت و است شده

 از ای   یت  یترب و ینیتأم اقدام ای مجازات یاجرا عدم ای فیتخف بر یمبن یقانون جرم، وقوع از پس چنانچه نکل ردک ومکمح یتیترب

 ب ه  هرگ اه . اس ت  مؤثر ،یقطع مکح صدور تا قانون آن بروضع سابق جرائم به نسبت شود وضع بکمرت حال به مساعدتر یجهات

 :شودیم عمل ریز بیترت به باشد صادرشده االجراءالزم یقطع مکح سابق، قانون موجب
 

 اگ ر  و شودینم اجراء یقطع مکح نشود، شناخته جرم الحق قانون موجب به است بوده جرم گ شته در هک یرفتار اگر  الف
 اس ت  ش ده  اءاج ر  ق بالً  مکح هک یمورد در نیهمچن و موارد نیا در. شودیم موقوف آن یاجرا باشد اجراء انیجر در
 .ستین مترتب آن بر یفریک اثر گونهچیه
 در ای   اجراء به شروع از قبل است موظف امکاح یاجرا یقاض ابد،ی فیتخف الحق، قانون موجب به یجرم مجازات اگر  ب

 دادگ اه  از توان د یم زین محکوم. ندک تقاضا دیجد قانون طبق را آن اصالح ،یقطع مکح نندهکصادر دادگاه از اجراء نیح
 را یقبل   مج ازات  الح ق،  ق انون  لح ا   ب ا  مکح نندهکصادر دادگاه. دینما تقاضا را مجازات فیتخف م،کح نندهکصادر
 یج ار  زی  ن ش ود یم   اج راء  ارکبزه اطفال مورد در هک یتیترب و ینیتأم اقدام مورد در بند نیا مقررات. دهدیم فیتخف
 .دینما تقاضا را یتیترب و ینیتأم اقدام فیتخف تواندیم زین یو سرپرست ای یول صورت نیا در. است

 الح ق،  ق انون  حیتص ر  به مگر است، شده وضع خاص موارد ایو نیمع مدت یبرا هک ینیقوان مورد در فوق مقررات    تبصره

 .شودینم اعمال
 

 :شودیم اجراء فوراً قانون، وضع بر سابق جرائم به نسبت ریز نیقوان ـ11 ماده
 تیوصالح یقضائ التیکتش به مربوط نیقوان  الف
 حکم یاجرا از شیپ تا یدعو اثبات ادله به مربوط نیقوان  ب
 یدادرس وهیش به مربوط نیقوان  پ
 زمان مرور به مربوط نیقوان  ت

 یقطع مکح نندهکصادر دادگاه به یبررس یبرا پرونده باشد، شده صادر یقطع مکح( ب) بند مورد در هک یصورت در    تبصره

 .شودیم ارسال
 

 یفریک یها و دادرسبودن جرائم، مجازات یقانون فصل چهارم ـ

ت ی  ق دادگاه صالح، به موج ب ق انون و ب ا رعا   ید از طریآنها با یو اجرا یتیو ترب ینیا اقدام تأمیم به مجازات کح ـ12ماده 

 شد.ات مقرر در آن بایفیکط و یشرا

 دادگ اه  مک  ح ای   قانون در هک یتیفیک و زانیم از دینبا مورد حسب آنها یاجرا و یتیترب و ینیتأم اقدام ای مجازات به حکم ـ13 ماده

 باش د  ریتقص ای عمد یرو از هکیدرصورت شود، حاصل جهت نیا از هک یخسارت و صدمه هرگونه و ندک تجاوز است شده مشخص

 .شودیم جبران المالتیب از خسارت صورت،نیا ریغ در و است یمدن و یفریک تیولمسؤ موجب مورد حسب
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 هابخش دوم ـ مجازات

 یاصل یهافصل اول ـ مجازات

 قسم است:ن قانون چهار یدر امقرر  یهامجازات ـ14ماده  

 حد  الف

 قصاص  ب

 هید  پ

 ریتعز  ت

چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت، قابل مطالب ه خواه د     تبصره

 خواهد بود.( 20) بود. اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق ماده

 

 شده است. نییآن در شرع مقدس، تع یت اجرایفیکزان و ینوع، مموجب، ه کاست  یحد مجازات ـ15ماده 

 

 ق انون  نی  ا سوم تابک در مندرج شرح به هک است منافع و اعضاء نفس، بر یعمد اتیجنا یاصل مجازات قصاص ـ16ماده 

 .شودیم اعمال

 

و  من افع  و اعضاء نفس، بر یرعمدیت غیراد جنایا یه در شرع مقدس براکاست  یرمقدر، مالیه اعم از مقدر و غید ـ17ماده 

 .شودیمقرر مبه موجب قانون قصاص ندارد  یه به هر جهتک یدر موارد یت عمدیجناا ی

 

اب محرم ات  ک  موجب ق انون در م وارد ارت  ست و بهیه نیا دیقصاص ، ه مشمول عنوان حدکاست  یر مجازاتیتعز ـ18ماده 

ق، ی  ف، تعلی  ء و مقررات مربوط ب ه تخف ت اجرایفیکگردد. نوع، مقدار، ین و اعمال مییتع یومتکا نقض مقررات حی یشرع 

، م وارد  یت مقررات ق انون ی، با رعایریشود. دادگاه در صدور حکم تعزین مییموجب قانون تعر بهیام تعزکر احیسقوط و سا

 دهد:یر را مورد توجه قرار میز

 اب جرمکن ارتیح یو یو روان یت ذهنیب و وضعکزه مرتیانگ  الف

 بار آنانیج زیفه و نتایگستره نقض وظ، اب جرمکتوه اریش  ب

 اب جرمکب پس از ارتکاقدامات مرت  پ

 یر بر ویر تعزیب و تأثکمرت یو اجتماع یخانوادگ، یت فردیسوابق و وضع  ت

 

چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مج ازات مق رر در ق انون تعی ین      (ـ1399)الحاقی  ـهتبصر

بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت صدور حکم ب ه ب یش از ح داقل مج ازات مق رر      کند، باید مبتنی 

 د.باشامی درجه چهار میقانونی را ذکر کند. عدم رعایت مفاد این تبصره موجب مجازات انتظ
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 شود:های تعزیری به هشت درجه تقسیم میمجازات ـ19ماده 

 1درجه 

 ست و پنج سالیش از بیحبس ب ـ

 الیر( 1.000.000.000) اردیلیم کیش از یب ینقد یجزا ـ
 مصادره کل اموال ـ
 انحالل شخص حقوقی ـ

 2درجه 

 ست و پنج سالیش از پانزده تا بیحبس ب ـ

 الیر (1.000.000.000) اردیلیمکیال تا یر( 550.000.000) ونیلیش از پانصد و پنجاه میب ینقد یجزا ـ

 3درجه 

 ش از ده تا پانزده سالیحبس ب ـ

 ال یر( 550.000.000) ونیلیال تا پانصد وپنجاه میر( 360.000.000) ونیلیصد و شصت میش از سیب ینقد یجزا ـ

 4درجه 

 ش از پنج تا ده سال یحبس ب ـ

 الیر( 360.000.000) ونیلیصد و شصت میال تا سیر( 180.000.000) ونیلیشتاد مصد و هکیش از یب ینقد یجزا ـ
 یو عموم یانفصال دائم از خدمات دولت ـ

 5درجه 

 ش از دو تا پنج سال یحبس ب ـ

 الیر( 180.000.000) ونیلیصد و هشتاد مکیال تا یر( 80.000.000) ونیلیش از هشتاد میب ینقد یجزا ـ
 ش از پنج تا پانزده سالیب یت از حقوق اجتماعیمحروم ـ
 ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی ـ
 عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی ممنوعیت دائم از دعوت ـ

 6درجه 

 ل ش از شش ماه تا دو سایحبس ب ـ

 الیر( 80.000.000) ونیلیال تا هشتاد میر( 20.000.000) ونیلیست میش از بیب ینقد یجزا ـ
 عفتیک تا هفتادوچهار ضربه و تا نودونه ضربه در جرائم منافیویشالق ازس ـ
 سال ماه تا پنجش از ششیب یت از حقوق اجتماعیمحروم ـ
 هادر رسانه یطعم قکانتشار ح ـ
 ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ
 ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ
 حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص ـ

 7درجه 
 ک روز تا شش ماهیحبس از نود و  ـ
 ال یر( 20.000.000) ونیلیست میال تا بیر( 10.000.000) ونیلیش از ده میب ینقد یجزا ـ
 ضربه  یازده تا سیشالق از  ـ
 تا شش ماه  یت از حقوق اجتماعیمحروم ـ

 ٨درجه 

 حبس تا سه ماه ـ

 ال یر( 10.000.000) ونیلیتا ده م ینقد یجزا ـ
 شالق تا ده ضربه ـ
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 ر شده است.کذ یتبع یهاه در مجازاتکهمان است  یت از حقوق اجتماعیموارد محروم  ١تبصره

ثر آن منطبق ب ا درج ه ب االتر باش د، از درج ه ب االتر       کاز درجات فوق و حدا یکیه حداقل آن منطبق بر ک یمجازات  2تبصره

 شود.یمحسوب م

دتر، مج ازات ح بس   یص مجازات ش د یان تشخکدتر و درصورت عدم امیها، مجازات شددرصورت تعدد مجازات  3تبصره

زات درج ه هف ت   ن ماده مطابق ت نداش ته باش د مج ا    یگانه اهشت یاز بندها کیچیبا ه ین اگر مجازاتیاست. همچن کمال

 شود.یمحسوب م

های آن تنها جهت تعیین درج ه مج ازات اس ت و ت أثیری در می زان ح داقل و ح داکثر        مقررات این ماده و تبصره  4تبصره

 های مقرر در قوانین جاری ندارد.مجازات

اب ج رم ب وده اس ت از    ک  در ارت یریارگک  ها مقصود از آن بیار رفته کاب جرم به که در ارتک یاء و اموالیضبط اش  5تبصره

ه ک  ن قانون عمل خواهد ش د. در ه ر م ورد    یا( 2١5) خارج و در مورد آنها برابر ماده( 20) ماده( ب) ن ماده و بندیشمول ا

 شود. یفل او مستثنکوم و افراد تحت تکمح یمتعارف زندگ یهانهید هزیشود بایم به مصادره اموال صادر مکح

 د.انون به حبس درجه یک تبدیل می شوتمام حبسهای ابد غیرحدی مقرر در ق (ـ1399)الحاقی ـ 6تبصره 

 

ن قانون مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتک ابی  یا( ١43) براساس ماده یه شخص حقوقک یدرصورت ـ20ماده 

 شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست:بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم میو نتایج زیان

 یانحالل شخص حقوق  الف

 المصادره کل امو  ب

 مدت پنج سال یثر براکا حدایبه طور دائم  یا اجتماعی یت شغلیا چند فعالی کیت از یممنوع  پ

 مدت پنج سال یثر براکا حدایطور دائم ه بهیش سرمایافزا یبرایت از دعوت عمومیممنوع  ت

 سال مدت پنج یثر براکحدا یت از اصدار برخی از اسناد تجاریممنوع  ث

 ینقد یجزا  ج

 هاله رسانهیوست بهیومکم محکانتشار ح  چ

مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در مواردی ک ه اعم ال حاکمی ت      تبصره

 شود.کنند، اعمال نمیمی

 

ه در ق انون  ک  است  یثر چهار برابر مبلغکحداقل دو برابر و حدا یاشخاص حقوق قابل اعمال بر ینقد یزان جزایم ـ21ماده 

 شود.ین مییتع یقیله اشخاص حقیوساب همان جرم بهکارت یبرا

 

با انح راف  ا یوجود آمده اب جرم، بهکارت یه براکشود یاعمال م یزمانو مصادره اموال آن  یانحالل شخص حقوق ـ22ماده 

 ر داده باشد.ییاب جرم تغکت خود را منحصراً در جهت ارتین، فعالینخست از هدف مشروع
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 یو تبع یلیمکت یهامجازاتفصل دوم ـ 

تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری محکوم کرده است، با رعایت دادگاه می (ـ1399)اصالحی  ـ23ماده 

و های تکمیلی بندها مجازات شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از

 :دهای این ماده محکوم نمایتبصره

 نیدر محل مع یاقامت اجبار  الف

 نیمع یا محلهایمنع از اقامت در محل   ب

 نیار معکا یمنع از اشتغال به شغل، حرفه   پ

 یو عموم یانفصال از خدمات دولت  ت

 یل موتوریوسا یا تصدیو  یه موتوریل نقلیبا وسا یمنع از رانندگ  ث

 اصدار اسناد تجارتا یو کداشتن دسته چمنع از   ج

 منع از حمل سالح  چ

 شورکران از یمنع از خروج اتباع ا  ح

 شورکگانگان از یاخراج ب  خ

 یعموم الزام به خدمات  د

   یا اجتماعی یاسیت در احزاب، گروهها و دستجات سیمنع از عضو  ذ

 اب جرمکل در ارتیا مؤسسه دخیا رسانه یاب جرم کل ارتیف وسایتوق  ر

 نیار معکا یحرفه، شغل  یریادگیالزام به   ز

 لیالزام به تحص  ژ

 یت قطعیومکم محکانتشار ح  س

 د.یمقرر نما یگرینحو ده قانون بهک یست مگر در مواردیش از دوسال نیب یلیمکتمجازات   مدت ١تبصره 

 رد.یگیم قرار مکمورد ح ینوع باشد، فقط مجازات اصل کیاز  یو مجازات اصل یلیمکتمجازات   چنانچه 2تبصره 

ر یوزتوسط ن قانون یاالجراء شدن اخ الزمیرف شش ماه از تارظ یلیمکتمجازات  یت اجرایفیکنامه راجع به نییآ   3تبصره 

 رسد.یمه یس قوه قضائیرئب یشود و به تصویه میته یدادگستر

 

شنهاد یبه پم کننده حکصادرد، دادگاه یت ننمایم را رعاک، مفاد حیلیمکتمجازات  یمدت اجرا یوم طکچنانچه مح ـ24ماده 

رار، ک  دهد و در صورت تیش میسوم افزاکیم را تا کمندرج در ح یلیمکتمجازات ول مدت بار ا یام براکاح یاجرا یقاض

از م دت   یم  ین بعد از گ شتن نیند. همچنکیل میتبدا هشت یدرجه هفت  ینقد یا جزایت را به حبس یومکه مدت محیبق

رار ج رم و اص الح مج رم،    ک  ع دم ت نان ب ه  یم در صورت اطمکح یاجرا یشنهاد قاضیتواند با پی، دادگاه میلیمکتمجازات 

 ند.کاقدام  یو یلیمکتمجازات اهش مدت زمان کا ینسبت به لغو 
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ن ی  ا شمول مرور زمان، در مدت زمان مق رر در ا یم کح ی، پس از اجرایدر جرائم عمد یفریک یت قطعیومکمح ـ25ماده 
 ند:کیمحروم م یعنوان مجازات تبعبه یوم را از حقوق اجتماعکماده مح
 یم اصلکح یخ توقف اجرایات و حبس ابد از تاریسالب ح یهات به مجازاتیومکهفت سال در مح  الف
ه ی  علیه مجن  ی  ش از نصف دیت وارد شده بیه جنایکه د یت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتیومکسال در محسه   ب

 بلد و حبس تا درجه چهار یباشد، نف
ا کمت ر  ی هیعلیمجن هیت وارد شده نصف دیه جنایکه د ی، قصاص عضو در صورتیت به شالق حدیومکل در محسا دو  پ

 از آن باشد و حبس درجه پنج

صادره از مراج ع   یهاین در گواهکشود لیوم درج مکمح یفریکنه یشیت در پیومکر موارد فوق، مراتب محی  در غ١تبصره 

 در مجازات  یا بازنگرین ییتع یبرا یواست مراجع قضائگردد مگر به درخیس نمکربط منعیذ

 ی، اجرایخصوص یا مدعی یکبا گ شت شا یم قطعکه پس از صدور حک یدر مورد جرائم قابل گ شت در صورت  2تبصره 

 شود.یز رفع میآن ن یمجازات موقوف شود اثر تبع

مش روط   یا اتمام م دت آزاد یفوق از زمان عفو  یت پس از گ شت مدتهایومکمح یمشروط، اثر تبع یدر عفو و آزاد  3تبصره 

 گردد.یمحروم م یز از حقوق اجتماعینم کح ین در زمان اجرایو همچنمشروط  یوم در مدت زمان آزادکشود. محیرفع م

 ر است:ین قانون به شرح زیموضوع ا یحقوق اجتماع ـ26ماده 
 شهر و روستا یاسالم یو شوراها یاسالم ی، مجلس شورای، مجلس خبرگان رهبریاست جمهورینتخابات رداوطلب شدن در ا  الف
 س جمهوریمعاونت رئ یو تصد أت دولتیه ای ص مصلحت نظامینگهبان، مجمع تشخ یت در شورایعضو  ب
 یوان عدالت اداریاست دیرو  کشور یوان عالیاست دیکل کشور، ر یه، دادستانیاست قوه قضائیر یتصد  پ
 مردم  یا با رأیموجب قانون ها بهتیها، شوراها، احزاب و جمعت در انجمنیا عضویانتخاب شدن   ت
 حل اختالف یمنصفه و امناء و شوراها یأتهایت در هیعضو  ث
 یگروه یهار رسانهیا سردبیر مسؤول یعنوان مداشتغال به  ج
 یجمه ور  یمایوابس ته ب ه آنه ا، ص دا وس       یتهاکها و شرسه گانه و سازمان یاعم از قوا یومتکح یهادستگاهه یلکا اشتغال در یاستخدام و   چ

مس تلزم   یو دس تگاهها  یها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی، شهرداریتحت نظر رهبر یر نهادهایمسلح و سا یروهایران، نیا یاسالم
 شمول قانون بر آنها  یر نام براا ذکیح یتصر

 یاریو ازدواج و طالق و دفتر یدفاتر ثبت اسناد رسم یو تصد یل دادگستریکاشتغال به عنوان و  ح
 موقوفات عام یا متصدی، ناظر ین، متولیم، امیانتخاب شدن به سمت ق  خ

 یرسمدر مراجع  یارشناسکا ی یانتخاب شدن به سمت داور  د
 ین افتخاریو عناو یدولت یاستفاده از نشانها  ذ
 یو علم ی، فرهنگی، پژوهشیا مؤسسه آموزشی یا ثبت نام تجارتی یو خصوص ی، تعاونیدولت یتهاکره شریأت مدیت در هیا عضویس، اداره یتأس  ر

و خ واه   ی، خ واه ب ه عن وان مج ازات اص ل     یق اجتماعت از حقویدر صورت محروم یومتکح یمستخدمان دستگاهها  ١تبصره

 شوند. یا قانون، از خدمت منفصل میم ک، حسب مورد در مدت مقرر در حیا تبعی یلیمکمجازات ت

ن ق انون  ی  ا( 25) محروم گردد پس از گ شت مواعد مقرر در ماده یاجتماعاز حقوق  یعنوان مجازات تبعس بهکهر   2تبصره 

ه از حق وق  کن ماده یا( پ) و( ب(، )الف) یگردد مگر در مورد بندهایزائل م یت ویومکمح یو آثار تبعشود یم تیثیاعاده ح

 شود.یمحروم م یطور دائممزبور به
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 هان و اعمال مجازاتییفصل سوم ـ نحوه تع

ه ک   یگردد. در ص ورت یء حبس ماالجراالزم یم قطعکوم، به موجب حکه محکشود یآغاز م یمدت حبس از روز ـ27ماده 

در  یقبل  ه در پرونده مطرح بوده بازداشت ش ده باش د، م دت بازداش ت     ک یا اتهاماتیعلت اتهام م بهکش از صدور حیفرد، پ

باشد، هر روز بازداشت، معادل س ه   ینقد یا جزای یریم، شالق تعزکه مجازات مورد حک یشود. در صورتیم محاسبه مکح

 یب نسبت ب ه ح بس، ش الق و ج زا    یترتال است. چنانچه مجازات متعدد باشد بهیر( 300.000) زارهصدیا سیضربه شالق 

 گردد.یمحاسبه م ینقد

 

کلیه مبالغ م کور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنه ا در م ورد تم ام ج رائم و      (ـ1399)اصالحی  ـ28ماده 

پیش نهاد وزی ر   ب ار ب ه  شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یکتناسب نرخ تورم اعالمتخلفات از جمله مجازات نقدی، به

 .دگرداالجراء میشود، الزمادر میوزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صدگستری و تصویب هیأتدا

 

خ اتمام حبس یاز تار ینقد یبدل از جزاتوأم با مجازات حبس باشد بازداشت  ینقد یهرگاه بازداشت بدل از جزا ـ29ماده 

ست و در ه ر ح ال م دت بازداش ت ب دل از      یشتر نیآن جرم ب یبس مقرر در قانون براثر مدت حکه از حداکشود یشروع م

 ند.کسال تجاوز سه د از ینبا ینقد یجزا

 

ار است مش روط  کا یسب، حرفه کا پروانه یار کن مستلزم لغو جواز یار معکا یسب، حرفه کمنع از اشتغال به شغل،  ـ30ماده 

 د.یل نمایا آن اشتغال وقوع جرم را تسهیابد یاب کار ارتکا یسب، حرفه کشغل، ه جرم به سبب اشتغال به کنیبه ا

 

 است.مجدد ت از درخواست ینامه و ممنوعیمستلزم ابطال گواه یه موتوریله نقلیوس یو تصد یمنع از رانندگ ـ31ماده 

 

ت از درخواس ت  ی  و ممنوع یسداد حس اب ج ار  و ان کد دسته چیسف یهامستلزم ابطال برگه کمنع از اصدار چ ـ32ماده 

 است. یمجدد افتتاح حساب جار

 

 است.ف سالح یتوقمنع از حمل اسلحه مجاز مستلزم ابطال پروانه حمل و  ـ33ماده 

 

 ت از درخواست مجدد است.یشور مستلزم ابطال گ رنامه و ممنوعکران از یخروج اتباع ااز منع  ـ34ماده 

 

 .شودیم دادگاه انجام مکمجازات و با ح یشور پس از اجراکوم به مجازات از کگانگان محیا دائم بیاخراج موقت  ـ35ماده 
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 یالهب ردار ک زی  ن و چهار درجه تا ریتعز ای االرضیف افساد و محاربه حد موجب درجرائم یقطع تیومکمح مکح ـ36 ماده

 یه ا روزنام ه  از یک  ی در نباش د  تیامن ای نظم در اخالل موجب هک یصورت در الیر( ١.000.000.000) اردیلیم کی از شیب

 .شودیم منتشر نوبت کی در یمحل

 

ال یر( ١.000.000.000) اردیلیمکی، یابکجرم ارتزان مال موضوع یه مکر یزجرائم در  یقطعت یومکم محکحانتشار   تبصره

 :شودیراالنتشار منتشر میثک یهاروزنامهاز  یکی ای یرسانه ملاست و در  یش از آن باشد، الزامیا بی

 رشاء و ارتشاء  الف

 اختالس  ب

 یگریا دیل مال توسط مجرم یدر صورت تحص یاعمال نفوذ برخالف حق و مقررات قانون  پ

 یشورکو  یارمندان دولت در معامالت دولتکندگان مجلس و یمداخله وزرا و نما  ت

 یدر معامالت دولت یتبان  ث

 یأخ  پورسانت در معامالت خارج  ج

 نسبت به دولت   یات مأموران دولتیتعد  چ

 یکجرائم گمر  ح

 اال و ارزکقاچاق   خ

 یاتیجرائم مال  د

 ییپولشو  ذ

 شورک یاخالل در نظام اقتصاد  ر

 یا دولتی یدر اموال عموم یرقانونیتصرف غ  ز
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 ت از آنیف مجازات و معافیفصل چهارم ـ تخف

توان د مج ازات تعزی ری را    در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه م ی  (ـ1399ـ )اصالحی 37ماده

 د:شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کنهتر باشد بنحوی که به حال متهم مناسببه

 های درجه چهار و باالتر؛تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازات  الف

تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به میزان یک تا دو درجه یا تب دیل ای ن مج ازات و مج ازات ح بس        ب

 درجه هفت حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه؛

 جزای نقدی درجه یک تا چهار؛تبدیل مصادره کل اموال به   پ

 تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال؛  ت

های تعزیری به میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه تقلیل سایر مجازات  ث

 تر؛پایین

 

 یاب د، موجب آن مج ازات تخفی ف م ی   قرراتی که بهچنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر م (ـ1399ـ )الحاقی تبصره

 شود.می تبدیل مربوط جایگزین مجازات به شود، صادر روز یک و نود از کمتر حبس به حکم

 

 ف عبارتند از:یجهات تخف ـ38ماده 

 یخصوص یا مدعی یکگ شت شا  الف

ار رفت ه  کا به ی اء حاصله از جرمیاشاموال و شف کا یل ادله یا معاونان، تحصیا کشر ییمؤثر متهم در شناسا یارکهم  ب

 اب آنکارت یبرا

زه شرافتمندانه یا وجود انگیده یدز بزهیآمکیا گفتار تحریل رفتار یاب جرم، از قبکاوضاع و احوال خاص مؤثر در ارت  پ

 اب جرمکدر ارت

 یدگیق و رسین تحقیدرح یا اقرار مؤثر ویب یاعالم متهم قبل از تعق  ت

 یماریا بیهولت کل یا وضع خاص متهم از قبیندامت، حسن سابقه و   ث

 از آن یان ناشیجبران ز یبرا یا اقدام ویف آثار جرم یمنظور تخفم بهوشش متهک  ج

 انبار جرمیج زیا نتایده یدان وارده به بزهیف بودن زیخف  چ

 جرم وقوعمعاون در  ای کیف شریمداخله ضع  ح

 ند.کد یم خود قکف مجازات را در حیلف است جهات تخفکدادگاه م  ١تبصره

تواند به موجب همان جهات، یشده باشد، دادگاه نم ینیبشیپ ین ماده در مواد خاصیر جهات مندرج در ایهرگاه نظ  2هتبصر

 ف دهد.یمجازات را دوباره تخف
 

ت، ی  دادگاه پ س از اح راز مجرم   چهف چنانیدر صورت احراز جهات تخف هفت و هشت یهادرجه یریدر جرائم تعز ـ39ماده 

و  یکگ ش ت ش ا  م ؤثر و   یف ر یکدر صورت فقدان سابقه شود یاصالح م مرتکب،ز ینمجازات  یاجراعدم ه با کص دهد یختش

 ند.کفر صادر یکت از یم به معافکتواند حیبات جبران آن میترت یا برقراریان یجبران ضرر و ز
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 مکق صدور حیفصل پنجم ـ تعو

ت یت م تهم ب ا مالحظ ه وض ع    ی  تواند پس از اح راز مجرم یدادگاه مش تا هشت شر درجه یدر جرائم موجب تعز ـ40ماده 

ط یده است در ص ورت وج ود ش را   یاب جرم گردکه موجب ارتک یو سوابق و اوضاع و احوال یاجتماعو  ی، خانوادگیفرد

 ق اندازد:یدو سال به تعوشش ماه تا مدت به م را کر صدور حیز

 فیوجود جهات تخف  الف

 بکاصالح مرت ینیبشیپ  ب

 بات جبرانیترت یا برقراریان یجبران ضرر و ز  پ

 مؤثر یفریکفقدان سابقه   ت

 

 ین قانون از حقوق اجتماعیا( 25) م، براساس مادهکح یوم را به تبع اجراکه محکاست  یتیومکت مؤثر، محیومکمح  تبصره

 ند.کیمحروم م

 

 است. یا مراقبتیل ساده کق به شیتعو ـ41ماده 

نش ود و   یب جرم  کدادگاه، مرتله یوسبهن شده ییگردد، در مدت تعیمتعهد م یتبکب به طور کق ساده مرتیدر تعو  الف

 شود.یب جرم نمکز مرتینده نیه در آکشود  ینیب شیپ یاز نحوه رفتار و

له دادگ اه  یوسبه ر مقرر شدهیگردد دستورها و تدابیب متعهد مک، مرتق سادهیط تعویعالوه بر شرا یق مراقبتیدر تعو  ب

 اجراء گ ارد.موقع ا به یند کت یق رعایرا در مدت تعو

 

 ند.کصادر  یابیصورت غق صدور حکم را بهیتواند قرار تعویدادگاه نم  ١تبصره

یرا صادر م   یو یق صدور حکم، بالفاصله دستور آزادیاه پس از صدور قرار تعودادگ ،متهم در بازداشت باشد چهچنان  2تبصره

 گردد. ید به بازداشت مرتکب منتهین نبایدر هر صورت أخ  تأم .دین مناسب أخ  نماین مورد تأمیتواند در اید. دادگاه مینما

 

 ر است:یر زیهمراه با تداب یق مراقبتیتعو ـ42ماده 

 ناظر   یار اجتماعکا مددی ین شده توسط مقام قضائییان تعکور به موقع در زمان و محض  الف

   یار اجتماعکمدد یوم براکتعهدات مح یننده نظارت بر اجراکلیتسه کارائه اطالعات و اسناد و مدار  ب

 یار اجتماعکاز آن به مدد یروز و ارائه گزارش متر از پانزدهکدر مدت  ییجاا جابهیر شغل، اقامتگاه ییاعالم هرگونه تغ  پ

 شورکبه منظور مسافرت به خارج از  یسب اجازه از مقام قضائک  ت

 

 یتیحم ا  یب به نهاده ا کمرت یل معرفیاز قب یر معاضدتیتداب یدادگاه همراه با برخ یتواند از سویاد شده میر یتبصره   تداب 

 باشد.
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 یط زندگیب و شراکات مرتیو خصوص یابکتواند با توجه به جرم ارتیننده قرار مک، دادگاه صادریمراقبت قیدر تعو ـ43ماده

ا چن د م ورد از   ی   کی   یب را به اج را کند مرتکجاد نیو عمده ا یاش اختالل اساسا خانوادهی یو یه در زندگک ینحواو به

 د:یق، ملزم نمایر در مدت تعویز یدستورها

 خاص یاا اشتغال به حرفهی یآموزهحرف  الف

 نیان معکا عدم اقامت در میاقامت   ب

 ادیاعت کا تری یماریدرمان ب  پ

 النفقهپرداخت نفقه افراد واجب  ت

 یه موتوریل نقلیاز وسا یا برخیه یلک یاز تصد یخوددار  ث

 ل مؤثر در آنیا استفاده از وسای یابکتبط با جرم ارتمر یات حرفهیاز فعال یخوددار  ج

 ص دادگاهیده به تشخیدل بزهیگر اشخاص از قبیا دیا معاونان جرم یا کاز ارتباط و معاشرت با شر یخوددار  چ

، یت  یربت یه ا ت در دورهکا ش ر ی   یزن دگ  یاساس   یمهارته ا  یریادگیخاص آموزش و  یهاا دورهیگ راندن دوره   ح

 یا ورزشی یلی، تحصی، م هبیاخالق

 

ر ت ا درج ه   ی  ا تعزی  ه ی  موج ب د  یات عمدیاب جرم موجب حد، قصاص، جناکق، در صورت ارتیدر مدت تعو ـ44ماده 

 یدادگ اه، قاض    یدس تورها  یند. در صورت ع دم اج را  کیت صادر میومکم محکق اقدام و حیهفت، دادگاه به لغو قرار تعو

 .ندکصادر ت یومکم محکحا یق اضافه یمقرر در قرار به مدت تعوبار تا نصف مدت  کی یاتواند بریم

 مجازات ممنوع است. یق اجرایت، صدور قرار تعلیومکم محکق و صدور حیقرار تعو یدر صورت الغا  تبصره

 

ار کم دد  یه ا دادگ اه، گ زارش   یدستورها یب به اجراکمرت یبندیزان پایق با توجه به میپس از گ شت مدت تعو ـ45ماده 

 ند.کیفر اقدام میکت از یم معافکا صدور حیفر یکن ییب، دادگاه حسب مورد به تعکت مرتیز مالحظه وضعیو ن یاجتماع
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 مجازات یق اجرایـ تعل ششمفصل 

م، ک  ق ص دور ح ی  تعو یر ب را ط مق ر یتواند در صورت وجود شرایدادگاه متا هشت درجه سه  یریدر جرائم تعز ـ46ماده 

 یز پس از اج را ین یفریکاحکام  یاجرا یا قاضید. دادستان یتا پنج سال معلق نما کیاز مجازات را از  یا قسمتیتمام  یاجرا

توان د پ س از تحم ل    یوم مکن محید. همچنیق نمایتعل ی، تقاضایتواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعیسوم مجازات مکی

 د.یق نمایتعل یتقاضا یفریکام کاح یاجرا یا قاضیق دادستان ی، از طریط قانونیدر صورت دارا بودن شراسوم مجازات، کی
 

 

 ست:یق نیق و تعلیر و شروع به آنها قابل تعویمجازات در مورد جرائم ز یم و اجراکصدور ح ـ47ماده 

 سات آب، برق، گاز، نفت و مخابراتیتأسدر  یارکشور، خرابک یو خارج یداخل تیامنه یجرائم عل  الف

 یدپاشیو اس ییرباا مقرون به آزار، آدمیحانه افته، سرقت مسلّیجرائم سازمان  ب

 ز فساد و فحشاکا اداره مرایل یک، تشیه عفت عمومیگر، جرائم علیا هر نوع اسلحه دیمزاحمت با چاقو  جادیاو  یینماقدرت  پ

 و سالح و مهمات و قاچاق انسان یلکگردان، مشروبات الا روانیمخدر  مواداق عمده قاچ  ت

 االرضیو محاربه و افساد ف یر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدیتعز  ث

 الیر( ١00.000.000) ونیلیصد مکیش از یجرم ب ، با موضوعیجرائم اقتصاد  ج

 

در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم و  (ـ1399ـ )الحاقی تبصره

همچنین تعلیق مج ازات ج رائم علی ه عف ت عمومی)ب ه ج ز        شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بالمانع است.

ه ای بازدارن ده مص وب    ( کت اب پ نجم ق انون مج ازات اس المی تعزی رات و مج ازات       ۶40( و )۶3۹جرائم موضوع مواد )

با اصالحات و الحاقات بع دی( و کالهب رداری و کلی ه ج رائم در حک م کالهب رداری و جرائم ی ک ه مج ازات           ١3۷5/2/3

شود و شروع به جرائم مقرر در این تبصره، بالم انع  رباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کالهبرداری محسوب میکالهبرداری د

 .( این قانون در خصوص این تبصره الزامی است4۶است. رعایت ماده )

 

 

 باشد. یا مراقبتیطور ساده ن است بهکم، ممکق صدور حیت مقررات مندرج در تعویمجازات با رعا قیتعل ـ48ماده 

 

ه ک   یس  کگ ردد.  یا پس از صدور آن صادر م  یت یومکم محکله دادگاه ضمن حیوسمجازات به یق اجرایقرار تعل ـ49ماده 

 گردد.یآزاد م یت باشد فورمعلق شده است، اگر در بازداش یلکطوربه یم مجازات وکح یاجرا

 

ت ی  دادگ اه تبع  یق بدون ع  ر موج ه از دس تورها   یه مجازات او معلق شده است در مدت تعلک یومکچنانچه مح ـ50ماده 

تا دو س ال ب ه    کیبار اول  یام، براکاح یاجرا یا قاضیتواند به درخواست دادستان یم یم قطعکننده حکند، دادگاه صادرکن

 یق و اج را ی  ق رار تعل  یب ار دوم، موج ب الغ ا    ید. تخلف از دستور دادگاه ب را یق را لغو نمایا قرار تعلیاضافه ق یمدت تعل

 شود.یمجازات م
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ن یه در ایا دیخسارت  م پرداختکندارد و ح یریتأث یخصوص یوم نسبت به حق مدعکمجازات مح یق اجرایتعل ـ51ماده 

 شود.یموارد اجراء م

 

ر ت ا  یا تعزیه ی، دموجب حد، قصاص یعمدب جرم کق، مرتیان مدت تعلیخ صدور قرار تا پایهرگاه محکوم از تار ـ52ماده 

 شود.یاثر میب یقیت تعلیومکنشود، محهفت درجه 

 

م ه  ق از زم ان خات ی  ، م دت تعل ش ود م معل ق  ک  مورد ح یهااز مجازات یکیا یاز مجازات  یه قسمتک یدر صورت ـ53ماده 

 گردد.یرمعلق محاسبه میغ مجازات یاجرا

ق، ی  موج ب انفص ال اس ت در ص ورت تعل     یف ر یکت یومک، محیو استخدام ین اداریه به موجب قوانک ی  در مواردتبصره

 ق لغو شود.یا قرار تعلیح یه در قانون تصرکگردد، مگر آنیت معلق، موجب انفصال نمیومکمح

 

ا یه یموجب حد، قصاص، د یعمداز جرائم  یکیب کق، مرتیان مدت تعلیخ صدور قرار تا پایاروم از تکهرگاه مح ـ54ماده 

ز ص ادر و  ی  م معل ق را ن ک  ح یق را لغو و دستور اجرایر، دادگاه قرار تعلیم أخکت حیشود، پس از قطعهفت ر تا درجه یتعز

یوم اعالم م  کح به محیطور صرق بهیم صدور قرار تعلند. دادگاه به هنگاکیق اعالم میننده قرار تعلکمراتب را به دادگاه صادر

 یز درب اره و ی  ر، مج ازات معل ق ن  ی  از جرائم فوق شود، عالوه بر مجازات جرم أخ یکیب کق مرتیه اگر در مدت تعلکند ک

 شود.یاجراء م

 

ا ی  م ؤثر   یف ر یکت ی  موکس ابقه مح  یوم داراک  ه محک  د ی  ق، دادگ اه اح راز نما  ی  هرگاه پس از صدور ق رار تعل  ـ55ماده 

مج ازات   یوجود داشته و بدون توجه به آن اجرا یقیت تعلیومکان آنها محیه در مکبوده است  یگرید یقطع یهاتیومکمح

ز موظف است درصورت اطالع از م وارد ف وق،   یام نکاح یاجرا یا قاضیند. دادستان کیق را لغو میمعلق شده است، قرار تعل

 است. یز جاریق صدور حکم نین ماده در مورد تعوید. حکم ایدگاه درخواست نماق مجازات را از دایلغو تعل
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 یمه آزادینظام ن ـ فصل هفتم

 ،یاحرفه یهاتیفعالم حبس، کح یدر زمان اجراتواند یوم مکه بر اساس آن محکاست  یاوهی، شیمه آزادیننظام  ـ56ماده 

 یآزادم ه یز نک  ر نظر مرایها زتین فعالیا یرا در خارج از زندان انجام دهد. اجرا نهایر ایو نظا ی، درمانیآموز، حرفهیآموزش

 شود.یس میتأس یتیو ترب ینیه در سازمان زندانها و اقدامات تأمکاست 

 

و  یکمش روط ب ه گ ش ت ش ا    توان د  یم   یدادگاه صادر کننده حکم قطع  درجه پنج تا هفت  یریتعز یدر حبسها ـ57ماده 

 یت در ت داوم زن دگ  ک، مش ار یآم وز ، حرف ه ی، آموزش  یا، حرف ه یت ش غل یفعال کیانجام تعهد به ن مناسب و یأمسپردن ت

ت یبا رض ا  وم راک، محده مؤثر استیدا جبران خسارت وارد بر بزهیند اصالح یه در فرآک یماریا بیاد یا درمان اعتی یخانوادگ

توان د در ط ول دوره تحم ل مج ازات در ص ورت دارا ب ودن       یوم من محکیقرار دهد. همچن یمه آزادیخود او، تحت نظام ن

 است. یدگید و دادگاه موظف به رسیرا تقاضا نما یمه آزادی، صدور حکم نیط قانونیشرا

های تعزیری درجه دو، درج ه س ه و درج ه چه ار، در ص ورت      مقررات این ماده در مورد حبس (ـ1399ـ )الحاقی تبصره

 .مدت حبس قابل اِعمال استچهارم گ راندن یک
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 مشروط یآزادنظام  ـ هشتم فصل

ش از ده یح بس ب   ب ه  وم ان  کتواند در مورد محیم مکننده حک، دادگاه صادر یریت به حبس تعزیومکدر مورد مح ـ58ماده 

ام با کاح یاجرا یا قاضیشنهاد دادستان یبه پسوم مدت مجازات کیر موارد پس از تحمل یسال پس از تحمل نصف و در سا

 ند:کمشروط را صادر یم به آزادکر حیط زیت شرایرعا

 مجازات همواره از خود حسن اخالق و رفتار نشان دهد. یوم در مدت اجراکمح  الف

 شود.ینم یب جرمکگر مرتی، دیه پس از آزادکنشان دهد  ومکمححاالت و رفتار   ب

را  یخصوص   یا مورد موافقت م دع یم کان مورد حیه استطاعت دارد ضرر و زکتا آنجا  ومکص دادگاه محیبه تشخ  پ

 ب دهد.یترتپرداخت آن  یبرا یا قراریپردازد ب

 رده باشد.کمشروط استفاده ن یزادش از آن از آیوم پکمح  ت

 

د یی  س زندان محل ب ه تأ ین ماده پس از گزارش رئیا( ب) و( الف) یور در بندهاکن مراتب م یمواعد فوق و همچن یانقضا

ور کط م یرا درباره تحقق شرا یت زندانیام موظف است مواعد مقرر و وضعکاح یاجرا یرسد. قاضیام مکاح یاجرا یقاض

 د.یم نمایمشروط را به دادگاه تقد یشنهاد آزادیاحراز آن، پو در صورت  یبررس

 

ر دهد و در ه ر ح ال   ییتواند مدت آن را تغین دادگاه مکشود، لیه مدت مجازات میمشروط شامل بق یمدت آزاد ـ59ماده 

سال باش د   کیمتر از کمانده یه مدت باقک یشتر از پنج سال باشد جز در مواردیسال و بکیمتر از کتواند یمشروط نم یآزاد

 ه مدت حبس است.یمشروط معادل بق ین صورت مدت آزادیه در اک

 

 یت محکوم، او را در م دت آزاد یو شخص یات روانیتواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیدادگاه م ـ60ماده 

ت از آنها و یور و آثار عدم تبعکم  یند. دادگاه، دستورهاکزم م، ملکق صدور حیمندرج در قرار تعو یدستورها یمشروط، به اجرا

 ند.کیم میوم تفهکد و به محیم خود قکد را در حیاب جرم جدکز آثار ارتین

 

ت ا دو   کی  بار اول  یند براکت نیدادگاه تبع یدستورهامشروط بدون ع ر موجه از  یهرگاه محکوم در مدت آزاد ـ61ماده 

ه یدموجب حد، قصاص،  یاز جرائم عمد یکیاب کا ارتیرار کشود. در صورت تیافزوده م یمشروط و یسال به مدت آزاد

ن ص ورت  یر اید، در غیآیبه اجراء در مز یت نیومکمانده محید، مدت باقید، عالوه بر مجازات جرم جهفتر تا درجه یا تعزی

 شود.یم یاو قطع یآزاد
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، یق مراقبت  ی  تعوط مقرر در یتواند در صورت وجود شرایدادگاه م، درجه پنج تا درجه هشتاز  یریدر جرائم تعز ـ62ماده 

 قرار دهد. یکیترونکال یها( ستمیس) مشخص تحت نظارت سامانه یانکدر محدوده م یت ویوم به حبس را بارضاکمح

 قرار دهد. یق مراقبتیدر تعور شده کذ یورهادستا ی یر نظارتیوم را تابع تدابکتواند محیدادگاه در صورت لزوم م  ١ تبصره

های تعزیری درجه دو، درجه س ه و درج ه چه ار نی ز پ س از      مقررات این ماده در مورد حبس (ـ1399ـ )الحاقی 2 تبصره

 ت.های حبس قابل اِعمال اسم مجازاتچهارگ راندن یک

قوه قضائیه می تواند برای اجرای تدابیر نظارتی موضوع این ماده یا سایر مقرراتی که به موج ب   (ـ1399)الحاقی ـ 3 تبصره

گیرد، با نظارت سازمان زندان ها و اقدامات ت أمینی و تربیت ی کش ور از    آن متهم یا محکوم تحت نظارت الکترونیکی قرار می

ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند. آیین نامه اجرائی این تبصره توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری مرکز آمار و 

 د.رستصویب رئیس قوه قضائیه میبه شود وینی و تربیتی کشور تهیه میفناوری و سازمان زندان ها و اقدامات تأم

 

ن ی  االج راء ش دن ا  خ الزمیظرف شش ماه از ت ار مشروط  یوآزاد یآزادمهیمواد مربوط به نظام ن ین نامه اجرائییآ ـ63ماده 

 رسد.یه میئس قوه قضایب رئیشود و به تصویه میشور تهک یتیو ترب ینیسازمان زندانها و اقدامات تأم لهیوسقانون به
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 ن حبسیگزیجا یهافصل نهم ـ مجازات

و روزانه  ینقد ی، جزاینقد ی، جزاگانیرا ین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومیگزیجا یهامجازات ـ64ماده 

ت یفیکبا مالحظه نوع جرم و  فیوجود جهات تخفو  یکگ شت شاه در صورت کاست  یت از حقوق اجتماعیمحروم

ر اوضاع و احوال، یده و سایدت بزهیت و سابقه مجرم، وضعیت، شخصیاز جرم، سن، مهارت، وضع یب آن، آثار ناشاکارت

 شود.ین و اجراء مییتع

یح م  ین م اده تص ر  یات مقرر در ایفیکط و یم با شراکت و تناسب مجازات مورد حی، به سنخمکحدادگاه در ضمن   تبصره

 م دهد.کن حیگزیجا یهاش از دو نوع از مجازاتیب تواند بهیدادگاه نم ند.ک

 

ن یگزیح بس ب ه مج ازات ج ا     یج ا آنها سه ماه حبس است به یثر مجازات قانونکه حداک یبان جرائم عمدکمرت ـ65ماده 

 گردند.یوم مکحبس مح

 

ح بس ب ه    یج ا ا شش ماه حبس است ب ه ک روز تیآنها نود و  یثر مجازات قانونکه حداک یبان جرائم عمدکمرت ـ66ماده 

ب ه ش رح    یف ر یکت یومکسابقه مح یدارا یاب جرم عمدکل ارتیبه دله کنیگردند مگر ایوم مکن حبس محیگزیمجازات جا

 آن پنج سال نگ شته باشد: یر باشند و از اجرایز

ا ی الیر( ١0.000.000) ونیلیش از ده میب ینقد یا جزایبه حبس تا شش ماه  یت قطعیومکفقره سابقه مح کیش از یب  الف

   یریشالق تعز

 هیپنجم دکیش از یبپرداخت ا یا قصاص یا حد یش از شش ماه یبه حبس ب یت قطعیومکفقره سابقه مح کی  ب

 

سال ح بس اس ت   کیش از شش ماه تا یآنها ب یثر مجازات قانونکه حداکرا  یبان جرائم عمدکمرتتواند یدادگاه م ـ67ماده 

ن ح بس  یگزیج ا  یهان قانون اعمال مجازاتیا( ۶۶) ط مادهیدر صورت وجود شراند، کوم کن حبس محیگزیبه مجازات جا

 ممنوع است.

