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 جزاجزوه حقوق 
ی )با مواد قانون مجازات اسالم حقوق جزا،شدۀ  بروزرسانیشامل نکات  

 و آراء وحدت رویه مرتبط با حقوق جزا آخرین اصالحات(، قوانین خاص 
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، آموزشی  مؤسساتمار زیاد  و همچنین ش  حقوقی    بازار  موجود در آشفته  ی هاکتاب  در انبوه    َشن ب  های حقوقی قبول  خوان در آزموناز اوونهایی که می بسیاری  
 انتخاب  هم  !روز  آن  یک  فقط  ست امااین سردرگمی، طبیعی برسند.توانند به یک تصمیم قطعی  دانند چگونه تصمیم بگیرند و یا نمیم هستند و نمیگ  سردر 
نباید دو   خوبی  انتخاب  کتاب  مرجع،  هم  و  جزوه برای آزمونتضمین می  !کنیم  شلوغ  را  خود  ر  نیست؛  این جزوه،  تیکه از  کنم  یه  های حقوقی، کافی است. 

براتون می رو  کوئیلو  پائولو  نوشتۀ  »کیمیاگر«  را میکتاب  چیزی  درون،  از  و  وجود  تمام  با  »وقتی  میآَرم:  در دست هم  کائنات دست  تمام  تا  خواهید  دهند 
زند و وقتی د، در این جهان حقیقتی بزرگ وجود دارد، هر کس که باشی یا هر عملی که از تو سر می خواستۀ شما را اجابت کنند. آرزوها زبان  خداوند هستن 

شوی« خواستم بگم که اگر این جزوه به دست گیرد و تو مأمور  انجام  آن می چیزی را از ته قلبت بخواهی آنگاه این خواستۀ تو از وجود این جهان سرچشمه می 
 ت! شما رسیده، حکمتی در آن اس

  

 نويسند سوگند هب قلم و آنچه مى  
هررای وکالررت، های حقوقی آرزوی شیرینی است؛ شوِق برررای قبررولی در آزمونموفقیت در آزمون

سررات و مدرسررینی را فررراهه کرررده کرره بررا ارشررد، راِه اعاشررهقضرراوت و کارشناسی ای برررای مّسا
تبلیغاِت فریبا سعی در جذب دانشجویان دارند. ایررن موفقیررت هررین معجرروِن جررادویی یررا فرمرروِل 

ی ندارد! ای برره  جررزا حقرروق ه/کترراب جزو»ترین ترین و سرراده ن نخستین بار اسررت کرره کامررلسرا
موفقیررت شررما  -انگیز  اما شگفت  -صورت رایگان قابل دریافت است. این جزوه به روشی ساده  

 کند.را تضمین می
 برا  دیر یبگ تیسارا از وب شدهیبروزرسان ۀنسخ ن یمهه: آخر   اریبس

ب
چرون داممرا

ه به تغ  !ه یکنیم ض یرا تعو  تیساموجود در وب ۀنسخ ن،یقوان راتییتوجا

    1402  آخرین ربوزرسانى: 
ماده به   قانون الحاق دو   و »۱۳۹۹مصوب  یر یقانون کاهش مجازات حبس تعز با إعمال »

 جدید   و آراء وحدت رویه و قوانین خاص  1399ی مصوب کتاب پنجه قانون مجازات اسالم 
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 است!   طور کتاِب جزوه   انگیزی که دنبالش بودید این حیرت 
ِّ خودشود داره و از شیریندرس حقوق جزا با این که از جرم، جنایت و مجازات بحث میشه اما جذابیت های حقوق و البتههه ترین درسهای خاص 

ای و بعضًا زائد پرهیز شده و فقط به این جزوه از ورود به مباحث حاشیه  در!  هقضاوت ارشد و  وکالت،  یهای حقوقدر همۀ آزمون  ترین دروساز مهم
ن در نهههن شههما شههک. میگیههره.  َدو  نکات و مباحث اصلی و مهم پرداخته شده، به طوری که با خوندن این جزوه مطالب حقوق جزا به صورت مهه 

های تخصصههی  حقههوقی ماننههد لخصوص داوطلبان شرکت در آزمونا ارشد و علیی این جزوه به دانشجویان دورۀ کارشناسی و کارشناسیمطالعه
ک و روان  حقوقی که به طور شگفتشود. ضمنًا باید بگم: دههای کارشناسی ارشد، وکالت، قضاوت، توصیه میآزمون انگیزی شیوا ها جزوۀ َسب 

( بگیریههد و مطالعههه کنیههد بههه www.mollakarimi.irدم که اگه فقههط یکههی از اوونههها رو از سههایتم  و گیرا و رسا توضیح دادم و قول می
 .کنیدجزواتم اعتیاد پیدا می

های حقوقی نیاز است را به شما مون، هر آنچه برای قبولی در آزمونکانال تلگرام و صفحۀ اینستاگرام  ،ما در سایت فوق
گیرند که شروع به خواندن نمایند در انتخاب های حقوقی، زمانی که تصمیه میدانیه که داوطلباِن آزمونخواهیه داد! می

کند رو بره طرور که اوون منابعی رو که برای قبولی کفایت می  دهیه این استمنابع سردرگه هستند؛ کاری که ما انجام می
دیه که نیاز به خواندن منابع متعدد نخواهید داشت. در واقع، صدها گذاریه و بهتون اطمینان میرایگان در اختیارتون می

 یه.تونیه شاهِد عملکرِد مثبتمون بدونداوطلبی که از این خدمات استفاده کردند و جواب گرفتن رو می
ی  MollaKarimi.irدر آخر، باید بگم که جزوات  سایت   ه به سرفصلو حتههِّ  با توجا

ب
های جدیرد و آخررین تغییررات این نوشته دامما

رو در دسرت داریرد   شدۀ جزوهنسخۀ چاپیا    پی.دی.افشه و چنانچه  های هر سال، به روز میهای آزمونقوانین و تست
 از سایت، نسخۀ به روز رو دانلود کنید.  

ب
هاست! اسم  کارگاه  مهها، »کارگههاه رگاهضمنًا ما کارگاهی داریم که متفاوت از بقیۀ کابهتره مجددا

ی omidmollakarimi@( و تلگههرام  مهها  vekalatyar@تونیههد اینسههتاگرام  تولید محتوای حقوقی« اسههت کههه می ( رو دنبههال کنیههد تهها کلههِّ
 محتوای حقوقی  خوب رو مشاهده و دریافت کنید.

ه تهیههه و تکریههر شههده و جنبههۀ انتفههاعی نداشههته و  معلم  امید مالکریمی(ها و مؤسسات آموزشی توسط  : این جزوه برای تدریس در دانشگاهتوجا
، گانگارنههد ن آور اسههت.باشد، در غیر این صورت، قانونههًا ضههمانبرداری از آن، بدون قصد سودجویی و »تنها با نکر منبع« مجاز میتکریر و نسخه

ههههای فهههوق یههها ایمیههه. ار از راهسپاسهههگزار  خواننهههدگانی خواههههد بهههود کهههه ن هههرات، پیشهههنهادها و انتقهههادات خهههود را پیرامهههون ایهههن نوشهههت
«mollakarimi.omid@gmail.com.ن م  « بیان فرمایند ن و م  َدو  ِّ حقوق  به صورت م 

بعههد از ای کههه را آموزش خواهیم داد به گونهههجزا  ، ک. 
ناسلوب اگر بدون  جزا حقوق  و مباحث   مفاهیممطالعۀ این جزوه احاطۀ کام. بر مباحث حقوق جزا داشته باشید.   َدو  فهههم توضههیح داده بشههه  م 

ایم به صورتی که شما با خواندن این جزوه شده نگاشتهبندیمطالب حقوق جزا را به نحو طبقه ما در این نوشته،   آن دشوار و غیرقاب. تحم. است
دم! البتههه بگههم کههه کنم؛ قول مههیم میگم و شما رو معتاد به َروش  خودرو به طور کام. می  جزا   ن  هیچ کتاب و جزوۀ دیگری نداریدنیاز به خواند

 ام.دیگه رو هم با همین روش گفتهحقوق مدنی و آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی کیفری و همینطور دروس 
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هههای کننههدۀ جههزوات آزمون! امید مالکریمی هستم مدرس دانشگاه، عضو هیأت علمی و وکی. پایه یک دادگسههتری و همینطههور تدوینتبلیِغ خودم
خوام یه داستان جالب براتون تعریف کنم، یادمه زمانی که مدرک کارشناسیم رو گههرفتم خههب اوون موقههع مرهه. ارن اینجههوری در فضههای حقوقی. می
یا جزوات در دسترس نبود؛ یه دوستی داشتم که توی کالسای یکی از مؤسسات آموزشی که توی تهران بود شرکت کرده بود های صوتی  مجازی فای.

ها در اون زمان  نداشتم گفتن رو با یه خط خیلی بدی نوشته بود؛ خالصه من هم که توان  شرکت در اوون کالسو سر  کالس جزواتی را که اساتید می
خونم ای که در شهرستان دارم و برای آزمون وکالت میکپی  اونها رو در اختیارم بگذاره، بهم گفت که من اوومدم توی یه خونه ازش خواهش کردم که  

و و دسترسی و امکان تهیۀ کپی ندارم؛ گفت که برو فالن آدرس توی تهران  که آدرس همون مؤسسۀ آموزشی بود( بههرو واحههد  انتشههاراتش و جههزوات ر 
َخر! خوشحال   ی توی قسمت  تکریر یا همون واحد انتشارات اون مؤسسه نشسته بود و تا گفتم جزوۀ فالن اساتید رو ب  نِّ س  شدم و رفتم اونجا، یه آقای م 

ده اینجوری که خوام بهم گفت دانشجوی مؤسسه هستی؟ گفتم که نه! گفت ببین پسر جون! اینجا یه مؤسسه است که داره کار  تجاری انجام میمی
َدم به دانشجوهای همین مؤسسه که صفحه   200ستاد یه جزوۀ  مراًل ا  های اوون استاد در اوون درس  خههاصکالسای میده به من که تکریر کنم و ب 

ها رو بههه مههن بههدین؟«؛ گفههت: »وایسهها هنههوز حههرفم تمههوم تونم خواهش کنم که همین جزوهرو شرکت کردن؛ حرفش رو قطع کردم بهش گفتم: »می
ای  تایپی را در اختیار دانشجوها قرار داده اینجوری نیسههت کههه صفحه  200ببخشید، بفرمایید!« ادامه داد که »اون استاده که جزوۀ نشده!«؛ گفتم: »

ده به دست من که تکریر شه!« ادمه داد که: »همون استاد به بچههه  ِّ کلید یا فرمول یا دستورالعم.  قبولی رو ب 
ها سههر  کههالس جههزوه هههم میگههه کههه ک. 

شده هههم ایراداتههی وجههود داره کههه سههرکالس بههه تر اینکه در همین جزوۀ تایپشه مکم. این جزوۀ تایپی و گفت جالبنویس مین و جزوۀ دستبنویس
یهها ها میگه که اصالحش کنن!« ادامه داد: »بعله اینجوریاس!«؛ خیلی ناراحت شدم از اینکه چرا باید اوونهایی که به این کالسهها دسترسههی دارن بچه 

ه  توا کههاری  ن مالی دارن قبول بشن، از طرف دیگه هم از اون دوستم ناراحتم شدم که چرا منو پیچوند! زنگ زدم بهش گفتم ماجرا از این قراره؛ متوجههِّ
دم! شاید و میها ر برداری کن، البته بازم نگفت که بهت کپیکه باهام انجام داده بود شد، خواست جبران کنه، بهم گفت پاشو بیا اینجا و از جزوات ن ت

صر بودن« و »پیگیر بودن« َاَصن تو ناتمه کوبیههدم رفههتم اونجهها؛ پههن  حق داشت چون هزینه کرده بود و نمی خواست یه رقیب اضافه بشه! منم که »م 
ههها دارن ب الِّ هههم داد کههه بنشههینم و ساعت توی راه بودم و خالصه بهم محبت کرد و سه شبانه روز ازم پذیرایی کرد و یههک دونههه از ایههن میزهههایی کههه م 

بود  برداری کنم؛ بعد از اینکه کاَرم تموم شد و با اتوبوس در مسیر  برگشت بودم در حالی که داشتم به انگشت بزرگۀ دست  راستم که کبود شدهیادداشت
ها رو هم بههه مکان حضور در این کالسکردم توی این فکر بودم که اگه یکی این رفیقی که من داشتم رو نداشت و ا اینقدر که نوشته بودم!( نگاه می

ما از پیشرفت باز می کردن توی نقاط دورافتاده و محروم باعههث بههاز شد که فقر و زندگیموند و البته نتیجه، این میجهت عدم توانایی مالی نداشت مسلِّ
ستعد میموندن آدم دونن و اونها هم در خصوص عدم پیشرفت ادیات میشه، البته بگذریم که معدود اساتیدی هم هستند که همه چیز رو در مهای م 

هام یادم اومد، گفته بود که: »اگر با خدا وعده کنی که یه بخشههی از های مستعد مسؤولند؛ تو همین فکر بودم که یهو یه جمله از یکی از معلماین آدم
عًا خیر کنی جوا گم( قههول دادم بابا  »خدا« رو مههیگیری«، خالصه به اون بزرگب خوبی میکار ت رو در آینده به اونهایی که نیاز به خدمت تو دارن َتَبرُّ

رو به تدوین  جزوات  رایگان اختصاص بدم؛ اینجوری شد که   مدهم از زمانیکو همینطور    یک به َده  پول  حاصله از وکالت یا قضاوتکه اگه قبول بشم  
سال  َدهکنم ارن م رو شروع می یعنی خدا( دادم و گفتم بهش که: »از فردا، اجرای َوعده  سال  بعدش، خبر  شیرین  قبولیم رو بعد از مادرم، به خودش

ه به َده  مههاَلم و گذره و من تمام  جزوات  مورد  نیاز برای قبولی در آزموناز اون روز می های حقوقی رو کام. کردم؛ البته بگم که من َنه یک به َده؛ بلکه ن 
هایی رو سر  راهم گذاشت که بهم کمک کردن و وجودشون مایۀ رحمههت بههود؛ ها آدمص دادم و البته خدا در تمام این سالوقتم رو به این مهم اختصا

های او را در کلیۀ امورم دیدم؛ امروز که این متن را بههرای اولههین بههار خالصه اینکه به گفته قرآن »رحمت خدا به نیکوکاران نزدیک است!« و من دست
رسندممی ههها صههحبت بههودن اوننقصبودن و بیشود و خدا را شههاکرم کههه داوطلبههان از کامهه.مرتبه دانلود می  هزاراناز اینکه جزواتم روزانه    خونید خ 
ها  البته در کنار خواندن  قانون( کافی است. این جههزوات کههاماًل رایگههان اسههت  و کنن؛ من تردید ندارم که مطالعۀ جزواتم برای موفقیت در آزمونمی

ی بردین اونشه( و یه خواهش از شما دارم که فقط یکی از جزوات رو دانلود کنید و اگه به معجزۀ اونًا بروز میدائم تون معرفههی ها رو بههه دوسههتانها پ 
 بدونید ایههن کههار  کنین، من برای گسترش  این کار  خیر به کمک شما نیاز دارم؛ بدون وجود شما َمحاله که به این منابع کنکوری دست پیدا کنند. البته 

 گرده!شما هم بهتون برمی خیر  

!؛ تقدیم هب گمناماناه تقدیم نشده است حال هیچ هب آنتقدیم هب تمام کسانى که اتهب
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خوام یه  می  .های حقوقیکنندۀ جزوات آزمون عضو هیأت علمی و وکی. پایه یک دادگستری و همینطور تدوین  ،امید مالکریمی هستم مدرس دانشگاه
های صوتی  خب اوون موقع مر. ارن اینجوری در فضای مجازی فای.   داستان جالب براتون تعریف کنم، یادمه زمانی که مدرک کارشناسیم رو گرفتم

کالس جزواتی را    اشتم که توی کالسای یکی از مؤسسات آموزشی که توی تهران بود شرکت کرده بود و سر  یا جزوات در دسترس نبود؛ یه دوستی د
نداشتم ازش خواهش کردم که    ها در اون زمان  شرکت در اوون کالس   خالصه من هم که توان   ؛گفتن رو با یه خط خیلی بدی نوشته بودکه اساتید می 

خونم و دسترسی و امکان  برای آزمون وکالت می   وای که در شهرستان دارم  هم گفت که من اوومدم توی یه خونه اونها رو در اختیارم بگذاره، ب   کپی  
ر! خوشحال شدم و  َخ انتشاراتش و جزوات رو ب    تهیۀ کپی ندارم؛ گفت که برو فالن آدرس توی تهران  که آدرس همون مؤسسۀ آموزشی بود( برو واحد  

نِّ  س  م  آقای  اونجا، یه  تا گفتم جزوۀ فالن اساتید رو می   توی قسمت  ی  رفتم  بود و  انتشارات اون مؤسسه نشسته  یا همون واحد  خوام بهم گفت  تکریر 
ده اینجوری که مراًل استاد یه جزوۀ  تجاری انجام می   اینجا یه مؤسسه است که داره کار    !دانشجوی مؤسسه هستی؟ گفتم که نه! گفت ببین پسر جون

ب  ای میده به مصفحه   200 رو شرکت کردن؛    خاص  درس    استاد در اوون  اوونی  هاکالس م به دانشجوهای همین مؤسسه که  َد ن که تکریر کنم و 
گفتم  بهش  کردم  قطع  رو  جزوه می »  :حرفش  همین  که  کنم  خواهش  بدینتونم  من  به  رو  گفت؟«ها  نشده!»  :؛  تموم  حرفم  هنوز    : گفتم   «؛وایسا 

ِّ  تایپی را در اختیار دانشجوها قرار  ای  صفحه  200که جزوۀ    هاون استاد»ادامه داد که    !« ببخشید، بفرمایید»
کلید یا فرمول    داده اینجوری نیست که ک. 