 

 یابک  ج رم ارت  یه مجازات قانونکنیگردند مگر ایوم مکن حبس محیگزیبه مجازات جا یرعمدیبان جرائم غکمرت ـ68ماده 

 است. یارین حبس، اختیگزیم به مجازات جاکن صورت حیه در اکاشد حبس بدو سال ش از یب

 

ن ح بس  یگزین نش ده اس ت ب ه مج ازات ج ا     یین موضوعه تعیر آنها در قوانیزان تعزیا میه نوع ک یبان جرائمکمرت  69ماده 

 گردند.یوم مکمح

 

مجازات  یند تا درصورت تع ر اجراکین مییز تعیا نن، مدت مجازات حبس ریگزین مجازات جاییدادگاه ضمن تع ـ70ماده 

 مجازات حبس اجراء شود. ،ینقد یا عجز از پرداخت جزاین، تخلف از دستورها یگزیجا
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 شور ممنوع است.ک یا خارجی یت داخلیه امنین حبس در مورد جرائم علیگزیجا یهااعمال مجازات ـ71ماده 

 

تعدّد جرائم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از یک سال حبس باشد، م انع   (ـ1399)اصالحی  ـ72ماده 

 .از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است

 

 کیمتر از کف مجازات به یسال حبس است در صورت تخف کیش از یآنها ب یه مجازات قانونک یدر جرائم عمد ـ73ماده 

 د.یم نماکبس حن حیگزیتواند به مجازات جایسال، دادگاه نم

 

 شود.ین قانون صادرشده است اجراء نمیاالجراء شدن اش از الزمیکه پ یام قطعکن فصل در مورد احیمقررات ا ـ74ماده 

 

ن ی  س ت. در ا ین ح بس ن یگزیم به مجازات ج ا کها با مجازات حبس، مانع از صدور حر مجازاتیهمراه بودن سا ـ75ماده 

 .دهدم کن حبس حیگزیور همزمان با مجازات جاکم  یهامجازاتتواند به یدادگاه مصورت 

 

 ین حبس، مجازات قانونیگزیت به مجازات جایومکم محکاز ح یدنظرخواهیت دادگاه و تجدین صالحییتع کمال ـ76ماده 

 است. یابکجرم ارت

 

ا ی  ل یف، تبدید، تخفیم، تشدکح یط و آثار اجرایوم و شراکت محیتواند با توجه به وضعیام مکاح یاجرا یقاض ـ77ماده 

 ند.کشنهاد یپ یننده رأکم را به دادگاه صادرکتوقف موقت مجازات مورد ح

 ار دارد.یو مأمور مراقبت در اخت یار اجتماعکور به تعداد الزم مددکم  یقاض

 

م باشد کح یا مخل اجرایه مانع کر شغل و محل اقامت را ییر تغینظ یراتیید تغیت بایومکوم در طول دوره محکمح  78ماده 

 ام اطالع دهد.کاح یاجرا یبه قاض

 

آن ان ب ا    یارکومان و نحوه همکرنده محیپ  یو عموم یو دستگاهها و مؤسسات دولت یانواع خدمات عموم نییتع ـ79ماده 

له یوس  ن ق انون ب ه  ی  االجراء شدن اخ الزمیماه از تار ه ظرف سهکاست  یانامهنییموجب آبه، ومکام و محکاح یاجرا یقاض

ن ی  رس د. مق ررات ا  یران میأت وزیب هیتصوبهه یس قوه قضائید رئییو با تأشود یه میته یشور و دادگسترک یهاوزارتخانه

 شود.یاالجراء من ماده الزمینامه موضوع انییب آیفصل پس از تصو

 

ش نهاد  یتوان د ب ه پ  یباش د دادگ اه م     یاز اصالح رفتار و یکوم حاکمح یم دادگاه از سوکح ت مفادیچنانچه رعا ـ80ماده 

 ل دهد.یه مدت مجازات را تا نصف آن تقلیبار بقکی یام براکاح یاجرا یقاض
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 یو رأم اک  اح یاج را  یش نهاد قاض   ید، ب ه پ یدادگاه تخلف نما یا دستورهایم کمفاد ح یوم از اجراکچنانچه مح ـ81ماده 

رار، مج ازات ح بس   ک  ش ود و در ص ورت ت  یم افزوده مکدوم به مجازات مورد حکیچهارم تا  کیبار نخست  یدادگاه برا

 گردد.یاجراء م

 یاج را  یند. قاض  کیم میوم تفهکد و به محیح قیطورصرم را بهکت و تخلف از مفاد حیم آثار تبعکدادگاه در متن ح  تبصره

یوم را مش خص م   کم دادگاه و مقررات مربوط، نحوه نظارت و مراقبت بر محکت مفاد حین اجراء با رعاز در ضمیام نکاح

 د.ینما

 

ا بخ ش  یم کمواجه گردد، مجازات مورد ح ین حبس با مانعیگزیجا یهااز مجازات یا بخشیتمام  یچنانچه اجرا ـ82ماده 

ردن ک  متوق ف   یوم و ب را ک  مح یور به واسطه رفت ار عم د  کنانچه مانع م گردد. چینشده آن بعد از رفع مانع اجراء ماجراء

 شود.یاجراء م یجاد گردد مجازات اصلیمجازات ا

 

 کی  ام به انج ام  کاح یاجرا یقاض م دادگاه و تحت نظارتکوم، به حکآن مح یه طکاست  یادوره مراقبت دوره ـ83ماده 

 گردد:یوم مکل محیشرح ذبه  یمراقبتق یمندرج در تعو یا چند مورد از دستورهای

 ماهآنها حداکثر سه ماه حبس است، تا شش یکه مجازات قانون یدر جرائم  الف

ن یدر ق وان آنه ا  ر یزان تعزیکه نوع و م یو جرائمحبس است ک روز تا شش ماه یآنها نود و  یکه مجازات قانون یدر جرائم  ب

 ک سال  یماه تا  ن نشده است، ششییموضوعه تع

 ک تا دو سالیک سال است، یش از شش ماه تا یآنها ب یکه مجازات قانون یدر جرائم  پ

 سال است، دو تا چهار سال کیش از یآنها ب یه مجازات قانونک یرعمدیدر جرائم غ  ت

 

م واق ع  ک  ل م ورد ح ی  ن ب ه ش رح ذ  یمدت مع یوم براکت محیه با رضاکاست  یگان، خدماتیرا یخدمات عموم ـ84ماده 

 گردد:یام اجراء مکاح یاجرا یقاض شود و تحت نظارتیم

 ست و هفتاد ساعتیتا دو( 83) ماده( الف) جرائم موضوع بند  الف

 ست و هفتاد تا پانصد و چهل ساعتیدو( 83) ماده( ب) جرائم موضوع بند  ب

 پانصد و چهل تا هزار و هشتاد ساعت( 83) ماده( پ) جرائم موضوع بند  پ

 هزار و هشتاد تا دو هزار و صد و شصت ساعت( 83) ماده( ت) جرائم موضوع بند  ت

ش از هشت ساعت در یرشاغل بیافراد غ یش از چهار ساعت و برایافراد شاغل ب یبرا یساعات ارائه خدمت عموم  ١تبصره

 وم شود.کمحمتعارف د مانع امرار معاش یال ساعات ارائه خدمت در روز نباست. در هر حیروز ن

مرب وط ب ه آن خ دمت از جمل ه      یت همه ض وابط و مق ررات ق انون   یمشروط به رعا یم به ارائه خدمت عمومکح  2تبصره

 ور است.آانیسخت و ز یارهاکو ضوابط خاص  یو بهداشت یفن یهاار زنان و نوجوانان، محافظتکط یشرا
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م ده د. در ه ر ح ال در    ک  ن فص ل ح ی  نامه موضوع انییمقرر در آ یخدمت عموم کیش از یتواند به بیدادگاه نم  3تبصره

 شود.یم واقع مکمورد ح ی، مجازات اصلیوم، به انجام خدمات عمومکت محیصورت عدم رضا

و مانن د   یخ انوادگ  یه ا تیا مع  ور ی یکاز به خدمات پزشیو ن یتواند بنا به وضع جسمانیام مکاح یاجرا یقاض  4تبصره

ل آن را ب ه مج ازات   یا تب د ی  د ی  ق نمای  ثر تا سه ماه در ط ول دوره، تعل کرا به طور موقت و حدا یآنها، انجام خدمات عموم

 شنهاد دهد.یم پکننده حکگر به دادگاه صادرین دیگزیجا

 

م واق ع  کر مورد حیشرح زه بهکوم کچهارم درآمد روزانه مح کیهشتم تا  کیت از روزانه عبارت اس ینقد یجزا ـ85ماده 

 گردد:یام وصول مکاح یشود و با نظارت اجرایم

 صد و هشتاد روزکیتا ( 83) ماده( الف) جرائم موضوع بند  الف

 صد و شصت روزیصد و هشتاد تا سکی( 83) ماده( ب) جرائم موضوع بند  ب

 ست روزیصد و شصت تا هفتصد و بیس( 83) ماده( پ) جرائم موضوع بند  پ

 ست تا هزار و چهارصد و چهل روزیهفتصد و ب( 83) ماده( ت) جرائم موضوع بند  ت

 د.یروزانه آن ماه را پرداخت نما ینقد یان هر ماه ظرف ده روز مجموع جزایوم موظف است در پاکمح  تبصره

 

 ر است:ین حبس به شرح زیگزیجا ینقد یزان جزایم ـ86اده م

 ال  یر( ۹.000.000) ونیلیم نهتا ( 83) ماده( الف) جرائم موضوع بند  الف

 الیر( ١8.000.000) ونیلیم هجدهتا  الیر( ۹.000.000) ونیلیم نهاز ( 83) ماده( ب) جرائم موضوع بند  ب

 الیر( 3۶.000.000) ونیلیم و شش یستا ال یر( ١8.000.000) ونیلیمهجده  از( 83) ماده( پ) موضوع بند جرائم  پ

 الیر( ۷2.000.000) ونیلیتا هفتاد و دو م الیر( 3۶.000.000) ونیلیو شش م یاز س( 83) ماده( ت) جرائم موضوع بند  ت

 

را ب ه   یوم، وک  ت محیو وض ع  یابک  جرم ارت توجه بهن حبس، با یگزیجازات جام به مکتواند ضمن حیدادگاه م ـ87ماده 

ش از دو ید ب  ین صورت مدت مجازات م کور نباید. در ایز محکوم نماین یلیا تکمیو  یتبع یهاا چند مورد از مجازاتی کی

 سال شود.
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 اطفال و نوجوانان یتیو ترب ینیاقدامات تأمو  ها ـ مجازات دهمفصل 

تا پ انزده س ال تم ام     نهاب، کشوند و سن آنها در زمان ارتیم یریب جرائم تعزکه مرتک یدرباره اطفال و نوجوانان ـ88ماده 

 ند:کیر را اتخاذ میمات زیاز تصم یکیاست حسب مورد، دادگاه  یشمس

 

 ا نوجوانیت و مواظبت در حسن اخالق طفل یب و تربیبا أخ  تعهد به تأد یا سرپرست قانونیاء یا اولین یم به والدیتسل  الف

ل م وارد  یاز قب ین بند تعهد به انجام اموریتواند حسب مورد از اشخاص م کور در ایهرگاه دادگاه مصلحت بداند م  تبصره

 د:یز أخ  نمایجه به دادگاه در مهلت مقرر را نیل و اعالم نتیذ

 با آنان یگر متخصصان و همکاریا روانشناس و دی یاجتماع ا نوجوان به مددکاریطفل  یمعرف  ١

 یآموزا حرفهیل یبه منظور تحص یو فرهنگ یک مؤسسه آموزشیا نوجوان به یفرستادن طفل   2

 ا نوجوان تحت نظر پزشکیاد طفل یا ترک اعتیاقدام الزم جهت درمان   3

 ص دادگاهیا نوجوان با اشخاص به تشخیر طفل از معاشرت و ارتباط مض یریجلوگ  4

 نیمع یا نوجوان به محلهایاز رفت و آمد طفل  یریجلوگ  5

 

 یا نوجوان بداند ب ا ال زام ب ه انج ام دس تورها     یکه دادگاه به مصلحت طفل  یگرید یا حقوقی یقیم به اشخاص حقیتسل  ب

 ب ه آنه ا   یا عدم دسترسیا نوجوان و یطفل  یا سرپرست قانونیاء ین، اولیت والدیعدم صالحصورت در ( الف) م کور دربند

 یقانون مدن( ١١۷3) ت مقررات مادهیبا رعا

 ت منوط به قبول آنان است.یم طفل به اشخاص واجد صالحیتسل  تبصره

 

 دادگاه یله قاضیحت به وسینص  پ

 ه عدم تکرار جرمب یا أخ  تعهد کتبیاخطار و ت کر و   ت

 پنج تا  کیدرجه  یریک سال در مورد جرائم تعزیت از سه ماه تا یدر کانون اصالح و ترب ینگهدار  ث

فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده سال قابل اجراء است. ( ث) و( ت) یمات م کور در بندهایتصم  ١تبصره 

 است. یاند، الزامب شدهکمرتپنج را تا  کیر درجه یه جرائم موجب تعزک یورد اطفال و نوجواناندر م( ث) اعمال مقررات بند

داشته  یه از دوازده تا پانزده سال قمرک یا قصاص گردد درصورتیاز جرائم موجب حد  یکیب کهرگاه نابالغ مرت   2تبصره 

از اق دامات مق رر در    یک  ین ص ورت  یرای  ش ود و در غ یوم مکمح( ث) ایو( ت) یاز اقدامات مقرر در بندها یکیباشد به 

 گردد.ین ماده در مورد آنها اتخاذ میا( پ) تا( الف) یبندها

تواند ب ا توج ه ب ه    ین ماده، دادگاه اطفال و نوجوانان میا( ب) و( الف) یمات مورد اشاره در بندهایدر مورد تصم  3تبصره 

ا نوج وان و رفت ار او، ه ر چن د ب ار ک ه       ی  از وضع طفل  یمددکاران اجتماع یهاگزارش نیقات به عمل آمده و همچنیتحق

 د.یدنظر نمایم خود تجدیا نوجوان اقتضاء کند در تصمیمصلحت طفل 
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ن پ انزده ت ا هج ده س ال تم ام      یاب، بکشوند و سن آنها در زمان ارتیم یریب جرم تعزککه مرت یدرباره نوجوانان ـ89ماده 
 شود:یر اجراء میز یهااست مجازات یشمس
 ک تا سه است.یر درجه یآنها تعز یکه مجازات قانون یت از دو تا پنج سال در مورد جرائمیدر کانون اصالح و ترب ینگهدار  الف
 ر درجه چهار است.یآنها تعز یکه مجازات قانون یتا سه سال در مورد جرائم کیت از یدر کانون اصالح و ترب ینگهدار  ب
ت ا   الی  ر( ١0.000.000) ونیلیده ماز  ینقد یا پرداخت جزایک سال یت از سه ماه تا یدر کانون اصالح و ترب ینگهدار  پ

گ ان در م ورد   یرا یست ساعت خدمات عم وم یصد و هشتاد تا هفتصد و بکیا انجام ی الیر( 40.000.000) ونیلیم چهل
 ر درجه پنج است.یآنها تعز یه مجازات قانونک یجرائم

ص د و  کیا انجام شص ت ت ا   ی الیر( ١0.000.000) ونیلیم دهتا  الیر( ١.000.000) ونیلیم کیاز  ینقد یپرداخت جزا  ت
 ر درجه شش است.یآنها تعز یه مجازات قانونک یگان درمورد جرائمیرا یهشتاد ساعت خدمات عموم

و ر درج ه هف ت   ی  آنها تعز یه مجازات قانونک یدر مورد جرائم الیر( ١.000.000) ونیلیم کیتا  ینقد یپرداخت جزا  ث
 است.هشت 
 ست.یش از چهار ساعت در روز نی، بیساعات ارائه خدمات عموم  ١تبصره 
 ینق د  یا ج زا ی یدارصدور حکم به مجازات نگه ی، به جایتواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتکابیدادگاه م  2تبصره 

در ک انون   یا ب ه نگه دار  ی  ن د  کین م  یکه دادگاه مع   ین ماده، به اقامت در منزل در ساعاتیا( پ) تا( الف) یموضوع بندها
 سه ماه تا پنج سال حکم دهد. یت در دو روز آخر هفته حسب مورد برایاصالح و ترب

 

ک ی  ت ی  ا نوجوان و رفتار او در کانون اص الح و ترب یده از وضع طفل یسر یهاتواند با توجه به گزارشیدادگاه م ـ90ماده 

 یا نوجوان ب ه ول   یم طفل یرا به تسل یا نگهداریل دهد یک سوم تقلیرا تا  یدنظر کند و مدت نگهداریخود تجد یبار در رأ
ا نوج وان ح داقل   ی  که طف ل  شود یاتخاذ م یدنظر درصورتیبر تجد یم دادگاه مبنید. تصمیل نمایاو تبد یا سرپرست قانونی
ن ام ر م انع   ی  است. ا ین مورد قطعیدادگاه در ا یت را گ رانده باشد. رأیدر کانون اصالح و ترب یپنجم از مدت نگهدارکی

 ست.یط آنها نیبا تحقق شرا یفات قانونیر تخفیمشروط و سا یاستفاده از آزاد
 

ا حرم ت آن را  ی  ش ده و  ت جرم انج ام یمتر از هجده سال، ماهکبالغ  ا قصاص هرگاه افرادیدر جرائم موجب حد  ـ91ماده 

شیپ   یه ا ا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مج ازات یدرک نکنند و 
 شوند.ین فصل محکوم میشده در ا ینیب

 یگ ر ک ه مقتض    یق دی  ا از ه ر طر یرا استعالم  یقانون ید نظر پزشکتوانیص رشد و کمال عقل میتشخ یدادگاه برا  تبصره
 بداند، استفاده کند.

 

اس ت، دادگ اه اطف ال و نوجوان ان مط ابق مق ررات        یگرید یمال ضمانهر ا یه یه مستلزم پرداخت دک یدر جرائم ـ92ماده 

 ند.کیه و خسارت حکم میمربوط به پرداخت د

و  ینیل ده د و اق دامات ت أم   ی  ها را تا نصف ح داقل تقل ف، مجازاتیتواند درصورت احراز جهات تخفیمدادگاه  ـ93ماده 

 د.یل نمایتبد یگریاطفال و نوجوانان را به اقدام د یتیترب

 یا اج را ی  ق ان دازد  یم را به تعوکتوسط نوجوانان، صدور ح یابکارت یریتواند در مورد تمام جرائم تعزیدادگاه م ـ94ماده 

 ند.کمجازات را معلق 
 است. یفریکاطفال و نوجوانان فاقد آثار  یفریک یهاتیومکمح ـ95ماده 
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 ازدهم ـ سقوط مجازاتیفصل 

 مبحث اول ـ عفو

 ست.ا یه با مقام رهبریس قوه قضائیشنهاد رئیپس از پ ین اسالمیومان، در حدود موازکف مجازات محیا تخفیعفو  ـ96ماده 

 

ن د. در  کیرا موق وف م    یب و دادرسیشود، تعقیر اعطاء میه به موجب قانون در جرائم موجب تعزک یعفو عموم ـ97ماده 

 شود.یز زائل میت نیمجازات موقوف و آثار محکوم یت، اجرایصورت صدور حکم محکوم

 

 ده ندارد.یدانیه و جبران خسارت زیدر پرداخت د یریلکن تأثند کیم یت را منتفیومکعفو، همه آثار مح ـ98ماده 

 

 مبحث دوم ـ نسخ قانون

ن ی  ا( ١0) به شرح مندرج در ماده یفریکن یند. آثار نسخ قوانکیمجازات را موقوف م یب و اجراینسخ قانون، تعق ـ99ماده 

 قانون است.

 

 یمبحث سوم ـ گذشت شاک

ا ی  ب ی  تعق یحس ب م ورد موج ب موق وف     یخصوص   یا م دع ی یکابل گ شت، گ شت شاق یریدر جرائم تعز ـ100ماده 

 مجازات است. یاجرا یموقوف

ت یاکمج ازات، من وط ب ه ش      یو اجرا یدگیرسب و یتعقه شروع و ادامه کباشند یم یجرائم قابل گ شت، جرائم  ١تبصره 

 است.  یو عدم گ شت و یکشا

و ادامه  یدگیرس ب ویتعق در شروع به یو گ شت و یکت شایاکه شکباشند یم یگ شت، جرائم ر قابلیجرائم غ  2تبصره 

 ندارد. یریمجازات تأث یو اجرا هاآن

ه کقصاص نفس و عضو، حدق ف و حدسرقت همان است  یهادر مورد مجازات یکمقررات راجع به گ شت، شا  3تبصره 

ف ی  در س قوط و تخف  یریر حدود تأثیدر سا یکر شده است. گ شت شاکنون ذن قایا« قصاص»و سوم« حدود»تاب دومکدر 

 مجازات ندارد.

 

علی ه  شود که آن شرط یا معلقٌگ شت باید منجّز باشد و به گ شت مشروط و معلق درصورتی ترتیب اثر داده می ـ101ماده 

 تحقق یافته باشد. همچنین عدول از گ شت، مسموع نیست.

گ ش ت  گ شت مشروط یا معلق مانع تعقیب، رسیدگی و صدور حکم نیست، ولی اجرای مجازات در جرائم قاب ل   ١تبصره 

 شود.علیه با قرار تأمین مناسب آزاد میعلیه است. در این صورت، محکومٌمنوط به عدم تحقق شرط یا معلقٌ

 ست.تأثیر گ شت قیم اتفاقی، منوط به تأیید دادستان ا  2تبصره
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ب، ی  تعق یموق وف  یشود ول  یاز آنان شروع م کیت هر یاکبا ش یب جزائین از جرم، متعدد باشند تعقیهرگاه متضرر ـ102ماده 

 اند.ردهکت یاکه شکاست  یسانکول به گ شت تمام کمجازات مو یو اجرا یدگیرس

ب، ی  وراث حس ب م ورد تعق   یص ورت گ ش ت همگ    متضرر از ج رم، منتق ل و در    یحق گ شت، به وراث قانون  تبصره

 گردد.یمجازات موقوف م یا اجرای یدگیرس

 

ه از ک  نیش ود مگ ر ا  یرقابل گ شت محسوب میح نشده باشد، غیدر قانون تصر یچنانچه قابل گ شت بودن جرم ـ103ماده 

 .الناس بوده و شرعاً قابل گ شت باشدحق

  

عالوه بر جرائم تعزیری مندرج درکتاب دیات و فصل حدّ قَ  ف ای ن ق انون و جرائم ی ک ه ب ه        (ـ1399)اصالحی  ـ104ماده 

(، ۶33(، )۶32(، )۶22(، )۶0۹(، )۶08(، )5۹۶(، )53۶واد ))باش ند، ج رائم من درج در م     موجب قوانین خاص قابل گ ش ت م ی  

 ک   ه م   واردی در( ۶۹0) ،(۶85) ،(۶84)  (،۶82(، )۶۷۹(، )۶۷۷(، )۶۷۶(، )۶۷4(، )۶۷3(، )۶۶۹(، )۶۶8(، )۶48(، )۶4۷(، )۶4١)

( و ۷١۷(، )۷١۶) ،(۷00) ،(۶۹۹) ،(۶۹8) ،(۶۹۷) ،(۶۹4) ،(۶۹3) ،(۶۹2) ،(باش د  خصوص ی  اش خاص  ب ه  متعلق اراضی و امالک

و ج رائم انتق ال م ال غی ر و      2/3/١3۷5های بازدارن ده( مص وب   ( کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی )تعزیرات و مجازات۷44)

مجم ع   ١5/۹/١3۶۷( قانون تشدید مج ازات م رتکبین ارتش اء و اخ تالس و کالهب رداری مص وب       ١کالهبرداری موضوع ماده )

( این قانون بیش تر نباش د و نی ز کلی ه ج رائم در حک م       3۶لغ آن از نصاب مقرر در ماده )شرطی که مبتشخیص مصلحت نظام، به

ش ود در ص ورت   کالهبرداری و جرائمی که مجازات کالهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کالهبرداری محس وب م ی  

ق انون مج ازات اس المی )تعزی رات و     ( کت اب پ نجم   ۶۶5( و )۶۶١(، )۶5۷(، )۶5۶دی ده و س رقت موض وع م واد )    داشتن ب زه 

( ری ال  200،000.000) از دویس ت میلی ون  شرطی که ارزش مال مورد س رقت ب یش  به 2/3/١3۷5های بازدارنده( مصوبمجازات

نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنین کلیه جرائم تعزیری درج ه پ نج و   

( ١2( ای ن ق انون و م اده )   ١00( م اده ) ١دیده، مشمول تبصره )ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزهتر پایین

 ت.بوده و قابل گ شت اس 4/١2/١3۹2ب قانون آیین دادرسی کیفری مصو

 های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون ب رای ج رائم  حداقل و حداکثر مجازات (ـ1399)الحاقی  ـتبصره

 د.یابقابل گ شت به نصف تقلیل می
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 مبحث چهارم ـ مرور زمان

مواع د   یخ وقوع جرم ت ا انقض ا  یه از تارکند کیر را موقوف میب جرائم موجب تعزیتعق یمرور زمان، در صورت ـ105ماده 

 ده باشد:ینگرد یمنته یم قطعکن مواعد به صدور حیا یتا انقضا یقیا تحقی یبین اقدام تعقیخ آخریا از تارینشده بیر تعقیز

 سالپانزده یتا سه با انقضا کیدرجه  یریجرائم تعز  الف

 سالده یدرجه چهار با انقضا یریجرائم تعز  ب

 سالهفت یدرجه پنج با انقضا یریجرائم تعز  پ

 سالپنج یدرجه شش با انقضا یریجرائم تعز  ت

 سال.سه یدرجه هفت و هشت با انقضا یریجرائم تعز  ث

ل احض ار، جل ب،   ی  از قب یف ه ق انون  یوظ کی   یدر اج را  یه مقامات قضائکاست  ی، اقدامیقیا تحقی یبیاقدام تعق  ١تبصره 

 دهند.یانجام م یابت قضائیو ن ینه محلیا معایقات ی، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقییبازجو

منوط به صدور آن  یفریک یدگیکه رس یمرجع یت رأیخ قطعیب از تاریدر مورد صدور قرار اناطه، مرور زمان تعق  2تبصره 

 شود.یاست، شروع م

 

ن د،  کت نیاکخ اطالع از وقوع جرم، ش  یز تارسال ا کیگ شت هرگاه متضرر از جرم در مدت قابل یریدر جرائم تعز ـ106ماده 

ه در ک  ت نباش د  یاکار، قادر به شیخارج از اخت یلیا به دلیه تحت سلطه متهم بوده کنیشود مگر ایاو ساقط م یفریکت یاکحق ش

 یلیو دلند کور فوت کمدت م  یشود. هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضایخ رفع مانع محاسبه مین صورت مهلت مزبور از تاریا

 ت دارد. یاکخ وفات حق شیدر مهلت شش ماه از تار یاز ورثه و کیت نباشد هر یاکاز طرح ش ینظر وبر صرف

ه ج رم  ک  ش ود  یم   یدگیا ورث ه او رس   ی یت ویاکبه ش یتحت سلطه متهم بوده، درصورت یکه شاک یر از مواردیغ  تبصره

 رور زمان نشده باشد.ن قانون مشمول میا( ١05) ت طبق مادهیاکموضوع ش

 

 ر است:یم به قرار زکت حیخ قطعیند و مدت آن از تارکیرا موقوف م یریتعز یام قطعکاح یمرور زمان، اجرا ـ107ماده 

 سالستیب یتا سه با انقضا کیدرجه  یریجرائم تعز  الف

 سالپانزده یدرجه چهار با انقضا یریجرائم تعز  ب

 سالده یدرجه پنج با انقضا یریجرائم تعز  پ

 سالهفت یدرجه شش با انقضا یریجرائم تعز  ت

 سالپنج یدرجه هفت و هشت با انقضا یریجرائم تعز  ث

آن م دت   یقضاخ انیباشد، مرور زمان از تار یا رفع مانعیه مجازات موکول به گ شتن مدت یا بقیتمام  یاگر اجرا  ١تبصره 

 شود.  یا رفع مانع محاسبه می

، یق انون  یهادر حدود مقررات و موافقتنامه یرانیخارج از کشور درباره اتباع ا یاحکام دادگاهها یمرور زمان اجرا  2تبصره 

 ن ماده است.یمشمول مقررات ا
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مج ازات   یخ قط ع اج را  یخ شروع مرور زمان، تاریتاربه هر علت قطع شود،  یمجازات، شروع ول یهرگاه اجرا ـ108ماده 

مجازات  یه اجراکنین انقطاع است مگر ایخ آخریک نوبت قطع شود شروع مرور زمان از تاریش از یکه ب یاست و در موارد

 شود.ین صورت مرور زمان اعمال نمیمحکوم قطع شده باشد که در ا یبراثر رفتار عمد

 

 شوند:یمجازات نم یم و اجراکب، صدور حیشمول مرور زمان تعقل میجرائم ذ ـ109ماده 

 شورک یو خارج یت داخلیه امنیجرائم عل  الف

 ت مبلغ مقرر در آن مادهین قانون با رعایا( 3۶) و جرائم موضوع تبصره ماده یالهبردارکشامل  یجرائم اقتصاد  ب

 واد مخدرجرائم موضوع قانون مبارزه با م  پ

 

 یمتعدد صادر شود، شروع به اج را  یقطع یهاتیومکمح یا احکامیک شخص به موجب حکم یهرگاه در مورد  ـ110ماده 

 ها، قاطع مرور زمان است.تیومکگر محیها، نسبت به دتیومکک از محیهر 

 

مشروط، مب دأ   یم آزادکا حیق یورت لغو قرار تعلمشروط در ص یآزاد یا اعطایمجازات  یق اجرایدر موارد تعل ـ111ماده 

 م است.کا حیخ لغو قرار یمرور زمان، تار

 

ش ود  یا نشده باشند، اعمال م  یب شده یه تعقکا و معاونان اعم از آنکه شریقطع مرور زمان، مطلق است و نسبت به کل ـ112ماده 

ا معاونان ج رم  یا کاز شر یحکم در مورد برخ ین شروع به اجرایهمچناز آنها شروع شده باشد.  یکیب فقط درباره یهر چند تعق

 گر محکومان است.یقاطع مرور زمان نسبت به د

 

ست و متضرر از ین یخصوص یحقوق مدع یفایمجازات، مانع از است یا اجرایم کب، صدور حیموقوف شدن تعق ـ113ماده 

 د.یمه نمارا در مرجع صالح اقا یخصوص یتواند دعوایجرم م
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 مبحث پنجم ـ توبه مجرم

ن د و ن دامت و اص الح او    کق ف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه  یدر جرائم موجب حد به استثنا ـ114ماده 

ر از ق ف با اقرار ثابت شده باش د، در ص ورت   ین اگر جرائم فوق غیگردد. همچنیمحرز شود، حد از او ساقط م یقاض یبرا

 د.یدرخواست نما یه از مقام رهبریس قوه قضائیتواند عفو مجرم را توسط رئیپس از اثبات جرم، دادگاه م یب حتکتوبه مرت

 ا تسلط بر او موجب سقوط حد است.ی یریتوبه محارب قبل از دستگ  ١تبصره 

ب درص ورت توب ه و س قوط    ک  رد، مرتی  ده انج ام گ ی  دها با اغفال ب ز یراه و کدر زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، ا  2تبصره 

 شود.یوم مکآنها مح یا هر دویدرجه شش  یریا شالق تعزین ماده به حبس یمجازات به شرح مندرج در ا
 

 محرز یقاض یبرا او اصالح و ندامت و دینما توبه بکمرت چنانچه هشت و هفت شش، درجه یریتعز جرائم در ـ115 ماده

 .دینما اعمال را مجازات فیتخف به راجع مقررات تواندیم دادگاه ریتعز موجب جرائم ریسا در. شودیم ساقط اتمجاز شود،

 .گرددینم یجار شود،یم اعمال آنها مورد در یریتعز جرائم رارکت مقررات هک یسانک درباره توبه به راجع مقررات  ١ تبصره

(، 40(، )3۹(، )2۷) و م واد ( 8) ماده( ب) و( الف) یو بندها( ۷) ماده( ب) ن بندیماده و همچنن یاطالق مقررات ا  2تبصره 

 .شودینم یرات منصوص شرعین قانون شامل تعزیا( ١05) و( ۹4(، )۹3(، )4۶(، )45)
 

 گردد.یه، قصاص، حد ق ف و محاربه با توبه ساقط نمید ـ116ماده 
 

د اح راز  ی  با یگردد، توب ه، اص الح و ن دامت و   یف مجازات میا تخفیب، موجب سقوط که توبه مرتک یدر موارد ـ117ماده 

ب تظ اهر ب ه توب ه    ک  ه مرتک  شود. چنانچه پس از اعمال مقررات راجع به توبه، ثابت شود یتفاء نمکب اکمرت یگردد و به ادعا

ن مورد چنانچه مجازات از ن وع  یگردد. در ایاجراء م و مجازات یفات درنظر گرفته شده ملغیرده است سقوط مجازات و تخفک

 شود.یوم مکمح یریثر مجازات تعزکب به حداکر باشد مرتیتعز
 

 د.یارائه نما یدگیا رسیب یم، ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقکت حیتواند تا قبل از قطعیمتهم م ـ118ماده 
 

 ند.کدنظر اعتراض یتواند به مرجع تجدیف مجازات باشد، میا تخفیدادستان مخالف سقوط چنانچه  ـ119ماده 

 

 مبحث ششم ـ اعمال قاعده درأ

رد و ی  د قرار گیا تردیمورد شبهه  یفریکت یط مسؤولیاز شرا کیا هریط آن و یاز شرا یا برخیهرگاه وقوع جرم  ـ120ماده 

 شود.یور ثابت نمکا شرط م یرد جرم موافت نشود حسبیآن  یبر نف یلیدل
 

د و ی  ا تردی  االرض، سرقت و ق ف، به ص رف وج ود ش بهه    یمحاربه، افساد ف یدر جرائم موجب حد به استثنا ـ121ماده 

 شود.یور ثابت نمکا شرط م یل، حسب مورد جرم یل دلیاز به تحصیبدون ن
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 بخش سوم ـ جرائم

 

 فصل اول ـ شروع به جرم

واس طه عام ل خ ارج از اراده او قص دش     ن بهکد، لیآن نما یرده و شروع به اجراک یاب جرمکس قصد ارتکهر  ـ122ماده 

 شود:یر مجازات میشرح زمعلق بماند، به

ت ا س ه اس ت ب ه ح بس       کی  درجه  یریا حبس تعزیات، حبس دائم یآنها سلب ح یه مجازات قانونک یدر جرائم  الف

 چهار درجه یریتعز

 درجه پنج یریدرجه چهار است به حبس تعز یریا حبس تعزیآنها قطع عضو  یه مجازات قانونک یدر جرائم  ب 

ا ی  ا ش الق  ی   یری  درجه پنج است ب ه ح بس تعز   یریا حبس تعزی یآنها شالق حد یه مجازات قانونک یدر جرائم  پ 

 درجه شش ینقد یجزا

 

اط الع ب وده   یب از آنه ا ب   ک  ه مرتک ین به جهات مادکاب جرم داشته، لکم با ارتی، ارتباط مستقیابکار ارتهرگاه رفت  تبصره

 م شروع به جرم است.کشده در حن باشد، اقدام انجامکرممیوقوع جرم غ

 

با وقوع جرم ن دارد،   میه فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقک یات و اقداماتیا عملیاب جرم و کمجرد قصد ارت ـ123ماده 

 باشد.یث قابل مجازات نمین حیست و از ایشروع به جرم ن

 

ش ود  یب نم  ی  ند به اتهام شروع به آن ج رم، تعق ک کد و به اراده خود آن را ترینما یشروع به جرم یسکهرگاه  ـ124ماده 

 شود.یوم مکاست جرم باشد به مجازات آن محب شدهکه مرتک ین اگر همان مقدار رفتارکل

 

 

 جرم در تکشر ـ دوم فصل

 باش د  آنه ا  هم ه  رفتار به مستند جرم، و کند مشارکت یجرم یاجرائ اتیعمل در گرید اشخاص ای شخص با سک هر ـ125 هماد

 در کیش ر  متف اوت،  خواه باشد یمساو آنان کار اثر خواه و نباشد خواه باشد یکاف جرم وقوع یبرا ییتنها به کی هر رفتار خواه

 دو ریتقص به مستند جرم، چنانچه زین یرعمدیغ جرائم مورد در. است جرم آن مستقل فاعل مجازات او مجازات و محسوب جرم

 . است جرم آن مستقل فاعل مجازات آنان، از کی هر مجازات و شوندیم محسوب جرم در کیشر مقصران، باشد نفر چند ای

 

ن ی  دوم، س وم و چه ارم ا   یت مواد کتابهایت با رعایات در مورد شرکت در جنایص و داعمال مجازات حدود، قصا  تبصره

 .ردیگیقانون انجام م

 

 

https://t.me/ekhtebar


31 

 

 جرم در معاونت ـ سوم فصل

 :شوندیم محسوب جرم معاون ریزـ اشخاص 126ه ماد

 از اس تفاده س وء  ای   بیفر ای سهیدس با ای ندک جرم ابکارت به کیتحر ای ع،یتطم د،یتهد ب،یترغ را یگرید س،کهر  الف

 .گردد جرم وقوع موجب قدرت،

 .دهد ارائه بکمرت به را جرم ابکارت قیطر ای ندک هیته ای بسازد را جرم ابکارت لیوسا سکهر  ب

 .ندک لیتسه را جرم وقوع سکهر  پ

ن رفت ار مع اون و مرتک ب ج رم ش رط اس ت.       یب یا اقتران زمانیتحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم  یبرا  تبصره

دتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در ج رم  یشد یجرم، جرم یچنانچه فاعل اصل

 شود.یتر محکوم مفیخف

 

 :است ریز شرح به یو مجازات باشد، نشده نییتع معاون یبرا یگرید مجازات ،شرع در هک یصورت در (ـ1399)اصالحی  ـ127 ماده

 سه ای دو درجه یریتعز حبس ،است دائم حبس ای اتیح سلب آنها یقانون مجازات هک یجرائم در  الف

 شش ای پنج درجه یریتعز حبس عضو، یعمد قطع و یحد سرقت در  ب

 شش درجه یریتعز شالق ضربه ارچه و هفتاد تا کی و یس است یحد شالق آنها یقانون مجازات هک یجرائم در  پ

 یابکارت جرم مجازات از ترنییپا درجه دو تا کی ریتعز موجب جرائم در  ت

 

 ام وال،  مصادره مورد در مگر است یابکارت جرم یقانون مجازات نوع از معاون مجازات ماده نیا( ت) بند مورد در  ١ تبصره

 .است هفت و شش چهار، درجه ینقد یجزا بیترت به معاون مجازات هک تیومکمح مکح انتشار و دائم انفصال

 

 یاص ل  فاع ل  ری  تعز زانیم اساس بر معاون مجازات نشود، اجراء عضو ای نفس قصاص علت هر به هک یصورت در  2 تبصره

 .شودیم اعمال ماده نیا( ت) بند مطابق جرم،

 

هم ان   یثر مج ازات ق انون  کد به حدایاب جرم مستند به خود استفاده نماکارت لهیعنوان وسس از فرد نابالغ بهکهر ـ128 ماده

ثر مج ازات معاون ت در آن ج رم    کند به ح دا کمعاونت  یس در رفتار مجرمانه فرد نابالغکن هریگردد. همچنیوم مکجرم مح

 شود.یوم مکمح

 

مانند صغر و جنون، قابل تعقیب نباش د ی ا    هرگاه در ارتکاب رفتار مجرمانه، مرتکب به جهتی از جهات شخصی ـ129 ماده

 تعقیب یا اجرای مجازات او به جهتی از این جهات،  موقوف گردد تأثیری در تعقیب و مجازات معاون جرم ندارد.
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 افتهیسازمان  گروه مجرمانه یفصل چهارم ـ سردستگ

آن گ روه در   یه اعض ا ک ین جرمیدتریر مجازات شدثکرد به حدایگروه مجرمانه را برعهده گ کی یس سردستگکهر ـ130ماده 

ن ی  ه در اک  باشد ه یا دیا قصاص یموجب حد  یابکه جرم ارتکگردد مگر آنیوم مکب شوند، محکاهداف همان گروه مرت یراستا

فس د  ا می   ه عنوان محاربک یاالرض زمانیشود. در محاربه و افساد فیوم مکثر مجازات معاونت در آن جرم محکصورت به حدا

 گردد.یوم مکمح االرضیا مفسد فی به مجازات محاربحسب مورد ند کبر سردسته گروه مجرمانه صدق  االرضیف

 

ش ود  یل میکاب جرم تشکارت یه براکشتر یا بیل از سه نفر کگروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متش  ١تبصره

 گردد.یمنحرف م اب جرمکارت یل، هدف آن برایکا پس از تشی

 

 ا اداره گروه مجرمانه است.ی یا سازماندهی یطراحا یل یکعبارت از تش یسردستگ  2تبصره
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 فصل پنجم ـ تعدد جرم

وم ک  ب به مجازات اش د مح کن مجرمانه متعدد باشد، مرتیعناو یر هرگاه رفتار واحد، دارایدر جرائم موجب تعز ـ131ماده 

 شود.یم

 

ز مج ازات  ی  و ن یابکه جرائم ارتک یدر جرائم موجب حد، تعدد جرم، موجب تعدد مجازات است مگر در موارد ـ132ماده 

 سان باشد.کیآنها 

 

 شود.یوم گردد، تنها اعدام اجراء مکد محیا اعدام و تبعیب به اعدام و حبس کچنانچه مرت  ١تبصره 

 

  ی  تفخ مانند شود؛یم اجراء اشد مجازات فقط باشند، واقعه کی در و هم یراستا در یحد مجر چند ای دو چنانچه  2 تبصره

 .شودیم اجراء لواط مجازات تنها هک لواط هنگام در

 

ا رجم و جلد ثابت باشد، تنها یب زنا شوند، چنانچه مجازات اعدام و جلد کگر مرتیدکیچند بار با  یاگر مرد و زن  3تبصره 

 شود.یا رجم حسب مورد اجراء میاعدام 

 

 گردد.یا چند مجازات اجراء میا چند نفر باشد، دو یچنانچه ق ف، نسبت به دو   4تبصره 

 

، موضوع قص اص را  ین چنانچه مجازات حدک. لشودیمها جمع در تعدد جرائم موجب حد و قصاص، مجازات ـ133ماده 

 یاج را  یقصاص، مقدم است و در ص ورت ع دم مطالب ه ف ور     یقصاص گردد، اجرا یجرار در ایا موجب تأخین ببرد یاز ب

 شود.یاجراء م یه، مجازات حدیل به دیا تبدیا گ شت یقصاص 

 
 

 (ر صفحة بعددم رتعدّد ج ادامة بحث)
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 ت:شرح زیر اسین و اجرای مجازات بهدر تعدّد جرائم تعزیری، تعی (ـ1399ـ )اصالحی 134ماده

 ض وابط  مطابق تواندو در این صورت، دادگاه می شودیمهرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین   الف

 د.رشده، مجازات را تشدید کنذک مختلف جرائم تعدّد برای که ماده این در مقرر

در مورد جرائم مختلف، هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات ه ر ی ک از آن ج رائم بیش تر از       ب

 ت.و حداکثر مجازات مقرر قانونی اس میانگین حداقل

ت قانونی آن جرم است. در ای ن  چنانچه جرائم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک، حداکثر مجازا  پ

 د.چهارم آن تعیین کنقانونی تا یک تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقررصورت دادگاه می

و جمع ج رائم   شودیمدر تعدّد جرائم درجه هفت و درجه هشت با یکدیگر، حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام   ت

شود. در جمع این جرائم ب ا ج رائم   جه شش و باالتر سبب تشدید مجازات جرائم اخیر نمیدرجه هفت و درجه هشت با در

ر شود و در هدرجه شش و باالتر، به طور جداگانه برای جرائم درجه هفت و درجه هشت مطابق این ماده تعیین مجازات می

 ت.صورت مجازات اشد قابل اجراء اس

شد مندرج در دادنامه قابل اجراء است و اگر مجازات اَش د ب ه یک ی از عل ل     در هر یک از بندهای فوق، فقط مجازات اَ  ث

قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به م وجبی از قبی ل گ ش ت ش اکی خصوص ی، نس خ مج ازات ق انونی ی ا م رور زم ان            

ی در اج رای مج ازات   شود و در این صورت میزان مجازات اجراءشده قبل  اجراء گردد، مجازات اَشد بعدی اجراء میغیرقابل

 است. اجراء حکم در عفو و مجازات اجرای تعلیق مشروط، آزادی. شوداَشد بعدی محاسبه می

ت ا   توان د یم  در هر مورد که مجازات قانونی فاقد حداقل یا ثابت باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه   ج

 د.به اصل آن اضافه کن چهارمیکو اگر بیش از سه جرم باشد تا  ششمیک

ب ب ه مج ازات ج رم    در صورتی که در جرائم تعزیری، از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، مرتک    چ

 .شودیماَشد محکوم 

عنوان مجازات اصلی ( این قانون به2۶( یا )23های مندرج در مواد )هرگاه در قانون برای جرمی یکی از مصادیق مجازات  ح

شود، حتی اگر مربوط به مجازات غیراَشد باشد. همچنین اگ ر مج ازات   در هر صورت اجراء می قرر شده باشد، آن مجازاتم

، باش د، ع الوه ب ر مج ازات اص لی اَش د      تر دارای آثار تبعی ( این قانون، فاقد آثار تبعی و مجازات خفیف25اَشد وفق ماده )

 .شودیمجازات تبعی مزبور نیز اجراء م

( این قانون اقدام 38( و )3۷در تعدّد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرائم، مطابق مواد )  خ

 .شودیم

 و ش ود در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدّد جرم اِعمال نم ی   د

 .شودیموم محک قانون در مقرر مجازات به مرتکب
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ا قصاص یها جمع و ابتداء حد ر مجازاتیز جرائم موجب قصاص و تعزیر و نیدر تعدد جرائم موجب حد و تعز ـ135ماده 

ز یحد ن یر اجرایباشد و موجب تأخ ین شرعیر معیا تعزیالناس ر، حقیات و تعزیا قصاص، سالب حیشود مگر حد یاجرا م

 گردد.یر اجراء مین صورت ابتداء تعزیه در اکنشود 

درصورتی که جرم حدی از جنس جرم تعزیری باشد مانند سرقت حدی و سرقت غیرحدی ی ا مانن د زن ا و رواب ط       تبصره

گردد، مگ ر در ح د ق  ف    شود و مجازات تعزیری ساقط میط به مجازات حدی محکوم مینامشروع کمتر از زنا، مرتکب فق

 شود.که اگر ق ف نسبت به شخصی و دشنام به دیگری باشد، مرتکب به هر دو مجازات محکوم می

 

 

 

 

 

 رار جرمکفصل ششم ـ ت

در  یگ ردد، ح د و   یجرم بر او جارک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن یب کسه بار مرت یسکهرگاه  ـ136ماده 

 مرتبه چهارم اعدام است.

 

علت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی به یکی از مجازاتهای تعزی ری از  هرکس به (ـ1399)اصالحی  ـ137ماده 

درجه یک تا درجه پنج محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اج رای مج ازات،   

میانگین بین حداقل و حداکثر مج ازات  مرتکب جرم عمدی تعزیری درجه یک تا شش گردد، حداقل مجازات جرم ارتکابی 

 د.کن محکوم آن چهارمیک تا مجازات حداکثر از بیش به را وی تواندقانونی آن جرم است و دادگاه می

 

 شود.یو جرائم اطفال اعمال نم یو مطبوعات یاسیرار جرم در جرائم سکمقررات مربوط به ت ـ138ماده 

 

( ای ن  38( و )3۷در تکرار جرائم تعزیری، در صورت وجود جهات تخفی ف مط ابق م واد )    (ـ1399)اصالحی  ـ139ماده 

   .شودقانون اقدام می

ف ی  شتر از آن باشد، مق ررات تخف یا بیرار جرم کمشمول مقررات ت یت قطعیومکسه فقره مح یب داراکچنانچه مرت  تبصره

 .شودینماعمال 
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 یفریکت یط و موانع مسؤولیبخش چهارم ـ شرا

 یفریکت یط مسؤولیفصل اول ـ شرا

اب جرم، عاقل، ب الغ و  کن ارتیه فرد حکق است محق یرات تنها زمانیدر حدود، قصاص و تعز یفریکت یمسؤول ـ140ماده 

 آمده است.« قصاص»تاب سومکم آن در که حکراه بر قتل کمختار باشد به جز در مورد ا

 

 است. ی، شخصیفریکت یمسؤول ـ141ماده 

 

 یگ ر یمسؤول اعم ال د  یقانونه شخص به طور کثابت است  یتنها در صورت یگریبه علت رفتار د یفریت کیمسؤول ـ142ماده 

 ر شود.یب تقصکمرت ،یگرید یابکجه رفتار ارتیا در رابطه با نتیباشد 

 

ت یمس ؤول  یدارا یدر ص ورت  یاس ت و ش خص حق وق    یقیت شخص حقیاصل بر مسؤول یفریکت یدر مسؤول ـ143ماده 

اش خاص   یفریکت یشود. مسؤول یجرم بکمنافع آن مرت یا در راستایبه نام  یشخص حقوق ینده قانونیه نماکاست  یفریک

 ست.یب جرم نکمرت یقیت اشخاص حقیمانع مسؤول یحقوق

 

اب رفت ار مجرمان ه اح راز    ک  د قص د او در ارت یعالوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، با یدر تحقق جرائم عمد ـ144ماده 

 د محرز شود.یز بایا علم به وقوع آن نیجه یقصد نتجه است، یه وقوع آنها براساس قانون منوط به تحقق نتک یگردد. درجرائم

 

 یوخط ا  یعم د اعم از شبه یرعمدیات غیب است. در جناکر مرتی، منوط به احراز تقصیعمدر یغتحقق جرائم  ـ145ماده 

 .شودیمات اعمال یمحض مقررات کتاب قصاص و د

و مانند آنه ا،   یت نظامات دولتیمسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعااست.  یمباالتیو ب یاطیاحتیر اعم از بیتقص  تبصره

 شود.یمحسوب م یمباالتیا بی یاطیاحتیق بیحسب مورد، از مصاد
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 یفریکت یفصل دوم ـ موانع مسؤول

 ندارند. یفریکت یافراد نابالغ مسؤول ـ146ماده 

 

 است. یب نه و پانزده سال تمام قمریترتسن بلوغ، در دختران و پسران، به  ـ147ماده 

 

 .شودیماعمال  یتیو ترب ینین قانون، اقدامات تأمیدر مورد افراد نابالغ، براساس مقررات ا ـ148ماده 

 

ن ون  ز باش د مج یی  ا قوه تمیه فاقد اراده ک ینحوبوده به یاب جرم دچار اختالل روانکب در زمان ارتکهرگاه مرت ـ149ماده 

 ندارد. یفریکت یو مسؤول شودیممحسوب 

 

ر پس از وقوع جرم مب تال ب ه جن ون    یا در جرائم موجب تعزین ارتکاب، مجنون باشد یهرگاه مرتکب جرم در ح ـ150ماده 

باش د   یت عمومیمخل نظم و امن یشود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص، ثابت و آزاد بودن و

 شود.یم یدستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهدار به

 حضور با دادگاه صورت، نیا در هک کنند اعتراض دستور نیا به دادگاه در توانندیم او شاوندانیخو ای شده ینگهدار شخص

 م ورد  در طرن اک خ حال ت  رف ع  صیتش خ  با و ندکیم یدگیرس یادار جلسه در کارشناس نظر جلب با را موضوع معترض،

 ش خص  یول   اس ت  یقطع   حکم نیا. ندکیم صادر مکح دادستان، دستور دییتأ در صورت نیرایغ در و ینیتأم اقدام خاتمه

 .دارند را حکم نیا به اعتراض حق کردند مشاهده را بهبود عالئم هرگاه ،یو شاوندانیخو ای شده ینگهدار

ش نهاد  ی، درمان شده باشد برحسب پبکمرت، یروان یهایماریمتخصص ب صیست که هرگاه بنا به تشخین امر مانع از آن نیا

 را صادر کند. ینیاو دادستان دستور خاتمه اقدام تأم یر محل نگهداریمد

ش ود. در  یدچار جن ون ش ود ح د س اقط نم       یاز جرائم موجب حد پس از صدور حکم قطع یکیب کهرگاه مرت  ١تبصره

مه تا زمان افاقه ب ه  کب و محایدارد تعق یکه جنبه حق الله یدر حدود یم قطعکصدور حصورت عارض شدن جنون قبل از 

از ج رم،   یان ناش  ی  ن ضرر و زیه و همچنیدارد مانند قصاص و د یه جنبه حق الناسک ییهاافتد. نسبت به مجازاتیر میتأخ

 ست.ین یدگیب و رسیجنون مانع از تعق

 کن م اده ت دار  ی  افراد موض وع ا  ینگهدار یبرا یرا در هر حوزه قضائ ینیز اقدام تأمکراه موظف است میقوه قضائ  2تبصره

ن اف راد اختص اص   ی  موجود به ا یمارستانیا بی یستیبهز یز روان درمانکاز مرا ین، قسمتکن امایار اکند. تا زمان شروع به یبب

 .شودیمداده 

 

مج ازات   ش ود یه طبق ق انون ج رم محس وب م     کشود  یب رفتارکمل مرترقابل تحیراه غکبر اثر ا یسکهرگاه  ـ151ماده 

شود. در جرائم موجب حد و قص اص طب ق   یوم مکننده به مجازات فاعل جرم محکراهکر، ایگردد. در جرائم موجب تعزینم

 .شودیممقررات مربوط رفتار 
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منظور به یماریا بیل، طوفان، زلزله ی، سیسوزل آتشیالوقوع از قببیا قری ید فعلیس هنگام بروز خطر شدکهر ـ152ماده 

ست مشروط بر یشود قابل مجازات نیه طبق قانون جرم محسوب مکشود  یب رفتارکمرت یگریا دیا مال خود یحفظ نفس 

 دفع آن ضرورت داشته باشد. یبا خطر موجود متناسب و برا یابکند و رفتار ارتکجاد نیه خطر را عمداً اکنیا

ف یوظ ا  یف ا ین ماده از ایتوانند با تمسک به ایباشند نمیا قانون مکلف به مقابله با خطر میفه یکه حسب وظ یکسان  تبصره

 ند.یخود امتناع نما یقانون

 

شود مجازات یه طبق قانون جرم محسوب مکشود  یب رفتارک، مرتو مانند آنها یهوشیس در حال خواب، بکهر ـ153ماده 

 ند.کهوش یا خود را بیشود، عمداً بخوابد و یب جرم مکمرت یهوشیا بیه در حال خواب کنیه شخص با علم به اکنیردد مگر اگینم

 

ست یر آنها، مانع مجازات نیگردان و نظارات، مواد مخدر و روانکمس یاریحاصل از مصرف اخت یارادگیو ب یمست ـ154ماده 

ن مواد ین چنانچه ثابت شود مصرف اکار بوده است. لیاالختمسلوب یلکطور اب جرم بهکن ارتیب حکه ثابت شود مرتکنیمگر ا

 شود.یوم مکا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود، به مجازات هر دو جرم محیاب جرم کمنظور ارتبه

 

ا جه ل ب ه   ی  ن نباش د  کمم یو یل علم عادتاً برایه تحصکنیست مگر ایب نکم، مانع از مجازات مرتکجهل به ح ـ155ماده 

 م شرعاً ع ر محسوب شود.کح

 ست.یزان مجازات مانع از مجازات نیا میجهل به نوع   تبصره

 

 ای   تج اوز  هرگون ه  براب ر  در یگرید ای خود تن یآزاد ای مال ناموس، عرض، نفس، از دفاع مقام در یفرد هرگاه ـ156 ماده

 درص ورت  ش ود، یم   محس وب  ج رم  ق انون  طبق هک شود یرفتار مرتکب دفاع مراحل تیرعا با الوقوعبیقر ای یفعل رخط
 :شودینم مجازات ریز طیشرا اجتماع

 .باشد داشته ضرورت خطر ای تجاوز دفع یبرا یابکارت رفتار ـالف

 .باشد ییعقال خوف ای معقول قرائن به مستند دفاع  ب

 .باشد نگرفته صورت یگرید دفاع و فرد خود تجاوز ای آگاهانه اقدام سبب به تجاوز و خطر  پ

 .نشود واقع مؤثر خطر و تجاوز دفع در آنان مداخله ای نباشد نکمم عمالً وقت فوت بدون یدولت یقوا به توسل  ت

 ای   ب وده  کنن ده دفاع کانینزد از او هک است زیجا یصورت در یگرید تن یآزاد و مال عرض، ناموس، نفس، از دفاع  ١تبصره

 انک  ام هک   باش د  یتیوض ع  در ای دینما کمک یتقاضا ای بوده دفاع از ناتوان ای باشد نندهکدفاع برعهده یو از دفاع تیمسؤول

 .  باشد نداشته استمداد

 .است مهاجم برعهده دفاع طیشرا تیرعا عدم اثبات نباشد حرزم آن طیشرا تیرعا یول باشد محرز دفاع اصل هرگاه  2 تبصره

 .شودیم پرداخت المالتیب از هید هک وانهید تهاجم مقابل در دفاع درمورد جز است ساقط زین هید مشروع دفاع موارد در  3 تبصره
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فه خود باش ند، دف اع   یکه مشغول انجام وظ یواقعدر م یگر ضابطان دادگستریو د یانتظام یمقاومت در برابر قوا ـ157ماده 

فه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که یمزبور از حدود وظ ین هرگاه قواکشود لیمحسوب نم

 ز است.یگردد، دفاع جا ا مالی ا ناموسیتعرض به عرض ، جرح، ات آنان موجب قتلیعمل

 

ر قاب ل  ی  ش ود، در م وارد ز  یه طبق قانون جرم محسوب مک یاب رفتارکارتور در مواد قبل، کم عالوه بر موارد  ـ158ماده 

 ست:یمجازات ن

 ا اجازه قانون باشد.یم کاب رفتار به حکه ارتک یدر صورت  الف

 قانون اهم الزم باشد. یاجرا یاب رفتار براکه ارتک یدر صورت  ب

 ور خالف شرع نباشد.کباشد و امر م  صالح یذمقام  یاب رفتار به امر قانونکه ارتک یدر صورت  پ

شود، مشروط یا حفاظت آنها انجام میب یه به منظور تأدکن یو سرپرستان صغار و مجان یقانون یاین و اولیاقدامات والد  ت

 ب و محافظت باشد.یتأد یور در حد متعارف و حدود شرعکه اقدامات م کنیبر ا

ن یه سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و اکنیاز آن، مشروط بر ا یو حوادث ناش یات ورزشیعمل  ث

 نباشد. ین شرعیر موازیمقررات هم مغا

ت ی  و رعا یو ین دگان ق انون  یا نمای  ا سرپرس تان  ی  اء یا اولیت شخص یه با رضاکمشروع  یا طبی یهر نوع عمل جراح  ج

 ست.ین یت ضروریأخ  رضا یشود. در موارد فوریانجام م یو نظامات دولت یو علم ین فنیمواز

 

واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در ق انون محک وم    ی، جرمیاز مقامات رسم یکی یرقانونیهرگاه به امر غ ـ159ماده 

اس ت، اج راء ک رده باش د، مج ازات       یه ق انون ک  نیل و به تصور اعلت اشتباه قابل قبوکه امر آمر را به ین مأمورکشوند لیم

 ه و ضمان تابع مقررات مربوطه است.یشود و در دینم
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 یفریبخش پنجم ـ ادله اثبات در امور ک

 یمواد عموم ـل فصل او

 است. یقاض و علم یسوگند در موارد مقرر قانونقسامه و ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت،  ـ160ماده 

ت اب قص اص و   که معتبر است، مطابق مقررات م  کور در  یقصاص و د یا نفیاثبات  یط قسامه که برایاحکام و شرا  تبصره

 باشد.ین قانون میات اید

 

ب ه   یقاض   شود،یت دارد، اثبات میل اقرار و شهادت که موضوعیاز قب یبا ادله شرع یفریک یکه دعوا یدر موارد ـ161ماده 

 نکه علم به خالف آن داشته باشد.یند مگر اکیصادر م یاستناد آنها رأ

 

م ورد   یتواند به عنوان ام اره قض ائ  یالزم باشد، م یو قانون یط شرعیت دارد فاقد شرایکه موضوع یاهر گاه ادله ـ162ماده 

 شود. یموجب علم قاض گر،ینکه همراه با قرائن و امارات دیرد مشروط بر ایاستناد قرار گ

 

جرم باطل گردد، مانند آنکه در دادگاه مشخص شود که مج رم، ش خص   کنندهاگر پس از اجرای حکم، دلیل اثبات ـ163ماده 

دیگری بوده یا اینکه جرم رخ نداده است و متهم به علت اجرای حکم، دچار آسیب بدنی، جانی یا خسارت مالی شده باش د،  

مستند به آنان است، اعم از اداکننده سوگند، شاکی یا شاهد حسب مورد به قصاص آسیب یا خسارت م کور،  کسانی که ایراد

 شوند.یا پرداخت دیه یا تعزیر مقرر در قانون و جبران خسارت مالی محکوم می
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 اقرار ـ فصل دوم

 .اب جرم از جانب خود استکاقرار عبارت از اخبار شخص به ارت ـ164ماده 

 

 شود.یه اقرار محسوب نمیعلیه مولیم علیو ق یه موکل و ولیل علیاظهارات وک ـ165ماده 

 ست.یل نیاقرار به ارتکاب جرم قابل توک  تبصره

 

د ی  ورت باشود و در هر ص  یز واقع میل اشاره نیا نوشتن باشد و در صورت تع ر، با فعل از قبید با لفظ یاقرار با ـ166ماده 

 روشن و بدون ابهام باشد.

 

 ست.ید منجّز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نیاقرار با ـ167ماده 

 ن اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.یناف  است که اقرارکننده در ح یاقرار در صورت ـ168ماده 

 

أخ  شود، فاقد ارزش و اعتب ار اس ت و    یا جسمی یت و آزار روحیا اذیشکنجه و راه، اجبار، ککه تحت ا یاقرار ـ169ماده 

 د.یق مجدد نمایدادگاه مکلف است از متهم تحق

 

ناف  است، ام ا نس بت    یفریه که حکم حجر او صادر شده است و شخص ورشکسته، نسبت به امور کیاقرار شخص سف ـ170ماده 

 ست.ین از جرم معتبر یناش یبه ضمان مال

 

 یبررس   ب ا  هکنیا مگر رسد،ینم گرید ادله به نوبت و است معتبر یو اقرار ند،ک جرم ابکارت به اقرار متهم هرگاه ـ171 ماده

یم   انج ام  را الزم یبررس   و قیتحق دادگاه، صورت نیدرا هک باشد اقرار مفاد برخالف امارات و قرائن نندهکیدگیرس یقاض

 .ندکیم رکذ یرأ در را اقرار مخالف اتامار و قرائن و دهد

 

 ر است: یر که نصاب آن به شرح زیاست، مگر در جرائم ز یبار اقرار کافکیه جرائم، یلکدر  ـ172ماده 

   و مساحقهیچهار بار در زنا، لواط، تفخ  الف

 ، ق ف و سرقت موجب حدیدو بار در شرب خمر، قواد  ب

 است. یبار اقرار کافکیه جرائم، یلک یفریکر یاثبات جنبه غ یبرا  ١تبصره 

 ا چند جلسه انجام شود.یک یتواند در یکه تعدد اقرار شرط است، اقرار م یدر موارد   2تبصره 

 

ه ک  ا حد قتل است یآن رجم ه مجازات کیجز در اقرار به جرمست بهیار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نکان ـ173ماده 

آن در زنا و لواط ص د ض ربه ش الق و در     ین اجراء، مجازات مزبور ساقط و به جاین صورت در هر مرحله، ولو در حیدر ا

 گردد.یدرجه پنج ثابت م یریر آنها حبس تعزیغ
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 شهادت ـ فصل سوم

 یگ ر یا هر ام ر د یا عدم وقوع جرم توسط متهم یوع به وق ین دعویر از طرفیغ یشهادت عبارت از اخبار شخص ـ174ماده 

 است. ینزد مقام قضائ

 

 ا نباشد.ید علم باشد یت دانسته است اعم از آن که مفیحج یآن است که شارع آن را معتبر و دارا یشهادت شرع ـ175ماده 

 

ر و یزان ت أث ی  ص میش ود. تش خ  یاو استماع م   اظهاراتنباشد،  یط شهادت شرعیکه شاهد واجد شرا یدر صورت ـ176ماده 

 با دادگاه است. یدر حدود اماره قضائ یدر علم قاضاظهارات ن یارزش ا

 
 ر را دارا باشد:یط زید شرایشهادت با یدر زمان ادا یشاهد شرع ـ177ماده 
 بلوغ  الف
 عقل  ب
 مانیا  پ
 عدالت  ت
 طهارت مولد  ث
 نفع نبودن در موضوعیذ  ج
 از آنها یکیا ین ینداشتن خصومت با طرف  چ
 یعدم اشتغال به تکد  ح
 ولگرد نبودن  خ

 احراز شود. ید توسط قاضین ماده بایموضوع ا طیشرا  ١تبصره 

 شود.یرفته میت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد، پ در مورد شرط خصومت، هرگاه شهاد  2تبصره 

 

 ز در حال افاقه بوده باشد.یه تحمل شهادت نکشود مشروط برآنیرفته میدر حال افاقه پ  یشهادت مجنون ادوار ـ178ماده 

 

هادت به سن بلوغ برسد، ش هادت او  ش یز باشد، اما در زمان ادایربالغ ممیهرگاه شاهد در زمان تحمل شهادت، غ ـ179ماده 

 معتبر است.

 

ب ه   یه قاض  ک  ست مگر آنیمعتبر ن یبه عنوان شهادت شرع ی، مانند فراموشکار و ساهیرعادیشهادت اشخاص غ ـ180ماده 

 .داشته باشد، سهو و امثال آن درمورد شهادت علم یعدم فراموش

 

ت نباش د. ش هادت   یدهد، اه ل معص   یم یگواه یکه بر عدالت و یا شخصی یاست که در نظر قاض یعادل کس ـ181ماده 

ر در اعم ال  یی  ره اصرار داشته باشد تا احراز تغیا بر گناه صغیره شود یکه اشتهار به فسق داشته باشد، مرتکب گناه کب یشخص

 شود.یرفته نمی، پ یت و عدالت وینان از صالحیاو و اطم
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ه ا در  د مف اد ش هادت  ی  اس ت و با  یضرور موضوع شهادت، در صورت تعدد شهود، وحدت یدر شهادت شرع ـ182ماده

ا وح دت موض وع را   ی  ها موجب تعارض شود و کسان باشد. هرگاه اختالف مفاد شهادتیات مؤثر در اثبات جرم یخصوص

 شود.یمحسوب نم یمخدوش کند، شهادت شرع

 

 ق متعارف باشد، اداء شود.یو از طر یکه مستند به امور حس یبه نحو نیقیقطع و  ید از رویشهادت باـ 183ماده 

 

د ی  ل اشاره واق ع ش ود و در ه ر ص ورت با    یا نوشتن باشد و در صورت تع ر، با فعل از قبید با لفظ یشهادت با ـ184ماده 

 روشن و بدون ابهام باشد.

 

 ست.یک معتبر نیچ ی، هین دو شهادت شرعیدر صورت وجود تعارض ب ـ185ماده 

 

ا ضبط ش ده، ب ا اح راز    یزنده و  یریتصو  یبه صورت مکتوب، صوت یچنانچه حضور شاهد متع ر باشد، گواه ـ186ماده 

 ط و صحت انتساب، معتبر است.یشرا

 

ق رائن و ام ارات ب ر خ الف مف اد      د علم به خالف مفاد شهادت وجود داشته باشد. هرگاه ینبا یدر شهادت شرع ـ187ماده 

که ب ه خ الف واق ع ب ودن ش هادت، عل م        یدهد و در صورتیالزم را انجام م یق و بررسیباشد، دادگاه، تحق یشهادت شرع

 ست.یند، شهادت معتبر نکحاصل 

 

و امثال  یماری، ببتیا به علت غیفوت نموده و  یمعتبر است که شاهد اصل یدر صورت یشهادت بر شهادت شرع ـ188ماده 

 متع ر باشد. یآن، حضور و

 باشد.   یشاهد اصل یط مقرر براید واجد شرایبا یشاهد بر شهادت شاهد اصل  ١تبصره 

 ست.یشهادت بر شهادت شاهد فرع، معتبر ن  2تبصره 

 

با آن قابل اثبات  یماله و ضمان یقصاص، دن کشود لیر با شهادت بر شهادت اثبات نمیجرائم موجب حد و تعز ـ189ماده 

 است.

 

، منکر ش هادت ش ود،   یش از صدور رأیله شهود فرع و پیوس، پس از اقامه شهادت بهیکه شاهد اصل یدر صورت ـ190ماده 

 ست.یمترتب ن یشود اما بر انکار پس از صدور حکم، اثریشهود فرع از اعتبار ساقط م یگواه

 

 یکه ق انون ب را   یطیاز شرا یکیفقدان بر ل است. جرح شاهد عبارت از شهادت یقابل جرح و تعد یشاهد شرع ـ191ماده 

 است. یشاهد شرع یط م کور برایل شاهد عبارت از شهادت بر وجود شرایمقرر کرده است و تعد یشاهد شرع
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 م کند.ن اعالیل شهود را به طرفیمکلف است حق جرح و تعد یقاض ـ192ماده 
 

ه موجبات جرح پس از ش هادت معل وم ش ود.    کد مگر آنیشهادت به عمل آ یش از اداید پیبا یجرح شاهد شرع ـ193ماده 

و  یدگید و در هر حال دادگاه مکلف است به موضوع جرح، رس  یآیش از صدور حکم به عمل مین صورت، جرح تا پیدر ا

 م کند.یاتخاذ تصم
 

ل ی  اثب ات آن دل  یتوان د ب را  یت شاهد میصالح ی، مدعیا جرح وی یقاض یاز سو یر صورت رد شاهد شرعد ـ194ماده 

 اقامه کند.
 

ند مشروط بر کیت میا جرح، کفایل یمطلق به تعد یست و گواهیل شاهد، ذکر اسباب آن الزم نیا تعدیدر اثبات جرح  ـ195ماده 

 باشد. یط شرعیشرا یآنکه شاهد دارا

اح راز ع دالت    یب را  ییا فقدان آن الزم است و حسن ظاهر ب ه تنه ا  یعدالت، علم شاهد به عدالت  یا نفیدر اثبات   صرهتب

 ست.ین یکاف
 

 .گر معارض باشد از اعتبار ساقط استیکدیل شاهد با یا تعدیشده در اثبات جرح  یشهود معرف یهرگاه گواه ـ196ماده 

 

ن ی  ر ای  رد و در غیپ   یص ده د، ش هادت را م    یتش خ  یط ق انون یشده را واجد شرا یهرگاه دادگاه، شهود معرف  197ماده 

ط و کشف یت آنها اطالع نداشته باشد تا زمان احراز شرایند و اگر از وضعکیمحسوب نم یصورت، شهادت را شهادت شرع

ه ک  نیند مگر اکیم میاز آن، حسب مورد، اتخاذ تصم را متوقف و پس یدگیش از ده روز طول بکشد، رسید بیت که نبایوضع

 ن نباشد.کط در مدت ده روز ممیاحراز شرا یبه نظر قاض
 

ش ود و اع اده ش هادت پ س از     یمجازات موجب سلب اعتبار شهادت م ی، قبل از اجرایرجوع از شهادت شرع ـ198ماده 

 ست.یرجوع از آن، مسموع ن
 

  و مساحقه که ب ا چه ار ش اهد م رد     یه جرائم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخیدت در کلنصاب شها ـ199ماده 

اس ت.   یافک  ز ی  د، شهادت دو مرد و چه ار زن ع ادل ن  یا تبعیدن و یموجب حد جلد، تراش یاثبات زنا یگردد. برایاثبات م

ن مورد هرگاه دوم رد و  یزن عادل الزم است. در ا ور است، حداقل شهادت سه مرد و دوکر از موارد م یه مجازات غک یزمان

ک شاهد م رد و دو ش اهد   یه با شهادت یات موجب دیشود. جنایچهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شالق، ثابت م

 اثبات است. ز قابلیزن ن
 

ده باش د و  یشود دیط با آن محقق ما لوایرا که زنا  یعمل یحضورد یباشاهد ا لواط، یدرخصوص شهادت بر زنا  ـ200ماده

ا ل واط،  ی  ه شهود به عدد الزم نرسند شهادت درخصوص زنا ک ین در صورتیهرگاه شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچن

 شود و موجب حد است.یق ف محسوب م
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 سوگند ـ فصل چهارم

 اداءکننده سوگند است.گفتار  یسوگند عبارت از گواه قراردادن خداوند بر درست ـ201ماده 

 

 د عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.یاداءکننده سوگند با ـ202ماده  

 

ر زبانه ا اداء ش ود و در   یا نام خداوند متعال به س ا ید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جالله واهلل، باهلل، تاهلل یسوگند با ـ203ماده 

ین م  ی ی ث زمان، مکان، الفا  و مانند آنه ا تع یآن را از ح یت ادایفیسوگند، دادگاه ک نندهاداءکظ و قبول یاز به تغلیصورت ن

 وجود ندارد. یسوگند به نام خداوند متعال تفاوت یر مسلمان در اداین مسلمان و غیند. در هر صورت، بک

 

 ن اداء شود.یقیقطع و  یباشد و از روح در مقصود و بدون هرگونه ابهام ید مطابق با ادعا، صریسوگند با ـ204ماده 

 

 که روشن در مقصود باشد، اداء شود. یاا اشارهید با لفظ باشد و در صورت تع ر، با نوشتن یسوگند با ـ205ماده 

 

داءکنن ده  ا ای  ن د، آش نا نباش د و    کیاد میکه سوگند  یبه زبان شخص یا قاضیکه اشاره، مفهوم نباشد  یدر موارد ـ206ماده 

 ند.کیرا کشف م یا متخصص امر، مراد ویله مترجم یوسسوگند قادر به تکلم نباشد، دادگاه به

 

 و قائم مقام آنها مؤثر است. ین دعویطرفسوگند فقط نسبت به  ـ207ماده 

 

از ج رائم، مط ابق    یان ناشیو ز ه، ارش و ضررین قصاص، دکشود لیا اثبات نمی یرات با سوگند نفیحدود وتعز ـ208ماده 

 گردد.ین قانون با سوگند اثبات میمقررات ا

 

و  یت خط ائ ی  که مقصود از آن مال است مانن د جنا  یین دعاویات و همچنیه جنایمانند د یمال یهرگاه در دعاو ـ209ماده 

ا دو ی  ک ش اهد م رد   ی   یواند با معرف  تیم ینباشد، و ینه شرعیامکان اقامه ب یخصوص یمدع یه، برایموجب د یعمدشبه

 اثبات کند. یخود را فقط از جنبه مال یک سوگند، ادعایمه یشاهد زن به ضم

 شود.یاداء م یدهد و سپس سوگند توسط مدعیط شهادت مین ماده، ابتداء شاهد واجد شرایدر موارد م کور در ا  تبصره

 

ب اث ر  ی  بوده است، به سوگند مزبور ترت یط قانونیسوگند فاقد شرا اداءکنندها یروغ و هرگاه ثابت شود سوگند، د ـ210ماده 

 شود.یداده نم
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 یعلم قاض ـ فصل پنجم

ک ه   یش ود. در م وارد  یمط رح م    یاست که ن زد و  ین در امرین حاصل از مستندات بیقیعبارت از  یعلم قاض ـ211ماده 

 ند.کد یم قکح در حیطور صرن مستند علم خود را بهیست قرائن و امارات بموظف ا یاست، و یمستند حکم، علم قاض

ر ق رائن و  ی، اظهارات مطل ع، گ زارش ض ابطان و س ا    یقات محلینه محل، تحقیه کارشناس، معایل نظریاز قب یموارد  تبصره

ن یق  یه نوع اً موج ب   ک   یرّد علم استنباطرد. در هرحال مجیقرار گ یتواند مستند علم قاضیآور باشند مه نوعاً علمکامارات 

 م باشد.کصدور ح کتواند مالیشود، نمینم یقاض

 

معتب ر   یقاض یبماند، آن ادله برا ین باقیگر در تعارض باشد اگرعلم، بید یبا ادله قانون یکه علم قاض یدر صورت ـ212ماده 

علم حاص ل نش ود،    یقاض یند. چنانچه براکیصادر م ی، رأگریر مستندات علم خود و جهات رد ادله دکبا ذ یست و قاضین

 شود.یصادر م یمعتبر است و بر اساس آنها رأ یادله قانون

 

بر  ین شهادت شرعی، قسامه و سوگند مقدم است. همچنیگر، اقرار بر شهادت شرعیکدیر ادله با یدر تعارض سا ـ213ماده 

 قسامه و سوگند تقدم دارد.
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 مسائل متفرقهبخش ششم ـ 

ن آن را و اگ ر موج ود نباش د    یل کرده است، اگر موجود باشد عیرا که در اثر ارتکاب جرم تحص ید مالیمجرم با ـ214ماده 

د. هرگ اه از  ی  ز برآی  ند و از عهده خسارات وارده نکمت آن را به صاحبش رد یان رد مثل، قکمثل آن را و در صورت عدم ام

 بر آن مقدم است. یان خصوصیه خسارت مدعیا تأدیرد، استرداد اموال یده مجرم تعلق گبرعه یوجه یث جزائیح

 

اء و ام وال کش ف ش ده را ک ه     یف اشید تکلیب بایتعق یا موقوفیا دادستان در صورت صدور قرار منع یبازپرس  ـ215ماده 

استعمال اختصاص داده ش ده   یا برای، استعمال و ن ارتکابیا حیل شده یا از جرم تحصیاب جرم بوده و کله ارتیا وسیل یدل

ن د.  کین م  ی ی اء را تعیف اموال و اش  یا معدوم شود. درمورد ضبط، دادگاه تکلین کند تا حسب مورد، مسترد، ضبط ییاست تع

ر ی  زط یت ش را ی  نفع و با رعایذ یان دارد به تقاضایجر یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وین بازپرس و یهمچن

 د:یاء م کور را صادر نمایدستور رد اموال و اش

 الزم نباشد. یا دادرسی یاء و اموال در بازپرسیاز آن اش یا قسمتیوجود تمام   الف

 اء و اموال، بالمعارض باشد.یاش  ب

 ا معدوم گردد.ید ضبط ینباشد که با یاء و اموالیجزء اش  پ

ا ی  ا برائ ت  ی  ت ی  ب ر محکوم  یه مبن  ک  نیا پس از آن اعم از ایا قرار ید ضمن صدور حکم یز بایدادگاه ن یه امور جزائیدر کل

ن ارتک اب،  یا حیل شده یا در اثر جرم تحصیاب جرم بوده کله ارتیکه وس یاء و اموالیب متهم باشد، در مورد اشیتعق یموقوف

 د.یا معدوم شدن آن صادر نمایبر استرداد، ضبط  ینمب ید رأیافته است، بایاستعمال اختصاص  یا برایاستعمال و 

اء و ام وال م  کور در   یم آنان راجع به اشیتواند از تصمیا حکم دادگاه میا قرار یا دادستان یمتضرر از قرار بازپرس   ١تبصره 

د هرچن د  ی  دنظر نمای  ب و درخواس ت تجد یت خود را تعقیشکا یجزائ یند و طبق مقررات در دادگاههاکت یاکن ماده شیا

 ت نباشد.یقابل شکا یا حکم دادگاه نسبت به امر جزائیقرار 

گ ردد  یمت آن میا کسر فاحش قی یا موجب خرابیدولت است  ینه نامتناسب برایآن مستلزم هز یکه نگهدار یمال  2تبصره 

ا ی  اد حس ب م ورد ب ه دس تور دادس تان      الفسعیو سر یع شدنین اموال ضایست وهمچنیالزم ن یدادرس یو حفظ مال هم برا

 یعن وان امان ت نگه دار   به یدر صندوق دادگستر یف نهائین تکلییشود و وجه حاصل تا تعیمت روز فروخته میدادگاه به ق

 گردد.یم

 

ن ی  ن ااالج راء ش د  خ الزمیتا شش ماه از تار هکاست  یانامهنییات براساس آیام حدود، قصاص و دکاح یاجرا ـ216ماده 

 شود.یمب و ابالغ یه، تصویتهه یس قوه قضائیرئقانون توسط 
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 حدود ـدوم تاب ک

 یمواد عموم ـبخش اول 

بأه   یفأر یت کیط مسأؤول یشراداشتن علم، قصد و ه عالوه بر کمسؤول است  یب در صورتکدر جرائم موجب حد، مرت ـ217ماده 

 ز آگاه باشد.ین یرفتار ارتکاب یحرمت شرع

 

 زمأان  در را یفأر یک تیمسأؤول  موانأع  از یکی وجود ای قصد ای علم فقدان یادعا متهم هرگاه حد موجب جرائم در ـ218 ماده

 نجهکشأ  ایأ  ارعاب و دیتهد با او اقرار هک ندک ادعاء اگر و شود داده یو گفتار صدق احتمال هک یصورت در دینما جرم ابکارت

 .شودیم رفتهیپذ سوگند و نهیب به ازین بدون ورکمذ یادعا است شده گرفته

 حأد  مسأقط  ادعأاء،  صأرف  اغفال، ای شیربا اکراه، عنف، با عفت یمناف جرائم و رضاالیف افساد و محاربه جرائم در أ١تبصره

 .است قیتحق و یبررس به موظف دادگاه و ستین

 .ردیگ انجام مهکمح در یقاض نزد هک دارد یشرع اعتبار یصورت در اقرار أ2تبصره

 

ن یأ د. ایأ ا سأاقط نما یل یا تبدیل دهد یا مجازات را تقلیر ییتغرا  یعزان حدود شریت، نوع و میفیکتواند یدادگاه نم ـ 219ماده

 ل است.یا تبدیل ین قانون قابل سقوط، تقلیت مقرر در ایفیکق توبه و عفو به یها تنها از طرمجازات

 

 یساسأ قأانون ا ( ١67) صأد و شصأت و هفأتم   کین قانون ذکر نشأده اسأت طبأق اصأل     یه در اک یدر مورد حدود ـ220ماده 

 شود.یران عمل میا یاسالم یجمهور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://t.me/ekhtebar


 

 جرائم موجب حد ـ بخش دوم

 زنا ـ فصل اول

 ز نباشد.یبه شبهه ن ین آنها نبوده و از موارد وطیت بیکه علقه زوج یزنا عبارت است از جماع مرد و زن ـ221ماده 

 شود.یا دُبُر زن محقق میگاه در قُبُل مرد به اندازه ختنه یاسلجماع با دخول اندام تن أ١تبصره

شأود و حسأب مأورد بأه اقأدامات      یاز آنها نابالغ باشد، زنا محقق است لکن نابالغ مجازات نمأ  یکیا ین یهرگاه طرف أ2تبصره

 گردد.ین قانون محکوم میمقرر در کتاب اول ا یتیو ترب ینیتمم

 

تا هفتاد وچهار  کیو  یست لکن موجب سیخود که زنا ن یت، زنا است مگر جماع زوج با زوجه متوفایجماع با م ـ222ماده 

 شود.یدرجه شش م یریضربه شالق تعز

 

ه کأ شود مگر آنیرفته میا سوگند پذینه یبدون ب یو یبه شبهه باشد، ادعا یا وطیت یزوج یهرگاه متهم به زنا، مدع ـ223ماده 

 الزم ثابت شود. یآن با حجت شرع خالف

 

 ر اعدام است:یحد زنا در موارد ز ـ224ماده 

   یزنا با محارم نسب أالف

 است. یزاناعدام ه موجب کزنا با زن پدر  أب

 است. یزاناعدام ر مسلمان با زن مسلمان که موجب یمرد غ یزنا أپ

 است. یزاناعدام که موجب  یزان یاکراه از سوا یبه عنف  یزنا أت

 ام مربوط به زنا است.کر احیحسب مورد، تابع سا( پ) و( ب) یه در بندهایمجازات زان أ١تبصره

بأه   یزنا کند رفتار او در حکم زنأا  یا مستی، خواب یهوشیبا او نباشد در حال ب یبه زنا یکه راض یبا زن یهرگاه کس أ2تبصره

م یا ترساندن زن اگرچأه موجأب تسأل   ید ویش، تهدیق ربایا از طریب دادن دختر نابالغ یق اغفال و فریعنف است. در زنا از طر

 است. یم فوق جارکز حیشدن او شود ن

 

شأنهاد دادگأاه   یرجأم بأا پ   یان اجأرا کأ ه محصنه رجم اسأت. درصأورت عأدم ام   یمحصن و زان یزان یحد زنا برا ـ 225ماده 

ه یأ محصأن و زان  ینه ثابت شده باشد، موجب اعأدام زانأ  یه چنانچه جرم با بیس قوه قضائیو موافقت رئ یم قطعکننده حکرصاد

 باشد.یم کیهر  یصورت موجب صد ضربه شالق برانیر ایمحصنه است و در غ

 

 شود:یر محقق میاز مرد و زن به نحو ز کیاحصان در هر أ 226ماده 

ق قُبُل بأا وی در  یه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طرکعبارت است از آنأ احصان مرد الف

 ق قُبُل را با وی داشته باشد.یحال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طر

ق قُبُأل جمأاع   یه بالغ وعاقل بوده، با او از طره دارای همسر دائمی و بالغ باشد ودر حالی ککب أ احصان زن عبارت است از آن 

 ق قُبُل را با شوهر داشته باشد.یکرده باشد و امکان جماع از طر
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ی که موجب خطر برای طرف مقابل یماریا بیماری مانع از مقاربت یض، نفاس، بیل مسافرت، حبس، حیاموری از قب أ227ماده 

 کند.از احصان خارج می ن رایس، زوجیدز و سفلیگردد مانند امی

 

ه فقأط صأد ضأربه شأالق     ینابالغ باشد مجازات زان یه بالغ و زانیمحصنه، چنانچه زان یو زنا یدر زنا با محارم نسب ـ228ماده 

 است.