دستورالعم.   ب    یا  رو  شه!قبولی  تکریر  که  من  دست  به  داد  «ده  بچه »  :که   ادمه  به  استاد  کالس  ها  همون  جزوۀ  سر   و  بنویسن  که  میگه  هم  جزوه 
تایپی و گفت جالب شه مکم. این  نویس می دست تایپ جزوۀ  اینکه در همین جزوۀ  به بچه تر  ایراداتی وجود داره که سرکالس  ها میگه که  شده هم 

؛ خیلی ناراحت شدم از اینکه چرا باید اوونهایی که به این کالسا دسترسی دارن یا توان مالی دارن  !«بعله اینجوریاسادامه داد: »  «اصالحش کنن!
کاری که باهام انجام    ه  هم از اون دوستم ناراحتم شدم که چرا منو پیچوند! زنگ زدم بهش گفتم ماجرا از این قراره؛ متوجِّ   قبول بشن، از طرف دیگه 

شاید حق داشت    ! دمها رو میبرداری کن، البته بازم نگفت که بهت کپی داده بود شد، خواست جبران کنه، بهم گفت پاشو بیا اینجا و از جزوات ن ت 
صر بودن » خواست یه رقیب اضافه بشه! منم که  رده بود و نمی چون هزینه ک ساعت توی راه   ا؛ پن ن تو ناتمه کوبیدم رفتم اونجَص اَ   «پیگیر بودن »و    «م 

هام  که    هاییبودم و خالصه بهم محبت کرد و سه شبانه روز ازم پذیرایی کرد و یک دونه از این میز کنم؛    برداریبهم داد که بنشینم و یادداشت  دارن الِّ
 اینقدر که نوشته    راستم که کبود شده بود  برگشت بودم در حالی که داشتم به انگشت بزرگۀ دست    م تموم شد و با اتوبوس در مسیر  بعد از اینکه کارَ 

جهت عدم توانایی    ها رو هم به کردم توی این فکر بودم که اگه یکی این رفیقی که من داشتم رو نداشت و امکان حضور در این کالس نگاه می   بودم!(
ما از پیشرفت باز می البته نتیجه، این می   دمونمالی نداشت مسلِّ های  کردن توی نقاط دورافتاده و محروم باعث باز موندن آدم شد که فقر و زندگی و 

ستعد می  های عدم پیشرفت این آدم دونن و اونها هم در خصوص  البته بگذریم که معدود اساتیدی هم هستند که همه چیز رو در مادیات می   ،شه م 
اگر با خدا وعده کنی که یه بخشی از کار ت رو در  »  :هام یادم اومد، گفته بود که مستعد مسؤولند؛ تو همین فکر بودم که یهو یه جمله از یکی از معلم 

گم( قول دادم که اگه قبول  رو می   «خدا » بابا  گ، خالصه به اون بزر «گیریعًا خیر کنی جواب خوبی می رُّ بَ آینده به اونهایی که نیاز به خدمت تو دارن تَ 
  ، بعدش  اختصاص بدم؛ اینجوری شد که سال    رایگانجزوات   رو به تدوین   مان مدهم از ز یک و همینطور  حاصله از وکالت یا قضاوت ه  پول  یک به دَ بشم 
ه کنم ارن  م رو شروع می هعداجرای َو   ،از فردا»  :که   دادم و گفتم بهش   یعنی خدا(  بعد از مادرم، به خودش  روقبولیم    شیرین    خبر   سال از اون روز    ن 
ه به دَ به؛  من َنه یک به دَ که  البته بگم    ؛ رو کام. کردم  ی حقوقیهانیاز برای قبولی در آزمون   مورد    جزوات    گذره و من تمام  می م و وقتم رو به  ه  مالَ لکه ن 

ال  این سال خدا  بته  این مهم اختصاص دادم و  تمام  آدم در  بود؛ خالصه    هایی رو سر  ها  راهم گذاشت که بهم کمک کردن و وجودشون مایۀ رحمت 
  خونید را برای اولین بار می   این متنکه    روزهای او را در کلیۀ امورم دیدم؛ ام« و من دست!اینکه به گفته قرآن »رحمت خدا به نیکوکاران نزدیک است

کنن؛ من  ها صحبت میبودن اون نقص بودن و بیاز کام.   خدا را شاکرم که داوطلبانشود و  رسندم از اینکه جزواتم روزانه صدها مرتبه دانلود می خ  
آزمون  در  موفقیت  برای  مطالعۀ جزواتم  که  ندارم  قانون( کافی است.تردید  کنار خواندن   در  است  ها  البته  رایگان  کاماًل  د  این جزوات  بروز   و  ائمًا 

تون معرفی کنین، من  به دوستان   رو  های بردین اون ها پ  رو دانلود کنید و اگه به معجزۀ اون   از جزواتفقط یکی  که  و یه خواهش از شما دارم    شه(می
ته بدونید این کار خیر شما هم  الب  حاله که به این منابع کنکوری دست پیدا کنند.بدون وجود شما مَ   ؛خیر به کمک شما نیاز دارم  این کار   برای گسترش  

 گرده! بهتون برمی 
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 قانون مجازات اسالمی مونیز آ  محشی
 کنونی حقوق  در نظم 

 

 : فیتألتدوین و 

 

 دکتر امید مالکریمی 
 (دانشگاه عضو هیأت علمی  و  )وکیل پایه یک دادگستری

 

 یحیی پیری 
 )عضو بنیاد علمی نخبگان دانشجویی( 

 
 
 

 است.  تهیه( قابل66973960تلفن:  92الک نشانی: خ انقالب، خ اردیبهشت، پ واقعنسخۀ چاپی آن از طریق موسسۀ حقوقی توازن )عیناً در دسترس عموم قرار گرفته و  رایگاناین کتاب، 

 ین و ناشر محفوظ است مؤلف کلیه حقوق مادی و معنوی اثر برای 
 
 

 ن یمؤلفمقدمه 

 اکرم )ص(  برپیام روشن و کوتاه باشد و خستگی نیاورد.بهترین سخن آن است که قابل فهم و 

 

 این کتاب به تذکرات ذیل دقت شود.   یمطالعهدر  لطفاً

کتابی مکمل و راهگشا و به نوعی راهنما برای درس حقوق جزا اعم از جزای عمومی و جزای   ،که پیش روی شما عزیزان قرار دارد به نحوی  ی کتاب
است و از ذکر نکات تکراری و واضحی که در اکثر   دهیبنا گردتر بر حول محور آزمون  به ذکر نکاتی پرداخته است که بیشکه    باشد میختصاصی  ا

و کامل بودن و احتیاج    ینقصیبنگارندگان این مجموعه ادعای    وجهچیهبه،  بیان گردیده پرهیز شده است  "محشا"  یا  "در نظم"  صورتبهب که  تُکُ
ا استفاده از گشته که بتوان ب  ترراحت این کتاب فهم مطالب قانون    یبامطالعهمطلق را ندارند بلکه معتقدند    صورتبهنداشتن به کتب اساتید دیگر  

نگارندگان این مجموعه که خود  در پایان ذکر این نکته الزم است که سعی درک کرد،  یراحتبهمنظور طراح را   االت بوده وآن مطالب پاسخگوی سؤ
به نحوی    اندیشناسجرمحقوق جزا و    یآموخته دانش و  و روان  نظرات   ییرمزگشا انتقال مفاهیم به شکل ساده  یا  از نظر شخصی  استفاده  بدون 

 ت که در این مبحث مطالب مورد نیاز ذکر گردد اما در خصوص بخش دیات باید گف  ترشیبمخالف بوده است در هر بحث و فصل سعی شده که  
ه مواد یح تلفظ نمودن الفاظ قانونی کلیّاست که برای صح  ه مطلب غیر از متن قانون نداشته و ندارد، الزم به ذکربرای مانور و ارائ  یچنانآنمجال  
داده تا بتوان هرچه بهتر خود را از مطالب به ما انتقال    یسازندهاین مجموعه رضایت یا انتقاد    کنندگاناستفاده  شاءاهللانگزاری شده است.  اعراب 

در همان زمان مطالعه   ا مواد دیگری ارجاع شده حتماًیمادهکه به    هر جامواد    یمطالعهدر    المقدوریحت  شودیم   خاطرنشان. در پایان  پیش رفت
  توفیق از خداست ؛  .شه1402                             ...  آید   چه در نظر. تا چه قبول افتد و  گردد تا رابطه بین مواد روشن و مورد استفاده قرار گیرد
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 ل ـ كلياتكتاب اوّ

 ل ـ مواد عمومي بخش اوّ

 ل ـ تعاريف فصل اوّ

 مقدمه 

عاونت و مُ  ،رماز قبیل؛ شروع به جُ  هامجازاتم و  وق جزا و اصول مشترک حاکم بر جرائعام حق   قواعددر حقوق جزای عمومی کلیات و  

و در   دهد یم را مورد بررسی قرار    هاآنرم، مرور زمان و نظایر  جُ  کرارد و تِدُّعَولیت کیفری، تَرم، شرایط و مَوانع مَسؤجُ  ارتکابرکت در  شِ

عناصر از  اختصاصی  جزای  هر  حقوق  به  مربوط  جرائ  و خصوصیات  از  گفتگو    طوربهم  یک  و  بحث  )دکتر حسین   شودمیجداگانه 

 .(19ص  ،م علیه اموال و مالکیتجرائ، یمحمدصادقریم

 جازات اسالميتعريف قانون مُ -1 ماده

بازدارندددد در ایددد مددادد  هایمجازات)قدامات تأمینی و تربیتيی، اِعزیرات، صاص، دیات و تَدود، قِحُ هایجازاتمُرائم و ل بر جَمِشتَجازات اسالمی مُقانون مُ

: اِقدامات تددأمینی عبددارت اسددت از تدددابیری کدده داشتیمقرَّر  قانون اِقدامات تأمینی که مُ  1به استناد مادد  )  مورد اشارد قرار نگرفته است(

مینی و اقدامات تأ  92مجازات اسالمی مصوب  اساس قانون    اما بر  شد یمر مورد مجرمید خطرناک اتخاذ  جلوگیری از تکرار جرم د  منظوربه

کیفيری و  تیمسيؤولوانيع ط و مَشيرای (چه دارای حالت خطرناک باشند و چه نباشددند شود میتربیتی فقط در خصوص اطفال و نوجوانان اعمال 

و برای دیدن موانع مسددؤولیت  ق.م.ا 95تا  88مواد  و 12 و 10 و 1مینی و تربیتی ر.ک مواد )برای دیدن اقدامات تأ  اسيت.  هاآنم بر  واعد حاکِقَ

 .(به بعد قانون مجازات اسالمی 146کیفری ر.ک به مادد 

نسخ شددده  صراحتبه 1392مقررات موضوعه مربوط به نهاد حقوقی اقدامات تأمینی و تربیتی طبق قانون مجازات اسالمی سال   -1نکته  

گردیددده اسددت امددا در قددانون  صددریح ق. م. ا جدید نسخ 728ماده  موجببه  1339هرچند قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب    است.
و لددذا بدده مجددرمین  شودمینوجوانان و مجانین اعمال  فعلی اقدامات تأمینی و تربیتی بر اساس مواد فصل دهم ق. م. ا نسبت به اطفال و

 .یتی نیاز نیستو حالت خطرناک لزوماً برای اقدام تأمینی و ترب  باشدمیقابل تسری ن  سالبزرگ

مراد از شرایط مسؤولیت کیفری این است که برای تحقق جرمی که عقوبتش مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی است شددرایط   -2نکته  

 عامه تکلیف باید وجود داشته باشد.

 به عرف استناد کند. تواندینمقاضی در صدور احکام کیفری    -3نکته 

 تصویب شده است. 1375بازدارنده( در سال    هایمجازاتتعزیرات و  )  یاسالمکتاب پنجم قانون مجازات    -4نکته 

 ایران رسیده است.  گذارقانونمالی به تصویب   یهاتیمحکوماجرای  ینحوهقانون   1394در سال    -5نکته 

 اسالمی:( قانون مجازات  یا استنباطی  )الزامی یا صوری  منابع اصلی  -6نکته 

 قانون  -1

 تخصصی مجلس یهاونیسیکممصوبات   -2

 یالمللنیبمعاهدات   -3

 رویه قضائی به معنای خاص  -4

 اجرائی( یهانامهنییآ) برخی از مصوبات قوه مجریه  -5

 منابع فقهی معتبر.  -6

 (:یا استداللی  )ارشادی یا مکمل  منابع فرعی  -7نکته 

 عرف و عادت  -1

 معنای عامرویه قضائی به   -2

 دکترین.  -3

قضددائی بدده   یهیدد روبدده عبددارت دیگددر  ؛  آرای دیوان عالی کشور در مقام وحدت رویه قضائی از نوع منابع اصلی حقوق جزا است  -8نکته  

و رویدده  از منابع اصددلی و در حکم قانون است  االجراالزمقضائی و غیر قضائی    معنای خاص )آراء وحدت رویه( که برای تمام مراجع اعم از
 )نظریه مشورتی( که الزامی نیست از منابع فرعی حقوق جزا است.  قضائی به معنای عام
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 مطالعات حقوق جزای عمومی است.  یمحدودهو تفکیک هر یک از عناصر جرائم گوناگون خارج از   یبندطبقهموضوع   -9نکته 

 .باشدمیبازدارنده ن  یهامجازاتقانون مشتمل بر  این 1392قانون مجازات اسالمی مصوب سال   1با توجه به ماده    -10نکته 

 اصالح و تربیت مجرمان. منظوربهپیشگیری   یهاوهیشسیاست جنائی: یعنی مجموعه تدابیر و    -11نکته 

و اقدامات تددأمینی و تربیتددی و شددرایط و موانددع مسددؤولیت   هامجازاتانواع جرائم و    رندهیدربرگگستره قانون مجازات اسالمی    -12نکته  

 .باشدمیکیفری  

 مطالعات حقوق جزای عمومی است.  یمحدودهم گوناگون خارج از  و تفکیک هریک از عناصر جرائ  یبندطبقه  -13نکته 

باشددد امددا در برخددی  مجاززا و  مجرمو  جرمقانون مجازات اسالمی قانون ماهوی است که عموماً باید شامل قواعد عمومی   -14نکته  

عباااز اعاعاات ماارر م ت اار ) ی مجازات شالق و ... پرداختدده اسددتاجرا  -موارد به بیان قواعد شکلی مانند نحوه تعلیق مجازات

 .(43ص  2ج قانون مجااات اسالمی 

 از حقوق عمومی داخلی است.  یاشاخهحقوق جزا   -15نکته 
 رمجُ تعريف - 2 ماده

 در قيانونکيه  انگاری نشدد اسددت( رماید مادد مورد اشارد قرار نگرفته است و جُ  )فعل ناشی از ترک فعل در  علرک فِعل یا تَاز فِ  اعمهر رفتاری  

نگهددداری    داشددتد و   فعل، حالددت،   ترک   فعل،   : رم اعم از تمام حاالت جُ   ی رندد ی دربرگ )   . شود می حسوب  مَ   رمت جُجازات تعیین شده اسبرای آن مُ

  ی معنددو   عنصددر از نظر    و   باشدمی ت و...  ب و به عادَ رکَ مُ   ، ستمر مُ   ، اعم از آنی   ی ماد   عنصر جرم از لحاظ  نیز بیانگر تمام حالت    و   باشدمی 

 . ( شود می   ی رعمدی غ شامل جرائم عمدی و  

 این اصل دو نتیجه دارد؛یانگر اصل قانونی بودن جرم است و این ماده ب

 قوانین کیفری قیمضتفسیر  -1

 سبق نشدن قوانین کیفری ماه عطف ب -2

 ، این تفسیر مربوط به قوانین ماهوی است.تفسیر آن یتوسعهاز  یخوددارمتیقن مدلول الفاظ قانون و  قدربهدادگاه یعنی پایبندی قاضی  :قیمضتفسیر 

 است.این ماده مهم در مقام تعریف جرم برآمده و جرم را تعریف کرده    -1نکته 

انگیزه از قصد مجرمانه جدددا اسددت و بدده  «قصد مجرمانه»و    «انگیزه»میان    یرابطهبا توجه به اصول حقوق کیفری در خصوص    -2نکته  

 .رودینمطور کلی از ارکان عنصر معنوی جرم به شمار  

به معنای ممنوعیت تفسیر قوانین جزائددی  است. هامجازاتقوانین جزائی مربوط به اصل قانونی بودن جرم و   قیمضاصل تفسیر    -3نکته  

 و محدود کردن آن به نص صریح قانون است.

سبق نشدن قوانین کیفددری  ماه قانون کیفری و اصل عطف ب قیمضبه تفسیر  توانیمنتایج اصل قانونی بودن جرم و مجازات  از -4نکته  

 ه کرد.اشار

است و باید گفت این قاعده از مبانی اصل قددانونی  هامجازات در مقام بیان اصل قانونی بودن جرائم و «بیان ُقبح ع قاب بال»اصل    -5نکته  

 در نظام جزائی اسالم است.  هامجازاتبودن جرم و 

 لّه باشد قابل پذیرش است.الع مَنصوصقیاس« به عنوان یکی از منابع استنباط احکام، اگر  »در مذهب شیعه    -6نکته 

 اگر قانون عملی را جرم نداند؛ قاضی باید حکم برائت متهم را صادر کند.  -7نکته 

بددوده ازدواج کددرده باشددد  اشبددرادرزادهمذهبی با خددانمی کدده  هایاقلیتامور جزائی، وقتی شخص از    از لحاظ منابع قانونی در  -8نکته  

 در احوال شخصیه جرم نیست.  هااقلیتروابط زناشویی ناشی از این ازدواج به علت آزادی قانونی  

 .باشدمیُقبح عقاب بال بیان   یقاعدهانتشار قوانین به منظور اجرای   -9نکته 

 است.  ترک ینزدقوانین کیفری   قیمضبه مبحث تفسیر    «أدر»  یقاعده  -10نکته 

 تفسیر محدود قوانین جزائی اصل قانونی بودن جرم و مجازات است.  یقاعدهمبنای    -11نکته 

تفسددیر عبددارت  ؛ کهدر مسائل جزائی مبتنی بر اصول حقوقی مسلم است قیمضتفسیر   یقاعدهدر حال حاضر در حقوق ایران    -12نکته  

به عبارت دیگر غرض از تفسیر متن قددانونی  دینمایمآشکار کردن معنی الفاظ قانونی و عباراتی است که در ظاهر مبهم و مجمل   :است از
 یافتن و بازگو کردن معنی کامل آن است.  در

 :رکنندهیتفسانواع تفسیر با توجه به مقام    -13نکته 
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 تفسیر قانونی  -الف

 تفسیر قضائی  -ب

 دکتریناز نظر تفسیر   -پ

 تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان و تفسیر قوانین عادی بر عهده مجلس شورای اسالمی است.  -14نکته 

 د از:به ترتیب عبارتن  قضائیمراحل تفسیر    -15نکته 

 (توضیحی یا تفسیر غائی تفسیر تفسیر منطقی یا) احراز نظر مقنِن  -الف

 (منطوقی) تفسیر مضیق  -ب

 به نفع متهم.تفسیر   -پ

 تفسیری که حاکی از کشف منظور، مقصود و نیت واقعی مقنن باشد. تفسیر منطقی یا توضیحی است.  -16نکته 

 حاکمیت اصل برائت در حال شک بیانگر اصل تفسیر به نفع متهم است.  -17نکته 

 قوانین جزائی است. مضیقتبرئه در حال شک از نتایج، تفسیر    -18نکته 

جددرم  کندددیماز لحاظ عنصر مادی، به عمل کسی که به قصد سرقت به دفعات متعدد، گندددم داخددل انبددار دیگددری را خددارج   -19نکته  

 .شودمیاستمرار یافته گفته  

 فرق اساسی جرائم مطلق و مقید این است که »حصول نتیجه« در جرائم مقید برخالف جرائم مطلق شرط تحقق جرم است.  -20نکته 

 عام آمده است.  تیسوءنعمل در ارتکاب عمل مجرمانه، در تعریف   یآگاهانهبا توجه به معیارهای حقوق جنائی اراده    -21نکته 

 وادار کرده است. هاآنرا به جرم شناختن    گذارقانوناجتماعی    یهاضرورتجرائم قراردادی، جرائمی هستند که مصالح و   -22نکته 

 .شودمیغیرعمدی بر مبنای رکن معنوی جرائم انجام  تقسیمات جرائم به عمدی و    -23نکته 

 .شودمیتقسیم جرائم به مستمر و آنی بر مبنای رکن مادی جرائم انجام    -24نکته 

 خاص به ترتیب عبارتند از: سوءنیتعام و   سوءنیتدر جرم کالهبرداری    -25نکته 

 الف( عمد در توسل به وسایل متقلبانه

 ب( قصد بردن مال دیگری

 جرم کالهبرداری مشتمل است بر:  یمادرکن    -26نکته 

 الف( توسل به وسایل متقلبانه

 مالصاحبب( فریب دادن 

 ج( تحصیل و به دست آوردن سند و مال دیگری

 اصل قانونی بودن جرم و مجازات در کشور ایران است:  کنندههیتوجموارد زیر   -27نکته 

 «نَفْسًا إِلَِّا مَا آتَاهَالَا یُكَلِِّفُ اللَِّهُ  »آیه شریفه   (1

 بیان القاب بِعِ بحِقاعده قُ (2

 اصل تفكیک قوا (3

 فعحدیث رَ (4

 15سراء آیه اِ  یسوره (5

 باحهاصل اِ (6

 أقاعده در (7

 م.ناظر است به اصل قانونی بودن جرائ،   اق.م. 2ماده    -28نکته 

 ؛ واندددکاربردهبهمکتب کالسددیک  گذارانانیبن عنوانبهمنتسکیو  و اصل قانونی بودن جرم و مجازات را نخستین بار سزاربکاریا  -29نکته  

 شد.  ینیبشیپ 1325م قانون اساسی مصوب سال  در ایران نخستین بار در متم

 ات:جازنتایج اصل قانونی بودن جرم و م نیترمهم  -30نکته 
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 قوانین کیفری مضیقتفسیر   -1

 شدن قوانین کیفرینسبق   ماه عطف ب  -2

ا و اصددل ق.م.  220قط در مورد حدود طبددق مدداده  اگر قانون عملی را جرم نداند قاضی باید حکم برائت متهم را صادر کند و ف   -31نکته  

 .شودمیطبق منابع معتبر فقهی عمل    ،عمومی و انقالب  یهادادگاهقانون تشکیل   9  و 8قانون اساسی و مواد  167

این اصددل اولددین بددار در اعالمیدده حقددوق بشددر  ؛ واجتماعی مطرح شد توسط مکتب فایدهجازات اولین بار اصل قانونی بودن م  -32نکته  

 م قانون اساسی پذیرفته شد.قمری در متم هجری 1325فرانسه مطرح شد و این اصل در ایران نخستین بار در سال  

اصل حاکمیت قانون است. اصل حاکمیت قانون بدان معنا است کدده ارزیددابی رفتارهددا و   یرمجموعهیزاصل قانونی بودن خود    -33نکته  

غالمحسااین   دکتاار،  جلد اول،  )دعآمدی بر حقوق جزای عمومی  نهادها و فرآیندها بایستی با یک معیار برتر صورت گیرد

 (.90ص الهام و دکتر محسن برهانی 
 -34نکته 

واحددد تشددکیل شددده اسددت. مثددل جددرم کالهبددرداری و  یجددهینتاجزاء متعدد بدده قصددد  جرمی است که عنصر مادی آن از  جرم مرکب:

 جاسوسی.

مثددل قتددل و  .جرمی است که عنصر مادی آن از یک جزء تشکیل شده است و اجزاء عنصر مادی از هم قابل تفکیددک نیسددتند  جرم ساده:

 سرقت.

: اخفددای مددال مستمر ادامه دارد. مثل طوربهجرمی است که خواه ناشی از اراده فاعل و خواه ناشی از طبیعت اشیاء در زمان   جرم مستتتمر:

 شخاص، جرم ترک انفاق.ا  یرقانونیغمسروقه، توقیف  
 ز اهمیت است که اگر رفتار مجرمانه حتی یک لحظه در دایره شمول قانون جدید قرار بگیرد، قانون الحق  ججدیقدد در مقورد جرم مستمر از این نظر حائ

 هر چند این قانون نسبت به قانون ساب  اشد باشد. شودمیمجرم اعمال 

عادت  صورتبه)حداقل دو بار( انجام شود و  کراتبهجرمی است ساده ولی مجازات آن مشروط به این است که چند بار و   جرم به عتتادت:

 ضرورتاً عنوان خاص تکرار جرم به آن اطالق شود. آنکهیب  دیایدرب

خارجی از جانب انسان است و این عمل گاهی فعل است و زمانی ترک فعل، بنابراین تصمیم مجرماندده   عملجرم همواره یک    -35نکته  

 اما انتشار عقیده ممکن است جرم باشددد شودمیباشد جرم تلقی ن هرچهو جرم عقیده وجود ندارد یعنی عقیده   شودمیجرم نلقی ن  اصوالً
 .(79و  78صص  ،مجد ،دکتر محمد باهری ،)نگرمی بر حقوق جزای عمومی

باشد آن عمل را نباید جرم دانسددت،  اینکه عملی ممنوع صرفبهبنابراین  ،نموده است ینیبشیپی جرم مجازات برا  گذارقانون  -36نکته  

 .دکتر باهری همان()باید ممنوعیت عملی توأم با ضمانت اجرای جزائی باشد

بددرخالف حددق   یکدده فددرد  یدر صددورت  باشد؛یکرده است، جرم م  نییآن مجازات تع  یکه قانونگذار برا  یارتکاب عمل ممنوع  -37نکته  

جددرم  فددهیانجددام وظ  ایدد که قانوناً ممنوع و قابل مجازات است در مقام استفاده از حق    یعمل  نیبنابرا  شود؛یاقدام نکرده باشد، مجازات نم
 .شودیشناخته نم

حقوق جاازای  ،اسماعیل ساوالنی) حقوق جزای اسالم هم اصل قانونی بودن جرم را پذیرفته است به جزء در تعزیرات  -38  نکته

 .(67ص  ،نشر دادآفرین ،عمومی
 م ـ قلمرو اجراي قوانين جزائي در مکان فصل دوّ

 )مالک اصلی در صالحیت سرزمینی رکد مادی است(صالحیت سرزمینی  - 3 ماده

  و   دریيایی ،  زمینی   ت ی حاکم در قلمرو    شخص حقیقی یا حقوقی اعم از    و   ( غیر ایرانی مقیم ایران   )چه تبعه ایران باشند و چه   ه اشخاصی که قوانین جزائی ایران درباره کلیِّ

  موجب به مگر آنكه  شود  عمال می شوند ِا  ( شود می نوع جرمی مثالً جعل ارز خارجی هم    )مطلق جرم بیان شدد و شامل هر رم  ب ُجِكرَتُم  جمهوری اسالمی ایران   هوایی 

 شده باشد.   ر ّرَقترتیب دیگری ُم،  قانون 

 . و هواپیماهای جنگی   ها ی کشت د    2د مصونیت   1  استثناء: 

 مبنای صالحیت سرزمینی محل وقوع جرم است.  -1نکته 

صالحیت سرزمینی بودن جددرم یعنددی صددالحیت کشددوری کدده جددرم در آن    ماده بیانگر اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری است. این    -2نکته  

 واقع شده است. 

، دارای صددالحیت  شددود می واقددع    اش ی ن ی سددرزم صالحیت سرزمینی بدین معناست که یک دولت نسبت به تمام اموری که در قلمروی    -3نکته  
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 (. 110ص  )دکتر الهام و برهانی همان باشد می )تقنینی و اجرائی(  

ر مددورد اشددخاص حقیقددی اسددت هددم  ذکر عبارت اشخاص که در ماده بیانگر امکان مجازات اشخاص حقوقی است در احکام ماده هم د   -4نکته  

 . شود می و هم شامل شخص حقوقی هر دو   شود می حقوقی به عبارتی کلیه اصول صالحیتی هم شامل شخص حقیقی  

ی  ائدد مطیددع قددوانین جز و    پیوندددد می می که در آن به وقددوع  ن را دارد و جرائ ری است که پرچم آ ی از قلمرو کشو هواپیمای نظامی جزئ  -5 نکته 

 دولت صاحب پرچم است. 

  شددده واقع م ارتکاب یافته در قلمرو آن به عبارت دیگددر جددرم  ز صالحیت کیفری دولت نسبت به جرائ صالحیت سرزمینی عبارت است ا   -6نکته  

اسااماعیل    ، جاازای عمااومی   مااد  بندی طبقه االت  )مجموعااه ساا  بع قددوانین آن کشددور اسددت  در قلمرو و حاکمیت یک کشور تا 

 (. 255ص    ، ساوالنی 
 جنبه مثبت و منفی است.   دو صالحیت سرزمینی دارای   -7نکته 

اکمه هسددتند مگددر در مددوارد  اشخاصی که در قلمرو حاکمیت ایران مرتکب جرم شوند طبق قوانین ایران قابل مح   ی ه ی کل اصوالً    جنبه مثبت:   ( الف 

 . مصونیت پارلمانی   -مصونیت سیاسی   . ها ت ی مصون مانند    استثناء 

اصوالً افرادی که خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب جرم شوند در ایران قابل محاکمه نیستند مگر در مددوارد اسددتثناء ماننددد    منفی:   ی جنبه   ( ب 

 . ( صالحیت جهانی ق.م.ا )   9ق.م.ا )صالحیت شخصی( و ماده    7ماده و  (  صالحیت واقعی )   ق. م. ا.   5موارد مطروحه در ماده  

رانسوی که در اجاره دولت جمهوری اسالمی ایران است ارتکدداب یابددد رسددیدگی بدده آن در صددالحیت  اگر جرم در کشتی مسافربری ف  -8نکته 

 ایران است.   های دادگاه 

جنگی در صالحیت دولت صدداحب پددرچم اسددت بنددابراین دولددت سدداحلی حددق مداخلدده در    های کشتی م ارتکابی در  رسیدگی به جرائ   -9نکته 

 ساحلی خود نماید.  های آب را از  ها آن درخواست خروج   تواند می جنگی را ندارد و تنها    های کشتی 

؛  به دلیل مصونیت سیاسی از تعقیب و مجازات در ایران معدداف اسددت   شود   می مور سیاسی یا کنسولی بیگانه در ایران مرتکب جر اگر مأ   -10نکته  

م مشهودشددان مشددمول مصددونیت قددرار  جددرائ   مددثاًلبرخوردارند    ی تر کم ونیت  کنسولی از مص   مأموران دارد اما    او را کشور فرستنده حق تعقیب    اما 
 . گیرد نمی 

 استثنائات اصل صالحیت سرزمینی:   -11نکته 

 مصونیت سیاسی  -1

 . قانون اساسی(  86)موضوع اصل   مصونیت پارلمانی: که در کشور ما محدود به وظایف نمایندگی است  -2

در صورتی که نماینده سیاسی کشور خارجی در ایران مرتکب عملی شود که مطددابق قددانون ایددران جددرم ولددی مطددابق قددانون کشددور    -12نکته  

 او را به عنوان عنصر نامطلوب از کشور اخراج نمود و یا از کشور متبوعش تقاضای تعقیب وی را نمود.   توان می متبوعش جرم نباشد  

 ی است. ابل تعقیب و مجازات در مراجع قضائ ی اسالمی مرتکب کالهبرداری شود ق اگر نماینده مجلس شورا  -13نکته 

 . باشد می ی بر حقوق جزای اسالم حاکم ن اصل سرزمینی بودن قوانین جزائ   -14نکته 

از اینکدده مجددرم    نظر صرف طبق اصل صالحیت سرزمینی، مالک در تعیین صالحیت محل وقوع جرم تام یا بخشی از یک جرم است.   -15نکته 

لحدداظ مدداهوی و چدده از لحدداظ شددکلی تأ یرگددذار    چه از   ، چه ماهیتی داشته باشد، جرم و محاکمه آن   شده انجام کدام کشور باشد یا جرم    ی تبعه 
 (. 35حقوق جزای عمومی ص    ی ها سته ی با   -ایرج گلدوایان )دکتر   بوده و تأکید دارد 

  با تابعیت قربانی جددرم مددورد تأییددد   سیستم سرزمینی صالحیت قانون قاضی محل بازداشت مجرم را بدون در نظر گرفتن تابعیت وی   -16نکته  

 . شود می به عبارتی در سیستم سرزمینی فقط محل وقوع جرم در نظر گرفته    دهد می قرار  

از    رمجدداز ی غ وارد کشور دیگر شده است مجازات او در آن کشور، مانع مجددازات او از لحدداظ خددروج    رمجاز ی غ مجازات فردی که به نحو   -17نکته 

 . باشد می جرائم ارتکابی شخص فعل واحد ن  چراکه کشور ایران نیست  

اگر جرمی که در ایران واقع شده است دارای معاون یا معاونینی باشد که خارج از کشور معاونت نمددوده اسددت بدده دلیددل اینکدده اصددل    -18نکته  

 مورد شرکای جرم نیز صادق است. همین قاعده در   شوند می قانون ایران تعقیب   موجب به جرم در ایران واقع شده است معاون یا معاونین نیز  

جرمانه در آنجا حاصددل شددده  م   ی نتیجه ی در آنجا انجام یافته و یا اینکه  از عملیات اجرائ   ی جزئ که تمام یا    محل وقوع جرم مکانی است   -19نکته  

 . ( 99ص   ، همان   ، عیل ساوالنی )اسما است 

قددانون ایددران    بددر طبددق معاونت در آن هرچند عمل معاونت در ایران فعلیددت یافتدده باشددد    تلقی نگردد،   ران ی در ا   شده واقع ،  رگاه جرم ه   -20نکته  
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مطیددع قددوانین جزایددی ایددران    د ، معاونت جرم ارتکابی در خارج از ایران هرچند عمل معاونت در داخل ایران واقع شددده باشدد مجازات نخواهد شد 
 . ( 139  و   132ص   ، همان ، دکتر محمد باهری )  ست ی ن 

قددانون مندداطق    10رجوع کنید به ماده    ی رجنگ ی غ   های کشتی ران در خصوص اعمال ارتکابی در  ی ای خصوص صالحیت قوانین جزائ در    -21نکته  

 . فارس ج ی خل دریایی جمهوری اسالمی ایران در 

 اصل مجرمیت متقابل شرط نیست و صرف جرم بودن عمل با قانون ایران کافی است.   -22نکته 

 منصوص در صالحیت سرزمینی مطرح نیست. منصوص و غیر بحث تعزیرات    -23نکته 
 صَالحیت سرزمینی تكمیلی -4 ماده

حاکمیت )اصطالح قلمرو در قلمرو حاکمیت ایيران  یا نتیجه آن )منظور بخشی از عملیات اجرائی جرم است نه تهیه مقدمات(  رمقسمتی از جُ  هرگاه

 واقيع شيود (شودمینیز  هاآنحسب مورد به معنی مناطقی است که تحت حاکمیت یا صالحیت هر طرف متعاهد بودد و شامل مناطق دریایی 

 . در جمهوری اسالمی ایران است شدهواقع رمِكم جُدر حُ )یعنی وجود هرکدام از دو مورد مطروحه در اید مادد(

 مرحله الزم و ضروری است. مراحل ارتکاب جرم عبارتند از:   4برای تحقق هر جرم  -1نکته 

 قصد ارتكاب جرم  -1

 تهیه مقدمات جرم  -2

 شروع به عملیات اجرائی جرم  -3

 اتمام جرم  -4

ر، مرکددب،  م ت قابل تجزیه باشد مانند: جرائم مسدد   زمان   برحسب این ماده جرم یا جرائمی است که عنصر مادی آن    مدنظر منظور از جرم    د   2نکته  

 آنی کاربرد ندارد.   ی ساده و مقید اما در جرائم   به عادت 

و    شددود می قابل اعمال نیسددت و مرتکددب تمددام و کمددال در ایددران مجددازات  قاعده احتساب وضع محاکمه مجدد خصوصاً در این ماده    -  3نکته  

 نخواهد شد.  در خارج در حکم ایران کسر   اجراشده مجازات  

،  آن محل بوده است و تددرک فعددل عمدددی   به انجام فعلی در   موظف محل ارتکاب جرائم مبتنی بر ترک فعل نیز محلی است که مجرم    د   4نکته  

 (. 37همان ص   ، دکتر ایرج   ، )گلدوایان  موجب تحقق جرم شده است، مانند جرم ترک انفاق 

حیت سرزمینی نوعی یا عینی اشاره دارد و مفهوم آن این است که مقصددود از ارتکدداب جددرم انجددام تمددام جددرم در  به اصل صال   4ماده    -5نکته  

 ایران کافی است.   های دادگاه ا تحقق جرم در ایران برای صالحیت  ست بلکه صرف انجام قسمتی از جرم ی ایران نی 

ی ایران بددا ضددربه  ور فرانسه ضمن عبور از قلمرو فضائ هواپیمای متعلق به خطوط هوایی کش موران سیاسی کشور ترکیه داخل  یکی از مأ   -6نکته  

ی ایددران اسددت  یدگی به اتهام قتل با مقامددات قضددائ رس   رد ی م ی م پس از فرود در کشور پاکستان    شود می چاقوی یکی از مسافران به شدت مجروح  
 . اقع شده است چاقو خوردن( در قلمرو حاکمیت ایران و جرم ) از قسمتی   چراکه 

 . باشد می م مرکب و مقید منطبق با ماده مذکور  فقط جرائ  -7نکته 

، امکان رسیدگی غیابی وجود دارد با توجه به اینکه از لفظ در ایران یافت یا به ایددران اعدداده گددردد  3در این ماده و ماده    رسد می به نظر    -8نکته  

 استفاده نشده است. 

از نظر دکترین حقوقی، معاونت همیشه تابع جرم اصلی است بنابراین معاونت در جرمی که در ایددران واقددع شددده اسددت، هددر چنددد در    -9نکته  

معاونت در آن هر چند معاونددت در ایددران  در ایران تلقی نگردد،    شده واقع رم  ج   هرگاه از ایران تحقق یافته باشد، تابع قوانین ایران است لکن  خارج  
همااان    ، )دکتر الهام و برهانی   تحقق یافته باشد بر طبق موازین ایران مجازات نخواهد شد و ایران دارای صالحیت رسیدگی نیسددت 

 (. 113ص  
 نائی است بر اصل صالحیت سرزمینی()اید اصل استث  یا حمایتی صالحیت عینی یا واقعی -5 ماده

)اگر در داخددل قلمددرو سددرزمینی جمهددوری ایيران  تیحاکمکه در خارج از قلمرو   اعم از شخص حقیقی یا حقوقی(ایرانی )  هر شخص ایرانی یا غیر

شریک   )فقط مباشر و  برتكِمُ  (شوند میمجازات    4اصل صالحیت سرزمینی مذکور در مادد    بر اساساسالمی ایران مرتکب اید اعمال گردند  

پددم مطلددق  م حصری هستند جرائ)اید  رائم زیيریكی از جَ (شودمیو نیز شامل شروع به جرم نیز ن ردیگیبرنمو معاون را در    شودمیرا شامل  

 جددرائمق.م.ا بخددت تعزیددرات در خصددوص    756)مثل موضوع مددادد    گردد،  خاصر در قوانین  قرَّرائم مُیا جَ  (است  نگرفتهجرم مورد توجه قرار  
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در ایران یافت شود و یا به ایران اعادد   8و    7در اید مادد برخالف مادد  )شود و  می  جازاتمُو    مهحاکِمُطبق قوانین جمهوری اسالمی ایران    (ایرایانه

كم رائم در خارج از ایران به صدور حُهرگاه رسیدگی به این جَ  در مورد اید مادد امکان محاکمه و صدور رأی غیابی وجود دارد(گردد قید نشدد پم  

 5حه در مددادد )در موارد مُصرّ کند:ه میبِحاسِرا مُ اجراشده تیمحكوم، میزان عزیریهای تَزاتجادر تعیین مُاجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران   و  تیمحكوم

. بدده ایددد گیددردمیری محاسبه و مدنظر قرار  بر مرتکب در جرائم تعزی   اجراشددامکان مجازات مجدد مرتکب وجود دارد اما میزان مجازات  

 شودمیمنع محاکمه مجدد و منع مجازات مضاعف در اید خصوص رعایت ن  قاعددبه عبارتی    شودمی، قاعدد احتساب مجازات گفته  اعمال

 .(منصوص در تعزیرات اعم از منصوص و غیرصرفاً همآن)قاعدد احتساب(   شودمیمحاسبه   اجراشددبلکه فقط مجازات 

بخددت ق.م.ا    512الددی    498)رجددوع کنیددد بدده مددواد  استقالل جمهوری اسالمی ایران  رضی یااَ  تیتمامداخلی یا خارجی،    تیامنظام،  لیه نِقدام عَاِ  -الف  

 (.1375تعزیرات مصوب  

به عبارتی صرف دستخط معظم له برای شددمول ایددد مددادد  باشد میخط ایشان )منظور مطلق دست دست خطّكم، فرمان یا ، حُامضاءهر، عل مُجَ  -ب  

 (1375ق.م.ا بخت تعزیرات مصوب  524)ر.ک مادد  یا استفاده از آن مقام رهبری (شودمی غیررسمیپم شامل رسمی و   کند میکفایت  

جمهيور، رئيیس قيوه  رئیس   بددرخالف موضددوع مددورد ب(   شود می ن   غیررسمی )شامل دستخط    رسمی   دست خّط  )فقط(   كم، فرمان یا ، ُحامضاء هر،  عل ُمَج  -پ  

)شددامل  کشيور،    ی عيال   وان یيد رئيیس    ( شود می )شامل اعضای محترم مجلم خبرگان ن گان،  بَرجلس ِخقضائیه، رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسالمی، رئیس َم

یيا    وزرا ظيام،  ِن  ِتَحصيَلع تشيخیص َمجَمياعضيای َم  شورای نگهبان، رئیس و اعضای    کشور،   کل تان  دادِس  ( شود می سایر اعضاء ن   مستشاران و قضات و دادیاران و 

 (. شود می شامل معاونان رؤسای قود مقننه و قضائیه ن )   ها آن یا استفاده از    جمهور س ی رئ عاونان ُم

 هاآن  یگریتصد ی هستند که  اید مراجع، مراجع،  شودمیدادگاد  عام بیان شدد است و شامل دادسرا و    صورتبه)  ع قضائیراجِعل آراء مَجَ  -ت    

 هاآنو یا استفاده از  )مانند شورای حل اختالف( ع یا سایر مراجع قانونیراجِصادره از این مَ یهاهیاجرائیا  (را قضات بر عهدد دارند 

)منظور از اسددکناس و مسددکوکات رایدد    (گرددینم)جعل اسکناس خارجی هرچند جرم است اما مشمول اید مادد    سكناس رایجعل اِجَ  -ث   

در نتیجه جعل اسکناس و تهیدده و  شودمیرا شامل  باشند میرا که داخل در چرخه پولی کشور  ییهاآنپول قانونی یک کشور بودد و صرفاً 

سيناد یا اَ (طاغوت مشمول اید مادد نخواهد بودزمان   هایسکه  مانند اسکناس و  اند ددی گردتروی  مسکوکاتی که از چرخه پولی کشور خارج  

نددوعی )صدقه دادن هم  لبه قَرویج سكِّه یا تَاز طرف دولت یا تهیِّ شدهنیتضمت صادرشده یا کَشارِه و اوراق مُزانِعل اسناد خَبانكی ایران و همچنین جَ  تعهدآور

 .(1375ق.م.ا بخت تعزیرات مصوب 526و  525)ر.ک به مواد  .رایج داخلسكوکات ِدر مورد مَ (است  هاسکهتروی  اید  

 ( است.شودمیکه حفاظتی یا واقعی نیز نامیده  )  یتیحمااین ماده مبین اصل صالحیت    -1نکته 

 .باشدمیمبنای صالحیت واقعی، نوع جرم ارتکابی    -2نکته 

توسط محدداکم خددارجی   صادرشدهکه این ماده احکام برائت را در این جرائم به رسمیت نشناخته و حکم برائت    رسدمیبه نظر    -3نکته  

 ،همااان ،دکتر الهام) سددتینداخلی  هایدادگاهرائت مانع تعقیب و محاکمه در برای محاکم داخلی فاقد اعتبار است و این حکم ب

 (.123ص 
و معاونت در این جددرائم یددا شددروع بدده ایددن  گرداندمی، مرتکب را مشمول این ماده اشرت در جرائم مذکور در این مادهفقط مب د 4نکته  

 .قانون آیین دادرسی کیفری( 316ر.ک ماده  )  ستینجرائم مشمول این ماده  

شده و در ایران یافت شود، در فرضی که شخصی در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب تقلب در مورد مسکوکات رایج داخله  -5نکته  

 عی طبق قانون ایران خواهد بود.مجازات او با توجه به اصل صالحیت واق 

عمددل ارتکددابی در   کددهنیهماصل مجرمیت متقابل در صالحیت واقعی نیز همانند صالحیت سرزمینی وجود ندارد و به عبارتی    -6نکته  

 کافی است.  شودمیخارج طبق قوانین ایران جرم محسوب  

مجازات است   و  ر ایران قابل تعقیبایران را جعل کرده و از آن استفاده نماید د  جمهوررئیساگر یک آمریکایی در آمریکا امضاء    -7نکته  

 ه گرفته نشود(.)با دستخط اشتبا

 با سوءنیت است.  جمهوررئیسمهر  کار بردن، ساختن یا به شودمیکه جرم محسوب    جمهوررئیسمنظور از جعل مهر    -8نکته 

ماده  2تبصره  جزء مواد مطروحه در    م تعزیری استفاده شد اگر چنانچه آن مادهکه از لفظ جرائ  ایمادهدر قانون مجازات در هر    -9نکته  

 منصوص شرعی.م غیرتعزیری منصوص شرعی است و هم جرائ مهم شامل جرائ ،جرم تعزیری  گوییممینبود  ق.م.ا 115

هیچ شرطی مبنی بر یافت شدن یا اعاده شدن به ایران وجود ندددارد و صددرف اینکدده شخصددی  8و  7ه برخالف ماده در این ماد  -10نکته  
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رسددیدگی   وی  جرم  هب  تواندمیشود دادگاه    5در ماده    م مذکورایرانی یا غیر ایرانی مرتکب جرائ  اعم از حقیقی و حقوقی و اعم از شخصی
 کند.