 

سأر و   یمأو دن یصد ضربه شالق، تراشأ  یب زنا شود حد وکم دارد، هرگاه قبل از دخول، مرتئه همسر داک یمرد ـ229ماده 

 است. یسال قمر کید به مدت یتبع

 

 ر محصن باشد، صد ضربه شالق است.یمرتکب غه ک یحد زنا در موارد ـ230ماده 

 

ره باشد مرتکب عالوه بر مجازات مقأرر بأه پرداخأت    که زن باک یبه عنف و در حکم آن، در صورت یدر موارد زنا ـ231ماده 

 گردد.یوم مکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکه باک یشود و درصورتیوم مکمح زیاره و مهرالمثل نکالبارش

درجأه   یریأ تا هفتاد و چهأار ضأربه شأالق تعز    کیو  ید به سیمتر از چهار بار اقرار به زنا نماک یا زنیهرگاه مرد  ـ232ماده 

 است. یز جاریو مساحقه ن ذین ماده در مورد لواط، تفخیشود. حکم ایوم مکشش مح
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 ذ و مساحقهیلواط، تفخ ـفصل دوم

 گاه در دبر انسان مذکر است.به اندازه ختنهمرد  یاندام تناسللواط عبارت از دخول  ـ233ماده 

 

ن صأورت صأد ضأربه    یر ای، اعدام و در غط احصانیا دارا بودن شرایفاعل، درصورت عنف، اکراه  یحد لواط برا ـ 234ماده 

 اعدام است.( ا عدم احصانیوجود ) مفعول در هر صورت یشالق است. حد لواط برا

 ر مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.یکه فاعل غ یدر صورت أ١تبصره 

ق قبأل بأا   یأ که بالغ و عاقل بأوده از طر  یشته باشد و در حالو بالغ دا یمئهمسر دامرد ه کاحصان عبارت است از آن أ2تبصره 

 داشته باشد. یق را با ویجماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از همان طر یهمان همسر در حال بلوغ و

 

 منگاه انسان مذکر است.یا نشین رانها یبمرد  یاندام تناسلذ عبارت از قرار دادن یتفخ ـ235ماده 

 ذ است.یگاه در حکم تفخمتر از ختنهکدخول  أصرهتب

 

رمحصأن و عنأف و   یان محصأن و غ یأ م ین جهت فرقیذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شالق است و از ایدر تفخ ـ236ماده 

 ست.یرعنف نیغ

 .ر مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام استیکه فاعل غ یدر صورت أتبصره

 

تأا   کیو  یسشهوت، موجب  یل و مالمسه از رویل تقبیذ از قبیر از لواط و تفخیانسان مذکر در غ ییگراهمجنس ـ237ماده 

 درجه شش است. یریشالق تعزهفتاد و چهار ضربه 

 است. یز جارین ماده در مورد انسان مؤنث نیحکم ا أ١تبصره 

 گردد.یه شرعاً مستوجب حد است، نمک یامل مواردن ماده شیم اکح أ2تبصره 

 

 همجنس خود قرار دهد. یخود را بر اندام تناسل یه انسان مؤنث، اندام تناسلکنیمساحقه عبارت است از ا ـ238ماده 

 

 حد مساحقه، صد ضربه شالق است. ـ239ماده 

 

رعنأف  یرمحصأن و عنأف و غ  یرمسألمان و محصأن و غ  یفعول و مسألمان و غ ن فاعل و میب یدر حد مساحقه، فرق ـ240ماده 

 ست.ین

 

جهت کشف  ییق و بازجویعفت و انکار متهم هرگونه تحق یبر وقوع جرائم مناف یدر صورت نبود ادله اثبات قانون ـ241ماده 

که بأه موجأب    یا مواردیا اغفال یش یآزار، رباامور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، 

 است. یم مستثنکن حیاز شمول ان قانون در حکم ارتکاب به عنف است یا
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 یقواد ـفصل سوم 

  ا لواط است.یزنا  یا چند نفر برایعبارت از به هم رساندن دو  یقواد ـ242ماده 

ن قانون یا( 244) ر مقرر در مادهین صورت عامل، مستوجب تعزیرایا لواط است در غیمنوط به تحقق زنا  یحد قواد أ١تبصره 

 است.

 ست.ی، تکرار عمل شرط تحقق جرم نیدر قواد أ2تبصره 

 

حد قوادی برای مرد هفتاد و پنج ضربه شالق است و برای بار دوم عالوه بر هفتاد و پنج ضأربه شأالق بأه عنأوان      ـ243 ماده

کند و برای زن فقط هفتاد و پأنج ضأربه شأالق    شود که مدت آن را قاضی مشخص می، به تبعید تا یک سال نیز محکوم میحد

 است.

  

تا هفتاد و چهار  کیو  یسست لکن به یا لواط به هم برساند مستوجب حد نیزنا  یا چند نابالغ را برایکه دو  یکس ـ244ماده 

 شود.یوم مکرجه شش محد یریشالق و حبس تعزضربه 
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 قذف ـفصل چهارم 

 گر هرچند مرده باشد.یا لواط به شخص دیقذف عبارت است از نسبت دادن زنا  ـ245ماده 

 

ا یأ گرچأه مقأذوف   لفظ آگاه و قصأد انتسأاب داشأته باشأد      یدهنده به معناد روشن و بدون ابهام بوده، نسبتیقذف با ـ246ماده 

 ن قذف از مفاد آن آگاه نباشد.یمخاطب در ح

 شود.یز محقق مین یکیترونکوه الیقذف عالوه بر لفظ با نوشتن، هرچند به ش أتبصره

 

رت تأو فرزنأد پأد   »د یبگو یگریا به فرزند مشروع دیو « یستیتو فرزند من ن»د یبه فرزند مشروع خود بگو یسکهرگاه  ـ247ماده 

 شود. یمحسوب م ی، قذف مادر و«یستین

 

 شود.یه مشخص گردد منظور قذف نبوده است، حد ثابت نمکن باشد یدر ب یانهیهرگاه قر ـ248ماده 

 

فقأط نسأبت بأه مخاطأب، قأاذف      « یاردهکأ ا با فالن مأرد لأواط   یتو با فالن زن زنا »د یبگو یگریبه د یسکهرگاه  ـ249ماده 

 شود.یم محسوب

 

 حد قذف، هشتاد ضربه شالق است. ـ250ماده

 

رمتظاهر به زنأا  ین و غیشونده در هنگام قذف، بالغ، عاقل، مسلمان، معشود که قذفیموجب حد م یقذف در صورت ـ251ماده

 ا لواط باشد.ی

شأالق  تا هفتاد و چهار ضربه  کیو  یسننده به کباشد قذفن یرمعیا غیرمسلمان یشونده، نابالغ، مجنون، غهرگاه قذف أ١تبصره

 ا لواط، مجازات ندارد.یشود لکن قذف متظاهر به زنا یوم مکدرجه شش مح یریتعز

ست موجب حد است مثل نسبت دادن لواط یا لواط است نسبت به آنچه متظاهر به آن نیکه متظاهر به زنا  یقذف کس أ2تبصره

 به زنا است. که متظاهر یبه کس

 

ح در انتسأاب زنأا   یه صرکار ببرد کا لواط به یر از زنا یغ ی، الفاظیگریا لواط به دیکه به قصد نسبت دادن زنا  یسک ـ252ماده 

ا لأواط را بأه او نسأبت داده    یه زنا ک یسکا برادر مخاطب باشد، نسبت به یل همسر، پدر، مادر، خواهر یاز قب یا لواط به افرادی

 گردد.ین محکوم میت شده باشد، به مجازات توهین انتساب اذیوم به حد قذف و درباره مخاطب اگر به علت اکت، محاس

نسبت دهد  یگریا عدم بلوغ را به دیا لواط در حال اکراه یست مانند زنا یکه موجب حد ن یا لواطیزنا  یکسهرگاه  ـ253ماده 

 شود.یوم مکدرجه شش مح یریالق تعزشتا هفتاد و چهار ضربه  کیو  یسبه 

 

ا لواط محکوم به حأد شأده اسأت، قبأل از توبأه مقأذوف،       یکه به خاطر همان زنا  یا لواط به کسینسبت دادن زنا  ـ254ماده 

 مجازات ندارد.
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رت گذشت مقذوف در مجازات منوط به مطالبه مقذوف است. در صو یب و اجرایالناس است و تعققذف حقحد  ـ255 ماده

 شود.یمجازات موقوف م یو اجرا یدگیب، رسیهر مرحله، حسب مورد تعق

 

نند، در برابر قذف هأر  کت یند خواه همه آنها با هم، خواه جداگانه شکاکطور جداگانه قذف که چند نفر را به یکس ـ256ماده 

 شود.  یم یبر او جار ی، حد مستقلکی

 

د و در یأ ت نمایتوانأد جداگانأه شأکا   یشأوندگان مأ  دام از قأذف کد هر یلفظ قذف نما کیکه چند نفر را به  یکس ـ257ماده 

 یحأد جأار   کیش از یند بیت نمایاکجا شکیشوندگان ند. چنانچه قذفکآن را مطالبه  یت، اجرایم محکومکصورت صدور ح

 .شودینم

 

ک حأد محکأوم   یأ د فقط به یحد،  قذف نما یشتر قبل از اجرایا بیبار کی ا چند سبب،یک یرا به  یگریکه د یکس ـ258ماده 

و  یسأ بأه  ام حق بأود  د آنچه گفتهیشود و اگر بگویز تکرار مید حد نیحد، قذف را تکرار نما یشود، لکن اگر پس از اجرایم

 گردد.یوم مکدرجه شش مح یریشالق تعزتا هفتاد و چهار ضربه  کی

 

درجه شأش   یریشالق تعزتا هفتاد و چهار ضربه  کیو  یسا نوه خود را قذف کند به یکه فرزند  یا جد پدری پدر ـ259ماده 

 گردد.یوم مکمح

 

 کیأ گردد و هریر از همسر منتقل میز گذشت نکرده باشد به همه ورثه به غیحد قذف اگر اجراء نشده و مقذوف ن ـ260ماده 

 رده باشند.کگران گذشت یند هر چند دکآن را مطالبه  یب و اجرایتواند تعقیاز ورثه م

 حد را مطالبه کند. یا اجرایب متهم یتواند تعقیوارث باشد، وارث نم یا جد پدریکه قاذف، پدر  یدر صورت أتبصره

 

 شود:یو اجراء ساقط م یدگیب، رسیر حد قذف در هر مرحله از مراحل تعقیدر موارد ز ـ261ماده 

 د.یق نمایهرگاه مقذوف، قاذف را تصد أالف

 اثبات شود. یا علم قاضیهرگاه آنچه به مقذوف نسبت داده شده با شهادت  أب

 ، ورثه او، گذشت کند.یهرگاه مقذوف و درصورت فوت و أپ

 ت لعان کند.یا زمان زوجیت یش از زوجیپ یزنش را پس از قذف به زنا یهرگاه مرد أت

 نند، خواه قذف آنها همانند، خواه مختلف باشد.کگر را قذف یدکیهرگاه دو نفر  أث

 درجه شش است. یریشالق تعزتا هفتاد و چهار ضربه  کیو  یس (،ث) مجازات مرتکبان در بند أتبصره
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 یسبّ نب ـپنجمفصل 

 یالنبأ ند سابکا قذف یرا دشنام دهد  یاء عظام الهیاز انب کیا هریه و آله وسلم و یاهلل عل یم صلامبر اعظیس پکهر  ـ262ماده 

 .شودیوم مکاست و به اعدام مح

شان در حکأم سأب   یا دشنام به ایها یاهلل علا حضرت فاطمه زهرا سالمیهم السالم و ین علیک از ائمه معصومیقذف هر  أتبصره

 است. ینب

 

ا سأبق  یأ ا غضأب  ی یا در حالت مستیاکراه، غفلت، سهو  یاز رو یه اظهارات وکد یهرگاه متهم به سب، ادعاء نما ـ263ماده 

  شود.یمحسوب نم یالنببوده است ساب یگریا نقل قول از دیلمات و ک یا بدون توجه به معانیلسان 

هفتأاد و چهأار   ر تأا  یأ تعزنأد موجأب   کباشد و صدق اهانت  یگریدا به نقل از یا غضب ی یهرگاه سب در حالت مست أتبصره

 است.شالق ضربه 
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 مسکرمصرف  ـششمفصل 

 خأالص  نکند، ای کند مست ع،یما ای باشد جامد اد،یز ای باشد کم آن نیتدخ و قیتزر خوردن، لیقب از مسکر مصرف ـ264 ماده

 .است حد موجب نکند، خارج بودن مسکر از را آن که یاگونه به مخلوط ای باشد

 .اوردین یمست هرچند است حد موجب( رکمس جو آب) فقاع خوردن أتبصره

 

 ر، هشتاد ضربه شالق است.کحد مصرف مس ـ265ماده 

 

 شود.یم به حد موکر، محکرمسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسیغ ـ266ماده 

ظأاهر شأود بأه     ین عمومکا امایدر معابر  یب در حال مستکن مرتکنباشد ل یرمسلمان علنیر توسط غکاگر مصرف مس أتبصره

 گردد.یوم مکتظاهر به عمل حرام مح یمجازات مقرر برا
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 سرقت ـهفتمفصل 

 ر است.یسرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غ ـ267ماده 

 

 ر باشد موجب حد است:یط زیتمام شرا یه داراک یسرقت در صورت ـ268ماده 

 ت داشته باشد.  یء مسروق شرعاً مالیش أالف

 مال مسروق در حرز باشد. أب

 ند.کحرز  کسارق هت أپ

 ند.کرز خارج سارق مال را از ح أت

 انه باشد.یهتک حرز و سرقت مخف أث

 صاحب مال نباشد. یا جد پدریسارق پدر  أج

 باشد. کوکمس یم نخود طالیارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و ن أچ

 ت عامه نباشد.ا وقف بر جهای، وقف عام و یا عمومی یمال مسروق از اموال دولت أح

 رد.یصورت نگ یسرقت در زمان قحط أخ

 ند.کت یشکا یصاحب مال از سارق نزد مرجع قضائ أد

 صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد. أذ

 رد.ید مالک قرار نگیمال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت  أر

 د.یایت سارق در نیات جرم به ملکمال مسروق قبل از اثب أز

 ا مغصوب نباشد.یمال مسروق از اموال سرقت شده  أژ

 

 ماند.یه مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ مکاست  یان متناسبکحرز عبارت از م ـ269ماده 

 

 یکه از طرف او حأق دسترسأ   یو کسان یوغصب شده باشد، نسبت به  یمال از کس یکه مکان نگهدار یدر صورت ـ270ماده 

 شود.یبه آن مکان را دارند، حرز محسوب نم

 

ا شکسأتن  یا بازکردن یا باال رفتن از آن یوار یب دیق تخریر مجاز حرز است که از طریهتک حرز عبارت از نقض غ ـ271ماده 

 شود.یقفل و امثال آن محقق م

 

از حرز خارج کند مباشر محسوب  یاارادهیله بیا هر وسیوان یز، حیر ممیتوسط مجنون، طفل غ مال را یهرگاه کس ـ272ماده 

 است. یریتعز یاز سرقتها یکیمشمول حسب مورد ز باشد رفتار آمر یکه مباشر طفل مم یشود و در صورتیم

 

 ن حرز است.یتریرونیمتعدد باشد، مالک، اخراج از ب یکه مال در حرزها یصورت در ـ273ماده 

 

 سرقت انجام شود. کید در یش مال به اندازه نصاب بایربا ـ274ماده 

https://t.me/ekhtebar


 

 د سهم جداگانه هرکدام از آنها به حد نصاب برسد.یند بایرا بربا یا چند نفر به طور مشترک مالیهرگاه دو  ـ275ماده 

 

 است. یریتعز یاز سرقتها یکیجب حد، حسب مورد مشمول ط مویاز شرا کیسرقت در صورت فقدان هر ـ276ماده 

 

د و مازاد بر سهم او به حد نصأاب برسأد، مسأتوجب    یش از سهم خود، سرقت نمایا صاحب حق، بیک یهرگاه شر ـ277ماده 

 حد است.

 

 ر است:یحد سرقت به شرح ز ـ278ماده

 بماند. یف دست باقککه انگشت شست و  یآن است، به طور یراست سارق از انتهادر مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست  أالف

 بماند. یاز محل مسح باق یه نصف قدم و مقدارک یاست، به نحو ین برآمدگییچپ سارق از پا یدر مرتبه دوم، قطع پا أب

 در مرتبه سوم، حبس ابد است. أپ

 ست هر چند سرقت در زندان باشد.در مرتبه چهارم، اعدام ا أت

 

 .  شودیم یریتعز یاز سرقتها یکیمشمول حسب مورد هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد،  أ١تبصره 

توبه مجازات  ین اجرایب حکمرتهرگاه ست یر نیه مشمول عنوان تعزک ییهار حبسیو سان ماده یا( پ) درمورد بند أ2تبصره 

تواند مجأازات او  یم ین مقام رهبریشود. همچنیشان از حبس آزاد میاو را مصلحت بداند با عفو ا یآزاد یمقام رهبرد و ینما

 د.ینمال یتبد یگرید یریرا به مجازات تعز
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 محاربه ـفصل هشتم

 یکه موجأب نأاامن   یا ارعاب آنها است، به نحویدم ا ناموس مریدن سالح به قصد جان، مال یمحاربه عبارت از کش ـ279ماده 

نداشأته   یشد و عمل او جنبه عمومکا چند شخص خاص سالح بی کی یبه سو یزه شخصیبا انگ یسکط گردد. هرگاه یدر مح

 شود.یت نشود، محارب محسوب نمیموجب سلب امن یدر اثر ناتوان یشد، ولکمردم سالح ب یه به روک یسکز یباشد و ن

 

 ست.یدفاع و مقابله با محاربان، دست به اسلحه ببرد محارب ن یه براک یا گروهیفرد  ـ280ماده 

 

 ت مردم و راهها شوند محاربند.یکه دست به سالح ببرند و موجب سلب امن یانیراهزنان، سارقان و قاچاقچ ـ281ماده 

 

 :ر استیاز چهار مجازات ز یکیحد محاربه  ـ282ماده 

 اعدام أالف

 صلب أب

 چپ یقطع دست راست و پا أپ

 بلد ینف أت

 

 .است یقاض اریاخت به( 282) ماده در ورکمذ چهارگانه امور از کی هر انتخاب ـ283 ماده

 

ه کأ  ید و در صأورت یأ توبه نما یریاز دستگست، اگر چه محارب بعد یسال ن کیمتر از کبلد در هر حال  یمدت نف ـ284ماده 

 ماند.یم ید باقیتوبه نکند همچنان در تبع

 گران معاشرت، مراوده و رفت و آمد نداشته باشد.یرد و با دید تحت مراقبت قرارگیبلد، محارب با یدر نف ـ285ماده 
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 االرضیو افساد ف یبغ ـنهم فصل

 شأور، ک یخأارج  ایأ  یداخلأ  تیامن هیعل جرائم افراد، یجسمان تیتمام هیعل تیجنا بکمرت گسترده، طوربه سکهر ـ286 ماده

 زکأ مرا ردنکأ  ریأ دا ایأ  کخطرنا و یروبکیم و یسم مواد پخش ب،یتخر و احراق شور،ک یاقتصاد نظام در اخالل ب،یاذکا نشر

 عمأده  خسارت ورود ای یناامن شور،ک یعموم نظم در دیشد اخالل موجب هک یاگونه به گردد آنها در معاونت ای فحشا و فساد

 االرضیفأ  مفسأد  گأردد  عیوسأ  حأد  در فحشأا  ای فساد اشاعه سبب ای ،یخصوص و یعموم اموال ای افراد یجسمان تیتمام به

 .گرددیم ومکمح اعدام به و محسوب

 

 ایأ  و عمأده  خسأارت  رادیأ ا ،ینأاامن  جادیا ،یعموم نظم در ردهگست اخالل قصد شواهد و ادله مجموع از دادگاه هرگاه أتبصره

 مجأازات  مشأمول  یارتکأاب  جرم و نکند احراز را شده انجام اقدامات بودن مؤثر به علم ای و عیوس حد در فحشا ای فساد اشاعه

 .شودیم محکوم شش ای پنج درجه یریتعز حبس به بکمرت جرم، انباریز جینتا زانیم به توجه با نباشد، یگرید یقانون

 

شأود و در صأورت   یمحسأوب مأ   یام مسلحانه کند باغیران، قیا یاسالم یکه در برابر اساس نظام جمهور یگروه ـ287ماده 

 گردند.یوم مکآن به مجازات اعدام مح یاستفاده از سالح، اعضا

 

ت آن وجأود  یزکر شوند، چنانچه سازمان و مریح، دستگو استفاده از سال یری، قبل از درگیگروه باغ یهرگاه اعضا ـ288ماده 

درجأه پأنج    یریأ ن رفته باشد به حأبس تعز یت آن از بیه سازمان و مرکزک یدرجه سه و درصورت یریداشته باشد به حبس تعز

 .شوندیوم مکمح
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 قصاص ـتاب سومک

 یمواد عموم ـبخش اول 

 اتیف جنایو تعار اقسام ـاول فصل

 .است محض یخطا و یعمدشبه ،یعمد قسم سه بر منفعت و عضو نفس، بر تیجنا ـ289ماده

 

 :شودیم محسوب یعمد ریز موارد در تیجنا ـ290ماده

جمأع را داشأته    کیأ ن از یرمعیأ غ یا افرادیا فرد ین یمع یا افرادیت بر فرد یراد جنایقصد ا یارکب با انجام کهرگاه مرت أالف

ر آن بشأود،  یأ ا نظیأ ت یأ نوعاً موجب وقأوع آن جنا  یابکار ارتکخواه  ،ر آن واقع شودیا نظیت مقصود یز جنایباشد و در عمل ن

 خواه نشود.

 

 آن ارتکأاب  قصأد  هرچنأد  گأردد، یم ،آن رینظ ای شده واقع تیجنا موجب نوعاً هک دهد انجام یارک عمداً مرتکب، هرگاه أب

 .شودیم آن رینظ ای تیجنا آن موجب نوعاً ارک آن هک بوده متوجه و آگاه یول باشد نداشته را آن رینظ و تیجنا

 

 افأراد  بأه  نسأبت  اسأت،  داده انجأام  هک هم را یارک و نداشته را آن رینظ ای شده واقع تیجنا ارتکاب قصد مرتکب هرگاه أپ

 هأر  ایأ  یریپ ضعف، ،یماریب علت به ه،یعلیمجن درخصوص نکل شودینم ،آن رینظ ای شده واقع تیجنا موجب نوعاً متعارف

 مرتکأب  هکآن بر مشروط شودیم آن رینظ ای تیجنا آن موجب نوعاً یزمان ای یمکان خاص تیوضع علت به ای و گرید تیوضع

 .باشد متوجه و آگاه یزمان ای یمکان خاص تیوضع ای هیعلیمجن نامتعارف تیوضع به

 

اشد، و در ب یمقصود و ینیا جمع معیفرد  هک، بدون آنر آن را داشته باشدیا نظیت واقع شده یراد جنایهرگاه مرتکب قصد ا أت

 ند.ک یگذاربمب یه در اماکن عمومکنیر آن، واقع شود، مانند ایا نظیت مقصود یز جنایعمل ن

 

 تیأ جنا مگر است یعمد تیجنا اثبات، عدم صورت در و گردد اثبات دیاب بکمرت توجه و یآگاه عدم( ب) بند در أ١ تبصره

 شأده  شأناخته  غالبأاً  زیأ ن بیآسأ  موضع ادیز تیحساس و باشد شده واقع ب،یآس موضع ادیز تیحساس علت به فقط شده واقع

 .   شودینم ثابت یعمد تیجنا اثبات، عدم صورت در و شود اثبات دیبا بکمرت توجه و یآگاه صورت نیا در هک نباشد

 

موجب جنایت واقع شده یأا نظیأر آن    ،هیعلیباید آگاهی و توجه مرتکب به اینکه کار نوعاً نسبت به مجن( پ) در بند أ2تبصره 

 شود.شود ثابت گردد و درصورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمیمی
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 :دشویم محسوب یعمدشبه ریز موارد در تیجنا ـ291 ماده

و از ر آن را نداشأته باشأد   یأ ا نظیأ ت واقع شأده  یقصد جنا را داشته لکن یه قصد رفتاریعلیهرگاه مرتکب نسبت به مجن أالف

 ، نباشد.گرددیم یات عمدیف جنایکه مشمول تعر یموارد

 

 ایأ  و وانیأ ح ای ءیش یو رفتار موضوع هکنیا به اعتقاد با را یتیجنا هکآن مانند باشد داشته موضوع به جهل ب،کمرت هرگاه أب

 .گردد معلوم آن خالف سرس ند،ک وارد هیعلیمجن به است قانون نیا( 302) ماده مشمول افراد

 

 ه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد.کنیب واقع شود، مشروط بر اکر مرتیت به سبب تقصیهرگاه جنا أپ

 

 :شودیم محسوب محض یخطا ریز موارد در تیجنا ـ292 ماده

 .شود واقع آنها مانند و یهوشیب و خواب حال در ـالف

 .ابدی ابکارت مجنون و ریصغ لهیوسبه أب

 هکأ آن دماننأ  را، او بأر  شده واقع فعل رادیا قصد نه و باشد داشته را هیعلیمجن بر تیجنا قصد نه بکمرت آن در هک یتیجنا أپ

 .دینما برخورد یفرد به و ندک رها ارکش قصد به یریت

 

 گأردد، یم یگرید بر تیجنا موجب نوعاً او اقدام هک باشد متوجه و آگاه بکمرت هرگاه( پ) و( الف) یبندها مورد در أتبصره

 .شودیم محسوب یعمد تیجنا

 

 تیجنا چنانچه شود، واقع یو مقصود از شتریب ،یابکارت رفتار جهینت نکل گردد یعمد تیجنا بکمرت یفرد هرگاه ـ293 ماده

 محسوب یعمدشبه شتر،یب تیجنا به نسبت و یعمد کمتر، تیجنا به نسبت نشود، یعمد اتیجنا فیتعر مشمول شده، واقع

 انگشأت  قطأع  بأه  نسأبت  کأه  نأد ک فوت ای و شود قطع یو دست آن سبب به و ندک قطع را یسک انگشت هکآن مانند شود،یم

 .است یعمدشبه فوت ای و دست قطع به نسبت و یعمد

 

 هردو نظر مورد فرد و هیعلیمجن هک یصورت در شود یگرید بر یتیجنا مرتکب ت،یهو در اشتباه علت به یسک اگر ـ294 ماده

 .  شودیم محسوب یعمد تیجنا نباشند، قانون نیا( 302) ماده مشمول

 

 و کنأد  ترک است، گذاشته او عهده بر قانون هک را یخاص فهیوظ ای گرفته برعهده را آن انجام که یفعل یکس رگاهه ـ295 ماده

 مأورد  حسب و شودیم مستند او به حاصل تیجنا است داشته را فعل آن انجام ییتوانا چنانچه شود، واقع یتیجنا آن، سبب به

 ندهد ریش را کودک است، گرفته برعهده را دادن ریش که یاهیدا ای مادر هک نیا مانند است، محض یخطا ای ،یعمدشبه ،یعمد

 .کند ترک را خود یقانون فهیوظ پرستار ای پزشک ای
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 اتیتداخل جنا ـدوم فصل

 اقأع و تیأ جنا چنانچه کند، فوت تیجنا تیسرا سبب به او و سازد وارد یفرد عضو بر را یتیجنا عمداً ،یسک اگر ـ296 ماده

 مرتکأب  و اسأت  یعمدشبه قتل صورت، نیا ریغ در شود،یم محسوب یعمد قتل باشد، یعمد اتیجنا فیتعر مشمول شده

 .شودیم محکوم زین نفس هید پرداخت به عضو قصاص بر عالوه

 

 تیأ جنا چنانچأه  گأردد،  هیأ علیمجن قتل به منجر هک شود عضو بر یتیجنا موجب ،یعمد ضربه کی با مرتکب اگر ـ297 ماده

 قتأل  سأبب  هک یجراحت ای عضو نقص علت به و شودیم محسوب یعمد قتل باشد، یعمد اتیجنا فیتعر مشمول شده واقع

 .گرددینم ومکمح هید ای قصاص به است شده

 

 مشأترک  طأور هب آنها همه چنانچه شود، هیعلیمجن یاعضا بر متعدد اتیجنا موجب ،یعمد ضربه کی با یسک اگر ـ 298 ماده

 .شودیم ومکمح نفس قصاص به فقط باشد یعمد اتیجنا فیتعر مشمول زین قتل و شود او قتل موجب

 

 فیأ تعر مشأمول  زیأ ن قتأل  و شأود  هیأ علیمجن قتل و متعدد اتیجنا موجب ،یعمد متعدد یهاضربه با یسک اگر ـ 299 ماده

 بأر  عالوه مرتکب باشند، نداشته ینقش قتل وقوع در یبرخ و شود قتل موجب هاتیجنا از یبرخ چنانچه باشد، یعمد اتیجنا

 قتأل  اگر نکل. شودیم ومکمح است، نداشته قتل در یریتمث هک ییهاتیجنا هید ای عضو قصاص به مورد، حسب نفس، قصاص

 ریأ غ در. است ربهض کی مکح در باشد شده وارد یمتوال صورت به ضربات هک یصورت در د،یآ دیپد اتیجنا مجموع لهیوس به

 .گرددیم ومکمح زین است نبوده فوت به متصل آن، بر تیجنا که یعضو هید ای قصاص به صورت نیا

 

 از یشأتر یب قسأمت  بأه  یابکأ ارت اتیجنا ای تیجنا هک یدرموارد( 299) و( 298(، )297(، )296) مواد در مقرر امکاح أتبصره

 .است یجار زین ندک تیسرا هیعلیمجن گرید یاعضا ای عضو همان

 

 یعمأد  قتأل،  شأود  منجأر  قتل به اگر ایو شودینم منجر قتل به او بر  وارده تیجنا هکنیا تصور به هیعلیمجن اگر ـ 300 ماده

 تیسأرا  نفأس  بأه  شده، واقع تیجنا آن، از بعد و دینما آن ریغ ای هید بر مصالحه ای گذشت ای کند قصاص شود،ینم محسوب

 و شأود یم ومکمح نفس قصاص به قاتل باشد، یعمد اتیجنا فیتعر مشمول قتل هرگاه شود، منجر هیعلیمجن فوت به و ندک

 ایأ  شأده  قصأاص  عضأو  هید نفس، قصاص از قبل دیبا دم یول باشد، شده مصالحه او با ای شده قصاص مرتکب، عضو چنانچه

 احتسأاب  بدون نفس، هید پرداخت به نگردد، یعمد اتیجنا فیتعر مشمول تیجنا اگر نکل برردازد  یو به را المصالحهوجه

 قسأمت  بأه  یارتکأاب  تیجنا که یمورد در ماده، نیا مفاد. شودیم محکوم شده، أخذ المصالحه وجه ای شده قصاص عضو هید

 .است یجار زین کند تیسرا تیجنا مورد عضوِ همان از یشتریب
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 قصاص یط عمومیشرا ـفصل سوم

 نید در و عاقل ه،یعلیمجن و نباشد هیعلیمجن یپدر اجداد از ای پدر ب،کمرت هک شودیم ثابت یصورت در قصاص ـ 301 ماده

 .باشد یمساو بکمرت با

 .ستین قصاص مانع ب،کمرت نبودن مسلمان باشد، مسلمان هیعلیمجن چنانچه أتبصره

 

 :شودینم ومکمح ه،ید پرداخت و قصاص به بکمرت باشد، ریز حاالت از یکی یاراد هیعلیمجن هک یدرصورت ـ302 ماده
 .است اتیح سلب مستوجب هک یحد جرم بکمرت أالف
 در نباشد، او یحد مجازات از شیب شده، وارد تیجنا هکنیا بر مشروط است، عضو قطع مستوجب هک یحد جرم بکمرت أب

 .است ریتعز و هید ای و قصاص یدارا مورد، حسب حد، بر هاضاف مقدار صورت، نیا ریغ
 .شودینم قصاص آن مقدار به و قصاص حق صاحب به نسبت فقط  عضو، ای نفس قصاص مستحق أپ

این قأانون جنأایتی بأر او    ( ١56) ت أ متجاوز و کسی که تجاوز او قریب الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده 
 ود.وارد ش

 .است مقرر قانون در هک یشرح به اضطرار و راهکا موارد ریغ در هیزان شوهر به نسبت زنا حال در هیزان و یزان أث
 

 تأاب ک در مقأرر  ریتعز به بکمرت و است جرم دادگاه اجازه بدون ماده نیا( پ) و( ب(، )الف) یبندها مورد در اقدام أ١تبصره

 .شودیم ومکمح« راتیتعز» پنجم

 بأه  بکأ مرت نکأ ل است، یمنتف قصاص شود تجاوز آن مراتب از یول ندک صدق دفاع نفس چنانچه( ت) بند مورد در أ2تبصره

 .شودیم ومکمح یریتعز مجازات و هید به قانون در مقرر شرح

 

 ایأ  اسأت  قأانون  نیا( 302) ماده مشمول عضو، ای نفس در مورد حسب ه،یعلیمجن هک باشد یمدع ب،کمرت هرگاه ـ 303 ماده

 اسأت  موظأف  دادگأاه  و شأود  ثابت دادگاه در نیمواز طبق دیبا ادعا نیا است شده او بر تیجنا بکمرت ،یاعتقاد نیچن با یو

 بأر  بکمرت هک نشود ثابت زین و است( 302) ماده مشمول هیعلیمجن هک نشود ثابت اگر. ندک یدگیرس ورکمذ یادعا به نخست

 نیچنأ  بأا  اشأتباه  به هک شود ثابت اگر یول شودیم ومکمح قصاص به بکمرت است شده تیجنا بکمرت ،یاعتقاد نینچ اساس

 در مقأرر  مجأازات  بأه  هید پرداخت بر عالوه بکمرت نباشد( 302) ماده موضوع زین هیعلیمجن و زده تیجنا به دست ،یاعتقاد

 .شودیم ومکمح «تعزیرات»پنجم  تابک

 

 .است قصاص موجب نابالغ، به نسبت یعمد تیجنا ـ 304 ماده
 

 .شودیم ومکمح زین «تعزیرات»پنجم  تابک در مقرر ریتعز به هید پرداخت بر عالوه مجنون به نسبت یعمد تیجنا بکمرت ـ305 ماده
 

 بأر  عالوه مرتکب صورت نیا در. ستین قصاص موجب باشد، روح حلول از پس هرچند ن،یجن بر یعمد تیجنا ـ306 ماده

 .شودیم محکوم «تعزیرات»پنجم  تابک در مقرر یریتعز مجازات به هید پرداخت
 

 از پأس  او مأر   ایأ  نقص به منجر تولد، از قبل تیجنا و باشد اتیح ادامه تیقابلی دارا و شود متولد زندهی نیجن اگر أتبصره

 .است ثابت قصاص اندبمی باق تولد از بعد او نقص ای و شود تولد
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 موجأب  آنهأا،  ماننأد  و گأردان روان مخأدر،  مواد مصرف اثر در یروان تعادل عدم و یمست حال در تیجنا ارتکاب ـ307 ماده

 نیأ ا در کأه  اسأت  بأوده  اریأ االختمسلوب یلک به مرتکب ،یروان تعادل عدم و یمست اثر بر شود ثابت هکنیا مگر است قصاص

 قأبالً  مرتکأب  هک شود ثابت اگر نکل. شودیم محکوم «تعزیرات»پنجم  تابک در مقرر یریتعز مجازات به هیبرد عالوه صورت،

 آن ابکأ ارت موجأب  نوعأاً  ولأو  یو یروانأ  تعادل عدم و یمست هک است داشته علم ای و ردهک مست یعمل نیچن یبرا را خود

 .گرددیم محسوب یعمد ت،یجنا شود،یم او ازجانب آن رینظ ای تیجنا

 

 دیأ ترد ت،یأ جنا ارتکأاب  هنگأام  مرتکأب،  بودن عاقل ای بالغ در ،یقضائ مقام لهیوسبه یبررس و قیتحق از پس اگر ـ308 ماده

 گرفته انجام سابقش جنون از او افاقه ای یو بلوغ حال در یعمد تیجنا هک ندک ادعاء هیعلیمجن ای دم یول و باشد داشته وجود

 نه،یب اقامه عدم صورت در. ندک اقامه نهیب خود یادعا یبرا دیبا هیعلیمجن ای دم یول ند،ک ادعاء را آن خالف مرتکب نکل است

 جأرم  ارتکأاب  حال در خود جنون دیبا مرتکب است، بوده مرتکب افاقه ت،یجنا زمان بر سابق حالت اگر. است یمنتف قصاص

 .شودیم ثابت قصاص او یول ای هیعلیمجن ای دم یول سوگند با صورتنیرایدرغ شود  ساقط قصاص تا کند اثبات را

 

 عأدم  صأورت  در و شأود  ثابأت  دادگأاه  در دیبا است، هیعلیمجن یپدر اجداد از یکی ای پدر ب،کمرت هک ادعاء نیا ـ309 ماده

 .شودیم ثابت او یول ای هیعلیمجن ای دم یول سوگند با مورد، حسب قصاص، حق اثبات،

 

 در. اسأت  ثابأت  قصأاص  حق شود، معاهد ای مستممن ،یذم مسلمان، بر یعمد تیجنا بکمرت مسلمان، ریغ هرگاه ـ310 ماده

 ،یذمأ  هکأ  یرمسلمانیغ بر معاهد، ای مستممن ،یذم مسلمان، اگر. ستین یرکف یهاشیگرا و هافرقه ان،یاد انیم یتفاوت امر، نیا

پأنجم   تأاب ک در مقأرر  یریتعز مجازات به مرتکب صورت نیا در. شودینم قصاص کند، وارد یتیجنا ستین معاهد و مستممن

 .شودیم محکوم «تعزیرات»
 

 بأا  و دارنأد  را یخأارج  یکشأورها  تیتابع ای دارند را رانیا تیتابع و ستندین معاهد و مستممن ،یذم هک یرمسلمانانیغ أ١تبصره

 .باشندیم ممنمست حکم در اند،شده کشور وارد ومقررات نیقوان تیرعا
 

 پرداخأت  بر عالوه و ساقط قصاص شود، مسلمان قصاص، یاجرا از شیپ مرتکب و باشد رمسلمانیغ هیعلیمجن اگر أ 2تبصره

 .شودیم محکوم ،«تعزیرات»پنجم  تابک در مقرر یریتعز مجازات به هید

 

 دیأ ترد ت،یأ جنا ارتکأاب  هنگأام  ه،یأ علیمجنأ  بودن مسلمان در ،یقضائ مقام لهیوسبه یبررس و قیتحق از پس اگر ـ 311 ماده

 او اسأالم  حال در یعمد تیجنا هک ندک ادعاء هیعلیمجن ای دم یول و باشد اسالم عدم ت،یجنا از شیپ او حالت و داشته وجود

 دیبا هیعلیمجن ای دم یول یادعا است، بوده یو آوردن اسالم از شیپ ت،یجنا ارتکاب هک ندک ادعاء مرتکب و است شده انجام

پأنجم   تأاب ک در مقأرر  یریأ تعز مجأازات  و هید پرداخت به مرتکب و است یمنتف قصاص اثبات، عدم صورت در و شود ثابت

 هیأ علیمجن اسالم عدم حالت در تیجنا وقوع است، بوده او اسالم ت،یجنا زمان از شیپ حالت اگر. شودیم محکوم «تعزیرات»

 قصأاص  او یول ای هیعلیمجن ای دم یول سوگند با مورد حسب اثبات، عدم صورت در و گردد اقطس قصاص تا شود اثبات دیبا

 .است یجار زین باشد داشته وجود دیترد هیعلیمجن بودن مجنون در هک یصورت در ماده نیا مکح. شودیم ثابت
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 تیاثبات جنا یراهها ـفصل چهارم

 .شودیم ثابت زین قسامه قیطر از قانون نیا« اتیلک»اول تابک در مقرر قطر بر عالوه اتیجنا ـ 312 ماده

 

 یبأرا  یکشأا  لأوث،  وجود و رکمن سوگند از ریغ گرید ادله فقدان درصورت هک است ییسوگندها از عبارت قسامه أ 313 ماده

 .ندکیم مهاقا خود از اتهام دفع یبرا متهم و آن اتیخصوص ای یرعمدیغ ای یعمد تیجنا اثبات

 

 جانأب  از ابکأ ارت نحأوه  ایأ  تیأ جنا ابکارت به یقاض ظن موجب هک است یامارات و قرائن وجود از عبارت لوث ـ314 ماده

 .شودیم متهم

 

 شودینم  محسوب لوث قیمصاد از ت،یجنا وقوع محل در فرد حضور صرف و ظن موجب امارات و قرائن فقدان ـ315 ماده

 .گرددیم تبرئه سوگند، کی یداا با او و

 

. نأد ک رکأ ذ خأود  مکأ ح در را لأوث  موجب امارات و قرائن قسامه، به استناد صورت در است موظف یقضائ مقام ـ 316 ماده

 .است مکح نیا مشمول شود،یم رد یقاض توسط قسامه، ای سوگند هک یموارد

 

 قسأامه  بأه  نوبأت  شود، ارائه یلیدل اگر. شودیم اتهام ینف بر لیدل مطالبه ،متهم از نخست لوث، حصول صورت در ـ317 ماده

 درخواسأت  مأتهم  از ای ندک قسامه اقامه تواندیم یکشا لوث، ثبوت با صورت نیرایغ در. گرددیم تبرئه متهم و رسدینم یشاک

 .دینما قسامه

 

 مناسب نیتمم با ،یعمد اتیجنا در متهم ورزد، یخوددار زین متهم از قسامه مطالبه از و ندکن قسامه اقامه یکشا اگر ـ318 ماده

   .ماندیم یباق یکشا یبرا آن مطالبه ای قسامه اقامه حق نکل شودیم آزاد نیتمم بدون ،یرعمدیغ اتیجنا در و

 مطالبأه  متهم از ای دینما قسامه اقامه تا شودیم داده فرصت یکشا به ماه سه حداکثر شود،یم گرفته نیتمم که یموارد در أتبصره

 .شودیم اثر رفع شده أخذ نیتمم از مهلت انیپا از پس و ندک قسامه

 

 اقامأه  اگأر  و شودیم ومکمح هید پرداخت به نشود قسامه به حاضر یو و ندک قسامه درخواست متهم از یکشا اگر ـ319 ماده

 مأتهم  مأورد  نیأ ا در. ندک دیتجد او هیعل را یدعو نه،یب ای قسامه با گر،ید بار یبرا ردندا حق یکشا و گرددیم تبرئه ند،ک قسامه

 .دینما رد یکشا به را قسامه تواندینم

 

. باشأد  آنهأا  لیأ کو ای یول ای ه،ید ای قصاص حق صاحب توسط مورد، حسب دیبا متهم، از آن مطالبه ای قسامه اقامه ـ320 ماده

 سوگند انیات. ردیگیم صورت آنها لیوک ای او یول ای متهم لهیوسبه مورد حسب هک متهم برائت یبرا امهقس اقامه است نیهمچن

 .ستین لیتوک قابل افراد لهیوسبه

 

https://t.me/ekhtebar


 

 یایأ اول گأر ید ایأ  یمتوف ورثه گرید توافق به ازین بدون ،یمتوف وارثان از کی هر ندک فوت دم یول ای هیعلیمجن اگر ـ321 ماده

 .دارند را قسامه اقامه ای مطالبه قح دم،

 

 اقامأه  یبرا لوث، وجود با گرانید حق نند،ک ینف متهم از را آن اتیخصوص یبرخ ای اتهام اصل ورثه، از یبرخ اگر ـ322 ماده

 .است محفوظ قسامه

 

 شرکت اثبات یبرا قسامه کی اقامه اشد،ب آنان همه هیعل لوث و باشند تیجنا کی در تکشر به متهم نفر، چند اگر ـ323 ماده

 .ستین کی هر یبرا قسامه اقامه به یلزوم و است یافک ت،یجنا ارتکاب در آنان

 

 اقامأه  تیأ جنا در تکشأر  بر قسامه و است مجرم نفر، چند ای دو از نیمع شخص کی تنها که ندک ادعاء یکشا اگر ـ324 ماده

 کیشأر  باشأد  او تیجنا هید سهم از شیب شوندهقصاص هید چنانچه و ندک قصاص را نفر کی آن از ریغ تواندینم یکشا شود،

 قسأامه  اقامأه  از پس ب،کمرت انفراد به اقرار از یشاک رجوع. برردازند شوندهقصاص به را مذکور هید مازاد دیبا گرید یاکشر ای

 .ستین مسموع

 

 را ننأدگان کمطالبأه  حأق  فقط متهم قسامه نند،ک قسامه درخواست متهم زا هید ای قصاص حق صاحبان از یبرخ اگر ـ325 ماده

 از شیپأ  دیأ با ننأد، ک اثبأات  را قصأاص  موجأب  بتواننأد  اگر و است محفوظ شانیادعا اثبات یبرا گرانید حق و ندکیم ساقط

 .برردازند بکمرت به ای آنها خود به مورد حسب را اول گروه هید سهم قصاص، یفایاست

 

 تیأ جنا اصأل  درباره متهم و کند قسامه مطالبه او از و نکند قسامه اقامه متهم هیعل لوث حصول رغمیعل یکشا اگر ـ326 ماده

 بأه  علأم  عدم بر متهم اگر. دینما علم عدم بر سوگند انیات مطالبه یو از تواندیم یکشا ند،ک علم عدم یادعا آن، اتیخصوص ای

 اتیخصوص به علم عدم بر فقط متهم سوگند اگر و شودیم آزاد نیتمم بدون یو و وقفمت یدعو ند،ک ادی سوگند تیجنا اصل

 بر یکشا و ورزد یخوددار خوردن سوگند از متهم اگر نکل گرددیم متوقف اتیخصوص آن مورد در فقط یدعو باشد، تیجنا

. دیأ نما درخواسأت  را قسامه اقامه متهم زا دارد حق یکشا و شودیم رد علم عدم به متهم یادعا ند،ک ادی سوگند او داشتن علم

 .شودیم محکوم هید پرداخت به نکند قسامه اقامه متهم اگر صورت نیا در

 

 یبأرا  متهمأان،  تعأدد  صأورت  در نکل است یکاف آنان همه یبرا قسامه کی اقامه باشد، متعدد یشاک هک یدرصورت ـ327 ماده

 .است الزم مستقل قسامه اقامه ،کیهر برائت

 