م محاکمه و مجازات هم شده باشد مجدداً در ایران ب خارج از ایران به خاطر این جرائماده چنانچه مرتکم موضوع این  در جرائ  -11نکته  

بدده  و فقط بنا شودمیمنع مجازات مضاعف در این خصوص رعایت ن قابل محاکمه و مجازات خواهد بود یعنی قاعده منع محاکمه مجدد و
 .رددگمیقاعده احتساب میزان مجازات اجرا شده محاسبه  

 ( نیز اشاره شود.ایرایانهقانون جرائم   28ق.آ.د.ک )ماده   664ماده    به بند ت  توانمیرد صالحیت واقعی  در مو  -12نکته 
 ديگر صالحیت واقعي تكمیلي است( عبارت  بهادامه صالحیت واقعي يا   6صدر ماده ) كشورجرائم ارتكابي از سوي مأموران دولت ايران در خارج از   - 6 ماده

که در رابطه با شغل و وظیفه   یرانیا  ریغاز ایرانی یا    اعم  (باشد   غیررسمیم به صورت رسمی یا  )مهم نیست که اید استخدا  ،مان دولتستخدِرائم مُبه جَ

اصل صالحیت سرزمینی محاکمه و مجازات   اساسبر  د  ن)اگر در داخل ایران اید اشخاص مرتکب جرم شو  ایران  تیحاکممرو  لَخود در خارج از قَ

طبق قوانین جمهوری اسالمی   برخوردارندسیاسی    تیمصونکه از    دیگر وابستگان دولت ایرانو    نسولیکُو    مأموران سیاسیرائم  اند و به جَب شدهكِرتَمُ  (شوند می

شددرط جرم بودن عمل در ایران  بر اساس اید ماددباشد یا نباشد() هاآن یفهیوظچه جرم ارتکابی در رابطه با شغل یا ) .شيودایران رسیدگی می

 .(باشد می

مسددتخدمین  : صالحیت شخصی نسبت بهتبینی شده اسبه اعتقاد برخی از حقوقدانان در صدر این ماده دو نوع صالحیت پیش  -1نکته  

 .اندشدهدولتی و صالحیت واقعی نسبت به اتباع بیگانه که در خدمت دولت ایران هستند و به مناسبت شغل خود مرتکب جرم 

 مثبت اصل صالحیت سرزمینی است.  یجنبهاز استثنائات بر   یکیماده  این   -2نکته 

م مهددم قابددل هستند  انیاً در جددرائم مشهود قابل تعقیب  اوالً در جرائری برخوردارند زیرا  مأموران کنسولی از مصونیت محدودت  -3نکته  

آیین دادعسی کیفااری   -)آموعیدارد    از سوی کشور پذیرنده وجود  هاآنبازداشت هستند و در صورت محکومیت امکان مجازات  

 (.182ص  2جلد 

ت که عمددل در هددر دو ستگان دولت ایران آن اسکنسولی و دیگر واب  -برخی معتقدند که شرط رسیدگی به عمل مأمور سیاسی  -4نکته  

 .(روزیقادع س -عضا مکریباشد )کشور جرم  

ایران صددالح  دادگاه اگر اتباع بیگانه در خدمت دولت ایران در خارج از ایران در ارتباط با شغل و وظیفه خود مرتکب جرم شوند  -5نکته  

وقددوع  نباشد در این حالت ایران صالح به رسیدگی نیست و طبق قانون محددل  هاآن، اگر این جرم در ارتباط با شغل  باشدمیبه رسیدگی  
ق.م.ا. باشد که ارتکاب آن در خارج نیددز نددافی صددالحیت  5جرم قابل رسیدگی خواهد بود مگر اینکه جرم ارتکابی از جرائم مقرر در ماده 

 دادگاه ایران نیست.
 ق. آ. د. ک(  316يا فعال()ر.ک ماده  محور بزهكار) مثبت شخصي الحیتصَ - 7 ماده

  ب ِكيرَتایران در خيارج از کشيور ُم  ( شود می و شامل اشخاص حقوقی ن اشخاص حقیقی است    رندد ی دربرگ )فقط  باع  ِتهریك از َافوق    موادذکور در  وارد مَالوه بر مَعَ

)مرتکب باید ایرانددی باشددد و جددرم    رمی شود، ُج  ( رد ی گ ی برنم و فروض معاونت در جرم و شروع به جرم را در    گردد می )صرفاً شامل مباشرت در ارتکاب  

در   ( ی ندددارد بلکه خارجی یا ایرانی بودن بزد دیدد در ایددد مددورد اهمیتدد   ی باشد د و لزومی ندارد بزد دیدد هم ایران باید در خارج از کشور واقع شدد باش 

قيوانین   ( طبددقحکم غیابی در خصوص جرم موضوع اید مادد ممنوع اسددت  و صدور)محاکمه  گردد،    اعادهصورتی که در ایران یافت و یا به ایران  

 شروط بر اینكه:مَ، آ.دک( ق 226)در دادگاد محل دستگیری محاکمه خواهند شد با توجه به مادد   شودمی جازاتمُو  مهحاکِمُ جمهوری اسالمی ایران

اصل مجرمیت متقابل در صالحیت شخصی مثبت وجود ندارد و صرف جرم بددودن  )   رم باشيد. ُجقانون جمهوری اسالمی ایران   موجببهرفتار ارتكابی    -الف  

قانون ایران عمل مرتکب جرم باشد و چنانچه عمل مرتکب طبق قوانید ایران جرم نباشددد مرتکددب قابددل    بر اساس باید حتماً  عمل در ایران کافی است  

 (. ا قرار گیرد . م ق.   8مگر مورد شمول مادد  مجازات در ایران نیست هرچند در محل وقوع جرم باشد و مرتکب محاکمه و مجازات نشدد باشد 

شددامل تعزیددرات  شددرعی وتعزیددری غیر و منصوص شرعی است)منظور تعزیرات غیر  ،عزیر باشدرائم موجب تَجَرم ارتكابی از  در صورتی که جُ  -ب  

و جرائم مستوجب   و در صورت ارتکاب تعزیرات منصوص شرعی  )در نتیجه  (ق. م. ا  115مادد    2ر.ک به تبصرد    شودمیمنصوص شرعی ن

حدود و قصاص و دیددات حتددی تعزیرات منصوص شرعی و  )پم در جرائم    (در ایران قابل محاکمه خواهد بود  مجدداً  و دیه  حد، قصاص

 نشددددئدده برَمدده و تَحاکِرم مُهم در محددل وقددوع جُدد تَّمُدد  اگر در محل وقوع جرم محاکمه و مجازات شدد باشد در ایران قابل مجازات است(

 )پذیرش قاعدد منع مجازات مضاعف(. جراء نشده باشدإاً یا بعضاً درباره او جازات کلّ، مُتیمحكومیا در صورت  مجدد(  محاکمهپذیرش قاعدد منع )
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قانون مبارزد بددا قاچدداق  7)رجوع کنید به مادد  نباشيد.جازات یا سقوط آن نع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مُطبق قوانین ایران موجبی برای مَ  -پ  

 انسان(.

 .باشدمیمرتکب تابعیت    مثبت  مبنای صالحیت شخصی  -1نکته 

 اصل مجرمیت متقابل در صالحیت شخصی مثبت وجود ندارد و صرف جرم بودن عمل در ایران کافی است.  -2نکته 

 :شرایط صالحیت شخصی مثبت  -3نکته 

 مرتكب ایرانی باشد  -1

 ر خارج از کشور مرتكب جرم شودد  -2

 ایران اعاده گردددر ایران یافت و یا به   -3

 رفتار ارتكابی به موجب قانون جمهوری اسالمی ایران جرم باشد  -4

 جرم ارتكابی از جرائم تعزیرات غیر منصوص شرعی باشد  -5

 در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده باشد  -6

 اگر محكوم شده مجازات کالً یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد  -7

 ان موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد.به موجب قانون ایر  -8

تبعدده  ،احراز تبعه بودن یک فرد منوط به قوانین داخلی هر کشور است. به طور معمول برای اعمال صالحیت مبتنی بر تابعیددت  -4نکته  

 بودن مرتکب در زمان ارتکاب جرم مناط و مالک خواهد بود تا از این رهگذر اصل قانون بودن جرم و مجازات نیز رعایت شده باشد.

 ترک تابعیت ایران پس از ارتکاب جرم مانع از محاکمه وی در ایران نخواهد بود.  -5نکته 

جرائم تعزیری تحت شددرایط مشددخص اعتبددار امددر مختددوم بدده اسددتناد آراء   در مورد  8و بند الف ماده    7به موجب بند ب ماده    -6نکته  

 و در مددورد جددرائم مسددتوجب حدددود، قصدداص هددادادگاهآراء  که یحالخارجی در مورد جرائم تعزیری پذیرفته شده است. در   هایدادگاه
 (.158ص  ،همان ،دکتر طهماسبی)  ستیندیات تحت هیچ شرایطی از اعتبار امر مختوم برخوردار 

م ل اصل صالحیت شخصی به غیددر از جددرائ، قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد فقط در اعما1392  یاسالمدر قانون مجازات    -7نکته  

 تعزیر منصوص شرعی پذیرفته شده است.

به کلیدده اتبدداع  ی یک کشور عالوه بر اتباع مقیم داخل نسبتشخصی بودن قوانین جزائی صالحیت قانونی و قضائ طبق سیستم -8نکته  

 .ابدییمآن کشور که در خارج از مرزهای کشور مزبور مرتکب جرم شوند تسری 

او پس از اتمددام مدددت  ماه زندان محکوم شده است 6چنانچه یک ایرانی در ترکیه اقدام به جعل سند رسمی کرده و در آنجا به   -9نکته  

سال حبس است در این صورت قابددل محاکمدده و   5، با توجه به اینکه مجازات قانونی این جرم در ایران یک تا  دیآیممحکومیت به ایران  
 .کندمیق. م. ا از این اصل تبعیت   7بر اساس قاعده منع مجازات مجدد که ماده    مجازات مجدد در ایران نیست.

صالحیت شخصی مثبت و منفی هم زمانی محقق شود یعنی هم مرتکب و هم بزه دیده ایرانی باشد در ایددن صددورت اصددل اگر    -10نکته  

 .م.ا رعایت خواهد شد.ق  7صالحیت شخصی مثبت ارجحیت دارد و شرایط ماده  
 منفعل( -  )بزه ديده محور منفي شخصي صالحیت - 8 ماده

کشور ایران توسددط  یه ایرانی است یا جرم علیهلَعَمرتکب ایرانی نیست بلکه مجنیٌ 7برخالف موضوع مادد  در اینجا  )  یرانيیا  ریغهرگاه شخص  

 البتدده  اهم غیر ایران داشددته باشددد،اعم از اینکه تابعیت کشور دیگری رایرانی )لیه شخصی  عَ  ،رج از ایراندر خا  (غیر ایرانی انجام شدد است

رمی بيه جيز ب جُكِرتَمُ لیه کشور ایرانعَیا  (چنانچه چند تابعیتی است  باشد اگر  دقت شود که تابعیت وی در زمان ارتکاب بزد باید ایرانی

مه و صدور )محاکگيردد،  اعادهبه ایران  و در ایران یافت و یا ق.م.ا است( 5بندهای الف تا ث مادد   گذارقانون)منظور    ذکور در مواد قبل شودرائم مَجَ

 شيود،رم او رسيیدگی میطبق قوانین جزائيی جمهيوری اسيالمی ایيران بيه جُي ق. م. ا( 7 مورد ممنوع است به مانند موضوع مادد  دی در احکم غیابی  

 ه:مشروط بر اینك ق.آ.د.ک( 316با توجه به مادد    شودمید تهران به جرم وی رسیدگی )حسب مورد در دادگا

به عبارت دیگددر شددامل تعزیددر غیددر  شودمیرا شامل ن و حدود، قصاص و دیات  )تعزیرات منصوص شرعی  عزیيررائم موجب تَدر جَهم  تَّمُ-الف  

، تیيمحكومدر صورت یا   پذیرش قاعدد منع محاکمه مجدد()  نشدهئه  برَمه و تَحاکِرم، مُدر محل وقوع جُ  (شودمی  یرشرعیغمنصوص شرعی و تعزیر  
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 (.پذیرش قاعدد منع مجازات مضاعف) .نشده باشدجراء إاً یا بعضاً درباره او جازات کلّمُ

ب قيانون جمهيوری بيه موجي  ق.م.ا(  115مادد    2ر. ک تبصرد    شودمی)تعزیرات منصوص شرعی را شامل ن  عزیررائم موجب تَدر جَرفتار ارتكابی  -ب  

ر. ک غیر از تابعید محل وقوع باشد() انگاری متقابل است هرچند توسط شخصبیانگر اصل جرم )  .رم باشيدجُ  اسالمی ایران و قانون محل وقوع،

 طددورهمید، ق. آ. د. ک پم در صالحیت سرزمینی، واقعی و شخصی فعال، جرم بودن رفتار ارتکابی طبق قانون ایران کافی است  316مادد  

 (.ق. آ د. ک 598رجوع شود به مادد  

شخصددی منفعددل )بددزه دیددده محددور(   به موجب قانون ایران و محل وقوع، شرط اعمال صالحیتجرم بودن عمل ارتکابی مجرم    -1نکته  

 است به عبارتی اصل مجرمیت متقابل در صالحیت شخصی منفی وجود دارد و صرفاً در تعزیرات غیر منصوص شرعی راه دارد.

 :منفی  شرایط صالحیت شخصی  -2نکته 

 مرتكب شخص غیر ایرانی باشد  -1

 ایران مرتكب جرم شود در خارج از  -2

 جرم علیه شخص ایرانی یا علیه کشور ایران ارتكاب یابد  -3

 در ایران یافت یا به ایران اعاده گردد  -4

 جرم ارتكابی به موجب قانون جمهوری اسالمی ایران و قانون محل وقوع جرم باشد  -5

 جرم ارتكابی از جرائم تعزیری غیر منصوص شرعی باشد  -6

 وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده باشددر محل   -7

 اگر محكوم شده، مجازات کالً یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد.  -8

 .گیردمیعلیه تبعه ایران در داخل هواپیمای خارجی طبق قانون ایران صورت    شدهواقعرسیدگی به جرم    -3نکته 

یه جرم ارتکابی توسط تبعه خارجی شود رسیدگی به شکایت مشددارالیه در لَعَدر صورتی که یک ایرانی در خارج از کشور، مجنیٌ  -4نکته  

 صالحیت دادگاه کیفری ایران )تهران( است.

ایران تحت تعقیب قرار گرفته و تبرئه شده اسددت.   یتبعهچنانچه شخص غیر ایرانی در کشور فرانسه به دلیل جعل چک عادی    -5نکته  

در ایددن  دیدد نمایمو شاکی ایرانی او علیه وی در مراجع کیفددری مبددادرت بدده طددرح دعددوا   کندمیاو سپس برای بازدید به ایران مسافرت  
 ند او را مورد تعقیب قرار دهند چون در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه شده است.توانمیصورت مراجع کیفری ایران ن

 نیز اشاره کرد.  (ایرایانهجرائم   قانون 28ق.آ.د.ک )ماده   664به بند ت ماده    توانمیدر خصوص صالحیت شخصی   -6 نکته
 مواد مرتبط

ایققران  هققایدادگاه، و مطققاب  قققانون شوندمیمرتكب جرم به اتهامات اشخاصی که در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسالمی ایران   :قانون آیین دادرسی کیفری  316اده  م
، در دادگققاه تهققران رسققیدگی از اتباع بیگانه باشققند حسققب مققورد ، حسب مورد در دادگاه محل دستگیری و چنانچهایران باشندرا دارند، چنانچه از اتباع   هاآنصالحیت رسیدگی به  

 .شودمی

 جهاني صالحیت -9 ماده

( جَرائمددی جرائم تابعیتی غیر ایرانی داشته باشد تابعیت بزهکار و بزد دیدد موضوعیت ندارد اما باید مرتکب اید  در اید مورد هرچند مُرتَكِب )

)منظددور از قددانون خدداص، قددوانید داخلددی   خياصکيه بيه موجيب قيانون    (ودن عمل ارتکابی قانون ایران اسددتمالک برای تشخیص جرم ب)

المللی در هر کشوری یافت شود در هميان بین مقرراتها و هدنامهیا عَ (کنند یممصوبات برای خود صالحیت جهانی ایجاد   بر اساسکشورهاست که  

)محاکمه و صدور حکم غیابی اگر در ایران یافت شيود  (موضوع استرداد مجرمان منتفی است  )برابر اصل صالحیت جهانی  شود،مه میحاکِکشور مُ

و  ميهحاکِمُائی جمهوری اسالمی ایران طبق قوانین جز  مورد ممنوع است()مالک برای تشخیص جرم بودن عمل ارتکابی قانون ایران است(  دی در ا

م قددانون جددرائ 28مادد  ()موضوع1394اصالحی  1392مصوب کیفری قانون آیید دادرسی  664)رجوع کنید به بند ت مادد   گردد.می  مجازات

تروریسم، قاچدداق مددواد مخدددر، )جرائمی از قبیل:    (13394مالی تروریسم مصوب    تأمید  قانون مبارزد با  11مادد  )  (1388مصوب    ایرایانه

 .تجارت و فروش بردد و دزدی دریایی(

 اگر مأمور سیاسی بیگانه در ایران مرتکب جرم شود، به دلیل مصونیت سیاسی از تعقیب و مجازات معاف است.  -1نکته 

یک تبعه خارجی جاعل اسکناس رایج در ایران در خارج از قلمرو حاکمیت ایران با اصل صددالحیت واقعددی،   یمحاکمهتعقیب و    -2نکته  
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 است.  ریپذهیتوج

ی جمهددوری یدد اتباع بیگانه در خدمت دولت جمهوری اسالمی ایران که در خارج از ایران مرتکب جرم شوند، طبددق قددوانین جزا  -3نکته  

 .ندشومیمجازات   اسالمی ایران محاکمه و

کسی که با شلیک گلوله از داخل خاک ایران، شخصی را در خاک ترکیه به قتل برساند، این عمل در حکم جرم واقددع شددده در   -4نکته  

 .شودمیایران است و شخص خاطی طبق قوانین ایران محاکمه و مجازات  

شددود و در ایددران  جمهوررئیسغیررسمی  ینوشتهدر خارج ایران مرتکب جعل   یاگانهیببا توجه به قانون مجازات اسالمی، اگر    -5نکته  

 یافت شود، مجازات نخواهد شد.