 .ندک تکشر قسامه در گر،ید متهم نفع به تواندیم آنها از کیهر متهمان، تعدد صورت در ـ328 ماده

 

 لیقب از تیجنا اتیخصوص اثبات و شودیم اثبات موجب است، شده حاصل لوث هک یمقدار به نسبت فقط قسامه ـ329 ماده

 .است اتیخصوص نیا در لوث حصول ازمندین آن در انفراد ای تیجنا ابکرتا در تکشر و تیجنا مقدار خطا، عمد، شبه عمد،
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 و ننأد کن ادیأ  سأوگند  اتیخصوص آن بر سوگندخورندگان، ای نشود حاصل لوث تیجنا اتیخصوص به نسبت اگر ـ330 ماده

 .ردیگیم تعلق هید و شودیم اثبات تیجنا ارتکاب اصل بخورند، سوگند بکمرت به تیجنا انتساب بر فقط

 

 هأر  در لأوث   حصأول  صورت در آن اتیخصوص شود، اثبات قسامه جز به یلیدل با ت،یجنا ارتکاب اصل چنانچه ـ331 ماده

 شأهادت  یعمأد  قتأل  بأه  یگرید و قتل اصل به عادل، شاهد دو از یکی هکآن مانند است اثبات قابل قسامه لهیوسبه آنها از کی

 .گرددیم ثابت قسامه اقامه با قتل بودن یعمد لوث، صورت در و شودیم اثبات نهیب با لقت اصل صورت نیا در هک دهد

 

 اقامه و دم یول ای هیعلیمجن لهیوسبه بکمرت نییتع از پس شود، حاصل مردد لکش به نفر چند ای دو هیعل لوث اگر ـ332 ماده

 .شودیم اثبات تیجنا وقوع او، هیعل قسامه

 

 عهأده  بأر  تیجنا شود، اقامه آنان هیعل گونهنیهم به قسامه و باشد ثابت مردد لکش به نفر چند ای دو هیعل لوث اگر ـ333 ماده

 از یهمگأ  اگأر . بخورنأد  سأوگند  خود برائت بر که خواهدیم آنان از یقاض و شودیم اثبات مردد صورت به نفر، چند از یکی

 ممتنعأان  اگأر . شأود یمأ  ثابت ممتنعان بر هید نند،کن یبرخ و نندک ادی سوگند آنان از یبرخ ای ورزند یخوددار خوردن سوگند

 درخصوص نند،ک ادی سوگند خود برائت بر آنان همه اگر. شودیم میتقس آنان انیم یمساو نسبت به هید پرداخت باشند، متعدد

 .گرددیم میتقس آنان انیم یمساو نسبت به هید قتل، ریغ در و شودیم پرداخت المالتیب از هید قتل،

 

 از کی هر کند قسامه اقامه درخواست آنان از یکشا چنانچه باشد، ثابت مردد لکش به نفر چند ای دو هیعل لوث اگر ـ334 ماده

 و شأود یمأ  ثابأت  ممتنأع  بأر  هیأ د پرداخت قسامه، اقامه از آنان از یبرخ ای همه یخوددار درصورت. ندک قسامه اقامه دیبا آنان

 از هیأ د قتأل،  در نند،ک قسامه اقامه یهمگ اگر. شودیم میتقس آنان انیم یمساو نسبت به هید پرداخت ممتنعان، تعدد درصورت

 .گرددیم پرداخت المالتیب

 

 را تیجنا ارتکاب در مشارکت یادعا یشتریب افراد هیعل یکشا و شود حاصل افراد از یبرخ هیعل تنها لوث چنانچه ـ335 ماده

 یمأدع  دم یولأ  هکأ آن مانند شودیم اثبات است شده حاصل لوث که یدرمورد ،یمدع یادعا مقدار به تیجنا قسامه، با د،ینما

 دو آن هیأ عل قسأامه  اقامأه  از پأس  باشد، آنان از نفر دو تکمشار هیعل فقط لوث و باشد یمرد یعمد قتل در مرد سه تکمشار

 اقأرار  سأبب  به دیبا ند،ک قصاص را نفر دو هر بخواهد دم یول اگر. است ثابت انسهمش مقدار به دو آن هیعل قصاص حق نفر،

 .برردازد شوندگانقصاص از کی هر به را هید سوم دو مرد، سه کاشترا به خود

 

د ذکأر  یو تردشتر را به نحیت افراد بکه از ابتداء، شرکنیست مگر ایرفته نیشتر پذیت افراد بکاز اقرار به شر یرجوع شاک أتبصره

کرده و بر ارتکاب قتأل   یت نفیگر را در ارتکاب جنایت افراد دکز شریاند نردهکان سوگند یه در قسامه اتک یسانککرده باشد و 

 رده باشند.کادیمتر سوگند کتوسط افراد 
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 قتل سوگند رارکت با. است یعمد بستگان و شاوندانیخو از مرد پنجاه سوگند ،یعمد قتل اثبات یبرا قسامه نصاب ـ336 ماده

 .شودینم ثابت

 

 .شودیم محسوب نصاب جزء زن، خواه باشد مرد خواه ،یکشا سوگند ـ337 ماده

 

 نیأ ا در که دینما قسامه اقامه خود، برائت یبرا دیبا متهم کند، قسامه اقامه درخواست متهم از یکشا هک یصورت در ـ338 ماده

 تأا  سوگندها باشد، نصاب از مترک آنان تعداد اگر. باشد داشته سوگند نندهکاداء مقرر، نصاب مقدار به مورد حسب دیبا صورت،

 همأه خأواه مأرد باشأد خأواه زن،      متهم، خود سوگند، اداءکننده نداشتن با و شودیم رارکت او خود ای آنان توسط نصاب، تحقق

 .شودیم تبرئه و دینمایم رارکت را سوگندها

 

 .شودیم تیرعا است شده رکذ سوگند انیات یبرا هک قانون نیا« اتیلک»اول تابک در مقرر طیشرا همه درقسامه، ـ339 ماده

 

 یافکأ  نأد، کیمأ  ادی سوگند آن بر آنچه به یو علم و باشد بوده تیجنا ارتکاب شاهد سوگند، نندهکاداء ستین الزم ـ340 ماده

 یمعتبأر  لیأ دل تأا  سوگند، نندهکادا یسو از علم یادعا و بداند را سوگند نندهکاداء علم منشم ،یضقا ستین الزم نیهمچن. است

 .است بالمانع سوگند نندهکاداء از یقضائ مقام یبررس و قیتحق صورت هر در. است معتبر نباشد، آن برخالف

 

 مقأام  خأورد، یمأ  سأوگند  یتبأان  بأا  ای گمان و ظن اساس بر و علم بدون سوگند، نندهکاداء هک باشد آن احتمال اگر ـ341 ماده

 .است معتبر یو سوگند نشود، احراز ادشدهی امور ،یبررس از پس اگر. است موضوع یبررس  به موظف یقضائ

 

 .باشد موجه ت،یجنا وقوع بر آنان اطالع احتمال که باشند یکسان از سوگند نندگانکاداء است الزم ـ342 ماده

 

 را آن در هیأ تور جواز عدم و دروغ سوگند یاخرو افاتکم و یقانون مجازات قسامه، یاجرا از شیپ تواندیم یقاض ـ343 ماده

 .ندک انیب سوگند نندگانکادا یبرا

 

 سأامه ق طیشأرا  فقدان ای و شود افتی قسامه خالف بر یمعتبر لیدل حکم، صدور از شیپ و قسامه اقامه از پس اگر ـ344 ماده

 .است یدادرس اعاده موارد از موضوع باشد حکم صدور از بعد چنانچه و شودیم باطل قسامه گردد، اثبات

 

 .کند دیتجد متهم هیعل را یدعو قسامه، ای نهیب با تواندینم یشاک متهم، توسط قسامه اقامه از پس ـ345 ماده

 

 از سأوگند،  ننأدگان کاداء از یبرخأ  آنکأه  مانند شود ثابت سوگندها از یبرخ ای همه بطالن حکم، صدور از پس اگر ـ346 ماده

 از مأورد  شأود،  ثابأت  مکح نندهکصادر دادگاه یبرا سوگند، نبودن علم یرو از ای سوگند بودن دروغ ای کنند عدول سوگندشان

 .است یدادرس اعاده جهات
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 صاحب حق قصاص ـفصل پنجم

 مصالحه، با ای یمجان طور به تواندیم مکح یاجرا ای یدگیرس ب،یتعق مراحل از مرحله هر در قصاص حق صاحب ـ347 ماده

 .کند گذشت مال ای حق برابر در

 

 .رسدیم ارث به قانون نیا در مندرج شرح به قصاص، حق ـ348 ماده

 

 د،یأ نما بکأ مرت قتأل  بأه  اقأدام  هکأ  یدرصورت و ندک قصاص را بکمرت ه،یعلیمجن فوت از شیپ تواندینم دمیول ـ349 ماده

 قأانون،  در مقأرر  ریأ تعز بأه  صأورت  نیرایأ غ در است، قصاص مستحق نشود هیعلیمجن فوت سبب تینها در تیجنا چنانچه

 صأورت،  نیأ ا در کأه  اسأت  قأانون  نیأ ا( 302) مأاده  مشأمول  مرتکب دارد اعتقاد دمی ول هک یمورد در مگر شود یم محکوم

 .ستین قصاص مستحق

 

 .است ثابت جداگانه طور به آنان از کی هر یبرا قصاص حق دم، یایاول تعدد صورت در ـ350 ماده

 

 .ندارد قصاص حق که او زوجه ای زوج جزبه است مقتول ورثه همان دم، یول ـ351 ماده

 

 ارث آن از زیأ ن مقتأول  همسأر  شأود،  مصأالحه  یحقأ  ای مال به ای شود هید به لیتبد علت، هر به قصاص، حق اگر ـ352 ماده

 هیأ د خواهأان  هک یسانک هید سهم از مقتول، همسر باشند، هید خواهان یبرخ و قصاص خواهان دم، یایاول از یبرخ اگر. بردیم

 .بردیم ارث باشند،یم

 

 .باشد هیعلیمجن همسر اگر یحت رسدیم او ورثه به قصاص حق ند،ک فوت قصاص حق صاحب هرگاه ـ353 ماده

 

 حأق  مصلحتشأان  تیأ رعا بأا  آنأان  یولأ  باشند، مجنون ای ریصغ آنان، از یبرخ ای دم یایاول همه ای هیعلیمجن اگر  ـ354 ماده

 و ریأ بک دم، یایأ اول از یبرخأ  اگأر . بمانأد  منتظر آنان افاقه ای بلوغ زمان تا تواندیم نیهمچن و دارد گذشت و مصالحه قصاص،

 نیتمم ای اداء خواهان مجنون ای ریصغ یول که یصورت در لکن نندک قصاص را بکمرت توانندیم باشند، قصاص خواهان و عاقل

 بأه  قصأاص  حأق  کأه  یمأوارد  در ماده، نیا مفاد. کنند عمل او خواست مطابق دیبا باشد آنها یسو از خود هیعلیمول هید سهم

 االجأراء الزم از شیپ هک یاتیجنا مورد در مکح نیا. است یجار زین شودیم منتقل آنان رثهو به دم یول ای هیعلیمجن مر  علت

 .است یجار زین است شده واقع قانون نیا شدن

 

 .شود متولد زنده هک شودیم محسوب دم یول یصورت در نیجن قانون، نیا( 354) ماده مورد در ـ355 ماده

 

 او بأه  ای و نشود شناخته او یول ای و باشد نداشته یول است مجنون ای ریصغ که یدم یول ای هیعلیمجن ای مقتول اگرـ 356 ماده

 اریأ اخت شأان، یا موافقت صورت در و یرهبر مقام از ذانیاست با هیقضائ قوه سیرئ و است یرهبر مقام او، یول نباشد، یدسترس

 .ندکیم ضیتفو مربوط یهادادستان به را آن
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 حأق  و نأدارد  هیأ د و قصاص حق و دیآینم شماربه دم یول باشد، ورثه از ،یعمد تیجنا در کیشر ای بکمرت اگر ـ357 ماده

 .بردینم ارث به زین را قصاص

 

 در باشأد،  آن در کیشأر  ایأ  شود یعمد تیجنا بکمرت او، یول و باشد مجنون ای ریصغ دم، یول ای هیعلیمجن اگر ـ358 ماده

 .ندارد تیوال مورد، نیا

 

 توانأد یمأ  تنهأا  دم، یولأ  ایأ  هیأ علیمجنأ  نباشد، هید فاضل رد به مشروط قصاص اگر قصاص، حق ثبوت موارد در ـ359 ماده

 .دارد او تیرضا و بکمرت با مصالحه به ازین باشد، هید خواهان اگر و دینما گذشت ای قصاص

 

 انیأ م قصأاص،  حأق  صأاحب  اسأت،  شأونده قصأاص  به هید فاضل پرداخت ممستلز قصاص، یاجرا هک یموارد در ـ360ماده

 .است ریمخ بکمرت تیرضا بدون ولو قانون در مقرر هید گرفتن و هید فاضل رد با قصاص

 

 حأق  نأد، ک یگأر ید امر ای المصالحهوجه پرداخت به مشروط را قصاص حق اسقاط و گذشت دم، یول ای هیعلیمجن اگر ـ361 ماده

 .است یباق او یبرا شرط، حصول تا قصاص

 

 خأود  تعهأد  دادن انجام ای المصالحهوجه پرداخت به قادر ای حاضر بکمرت مشروط، گذشت ای مصالحه از پس اگر ـ362 ماده

 شامل مصالحه مگر شودیم ارجاع دادگاه همان به یبررس یبرا پرونده و است محفوظ قصاصحق نشود، محقق شرط ای نباشد

 .باشد زین تعهد ندادن انجام فرض

 

 .است قصاص حق سقوط موجب آن، از پس ای حکم صدور از شیپ مصالحه، ای گذشت ـ363 ماده

 

 .است قصاص مستحق ند،ک قصاص را بکمرت گذشت، از پس دم، یول ای هیعلیمجن اگر. ستین رفتهیپذ گذشت از رجوع ـ364 ماده

 

 گذشأت  قصأاص  حأق  از فوت، از شیپ و تیجنا وقوع از پس تواندیم هی علیمجن ،یعمد اتیجنا ریسا و تلق در ـ365 ماده

 بأه  مرتکب لکن کنند، هید ای قصاصمطالبه مورد، حسب او، فوت ازپس توانندینم وارثان و دم یایاول و دینما مصالحه ای ردهک

 .شودیم محکوم« راتیتعز» پنجم تابک در مقرر ریتعز

 

 نفأر،  دو هکأ نیا ماننأد  باشأد  مأردد  یقأاتل  هر مقتول نکل باشد، ثابت نفر چند ای دو ازجانب عمد یقتلها وقوع اگر ـ366 ماده

 مقتأول،  دو هأر  یایأ اول اگأر  است، شده شتهک قاتل دامک دست به دامک هر که نشود اثبات و باشند دهیرس قتل به نفر دو توسط

 ایأ  باشند نداشته قصاص حق سبب، هر به مقتول، دو از یکی یایاول اگر و شوندیم قصاص اتلق دو هر باشند، قصاص خواهان

 .شودیم لیتبد هید به قاتل، نبودن مشخص سبب به زین گرید مقتول یایاول قصاص حق نند،ک ساقط را آن
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 کسأان ی همیعلأ یمجنأ  بأر  وارده یهأا تیجنا آنکه بر مشروط است یجار زین عضو بر یعمد تیجنا در ماده، نیا مفاد أتبصره

 یفرضأ  در یحتأ  قصاص امکان باشد، متفاوت یگرید یهاتیجنا با همیعلیمجن از کی هر بر وارده یهاتیجنا اگر نکل باشد

 .شودیم لیتبد هید به و است یمنتف زین باشند قصاص خواهان همیعلیمجن همه که

 

 سأان کی ه،یأ د نظأر  از هیعلیمجن دو و باشند قصاص خواهان ه،یعلیمجن دو هر یایاول اگر قانون، نیا( 366) درمادهـ 367 ماده

 خواهأان  باشد، زن مقتول، دو از یکی و باشند مرد قاتل، دو هر هکنیا مانند باشد، همیعلیمجن هید از شیب بانکمرت هید و نباشند

 هیأ د فاضأل  زن، قتأل  بکأ مرت نبودن مشخص سبب به صورت، نیا در هک برردازد را املک هید نصف دیبا زن یسو از قصاص

 .شودیم میتقس یمساو نسبت به بانکمرت انیم مذکور

 

 .شودیم پرداخت مستحق به قصاص از قبل و قانون نیا طبق ماده نیا موضوع هید أ تبصره
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 تیجنا در تکشر ـششم فصل

 نیأ ا ننأدگان کوارد فقأط  شود او قتل موجب بهایآس از یبرخ تنها و نندک وارد هیعلیمجن بر را ییابهیآس ،یاعده اگر ـ368 ماده

 .شوندیم ومکمح هید پرداخت ای عضو قصاص به مورد، حسب گرانید و باشندیم قتل در کیشر بها،یآس

 

 .باشد محض یخطا ای یعمدشبه ،یعمد مورد حسب شرکا از کی هر به نسبت تواندیم گر،ید تیهرجنا ای قتل ـ369 ماده

 

 ریأ غ ایأ  قصأاص  در معتبأر  طیشأرا  از یشأرط  فقدان مانند ل،یدل هر به شرکا، از یبعض بر قصاص حق نبودن ثابت ـ370 ماده

 .دارند را خود حکم اکشر از کیهر و ستین شرکا گرید بر قصاص حق از مانع او، به نسبت تیجنا بودن یعمد

 

 اگرچأه  اسأت  نفأردوم  همأان  قاتل برساند قتل به را او یگرید آن از بعد و ندک وارد یشخص به یبیآس یسک هرگاه ـ371 ماده

 .شودیم ومکمح عضو قصاص به فقط یاول و دیگردیم مر  موجب ییتنها به سابق بیآس

 

 در اتیأ ح رمق نیآخر تنها و دهد قرار مرده مکح در را یو که یاگونه به کند وارد یشخص به یبیآس یکس هرگاه ـ372 ماده

 بأه  دوم نفأر  و شأود یمأ  قصاص اول نفر دهد انیپا او رمستقریغ اتیح به یرفتار انجام با یگرید حال نیا در و بماند یباق او

 .است یجار زین یرعمدیغ اتیجنا مورد در قانون نیا( 37١) ماده و ماده نیا مکح. گرددیم ومکمح تیم بر تیجنا مجازات

 

 را یعمأد  تیأ جنا در اکشر از یکی تواندیم دم یول ای هیعلیمجن مورد، حسب ،یعمد تیجنا در تکشر موارد در ـ373 ماده

 آنأان  از یکی از شیب ای شرکا همه هکنیا ای و برردازند شوندهقصاص به را هید از خود سهم بالفاصله دیبا گرانید و کند قصاص

 اگأر . برأردازد  شأوندگان قصأاص  بأه  قصأاص،  از شیپأ  را دآمأده یپد تیأ جنا بأر  مأازاد  هیأ د هکنیا رب مشروط ند،ک قصاص را

 تعأداد  نسأبت  بأه  را تیجنا هید از خود سهم دیبا زین شودینم قصاص هک شرکا از کی هر نباشند، شرکا همه شوندگانقصاص

 .برردازد اکشر

 ندک گذشت یمجان گرید یبرخ به نسبت خود حق از و باشد شرکا از یخبر قصاص خواهان دم، یول ای هیعلیمجن اگر أتبصره

 آنأان  هید مازاد قصاص، از شیپ دیبا باشد، تشانیجنا سهم از شیب شوندگانقصاص هید هک یصورت در د،ینما مصالحه آنان با ای

 .برردازد شوندگانقصاص به را

 

 ،یرمسألمان یغ ایأ  را یمأرد  ،یزنأ  هکأ نیا ماننأد  باشأد  بکأ مرت در تیأ جنا نآ مقابل هید از شیب ت،یجنا هید هرگاه ـ374 ماده

 قصأاص،  بأر  افأزون  قصاص حق صاحب باشد، نفر کی بکمرت اگر کند، قطع را یو دست ای برساند قتل به عمداً را یمسلمان

 هیأ د ازادمأ  پرداخأت  از پأس  توانأد یمأ  قصأاص  حأق  صأاحب  باشأند،  متعأدد  بأان کمرت اگر و ندارد را هید فاضل گرفتن حق

 ت،یأ جنا در شأرکا  از ت،یأ جنا هیأ د انأدازه  به تواندیم نیهمچن. کند قصاص را یهمگ آنان، به تیجنا هید بر شوندگانقصاص

 قصأاص  بأه  را تیأ جنا از خأود  هیأ د سأهم  شأوند، ینمأ  قصاص که ییشرکا صورت، نیا در که نرردازد، یزیچ و کند قصاص

 قصأاص  است، تیجنا هید از مترک اشهید که را آنان از یکی تواندیم قصاص حق صاحب ن،یا بر افزون. پردازندیم شوندگان

 در مگأر  کند، مطالبه کیهر از را مقدار نیا از شیب تواندینم قصاص حق صاحب نکل ردیبگ شرکا گرید از را هید فاضل و کند

 شیبأ  مجموعشان هید که آنان همه قصاص خواهان قصاص حق صاحب اگر نیهمچن. دینما مصالحه شتریب برمقدار هک یصورت

 .دینما قصاص سرس و برردازد او به را تیجنا از سهمش به نسبت شوندهقصاص هید فاضل دیبا نخست باشد، است تیجنا هید از
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 تیجنا در اکراه ـهفتم فصل

 .گرددیم ومکمح ابد حبس به ننده،کراهکا و شودیم قصاص ب،کمرت و ستین قتل مجوز قتل در راهکا ـ375 ماده

 .است قصاص به ومکمح نندهکراهکا فقط باشد مجنون ای زیرممیغ طفل شوندهراهکا اگر ـ١ تبصره

 .شودیم ومکمح ابد حبس به نندهکراهکا و پردازدیم را مقتول هید او عاقله باشد زیمم طفل شوندهراهکا اگر ـ2 تبصره

 

 دم یایأ اول حأق  و ننأده کراهکأ ا در قصأاص  یعمأوم  طیشأرا  وجود به مشروط نندهک راهکا یبرا ابد حبس مجازات ـ376 ماده

 قتأل  در معأاون  مجأازات  بأه  نشأود،  ومکأ مح ابد حبس به علت هر به نندهکراهکا اگر. است مصالحه و گذشت قابل و باشدیم

 .شودیم ومکمح

 

 .است نندهکراهکا صقصا موجب عضو بر تیجنا در راهکا ـ377 ماده

 

 قصأاص،  حأق  صأاحب  باسأوگند  اثبأات  عأدم  درصورت و شود ثابت دردادگاه دیبا عضو بر تیبرجنا راهکا یادعا ـ378 ماده

 .شودیم قصاص مباشر

 

 و اسأت  یعمأد  تیأ جنا گأردد،  شأونده راهکأ ا بأر  تیأ جنا موجأب  هک ندک راهکا یرفتار به را یگرید یسک هرگاه ـ379 ماده

 تیجنا موجب نوعاً راهکا نیا هکنیا به توجه و یآگاه و نداشته را او بر تیجنا قصد نندهکراهکا مگر شودیم قصاص نندهکراهکا

 .شودیم ومکمح هید پرداخت به نندهکراهکا و است یعمدشبه تیجنا صورت نیا در هک باشد نداشته زین شودیم او بر

 

 ایأ  شأود  ننأده کراهکأ ا قتأل  بکمرت مشروع، دفاع در مقرر طیشرا تیرعا با راهکا از ییرها و دفاع یبرا یشخص اگر ـ380 ماده

 .ندارد ریتعز و هید قصاص، کند، وارد او به یبیآس
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 نفس قصاص ـدوم بخش

 صورتنیا ریغ در و قصاص نون،قا در مقرر طیشرا ریسا وجود و دم یول یتقاضا صورت در یعمد قتل مجازات ـ381 ماده

 .گرددیم عمل ریتعز و هید ثیح از قانون گرید مواد مطابق

 

 از شیپأ  دیأ با دم یولأ  باشأد،  مسلمان مرد قاتل، اگر نکل است ثابت قصاص حق شود، شتهک عمداً یمسلمان زن هرگاه ـ382 ماده

 مأرد  قصاص در. شودیم قصاص یزیچ پرداخت بدون باشد، مسلمان ریغ مرد قاتل، اگر و برردازد او به را املک هید نصف قصاص،

 .است الزم آنها هید التفاوتمابه پرداخت رمسلمان،یغ زن قتل سبب به رمسلمانیغ

 

 تنگأرف  بدون و ییتنها به توانندیم مقتوالن از کی هر دم یایاول برساند، قتل به عمداً را نفر چند ای دو نفر، کی اگر ـ383 ماده

 .نندک قصاص به اقدام آنان به هید از یسهم پرداخت بدون و گرید مقتوالن یایاول تیرضا

 

 بأدون  قاتأل  باشأند،  قصأاص  خواهان مقتوالن، همه دم یایاول و برساند قتل به عمداً را نفر چند ای دو نفر، کی اگر ـ384 ماده

 مقتأوالن  ایأ  مقتأول  دم یایأ اول و باشند قصاص خواهان مقتوالن، از یخبر دم یایاول اگر. شودیم قصاص برردازد، یاهید هکنیا

 از آنأان  هیأ د شأان، قصأاص  حأق  از گذشت مقابل در آنان به هید پرداخت به قاتل موافقت درصورت باشند، هید خواهان گر،ید

 .ندارند را اموالش ای و او از هید أخذ حق قاتل، موافقت بدون و شودیم پرداخت قاتل اموال

 

 ایأ  باشأد  شأده  واقع مکرمه مکه حرم در ای( الحجهیذ و القعدهیذ رجب، محرم،) حرامی ماهها ازی کی در قتل اگر ـ385 ادهم

 هیأ د فاضأل  باشأد،  قاتأل  به دمی ولی سو از هید فاضل پرداخت مستلزم قصاص و گردد قصاص مذکور، مکان ای زمان در قاتل

 مأذکور  مکأان  ایأ  زمأان  در قتأل  اگأر  لکن شود،ینم ظیتغل پردازدیم اءیاول گرید به دمی ول کهی اهید نیهمچن. شودینم ظیتغل

 آنأان  دو هأر  بأه  ایأ  و دمی ولأ  ایأ  شأونده قصأاص  بأه  مورد حسب ت،یجنا از سهمشان علت به قاتل، یشرکا کهی اهید باشد،

 .شودیم ظیتغل پردازند،یم
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 عضو قصاص ـسوم بخش

 عضو قصاص موجب ـاول فصل

 قأانون،  در مقأرر  طیشأرا  ریسأا  وجأود  و او یول ای هیعلیمجن یتقاضا صورت در عضو بر یعمد تیجنا مجازات ـ386 ماده

 .گرددیم عمل ریتعز و هید ثیح از قانون مطابق صورتنیا ریغ در و قصاص

 

 .است منافع بر وارد یهاصدمه و جرح عضو، قطع مانند قتل زا مترک بیآس هر از عبارت عضو بر تیجنا ـ387 ماده

 

 ومکأ مح قصأاص  بأه  نأد، کیمأ  وارد زن بأه  هکأ  یبیآس سبب به مرد و برابرند عضو قصاص در مسلمان، مرد و زن ـ388 ماده

 مأورد  عضو هید نصف پرداخت از پس قصاص باشد، املکهید ثلث از شیب ای یمساو ،زن بر وارد تیجنا هید اگر لکن شودیم

 یجأار  زین باشد رمسلمانیغ مرد مرتکب و رمسلمانیغ زن هی علیمجن هک یدرصورت ورکمذ مکح. شودیم اجراء مرد، به قصاص

 .شودیم قصاص ه،ید نصف پرداخت بدون مرتکب باشد، رمسلمانیغ مرد مرتکب، و مسلمان زن ه،ی علیمجن اگر یول. است

 

 هأر  یبأرا  قصأاص  حأق  د،یأ آ وجأود  بأه  عضو چند ای کی در یمتعدد یهاتیجنا ضربه، چند ای کی علت به اگر ـ389 ماده

 گذشت گرید یبعض به نسبت د،ینما مصالحه مرتکب با یبعض درباره تواندیم هیعلیمجن و است ثابت جداگانه طور به ت،یجنا

 .ندک قصاص را یبعض و

 

 نأد ک قصأاص  را تیأ جنا از یقسمت بکمرت تیرضا با تواندیم هیعلیمجن باشد، مراتب یدارا عضو، بر تیجنا اگر ـ390 ماده

 گأر ید قسأمت  قصأاص  از و بسأنده  مأچ  از دست قطع به آرنج از دست قطع در و متالحمه به موضحه جراحت در هکآن مانند

 .دینما مصالحه ای گذشت

 

 دو هأر  هکأ نیا ماننأد  نباشد آنها همه قصاص امکان و ندک وارد رنف کی متعدد یاعضا بر یعمد تیجنا یسک هرگاه ـ391 ماده

 دارد، امکأان  آن قصأاص  کأه  ییهأا تیأ جنا مقابل در بکمرت باشد، نداشته شتریب دست کی خود و ندک قطع را نفر کی دست

 .شودیم محکوم «تعزیرات»پنجم  تابک در مقرر ریتعز و هید پرداخت به ات،یجنا گرید یبرا و شودیم قصاص

 

 اگأر  و شأود یم قصاص باشد، آنها همه قصاص امکان اگر ند،ک وارد نفر چند یاعضا بر یعمد تیجنا یسک هرگاه ـ392 ماده

 قصأاص  یفایاسأت  در اسأت،  شده واقع یگرید از شیپ او بر تیجنا هک اول هیعلیمجن نباشد اتیجنا همه یبرا قصاص امکان

 مقأرر  ریأ تعز و هید پرداخت به ستین آن قصاص یبرا یمحل که یاتیجنا یبرا مرتکب قصاص، انجام صورت در و است مقدم

 مبأادرت  تواننأد یم هیعلیمجن دو از کیهر باشد، زمان کی در ت،یجنا دو وقوع اگر. شودیم محکوم «تعزیرات»پنجم  تابک در

 ریأ تعز و هیأ د پرداخأت  به بکمرت ست،ین ممکن قصاص که ییهاتیجنا گرید یبرا قصاص، یفایازاست پس و کنند قصاص به

 یبأاق  دوم هیأ علیمجنأ  یبأرا  قصأاص  محل اول، قصاص از پس هک یدرصورت. شودیم محکوم «تعزیرات»پنجم  تابک در مقرر

 هکأ نیا مانند ردیبگ هید را التفاوتمابه و کند قصاص را موجود مقدار تواندیم باشد، او از تیجنا مورد عضو از مترک نکل باشد

 صأورت،  نیأ ا در هکأ  باشأد  کأرده  قطأع  را یگأر ید شخص راست دست آنگاه و یسک راست دست نگشتا نخست ب،کمرت

 قصأاص  را بکأ مرت راست دست تواندیم دوم هیعلیمجن او، قصاص یاجرا با و است مقدم قصاص یاجرا در اول هیعلیمجن

 .ردیبگ او از زین را خود انگشت هید و کند
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 عضو قصاص طیشرا ـدوم فصل

 تیرعا دیبا شود،یم انیب قانون نیا در هک یلیتفص با ریز طیشرا قصاص،یعموم طیشرا بر عالوه عضو، قصاص در ـ393 هماد

 :شود

 .باشد یکی تیجنا مورد با قصاص، مورد عضو محل أالف

 .باشد یمساو ت،یجنا مقدار با قصاص أب

 .نباشد گرید عضو بر صدمه ای مرتکب تلف خوف أپ

 .نباشد ناسالم عضو مقابل در سالم، عضو قصاص أت

 .نباشد یراصلیغ عضو مقابل در ،یاصل عضو قصاص أث

 .نباشد ناقص عضو مقابل در کامل عضو قصاص أ ج

 قصأاص  اوی پأا  اشأد ب نداشأته  هم چپ دست چنانچه و او چپ دست باشد نداشته راست دست مجرم کهی درصورت أتبصره

 .شودیم

 

 از متأر ک قصأاص،  مأورد  عضو طول اگر لکن است الزم جراحات قصاص در عرض، و طول مقدار یتساو تیرعا ـ394 ماده

 شودیم گرفته هید ت،یجنا مازاد به نسبت و کند تیسرا گرید عضو به دینبا قصاص باشد، هیعلیمجن در دهیدبیآس عضو طول

 .است وارده تیجنا عنوان صدق ت،یجنا قعم در زانیم نکل
 

 

 نأد ک قصأاص  تواندیم هیعلیمجن باشد، ناقص ای ناسالم ب،کمرت وعضو باشد املک ای سالم ت،یجنا مورد عضو اگر ـ395 ماده

   .ردیبگ هید ب،کمرت تیرضا با ای

 سأالم  عضأو  صأورت،  نیرایأ غ در و فلأج  عضو مانند باشد رفته نیب از آن یاصل منفعت که است یعضو ناسالم، عضو أتبصره

 .  باشد یماریب ای ضعف یدارا چند هر شود،یم محسوب

 

 .شودیم قصاص رفلج،یغ وبیمع و فیضع عضو برابر در ح،یصح و یقو عضو ـ396 ماده

 

 در هکأ  شأود یمأ  قصاص املک وعض برابر در ناقص، عضو نکل شودینم قصاص ناقص عضو برابر در امل،ک عضو ـ397 ماده

 .برردازد را هید التفاوتمابه دیبا مرتکب صورت، نیا

 کیأ  از یبخش فاقد ای انگشت چند ای کی فاقد هک یدست مانند باشد اجزاء از یبخش فاقد هک است یعضو ناقص، عضو أتبصره

 .است انگشت چند ای

 

 عأدم  و نقصأان  کأه  یدرصأورت  فقأط  باشأند،  ناسالم ای ناقص دو هر قصاص، مورد عضو و تیجنا مورد عضو اگر ـ398 ماده

 .است ثابت قصاص حق باشد، تیجنا مورد ازعضو شتریب ای یمساو قصاص، مورد درعضو سالمت

 

 .شودیم ومکمح ارش پرداخت به باشد، نداشته مشابه زائد عضو مرتکب، و باشد زائد ،تیجنا مورد عضو اگر ـ399 ماده
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 هیعل یمجن باشد ممکن مترک مقدار به قصاص و نباشد ممکن ت،یجنا عمق و عرض و طول در یتساو تیرعا اگر ـ400 ادهم

 .ردیبگ را تیجنا هید یجان تیرضا با ای و دینما مطالبه ارش را التفاوتمابه و ندک تفاءکا کمتر، قصاص به تواندیم

 

 ورم ای پوست رنگ رییتغ موجب که یصدمات و استخوان یشکستگ مُنقّله، هاشمه، جائفه، امغه،د مممومه، تیجنا در ـ401 ماده

. شودیم محکوم زین «تعزیرات»پنجم  تابک در مقرر ریتعز به هید پرداخت بر عالوه بکمرت و است ساقط قصاص شود،یم بدن

 .است یجار زین باشد داشته دوجو منافع ای عضو قصاص در تجاوز خطر که یگرید مورد هر در مذکور حکم

 

 باشد نداشته چشم کی از شیب بکمرت گرچه شود،یم قصاص ند،ک ورک ای درآورد را یسک چشم کی یشخص اگر ـ402 ماده

 .است یجار بدن زوج یاعضا همه مورد در مکح نیا. شودینم پرداخت یو به یاهید و

 

 هیأ علیمجنأ  کند، کور را آن ای درآورد دارد، چشم کی فقط هک را یسک چشم است، دوچشم یدارا هک یشخص اگر ـ403 ماده

 شود منصرف مرتکب چشم کی قصاص از ای دارد افتیدر هم را املک هید نصف و ندک قصاص را مرتکب چشم کی تواندیم

 از اسأت،  داشأته  را آن هید تحقاقاس هک یتیجنا ای قصاص اثر در قبالً را خود چشم کی هیعلیمجن هکنیا مگر ردیبگ املک هید و

 را امأل ک هیأ د نصأف  مرتکأب،  تیرضأا  بأا  ای و ندک قصاص را مرتکب چشم کی تواندیم صورت نیدرا هک باشد، داده دست

 .دینما افتیدر

 

 مرتکأب،  چشأم  یینأا یب فقأط  ببأرد،  نیازبأ  را آن یینأا یب ،یگرید چشم حدقه به رساندن بیآس بدون یشخص اگر ـ404 ماده

 بأه  مرتکأب  و شأود یمأ  هیأ د بأه  لیتبأد  نباشأد،  نکمم قصاص مرتکب، چشم حدقه به بیآس بدون چنانچه. شودیم صاصق

 .شودیم ومکمح قانون در مقرر ریتعز و هید پرداخت

 

 .شودیم قصاص ستند،ین متعارف ل،کش ای و دید لحاظ از هک ییچشمها برابر در سالم، چشم ـ405 ماده

 

 قصأاص  نأا یناب چشأم  کپلأ  برابأر  در نأا یب چشأم  کپل نکل شودینم قطع مژه بدون کپل برابر در مژه، یدارا کپل ـ406 ماده

 .شودیم

 

 .شودیم محسوب تیجنا دو شود، ییایبو زوال موجب که ینیب قطع ای ییشنوا زوال موجب که گوش الله قطع ـ407 ماده

 

 .باشند نداشته ییشنوا و ییایبو حس مورد حسب گرچه است قصاص موجب گوش، ای ینیب قطع ـ408 ماده

 

 .شود تیرعا آنها محل و مقدار دیبا و است قصاص موجب لب، ای زبان قطع ـ409 ماده
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 هکأ  یسک زبان نکل شودیم گرفته هید و است ساقط قصاص ند،ک قطع است الل هک را یسک زبان ا،یگو شخص اگر ـ410 ماده

 ییچشأا  حأس  بدون زبان برابر در ییچشا حس یدارا زبان و شودیم قصاص ایگو زبان و یگرید الل زبان برابر در است، الل

 .شودیم قصاص

 

 بأودن  الل هکأ آن مگأر  شأود یمأ  قصاص است، دهینرس گفتن سخن حد به هنوز که یکودک زبان برابر در ایگو زبان ـ411 ماده

 .شود ثابت کودک

 

 محأل  در یتسأاو  تیأ رعا آن، قصأاص  در و شودیم محکوم قصاص به ندکب ای بشکند را یگرید دندان یسک اگر ـ412 ماده

 .است الزم دندان،

 

 مرتکأب  د،یأ برو آن یجأا  بأه  یسأالم  دنأدان  قصأاص،  زمأان  تا چنانچه شود، ندهک یگرید توسط یسک دندان اگر ـ413 ماده

 اسأت  بأوده  دنأدان  بأدون  هیأ علیمجن هک یمدت و جراحت ارش و «تعزیرات»پنجم  کتاب در مقرر ریتعز به و شودینم قصاص

 ومکأ مح زیأ ن بیأ ع ارش پرداخأت  بأه  مذکور، یهاتیومکبرمح افزون مرتکب باشد، وبیمع دیجد دندان اگر. شودیم ومکمح

 شیأ رو صأورت  در و افتأد یم ریتمخ به دندان دنییرو یبرا متعارف مدت به مکح صدور باشد، کودک هیعلیمجن اگر. شودیم

 هیأ د پرداخأت  بأه  مأذکور،  ریتعز بر افزون مرتکب ند،ک فوت مدت نیدرا هیعلیمجن اگر. شودیم پرداخت هید صدمکی دندان

 .شودیم ومکمح
 

 

 قصأاص  ریتمخ و یریش دندان قصاص نیب هیعلیمجن باشد، یریرشیغ هیعلیمجن دندان و یریش مرتکب، دندان اگر ـ414 ماده

 .است مختار مرتکب، در یریرشیغ دندان شیرو تا

 

 هیأ د گرفتن اگر و ستین هی علیمجن عهده بر یزیچ د،یبرو هید گرفتن ای قصاص یاجرا از پس هی علیمجن دندان اگر ـ415 ماده

 .شودینم بازگردانده زین هید باشد بوده قصاص انکام عدم جهت به

 

 .  ندارد را آن دوباره قصاص حق هیعلیمجن د،یبرو قصاص یاجرا از پس مرتکب، دندان اگر ـ416 ماده
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 قصاص یاجرا ـچهارم بخش

 یعموم مواد ـاول فصل

 .است الزم او ندهینما ای یرهبر مقام اذن قصاص، یاجرا در ـ417 ماده

 

 گأر ید اطراف و قصاص حق صاحب حقوق تیرعا و اجراء صحت بر نظارت یبرا قصاص، یاجرا در یهبرر مقام از ذانیاست ـ418 ماده

 .شود خود حق از او شدن محروم و قصاص حق صاحب توسط قصاص یفایاست انکام از مانع ذان،یاست مراسم دینبا و است یدعو

 

 حأق  نیأ ا آنان، مر  صورت در که است هیعلیمجن و دم یول حق مورد، حسب آن، در مباشرت و قصاص یاجرا ـ419 ماده

 .ردیگ انجام مربوط یفریک احکام یاجرا واحد قیطر از یرهبر مقام از ذانیاست از پس دیبا و شودیم منتقل شانیا ورثه به

 

 .شودیم ومکمح «یراتتعز»پنجم  تابک در مقرر ریتعز به کند قصاص به اقدام مقررات خالف بر قصاص، حق صاحب اگر ـ420 ماده

 

 نأد، ک قصأاص  را او آنأان  اذن بدون یکس اگر و ندارد را مرتکب قصاص حق او یول ای هیعلیمجن از ریغ سک چیه ـ421 ماده

 .است قصاص مستحق

 

 یفایاسأت  ممقا در آنان از کی چیه لکن دارند قصاص حق مستقل طور به آن صاحبان از کیهر یقصاص حق هر در ـ422 ماده

 قصأاص  یفایاست به مبادرت قصاص، خواهان افراد گرید موافقت و اذن بدون که یصورت در و ببرد نیب از را گرانید حق دینبا

 .است گرانید هید سهم ضامن ند،ک

 

 یکسأ  ،باشأند  ردهک گذشت مرتکب قصاص از ای باشند هید خواهان آن، صاحبان از یبعض اگر یقصاص حق هر در ـ423 ماده

 بأه  هیأ د درخواست صورت در و مرتکب به آنان گذشت صورت در را گرانید هید سهم نخست دیبا است قصاص خواهان که

 .برردازد آنان خود

 

 آمأدن  تأا  مکأ ح صأدور  باشد وتاهک آنان بتیغ مدت و باشند غائب آن، صاحبان از یبعض اگر یقصاص حق هر در ـ424 ماده

 یجأا  بأه  غائب یول عنوان به یرهبر مقام نباشد آنان بازگشتن به یدیام ای و باشد یطوالن بتیغ اگر و افتدیم قیتعو به غائب

 یطأوالن  از قبأل  و وتأاه ک زمان گذشت از پس آنها یبرا یرهبر مقام نباشد معلوم بازگشت زمان چنانچه و ردیگیم میتصم آنان

 اگأر  و نندک قصاص دادگاه، در غائبان سهم نیتمم از پس توانندیم حاضرند، که یکسان د،ینمایم میتصم اتخاذ بتیغ زمان شدن

 قصأاص  خواهأان  شأدن،  حاضأر  از پأس  آنان اگر و است محفوظ غائبان قصاص حق ند،ینما مصالحه او با ای نندک گذشت حاضران،

 .نندک قصاص سرس و برردازند مرتکب به اندردهک مصالحه مرتکب با ای اندنموده گذشت هک را یسانک هید سهم نخست دیبا باشند،

 

 ماننأد  باشأد  بکمرت در آن هید از شیب هی علیمجن بر واردشده تیجنا هید و ندک وارد یگرید بر یتیجنا عمداً بکمرت اگر ـ425 ماده

 .ندک البهمط زین را هید تفاوت قصاص، بر افزون تواندینم قصاص حق صاحب برساند قتل به را یمسلمان مرد یمسلمان زن هکآن

https://t.me/ekhtebar


 

 حأق  صأاحب  باشأد،  مرتکأب  در آن هیأ د از مترک هیعلیمجن بر وارده تیجنا هید اگر قصاص، حق ثبوت موارد در ـ426 ماده

 قصأاص  یاجأرا  آن پرداخأت  بدون و برردازد او به را هید فاضل نخست هک ندک اجراء را قصاص تواندیم یصورت در قصاص

پأنجم   تأاب ک در مقأرر  مجازات به ه،ید فاضل پرداخت به الزام بر افزون قصاص، به داماق و مخالفت صورت در و ستین زیجا

 .شودیم محکوم «تعزیرات»

 

 قصأاص  حأق  صأاحبان  گأر ید بأه  را هیأ د از یبخشأ  دیبا قصاص یاجرا یبرا قصاص حق صاحب هک یموارد در ـ427 ماده

 پرداخت بر افزون امر، نیا از قصاص حق صاحب تخلف ورتص در و ردیگ صورت قصاص از شیپ دیبا آن پرداخت برردازد،

 .شودیم محکوم «تعزیرات»پنجم  تابکمقرردر مجازات به مذکور هید

 

 در مصألحت  و کنأد  دارحأه یجر را یعموم احساسات ای زند هم بر را یعموم تیامن و نظم ت،یجنا هک یموارد در ـ428 ماده

 بأا  باشأد،  نداشته را قصاص حق صاحبان گرید سهم ای هید فاضل پرداخت از نکتم قصاص خواهان نکل باشد قصاص یاجرا

 .شودیم پرداخت المالتیب از مذکور مقدار ه،یقضائ قوه سیرئ دییتم و دادستان درخواست

 

 در یاننأاتو  علأت  به ای موجه عذر بدون قصاص، حق صاحب و است زندان در قصاص، به ومکمح هک یموارد در ـ429 ماده

 بأا  د،یأ نما رهأا  نینأامع  تیوضأع  در را بکأ مرت ه،یعلیمجن ای دم یول افاقه ای بلوغ یبرا انتظار جهت به ای هید فاضل پرداخت

 تأا  نأد کیمأ  اعالم قصاص حق صاحب به و مشخص را یمناسب مدت م،کح نندهکصادر دادگاه امر، نیا از هیعلومٌکمح تیاکش

 دادگأاه  مأدت،  نیأ ا در او اقأدام  عأدم  صأورت  در. کنأد  اقأدام  قصاص یاجرا ای حهمصال گذشت، به نسبت مقرر مهلت ظرف

 حوزه سیرئ دییتم و مناسب قهیوث أخذ با آن زمان مدت گذشتن و «تعزیرات»پنجم  تابک اساس بر ریتعز نییتع از پس تواندیم

 .ندک آزاد را بکمرت قصاص، حق صاحب یسو از فیلکت نییتع تا استان یدادگستر لک سیرئ و یقضائ

 

 بأا  ورکمذ طلب باشد، داشته مرتکب از یطلب قصاص، حق صاحب ای مقتول اگر هید فاضل پرداخت لزوم موارد در ـ430 ماده

 .است محاسبه قابل ه،ید فاضل عنوان به مرتکب، تیرضا بدون هرچند آن، صاحب تیرضا

 

 حأق  صأاحب  بأه  را آن تواندیم او و است شوندهقصاص به متعلق ت،یناج هید از اکشر یپرداخت سهم ای هید فاضل ـ431 ماده

 و باشأد  ردهکأ  افأت یدر را آن اگأر  نکأ ل دهأد  انجام آن در یگرید انهکمال تصرف نوع هر ای و ببخشد خود یاکشر ای قصاص

 .برگرداند را آن دیبا رد،ینگ صورت قصاص

 

 حأق  صأاحب  نباشأد،  یکاف او ونید یادا یبرا او هکتر و ندک فوت قصاص، حق یفایاست از شیپ هیعلیمجن هرگاه ـ432 ماده

 را ونیأ د نیتضأم  ایأ  اداء بأدون  ،یمجان گذشت حق نکل دارد را قصاص یفایاست حق ون،ید آن نیتضم ای اداء بدون قصاص،

 زیأ ن مقتأول  هکتر مورد در مکح نیا. شود صرف مذکور ونید یادا در دیبا شود، لیتبد هید به قصاص علت، هر به اگر و ندارد

 .است یجار
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 قصأاص  کننأد،  گذشأت  مرتکب قصاص از آن یاجرا نیح در ای قصاص از شیپ دم، یایاول همه ای هیعلیمجن اگر ـ433 ماده

 آنأان  از یبرخأ  اگأر  و باشأند ینمأ  است، دهیرس بکمرت به قصاص یاجرا نیح در که یخسارات ضامن آنان و شودیم متوقف

 .برردازد مرتکب ای آنان به مورد حسب را آنها سهم قصاص، یاجرا از شیپ دیبا قصاص خواهان کنند، مصالحه ای ندینما گذشت

 

 مأوارد  در اگأر . شأود یم الزام یو لیتحو به دهد یفرار است شده یعمد تیجنا مرتکب که را یفرد یکس هرگاه ـ434 ماده

 مأؤثر  دهنأده یفرار بازداشت است، شده آن منافع از یکی رفتن نیب از ای ضوع نقص ای قطع به منجر که عضو بر تیجنا و قتل

 زمأان  تأا  قصأاص  حأق  صأاحب  درخواسأت  بأا  دیأ با دادگأاه  باشد، مرتکب احضار به دهندهیفرار الزام ای بکمرت حضور در

 صأاحب  ایأ  شود متعذر یو یریدستگ ای ردیبم یریدستگ از شیپ مرتکب اگر. کند بازداشت را دهندهیفرار مرتکب، یریدستگ

 در توانأد یمأ  عضو، و نفس قصاص موارد همه در قصاص حق صاحب و شودیم آزاد دهندهیفرار دهد، تیرضا قصاص حق

 پرداخأت  از پأس  تواندیم دهندهیفرار. ردیبگ دهنده یفرار ای یو اموال از را هید او، یریدستگ تعذر ای مرتکب فوت  صورت

 .ندک رجوع مرتکب به آن افتیدر یبرا هید

 

 هیأ د حأق،  صأاحب  درخواست با نباشد ممکن مرتکب به یدسترس فرار، ای مر  علت به ،یعمد تیجنا در هرگاه ـ435 ماده

 توانأد یمأ  دمی ولأ  عمد، قتل خصوص در باشد نداشتهی مال مرتکب کهی درصورت و شودیم پرداخت مرتکب اموال از تیجنا

 در و شودیم پرداخت المالتیب از هید ،آنها تمکن عدم ای آنها بهی دسترس عدم ای عاقله نبود درصورت و ردیبگ عاقله از را هید

 شأود  ممکن قتل، ریغ و قتل از اعم تیجنا مرتکب به یدسترس ه،ید أخذ از پس چنانچه. بود خواهد المالتیب بر هید قتل، ریغ

 اسأت،  محفأوظ  هیعلیٌمجن ای دمی ولی برا مورد بحس قصاص حق نباشد، قصاص از گذشت جهت به هید أخذ که یدرصورت

 .برگرداند را شده گرفته هید قصاص، از قبل دیبا لکن

 

 نفس قصاص یاجرا ـدوم فصل

 از پأس  او ردنکأ  مثلأه  و است زیجا رساند،یم قاتل به را آزار نیمترک هک متعارف، یهاوهیش به فقط نفس قصاص ـ436 ماده

 .است «تعزیرات»پنجم  تابک در مقرر ریتعز و هید موجب و ممنوع قصاص،

 

 میب زین حمل وضع از پس اگر. شود قصاص حمل وضع از شیپ دینبا است، نفس قصاص به ومکمح هک حامله، زن ـ437 ماده

 .افتدیم ریتمخ به قصاص بماند، محفوظ طفل اتیح هک یزمان تا باشد، طفل تلف

 

گونأه  به را یو اگر نکل است محفوظ دم یول یبرا قصاص حق بماند، زنده قاتل نفس، قصاص یاجرا از پس اگر ـ438 ماده

 خأوف  عأدم  جمله از عضو قصاص طیشرا به مشروط ندیبب بیآس قاتل که یصورت در باشد، کرده قصاص ست،ین زیجا که یا

 قصأاص  یاجأرا  از قبأل  یول است یباق دم یول یبرا زین نفس قصاص حق و دارد را او عضو قصاص حق قاتل دم، یول تلف

 او قصأاص  حق قاتل کند، قصاص دوباره نخواهد دم یول اگر نکل ندک گذشت ای مصالحه فاء،یاست را خود حق دیبا قاتل نفس،

 نیأ ا از دم یولأ  تیشأکا  با نشود خود حق یفایاست و مصالحه گذشت، به حاضر نفس قصاص از فرار یبرا قاتل اگر. ندارد را

 عضأو  قصأاص  مطالبأه  ای مصالحه گذشت، به مقرر مهلت ظرف تا ندکیم اعالم قاتل به و مشخص را یمناسب مدت دادگاه ،امر

 نفأس  قصأاص  او مطالبه با و شودیم محکوم قانون در مقرر ریتعز به دم یول مدت، نیا در او اقدام عدم صورت در. کند اقدام

 .است محفوظ ،یجان ورثه یبرا عضو قصاص حق و گرددیم اجراء
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 عضو قصاص یاجرا ـسوم فصل

 از شیبأ  ب،کأ مرت ذاءیأ ا و باشأد  قصأاص  یاجرا با مناسب و رآلودهیغ ز،یت دیبا عضو درقصاص جرح و قطع ابزار ـ439 ماده

 در هکأ  باشأد  یاگونه به انکم و زمان طیشرا ای ماریب مرتکب، اگر. است قانون در مقرر ریتعز موجب و ممنوع او تیجنا مقدار

 تا صورت نیا ریغ در. شودیم اجراء قصاص و رفع موانع امکان، صورت در باشد، گرید صدمه ای نفس به تیسرا میب قصاص،

 .افتدیم ریتمخ به قصاص ت،یسرا میب شدن برطرف

 

 پأس  و شأود  اجراء قصاص و اشدب نداشته وجود تیسرا به علم اگر  نکل ردک اجراء فوراً توانیم را عضو قصاص ـ440 ماده

 ومکأ مح عضأو  ای نفس قصاص به مورد، حسب بکمرت شود، محسوب یعمد آمده، دیپد تیسرا و ندک تیسرا تیجنا آن، از

 بأه  است شده وارد بکمرت بر عضو قصاص عنوان به هک را یتیجنا هید د،یبا دم یول نفس قصاص یاجرا از شیپ نکل شودیم

 اسأت،  دآمأده یپد ت،یسأرا  لهیوسأ  بأه  که یتیجنا هید به بکمرت شود، محسوب یرعمدیغ آمده، دیپد تیسرا اگر و برردازد او

 .شودینم کسر است شده قصاص که یمقدار هید و شودیم ومکمح

 

 از مأانع  هکأ  یزیأ چ هر و شود یریگاندازه امالًک جراحت حدود دیبا ت،یجنا با عضو قصاص یتساو تیرعا یبرا ـ441 ماده

 .گردد برطرف باشد، آن ادیازد موجب ای قصاص یافیاست

 

 ضأامن  ننأده کقصأاص  شأود،  انجأام  تیجنا از شیب قصاص هک شود موجب رآن،یغ ای تکحر سبب به بکمرت اگر ـ442 ماده

 .شودیم ومکمح هید ای قصاص به مورد حسب باشد ادهیز موجب یگرید فرد ای نندهکقصاص اگر و ستین

 

 بیآسأ  ایأ  تلف میب حمل، وضع از پس ای شیپ قصاص، یاجرا در و باشد عضو قصاص به ومکمح حامله، زن اگر ـ443 ماده

 .افتدیم ریتمخ به شود طرف بر مذکور میب که یزمان تا قصاص باشد، طفل بر

 

 اسأت  هیعلیمجن حق ،او عضو ردنک حسیب ای یو ردنک هوشیب بدون عضو، بر تیجنا در بکمرت ردنک قصاص ـ444 ماده

 .باشد افتاده اتفاق هیعلیمجن عضو یحسیب ای یهوشیب درحال تیجنا هکنیا مگر

 

 .است زیجا قصاص یاجرا از پس او عضو ردنک حسیب و بکمرت ردنک هوشیب و مداوا ـ445 ماده

 

 قصأاص  بزنأد،  ونأد یپ را شأده  جأدا  قسأمت  هیلعیمجن و ندک قطع را یگرید عضو از یمقدار ای همه یشخص اگر ـ446 ماده

 .شودینم ساقط

 

 مطأابق  یعمأد  قتأل  خصوص در است، شده داده ارجاع «تعزیرات»پنجم  تابک به تابک نیا در که یموارد هیکل در ـ447 ماده

 .شودیم عمل آن تبصره و( 6١4) ماده مطابق یعمد اتیجنا ریسا در و قانون آن( 6١2) ماده
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 اتید ـرمچها تابک

 یعموم مواد ـ اول بخش

 

 آن موارد و هید فیتعر ـ اول فصل

 تیأ جنا ایأ  منفعأت،  ایأ  عضأو  نفأس،  بر یرعمدیغ تیجنا سبب به مقدس شرع در هک است ینیمع مال مقدر، هید ـ448 ماده

 .است شده مقرر ندارد، قصاص یجهت هر به هک یموارد در یعمد

 

 آن ریتأمث  و تیأ جنا تیفیک و نوع لحاظ با دادگاه و است نشده نییتع شرع در آن زانیم هک است رمقدریغ هید ارش، ـ449 ماده

. نأد کیمأ  نیأی تع را آن زانیأ م ارشناسک نظر جلب با و مقدر هید گرفتن نظر در با وارده خسارت زانیم و هیعلیمجن سالمت بر

 .شود مقرر یگرید بیترت قانون نیا در هکنیا مگر دارد انیجر زین ارش مورد در مقدر هید مقررات

 

 صأورت  در سأت، ین نکأ مم ایأ  زیجأا  آن در قصأاص  هکأ  یعمأد  تیأ جنا و محض یخطا ،یعمدشبه تیجنا در ـ450 ماده

 .شود مصالحه یگرید نحو به مگر شودیم پرداخت هید دم یول ای هیعلیمجن درخواست

 

 یخطأا  هکأ  یصأورت  در و مقتأول  هید و اموال از باشد یعمد قتل چنانچه باشد مقتول ورثه از قاتل هک یورتص در ـ451 ماده

 .است وارث یرهبر مقام گر،ید وارث فقدان موارد در. بردینم ارث یو هید از باشد یعمدشبه ای محض

 

 

 

 

 

 

 هید ضمان ـ دوم فصل

 ذمأه . دارد را ضأمان  ایأ  یمأدن  تیمسؤول آثار و امکاح و است دم یول ای هیعلیمجن یشخص حق مورد حسب ه،ید ـ452 ماده

 .گرددینم یبر تهاتر، و ابراء مصالحه، ه،ید پرداخت با جز بکمرت

 .برندیم ارث زین مقتول هید از االرثسهم نسبت به یمادر بستگان جز به مقتول ورثه أ تبصره

 

 طوربه آنها عاقله ای اکشر از کیهر مورد حسب گردند، هید موجب تیجنا بکمرت کاشترا حون به نفر چند ای دو هرگاه ـ453 ماده

 .است هید پرداخت به لفکم یمساو
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 هید اثبات یراهها ـ سوم فصل

 .است یمال ضمان و ونید اثبات ادله همان قسامه، بر عالوه ه،ید اثبات ادله ـ454 ماده
 

 مأرد،  پنج و ستیب قسم با یرعمدیغ قتل و مرد پنجاه قسم با قصاص باب در مقرر شرحبه ه،ید موجب یعمد قتل ـ455 ماده

 .شودیم اثبات ر،کمن سوگند از ریغ گرید ادله فقدان و لوث حصول درصورت تنها

 

 ر،کأ من سأوگند  از ریأ غ گأر ید ادله فقدان و لوث درصورت یرعمدیغ و یعمد از اعم منافع و اعضاء بر تیجنا در ـ456 ماده

 .شودینم ثابت آن با قصاص حق نکل. ندک مطالبه را آن هید و اثبات را ادعاء مورد تیجنا ر،یز شرح به قسامه اقامه با تواندیم هیعلیمجن
 .است املک هید مقدار به آن هید هک یتیجنا در قسم شش ـالف
 .است املک هید مشش پنج آن هید هک یتیجنا در قسم پنج أب
 .است املک هید سوم دو آن هید هک یتیجنا در قسم چهار أپ
 .است املک هید دوم کی آن هید هک یتیجنا در قسم سه أت
 .است املک هید سوم کی آن هید هک یتیجنا در قسم دو أث
 .است آن از مترک ای املک هید ششم کی آن هید هک یتیجنا در قسم کی أج
 همأان  به تواندیم زن، خواه باشد مرد خواه ه،یعلیمجن الزم، نفرات نبودن درصورت فوق یبندها از کیهر مورد در أ  ١تبصره

 .ندک رارکت را قسم اندازه

 باشأد،  یقبلأ  بنأد  در مقرر مقدار از مترک و بند آن در مقرر مقدار از شیب ه،ید مقدار چنانچه فوق موارد از کیهر در أ  2تبصره

 .است الزم شتریب نصاب تیرعا

 

 هیأ علیمأدع  صورت نیا در و ندک قسامه مطالبه ه،یعلیمدع از تواندیم ند،کن قسامه اقامه فوق، بیترت به یمدع اگر ـ457 ماده

 .شودیم تبرئه قسامه با
 

 .است قصاص تابک مقررات همان قسامه در سوگند مقررات ـ458 ماده
 

 عدم و لوث درصورت شود عضو منفعت نقصان ای زوال یمدع او یول ای هیعلیمجن شده واقع تیجنا اثر در هرگاه ـ459 ماده

 هک یبیترت به قسامه با او یول ای هیعلیمجن یادعا علم، موجب اختبار و شیآزما انکام عدم و وثوق مورد ارشناسک به یدسترس

 .شودیم اثبات شد، رکذ

 

 نقصأان  ایأ  شأده  زائأل  منفعت از یبخش ای تمام بازگشت به نسبت او یول ای هیعلیمجن و بکمرت انیم اختالف در ـ460 ماده

 .رسدینم قسامه یاجرا به نوبت و است مقدم سوگند با او یول ای هیعلیمجن قول ،یاثبات لیدل فقدان درصورت افته،ی

 

 دیأ نما فوت است نموده نییتع شده زائل منفعت بازگشت یبرا وثوق مورد ارشناسک هک یامیا در هیعلیمجن هرگاه ـ461 ماده

 خأود  یادعأا  نتواند بکمرت هک یصورت در باشند، آن رکمن ت،یم یایاول و بوده وفات از قبل منفعت بازگشت یمدع ب،کمرت و

 بخورنأد،  سوگند اءیاول از یبرخ تنها چنانچه و رسدینم قسامه یاجرا به نوبت و است مقدم سوگند با اءیاول قول ند،ک ثابت را

 .شودیم ثابت آنان سهم به نسبت هید
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 هید پرداخت مسؤول ـ چهارم فصل

 .است بکمرت خود برعهده یعمدشبه و یعمد تیجنا هید ـ462 ماده

 

 عاقلأه  برعهده هید پرداخت شود، ابتث یقاض علم ای قسامه ای نهیب با تیجنا هک یدرصورت محض یخطا تیجنا در ـ463 ماده

 .است او خود برعهده شد ثابت قسامه ای سوگند از او ولکنای بکمرت اقرار با اگر و است

 .است هید پرداخت مسؤول عاقله د،ینما قیتصد را او اظهارات عاقله ،ییخطا تیجنا به بکمرت اقرار از پس هرگاه أتبصره
 

 عاقلأه  و گأردد  آن بأودن  یخطأائ  یمأدع  بکمرت اگر قسامه، ای یقاض علم شهادت، با تیجنا اصل ثبوت دموار در ـ464 ماده

 انیأ ات از عاقلأه  چنانچأه  و است بکمرت عهده بر هید و شودیم رفتهیپذ سوگند با عاقله قول د،ینما ارکان را تیجنا بودن خطاء

   .است هید پرداخت به لفکم عاقله ،یمدع قسم با ندک ولکن قسم
 

 بکأ مرت لهیوسأ بأه  آنهأا  سأهم  و شوندیم معاف هید پرداخت از ندینما ادی سوگند عاقله افراد از یبرخ هک یصورت در أ  تبصره

 .  گرددیم پرداخت

 

 .ستین سازدیم وارد خود بر شخص هک ییهاتیجنا هید پرداخت به لفکم عاقله، ـ465 ماده

 

 .باشدینم است شده تلف یخطائ طور به هک یمال اتالف ضامن نکیل است، محض یخطا هید پرداخت به لفکم تنها عاقله، ـ466 ماده
 

 .باشد مجنون ای نابالغ ب،کمرت هرچند ست،ین موضحه از مترک یهاتیجنا هید پرداخت به لفکم عاقله، ـ467 ماده

 موضأحه،  هید به دنیرس کمال د،یآ وارد عضو چند ای کی بر یمتعدد صدمات ،یخطائ ضربه چند ای کی اثر در هرگاه أ  تبصره

 .ستین یافک موضحه هید به آنها مجموع هید دنیرس عاقله، ضمان یبرا و است جداگانه طوربه بیآس هر هید
 

 یسأان ک همأه . است ارث طبقات بیترتبه یپدر ای یمادر و یپدر ینسب ورکذ بستگان و پسر پدر، از عبارت عاقله ـ468 ماده

 .باشندیم هید پرداخت به لفکم یمساو صورتبه ببرند ارث توانندیم فوت زمان در هک
 

  ه،یأ د اقسأاط  پرداخأت  مواعأد  در و بأالغ  عاقأل،  مشروع، نسب داشتن بر عالوه هک است مسؤول یصورت در عاقله ـ469 ماده

 .باشد داشته یمال نکتم
 

 برردازد، مقرر مهلت در را هید نتواند یمال نکتم عدم لیدل به او عاقله ای نباشد، عاقله یدارا ب،کمرت هک یصورت در ـ470 ماده

 .ستین آن ریغ و نفس هید انیم یفرق مورد نیا در. شودیم پرداخت المالتیب از نکتم عدم صورت در و بکمرت توسط هید

 

 تیأ جنا بکأ مرت نأد، کیمأ  یزنأدگ  رانیأ ا در هک یاساس قانون در شده هشناخت ینید یهاتیاقل از یرانیا فرد هرگاه ـ471 ماده

 مهلأت  او بأه  باشأد،  نداشأته  را هید پرداخت توان هک یصورت در نکل است هید پرداخت دارعهده شخصاً گردد، محض یخطا

 .شودیم پرداخت دولت توسط هید معادل نباشد، پرداخت به قادر زین مناسب مهلت با اگر و شودیمداده مناسب
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 .است بکمرت برعهده آن پرداخت و ثابت هید نشود اثبات آن نوع نکل شود ثابت تیجنا اصل هک یموارد در ـ472 ماده

 

 صأدمه  ایأ  فوت موجب عمل همان و دهد انجام مقررات مطابق را یعمل ،یقانون فیوظا یاجرا در یمممور هرگاه ـ473 ماده

 .است المالتیب برعهده هید شود، یسک یبدن

 آن بأه  ورود هکأ  یگأر ید انکأ م هأر  ایأ  و ینظام ممنوعه منطقه وارد ر،یتقص یرو از ای خطر به علم با یشخص هرگاه أ  تبصره

 یآگأاه  مزبور انکم بودن ممنوعه از هک یصورت در و ستین ثابت ضمان رد،یگ قرار هدف مقررات، مطابق و گردد است، ممنوع

 .شودیم پرداخت مالالتیب از هید باشد، نداشته

 

 و شودیم گرفته او مال از هید نباشد،ی دسترس مرتکب به فرار ای مر  لیدل به کهی درصورتی عمد شبه تیجنا در ـ474 ماده

 .شودیم پرداخت المالتیب از نکند تیکفا او مال کهی درصورت

 

 او بأه ی دسترسأ  فرار، ای مر  علت به اگر است مرتکب عهده بر هید پرداخت کهی موارد در محضی خطا تیجنا در ـ475 ماده

 .شودیم پرداخت المالتیب از هید باشد نداشتهی مال مرتکب کهی درصورت و شودیم پرداخت او اموال از تیجنا هید نباشد ممکن

 

 .است یمتوف ونید ریسا امکاح تابع هید باشد،یم هید پرداخت مسؤول یو خود هک یموارد در بکمرت فوت صورت در ـ476 ماده

 

از  ین، درصورت وجود لوث بر برخأ یا چند نفر معینفر از دو  کیت، توسط یاب جناکبه ارت یدر موارد علم اجمال ـ477ماده 

 توانأد از متهمأان  یشود و درصورت عدم وجود لوث، صاحب حق مین باب عمل می، طبق مواد قسامه در ایاطراف علم اجمال

ه بأه  یأ ر قتأل، د یأ شأود و در غ یالمال پرداخت متیه از بینند در خصوص قتل دکاد یسوگند  یه اگر همگکند کمطالبه سوگند 

 شود.یافت میاز متهمان در ینسبت مساو

 از کی هر به هید افتیدر یبرا رندیمخ هی علیمجن ای دم یایاول مورد حسب باشد، متهمان اقرار ،یاجمال علم منشم هرگاه أتبصره

 .ستین قتل ریغ و قتل و یرعمدیغ و یعمد تیجنا نیب یتفاوت امر نیا در و نندک مراجعه متهمان

 

 عهأده  بأر  یمسأاو  طوربه هید نندک امتناع قسامه اقامه ای سوگند انیات از ،یاجمال علم اطراف از یبرخ ای همه هرگاه ـ478 ماده

 فأوق  مکأ ح در. بأود  خواهأد  هید پرداخت دارعهده ییتنها به باشد یکی نندهکامتناع هکیصورتدر و شودیم ثابت نندگانکامتناع

 .ستین آن ریغ و قتل انیم یتفاوت

 

 هأر  بکأ مرت و باشأد  رفتارهأا  از یبرخأ  به مستند ت،یجنا و شود مصدوم ای شتهک یاعده رفتار اثر در یسک هرگاه ـ479 ماده

 .برردازند یمساو طوربه را صدمات هید ای نفس هید دیبا اآنه همه نباشد، مشخص رفتار

 

 مقأررات  طبأق  قسأامه،  بأا  یاجمأال  علأم  اطراف از نیمع یشخص هیعل ت،یجنا اثبات انکام و لوث تحقق موارد در ـ480 ماده

 .شودیم عمل قسامه
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 تحقأق  درصورت است، نیمع نفر چند ای دو از نینامع یشخص بکمرت هک نندک ادعاء دم یایاول ای هیعلیمجن هرگاه ـ481 ماده

 و شأود یم مشخص یاجمال علم به بکمرت آنها، از یکی بودن مجرم بر قسامه یاجرا با. دینما قسامه اقامه تواندیم یمدع لوث،

 .گرددیم اجراء فوق مواد مفاد

 

 ت،یأ جنا چنانچأه  ب،کأ مرت نیأی تع انکأ ام وعأدم  نفر چند ای ود از یکی به تیجنا انتساب به یاجمال علم موارد در ـ482 ماده

 .شودیم هید پرداخت به مکح و ساقط قصاص باشد یعمد

 

 و اسأت  شده تیجنا همان بکمرت هک ندک اقرار یگرید شخص سرس ندک هید موجب تیجنا به اقرار یسک هرگاه ـ483 ماده

 .ندک هید مطالبه دو آن از یکی از فقط است ریخم یمدع نباشد اقرار دو از یکی ذبک به یلیتفص علم

 

 نأد، ک قسأامه  اقامه او و برسد هیعلیمدع قسامه به نوبت لوث تحقق با هک قاتل ییشناسا عدم و قتل وقوع موارد در ـ484 ماده

 قتأل  انجأام  عأدم  بر راتمقر طبق و برسد متهم سوگند به نوبت چنانچه لوث موارد ریغ در و شودیم پرداخت المالتیب از هید

 .شودیم پرداخت المالتیب از هید بخورد سوگند

 

 ایأ  شأود  کشأته  مجأازات ی اجأرا  اثأر  در اتیح سلب رمستوجبیغ حد ای ریتعز ای عضو قصاص به محکوم هرگاه ـ485 ماده

 حکأم، ی مجأر  باشأد،  ریتقصأ  هب مستند ای یعمد صدمه، ای قتل چنانچه شود، وارد او به حکم مورد مجازات از شیبی اصدمه

 رات،یأ تعز در و استی منتف ضمان حد، و قصاص مورد در صورت نیا ریغ در. شودیم محکوم هید ای قصاص به مورد حسب

 .شودیم پرداخت المالتیب از هید

 .استی منتف ضمان باشد هیعلمحکومٌ به مستندی اضافبیآس ورود چنانچه أتبصره

 

 صأالح  دادگاه در پرونده است شدهی بدن صدمه ای قتل، موجب که ریتعز ای حد قصاص، حکمی اجرا از پس هرگاه ـ486 ماده

 حکأم  مجأدد،  کننأده یدگیرسأ  دادگأاه  شأود،  ثابأت  حکأم  آن صحت عدم و شده مجددی دگیرس ،یدادرس نییآ مقررات طبق

 طبق تا دینمایم ارسال مربوطی قضائ مرجع بهی دگیرس هتج مستندات، ذکر با را پرونده و صادر را المالتیب از هید پرداخت

 حکأم  بأه  و اسأت  ضأامن ی و ،یقطع حکم صادرکنندهی قاض طرف از ریتقص ای عمد ثبوت درصورت. شودی دگیرس مقررات

 .دشویم محکوم المالتیب به هید بازگرداندن و« راتیتعز» پنجم کتاب در مقرر ریتعز ای قصاص به مورد حسب مذکور، مرجع

 

 .گرددیم پرداخت المالتیب از هید شود کشته ازدحام اثر بر ای نشود شناخته قاتل و برسد قتل به یشخص اگر ـ487 ماده
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 هید پرداخت مهلت ـ پنجم فصل

 :باشد شده یتراض یگرید نحوبه هکنیا مگر است ریز بیترتبه تیجنا وقوع زمان از ه،ید پرداخت مهلت ـ488 ماده

 یقمر سال کی ظرف ه،ید موجب عمد در أالف

 یقمر سال دو ظرف عمد، شبه در أب

 یقمر سال سه ظرف محض، یخطا در أپ

 بأه  لأف کم لأه ومٌکأ مح د،ینما اقدام هید از یقسمت ای تمام پرداخت به نسبت مقرر یمهلتها نیب در نندهکپرداخت هرگاه أتبصره

 .است آن لقبو

 

 نصأف  سأال  هأر  ظرف ،یعمد شبه در و هید سوم کی سال، هر ظرف دیبا نندهکپرداخت محض، یخطا تیدرجنا ـ489 ماده

 .برردازد را هید

 

 یاقسأاط  صأورت بأه  هیأ د پرداخأت  ای و دینما پرداخت را هید انواع از کی هر بخواهد نندهکپرداخت هک یدرصورت ـ490 ماده

 .باشد شده توافق یقطع مبلغ کی بر هکآن مگر است پرداخت زمان متیق ار،یمع باشد،

 

 پرداخأت  مهلأت  نکل شود توافق هید گرفتن بر هیعلیمجن ای دم یایاول و یعمد تیجنا بکمرت نیب هک یموارد در ـ491 ماده

 .گردد پرداخت یتراض نیح از سالکی ظرف دیبا هید نگردد، مشخص آن
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 ضمان موجبات ـ ششم فصل

 نحأو بأه  هکأ آن از اعأم  باشد بکمرت رفتار به مستند حاصله جهینت هک است هید ای قصاص موجب یدرصورت تیجنا ـ492 ماده

 .شود انجام آنها اجتماع به ای بیتسب به ای مباشرت

 

 انتقأال  از یناش فوت مانند ستین تیجنا تحقق از مانع آن، از یناش جهینت و مرتکب رفتار انیم ،یزمان فاصله وجود ـ493 ماده

 جأرائم  هیلک مورد در قانون نیا( 492) ماده و ماده نیا مکح. است هید ای قصاص موجب مورد حسب هک شنده،ک یماریب عامل

 .است یجار

 

 .شود واقع بکمرت خود توسط ماًیمستق تیجنا هک است آن مباشرت ـ494 ماده

 

 او عمأل  هکأ آن مگر است هید ضامن گردد، یبدن صدمه ای تلف موجب دهدیم انجام هک یمعالجات در کپزش هرگاه ـ495 ماده

 چنانچأه  و نشأود  هم یریتقص بکمرت و باشد گرفته برائت معالجه از قبل هک نیا ای باشد یفن نیمواز و یکپزش مقررات مطابق

 نکأ مم آن ماننأد  و یهوشأ یب لیدلبه او از برائت لیتحص ای و نباشد معتبر او، بودن جنونم ای نابالغ لیدلبه ضیمر از برائت أخذ

 .شودیم لیتحص ضیمر یول از برائت نگردد،

 .باشد ردهکن أخذ برائت هرچند ندارد وجود ضمان یو یبرا عمل و علم در کپزش ریتقص ای قصور عدم صورت در ـ١ تبصره

 بأه  یدسترسأ  عأدم  ایأ  فقدان موارد در. است یرهبر مقام هک عام یول و پدر مانند است خاص یول زا اعم ماریب یول أ2 تبصره

 اقدام بیطب به برائت یاعطا به مربوطه یدادستانها به اریاخت ضیتفو و یرهبر مقام از ذانیاست با هیقضائ قوه سیرئ خاص، یول

 .دینمایم

 

 صأدمه  ای تلف درصورت د،ینمایم صادر آن مانند و پرستار ای ضیمر به را آن نجاما دستور هک یمعالجات در کپزش ـ496 ماده

 .دینما عمل قانون نیا( 495) ماده مطابق هکآن مگر است ضامن یبدن

 نیأ ا وجود با و شودیم تلف و صدمه موجب و است اشتباه دستور هک بداند پرستار ای ضیمر هرگاه مزبور، موارد در أ ١تبصره

 .است پرستار ای ضیمر خود به مستند خسارت و صدمه هکبل ستین ضامن کپزش ند،ک عمل دستور به

 .شودیم عمل قانون نیا( 495) ماده طبق یکپزش معالجات در شده جادیا جراحات ای عضو قطع در أ 2تبصره

 

 معالجأه  بأه  اقأدام  مقأررات  طبأق  ض،یمأر  نجات یبرا کپزش و نباشد نکمم برائت لیتحص هک یضرور موارد در ـ497 ماده

 .ستین وارده صدمات ای تلف ضامن یسک د،ینما

 

 ضامن نندهکحمل گردد تیجنا موجب انحاء از ینحو به گرددیم حمل هینقل لهیوس ای انسان توسط هک یئیش هرگاه ـ498 ماده

 .است هید
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 هک بزند سر او از یتکحر اریاخت بدون ای ندک فرار اریاختیب ترس اثر در شخص نآ و بترساند را یگرید یسک هرگاه ـ499 ماده

 .است مسؤول یرعمدیغ و یعمد اتیجنا فیتعار حسب ترساننده گردد، یگرید ای خودش بر صدمه رادیا موجب

 

 واقأع  یقهأر  علأل  اثأر  در هکأ نیا مانند نباشد، یسک رفتار به مستند گرید خسارت نوع هر ای تیجنا هک یموارد در ـ500 ماده

 .است یمنتف ضمان شود،

 

 موجب هک یگرید ارک هر ای زدیبرانگ او یسو به را سگ مانند یوانیح ای شدکب سالح یشخص یرو به یسک هرگاه ـ501 ماده

 حسأب  گأردد  مصأدوم  ایأ  ردیبم شخص ارعاب، نیا اثر بر و دهد انجام یصوت انفجار ای دنیشک ادیفر مانند گرددیم او هراس

 .شودیم ومکمح هید ای قصاص به اتیجنا انواع فیتعار اساس بر مورد

 انواع فیتعار اساس بر شود تیجنا سبب و افتدیب یشخص یرو بر و ندک پرت یبلند یجا از را خود یسک هرگاه ـ502 ماده

 زلزلأه  و طوفأان  همچأون  یقهأر  علل به و نزند سر او از یفعل اگر نکل شودیم ومکمح هید ای قصاص به مورد حسب تیجنا

 .ستین ضامن یسک ند،ک وارد او به صدمه و بخورد یگرید به و شود پرت

 

 گأردد  مصأدوم  ای ردیبم شدهپرت شخص ای ثالث شخص و ندک پرت یثالث شخص یرو به را یگرید یسک هرگاه ـ503 ماده

 .است یعمد شبه تیجنا نگردد، یعمد تیجنا فیتعر مشمول هک یدرصورت

 

 در اسأت  تکأ حر حأال  در مقأررات  ریسأا  تیرعا و مطمئن و مجاز سرعت و مهارت داشتن با هک یاراننده هرگاه ـ504 ماده

 ضأمان  د،یأ نما برخأورد  ریتقصأ  بأدون  سأت، ین مجاز محل آن در حضورش هک یسک به و نباشد لهیوس نترلک به قادر هک یحال

 .است ضامن راننده صورت نیا ریغ در و یمنتف

 ریتقصأ  هکأ  یاگونأه بأه  باشأد  نداشأته  حادثه در یریتمث یرانندگ مقررات از یبرخ تیرعا عدم هرگاه فوق موارد در أ١ تبصره

 .  ستین ضامن راننده نباشد، حاصله تیجنا علت بکمرت

 .است یجار زین گرید ابزارآالت و لیوسا مورد در ماده نیا در مندرج مکح أ2 تبصره

 

 خأودرو  نانیسرنشأ  موانأع،  بأا  آن برخأورد  ای و خودرو شدن واژگون مانند یحوادث سبب به یرانندگ هنگام هرگاه ـ505 ماده

 ضأامن  راننده باشد، راننده به مستند و نبوده لیس و زلزله همچون یقهر علل حادثه، سبب هک یصورت در شوند تلف ای مصدوم

 .است ضامن شخص آن باشد یگرید یقیحق ای یحقوق شخص به ستندم حادثه وقوع چنانچه. است هید

 

 تیجنا بکمرت ماًیمستق خود و ندک فراهم را یگرید تیمصدوم ای شدن تلف سبب یسک هک است آن تیجنا در بیتسب ـ506 ماده

 .ندیبب بیآس و فتدیب آن در یسک و ندکب یچاه هکآن مانند شدینم حاصل تیجنا او رفتار فقدان صورت در هک یطور به نشود
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 آن در یالغزنأده  زیچ ای ندک حفر یگودال ،کمال اذن بدون یگرید کمل ای یعموم نکاما و معابر در یشخص هرگاه ـ507 ماده

 و آن بأه  علأم  بأا  دهیدبیآس فرد هکنیا مگر است  هید ضامن گردد، یگرید بیآس سبب هک دهد انجام یعمل هر ای و دهد قرار

 .دینما برخورد آن با عمداً اجتناب، انکام

 

 و تصأرف  در هکأ  یانکأ م ایأ  شیخأو  کملأ  در را قانون نیا( 507) ماده در ورکمذ یارهاک از یکی یشخص هرگاه ـ508 ماده

 بخوانأد  آنجا به ستین آن به آگاه هک را یشخص هکنیا مگر ستین ضامن گردد، یگرید بیآس سبب و دهد انجام اوست، اریاخت

 .گردد وارد یو به یتیجنا آن، استناد به و

 و شأود  وارد گرفتأه،  کمالأ  از ورکمأذ  اعمأال  انجأام  از قبأل  هک یاذن با ای کمال اذن بدون دهیدبیآس شخص هرگاه أ١ تبصره

 اطالع در یانگارسهل اغواء، علت به تلف ای صدمه هکنیا مگر ستین ضامن کمال باشد، نداشته اطالع او ورود از کمل صاحب

 .باشد کمال به مستند آن مانند و دادن

 یثأالث  شخص و گردد قانون نیا( 507) ماده در ورکمذ یارهاک از یکی بکمرت او، اذن بدون و یگرید کمل در یسک هرگاه أ2 تبصره

 مصأدوم  خأود  بأه  مستند صدمه و هحادث بروز هکنیا مگر است هید دارعهده بکمرت ند،یبب بیآس است، شده کمل آن وارد اذن بدون هک

 مصأدوم  نکأ ل نأد ک قفل را محل درب ای بگذارد هشداردهنده یعالمت بکمرت هکنیا مانند ستین ضامن بکمرت صورت نیدرا هک باشد

 .شود وارد درب ستنکش با ای عالئم به توجه بدون

 

 دهد انجام عابران مصلحت به یعمل یمنیا اتکن و ینقانو مقررات تیرعا با یعموم نکاما ای معابر در یسک هرگاه ـ509 ماده

 .ستین ضامن گردد، خسارت ای تیجنا وقوع موجب اتفاقاً و

 

 الزم او نأاموس  ایأ  عأرض  جأان،  مال، حفظ جهت به هک را یرفتار یگرید به کمک و احسان زهیانگ با یشخص هرگاه ـ510 ماده

 .ستین ضامن ،یمنیا اتکن و یقانون مقررات تیرعا درصورت شود خسارت ای و صدمه موجب عمل همان و دهد انجام است،

 

 ءیش هر ای خود هینقل لهیوس ای ندک توقف است مجاز آنجا در توقف هک یراه ای انکم در ای خود کمل در هک یسک ـ511 ماده

 یخسأارت  چنانچه و ستین ضامن ندک تفو ای گردد مصدوم و ندک برخورد آنها با یشخص و دهد قرار آنجا در را یگرید مجاز

 .است ضامن نندهکبرخورد شود، وارد مالش ای او بر

 

 محلهأا  لیأ قب نیا در را یوانیح ای و ءیش ای دینما توقف ست،ین مجاز آنها در توقف هک ییمحلها در یشخص هرگاه ـ512 ماده

 ای ندک فوت ای شود مصدوم لغزش ای برخورد اثر در آنها به هتوج بدون یگرید و دهد قرار آن در یالغزنده زیچ ای سازد مستقر

 و هیأ د ضأامن  اسأت،  ردهکأ  لغزنأده  را راه ای نموده مستقر را وانیح ای ءیش آن هک یسک ای متوقف شخص ند،یبب یمال خسارت

 او بأه  خسأارت  فقط نه صورت نیا در هک ندک برخورد آن با عمداً محل و راه وسعت با عابر هکآن مگر باشدیم خسارات ریسا

 .شودیم زین وارده خسارت دارعهده هکبل ردیگینم تعلق
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 ننده،کدعوت شود، مفقود اند،برده رونیب و فراخوانده اقامتش محل از یکوکمش طوربه و شبانه هک را یشخص هرگاه ـ513 ماده

 یارتبأاط  هک بوده یقهر علل ای یعاد مر  به ردهک فوت اگر ای است زنده شدهدعوت هک ندک ثابت هکنیا مگر اوست هید ضامن

 قیطر هر ای دیتهد ای لهیح با هک یسک مورد در مکح نیا. است رسانده قتل به را او یگرید شده شتهک اگر ای است نداشته او به

 .است یجار زین گردد مفقود شخص آن و دیبربا را یسک ،یگرید

 و گأردد یم مسترد هید گردد، ییشناسا قاتل ای و است زنده مفقود شخص هک شود مشخص ه،ید افتیدر از پس هرگاه أ  تبصره

 .شودیم ثابت قصاص است شتهک عمداً را مفقود شخص نندهکدعوت هک شود اثبات چنانچه

 

 گرچه ست،ین ضامن سکچیه گردد، بیآس موجب و دیآ وجودبه یمانع زلزله و لیس مانند یقهر علل اثر در هرگاه ـ514 ماده

 را آن یسک نکول آورد همراه به را یزیچ آن، مانند ای لیس اگر و باشند داشته را آنها ردنک برطرف نکتم یاشخاص ای شخص

 یجا از را آن اگر و است هید دارعهده شود، بیآس موجب هک دهد قرار یبدتر یجا در ای اول یجا مانند نامناسب ییجا

 .ستین ضامن دهد قرار یترمناسب یجا در نعابرا مصلحت جهت در و بردارد نامناسب

 .ستین ضامن زین ترمناسب حالت به تیوضع ردهندهییتغ باشد آمده وجودبه یشخص توسط مزبور مانع هرگاه أ١ تبصره

 قصأور  ایأ  ریتقص درصورت دارند، برعهده را حوادث گونهنیا آثار رفع ای اصالح تیمسؤول هک ییدستگاهها ای افراد أ  2 تبصره

 .باشندیم ضامن فه،یوظ انجام در استناد قابل

 

 ایأ  االکأ  گذارنده باشد، شده عادت و عرف آن امثال و منزل مقابل در لیاتومب توقف ای مغازه خارج در االک دادن قرار هرگاه ـ515 ماده

 .ستین وارده یانهایز ضامن عابران یبرا متمزاح جادیا عدم و معبر بودن ضیعر و یقانون منع عدم درصورت لیاتومب نندهکمتوقف

 

 و دهأد  قأرار  اسأت،  زیجا آن در اءیاش دادن قرار هک خود کمل نکبال ای وارید مانند یانکم در را یزیچ یسک هرگاه ـ516 ماده

 مگأر  اسأت  یمنتفأ  ضأمان  شود خسارت ای صدمه موجب و فتدیب یگرید کمل ای و عام معبر به نشده ینیبشیپ حوادث اثر در

 .باشد خسارت ای صدمه مستعد نوعاً هک باشد گذاشته یطور را آن هکآن

 

 تیأ رعا بأا  را آن ماننأد  و نکبأال  ایأ  بسازد مجاز نحوبه را ییبنا است یکمل احداث دارعهده هک یسک ای کمال اگر ـ517 ماده

 گأردد،  خسأارت  ایأ  بیآس موجب اتفاقاً و ندک حداثا مجاز محل در است الزم بنا امکاستح در هک یفن ضوابط و یمنیا اتکن

 .ستین ضامن

 سأاختمان  ربأط یذ مهندسان به مستند هکآن مانند نمود مستند کمال به را آن نتوان هک باشد یاگونهبه رمجازیغ عمل اگر أتبصره

 .است ضامن اوست به مستند ورکمذ عمل هک یسک و یمنتف کمال از ضمان باشد

 

 احأداث  اسأت  الزم یمنأ یا و بنأا  امکاستح در هک یمقررات تیرعا با و مکمح هیبرپا را یوارید ای بنا یشخص هرگاه ـ518 ماده

 وارید چنانچه و ستین ضامن گردد، بیآس موجب و ندک سقوط ل،یس ای زلزله مانند نشده، ینیبشیپ حوادث علتبه نکل دینما