ی ساحلی ایددران، در شددرایط فعلدد  هایآبغیرجنگی اعم از داخلی و خارجی، رسیدگی به جرائم ارتکابی در    هایکشتیدر مورد    -6نکته  

 داخل در صالحیت محاکم ایرانی است.

اتریشی سالحی تهیه نماید و پددس از عزیمددت بدده ترکیدده مبددادرت بدده قتددل او  یتبعهقتل یک  قصدبهاگر یک آلمانی در ایران  -7نکته  

 نماید، ایران صالحیت تعقیب و مجازات او را به اتهام قتل عمدی ندارد.

ایران با شلیک گلولدده شخصددی را در خدداک ایددران بدده قتددل   یهمسایهیکی از کشورهای  در موردی که یک نفر از داخل خاک    -8نکته  

 ایران است.  قتل  برساند، محل وقوع جرم

و بددر طبددق  شددودمییک کشور خارجی که در قلمرو کشوری خارجی مرتکب جعل نوشته رسددمی رئددیس قددوه قضددائیه   یتبعه  -9نکته  

 ، طبق اصل واقعی بودن صالحیت قوانین کیفری ایران قابل مجازات است.شودمیمقررات به ایران مسترد  

اگر جرمی در کشتی مسافربری فرانسوی که در اجاره دولت جمهوری اسالمی است ارتکاب یابد، رسیدگی به آن در صددالحیت   -10نکته  

 ایران است.  هایدادگاه

گرفتن تابعیت وی یا تابعیت قربددانی جددرم مددورد  در نظرنی صالحیت قانون و قاضی محل بازداشت مجرم را بدون سیستم جها  -11نکته  

 .دهدمیتأیید قرار  

سال حبس محکوم شده و پس از گذراندن مدت محکومیددت   20اگر شخصی در خارج از کشور به اتهام ارتکاب قتل عمدی به    -12نکته  

 .کندمیحکم قصاص را صادر  و وجود شرایط مقرر برای قصاص  دگاه به تقاضای اولیاء دم  در ایران یافت شود قانوناً، دا

 .گیردمیایران در داخل هواپیمای خارجی طبق قانون ایران، صورت    یتبعهعلیه    شدهواقعرسیدگی به جرم   -13نکته 

کیفددری ایددران،   هایدادگاهوع جرم محاکمه شود، در  و در دادگاه محل وق   شود  میاگر یک ایرانی در خارج از ایران مرتکب جر  -14نکته  

 مجدد نیست.  یمحاکمهبه شرط آنکه جرم ارتکابی از تعزیرات غیر منصوص شرعی باشد قابل  

، یابدددمی. بعد از چند ماه که ضارب در ایران حضددور شودمیترکیه مورد ضرب و جرح واقع  یتبعهیک ایرانی در ترکیه توسط  -15نکته  

تبرئه، مطابق قددوانین  ایمحاکمه . در این فرض به شرط جرم بودن عمل در محل وقوع جرم و عدم کندمیایرانی از ایشان شکایت   یتبعه
 ایران قابل رسیدگی است.

هوری اسالمی ایران و فرانسدده، بدده نفددع آمریکددا گددردد و در هرگاه یک ایرانی در فرانسه مرتکب جرم جاسوسی علیه منافع جم  -16نکته  

تعزیددری، میددزان  هددایمجازاتایران در مورد وی تعیین  هایدادگاهکیفری فرانسه محاکمه و حکم محکومیت وی صادر شود،   هایدادگاه
 .اق.م. 5احتساب مقرر در ماده    یقاعدهبه استناد    کنندمیرا محاسبه   اجراشدهومیت  محک

مجرمیت متقابل در اصل صالحیت مبتنی بر تابعیت بزه دیده در جرائم مسددتوجب مجددازات تعزیددرات غیددر منصددوص شددرعی   -17نکته  

 .شودمیاعمال  

 مصونیت نمایندگان سیاسی در محل مأموریت موجب معافیت آنان از تعقیب و محاکمه است.  -18نکته 

خددود در خددارج از کشددور   یوظیفددههر جرمی که اتباع بیگانه در خدمت دولت جمهوری اسالمی ایران بدده مناسددبت شددغل و    -19نکته  

 .گردندمیمرتکب شوند، طبق قوانین جزائی جمهوری اسالمی ایران مجازات  

ایددران محاکمدده و برابددر قددانون  هایاهدادگایران در خارج از کشور مرتکب سرقت شده و در ایران دستگیر شود، در   یتبعهاگر    -20نکته  

 .شودمیجزای ایران مجازات  

بانکی را در خارج از کشور جعل نماید و سپس در ایران دسددتگیر شددود، در ایددران محاکمدده و مطددابق   تعهدآورکسی که اسناد    -21نکته  

 بددرای او شدددهاعمالات باشددد میددزان مجدداز اما اگر در کشور محل وقوع جرم محاکمه و مجازات شده؛  شودمیقانون جزای ایران مجازات  
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 .گرددمیمحاسبه  

اگر تاجر ژاپنی در ارسال کاال به طرف ایرانی تقلب نماید و جنس نامرغوب بفرستد و بعداً در ایران دسددتگیر گددردد، در ایددران   -22نکته  

 .شودمیمحاکمه و برابر قانون جزای ایران مجازات  

ر موارد وقددوع جددرم بدده د  شود  میخارجه که در خدمت دولت جمهوری اسالمی ایران و در خارج از کشور مرتکب جر  یتبعه  -23نکته  

 سبب شغل و وظیفه بر طبق قوانین ایران قابل مجازات است.

در نظام کیفری ایران اگر یک ایرانی در خارج از ایران مورد کالهبرداری قرار گیرد، در صورت یافت شدن )طرف مقابددل او در   -24نکته  

ایددران   هایدادگاهاو( در کشور محل وقوع جرم مجازات نشده باشد،  ایران صالح به رسیدگی هستند و اگر )طرف مقابل    هایدادگاهایران(  
 .اندیدگیرسصالح به 

از محل وقوع جرم در دادگدداه محددل  نظرصرفم علیه دولت معینی نیستند بنابراین در هر جا متهم دستگیر شد برخی از جرائ  -25نکته  

 و ... اشاره کرد.  ییماربایهواپ، دزدی دریایی،  مواد مخدربه قاچاق    توانمیم این جرائ  نیترمهم، از  شودمیکمه  دستگیری محا

ی را د و محددل دسددتگیری مددتهم صددالحیت قضددائم موضوع این اصددل را دارندد صالحیت رسیدگی به جرائ  کشورهاات  کلیه قض  -26نکته  

 .(38کیفری ص  یالمللنیب)حسینقلی حسینی نژاد حقوق   نمایدمیمشخص  

سیستم جهانی صالحیت قانونی و قاضی محل بازداشت مجرم را بدون در نظر گرفتن تابعیت وی یا تابعیت قربانی جرم مددورد   -27نکته  

 .دهدمیقرار    دیتائ

چنددین اصددل ی قابلیت اعمال نداشته باشد و هماصل صالحیت جهانی در جایی قابلیت اعمال دارد که اصل صالحیت سرزمین  -28نکته  

صالحیت واقعی و اصل صالحیت شخصی نیز به عنوان استثنائات وارده بر اصل صالحیت سددرزمینی و بددرای رفددع نددواقص آن اصددل وارد 
 (.90)وکیل یاع ر. ج. ع جلد اول ص   یت جهانی مقدم هستندو بر اصل صالح  شوندمیعمل  

اصل صالحیت شخصی، شرط اعاده شدن به ایران ذکر نشده است بلکه فقددط شددرط یافددت   برخالفاصل صالحیت جهانی  در    -29  نکته

 .گردیده است  ذکرشدن در ایران 

 م ـ قلمرو اجراي قوانين جزائي در زمان فصل سوّ

 شودطف به گذشته نميقانون جزا عَ -10 ماده

فقط مجازات تعزیری است چرا که اعمال اید مادد ُمنصِرف از قوانید و احکام الهددی از    نجا ی ا منظور از مجازات در  ُمجازات )   ، دولتی   ظامات ِن  و   مقررات   در 

  شيده   ر رََّقيُم  رم ُجي  وقيوع   از   قبيل   که   باشد   قانونی   موجب   به   باید   تربیتی   و   تأمینی   اقدام   و   ( اند شدد است که در صدر اسالم تشریع    و حدود   جمله راجع به قصاص 

  قيانون   موجيب   به   توان نمی   را   عل ِف  رک َت  یا   فعل   از   اعم   رفتاری   هیچ   ب رتِكُم  )دستورات اید مادد شامل اصل عطف به ما سبق نشدن قوانید کیفری است(   و   است 

  هياتی َج  از   یيا   تربیتی   و   تأمینی   اقدام   یا   جازات ُم  اجرای   عدم   یا   تخفیف   بر   مبنی   قانونی   رم، ُج  وقوع   از   پس   چنانچه   لكن   کرد   حكوم َم  تربیتی   و   تأمینی   قدامات ِا  یا   جازات ُم  به   ر ؤخَُّم
  االجيرا الزم   قطعيی   كيم ُح  سيابق،   قيانون   موجيب   بيه   هرگياه .  است   موّثر   قطعی،   كم ُح  صدور   تا   قانون   آن   وضع   بر   سابق   رائم َج  به   نسبت   شود   ضع َو  ب ِكرَتُم  حال   به   ساعدتر ُم

 : شود می   عمل   زیر   ترتیب   به   باشد   صادرشده 
 موقوف آن اجرای باشد جراءإ جریان در اگر و شودنمی جراءإ طعیقَ كمحُ نشود،  شناخته رمجُ الحق  قانون  موجب  به  است بوده رمجُ  گذشته در که رفتاری اگر- الف

، مجددازات اصددلی)یعنددی عددالود بددر  .نیسيت مترتب آن بر کیفری  اثر  گونههیچ  است  شده  جراءإ  قبالً  كمحُ  که  موردی  در  همچنین  و  موارد  این  در.  شودمی

 (.ق. م. ا 25و  23ر.ک مواد   شودمیمجازات تبعی و تکمیلی نیز اعمال ن
 حكيم صادرکننده  دادگاه  از  جراءإ  حین  در  یا  جراءإ  به  شروع  از  قبل  است  فموظَّ  حكاماَ  اجرای  قاضی  یابد،  خفیفتَ  ،الحق  قانون  موجب  به  رمیجُ  جازاتمُ  اگر  -  ب

در مددواردی   و  هیدد علمحکومتکلیفی در اعمال مقررات اید مادد ندارد بلکه یا باید از طریق قاضی اجرای احکام یددا    رأساً)اید دادگاد    قطعی،

تکلیفددی )  تواندمی  نیز  حكوممَ.  کند  تقاضا  جدید  قانون  طبق  را  آن  اصالح  ولی یا سرپرست قانونی شخص، مورد مطروحه در اید مادد را اعمال کند(

 صادرکننده دادگاه. نماید تقاضا را جازاتمُ خفیفتَ كم،حُ  صادرکننده  دادگاه  از  اید تقاضا وجود ندارد و کامالً اختیاری است(  در خصوصبرای محکوم  

 اقيدام ميورد در بند این مقررات به تخفیف مجازات است( موظفحکم   صادرکنندددادگاد  )  .دهدمی  خفیفتَ  را  قبلی  جازاتمُ  ،الحق  قانون  لحاظ  با  كمحُ

 تقاضيا را تربیتی و تأمینی اقدام تخفیف تواندمی نیز وی  سرپرست  یا  یول  صورت  این  در.  است  جاری  نیز  شودمی  جراءإ  بزهكار  طفالاَ  مورد  در  که  تربیتی  و  تأمینی
 .نماید
 ق تبصره

از قبیل جندد   العاددفوق)منظور قوانینی است که به اعتبار شرایط   است،  شده  وضع  خاص  موارد  یا  و  نمعیَّ  تمدَّ  برای  که  قوانینی  مورد  در  فوق  مقررات

اینکه شرایط مزبور از بددید برونددد اعتبددار  محضبهو محدود به مدتی است که شرایط مزبور ادامه دارد ولی   شودمیبه معرض اجرا گذاشته  
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طبددق قددوانید حدداکم در  10مددادد )در نتیجه قاعدددد مددذکور در  .شيودنمی  اعمال  ،الحق  قانون  حیتصربه  مگر  (رودیمقوانید هم از بید    گونهدی ا

 .(شودمیایران به طور محدود رعایت    هایدادگاد

 گذارقانونتصریح   -1است مگر در موارد استثنایی:    شکلی  کیفریسبق شدن قوانین    اصل بر عطف به ما  -1نکته 

 قانون جدید برخالف حقوق مكتسبه باشد.  -2
 سبق نشدن قوانین ماهوی است مگر در موارد استثنایی:  اصل بر عطف به ما

 قانون مساعدتر به حال متهم باشد  -1

 زداجرمقانون   -2

 قانون مبتنی بر تخفیف.  -3

شددرعی اعمددال  منصوص غیر سبق نشدن قوانین کیفری فقط در خصوص مقررات و نظامات دولتی و تعزیرات  قاعده عطف به ما  -2نکته  

 و در موارد حدود، قصاص، دیات و تعزیرات منصوص شرعی امکان اعمال ندارد.  شودمی

سبق نشدن قوانین در مورد احکددام الهددی   اصل عطف به ما  ؛که  داردیممقرر    1365/  25/10مورخ    45رأی وحدت رویه شماره    -3نکته  

 .شودمیاز جمله قصاص که از صدر اسالم تشریح شده اجرا ن

قانونی که مجازات تکمیلی جرمی را حذف کند و مجازات تبعی یک جرم را به مجازات تکمیلی اختیاری تبدددیل کنددد، قددانونی  -  4نکته  

 .استاخف از قانون سابق  

)نظریه مشوعتی شد، گذشت نسبت به گذشته مؤ ر است  هرگاه مجازات جرمی به موجب قانون الحق قابل گذشت با  -5نکته  

 (.25/11/1361موعخ  6172/7مماع  
حبس اشد از جزای نقدی و   کهمستنبط از قوانین جزائی سابق و فعلی مخصوصاً قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح آن است    -6نکته  

 (.23/10/1377موعخ  7146/7مماع  )نظریه مشوعتی شالق است 

ریح به عطف به ما سبق شدددن آن نمایددد چددون را وضع کرده و در آن قانون تص  با تصویب قانونی جرم تعزیری  تواندمیمقنن ن  -7نکته  

 .(قانون اساسی 169جوع کنید به اصل  ر) خالف قانون اساسی است. یامصوبهچنین  

 هیدد علمحکوماگددر مسدداعد بدده حددال    ، اماشودمیسبق ن  عطف به ما  عمومی دیوان عالی کشور  ئتیهرأی وحدت رویه صادره از    -8نکته  

 .شودمیباشد عطف به ما سبق 

 استناد نمود.  توانمیدر حقوق اسالم به اصل صحت ن  هامجازاتم و برای ا بات اصل قانونی بودن جرائ  -9نکته 

 .شوندمیقوانین تفسیری مطلقاً و قوانین شکلی اصوالً عطف به ما سبق   -10نکته 

اسددت   اخف  قانون الحق  هامجازاتیلی اختیاری تبدیل کند از حیث شدت  اگر قانون مجازات تبعی یک جرم را به مجازات تکم  -11نکته  

 و قانون سابق اشد است.

 تشخیص مجازات اخف و اعمال آن محمول به نظر دادگاه صادرکننده حکم یا جانشین آن است.  -12نکته 

از  ترفیدد خف که مجددازات آن  شودمیشخصی در ا ر ارتکاب جرمی محکومیت قطعی یافته است. سپس قانون جدیدی تصویب   -13نکته  

 حکم قطعی مراجعه کند.  صادرکنندهبرای استفاده از تخفیف مجازات باید به دادگاه    هیعلمحکوممجازات سابق است 

 آزمایشی و معمولی است که مدت اجرای آن صریحاً یا ضمناً برای زمان مشخص است.قوانین موقتی، قوانینی اعم از   -14نکته 

ب سبق نشدددن معددادل قاعددده فقهددی جَدد  ماه عطف ب سبق نشدن قوانین کیفری است. ماه  بین قاعده عطف بم  الذکرفوقماده    -15نکته  

 است.

ح و تربیت شده است اگددر بدده موجددب قددانون الحددق مدددت نوجوانی به موجب قانون سابق محکوم به نگهداری در کانون اصال  -16نکته  

حکددم، اصددالح آن را   صددادرکنندهاست قبل از شروع به اجرا یا در حین اجرا از دادگدداه    موظفی کاهش یابد، قاضی اجرای احکام  نگهدار
 طبق قانون جدید تقاضا کند.

روز پس از انتشددار در روزنامدده  15شدن آن یعنی قبل از انقضای مدت  االجراالزمفاصله بین تصویب یک قانون تا زمان  اگر در  -17نکته  

 نشده است.  االجراالزماین جرم تابع قانون سابق است زیرا قانون الحق هنوز   ، جرمی اتفاق افتدرسمی
 مواد مرتبط
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، مقققررات خاصققی نسققبت بققه ایققن مودققوع مقققرر شققده ثر ندارد مگر اینكه در خود قانوناست و قانون نسبت به ماقبل خود اسبت به آتیه ناثر قانون    :قانون مدنی  4ماده  
 باشد.
 .شودمیهیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن ودع شده است جرم محسوب ن  :قانون اساسی 169اصل 

 شودقوانین شكلي عطف به گذشته مي -11 ماده

 (شوند میسبق  یا به عبارتی عطف به ما کند یم)به گذشته هم سرایت  :شودمی جراءإ فوراً قانون، وضع بر سابق رائمجَ به نسبت زیر ینقوان

 قانون آیید دادرسی کیفری(. 296مادد  3)استثناء: تبصرد  تیصالح و ضائیقَ تشكیالت به مربوط قوانین - الف
 )در این حالت حكم قطعی صادر شده ولی هنوز اجرا نشده است(. كمحُ اجرای از پیش تا عویدَ اثبات ادله به مربوط قوانین - ب

جریان دادرسی عموماً تابع قواعدی است که راد حق قانون آیید دادرسی کیفری()  300دد  )رجوع کنید به ما  سیدادرَ  شیوه  به  مربوط  قوانین  -  پ

. در صورت اولی آن است که فوراً بدده کند می تأمیدکه قانون الحق بهترید مقاصد را فرض بر اید است  سازدیمو اجرای عدالت را هموار  

 (.172همان ص  -دکتر اعدبیلی)(د ی درآاجرا 

 (.ق. م. ا 113الی  105)رجوع کند به مواد  زمان رورمُ به مربوط قوانین - ت
 ق تبصره

 .شودمی ارسال قطعی كمِحُ صادرکننده دادگاه به بررسی برای پرونده باشد، شده صادر قطعی كمحُ( ب) بند مورد در که صورتی در

ق نسبت بدده قددانون سددابق قانون الح اگر قانون الحق، حداقل مجازات جرمی را در قانون سابق افزایش و حداکثر آن را کم کند،   -1نکته  

 خفیف است.

 نسبت به آن حکم، تقاضای تخفیف مجازات نماید. تواندمی  هیعلمحکوماگر مجازات جرمی به موجب قانون الحق تخفیف یابد،    -2نکته 

محکومیت قطعی پیدا کنددد و در  ،جرم شناخته شده است ارتکاب آن زمان اب عملی که به موجب قانوناگر کسی به دلیل ارتک  -3نکته  

هم بر آن مترتددب   یفریا ر ک  و دیگر  گرددمیاالجرا  د، حکم موقوفآن عمل را جرم ندان  ، قانون دیگری تصویب شود کهحال تحمل کیفر
 .گرددمین

اخفای مال مسددروقه جرمددی مسددتمر   چراکهباشد    دتریشد  است هر چند  اخفای مال مسروقه از لحاظ مجازات تابع قانون الحق  -4نکته  

 است.