 یگأر ید سأمت  بأه  اتفاقأاً  نکل ندکیم سقوط خود، کمل در طبعاً ندک سقوط اگر هک دینما احداث خود کمل سمت به را بنا ای

 .ستین ضامن گردد، بیآس موجب و دینما سقوط
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 بأه  لیأ متما ایأ  ردیأ گ قأرار  زشیر معرض در است شده احداث لیرمتمایغ و استوار هیبرپا هک ییبنا ای وارید هرگاه ـ519 ماده

 و شأود  سأاقط  نأد ک دایأ پ را آن ردنک خراب ای اصالح نکتم کمال هکآن از قبل اگر گردد برمع ای یگرید کمل سمت به سقوط

 ردهکأ  آگأاه  خطأر  وجأود  از را بیآسأ  معرض در افراد یمقتض نحوبه هکآن به مشروط است یمنتف ضمان گردد، بیآس موجب

 .است ضامن د،ینما یانگارسهل ب،یآس وعوق از یریجلوگ و یسازآگاه ای رفع ای اصالح از نکتم وجود با کمال چنانچه. باشد

 یبناهأا  از ورکمأذ  یبنأا  اگأر  و است ضامن او یول باشد مجنون ای ریصغ به متعلق شده ساقط هک ییبنا ای وارید هرگاه أ  تبصره

 .است ضامن آن مسؤول و یمتول باشد، یدولت و یعموم

 

 از یناشأ  خسأارت  و صأدمه  دارعهأده  د،ینما سقوط به لیمتما او ناذ بدون را یگرید یبنا ای وارید یشخص هرگاه ـ520 ماده

 .است آن سقوط

 

 غالبأاً  و نأد کینم تیسرا ییجا به هک بداند و ندک روشن یآتش ،یگرید مجاز انکم ای خود کمل در یشخص هرگاه ـ521 ماده

 نیأ ا ریأ غ در و سأت ین ثابأت  ضأمان  گردد مهصد و خسارت موجب و دینما تیسرا گرید ییجابه اتفاقاً نکل ندکن تیسرا زین

 .است ضامن صورت

 

 به مزبور وانیح او، ریتقص اثر در اگر و دینما حفظ را آن دیبا است آگاه آن حمله احتمال از هک یوانیح هر متصرف ـ522 ماده

 نباشأد،  او ریتقصأ  از یناشأ  یهآگأا  عأدم  و نبوده آگاه وانیح حمله احتمال از اگر یول. است ضامن سازد، وارد صدمه یگرید

 .ستین ضامن

 .شودیم محسوب ریتقص ندارد، را آن حفظ ییتوانا شخص هک یوانیح ینگهدار أ١ تبصره

 یریجلأوگ  و حفظ به قادر شخص و دهد قرار بیآس معرض در را گرانید هک یکخطرنا ءیش ای لهیوس هر ینگهدار أ2 تبصره

 .است ماده نیا( ١) تبصره مکح مشمول ،نباشد آن یرسانبیآس از

 

 ای وانیح هیناح از و گردد اوست، تصرف در هک یمحل ای منزل وارد دارد، اذن حق هک یسک اذن با یشخص هرگاه ـ523 ماده

 لمحأ  آن در اذن از قبأل  وانیح ای ءیش آن خواه است، ضامن دهندهاذن ند،یبب خسارت و صدمه است انکم آن در هک یئیش

 .باشد نداشته خواه باشد داشته علم آن یرسانبیآس به نسبت دهندهاذن خواه و باشد گرفته قرار آن در بعداً ای بوده

 از دهنأده اذن و اسأت  کخطرنا مزبور وانیح بداند واردشونده هکآن مانند باشد مصدوم به مستند بیآس هک یموارد در أ تبصره

 .است یمنتف ضمان باشد،ینم خطر فعر به قادر ای و ستین آگاه آن

 

 تمأام  مأورد  در دیأ نما متوقأف  مجاز ریغ یمحلها گرید ای یعموم معابر در را آن است وانیح سوار هک یسک هرگاه ـ524 ماده

 دسأت  در وانیأ ح مهأار  چنانچه و است ضامن باشدیم مزبور شخص فعل به مستند و ندکیم وارد وانیح آن هک ییهاخسارت

 .است ضامن فوق بیترت به نندهکمهار باشد یگرید
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 در وانیأ ح هک است ییهاتیجنا ضامن گردد وانیح وحشت ای کیتحر موجب هک دهد انجام یعمل یشخص هرگاه ـ525 ماده

 .باشد مشروع دفاع مصداق مزبور عمل هکآن مگر ندکیم وارد وحشت ای کیتحر اثر

 

 تیجنا هک یعامل باشند، داشته ریتمث ،یتیجنا وقوع در بیتسب به یبعض و مباشرت به یبرخ عامل، ندچ ای دو هرگاه ـ526 ماده

 رفتأار  ریتأمث  مگأر  باشأند یمأ  ضأامن  یمسأاو  طوربه باشد عوامل تمام به مستند تیجنا چنانچه و است ضامن اوست به مستند

یبأ  تیأ جنا در مباشأر  هک یصورت در. هستند مسؤول شانرفتار ریتمث زانیم به کیهر صورت نیا در هک باشد متفاوت بانکمرت

 .است ضامن سبب، فقط باشد آنها مانند و مجنون ای زیرممیغ ریصغ جاهل، ار،یاخت

 

 برخأورد،  در آنهأا  ریتأمث  زانیم چنانچه نند،یبب بیآس ای شوند شتهک گریدکی با واسطهیب برخورد اثر بر نفر دو هرگاه ـ527 ماده

بأه  دامکأ  هأر  هیأ د نصف محض یخطا مورد در و یگرید مال از دامک هر هید نصف یعمدشبه تیجنا مورد در باشد یمساو

 ب،کأ مرت خأود  ایأ  عاقلأه  مأورد  حسب ند،یبب بیآس ای شود شتهک آنها از یکی تنها اگر و شودیم پرداخت یگرید عاقله لهیوس

 .برردازند او دم یایاول ای هیعلیمجن به دیبا را هید نصف

 

 ننأد یبب بیآسأ  ایأ  شأوند  شأته ک آنهأا  نانیسرنش ای راننده ،ییهوا ای یآب ،ینیزم هینقل لهیوس دو برخورد اثر در هرگاه ـ528 ادهم

 و اسأت  هیأ نقل لهیوسأ  دو هأر  نانیسرنشأ  و مقابل راننده هید نصف مسؤول کیهر راننده، دو هر به برخورد انتساب درصورت

 لهیوس سه هر نانیسرنش و مقابل یهاراننده هید سوم کی مسؤول رانندگان از کیهر نندک رخوردب هم با هینقل لهیوس سه چنانچه

 هکأ  یاگونأه بأه  باشأد  مقصأر  نیطرف از یکی هرگاه و شودیم محاسبه شتر،یب هینقل لیوسا در صورت نیهم به و باشدیم هینقل

 .است ضامن او فقط شود، مستند او به برخورد

 

 ریتقصأ  بأه  حاصله جهینت استناد است موظف دادگاه است، یفریک ای یمدن ضمان موجب ریتقص هک یموارد هیلک رد ـ529 ماده

 .دینما احراز را بکمرت

 

 یمنتفأ  ضأمان  د،یآ وجودبه طوفان و لیس مانند یقهر عوامل اثر بر هینقل لهیوس ای نفر چند ای دو نیب برخورد هرگاه ـ530 ماده

 .است

 

 فیضأع  یقأدر بأه  نیطأرف  از یکأ ی تکحر هکنیا مثل باشد مستند نیطرف از یکی به حادثه هرگاه برخورد موارد در ـ531 ماده

 .است ثابت ضمان است، او به مستند حادثه هک یطرف درباره تنها نگردد، مترتب آن بر یاثر هک باشد

 

 بأه  مأورد  حسب گردد یعمد اتیجنا فیتعر مشمول آنها از یکی ای دو هر رفتار هرگاه هینقل لهیوس دو برخورد در ـ532 ماده

 .شودیم مکح هید ای قصاص
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 ایأ  تیأ جنا آن هکأ  یطأور بأه  گردند یگرید بر یخسارت ای تیجنا وقوع سبب تکشر نحوبه نفر چند ای دو هرگاه ـ533 ماده

 .ندباشیم ضامن یمساو طوربه باشد، مستند یهمگ ای دو هر به خسارت

 

 و ننأد یبب بیآسأ  برخورد علتبه و نندک برخورد هم با هینقل لهیوس ای نفر چند ای دو یسبب ای مانع جادیا اثر بر هرگاه ـ534 ماده

 .است ضامن مسبب شوند، شتهک ای

 

 باشأند  داشأته  دخالأت  یطول صورتبه و سبب نحوبه یتیجنا وقوع در رمجازیغ عمل انجام با نفر چند ای دو هرگاه ـ535 ماده

 حفأر  یگودال آنان از یکی هکآن مانند است ضامن باشد، گرید اسباب ای سبب ریتمث از قبل تیجنا وقوع در او ارک ریتمث هک یسک

 سنگ هک یسک صورت، نیا در هک فتدیب گودال به سنگ با برخورد سبب به یعابر و دهد قرار آن نارک در یسنگ یگرید و ندک

 محسأوب  جأرم  در تکشأر  صأورت  نیأ ا در هکأ  باشأند  داشته را تیجنا ابکارت قصد همه هکآن مگر است ضامن گذاشته، را

 .شودیم

 

 یشخصأ  هکأ آن مانند باشد مجاز یگرید عمل و رمجازیغ نفر دو از یکی عمل قانون نیا( 535) ماده مورد در هرگاه ـ536 ماده

 یشخصأ  سأت، ین مجأاز  هک ندک حفر یچاه آن نارک یگرید و دهد قرار است، زمجا هک یعموم معبر نارک در را یزیچ ای لهیوس

 سأبب  نارک در سبب آن جادیا هکنیا به توجه با و اول نفر عمل از پس یشخص عمل اگر. است ضامن بوده، رمجازیغ عملش هک

 .است ضامن دوم نفر باشد، گرفته انجام شودیم گرانید به زدن صدمه موجب اول

 

 ثابأت  ضأمان  باشأد  هیعلیمجن ریتقص ای و عمد به مستند منحصراً تیجنا هرگاه فصل نیا در ورکمذ موارد هیلک در ـ537 ماده

 هیأ علیمجنأ  ریتقصأ  ای عمد به مستند آن تیسرا نکل باشد بکمرت ریتقص ای عمد به مستند تیجنا اصل هک یموارد در. ستین

 .ستین ضامن تیسرا مورد به نسبت بکمرت باشد
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 اتید تعدد و تداخل ـ هفتم فصل

 شأده  مقأرر  آن خالف قانون نیا در هک یموارد مگر است آنها تداخل عدم و اتید تعدد بر اصل ات،یجنا تعدد در ـ538 ماده

 .است

 

 بیآس ای شود قطع او یاعضا از یعضو ای دینما فوت یرعمدیغ صدمات ای صدمه تیسرا اثر در هیعلیمجن هرگاه ـ539 ماده

 :شودیم نییتع هید لیذ بیترتبه ندیبب یبزرگتر

 .شودیم ثابت بزرگتر بیآس ای عضو ای نفس هید تنها باشد، یکی وارده صدمه هک یدرصورت أ الف

 ایأ  نفأس  هید تنها باشد، صدمات تمام تیسرا اثر در شتر،یب بیآس ای عضو قطع ای مر  چنانچه صدمات تعدد صورت در أ ب

 هیأ د باشأد،  صأدمات  از یبرخأ  تیسأرا  اثأر  در بزرگتر بیآس ای عضو قطع ای مر  اگر و شودیم ثابت بزرگتر بیآس ای عضو

 مکأ ح مورد و محاسبه جداگانه ،یرمسریغ صدمات هید و ندکیم تداخل بزرگتر بیآس ای عضو ای نفس هید در یمسر صدمات

 .شودیم واقع

 

 نأد، ک تیسأرا  اتفاقأاً  نکل نباشد شتریب بیآس ای عضو قطع موجب ای شندهک نوعاً و باشد یعمد وارده صدمه هرگاه ـ540 ماده

 هکأ نیا ماننأد  شأود  پرداخت دیبا زین شتریب تیجنا هید مورد حسب متر،ک یعمد تیجنا به نسبت ه،ید ای قصاص حق بر عالوه

 عالوه گردد، او دست قطع ای هیعلیمجن فوت موجب و ندک تیسرا طعق نیا اتفاقاً و ندک قطع را یگرید انگشت عمداً یشخص

 .شود پرداخت دیبا زین هیعلیمجن دست هید ای نفس هید مورد حسب انگشت، هید ای قصاص حق بر

 

 در آنهأا  از کیأ هر چنانچأه  دیأ آ وجأود به بدن یاعضا در متعدد یبهایآس گر،ید رفتار هر ای ضربه کی اثر در هرگاه ـ541 ماده

 دو در نکأ ول بأوده  نوع کی از ای و باشد یگرید نوع از ریغ یبیآس هر نوع یول بوده عضو کی در همه ای باشد مختلف یاعضا

 .دارد جداگانه هید بیآس هر باشد، عضو کی از جداگانه محل چند ای

 

 .دارد جداگانه هید یبیآس هر شود جادیا متعدد یبهایآس متعدد، یرفتارها اثر در هرگاه ـ542 ماده

 

 ثابأت  بیآسأ  کیأ  هیأ د تنهأا  و نأد کیم تداخل متعدد یبهایآس هید ل،یذ چهارگانه طیشرا مجموع وجود درصورت ـ543 ماده

 :شودیم

 .باشد نوع کی از متعدد جراحات ای متعدد یهایستگکش مانند شده جادیا یبهایآس همه أالف

 .باشد عضو کی در بهایآس همه أب

 .شود محسوب بیآس کی عرفاً هک باشد هم به کینزد یاگونهبه ای هم به متصل بهایآس أپ

 .دیآ وجودبه بکمرت رفتار کی با بهایآس مجموع أت

 

 و ییشأنوا  ،یینأا یب سأر،  به بهضر اثر در هکنیا مانند شود ناقص ای زائل متعدد منافع رفتار، چند ای کی اثر در هرگاه  ـ544 ماده

 .دارد جداگانه هید کیهر شود، مک ای برود نیب از یسک عقل
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 شأتر یب هیأ د تنها گردد منفعت اختالل ای زوال به منجر هک عضو آن بر تیجنا در باشد یعضو به قائم یمنفعت هرگاه ـ545 ماده

 آن وجأود  اگرچأه  نباشأد،  مالزمه منفعت زوال و عضو رفتن نیب زا انیم و نبوده عضو آن به قائم منفعت اگر یول شودیم ثابت

 الله قطع سبب به و مؤثرند ییایبو و ییشنوا تیتقو در هک ینیب و گوش الله مانند باشد، مؤثر منفعت لیتسه و تیتقو در عضو

 .دارد جداگانه هید دامکهر گردد، ناقص ای زائل زین ییایبو ای ییشنوا ،ینیب ای گوش

 

 شأود،  زائأل  عقأل  سر، ستنکش با هکنیا مانند دیآ وجودبه یبزرگتر صدمه جراحت، ای ضربه رادیا سبب به چنانچه ـ546 ماده

 جراحت ای ضربه هید باشد شده واقع جراحت ای ضربه کی با اگر باشد منفعت نقصان ای زوال سبب و علت جراحت آن هرگاه

 نقصأان  ای منفعت زوال چنانچه و شودیم پرداخت است شتریب هک منفعت نقصان ای زوال هید تنها و ندکیم تداخل شتریب هید در

 وارده جراحأت  ایأ  ضأربه  ایأ  و باشد شده واقع است، ردهک جادیا را جراحت هک یاضربه از ریغ یگرید جراحت ای ضربه با آن

 گأردد  زائل زین منفعت جراحت، و ضربه آن با اتفاقاً و نباشد گرند،یدکی ملزوم و الزم هک یاگونهبه منفعت نقصان ای زوال علت

 .دارد جداگانه هید دامک هر منفعت، و جراحت ای ضربه ابد،ی نقصان ای

 

 و شأود یمأ  پرداخأت  قیعم جراحت همان هید تنها شود، واقع بارهکی جائفه ای و منقّله مانند یقیعم جراحت هرگاه ـ547 ماده

 چنانچأه  شأود،  جادیا منقّله مانند دتریشد جراحت سرس و موضحه مانند ترفیخف جراحت ءابتدا یعنی شود واقع جیتدر به اگر

 باشأد،  یگأر ید ضأربه  سبب به هک یدرصورت و شودیم پرداخت دتریشد جراحت هید تنها باشد اول جراحت تیسرا سبب به

 .رددا جداگانه هید جراحت، دو از کیهر باشد، نفر چند از خواه نفر کی از ضربه دو خواه

 

 آن سأبب بأه  چنانچه و ستین منفعت ای عضو آن یبرا مقدر هید از شیب ت،یجنا کی ارش مقدار منافع، و اعضاء در ـ548 ماده

 .گرددیم نییتع یاجداگانه هید بیآس هر یبرا شود، جادیا آنها در یبیع ای رود نیب از یگرید عضو ای منفعت ت،یجنا
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 هید ریمقاد ـ دوم بخش

 نفس هید ـ اول فصل

 قأوه  سیرئأ  توسأط  سال هر یابتدا در آن زانیم و است شده نییتع شرع مقررات در هک است همان املک هید موارد ـ549 ماده

 .شودیم اعالم و نییتع یرهبر مقام نظر اساس بر لیتفص به هیقضائ

 

 .است مرد هید نصف زن، قتل هید ـ550 ماده

 

 عأالوه بأه  مأرد  هید نصف ل،کمش یخنثا هید و زن هید زن، به ملحق یخنثا هید و مرد هید مرد، به ملحق یخنثا هید ـ551 ماده

 .است زن هید نصف

 یبأدن  یخسأارتها  نیتأمم  صأندوق  از مأرد  هیأ د سأقف  تأا  هید تفاوت معادل ست،ین مرد هیعلیمجن که یاتیجنا هیدرکل أتبصره

 .شودیم پرداخت

 

 .است مسلمان مانند هید امکاح در باشند، مسلمان زنا نیطرف از یکی ای دو هر هک یصورت در زنا از متولد شخص ـ552 ماده

 

 صأورت  تیرضأا  با طرف دو هر از زنا و باشد نداشته همسر و فرزند هک یدرصورت زنا از متولد شخص هید وارث ـ553 ماده

 هیأ د وارث او، اقأوام  ایأ  طأرف  همأان  باشأد،  شده راهکا ای داشته شبهه نیطرف از یکی چنانچه و است یرهبر مقام باشد، گرفته

 .باشندیم

 

 یاسأالم  یجمهأور  یاساسأ  قانون در شده شناخته ینید یتهایاقل بر تیجنا هید ،یرهبر مقام یومتکح نظر براساس ـ554 ماده

 .گرددیم نییتع مسلمان هید اندازه به رانیا

 

 محدوده در ای« الحجهیوذ القعدهیذ رجب، محرم،» حرام یماهها در دو هر هیعلیمجن فوت و بکمرت رفتار هرگاه ـ555 ماده

 ریسأا . گأردد یمأ  افأزوده  زیأ ن هید سومکی نفس، هید بر عالوه باشد، یرعمدیغ خواه یعمد تیجنا خواه شود واقع ه،کم حرم

 .ستین هید ظیتغل مکح مشمول کمتبر و مقدس یزمانها و انهاکم

 مأاه  روز نیآخأر  یشأرع  مغأرب  از هکأ  رجأب  مأاه  ماننأد  اسأت  یشأرع  مغأرب  حأرام،  یماهها انیپا و شروع اریمع أ  تبصره

 .رسدیم انیپا به رجب ماه روز نیآخر یشرع مغرب با و شروع ،یالثانیجماد

 

 از پأس  زیأ ن نیجنأ  سأقط . سأت ین رمسلمانیغ و مسلمان و مرد و زن ربالغ،یغ و بالغ انیم یفرق هید ظیتغل مکح در ـ556 ماده

. اسأت  یجار زین باشد هید نندهکپرداخت المالتیب ای عاقله هک یموارد در ه،ید ظیتغل. است ظیتغل مکح مشمول روح، شیدایپ

 .تاس یجار مکح نیا زین شودیم پرداخت هید آن جواز عدم ای قصاص انکام عدم علتبه هک یعمد قتل در

 

 .ستین یجار منافع و اعضاء بر تیجنا در و است نفس قتل مخصوص هید ظیتغل ـ557 ماده
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 اعضاء هید یعموم قواعد ـ دوم فصل

 مصالحه ه،ید بر ای ستین نکمم آن در قصاص ای ندارد قصاص هک یعمد تیجنا و اعضاء بر یرعمدیغ تیجنا در ـ558 ماده

 .شودیم ثابت هید قانون، نیا در مقرر شرحبه است دهنش مشخص آن مقدار و شده

 

 آن از ینأ یمع نسأبت  ای مقدر هید شرع در تیجنا آن یبرا چنانچه دیآ وارد منافع ای عضو بر یاصدمه تیجنا اثر در هرگاه  ـ559 ماده

 .است مطالبه قابل آن ارش نشده نییتع آن یبرا یخاص مقدار شرعاً چنانچه و مقرر مقدار باشد شده مقرر قانون نیا در مندرج شرحبه

 

 بأه  زن هید شود شتریب ای ثلث چنانچه و است سانکی مرد املک هید ثلث از مترک تا منافع و اعضاء در مرد و زن هید ـ560 ماده

 .ابدییم لیتقل نصف

 

 هأر  هید ثلث، به هید دنیرس کمال شود، وارد عضو چند ای کی بر یمتعدد یبهایآس ضربه، چند ای کی اثر در هرگاه ـ561 ماده

 .شود محسوب تیجنا و بیآس کی عرفاً عضو، بر وارده یبهایآس هکنیا مگر است جداگانه طوربه بیآس

 

 هیأ د از شیبأ  دیأ نبا زن منأافع  و اعضاء بر وارده تیجنا ارش زانیم نکل ستین مرد و زن انیم یفرق ارش موارد در ـ562 ماده

 .باشد مرد در تیجنا همان ارش با یمساو اگرچه باشد، او منافع و اعضاء

 

 زوج، یاعضأا  از کیهر بردن نیب از و املک هید زوج، یاعضا از عضو دو هر و فرد یاعضا از کی هر بردن نیب از ـ563 ماده

 یگأر ید بیترت قانون در هکنیا مگر یظاهر یاعضا از خواه باشد بدن یداخل یاعضا از مزبور عضو خواه. دارد املک هید نصف

 .باشد شده مقرر

 

. دارد را عضأو  همان هید سوم کی فلج، عضو بردن نیب از و عضو آن هید سوم دو ن،یمع هید یدارا عضو ردنک فلج ـ564 ماده

 .گرددیم نییتع ارش ته،رف دست از ییاراک به توجه با رود،یم نیب از آن ییاراک از یدرصد هک عضو ینسب ردنک فلج در

 

 آن نصأف  بأردن  نیب از هک بیترت نیا به دارد هید نسبت همان به مقدر هید یدارا منفعت ای عضو از یقسمت بردن نیب از ـ565 ماده

 .اشدب شده مقرر یگرید بیترت قانون در هکنیا مگر است هید یدارا سوم کی زانیمبه آن سومکی بردن نیب از و نصف زانیمبه

 .شودیم نییتع ارش نباشد، صیتشخ قابل رفته نیب از نسبت هک یموارد در أ١ تبصره

 قطأع  هیأ د باشد آن قطع از ریناگز هیعلیمجن ارشناس،ک صیتشخ به هک دهد قرار یتیوضع در را عضو ت،یجنا هرگاه أ2 تبصره

 .شودیم ثابت عضو

 

 اتیأ ح یدارا یاصأل  عضأو  مانند و است گرفته قرار رفته، نیب از عضو محل در آن امثال و وندیپ اب هک یاعضائ هید ـ566 ماده

. دارد را وبیأ مع عضو هید شود، وبیمع یگرید جهت از یول گردد اتیح یدارا اگر و است یاصل عضو هید زانیمبه شوندیم

 .است یمال ضمان موجب تنها ،یمصنوع یاعضا بردن نیب از
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 ضمان بگذارد یبرجا بدن در خود از یاثر نه و گردد بدن در یبیع و بیآس موجب نه بکمرت رفتار هک یموارد در ـ567 ماده

 .شودیم ومکمح هفت درجه یریتعز شالق ای حبس به بکمرت تصالح، عدم صورت در یعمد موارد در نکل است یمنتف

 

 ینقص و بیع چیه هک شود اصالح یاگونهبه تیجنا از پس چنانچه ت،اس مقدر هید یدارا هک یعضو یستگکدرش ـ568 ماده

 هیأ د عضأو  آن یبأرا  ایأ  شود اصالح نقص و بیع با چنانچه و است ثابت عضو آن هید پنجم و ستیب چهار نماند، یباق آن در

 .باشد شده مقرر آن خالف قانون نیا در هک یموارد در مگر است ثابت ارش نباشد، یمقدر

 

 :است ریز شرح به مقدر هید یدارا عضو هر استخوان شدن خرد و برداشتن کتر ستن،کش هید ـ569 ماده

 .است آن ستنکش هید چهارپنجم شود درمان بیع بدون اگر و عضو آن هید پنجم کی عضو هر استخوان ستنکش هید أالف

 آن شأدن  خأرد  هیأ د چهأارپنجم  شأود  درمأان  بیأ ع بدون گرا و عضو آن هید سوم کی عضو هر استخوان شدن خرد هید أب

 .است استخوان

 .است عضو آن ستنکش هید پنجم چهار عضو هر استخوان برداشتن کتر هید أپ

 هیأ د چهأارم  کیأ  آن، موضأحه  هیأ د زیأ ن و گأردد  آن یسأتگ کش موجب هکآن بدون ندک نفوذ استخوان به هک یجراحت هید أت

 .ستا عضو آن یستگکش

 

 یهأا تیأ جنا عرفاً هک یدرصورت بخورد، کتر ای شود خرد ای ندکبش هم از یجدا نقطه چند از استخوان کی هرگاه ـ570 ماده

 عضأو  هید از مزبور یهاتیجنا هید مجموع و دیآ وجودبه ضربه کی با هرچند دارد جداگانه هید کیهر گردد، محسوب متعدد

 .باشد شتریب هم

 

 ریغ در و ارش موجب نگردد، عضو املک یارافتادگک از ای شلل موجب هک یدرصورت مفصل، از استخوان یدررفتگ ـ571 ماده

 .باشدیم عضو آن هید دوسوم از چهارپنجم موجب بیع بدون درمان درصورت و عضو همان هید سوم دو موجب صورت نیا

 

 .است ثابت یستگکش هید شود، جدا آن از استخوان از یکوچک هکت یتیجنا اثر در هرگاه ـ572 ماده

 

 .دارد یاجداگانه هید کی هر گردد، یگرید صدمه ای عضو نقص موجب استخوان، بر صدمه هرگاه ـ573 ماده

 

 محسأوب  تیجنا دو بخورد، کتر ای ندکبش زین استخوان مفصل، یدررفتگ بر عالوه ضربه، چند ای کی اثر بر هرگاه ـ574 ماده

 ایأ  و نافأذه  ای موضحه مانند یجراحت هم و ندکبش استخوان هم ،یاضربه اثر بر اگر. دارد جداگانه ارش ای هید کیهر و شودیم

 .است یجار مکح نیا زین شود جادیا بدن در جائفه

 

 .ندارد هید در یریتمث تیجنا از پس عضو خوردن وندیپ ـ575 ماده
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 اعضاء مقدر هید ـ سوم فصل

 مو هید ـ اول مبحث

 د،یأ برو دوبأاره  اگأر  و دارد املک هید د،ینرو گرید هک یدرصورت مرد، شیر ای سر یمو تمام بردن نیب از ای و ندنک ـ576 ماده

 و پشأت پر و پشأت مکأ  یمو انیم یفرق مکح نیا در. است ثابت املک هید سومکی شیر به نسبت و ارش سر، یمو به نسبت

 .ستین بزرگسال و کودک

 

 د،یأ برو دوبأاره  اگأر  و زن امأل ک هیأ د موجأب  د،ینرو گرید هک یدرصورت زن، سر یمو تمام بردن نیب از ای و ندنک ـ577 ماده

 .ستین بزرگسال و کودک و پرپشت و پشتمک یمو انیم یفرق مکح نیا در. است مهرالمثل موجب

 .شودیم پرداخت زن، املک هید مقدار به فقط باشد زن املک هید از شیب مهرالمثل اگر أتبصره

 

 پرداخأت  هیأ د نسبت، به دیبا د،ینرو گرید هک برود نیب از یطور مرد شیر ای زن ای مرد سر یمو از یقسمت چنانچه ـ578 ماده

 از نسبت همان به زن سر یمو در و املک هید سومکی از نسبت به شیر در و ارش مرد، سر یمو در د،یبرو دوباره اگر و شود

 .شود پرداخت هید دیبا مهرالمثل،

 

 بأا  سأت، یمعتبرن شأخص  اذن هکأ  یمأوارد  در ای شخص تیرضا با چنانچه مرد، شیر ای مرد ای زن سر یمو ندنک ـ579 ماده

 .ندارد ارش ای هید باشد، الزم یکپزش یهاضرورت جهت به ای باشد او یول تیرضا

 

 هیأ د و باشأد  دنییأ نرو بأر  ارشأناس ک نظأر  چنانچأه . است وثوق مورد ارشناسک با مو دنیینرو و دنییرو صیتشخ ـ580 هماد

 بأه  مأورد  حسأب  مهرالمثأل،  ایأ  و هیأ د سومکی ای ارش بر مازاد دیبا گردد، ثابت او نظر خالف آن از پس یول شود، پرداخت

 مأورد  حسأب  مهرالمثأل،  ایأ  و هیأ د سأوم کیأ  ایأ  ارش و باشد دنییرو بر شناسارک نظر اگر و شود مسترد ه،ید نندهکپرداخت

 .شود پرداخت آن التفاوتمابه دیبا گردد، ثابت او نظر خالف یول شود پرداخت

 

 معتبأر  شأخص  اذن هکأ  یمأوارد  در او یولأ  ای شخص تیرضا بدون اگر ابروها، از کی هر بردن نیب از ای و ندنک ـ581 ماده

 از یمقأدار  اگر و است ارش موجب د،یبرو دوباره اگر و دارد املک هید چهارمکی باشد نندهکزیتجو ضرورت بدون ای و ستین

 .شودیم نییتع مساحت، مقدار احتساب با هید ده،یینرو هک یمقدار به نسبت و ارش ده،ییرو هک یمقدار به نسبت دیبرو آن

 

 بأردن  نیب از مکح آنها، ماندهیباق ردنک زائل باشد، رفته نیب از تیجنا از شیپ ابرو و شیر سر، یمو از یمقدار اگر ـ582 ماده

 .دارد را مو از یقسمت

 ایأ  شیأ ر ایأ  مأو  هید بر عالوه برود، نیب از ابرو ای شیر سر، یمو آن، مانند و پوست ای عضو بردن نیب از با هرگاه ـ583 ماده

 .شودیم پرداخت زین تیجنا ارش ای هید مورد حسب ابرو،
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 خأواه  اسأت،  ارش موجأب  نقص و بیع بروز صورت در بدن یموها ریسا ای کپل یمو از یقسمت ای تمام بردن نیب از ـ584 ماده

 .شودیم پرداخت مو محل ارش ای هید تنها باشد، آن مانند و پوست ندنک ای عضو بردن نیب از با چنانچه و دینرو خواه دیبرو

 

 یعأ یطب حالت ای رنگ هکآن مانند دیبرو نقص و بیع با است رفته نیب از هک مرد شیر ای زن ای مرد سر یمو هرگاه ـ585 ماده

 مأورد  در و امأل ک هید سومکی از شتریب دیبا شیر مورد در مزبور ارش مقدار. است ثابت ارش د،یبرو پشتمک ای ندک رییتغ آن

 ایأ  ارش بأر  عالوه زین زن سر یمو مورد در. شودیم نییتع بیع بدون شیرو درصورت هک باشد یارش از شتریب مرد، سر یمو

 .شود پرداخت حاصله بیع یبرا یگرید ارش دیبا مورد حسب مهرالمثل ای هید ثلث

 

 مکأ ح در یریتأمث  سأوزاندن،  ای ندنک مانند بردن نیب از وهیش و است آن بردن نیب از مو، به صدمه تیمسؤول کمال ـ586 ماده

 .ندارد

 

 

 چشم هید ـ دوم مبحث

 نیا در دارند یینایب هک ییهاچشم. دارد هید نصف آنها از کیهر و املک هید نایب چشم دو بردن نیب از ای و درآوردن ـ587 ماده

 داشأته  فأرق  مهأ  بأا  بأودن  منحأرف  و یورکشب مانند گرید جهات از ای باشد متفاوت آنها یینایب زانیم هرچند سانندکی مکح

 .باشند

 بأه  باشأد  نکأ مم آن مقأدار  نیأی تع هک یدرصورت گردد، چشم از یقسمت یینایب مانع چشم در موجود یدائم هکل هرگاه أ  تبصره

 .شودیم پرداخت ارش صورت، نیا ریغ در و سرک هید از نسبت همان

 

 بأه  ایأ  و یمادرزاد ینایناب گرشید چشم و دارد نایب چشم کی فقط هک یسک ینایب چشم بردن نیب از ای و درآوردن ـ588 ماده

 آن هید استحقاق هک یتیجنا ای قصاص اثر در را گرشید چشم اگر نکل است املک هید موجب باشد رفته نیب از ییرجنایغ علل

 .باشدیم املک هید نصف نا،یب چشم هید باشد داده دست از است داشته را

 

 .است املک هید ششمکی ندارد یینایب هک یچشم هر بردن نیب از ای و درآوردن هید ـ589 ماده

 

 یهأا که هر یأک از پل یششم دیه کامل و دباال، یک یهاکه هریک از پلیامل، دکه یدوچشم، د که مجموع چهارپلید ـ590ماده 

 چهارم دیه کامل است.ن، یکییپا

 .دارد جداگانه هید کیهر ببرد، نیب از جاکی را کپل و چشم یسک هرگاه أ تبصره

 

 هیأ د چهأارم کیأ  موجأب  ن،ییپأا  یهاکپل از کیهر افتنکش و هید ششمکی موجب باال، یهاکپل از کیهر افتنکش ـ591 ماده

 .است
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 ینیب هید ـ سوم مبحث

 نرمأه  تمام بردن نیب از. دارد املک هید است ینیب استخوان نییپا هک یانرمه ای ینیب تمام بردن نیب از ای و ردنک قطع ـ592 ماده

 و دفعأه  کیأ  در ینیب نرمه اگر نکل است املک هید موجب باشد، دفعه کی در هک یدرصورت ینیب استخوان از یمقدار ای تمام با

 .شودیم نییتع ارش استخوان، یبرا و املک هید نرمه یبرا برود، نیب از گرید دفعه در ینیب استخوان از یمقدار ای تمام

 

 بیع بدون چنانچه و دارد املک هید شود، آن رفتن نیب از و ینیب فساد موجب هک یدرصورت ینیب استخوان ستنکش ـ593 ماده

 ایأ  ینأ یب شدن جک در. است ارش موجب ند،ک دایپ بهبود نقص و بیع با اگر و املک هید دهمکی موجب شود اصالح نقص و

 .شودیم ثابت ارش نشود، آن فساد هب منجر هک ینیب استخوان ستنکش

 

 .است املک هید سومکی موجب سوراخ، دو انیم پرده ای ینیب یهاپره از کیهر بردن نیب از ـ594 ماده

 

 .است املک هید سومکی موجب فلج، ینیب بردن نیب از و املک هید دوسوم موجب ،ینیب ردنک فلج ـ595 ماده

 

 باعأث  هک یدرصورت نباشد، خواه باشد همراه یپارگ با خواه آن، انیم فاصل پرده و ینیب طرف دو هر ردنک سوراخ ـ596 ماده

 .است املک هید پنجمکی موجب ابد،ی بهبود اگر و است املک هید سومکی موجب نشود، آن کنو ای ینیب رفتن نیب از

  

 سأتم یبکیأ  ابد،ی بهبود هک یدرصورت و املک هید نهمکی ابدین بهبود هک یتدرصور ینیب طرف کی ردنک سوراخ هید ـ597 ماده

 هکأ  یدرصأورت  و امأل ک هید دونهم ابدین بهبود هک یدرصورت آن وسط پرده با ینیب طرفکی ردنک سوراخ هید و است املک هید

 .است املک هید پانزدهمکی ابد،ی بهبود

 

کیأ  ابدی بهبود اگر و املک هید سومکی نشود، آن کنو ای ینیب رفتن نیب از سبب هک یتدرصور ینیب ردنک پاره هید ـ598 ماده

 .است املک هید دهم

 

 .باشدیم املک هید نصف است، خون دنیکچ محل هک ینیب کنو بردن نیب از هید ـ599 ماده

 

 گوش الله هید ـ چهارم مبحث

 .دارد املک هید نصف آنها از کیهر بردن نیب از و املک هید گوش، الله دو بردن نیب از ـ600 ماده

 .است املک هید ششمکی موجب گوش، هر نرمه بردن نیب از أ تبصره

 

 اسأت  املک هید نهمکی موجب گوش، کی نرمه ردنک پاره و املک هید ششمکی موجب گوش، کی الله ردنک پاره ـ601 ماده

 .است ثابت ارش امل،ک یبهبود صورت در مورد دو هر در و
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 .دارد را آن هید سومکی شده،فلج گوش الله دنیبر و آن هید دوسوم گوش، هر الله ردنک فلج ـ602 ماده

 

 دیأ با زیأ ن موضحه هید گوش، الله هید بر عالوه گردد ظاهر آن ریز استخوان هک شود قطع ینحوبه گوش الله هرگاه ـ603 ماده

 .شود پرداخت

 

 سأان کی فصأل  نیأ ا امکأ اح در باشأد  امأل ک اتیح و حس یدارا و سالم آن الله هک یوبیمع ای ناشنوا و شنوا گوش ـ604 ماده

 .هستند

 

 آن هیأ د نأد، ک دایپ نقصان ای برود نیب از زین ییشنوا حس آن اثر در اگر و است ارش موجب گوش، پرده ردنک پاره ـ605 ماده

 .شود پرداخت دیبا زین

 

 هأر  شود آن یستگکش و استخوان به تیسرا موجب ای ندک تیسرا ییشنوا حس به گوش به رساندن بیآس هرگاه ـ606 ماده

 .دارد یاجداگانه هید دامک

 

 لب هید ـ پنجم مبحث

 لأب  تمأام  نسبت به لب از یارمقد بردن نیب از هید و دارد املک هید نصف ،کیهر و املک هید لب، دو بردن نیب از ـ607 ماده

 .شودیم محاسبه

 همأان  آن طأول  و متصأل  ینیب وارهید و روزنه دو به و پوشاندیم را لثه هک است یمقدار عرض، نظر از باال لب حدود أتبصره

 هیحاشأ . تاس دهان طول همان آن طول و پوشاندیم را لثه هک است یمقدار عرض، نظر از نییپا لب حدود و است دهان طول

 .شودینم محسوب لبها جزء هاگونه

 

 شأدن  انیأ نما موجأب  خواه است ارش موجب گردد آن از یقسمت ای و لب دو ای کی شدن جمع باعث هک یتیجنا ـ608 ماده

 .نشود خواه بشود هادندان

 

 نأرود،  نأار ک هأا دندان از آن مانند و خنده با هک یاگونهبه گردد لبها از کیهر شدن فلج و سست موجب هک یتیجنا ـ609 ماده

 .است آن هید سومکی موجب شده فلج و سست یلبها از کیهر بردن نیب از و لب کی هید دوسوم موجب

 

 بأدون  یبهبأود  صأورت  در و امأل ک هید سومکی شود، هادندان شدن انینما باعث هک ینحوبه لب دو هر افتنکش ـ610 ماده

 دهأم کیأ  موجب ب،یع بدون یبهبود درصورت و املک هید ششمکی موجب لب کی افتنکش. دارد املک هید پنجمکی ب،یع

 .است املک هید

 متالحمأه  و هیأ دام حارصأه،  قیمصاد از هک یصورت در نگردد هادندان شدن انینما باعث هرگاه لب بر وارده جراحات أ  تبصره

 .دارد را ورکمذ جراحات مکح باشد،
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 زبان هید ـ ششم مبحث

 از ییایأ گو نسأبت  بأه  آن از یقسمت بردن نیب از هید و است املک هید موجب ایگو زبان تمام بردن نیب از ای و قطع ـ611 ماده

   .شودیم محاسبه حروف به هید تمام میتقس با هک است رفته نیب

 قدرت بردن نیب از هکنیا مانند شودیم نییتع هیعلیجنم لمکت زبان حروف به توجه با حرف هر یادا بردن نیب از هید أ١ تبصره

 .است املک هید ودومیسکی زبان،یفارس شخص حرف کی یادا

 نأد، ک تلفظ تواندینم را حروف از یبرخ ای دیگویم سخن یتند ای یندک به ای و است زبان نتکل یدارا هک یشخص أ2 تبصره

 .  شودیم محسوب ایگو

 

 مقدار همان موجب آن، از یمقدار بردن نیب از و است املک هید سومکی موجب الل زبان تمام بردن نیب از و قطع ـ612 ماده

 .است زبان تمام مساحت نسبت به هید

 ایأ گو ست،ین گفتن سخن به قادر موقت طوربه یاعارضه واسطه به هک یسک نکل است یعارض و یمادرزاد از اعم الل أتبصره

 .شودیم سوبمح

 

 و گأردد  حأروف  از یتعأداد  یادا قأدرت  رفأتن  نیب از موجب و ندک قطع را یسک زبان از یمقدار یشخص هرگاه ـ613 ماده

 هأر  شأود  حأروف  از یگأر ید تعأداد  یادا قأدرت  رفأتن  نیب از موجب و ندک قطع را او زبان از گرید یمقدار یگرید شخص

 .باشدیم ضامن است، برده نیب از را آنها یادا قدرت هک یحروف تعداد  نسبت به شخص

 

 بعأداً  اگأر  نکأ ل اسأت  امأل ک هید موجب ده،ینرس فرا او گفتن سخن زمان هک یکودک زبان تمام بردن نیب از و قطع ـ614 ماده

 .شودیم مسترد هید سومکی بر مازاد است، بوده الل هک شود معلوم

 

 شده، قطع مساحت نسبت زانیمبه شود قطع است، دهینرس فرا او گفتن سخن زمان هک یکودک زبان از یقسمت هرگاه ـ615 ماده

 هکأ  شأود  معلأوم  چنانچه و گرددیم مسترد آن دوسوم است، بوده الل کودک هک شود معلوم بعداً اگر نکل شودیم پرداخت هید

 دیأ با آن التفأاوت مابأه  باشأد،  شأتر یب رفتأه  نیبأ  از ییایگو نسبت هید از رفته نیب از حروف هید هک یدرصورت است، بوده ایگو

 .شود پرداخت

 

 دندان هید ـ هفتم مبحث

 :شودیم عیتوز ریز بیترتبه هک دارد املک هید گانهوهشتستیب دائم یهادندان تمام بردن نیب از ـ616 ماده

 جمعأاً  و دیرویم نییپا در عدد دو و باال در عدد دو دامک هر از هک شین و ییچهارتا ش،یپ: از عبارتند هک جلو یهادندان أالف

 .دارد املک هید ستمیبکی دامک هر است، عدد دوازده

 شأانزده  جمعأاً  و دارد قرار ضرس سه و کضاح کی دامک هر در نییپا و باال از یانیپا سمت چهار در هک عقب یهادندان أب

 .دارد ملاک هید چهلمکی دامک هر است، عدد
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 ثابأت  ارش شود، حاصل ینقص آنها ندنک در اگر باشد دهییرو هک نحو هر به و باشد هک نام هر به یاضاف یهادندان ـ617 ماده

 .ندارد زین ارش نشود حاصل ینقص چگونهیه اگر و گرددیم

   .است ثابت ارش مزبور، جراحت یبرا د،یآ دوجوبه یجراحت نکل نشود حاصل ینقص زائد دندان ندنک در هرگاه أ١ تبصره

 ایأ  زائأد  ارشأناس، ک به رجوع با و باشد داشته وجود دیترد زائد، ای است یاصل شدهندهک دندان هکنیا مورد در هرگاه أ2 تبصره

 .  شودیم پرداخت زائد دندان ارش و یاصل دندان هید از نیاالمراقل نشود، مشخص آن بودن یاصل

 

 خأواه  ابأد ییمأ  اهشکأ  املک هید از نسبت همان به باشد مترک عدد وهشتستیب از یدائم یاصل یهادندان هرگاه ـ618 ماده

 .باشد شده مک یاعارضه اثر در ای باشد مترک خلقتاً

 

 اهیسأ  ت،یأ جنا اثأر  در ینأدان د اگأر  و ندارد وجود دارند، گوناگون یرنگها هک ییهادندان انیم یتفاوت هید زانیم در ـ619 ماده

 .است دندان همان هید سومکی است، شده اهیس قبالً هک یدندان هید و است دندان همان هید دوسوم آن هید فتدین و شود

 دنأدان  یشخص آن از پس اگر و است ثابت ارش برود، نیب از آن منفعت ای شود اهیس هکآن بدون دندان، رنگ رییتغ در أ  تبصره

 .بدهد را دندان همان املک هید دیبا ،ندکب را مزبور

 

 صأورت  نیأ ا ریغ در و دندان همان هید موجب باشد، آن بردن نیب از مکح در هرگاه دندان ردنک لق ای کتر جادیا ـ620 ماده

 .است ارش موجب

 

 .است ارش موجب صورت نیا ریغ در و دندان همان هید موجب است، یباق آن منفعت هک خوردهکتر ای لق دندان ندنک ـ621 ماده

 

 مقدار شکستن از بعد یسک اگر و دارد را دندان همان هید شه،یر یبقا با است انینما که دندان از مقدار آن شکستن ـ622 ماده

 .شودیم نییتع ارش ،یگرید ای است شکسته را دندان انینما مقدار که باشد یکس بکمرت خواه بکند، را شهیر مزبور

 .  دارد هید نسبت همان به دندان انینما قسمت از یمقدار شکستن أ١ تبصره

 دنأدان  هیأ د از نسأبت  همأان  بأه  باشأد  رفته نیب از قبالً یاعارضه ای تیجنا اثر در شده کنده دندان از یقسمت هرگاه أ2 تبصره

 .ابدییم اهشک

 

 در هکأ  دیأ نرو یدائمأ  دنأدان  گردد موجب آن کندن هکنیا مگر است ثابت املک هید صدمکی یریش دندان کندن در ـ623 ماده

 .  شود پرداخت یدائم دندان کامل هید دیبا صورت نیا

 .است ارش موجب یریش دندان افتنکش و ردنک وبیمع ،ستنکش أتبصره

 

 ماننأد  و دیأ برو یگأر ید دندان آن، محل در دوباره اگرچه شود،یم ثابت دندان همان هید یدائم دندان شدن ندهک با ـ624 ماده

 .برردازد را دندان همان کامل هید دیبا بکند، دوباره را شده دهییرو دندان یشخص چنانچه و شود سابق

 

 اتیأ ح و حأس  یدارا یاصأل  دندان مانند و ردیگ قرار دندان همان ای یگرید دندان شده ندهک دندان یجا به هرگاه ـ625 ماده

 .است یمال ضمان موجب آن کندن نباشد، اتیح و حس یدارا اگر لکن دارد را دندان همان هید آن، کندن شود،
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 گردن هید ـ هشتم مبحث

 و کامأل  هیأ د موجب حالت نیا ماندن یباق و یبهبود عدم صورت در یستگکش اثر در گردن یدگیخم و شدن کج ـ626 ماده

 .است ارش موجب یشدگ جک و یدگیخم التح زوال و یبهبود صورت در

 

 .است ارش موجب آن یدگیخم و شدن کج بدون گردن یشکستگ ـ627 ماده

 

 .است ارش موجب شود گردن تکحر مانع ای و آن نقص ای و غذا دنیجو ای بردن فرو مانع هک گردن بر تیجنا ـ628 ماده

 

 فک هید ـ نهم مبحث

 هأر  کامأل،  هیأ د است، نییپا یهادندان شیرو محل که فک راست و چپ استخوان دو بردن نیب از ای و ردنک عقط ـ629 ماده

 .دارد هید نسبت همان به آنها از یمقدار و کامل هید نصف آنها از کدام

 

 کدام هر ندیبب بیآس ای برود نیب از آن ریغ ای دندان فک، با اگر و است اعضاء ریسا و دندان هید از مستقل فک، هید ـ630 ماده

 .دارد جداگانه ارش ای هید

 

 زیأ ن آن ارش شود، آن نقص موجب ای دنیجو مانع چنانچه و دارد ارش شود، کف تکحر یندک موجب هک یتیجنا ـ631 ماده

 .شودیم افزوده

 

 .است ارش موجب باال، کف از یقسمت ای تمام بردن نیب از ـ632 ماده

 

 مکأ ح مشأمول  بأاال  کفأ  اسأتخوان  یسأتگ کش و اسأتخوان  یستگکش مکح مشمول نییپا کف استخوان یستگکش ـ633 دهما

 .است صورت و سر یهااستخوان یستگکش

 

 .دارد املک هید سومکی فلج، کف قطع و املک هید دوسوم ن،ییپا کف ردنک فلج ـ634 ماده

 

 پا و دست هید ـ دهم مبحث

 نصأف  موجأب  باشأد،  املک انگشتان یدارا هکآن شرطبه مچ مفصل از دستها از کیهر بردن نیب از ای و ردنک قطع ـ635 ماده

 .باشد دست کی یدارا علت هر به خواه و دست دو یدارا هیعلیمجن خواه است املک هید

 

 .است املک هید نصف وجبم مچ، تا ای انگشتان یانتها از دست کی انگشتان تمام قطع ـ636 ماده

 

 .است ارش موجب باشد،ینم انگشت یدارا علت هر به هک یدست فک بردن نیب از ای و ردنک قطع ـ637 ماده
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 فکأ  ارش از ینسبت انگشتان، آن هید بر عالوه دارد، انگشت پنج از مترک هک یدست فک بردن نیب از ای و ردنک قطع در أ  تبصره

 فکأ  ارش چهارپنجم انگشت، کی هید بر عالوه باشد، انگشت کی یدارا دست مچ اگر هک بیترت نیدب است، ثابت زین دست

 عأالوه  باشأد،  انگشت سه یدارا اگر و دست فک ارش پنجمسه انگشت، دو هید بر عالوه باشد، انگشت دو یدارا اگر و دست

 فکأ  ارش پنجمکی انگشت، چهار هید بر وهعال باشد، انگشت چهار یدارا اگر و دست فک ارش دوپنجم انگشت، سه هید بر

 .شودیم پرداخت زین دست

 

 از بازو یدارا دست قطع و دارد املک هید نصف نباشد خواه باشد فک یدارا خواه آرنج، از ساعد یدارا دست قطع ـ638 ماده

 .دارد املک هید نصف نباشد، خواه باشد آرنج یدارا خواه شانه،

 

 قطأع  آرنأج  از بأاالتر  اگأر  اسأت  ساعد یدارا هک یدست زین و مچ مفصل از باالتر اگر است انگشتان یدارا هک یدست ـ639 ماده

 .باشدیم زین شده قطع هک یزائد مقدار ارش موجب امل،ک هید نصف بر عالوه گردد

 

 زائأد  دسأت  قطع و املک هید نصف بموج است، دست دو یدارا شانه ای آرنج ای مچ از هک یسک یاصل دست قطع ـ640 ماده

 .است وثوق مورد ارشناسک برعهده زائد و یاصل دست صیتشخ. است ارش موجب

 

 .است املک هید دهمکی دست، یاصل انگشتان از کیهر هید ـ641 ماده

 

 موجأب  شست، انگشت بند ره و انگشت آن هید سومکی موجب شست، ریغ انگشت بند هر بردن نیب از ای دنیبر ـ642 ماده

 .است شست هید نصف

 

 بنأد  هیأ د و یاصأل  بند همان هید سومکی زائد، انگشت یبندها هید و یاصل انگشت هید سومکی زائد، انگشت هید ـ643 ماده

 .است انگشت همان یاصل بند هید سومکی یاصل انگشت زائد

 .شودیم استهک آن هید مقدار از زانیم همان به باشد داشته نقصان انگشت بند هک یدرصورت أ تبصره

 

 دسأت  قطأع  هیأ د انگشأت،  همان هید دوسوم انگشت هر ردنک فلج هید دست، هید دوسوم دست هر ردنک فلج هید ـ644 ماده

 .است انگشت همان هید سومکی فلج انگشت قطع هید و دست هید سومکی فلج

 

 بیأ ع بأدون  اگأر  و امأل ک هیأ د درصدکی د،یبرو وبیمع و فاسد ای دینرو گرید هک یطوربه نناخ بردن نیب از هید ـ645 ماده

 .باشدیم املک هید درصدمین د،یبرو

 

 .است یجار زین آن انگشتان و پا در آن، انگشتان و دست هید در ورکمذ امکاح ـ646 ماده
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 منگاهینش و نخاع فقرات، ستون هید ـ ازدهمی مبحث

 :است لیذ بیترتبه فقرات ستون ستنکش هید  ـ647 ماده

 .است املک هید موجب د،یدرآ دهیخم صورتبه عالج از بعد ای و نشود درمان اصالً هک یدرصورت فقرات ستون ستنکش أالف

 رفأتن  راه توان هیعلیمجن هکنیا ندمان گردد منافع از یکی رفتن نیب از موجب یول شود درمان بیعیب هک فقرات ستون ستنکش أب

 .است املک هید موجب برود، نیب از یو ادرار نترلک ای یجنس توان ای و باشد نداشته نشستن ای

 امأل ک هیأ د بأر عأالوه  شأود، ( ب) بنأد  در منأدرج  موارد لیقب از یعوارض موجب و نشود درمان هک فقرات ستون ستنکش أپ

 .است زین حاصله عوارض از کیهر ارش ای هید موجب فقرات، ستون یستگکش

 .است املک هید دهمکی موجب شود، درمان بیع بدون هک فقرات ستون ستنکش أت

 فلأج  یبرا هید دوسوم موجب فقرات، ستون هید بر عالوه گردد پاها شدن حسیب و فلج موجب هک فقرات ستون ستنکش أث

 .است زین پا دو

 اسأتخوان  و گأردن  یهامهره جزبه فقرات ستون یهامهره از مهره چند ای کی ستنکش فقرات، ستون ستنکش از مراد أ١ تبصره

 .باشدیم دنبالچه

 درمأان  یدگیأ خم هک یدرصورت گردد فقرات ستون ستنکش موجب هکآن بدون شود پشت یدگیخم سبب هک یتیجنا أ2 تبصره

 .است املک هید دهمکی آن هید شود، درمان بیع بدون هک یدرصورت و املک هید موجب نشود،

 

 .دارد هید عرض، مساحت نسبت به آن از یجزئ قطع و املک هید نخاع قطع ـ648 ماده

 

 .شودیم افزوده نخاع هید بر عضو آن ارش ای هید مورد حسب شود، گرید عضو بیع موجب نخاع قطع هرگاه ـ649 ماده

 

 بأه  آن، از یقسمت و املک هید نصف آنها، از دامک هر و املک هید برسد، استخوان به هک ینحوبه رلک دو بردن نیب از ـ650 ماده

 .دارد هید نسبت همان

 

 مأدفوع  ضأبط  بأه  قادر هیعلیمجن شود باعث مزبور تیجنا هکآن مگر است ارش موجب دنبالچه، استخوان ستنکش ـ651 ماده

 پرداخأت  زیأ ن آن ارش نباشأد،  بأاد  ضأبط  به قادر یول باشد مدفوع ضبط به قادر اگر و دارد املک هید صورت نیا رد هک نباشد

 .شودیم

 

 گأردد،  هأردو  ای مدفوع ای ادرار ضبط عدم موجب است شده وارد مقعد و هاضهیب فاصل حد به هک یاصدمه هرگاه ـ652 ماده

 .دارد املک هید کی
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 ترقوه و دنده هید ـ دوازدهم مبحث

 کیأ هر ستنکش هید و املک هید چهلمکی ند،کیم حفاظت آن از هک قلب به طیمح یهادنده از کیهر ستنکش هید ـ653 ماده

 .باشدیم املک هید صدمکی گر،ید یهادنده از

 .  است ارش موجب دنده ندنک أ تبصره

 

کیأ  قلب، به طیمح یهادنده از کیهر خوردن کتر هید آن، ستنکش هید چهارمکی ها،ندهد از کیهر موضحه هید ـ654 ماده

 هأزارم هفأت  گرید یهادنده از کیهر خوردن کتر هید. است املک هید هزارم میونهفت آن، یدررفتگ هید و امل،ک هید هشتادم

 .است املک هید هزارمپنج آنها یدررفتگ هید و املک هید

 

 .است املک هید نصف موجب آنها، از دامک هر و املک هید موجب ترقوه، استخوان دو بردن نیب از و قطع ـ655 ماده

 

 در و امأل ک هیأ د درصأد  چهار موجب شود، درمان بیع بدون هک یدرصورت ترقوه یهااستخوان از کیهر ستنکش ـ656 ماده

 .است املک هید فنص موجب شود، درمان بیع با ای و نشود درمان هک یصورت

 

 یدررفتگأ  هیأ د هزارم،پنج و ستیب آن، موضحه هید هزارم، ودویس ترقوه، یهااستخوان از کیهر خوردن کتر هید ـ657 ماده

 .است املک هید هزارمده آن، شدن سوراخ هید و هزارمستیب آن،

 

 افضاء و ارتکب ازاله هید ـ زدهمیس مبحث

 ضأمان  موجب باشد گرفته صورت تیرضا بدون و یگرید لهیوس هر به ای مقاربت با رهمسریغ ارتکب زالها هرگاه ـ658 ماده

 .است مهرالمثل

 .ستین ثابت یزیچ باشد گرفته انجام تیرضا با و مقاربت با ارتکب ازاله هرگاه أ١ تبصره

 .است تیرضا عدم مکح در نداشته زنا به یاقعو تیرضا هک یرَهکم ای مجنون ای نابالغ دختر تیرضا أ2 تبصره

 

 خود ادرار نتواند شخص و دهید بیآس مثانه هکآن مانند دیآ وجودبه زین یگرید تیجنا ارتکب ازاله همراه به هرگاه ـ659 ماده

 .دارد جداگانه ارش ای هید مورد حسب مزبور تیجنا ند،ک ضبط را

 

 :است ضمان موجب لیذ بیترت به همسر یافضا ـ660 ماده

 .شود پرداخت دیبا زن املک هید باشد، مقاربت از ریغ یسبب به افضاء و بالغ همسر، هرگاه أالف

 یکأ ی وفأات  زمان تا زین نفقه زن، املک هید و مهر تمام بر عالوه باشد یجنس مقاربت سبب به افضاء و نابالغ همسر، هرگاه أب

 .باشد داده طالق را او چند هر است زوج هعهد بر نیزوج از

 .است غائط و ضیح ای ضیح و بول یمجرا دو شدن یکی از عبارت افضاء أ تبصره
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 :است ضمان موجب لیذ بیترتبه رهمسر،یغ یافضا ـ661 ماده

 ازالأه  درصأورت  زن، امأل ک هید و مهرالمثل بر عالوه باشد، مقاربت سبب به افضاء و بوده رَهکم ای نابالغ شدهافضاء هرگاه أالف

 ارت،کأ ب ازالأه  درصأورت  و زن امأل ک هیأ د باشأد،  رمقاربأت یغ به افضاء اگر و بود خواهد ثابت زین ارهکالبارش ارت،کب

 .است ثابت زین مهرالمثل

 .بود خواهد ثابت زن املک هید ختپردا تنها باشد، گرفته انجام مقاربت قیطر از و بالغ زن تیرضا با افضاء هرگاه أب

 .باشدیم زین ارهکالبارش موجب ارت،کب ازاله درصورت ه،ید و مهرالمثل بر عالوه شبهه به یوط از یناش یافضا أپ

 

 ضهیب و یتناسل اندام هید ـ چهاردهم مبحث

 بأه  گأاه ختنأه  از مترک در و است املک هید موجب آن، از شتریب ای و گاهختنه تا مرد یتناسل اندام بردن نیب از و قطع ـ662 ماده

 .شودیم پرداخت هید نسبت همان به و محاسبه گاهختنه نسبت

 است، ضهیب فاقد ای وبیمع ای سالم ضهیب یدارا هک یشخص و میعق ر،یپ جوان، ،کودک اندام نیب یتفاوت مکح نیا در أ١ تبصره

 .ندارد وجود

 انأدام  از گأر ید یقسأمت  ایأ  مانأده یباق یگأر ید شخص ای بکمرت سرس و برود نیب از گاهختنه تا ضربه کی با هرگاه أ2 تبصره

 .است ثابت ارش شتر،یب مقدار در و املک هید گاه،ختنه به نسبت ببرد، نیب از را یتناسل

 نسأبت  بأه  کیأ هر نأد، ک قطأع  یگأر ید شأخص  را گأاه نهخت از گرید قسمت و یشخص را گاهختنه از یقسمت هرگاه أ3 تبصره

 مانأده یباق یگأر ید و نأد ک قطأع  را گأاه ختنه از یقسمت یشخص چنانچه و باشندیم ضامن اند،ردهک قطع گاهختنه از هک یمساحت

 گاهختنه از شده قطع مساحت مقدار به هید اول، تیجنا به نسبت ند،ک قطع یتناسل اندام از یقسمت ای تمام انضمام به را گاهختنه

 .است ثابت یتناسل اندام از شده قطع زائد مقدار ارش و هید هیبق دوم، تیجنا به نسبت و

 

 در نکأ ل اسأت  امأل ک هید دوسوم موجب سالم اندام ردنک فلج و املک هید سومکی موجب فلج، یتناسل اندام قطع ـ663 ماده

 .است ثابت املک هید ثلث نیعنّ اندام قطع

 .دارد هید آن ریغ خواه باشد گاهختنه مقطوع قسمت خواه ،یتناسل اندام تمام نسبت به فلج اندام از یقسمت قطع أ تبصره

 

 بأردن  نیبأ  از و قطأع  و است زن املک هید نصف موجب زن، یتناسل اندام طرف دو از کی هر بردن نیب از و قطع ـ664 ماده

 لیأ قب از وبیأ مع و سالم بزرگسال و خردسال ره،کربایغ و رهکبا انیم یفرق مکح نیا رد. دارد هید نسبت همان به آن، از یبخش

 .ستین قرناء و رتقاء

 

 .دارد هید ثلث راست، ضهیب قطع و هید ثلث دو چپ، ضهیب قطع و املک هید بارهکی ضهیب دو قطع ـ665 ماده

 .ستین آن مانند و سالم و نیعن و بزر  و کودک و ریپ و جوان نیب ورکمذ مکح در یفرق أ تبصره

 

 امأل ک هیأ د دهأم هشأت  آن هید شود دیمف رفتنراه مانع تورم اگر و است املک هید دودهم ضه،یب کی ردنک ورم هید ـ666 ماده

 .است
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 مردانأه  یتناسأل  انأدام  ایأ  هأا ضهیب قطع. است املک هید موجب مرد، به ملحق یخنثا مردانه یتناسل اندام ای هاضهیب قطع ـ667 ماده

 .است ارش موجب زن، به ملحق ای لکمش یخنثا

 

 .است ارش موجب زن، ای مرد عانه بردن نیب از ـ668 ماده

 

 پستان هید ـ پانزدهم مبحث

 نسبت همان به آن از یمقدار بردن نیب از و زن املک هید نصف موجب زن، پستان دو از کیهر بردن نیب از و قطع ـ669 ماده

 ایأ  برود نیب از هم آن اطراف گوشت ای پوست از یمقدار پستان از یبخش ای تمام رفتن نیب از با همراه اگر و است هید موجب

 .شود پرداخت دیبا زین مزبور تیجنا ارش ای هید پستان، هید بر عالوه گردد، یگرید تیجنا موجب

 

 هأر  جأاد یا ایأ  و پسأتان  از ریش خروج ردنک متعذر ای ریش دیتول قدرت بردن نیب از ای زن تانپس ریش ردنک قطع در ـ670 ماده

 .است ثابت ارش آن، در یگرید نقص

 

 منافع هید یعموم قواعد ـچهارم فصل

 منفعت زوال در هیعلیمجن و بکمرت انیم اختالف موارد در. است اعضاء هید اثبات ادله همان منافع، هید اثبات ادله ـ671 ماده

 منفعأت  نقصأان  ایأ  زوال وثأوق،  مورد ارشناسک قول ای یقاض علم نه،یب اقرار، ش،یآزما و اختبار قیطر از چنانچه آن، نقصان ای

 و نأد ک ثابأت  را هیأ د اسأت،  مقأرر  اعضأاء  هید در هک ینحو به قسامه با تواندیم هیعلیمجن لوث، تحقق صورت در نشود ثابت

 بأه  یازیأ ن و شأود یمأ  ثابأت  هیعلیمجن سوگند کی با هید باشد اختالف شده ناقص ای زائل منفعت بازگشت به نسبت چنانچه

 .ستین قسامه

 

 از قبأل  هیأ علیمجن چنانچه باشد ینیمع مدت در شده ناقص ای زائل منفعت بازگشت یارشناسک نظر هک یموارد در ـ672 ماده

 .شودیم ثابت هید ندک فوت شده نییتع مدت

 

 در منفعأت  هیأ د شأود  هیعلیمجن مر  سبب و ندک تیسرا است، شده منافع از یکی زوال موجب هک یتیجنا هرگاه ـ673 ماده

 .است مطالبه قابل نفس هید تنها و ندکیم تداخل نفس هید

 

 منفعأت،  هکأ  یعضو ده،یگرد نییتع شده، ناقص ای زائل منفعت بازگشت یبرا یمعتبر قیطر به هک یمهلت در هرگاه ـ674 ماده

 ب،کأ مرت د،یایب رونیب حدقه از است رفته نیب از موقت طوربه آن یینایب هک یچشم مثال عنوان به برود، نیب از است آن به قائم

 دوم، بکأ مرت باشد گرید شخص تیجنا سبببه عضو آن رفتن نیب از چنانچه و است منفعت آن موقت زوال ارش ضامن فقط

 .باشدیم عضو آن املک هید نضام
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 منافع مقرر هید ـ پنجم فصل

 عقل هید ـاول مبحث

 و ضأربه  رادیأ ا اثأر  در تیأ جنا خأواه  اسأت،  ارش موجأب  آن در نقص جادیا و املک هید موجب عقل ردنک زائل ـ675 ماده

 .باشد آن مانند و ترساندن خواه و جراحت

 .است ثابت ارش شود یادوار جنون دچار هیعلیجنم هک یصورت در أتبصره

 

 .است ثابت ارش نرسد جنون حد به که یصورت در یروان اختالل زین و حافظه نقصان و زوال در ـ676 ماده

 

 و اسأت  ارش ایأ  هیأ د موجأب  مأورد،  حسب باشد یعمد هرچند شود آن شدنمک ای عقل زوال موجب هک یتیجنا ـ677 ماده

 .شودینم قصاص بکتمر

 

 یاجداگانأه  ارش ایأ  هید کیهر ابد،ی نقصان ای شود زائل عقل صورت، ای سر ستنکش مانند یاصدمه اثر در هرگاه ـ678 ماده

 .دارد

 .شودیم پرداخت ارش و مسترد هید برگردد، عقل املک هید افتیدر از پس و گردد زائل عقل یتیجنا اثر در هرگاه ـ679 ماده

 

 ثابأت  نفأس  هیأ د گأردد،  او فأوت  بأه  یمنته چنانچه برود، اغماء به و شود هوشیب هیعلیمجن یتیجنا اثر در هرگاه ـ680 ماده

 زیأ ن یگرید یبهایآس و عوارض چنانچه و شودیم ثابت ارش بوده، هوشیب هک یزمان به نسبت د،یآ هوش به چنانچه و شودیم

 .شود پرداخت دیبا زین مزبور عوارض ارش ای هید د،یآ وجودبه

 

 بأر  تیأ جنا ه،یأ د و قصأاص  بأه  مربأوط  امکأ اح جهت از است آن مانند و یهوشیب ای اغماء در هک یسک بر تیجنا ـ681 ماده

 .شودیم محسوب اریهوش شخص

 

 ییشنوا هید ـ دوم مبحث

 ییشأنوا  هرچنأد  دارد املک هید نصف گوش کی ییشنوا بردن نیب از و املک هید گوش دو هر ییشنوا بردن نیب از ـ682 ماده

 .نباشد اندازه کی به گوش دو

 

 .است املک هید نصف موجب شنود،ینم او یگوشها از یکی هک یشخص یشنوا گوش ییشنوا بردن نیب از ـ683 ماده

 

 .دارد هید نسبت همان به اشدب صیتشخ قابل آن مقدار هک یدرصورت ییشنوا اهشک ـ684 ماده

 

 هأا، تیأ جنا از کیهر ابدی نقصان ای برود نیب از ییشنوا یگرید تیجنا هر ای و گوش بردن نیب از ای قطع با هرگاه ـ685 ماده

 .دارد جداگانه ارش ای هید
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 هیأ د گأردد،  دنیشأن  مأانع  املک طوربه هک ینحوبه شود جادیا یدائم نقص ،ییشنوا یمجرا در یتیجنا اثر در هرگاه ـ686 ماده

 .شودیم نییتع ارش باشد یموقت نقص هک یدرصورت و است ثابت ییشنوا

 

 زمان تازه هک یکودک ای و دیبگو سخن نتواند رشدنک اثر در است دهینرس فرا او گفتن سخن زمان هک یکودک هرگاه ـ687 ماده

 ایأ  هیأ د ،ییشأنوا  هیأ د بأر عالوه آورد، زبان بر و ردیگ ادی را گرید لماتک نتواند دنش رک اثر در است دهیرس فرا او گفتن سخن

 .شودیم ثابت مورد حسب ز،ین گفتار نقص ای زوال ارش

 

 .دارد املک هید کی دامکهر برود، نیب از دو هر ،ییایگو و ییشنوا حس یتیجنا اثر در هرگاه ـ688 ماده

 

 ییانیب هید ـ سوم مبحث

 .  دارد املک هید نصف چشم کی یینایب بردن نیب از و املک هید چشم دو هر یینایب بردن نیب از ـ689 ماده

 مانند گرید جهات از ای باشد متفاوت آنها یینایب زانیم هرچند هستند سانکی ورکمذ مکح در دارند یینایب هک ییچشمها أتبصره

 .باشند داشته تفاوت هم با بودن منحرف و یورکشب

 

 نباشأد،  صیتشخ قابل چنانچه و دارد هید نسبت همان به باشد صیتشخ قابل آن مقدار هک یدرصورت ،یینایب اهشک ـ690 ماده

 .است ارش موجب

 

 علأل  اثأر  در ای و بوده یمادرزاد ینایناب گرشید چشم و دارد نایب چشم کی فقط هک یسک چشم یینایب بردن نیب از ـ691 ماده

 را آن هیأ د اسأتحقاق  هک یتیجنا ای قصاص اثر در را گرشید چشم اگر نکل است املک هید موجب باشد، رفته نیب از ییرجنایغ

 .باشدیم املک هید نصف نا،یب چشم هید باشد، داده دست از است، داشته

 

 در اگأر  نکل ندارد یگرید هید  ،یینایب رفتن نیب از و دارد هید کی فقط حدقه از چشم آوردن رونیب ای بردن نیب از ـ692 ماده

 .دارد جداگانه ارش ای هید مورد حسب دامکهر ابد،ی نقصان ای برود نیب از زین یینایب سر، ستنکش مانند یگرید صدمه اثر

 

 ییایبو هید ـ چهارم مبحث

 .دارد ارش آن، از یقسمت بردن نیب از و است املک هید موجب ،ییایبو املک بردن نیب از ـ693 ماده

 .دارد املک هید نصف برود نیب از املک طور به ینیب دوسوراخ از یکی ییایبو ت،یجنا اثر در اگر أ تبصره

 

 ایأ  هیأ د ت،یأ جنا هر ابدی نقصان ای برود نیب از زین ییایبو یگرید تیجنا ای ینیب بردن نیب از ای دنیبر اثر در هرگاه ـ694 ماده

 .دارد جداگانه ارش
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 ییچشا هید ـ پنجم مبحث

 .است ارش موجب آن، نقصان و ییچشا حس بردن نیب از ـ695 ماده

 

 از یبخشأ  قطأع  بأا  اگأر  و شأود یم پرداخت زبان قطع هید فقط برود، نیب از ییچشا حس زبان، تمام قطع با هرگاه ـ696 ماده

 ارش از دامکأ هر باشد، زبان قسمت همان به مربوط رفته نیب از ییچشا هک یدرصورت ابد،ی نقصان ای برود نیب از ییشاچ زبان،

 ارش نباشأد،  زبأان  از قسأمت  همان به مربوط رفته نیب از ییچشا اگر و شود پرداخت دیبا باشد، شتریب هک زبان هید و ییچشا

 امأل ک هیأ د زانیأ مبأه  فقط صورت نیا در هک باشد شتریب املک هید از هکنیا مگر شود پرداخت دیبا جداگانه زبان هید و ییچشا

 ییچشأا  ارش بأر  تیأ جنا آن ارش ای هید ند،ک دایپ نقصان ای برود نیب از ییچشا زبان، ریغ بر تیجنا با اگر و شودیم پرداخت

 .گرددیم افزوده

 

 ییایگو و صوت هید ـ ششم مبحث

 بأا  بتوانأد  گرچه دارد املک هید ند،ک ارکآش را شیصدا نتواند شخص هک یاگونهبه املک طوربه صوت بردن نیب از ـ697 ماده

 .برساند را شیصدا آهسته و اخفات

 

 همأان  بأه  حروف از یبرخ یادا قدرت بردن نیب از و املک هید زبان، قطع بدون و املک طوربه ییایگو بردن نیب از ـ698 ماده

 .دارد هید نسبت

 ایأ گو نأد، ک تلفظ تواندینم را حروف از یبرخ ای دیگویم سخن یتند ای یندک به ای و است زبان نتکل یدارا هک یشخص أ  تبصره

 نیبأ  از هکنیا مانند. شودیم نییتع هیعلیمجن لمکت زبان حروف تعداد به توجه با حرف هر یادا بردن نیب از هید و شودیم محسوب

 .است املک هید ودومیسکی زبان، یفارس شخص حرف کی یادا قدرت بردن

 

 موجأب  نأد، ک دیتشأد  را آن در موجأود  بیأ ع ای و گردد حروف یادا ای گفتار در یبیع شیدایپ موجب هک یتیجنا ـ699 ماده

 .است ارش

 

« ر» حأرف  ،«ل» حأرف  یجابه هکآن نندما د،ینما اداء گرید حرف یجابه را یحرف هیعلیمجن شود باعث هک یتیجنا ـ700 ماده

 .است ارش موجب شود، یتلق بیع عرفاً اگر دینما تلفظ

 

 ارش شود، ینیب قیطر از ردنک صحبت ای و آن یگرفتگ صدا، نیطن اهشک مانند صوت در یبیع موجب هک یتیجنا ـ701 ماده

 .دارد

 .است رشا موجب حروف، از یبعض صوت رفتن نیب از ـ702 ماده

 

 .شودیم ثابت هید دو گردد، زین نطق زوال موجب صوت، زوال برعالوه ت،یجنا هک یدرصورت ـ703 ماده
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 منافع ریسا هید ـ هفتم مبحث

 یردائمأ یغ زشیأ ر موجأب  هکأ  یتیجنا و دارد املک هید گردد، ادرار زشیر و سلس موجب دائم طور به هک یتیجنا ـ704 ماده

 .است ارش موجب گردد، ادرار

 

 .دارد املکهید شود، ادرار ای مدفوع دائم ضبط عدم موجب هکیتیجنا ـ705 ماده

 

 ارش موجأب  مأرد  ایأ  زن مقاربأت  لذت بردن نیب از ای و زن یباردار ای مرد مثل دیتول ای انزال قدرت بردن نیب از ـ706 ماده

 .است

 

 .است املک هید موجب مقاربت، قدرت املک بردن نیب از ـ707 ماده

 

 آوردن وجأود بأه  زین و ماهانه عادت و خواب المسه، مانند گرید منافع ای حواس موقت ای دائم نقص ای بردن نیب از ـ708 ماده

 .است ارش موجب غش، و ترس ،یگرسنگ ،یتشنگ لرزش، مانند یامراض

 

 جراحات هید ـ ششم فصل

 :است لیذ بیترتبه آنها هید و صورت و سر جراحات ـ709 ماده

 املک هید صدمکی شود، یجار خون هکآن بدون پوست خراش: حارصه أالف

 املک هید دوصدم باشد، خون ادیز ای مک انیجر با همراه و شود گوشت وارد یکاند هک یجراحت: هیدام أب

 املک هید صدمسه نرسد، استخوان یرو کناز پوست به نکل شود گوشت قیعم یدگیبر موجب هک یجراحت: متالحمه أپ

 املک هید چهارصدم برسد، استخوان یرو کناز پوست به هک یجراحت: سمحاق أت

 ملاک هید صدمپنج ند،ک ارکآش را استخوان و بزند نارک را استخوان یرو کناز پوست هک یجراحت: موضحه أث

 املک هید صدمده ند،کن دیتول را یجراحت گرچه شود استخوان یستگکش موجب هک یتیجنا: هاشمه أج

 املک هید صدمپانزده نباشد، سریم استخوان ردنک جاجابه با جز آن درمان هک یتیجنا: مُنَقَّله أچ

 املک هید سومکی برسد، مغز سهیک به هک یجراحت: مممومه أح

 .باشدیم زین مغز سهیک شدن پاره ارش موجب مممومه، هید برعالوه هک ند،ک پاره را مغز سهیک هک یجراحت ای صدمه: دامغه أخ

 جراحأات  مکح در است، شده نیمع هید آن یبرا هک یموارد ریغ در دهان، داخل و زبان لب، ،ینیب گوش، جراحات أ ١ تبصره

 .است صورت و سر

 .ندارد هید زانیم در یریتمث آن عرض و طول و بوده جراحت نفوذ مقدار ور،کمذ یهاجراحت در هید کمال أ 2 تبصره

 داخأل  هک باشد ینحوبه اگر و املک هید ستمیبکی موجب نسازد، انینما را دهان داخل هکیدرصورت گونه بر تیجنا أ 3 تبصره

 ،یفاحشأ  بیأ ع و اثأر  جراحأت،  یبهبأود  از پأس  چنانچه مورد نیا در. است املک هید پنجمکی بموج سازد، انینما را دهان

 .شود پرداخت دیبا زین گرید هید ستمیبکی آن، برعالوه بماند، یباق درصورت
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 هیأ د هشأتادم کیأ  موضأحه،  هید برعالوه بگذارد، یجا بر خود از یاثر ام،یالت از بعد صورت موضحه تیجنا هرگاه أ 4 تبصره

 صأدم کی ت،یجنا هید برعالوه بماند، یباق آن از یاثر امیالت از بعد و نبوده موضحه حد در تیجنا هرگاه و است ثابت زین املک

 .است املک هید صدمهشت آن هید ندک جادیا درصورت یافکش ت،یجنا چنانچه و است ثابت زین املک هید

 

 واقأع  صأورت  و سأر  ریأ غ در قأانون  نیا( 709) ماده( ث) تا( الف) یبندها در ورکمذ یهاجراحت از یکی هرگاه ـ710 ماده

 عضأو  آن اگأر  و شودیم نییتع عضو آن هید از فوق ینسبتها حساب به هید باشد، نیمع هید یدارا عضو آن هک یدرصورت شود،

 .است ثابت ارش نباشد، نیمع هید یدارا

 .است بدن جراحات مکح در گردن، به وارده جراحات أ١ تبصره

 عمأق  ثیأ ح از هکأ  باشأد  آمأده  وجودبه ضربه کی با قانون نیا( 709) ماده در ورکمذ یهاجراحت از کیهر هرگاه أ  2تبصره

 کیأ  بأا  هکأ نیا مانند شود جادیا ضربه چند با اگر نکل دارد را شتریب جراحت هید و شودیم محسوب جراحت کی باشد متعدد

 خأواه  اسأت،  ثابأت  مستقل هید جراحت، هر یبرا شود مبدل موضحه به جراحت آن گرید ضربه با و شود جادیا حارصه ضربه

 .باشد نفر دو خواه نفر کی تیجنا دو هر بکمرت

 

 و پشأت  نه،یس م،کش از اعم انسان بدن درون به جهت هر از و لهیوس نوع هر ردنک وارد با هک است یجراحت جائفه ـ711 ماده

 خأارج  گأر ید طأرف  از و وارد طأرف  کی از مزبور لهیوس هک یدرصورت. است املک هید سومکی موجب و دشویم جادیا پهلو

 .شودیم محسوب جائفه جراحت دو گردد،

 محاسأبه  زیأ ن آن ارش ایأ  هید جائفه، هید برعالوه برود، نیب از ای و برسد بیآس بدن یدرون یاعضا به جائفه در هرگاه أ تبصره

 .شودیم

 

 گلأو  و حلأق  مانند بدن داخل به منقله ای و هاشمه ای موضحه جراحت جادیا برعالوه آن مانند و گلوله ای زهین هرگاه ـ712 دهما

 .شودیم ثابت زین جائفه جراحت هید منقله، و هاشمه ای موضحه هید برعالوه و محسوب جراحت دو رود، فرو نهیس ای

 

کیأ  مأرد  در آن هیأ د شأود یم جادیا پا ای دست در گلوله ای زهین مانند یالهیوس رفتن فرو با هک است یجراحت نافذه ـ713 ماده

 .شودیم ثابت ارش زن در و است املک هید دهم

 هکأ  یعضأو  در باشأد،  املک هید دهمکی از شتریب عضو آن هید هک است یاعضائ به نسبت ماده نیا در ورکمذ مکح أ ١ تبصره

 .رود فرو انگشت بند در گلوله هکنیا مانند است ثابت ارش باشد، املک هید دهمکی از مترک ای یمساو آن هید

 محسأوب  نافأذه  جراحأت  دو گأردد،  خأارج  گأر ید طأرف  از است آورده وجودبه را نافذه جراحت هک یئیش هرگاه أ 2 تبصره

 .شودیم

 

 :است لیذ شرحبه شود،یم پوست گرن رییتغ موجب هک یصدمات هید ـ714 ماده

 املک هید هزارم میونکی آن، شدن سرخ و هزارمسه آن، شدن بودک هزارم،شش صورت، پوست شدن اهیس أالف

 (  الف) بند در ورکمذ ریمقاد نصف مورد حسب اعضاء، ریسا پوست رنگ رییتغ أب
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 ایأ  تمأام  رنأگ  رییتغ نیب یفرق نیهمچن. ستین نباشد، ای باشد مقدر هید یدارا عضو هکنیا نیب یفرق ورکمذ مکح در أ١ تبصره

 .باشدینم آن اثر زوال ای بقاء زین و عضو از یقسمت

 .است ثابت ارش سر، پوست رنگ رییتغ در أ2 تبصره

 

 پوسأت  رنأگ  رییتغ موجب تورم برعالوه چنانچه و دارد ارش گردد، صورت ای سر بدن، تورم موجب هک یاصدمه ـ715 ماده

 .شودیم افزوده آن به رنگ رییتغ ارش و هید مورد حسب گردد، زین

 

 نیجن هید ـ هفتم فصل

 :است لیذ بیترتبه نیجن سقط هید ـ716 ماده

 املک هید دوصدم است، شده مستقر رحم در هک یانطفه أالف

 املک هید چهارصدم د،یآیم در بسته خون صورتبه نیجن نآ در هک علقه أب

 املک هید صدمشش د،یآیم در یگوشت توده صورتبه نیجن آن در هک مضغه أپ

 املک هید صدمهشت است، نشده دهییرو گوشت هنوز نکل درآمده استخوان صورتبه نیجن آن در هک عظام أت

 املک هید دهمکی است نشده دهیدم آن در روح یول شده تمام آن یبنداستخوان و گوشت هک ینیجن أث

سأه  باشد، مشتبه اگر و آن نصف باشد دختر اگر و املک هید باشد، پسر اگر است شده دهیدم آن در روح هک ینیجن هید أج

 املک هید چهارم

 

 هأر  در زیأ ن نیجنأ  هیأ د مأادر،  بر تیجنا ارش ای هید برعالوه برود، نیب از نیجن مادر، بر وارد تیجنا اثر در هرگاه ـ717 ماده

 .شودیم پرداخت باشد هک رشد از یامرحله

 

 مأورد  حسب ن،یجن هید ببرد، نیب از خطاء ای عمد شبه عمد، به باشد، هک یامرحله هر در را، خود نیجن یزن هرگاه ـ718 ماده

 .شودیم ختپردا او عاقله ای بکمرت توسط

 .شودینم ثابت هید شود، سقط مادر نفس حفظ منظور به دارد یجان خطر مادر یبرا آن یبقا هک ینیجن هرگاه أ تبصره

 

 .دارد جداگانه هید آنها، از کیهر سقط باشند رحم کی در نیجن چند هرگاه ـ719 ماده

 

 نشده دهیدم آن در روح یول شده املک آن یبنداستخوان هک یامرحله در نیجن بر وارد صدمات گرید و اعضاء هید ـ720 ماده

 شودیم محاسبه هید ن،یجن تیجنس حسب روح، شدن دهیدم از بعد و گرددیم محاسبه مرحله نیا در نیجن هید نسبت به است

 .شودیم پرداخت نیجن هید فقط برود، نیب از نیجن تیجنا همان اثر بر چنانچه و

 

 بأودن  انسأان  منشأم  وثوق، مورد ارشناسک صیتشخ به هک شود سقط زن از یزیچ صدمه، ای و تیجنا اثر در هرگاه ـ721 دهما

 .شودیم نییتع ارش ای هید مورد حسب گردد، وارد مادر بر یاصدمه آن، اثر در اگر نکل ندارد ارش و هید نگردد، ثابت آن
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 تیم بر تیجنا هید ـ هشتم فصل

 جأدا  و هیأ د دهأم کیأ  هکأ  تیم بدن از سر ردنکجدا مانند است زنده انسان املک هید دهمکی ت،یم بر تیجنا هید ـ722 ماده

 بأه  وارده جراحأات  هیأ د. دارد امأل ک هید صدمکی انگشت، کی و هید دهمکی دست، دو هر و هید ستمیبکی دست، کی ردنک

 .شودیم محاسبه نسبت نیهم هب تیم جوارح و اعضاء ریسا و سروصورت

 تیأ فاک عأدم  و یو بأودن  ونیمأد  درصأورت  هک است تیم خود به متعلق هکبل رسدینم ارث به تیم بر تیجنا هید أ تبصره

 .شودیم صرف ریخ امور در او یبرا صورت نیا ریدرغ و گرددیم او یبده پرداخت صرف ه،کتر
 

 و محاسأبه  زنأده  انسأان  بأه  نسأبت  یتیجنا نیچن ارش دهمکی باشد، نداشته مقدر هید ت،یم رب وارده بیآس هرگاه ـ723 ماده

 .گرددیم پرداخت
 

 .ندارد هید باشد، او تیوص با هک یدرصورت یگرید به وندیپ یبرا تیم یاعضا قطع ـ724 ماده
 

 مهلأت  او بأه  صأورت  نیأ ا در هکأ  ندک پرداخت را آن فوراً نتواند بکمرت هکنیا مگر است حالّ تیم بر تیجنا هید ـ725 ماده

 .شودیم داده مناسب
 

 .شودیم پرداخت بکمرت خود توسط یخطائ ای باشد یعمد خواه تیم بر تیجنا هید ـ726 ماده
 

 ارش ایأ  هیأ د داخأت پر بأر عأالوه  د،یأ نما کهتأ  را یو ای سازد وارد تیم بر یتیجنا ،یعمد طوربه یشخص هرگاه ـ727 ماده

 .شودیم ومکمح شش درجه یریتعز شالق چهارضربه و هفتاد تا کی ویس به ت،یجنا
 

( 629) تأا ( 625) ، مواد8/5/١370مصوب  ین قانون از جمله قانون مجازات اسالمیر با این و مقررات مغایه قوانیلک ـ728ماده 

، قأانون  2/3/١375مصأوب  « بازدارنأده  یهأا رات و مجأازات یأ تعز»یسالمتاب پنجم قانون مجازات اک( 728) تا( 726) و مواد

و اصأالحات و   26/7/١366مصوب  ین جزائیمؤثر در قوان یهاتیومکف محیو قانون تعر١2/2/١339مصوب  ینیاقدامات تمم

 گردد.یآنها نسخ م یالحاقات بعد

ون یسأ یمکصد و نود و دو یهزار و سکیبهشت ماه یست و هشت ماده در جلسه مورخ اول اردیقانون فوق مشتمل بر هفتصد و ب
د و پس از موافقت مجلس یب گردیتصو یقانون اساس( 85) طبق اصل هشتاد و پنجم یاسالم یمجلس شورا یو حقوق یقضائ
 د.ینگهبان رس ید شوراییبه تم ١١/2/١392خ یآن به مدت پنج سال، در تار یشیآزما یبا اجرا

 یجانیالر یعل 

 

    

( قانون وصـول برخـی از درآمـدهای    3( ماده )1از بند )« و یک روز حبس و یاحداکثر مجازات کمتر از نود »بارت ع
( ایـن قـانون حـذف    127از صدر ماده )« یا قانون»و عبارت  28/12/1373دولت و مصرف آن در موارد معیّن مصوب 

و کالهبـرداری  ( قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس 5( ماده )6( و تبصره )1( ماده )1شود و تبصره )می

مجمع تشخیص مصلحت نظام و مصادیق خاص قانونی که در آنها برای شروع به جرم و معاونـت   15/9/1367مصوب 
( کتـاب پـنجم قـانون مجـازات     666در جرِم مشخص تحت همـین عنـاوین مجـازات تعیـین شـده اسـت و مـاده )       

الحـاقی  قسمت دوم مـاده   ) .گرددنسخ می و تبصره آن 2/3/1375های بازدارنده( مصوب اسالمی)تعزیرات و مجازات
1399) 
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