سددبق اسددت ولددی  ماه از نظر قواعد حقوق جزا در بحث عطف بما سبق شدن قوانین، اصل بر عدم عطف قوانین جزائی ماهوی ب  -5نکته  

 .شوندمیاستثنائاً عطف  

 العله.ق قیاس در حقوق جزا حاکمیت ندارد مگر قیاس منصوصاصل تفسیر از طری  -6نکته 

)در  شد، نسبت به قانون پیشین اشد اسددتقانونی که حداکثر مجازات آن نسبت به قانون قبلی بیشتر و حداقل آن کمتر شده با  -7نکته  

 (.میکنیماین موارد به حداکثر مجازات دقت  

 .باشدمی، موارد تغییر صالحیت محاکم  شودمیسبق   ماه یکی از مواردی که قوانین کیفری ایران در آن مورد عطف ب  -8نکته 

 .شوندمیقوانینی که برای مدت معین یا موارد خاص وضع شده است، نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون، فوراً اجرا ن  -9نکته 

نسددبت بدده  ،انقوانین مربوط به تشکیالت قضائی و صالحیت، ادله ا بات دعوا تا پیش از اجرای حکم، شیوه دادرسی و مرور زم  -10نکته  

 .شودمیجرائم سابق بر وضع قانون، فوراً اجرا 

نوجوانی به موجب قانون سابق، محکوم به نگهداری در کانون اصالح و تربیت شده است، اگر بدده موجددب قددانون الحددق مدددت   -11نکته  

حکددم، اصددالح آن را   یصادرکنندهاه  است قبل از شروع به اجرا یا در حین اجرا از دادگ  موظفنگهداری کاهش یابد، قاضی اجرای احکام  
 طبق قانون جدید تقاضا کند.

عمل وی که باعث مجازاتش شده، زایددل  یمجرمانهشخصی در حال تحمل مجازات زندان است که با وضع قانون جدید عنوان   -12نکته  

 .شودمی. زوال عنوان مجرمانه باعث توقف اجرای مجازات و زوال هرگونه ا ر کیفری  شودمی

 .شودمیم سابق بر وضع قانون، فوراً اجرا متهمان را کاهش دهد، نسبت به جرائقانونی که مدت زمان تحت نظر   -13نکته 

 .شودمینم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا عقیب را افزایش دهد، نسبت به جرائمرور زمان ت  زمانمدتقوانینی که    -14نکته 

اسدداس قددانون قدددیم حکددم  ربه این معنا که اگر در مورد شخصی ب باشدمیماده ناظر بر موارد محکومیت   این  بند ب و تبصره  -15نکته  

ص   )ممس ناتری،  او را مجدداً محاکمه نمود  توانمیبرائت صادر شده باشد و بر اساس قانون جدید ادله ا بات تغییر کرده باشد دیگر ن

62). 

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


 کنونی حقوق محشی آزمونی قانون مجازات اسالمی در نظم /22

 

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

 .شودمیقوانین مربوط به قوانین کیفری ایران در مورد تغییر صالحیت محاکم عطف به ما سبق    -16نکته 

 ها و دادرسي كيفري جازات رائم، مُفصل چهارم ـ قانوني بودن جَ

 هااصل قانونی بودن مُجازات -12 ماده

و  (کنددد میتدابیری هستند که دادگاد برای جلوگیری از تکرار جرم در مورد مجرمید خطرندداک اتخدداذ تربیتی )اقدام تأمینی و  جازات یا  كم به مُحُ

و با رعایيت شيرایط و  (1392قانون مجازات اسالمی مصوب  202: رجوع کنید به مادد استثناء)  باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانونا  آنه اجرای  

 (.قانون اساسی 36رجوع کنید به اصل ) ر در آن باشد.رّقَمُ اتیفیک

داشته و عددالوه   هامجازاتم و  از اصل قانونی بودن جرائ  یترعیوس  یدامنهاین ماده مبین اصل قانونی بودن حقوق جزا است که    -1نکته  

مینی و تربیتی، شامل قانونی بودن صالحیت مراجع رسیدگی و آیین رسددیدگی نیددز مال مجرمانه، مجازات و اقدامات تأبر قانونی بودن اع
 .شودمی

 فرانسه عنوان شده است. 1789حقوق شهروندی   یهیاعالمبرای اولین بار در    هامجازاتم و  اصل قانونی بودن جرائ  -2نکته 

 هادَمانت اجرای اصل قانونی بودن جُرم و مُجازات  -13ماده 

  تجياوز   اسيت   شيده   مشيخص   ( )منظور دادنامه اسددت   دادگاه   ُحكم   یا   قانون   در   که   ی ت ی ف ی ک   و   میزان   از   نباید   مورد   حََسِب  ها آن   اجرای   و   تربیتی   و   تأمینی   اقدام   یا   مجازات   به   ُحكم 

  موجيب   ميورد،   حََسِب  باشد   تقصیر   یا   َعمد   روی   از   که درصورتی   شود،   حاصل   جهت   این   از   که   ( شود می )هم شامل مادی و هم شامل معنوی    خسارتی   و   صدمه   هرگونه   و   کند 

قانون مجازات اسالمی بخت تعزیددرات مصددوب    589)رجوع کنید به مادد    . شود می   ُجبران   المال بیت   از   خسارت   ، صورت   ن ی ا   غیر   در   و   است   َمَدنی   و   کیفری   ت ی مسؤول 

 قانون اساسی(.   171و نیز اصل   1375

ل  مؤیددد اصدد   « دگتتاه لتتالب و بتته موجتتب شتتانون با تتد حکم به مجازات و اجرا آن باید تنها از طریتتد دا » که اشعار داشته    ی اساس قانون    36اصل    -1  نکته 

 بودن جرم، مجازات و دادرسی در حقوق جزا است. قانونی 

قددانون اساسددی و    36و لزوم دادگاه صالح برای صدددور حکددم و مجددازات و اجددرای آن موضددوع اصددل    ها مجازات بودن  با توجه به اصل قانونی   -2  نکته 

دادگاه در جرم شددناختی و کیفددر رفتددار افددراد در خددارج از مددوارد    ، 1375  مصوب قانون مجازات اسالمی )تعزیرات(    575  ی ماده ضمانت اجرای آن در  
 . باشد می قانونی فاقد اختیار در تعیین جرم و مجازات و اجرای آن  

  ی قاعددده سبق نشدن قددوانین کیفددری بایددد گفددت کدده    ما ه  عطف ب   ی قاعده و    ها مجازات بودن جرائم  میان اصل قانونی   ی رابطه در خصوص    -3  نکته 

 بودن است. م اصل قانونی سبق نشدن از نتایج مسّل ما ه  عطف ب 

، صدور حکم بدده مجددازات و اجددرای آن بددا  ها مجازات بودن جرم و  با توجه به اصل قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ناظر به اصل قانونی   -4  نکته 

 . گردد می سکوت قانون منتفی بوده و منتهی به برائت متهم  

ند برای مجازات عمل خالف شرعی که در قانون برای آن مجازات تعیین نشده، بدده منددابع شددرعی از جملدده کتددب  توان می مطلقاً ن   ها دادگاه   -5  نکته 

 فقهی مراجعه کنند. 

 معنوی.   خسارت   و منظور از هرگونه در این ماده هم شامل صدمه و خسارت مادی است و هم صدمه   -6  نکته 

 . ق. م. ا(   486و    485)ر.ک مواد   نه قاضی   باشد می دولت    ی عهده در صورتی که قاضی در تفسیر خود اشتباه کند جبران خسارت بر    -7  نکته 

 هاجازات م ـ مُبخش دوّ

 هاي اصليجازات ل ـ مُفصل اوّ

 هااقسام مُجازات -14 ماده

جددود نددافی مو  یبند میتقساصلی انجام شدد است و    هایمجازاتفقط نسبت به    یبند میتقس)اید    :است  سمچهار قِ  ،ر در این قانونرَّقَهای مُجازاتمُ

 ، تبعی و تتمیمی نیست(.تکمیلی  هایمجازاتوجود 
 حدّ -الف 

 و جرائم قابل گذشت است( الناسحق)مجازاتی است که فقط در جنایات عمدی قابل اعمال است و در ردیف  صاصقِ –ب 

 (باشد می)به معنی منع، اعانه و نصرت  دیه –پ 
 عزیرتَ -ت 

 -تبصره 
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ه در خصددوص اعمال مسؤولیت عاقلدد )حراز شود دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بيود. اِ واردشدهسارت خِو  رفتار شخص حقوقیت بین یّلّچنانچه رابطه عِ

 ( خواهد بود.20) بر اشخاص حقوقی مطابق ماده عزیریجازات تَعمال مُاِ (اشخاص حقوقی منتفی است

 قرار نگرفته است(.  گذارقانونمورد اشارد  بازدارندد هایمجازات)در اید مادد  

یک یددا چنددد مجددازات تعیددین   گذارقانوناست که برای هر جرم    بیانگر مجازات اصلی است که مجازات اصلی مجازاتیاین ماده    -1نکته  

ه ضمانت اجرایی امددر و نهددی از این حیث ک اندیاصل هامجازاتفقط به موجب حکم قطعی دادگاه ممکن است، این   هاآنکرده که اجرای  
 (.66ص  سوم  ری نیستند )دکتر اردبیلی ح.ج.ع.جلدو تابع مجازات دیگ  آیندمیبه شمار    گذارقانون
  آن.   دهنده ل ی تشك مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی یعنی مسؤولیت قابل انتصاب به خود گروه یا شخص حقوقی و نه اجزاء و اعضاء 

 دّحَ تعریف - 15 ماده

 میيزان ، رجددم و ...(اعدددام)یعنی ماهیت آن اعم از شالق،  نوع، (شودمی)آن علتی است که باعث اجرای مجازات ب،  است که موجِ  جازاتیمُ  دّحَ

در  هم ارتباط دارد مثل حق قذف و به معنی شدت و ضعف اجرای مجازات( الناسحق)به جرای آن اِ کیفیتو  )مثالً در شالق حدی تعداد آن(

 س، تعیین شده است.قدَّرع مُشَ

 .شودمیه این جرائم تعزیری محسوب  ، جرم حدی است و معاونت و شروع بفقط مباشرت در جرائم حدی  -1نکته 

 یمرتبدده حدی متفاوت گردد مانند شرب مسددکر و حددد سددرقت در  هایجرمهرگاه کسی محکوم به چند حد بر حسب ارتکاب    -2نکته  

 مانع دیگری نشود. هاآناز    کدامچیهباید به ترتیبی باشد که   هاآن، اجرای  رمچها

 است.  منظور از موجب در این ماده همان جرم ارتکابی است یعنی جرمی که مستوجب حد  -3نکته 

این قاعده بیانگر این است که سوگند در موضوعات کیفری به طور   «الیمین فی الحد»یمین و سوگند وسیله ا بات حد نیست    -4نکته  

 گفت در تعزیرات به طریق اولی سوگند دلیل مثبت نیست. توانمی  چراکه  شودمیکلی از ادله محسوب ن

در قددانون آن مجددازات را تصددریح    گددذار قانون شرع این مجازات را تعیددین و    چراکه موجب مجازات حدی را تعیین کند    تواند می ن   گذار قانون   -5  نکته 

 . کند می 
 صاصقِ تعریف -16 ماده

 بير  امکان قصدداص نیسددت(  یرعمد یغدر جنایات  )  عمدی  جنایات  اصلی  مُجازات  است(   اعدام )که یک حق شخصی است متفاوت با    قِصاص   

 سوّم کتاب در مُندَرَج شَرح به که است )مانند زوال عقل، از بید بردن حم بویایی یا چشایی( منافع و  (رفقصاص ط)  اَعضاء  ،النفم(قصاص  )  نَفس

 )منظور از جنایت، جرائم علیه تمامیت جسمی اشخاص است(. .شودمی اِعمال قانون این

 شت است. قابل گذ   های مجازات و    الناس حق رائم عمدی قابل اعمال است و در ردیف قصاص یک مجازات است که فقط در ج  -1  نکته 

 دیه تعریف -17 ماده

ميالی  (1392مصوب قانون مجازات اسالمی  449)منظور ارش است. برای دیدن تعریف ارش رجوع کنید به مادد  ،مقيدّر ریغر و قدَّاز مُ  اعم  ،دیه

ر رَّقَيصاص ندارد به موجب قانون مُدر مواردی که به هر جهتی قِ  ت عمدینایَجِو یا    مَنافع  و  اَعضاء  نَفس،  بر  ت غیرعمدینایَجِ  س برای ایرادقدَّرع مُاست که در شَ

 (.1392قانون مجازات اسالمی مصوب  449و  448)رجوع کنید به مواد   شود.می

قانون مجازات اسالمی باید گفت که اصل دیه نه مجازات است و نه جبران خسددارت مددالی،   452نیز ماده    و  14با توجه به ماده    -1نکته  

 بلکه نهاد مستقل حقوقی است که ماهیت دوگانه دارد.

 ریناپددذامکان  کیفر اصلی است )در جنایات شبه عمد و خطای محض( و گاهی کیفر بدلی است )با منتفددی شدددن یددادیه گاهی    -2نکته  

 (.64ص  ،محشای قانون مجااات اسالمی ،)گلدوایانبودن قصاص در جنایت عمدی(  

 تعریف تَعزیر -18 ماده

عميال حكومتی تعیيین و اِ مقرراترعيی یا نقض شَ محرماترتكاب در موارد اِ  قانونموجب    و به  نیستصاص یا دیه  ، قِدّشمول عنوان حَجازاتی است که مَعزیر مُتَ
عزیری، با كم تَشود. دادگاه در صدور حَتعیین می قانونموجب  عزیر بهحكام تَمربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر اَ مقرراتجراء و إ کیفیتگردد. نوع، مقدار،  می

مقند در اید مادد سه مرتبه به مجددازات قددانونی اشددارد کددردد  چراکهیم به فقه مراجعه کنیم توانمی)در بحث تعزیرات ن  قانونی،  مقرراترعایت  

 )دادگاد مکلّف است اید موارد را مورد توجّه قرار دهد( دهد:موارد زیر را مورد توجه قرار می است(

 رمحین ارتكاب جُ ،ذهنی و روانی وی تیوضعب و رتكِانگیزه مُ -الف
 بار آنه نقض وظیفه و نتایج زیانرِستَرم، گُرتكاب جُشیوه اِ -ب 
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 (.1375مجازات اسالمی بخت تعزیرات مصوب  قانون 719مادد  2)رجوع کنید به تبصرد  رمرتكاب جُپس از اِب كِرتَقدامات مُاِ -پ 

. ایددد اصددل فقددط در بحددث )اشارد به اصل فردی کردن مجازات دارد عزیر بر ویأثیر تَتَكب و رتِفردی، خانوادگی و اجتماعی مُ تیوضعسوابق و    -ت

 (.اصل شخصی بودن مجازات که در تمام جرائم جاری است برخالفتعزیرات قابلیت اعمال دارد 

مقددرر در   یبر بندها  یمبتن  د ی ، باکند   دییاز حداقل مجازات مقرر در قانون تع  تیمجازات حبم را بچنانچه دادگاد در حکم صادرد    -دتبصر

تبصددرد  دیدد مفدداد ا تیدد را ذکر کند و عدم رعا یاز حداقل مجازات مقرر قانون تیعلت صدور حکم به ب  ،یجهات قانون  ری سا  ای مادد و    دی ا

 .باشد یدرجه چهار م  یامموجب مجازات انتظ

)حدددود،   ماما اصل شخصی بددودن در تمددام جددرائ؛  دارد  اصل فردی کردن مجازات فقط در تعزیرات وجوددر نظام حقوقی ایران    -1نکته  

 ( جاری است مگر در مواردی که صراحتاً استثناء شده است.قصاص، دیات و تعزیرات

اساس نظددر اداره حقددوقی صوص شرعی بر حدود هستند و مقصود از تعزیرات منتعزیرات منصوص شرعی تا حدود زیادی مانند    -2نکته  

ه بدددون اینکدده در زمددره نوع و مقدار کیفر تعیین شد -نقوه قضائیه و دکترین حقوقی اعمالی است که در شرع اسالم برای یک عمل معیَّ
ون قددان  222و اعمال ماده    رفتن زن و مرد نامحرم در یک بسترقرار گ  ت زنا دادن به مسلمان توسط کافر،فحش و نسب  حدود باشند مانند

 .قانون آیین دادرسی کیفری 306مجازات اسالمی و ماده  

اصل فردی کردن مجازات به این معنی است که در اعمال مجازات شخصیت فرد و میزان تأ یر مجازات بر وی مددورد نظددر قددرار گیددرد بدده    -3  نکته 

 . باشند می  ابت نبوده و دارای حداقل و حداکثر    ها مجازات عبارت دیگر در اعمال این اصل اصوالً 

ق.م.ا مورد اشاره قرار گرفته است بدین معنی است که در ارتکاب جددرم فقددط خددود شددخص    141اصل شخصی بودن مجازات که در ماده    -4  نکته 

 اصواًل تسری پیدا نکند.   اش خانواده و این مجازات به دیگر افراد   گردد می شناخته شده و مجازات بر وی اعمال    مسئول مرتکب  
 مواد مرتبط 

 . شود می : جماع با میت، زنا است مگر جماع زوج با زوجه متوفای خود که زنا نیست لكن موجب سی و یک تا هفتاد و چهار دربه شالق تعزیری درجه شش  قانون مجازات اسالمی   222 ماده 
 . شود می : به جرائم منافی عفت به طور مستقیم، در دادگاه صالح رسیدگی  قانون آیین دادرسی کیفری   306اده م 
 ، همچنین جرائم رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه است. قانون، جرائم جنسی حدی  ن ی ا   در از جرائم منافی عفت   : منظور بصره ت 

 عزیریتَ  جازاتمُ  جاترَدَ -19 ماده

 شود:جه تقسیم میرَعزیری به هشت دَهای تَجازاتمُ

 1ه جرَدَ 

 بیش از بیست و پنج سال گانه وجود دارد( 8درجات )در تمام  بسحَ -

 ریال (1.000.000.000بیش از یك میلیارد ) گانه وجود دارد( 8)در تمام درجات  جزای نقدی -

 به حکم دادگاد(  هیعلمحکوم)جدای از ضبط اموال است و به معنی استیالی دولت بر تمام دارایی موجود  اموال کل  هرِصادِمُ -

 نحالل شخص حقوقیاِ -

 2جه رَدَ
 بس بیش از پانزده تا بیست و پنج سالحَ -
 ریال (1.000.000.000)میلیارد  ریال تا یك (550.000.000جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون ) -

 3درجه 
 حبس بیش از ده تا پانزده سال -
 ریال (550.000.000پنجاه میلیون ) ریال تا پانصد و (360.000.000جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون ) -

 4جه رَدَ
 حبس بیش از پنج تا ده سال -
 ریال (360.000.000صد و شصت میلیون )تا سی ( ریال180.000.000)جزای نقدی بیش از یكصد و هشتاد میلیون -

از  )فقط در اید درجه مورد اشارد قرار گرفته است و آن هم فقط انفصال دائم و اسمی از انفصال موقددت بددردد نشدددد اسددت(  دائيمنفصال  اِ  -

 خدمات دولتی و عمومی

 5جه رَدَ 
 حبس بیش از دو تا پنج سال -
 ریال (180.000.000تا یكصد و هشتاد میلیون ) ( ریال80.000.000)جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون  -
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به عنوان مجازات اصلی هم مددورد  تواند میکه اید مجازات  آمدد است 7و  6و  5 یهادرجه)اید مورد فقط در  ،از حقوق اجتماعی  تیمحروم  -

بیش از پنج تا  (اصلی هستند  هایمجازاتبخت تعزیرات که البته در موارد مطروحه در اید مادد نیز جزو ق.م.ا    570حکم قرار گیرد مثل مادد  

 پانزده سال
 حقوقی اشخاصِ   عمومی برای افزایش سرمایه برای   از دعوت   ممنوعیت دائم  از یك یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی دائم تیممنوع -

 6جه  َرَد
 حبس بیش از شش ماه تا دو سال  -
 ریال (80.000.000هشتاد میلیون ) ریال تا (20.000.000جزای نقدی بیش از بیست میلیون ) 

)موضوع  عفت ُمنافی    نه ضربه در جرائم   و   نود   تا چهار ضربه و    و   یك تا هفتاد   و   سی   از   مورد اشارد قرار گرفته است(   8  و   7  و   6  ی ها درجه )اید مورد فقط در    اق شّل -

 ق.م.ا بخت تعزیرات مثل تقبیل و مضاجعه و ...( 637مادد 

همید قانون به عنوان مجازات  26مادد  بر اساسبه عنوان مجازات اصلی مورد حکم قرار گیرد و هم  تواند میهم ) از حقوق اجتمياعی  تیمحروم

 سال ماه تا پنج بیش از شش تبعی(

 گانه مورد اشارد قرار گرفته است( 8فقط در اید مورد از موارد ) هاكم قطعی در رسانهحُ انتشار -

 ت پنج سالتا مدَّ حداکثراشخاص حقوقی  شغلی یا اجتماعی برای تیفعالاز یك یا چند  تیممنوع -
 ت پنج سالتا مدَّ حداکثرحقوقی  اشخاصِ از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای تیممنوع -

 تا مدت پنج سال حداکثرحقوقی  توسط اشخاصِ (شودمیاعمال  6)فقط در درجه  ،سناد تجاریصدار برخی از اَاز اِ ممنوعیت -

 7درجه 
 حبس از نود و یك روز تا شش ماه -
 ( ریال20.000.000( ریال تا بیست میلیون )10.000.000جزای نقدی بیش از ده میلیون ) -
 اق از یازده تا سی ضربهلّشَ -
 از حقوق اجتماعی تا شش ماه محرومیت -

 8درجه 
 حبس تا سه ماه -
 ( ریال10.000.000)جزای نقدی تا ده میلیون  -
 شالق تا ده ضربه -

 - 1تبصره

 ذکر شده است. (ق.م.ا 26)موضوع مادد  عیبَهای تَجازاتاز حقوق اجتماعی همان است که در مُ محرومیتموارد 

 - 2تبصره 
 شود.حسوب میجه باالتر مَرَباشد، از دَجه باالتر رَق با دَبِنطَآن مُ حداکثرجات فوق و رَق بر یكی از دَبِنطَآن مُ لّاقجازاتی که حدِّمُ

 - 3تبصره 
یيك از  جازاتی با هیچجازات حبس مالک است. همچنین اگر مُجازات شدیدتر، مُم امكان تشخیص مُدَعَ  در صورتجازات شدیدتر و  ها، مُجازاتد مُدُّعَتَ  در صورت

 شيود.حسيوب میمَ  (شددودمیمحسوب    7، درجه  4)پم انفصال موقت در درجه    هفتجه  رَجازات دَت نداشته باشد مُقَطابِمُ  مادهگانه این  بندهای هشت

 744ی وحدددت رویدده شددمارد به موجب رأ) .(شودمی)مثالً: شخص مرتکب مشمول اید تبصرد به انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم 

 ات وتعیید گردیدد، کیفر حبم مالک درجه مجددازم با جزای نقدی اردی که تشخیص مجازات بزد حبم توأ... در مو»  به19/8/1394مورخ  

 759) رأی وحدت رویدده شددمارد  .(«ق.م.ا دقت شود 19مقرر در مادد  یهایبند درجهموارد به  یهیبق و در  نتیجه صالحیت دادگاد استدر  

 دادگاد تجدیدنظر استان است(.در صالحیت دادگاد کیفری دو و قابل تجدیدنظر در  7جزای نقدی نسبی درجه  ... 20/4/1396مورخ 

 -4تبصره 
 ر در قوانین جاری ندارد.رَّقَهای مُجازاتمُ حداکثرجازات است و تأثیری در میزان حداقل و جه مُرَهای آن تنها جهت تعیین دَو تبصره مادهاین  مقررات
 - 5تبصره 

کارگیری در رم به کار رفته یا مقصود از آن بيهرتكاب جُو اموالی که در اِ  موقت()به معنای ممنوعیت از مداخله و تصرف در مال به صورت    بط اشیاءضَ

ه رِصادِكم به مُ( این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که ح215ُ) مادهبرابر  هاآن( خارج و در مورد 20) مادهو بند )ب(  مادهرم بوده است از شمول این  رتكاب جُاِ

حكيوم و افيراد عيارف زنيدگی مَتَهای مُشود باید هزینهصادر می  محرومیت دائمی مالک از مال خود به موجب حکم یا دستور دادگاد()به معنی    اموال

 ثنی شود.ستَمُ او لِفُّكَتحت تَ
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 - 6تبصره 
 .شودیم لیتبد كیبه حبس درجه مقرر در قانون  یرحدیابد غ یهاتمام حبس

 سال قابلیت اعمال دارد. 18مورد اشخاص باالی  در این ماده در    شدهیبنددرجهیری تعز  هایمجازات  -  1نکته 

قددانون  19مجازات حبس ابد با توجه به مدداده  ؛8/10/1392مورخ    7/92/1953حقوقی شماره    یادارهبر اساس نظریه مشورتی    -2نکته  

 .محسوب شده است 1مجازات تعزیری درجه    سال 25حبس بیش از مجازات اسالمی 

 . شود می اعمال    8و    7و    6شالق در درجه  -3  نکته 

 :باشدمیباید گفت که آنچه در قواعد حقوقی از نظر مالک شدت پذیرفته شده است بدین ترتیب    هامجازاتدر مورد نوع   -  4نکته 

 سالب حیات هایمجازات  -1

 قصاص عضو و قطع عضو هایمجازات  -2

 آزادی مثل حبس  یمحدودکننده هایمجازات  -3

 شالق  -4

 .(94نشر میزان ص  ،جلد اول ،قانون مجااات اسالمی دع نظم حقوق کنونی ،)ممس ناتریجزای نقدی   -5

 حقوقی  اشخاص  جازاتمُ قساماَ -20 ماده

که وجود خارجی نداشته ولی وجود آن به نوعی به وسیله عقال اعتبار شدد   شودمی)یا اعتباری به شخصی اطالق    که شخص حقوقی  یدر صورت

بار آن به یك رتكابی و نتایج زیانرم اِت جُه به شدَّشناخته شود، با توجُّ  مسئول  ،( این قانون143ماده )اساس    بر  و قانون نیز آن را به رسمیت شناخته است(

جازات شيخص حقیقيی ، این امر مانع از مُشودمحكوم میاز موارد زیر    (تواند میمورد    2یعنی حداکثر    قرار دهد   تواند میبیت از دو مورد ن)تا دو مورد  

 :نیست
 انحالل شخص حقوقی -الف
 اموال کله  درِصاِمُ -ب
 دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال طور شغلی یا اجتماعی به تیفعالاز یك یا چند  تیممنوع -پ
 ت پنج سالطور دائم یا حداکثر برای مدَّ برای افزایش سرمایه به از دعوت عمومی تیممنوع -ت
 ت پنج سالبرای مدَّ حداکثرصدار برخی از اسناد تجاری از اِ تیممنوع -ث
 جزای نقدی -ج 

اصلی اسددت کدده در خصددوص  هایمجازات یزمرد()در اینجا در 19در مادد مقرر  6)تعزیر درجه  هاوسیله رسيانه  به  تیمحكومكم  حُ  انتشار  -چ

 (.شودمیاشخاص حقوقی اعمال 
 -تبصره 

آن دسددته از امددوری ) تیيحاکمعميال در مواردی که اِ  (هایشهردار)مثل    یردولتیغدولتی و یا عمومی    حقوقی، در مورد اشخاص ِ مادهجازات موضوع این  مُ

از ایددد  یمند بهرداقشار جامعه گردیدد و  یهمهاست که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل 

معنددای ) شيود.نمی اعميالکننيد، می (باشد میدر انحصار قدرت عمومی  صرفاًو  شودمینوع خدمات موجب محدودیت برای استفادد دیگران ن

در مواردی که به کار تصدی مشددغول هسددتند از قبیددل تصدددی در امددور صددنعتی،   یردولتیغمخالف: اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی  

 (.اند مسئولدر صورت اجتماع سایر شرایط خصوصاً رفتار موجد مسؤولیت از لحاظ کیفری  کشاورزی و...

باشددد  یرعمدددیغا تعزیر باشد و اعم از اینکه جرم ارتکابی عمدددی یددا ی  دیهجرمی اعم از اینکه جرم موجب حد یا قصاص یا    هر  -1نکته  

 موجب مسؤولیت کیفری شخص حقوقی گردد. تواندمی

زای شخص حقوقی را به جزای نقدی محکوم کرد که مجازات قانونی جددرم ارتکددابی بددرای اشددخاص حقیقددی جدد   توانمیزمانی    -2  نکته

 .(ایرایانهم  جرائ) راتیتعزق.م.ا بخش   777ماده   ق.م.ا و 143نقدی باشد. ماده  

 در موارد اعمال حاکمیت قابل مجازات نیستند.  یردولتیغاشخاص حقوقی عمومی    -3نکته 

بعضی از منازل مسکونی ساکنان پشددت   یگرفتگآببر ا ر    کندمیمبادرت به احداث سد    یامنطقهبرق    تأمینوزارت نیرو برای    -4نکته  

)احددداث سددد( جددزء  أعمددال  وزارت نیرواز آنجا که این عمل   ،. در این صورتکنندمیو آنان به اتهام تخریب شکایت   شودمیسد تخریب  
 .خواهد بودمسؤولیت کیفری  شود شخص  حقوقی  حقوق  عمومی )وزارت نیرو( دارای  تصدی محسوب می
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 حقوقی  اشخاص  نقدی  جزای میزان -21 ماده

برابر جزای  6 تا 3میزان جزای نقدی  ایرایانهدر قانون جرائم ) چهار برابير حداکثردو برابر و   حداقل  ،حقوقی  عمال بر اشخاصِمیزان جزای نقدی قابل اِ

 شود.حقیقی تعیین می وسیله اشخاصِ رتكاب همان جرم بهمبلغی است که در قانون برای اِ نقدی اشخاص حقیقی است(

شخصی حقوقی را به جزای نقدی محکوم کرد که مجازات قانونی جرم ارتکددابی بددرای اشددخاص حقیقددی جددزای   توانمیزمانی    -1نکته  

 شخص حقوقی را محکوم به جزای نقدی کند.  تواندمینقدی باشد اما اگر مجازات قانونی جرم ارتکابی جزای نقدی نباشد دادگاه ن
 حقوقی  اشخاص  اموال  مصادره و نحاللا - 22 ماده

مادد باید باهم اعمال  در صورت شمول موضوع و جدای از هم نبودد و  هستند هردو باهم قابل اعمال  )  ه اموال آنرِصادِنحالل شخص حقوقی و مُاِ

را خيود  تیيفعالشروع نخستین، یا با انحراف از هدف مَ  باشد()هرچند جرمی انجام ندادد    وجود آمده  رم، بهرتكاب جُشود که برای اِعمال میزمانی اِ  گردند(

دهد مشمول انحالل شخص حقوقی و مصادرد اموال   به اعمال مجرمانه اختصاص  خود را  یهاتیفعال)بنابراید اگر شرکتی بخشی از    منحصراً

هددم زمددان داشددته باشددند  یمجرمانهی و اید اشخاص فعالیت قانون نباشد واگر ارتکاب جرم فعالیت انحصاری شخص حقوقی   نخواهد بود

 شد.تغییر داده با ،رمرتكاب جُدر جهت اِ (اموال شخص حقوقی صادر کند  یمصادردحکم به انحالل و   تواند میدادگاد ن
 

 مواد مرتبط
، فعالیت و هدف آن بققه ایققن تأسیس شود و یا پس از تأسیست و مؤسسه به قصد قاچاق در صورتی که شرک :1392قانون بارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  70تبصره ماده 

 .گرددمیمنحل   شرکت رار،صورت تك   و در  شودمیتعلی   سال  کیا ، فعالیت شرکت سه ماه تاول یمرتبهمنظور منحرف گردد در 
آمققد و نتققایص حاصققله از ارتكققاب ، میققزان دراوداع و احوال جرم ارتكققابیایط و توجه به شر ، با: اشخاص حقوقی مودوع ماده فوق1388مصوب    ایرایانهقانون جرائم    20ماده  
 ، به ترتیب ذیل محكوم خواهند شد:بر حداکثر جزای نقدی جرم ارتكابی، عالوه بر سه تا شش براجرم
صورت تكرار جرم تعطیلی موقققت شققخص حقققوقی از ، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نه ماه و در حبس آن جرم تا پنص سال حبس باشد مجازات حداکثرچنانچه    -الف

 یک تا پنص سال.
، شققخص حقققوقی منحققل وقی از یک تققا سققه سققال و در صققورت تكققرار جققرم، تعطیلی موقت شخص حق آن جرم بیش از پنص سال حبس باشد چنانچه حداکثر مجازات حبس  -ب

 خواهد شد.
 یا نظارت بر شخص حقوقی دیگری نخواهد داشت. یریگمیتصمسیس یا نمایندگی یا  تا سه سال ح  تأ  شودمین ماده منحل مدیر شخص حقوقی که طب  بند جبد ای تبصره:

 :رندیگیممسؤولیت نیابتی( مورد اشاره قرار  )  یگریدزیر به عنوان مبنای مسؤولیت کیفری برای رفتار    یهاهینظر  -1نکته 

 خطر  یهینظر  -الف

 نظریه فاعل معنوی جرم  -ب

 تقصیرنظریه   -ج

را منحصددر بدده قاچدداق السددتیک   ، پس از مدتی فعالیددت خددودشودمیشرکتی برای صادرات و واردات الستیک خودرو تأسیس    -2نکته  

 .کندمیاموال را در خصوص آن اعمال    یمصادره، دادگاه در این صورت مجازات انحالل و کندمی

فعل مشخصی برای مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی برای نخسددتین بددار بدده رسددمیت  1388مصوب    ایرایانهدر قانون جرائم    -3نکته  

 شناخته شده است.

 :اندقرارگرفتهمورد اشاره   1392شرایط مسؤولیت جنائی« در قانون مجازات اسالمی مصوب خصوص »موارد زیر در    -4نکته 

 مسؤولیت نیابتی -1

 مسؤولیت جنائی شخصی -2

 مسؤولیت اشخاص حقوقی -3

مسددتمری هددم   یمجرماندده  یهدداتیفعالقددانونی بدده    یهدداتیفعالهرگاه برای دادگاه محرز شود که شخص حقددوقی افددزون بددر    -5ته  نک

 اموال را اعمال کند.  یمصادرهمختص شخص حقوقی، غیر از انحالل و    هایمجازاتیک تا دو مورد از   تواندمی، دادگاه،  پردازدیم

شخص حقوقی در راستای منافع شخص حقددوقی یددا بدده   ینمایندهشخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که    -6نکته  

 نام آن، مرتکب جرم شود.

 127و بنددد ت مدداده  122برای امکان مجازات شخص حقوقی در شروع به جرم و معاونت این اشخاص رجددوع کنیددد بدده مددواد   -7نکته  

 قانون مجازات اسالمی.

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


 کنونی حقوق محشی آزمونی قانون مجازات اسالمی در نظم /28

 

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

 عي بَکميلي و تَهاي تَجازات فصل دوم ـ مُ

 تكمیلی  هایجازاتمُ اقسام - 23 ماده

  753د بدده اسددتثناء مددادد  قابل اعمال هسددتن   اشخاص حقیقی )فقط در خصوص    فيردی   کامالً اختیاری است(   ها مجازات عمال اید إ )  تواند دادگاه می 

که به هر دلیل قصاص انجام نشددود  )اعم از قصاص نفم    صياص ، ِقرا که به حّد ( لیت کیفری باشد و اید فرد باید داری مسؤو  ای رایانه م ق.م.ا جرائ 

  ی رعمددد ی غ م  که هم در جرائم عمدی و هم در جددرائ   اند ی حصر تکمیلی    های مجازات ) عزیری  جازات َتیا ُم یا عضو( ق.م.ا بخت تعزیرات  612مادد 

  ات وی رتكيابی و خصوصيّیرم ِاتناسيب بيا ُجير در ایين قيانون، ُمرََّقحكوم کرده است با رعایت شرایط ُمَم  دادگاد باید ذکر شوند(   در حکم   قابل اعمال هستند و 

جيازات از  بيه یيك یيا چنيد ُم  ندده مجددازات قددانونی مقددرر در قددانون(   باشد می مالک    در دادنامه   شدد د یی تع عمال مجازات تکمیلی، مجازات  إ برای ) 

و در    گیددرد نمی کددم قددرار  و به تنهایی مورد ح   گردد می که در تکمیل مجازات اصلی به آن افزودد   شود می به مجازاتی گفته )  كمیليی های َتجازات ُم

 حكوم نماید: زیر َم ( 183ص   ع. )دکتر اعدبیلی ر.ج.   . جرائم غیرعمدی نیز امکان اعمال اید جرائم وجود دارد( 

 نمعیَّاقامت اجباری در محل  -الف
 نمعیَّ یهامحلنع از اقامت در محل یا مَ -ب 

 ق.م.ا( 30)مادد  معینمنع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار  -پ 

 خدمات دولتی و عمومیانفصال از  -ت 

 ق.م.ا( 31)مادد  ی وسایل موتوریدِّصَموتوری و یا تَ هینقلنع از رانندگی با وسایل مَ -ث 

 (ق.م.ا 32)مادد  یسناد تجارتصدار اَیا اِ نع از داشتن دسته چك ومَ -ج 

 (اق.م. 33)مادد  الحسِ ملِنع از حَمَ -چ 

 ق.م.ا( 34)مادد  تباع ایران از کشورنع از خروج اَمَ -ح 

 ق.م.ا( 35)مادد اکمه و مجازات()پم از مح بیگانگان از کشور اخراج -خ 

 الزام به خدمات عمومی -د 
 جات سیاسی یا اجتماعیستِو دَ هاگروهحزاب، در اَ تیعضونع از مَ -ذ 
 رمرتكاب جُخیل در اِدَ مؤسسهرم یا رسانه یا توقیف وسایل ارتكاب جُ -ر 
 نیادگیری حرفه، شغل یا کار معیَّالزام به  -ز 
 الزام به تحصیل -ژ 

 قطعی تیمحكومكم حُ انتشار -س 
 ق 1تبصره 

قددانون مجددازات اسددالمی مصددوب  24استثناء: مادد ) ر نماید.رَّقَنحو دیگری مُ نیست مگر در مواردی که قانون به دو سالبیش از ، جازات تكمیلیت مُمدَّ

 (.1375قانون مجازات اسالمی بخت تعزیرات مصوب   718سال مورد حکم قرار گیرد و همچنید مادد  2بیت از  تواند میکه  1392
 ق 2تبصره 

 گیرد.میجازات اصلی مورد حكم قرار جازات اصلی از یك نوع باشد، فقط مُجازات تكمیلی و مُچنانچه مُ
 – 3تبصره 

ه به تصویب رئیس قوِّ شود وه میشدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیِّ  االجراالزمظرف شش ماه از تاریخ    ،جازات تكمیلیاجرای مُ  کیفیتنامه راجع به  آیین
 رسد.ه میقضائیِّ

 .صدور حکمزمان تعیین مجازات تکمیلی باید حین صدور حکم باشد نه بعد از    -1نکته 

 کامالً مختار است.  یلیتکمدادگاه در صدور و اعمال مجازات    -2نکته 

تددوان مجددازات تکمیلددی یعنی تنها جرائمی که در مددورد آنهددا نمی  گرددمیعمال نتکمیلی إ  هایمجازاتدر جرائم مشمول دیه    -3نکته  

إعمال کرد جرائمی است که صرفاً مستوجب پرداخت دیه یا ارش هستند و در سایر جددرائم )جددرائم مسددتوجب مجددازات قصدداص، حددد و 
 تعزیر( امکان إعمال مجازات تکمیلی وجود دارد.

محلی بددرای   وگرنهکه فرد به هر نحو ممکن قصاص نشود    شودمیمیلی اعمال  در خصوص قصاص باید گفت زمانی مجازات تک  -  4نکته  

 .ماندنمیاجرای مجازات تکمیلی باقی  

 (.7/8481  یمشورت  ینظریه) مجازات تکمیلی برخالف قانون است  تعیین کیفر حبس به عنوان  -  5نکته 
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بدوی مورد حکم واقع شددده باشددد کدده  یمرحلهدادگاه تجدیدنظر در صورتی صالحیت اعمال مجازات تکمیلی را دارد که یا در   -6نکته  

 تجدیدددنظرباشد اما دادگدداه  بدوی مورد حکم واقع نشده  یمرحلهدر    نکهیانسبت به تشدید یا تخفیف آن اقدام کند یا    دنظریتجددادگاه  
 .(23ماد   لیذ ،همان  ،)گلدوایان  تکمیلی نماید  درت به صدور حکم جدید با اعمال مجازاتحکم بدوی را نقض کند و مبا

 متهم را به مجازات تکمیلی نیز محکوم کند. تواندمیدر موارد زیر دادگاه    -7نکته 

 محكومیت به حد -1

 محكومیت به قصاص -2

 )تمام جرائم تعزیری درجه یک تا هشت( محكومیت به مجازات تعزیری -3

 .شودمیچنانچه نوع کیفرهای اصلی و تکمیلی در قانون یکسان باشد، فقط کیفر اصلی اعمال    -8نکته 

تا   1درجۀ    حدود، قصاص و جرائم تعزیری  تکمیلی، اختیاری و در موارد   هایمجازات(  1392مصوب  )در قانون مجازات اسالمی    -9نکته  

 .شوندمیاعمال   8

و دادگاه قاضی را بدده انفصددال دائددم از سددمت قضددائی محکددوم  قاضی برخالف قانون دستور بازداشت کسی را صادر نموده است  -10نکته  

 .باشدمیکرده است. در این صورت انفصال دائم از سمت قضائی مجازات از نوع اصلی  

 اشخاص حقوقی قابل اعمال نیست.  در مورداست و   در مورد اشخاص حقیقی قابل اعمال  تکمیلی فقط  هایاتمجاز  -11نکته 

و دومددی بدددون  کیفرهای تکمیلی و تبعی باید گفت که هر دو مطابق قانون هستند، ولی اولددی بددا درج در حکددم  یسهیمقادر    -12نکته  

ر جرائم غیرعمدی امکان اعمال دارد ولی دومی فقط در جرائم عمدددی قابلیددت و اولی هم در جرائم عمدی و هم د  باشدمیدرج در حکم  
 اعمال دارد.

 تکمیلی در مورد اشخاص حقوقی اعم از عمومی و خصوصی قابل اعمال نیست.  هایمجازات  -13نکته 

اختیاری هسددتند و مجددازات تکمیلددی م نیروهای مسلح مجازات تکمیلی در همه موارد قانون مجازات جرائ  15وجه به ماده  با ت  -14نکته  

 اجباری وجود ندارد.

 تعزیری نوع یا میزان محکومیت مالک است نه میزان مجازات مقرر قانونی.  هایمجازاتقصاص یا    -محکومیت به حددر    -15نکته 

شرایط ایددن مدداده هددر تعددداد از حداکثری برای تعداد مجازات تکمیلی قرار نداده است و قاضی اختیار دارد با رعایت    گذارقانون  -16نکته  

 موارد مجازات مذکور در این ماده را مورد حکم قرار دهد.

 :شودمیاختیاری تقسیم  و نوع اجباری   2مجازات تکمیلی به   -17نکته 

 و  ق.م.ا( 23)ماده    موارد مذکور در این ماده هستند  :مجازات تکمیلی اختیاری

ی را موظف به اعمال آن کرده است مانند ضبط اشیاء و اموالی که مقام قضائ گذارقانونی هستند که هایمجازات :مجازات تکمیلی اجبتتاری

 – 70ص  ،)اعدبیلاای را الزامددی دانسددته اسددت هدداآنن ضددبط از جرم تحصیل شده یا وسیله ارتکاب جرم بوده در مواردی کدده قددانو

 .(74ص  ،گلدوایان
صددورت  چون ممکن است عنوان اقدام تأمینی داشته باشند در این شودمیشامل مجازات تکمیلی ن  القاعدهیعلتعلیق مجازات    -18نکته  

دکتاار )  شددودمیچون اقدام مذکور برای مقابله و خنثی کردن حالت خطرناک وضع شددده تعلیددق اجددرای مجددازات اصددلی شددامل آن ن

 .اعدبیلی(
 د20/12/1348 -203  ه یروی وحدت رأازات تكمیلی و قابل تعلی  است جمحرومیت از ح  رانندگی مج ؛استثناء. 

 قانون مجازات اسالمی. 146الی   140  هدؤولیت کیفری رجوع کنید به ماکیفری اشخاص و موانع مس  تیمسؤولبرای دیدن    -19نکته 

باشد یا غیرعمدی و اعم از اینکه مجازات حبس داشددته باشددد یددا غیددر آن( در تمامی جرائم تعزیری )اعم از اینکه جرم عمدی   -20نکته  

 امکان اعمال مجازات حبس تعزیری وجود دارد.
 تبدیلد-جتشدید تكمیلی  جازاتمُ از  تخلف  اجرای مانتدَ - 24 ماده

ت ميدَّ ،لكم به پیشينهاد قاضيی اجيرای احكيام بيرای بيار اوّصادرکننده حُكم را رعایت ننماید، دادگاه فاد حُجازات تكمیلی، مُت اجرای مُطی مدَّ  ،حكومچنانچه مَ

در )را بيه حيبس یيا  محكومیيت )الزامی است( ته ميدَّو در صورت تكرار، بقیِّ )الزامی است( دهدافزایش می سوّمكیم را تا  ج در حكُرَندَجازات تكمیلی مُمُ

کند. همچنین بعد از گذشتن نیميی از جه هفت یا هشت تبدیل میرَجزای نقدی دَ از آزادی مشروط استفادد کند(  تواند مییه نلَعَمورد اید حبم محکومٌ

مجازات تکمیلی  زمانمدتدادگاد حتی در صورت مهیا بودن تمام شرایط اجباری نسبت به لغو یا کاهت )  تواندجازات تكمیلی، دادگاه میت مُمدَّ
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 جازات تكمیلی وی اقدام کند.ت زمان مُمدَّ نسبت به لغو یا کاهش م،جرِمُ اصالحرم و كم در صورت اطمینان به عدم تكرار جُبا پیشنهاد قاضی اجرای حُ ندارد(

 ق.م.اد 40تبصره ج یتبع  هایجازاتمُ - 25 ماده

تبعی اصوالً در  هایمجازات) رائم عميدی،کیفری در جَ (شودمین یرقطعیغ)شامل حکم  قطعی )مجازات مقرر در دادنامه مالک است(  محكومیت

نون آن را بر مرتکددب تحمیددل در اختیار قاضی نبودد و خود قا  هامجازاتاجرا ندارند. اید    با هر مجازاتی قابلیت اعمال و  یرعمد یغجرائم  

 كيم یيا شيمول ميرور زميان،پيس از اجيرای حُ (شودمیدر دادنامه قید ن گادهیچ و از آثار مترتب بر محکومیت به مجازات اصلی است که  کند می

حيروم عی مَبَجازات تَعنوان مُ  به  (شودمیفقط اشخاص حقیقی را شامل  )حكوم را از حقوق اجتماعی  مَ  مادهر در این  رَّقَت زمان مُدر مدَّ  )اجرای مجازات(

 کند:می
اعددم از  )   د بَيحبس اَ و  از باب حد یا تعزیر و قصاص نفم( اعداماعم از  سالب حیات)  های سالب حیاتجازاتبه مُ  محكومیتدر    هفت سال  -الف  

از تاریخ توقيف اجيرای   ( . سوم و تعزیر از باب جرائم در خصوص مواد مخدر یا..   ی مرتبه حدی مانند مجازات مرتکب به سرقت در  

 كم اصلیحُ

)یعنددی  جه چهاررَحبس تا دَد و  لَبَ  فیِنَلیه باشد،  َعجنیٌّبیش از نصف دیه َم  واردشده   نایت دیه ِجصاص عضو در صورتی که  به قطع عضو، قِ  محكومیتدر    سه سال  -ب

 ک تا درجه چهار(ی درجهحبم 

چنانچدده ) صياص عضيوقِ (گرددمیتبعی ن هایمجازات)شالق تعزیری به هر میزان که باشد باعث اعمال  ی،اق حدّبه شلّ محكومیتدر  دو سال  -پ

در   (کند میق اجتماعی محروم  مرتکب را از حقو، اید حبم  و مرتکب به حبم تعزیری محکوم شودقصاص عضو به هر علتی ممکد نباشد  

 جه پنجرَیه یا کمتر از آن باشد و حبس دَلَعَجنیٌنصف دیه مَ واردشدهیت ناَصورتی که دیه جِ
 ق 1تبصره 

های صادره از شود لكن در گواهیمیرج حكوم دَدر پیشینه کیفری مَ محكومیتمراتب  (باشد می 25مقرر در مادد   گانهسه)منظور موارد  در غیر موارد فوق،  

 .جازاتبازنگری در مُ یاع قضائی برای تعیین راجِگردد مگر به درخواست مَنعكس نمیمُ ،ربطذی عِراجِمَ
 - 2تبصره 

فيع عيی آن نیيز رَبَموقيوف شيود اثير تَ  ،جيازاتمُ  یاجراخصوصی،    عیِدَّكم قطعی با گذشت شاکی یا مُدر صورتی که پس از صدور حُ  گذشتقابلرائم  جَدر مورد  
 شود.می

 - 3تبصره 

به عبارتی عفددو خصوصددی موجددب   ماند می)منظور عفو خصوصی است چراکه فقط در عفو خصوصی است که مجازات تبعی باقی    فودر عَ

شيود.  فيع می َر  ، شيروط ت آزادی َماتميام ميدَّ  یيا فيو  زمان َعاز    فوق  یهامدّتپس از گذشت    محكومیتعی  بَشروط، اثر تَو آزادی مَ  (شودمیزوال آثار محکومیت ن

 ق.م.ا(. 99و  28)ر.ک مادد  گردد.كم نیز از حقوق اجتماعی محروم میشروط و همچنین در زمان اجرای حُت زمان آزادی مَحكوم در مدَّمَ

زمددان توقددف اجددرای مجددازات یددا اینکدده از زمددان مبنای شروع محرومیت از حقوق اجتماعی از زمان اجرای مجازات است، یا از   -1نکته  

 مشمول مرور زمان است.

مجازات تبعی و تکمیلی فقط در خصوص اشخاص حقیقی قابلیت اعمال دارند و قابلیت اعمال در خصوص اشخاص حقددوقی بدده   -2نکته  

 طور عام را ندارند.

، جرائم مشددمول انفصددال، شددامل مجددازات 8تا    6درجه    هایحبس، شالق تعزیری، جزای نقدی به هر میزان،  غیرعمدیجرائم    -3نکته  

 .شوندمیتبعی ن

محکومیت به قصاص عضو در صورتی دارای آ ار تبعی است که اجرای آن متوقف شده باشد، در صورت اجرای مجددازات سددالب   -4نکته  

در ایددن مددورد مجددازات سددالب  چراکهد اشتباه نشو 25حیات محکوم زنده نیست که آ ار تبعی در مورد وی صدق کند )با مورد الف ماده 
 حیات صورت نگرفته است(.

برای اعمال مجازات تبعی باید حکم محکومیت قطعی کیفری از دادگاه صادر شده باشددد. حکددم محکومیددت قطعددی در جددرائم   -5نکته  

و اگر اجرای حکم مشمول مرور زمان شده است بعد از   کندمیعمدی باعث محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم  

 .ماندمیاعی محروم انقضای مدت مرور زمان، وی از حقوق اجتم

 یخاتمددهبتدددای آن و ا گددرددمی، از پایان اجددرای حکددم آغدداز یعنی محروم شدن از حقوق اجتماعی ،تبعی هایمحکومیتا ر   -  6نکته  

 .(87ص  ،همان، )گلدوایاناجرای حکم است 
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 «بدداز اجتمدداعی»و بدده عبددارتی    آوردمددیخود به خود حقوق اجتماعی را به دست    هیعلمحکومشده،  پس از گذشت زمان معین  -7نکته  

 .ین امر نیازی به حکم دادگاه نیستو برای ا  شودمی

 ناشی از رانندگی، بر محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی منتفی است.  غیرعمدیتأ یر محکومیت به قتل    -8نکته 

است که در   هامحکومیتمجازات تبعی محرومیت از بعضی از حقوق اجتماعی بدون ذکر آن در حکم دادگاه و ناظر به برخی از    -9نکته  

 قانون معین شده است.

، این محکومیت او را برای مدت هفت سال از تاریخ توقددف اجددرای شودمیشخصی به موجب حکم قطعی به حبس ابد محکوم    -10نکته  

 .کندمیتماعی محروم  حکم از حقوق اج

 مختلف، مجازات به شالق تعزیری فاقد مجازات تبعی است.  هایمجازاتدر خصوص   -11نکته 

. تبعددات محکومیددت شددودمیدر حکم دادگاه قید ن  گاههیچبر محکومیت به مجازات اصلی است و    مجازات تبعی از آ ار مرتبط  -12نکته  

 3جلااد دکتر اعدبیلی ر.ج.ع است )آن را به زمان محدود کرده   گذارقانونکه  عی است  محرومیت از حقوق اجتماجزایی عمدتاً  

 .(77ص 
، مورد استفاده واقع شود و چه به عنوان مجازات تبعددی یددا تکمیلددی تماعی، چه به عنوان مجازات اصلیمحرومیت از حقوق اج  -13نکته  

 است.  سازیخنثمینی  در هر صورت ماهیتاً یک اقدام تأ

سال( تمام شمسی تمددام   18)افراد کمتر از    مشخص است محکومیت کیفری اطفال و نوجوانان  95که از متن ماده    گونههمان  -14نکته  

 سددال 18تکددابی افددراد دارای سددن م ارفقددط در مددورد جددرائ 25اقع حکم مدداده فاقد آ ار کیفری است و دارای مجازات تبعی نیست. در و
 شمسی و باالتر است.

 جایگزین حبس.  هایمجازاتا در خصوص حکم به ق.م. 87تثناء ماده  الً اعمال مجازات تبعی الزامی است به اساصو  -15نکته 

چنانچه علیه فردی حکمی صادر گردیده و به مجازات تعزیری محکوم شده اما حکم اجرا نشده و به دلیل شددمول مددرور زمددان   -16  نکته 

 دره موقوف شده باشد در این صورت آ ار تبعی حکم به قوت خود باقی است.اجرای حکم صا
 مواد مرتبط

 .کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است  هایمحكومیت :قانون مجازات اسالمی 95ماده  

 اجتماعی  حقوق -26 ماده

 حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است:
 جلس شورای اسالمی و شوراهای اسالمی شهر و روستاگان رهبری، مَبرَجلس خِانتخابات ریاست جمهوری، مَداوطلب شدن در  -الف
 جمهور رئیس ت َنعاِوی ُمدَِّصدولت و َت ئت ی ه نظام یا   ِتَحصَلع تشخیص َمجَمعضویت در شورای نگهبان، َم  -ب 

. کند میدائم محروم    طوربه)بند الف، ب، پ    دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداریتانی کل کشور، ریاست  ه، دادسِه قضائیّی ریاست قوِّدِّصَتَ  -پ

 ق.م.ا(. 26مادد  2تبصرد 

 موجب قانون یا با رأی مردم ها بهحزاب و جمعیتها، شوراها، اَدر انجمن تیعضوانتخاب شدن یا  -ت 
 تالفناء و شوراهای حل اخمَه و اُفِنصِمُ یهائتیهدر  تیعضو -ث 
 های گروهیرسانه سردبیریا  رمسئولیمدعنوان اشتغال به -ج 

سیمای جمهوری اسيالمی ایيران،  ، صدا وهاآنوابسته به    یهاشرکتها و  و سازمان  گانهسهاز قوای    اعمحكومتی    هایدستگاهه  استخدام و یا اشتغال در کلیِّ  -چ  
مول قيانون تصریح یا ذکر نام برای شُم ِلزِستَمُ هایدستگاهها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و  ح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداریسلَّنیروهای مُ

 هاآنبر 
 ی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طالق و دفتریاریدِّصَاشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تَ -ح 

به موقوفات خاص نشدد پم شامل ایددد قسددمت از موقوفددات  یااشارد) ی موقوفات عامصدِّتَ، ناظر یا مُیمتولمین، م، اَیِّقَ تِمَانتخاب شدن به سِ  -خ  

 .(گرددمین

 .(شودمین غیررسمی)شامل مراجع  رسمی عِراجِت داوری یا کارشناسی در مَمَانتخاب شدن به سِ -د
 دولتی و عناوین افتخاری یهانشاناستفاده از  -ذ 
 تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی   نام   ثبت دولتی، تعاونی و خصوصی یا  یهاشرکت رهیمدئتیهدر  تیعضوتأسیس، اداره یا  -ر 

 - 1تبصره 
ر در  رََّقيت ُمميورد در ميدَّب ِ سَي ، َحعيی َبَتیا    تكمیلی جازات  و خواه ُم  جازات اصلی ُماز حقوق اجتماعی، خواه به عنوان    محرومیت حكومتی در صورت   های دستگاه ستخدمان ُم
 شوند. ل می ِصنَفكم یا قانون، از خدمت ُمُح
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 - 2تبصره 

شدددن    بازگرداندددد )اعادد حیثیت    ت ی ث ی ح   اعاده ( این قانون  25ماده ) ر در رََّقواعد ُمحروم گردد پس از گذشت َمَم اجتماعیعی از حقوق َبجازات َتعنوان ُمهر کس به 

حكومیيت  عيی َمَبشود و آثار َتمی   حقوق اجتماعی سلب شدد از فرد پم از اجرای مجازات و انقضای مدت تعیید شدد است که نیاز به تقاضا ندارد( 

موارد محرومیت از حقوق اجتمدداعی کدده  )  شود. حروم می طور دائمی َمکه از حقوق مزبور به  ماده )پ( این  )الف(، )ب( و  گردد مگر در مورد بندهای می  ل ی زا وی 

 و تمثیلی نیستند(.   اند ی حصر در اید مادد ذکر شدد است 

 افرادی را به سمت داوری و کارشناسی به دلیل محرومیت از حقوق اجتماعی انتخاب کرد.   توان می طبق قانون در مراجع رسمی ن   -1نکته 

 اصوالً به تبع حکم دادگاه ممکن نیست.   باشد می سلب تابعیت دولت ایران که یکی از حقوق اجتماعی اتباع ایرانی   -2نکته 

در جرائم عمدی به شددرح قددانون مجددازات اسددالمی از   محرومیت از تصدی دفاتر اسناد رسمی در صورت محکومیت قطعی کیفری   -3نکته  

 تبعی است.   های مجازات جمله  

 مراجع از حقوق اجتماعی مندرج در قانون مجازات اسالمی خارج است.   ی کلیه انتخاب شدن به سمت داوری و کارشناسی در    -4نکته 

 : د باشن می موارد زیر محرومیت از حقوق اجتماعی ناشی از محکومیت کیفری    -5نکته 

 دولتی  ی ها نشان استفاده از   ( 1

 استفاده از عناوین افتخاری  ( 2

 انتخاب شدن به سمت داوری در مراجع رسمی  ( 3

تبعددی بدده حکددم قددانون و    هددای مجازات محرومیت از انتخاب شدن به نمایندگی مجلس از مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی از    -6نکته 

 بدون ذکر در حکم دادگاه است. 

 ها جازات م ـ نحوه تعيين و اعمال مُفصل سوّ

 جازاتمُ در  نقدی  جزای و  شالق و  بازداشت  مدت احتساب - 27 ماده

« تجدیدنظر و واخواهی» حکم قطعی حکمی است که قابل اعتراض طرق عادی)  كم قطعیحكوم، به موجب حُشود که مَت حبس از روزی آغاز میمدَّ

اعددم از  )   بازداشت شده باشيد، ت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده علَّ  گردد. در صورتی که فرد، پیش از صدور حكم بهبس میحَ  االجراالزم  (نیست

مددذکور بدده    رهددای قرا تبدددیل    گذار و اید که اید بازداشت به دلیل صدور قرار بازداشت باشد و یا عدم معرفی کفیل و وثیقه  

ساعت نیز قابل احتساب است  کی  ای چند  )ایام تحت نظر یا بازداشت قبلی کمتر از یک روز مثالً  كمت بازداشت قبلی در حُمدَّ  قرار بازداشت( 

)مرجع احتساب ایام بازداشت قبلی دادگاد صددادرکنندد حکددم   شوده میبِحاسِمُ  ،(شوند مییک روز کامل محسوب    هامدتو در احتساب اید  

ریال اسيت.  (300.000هزار ) صدیساق یا  عزیری یا جزای نقدی باشد، هر روز بازداشت، معادل سه ضربه شلّاق تَكم، شلّجازات مورد حُ. در صورتی که مُ(باشد می

امل تعزیددرات منصددوص شددرعی  )شدد   گيردد. ه می بِ حاسيِ ای نقيدی مُ اق و جيز حيبس، شيلّ ترتیيب نسيبت بيه   د باشيد بيهجيازات متعيدِّچنانچه مُ

 ق.م.ا(   115مادد    2()ر.ک تبصرد  شود می ن 

مددواد ق.م.ا()رجوع کنید بدده  115ماده  2ر.ک تبصره دارند )این ماده فقط در خصوص جرائم غیر منصوص شرعی قابلیت اعمال   -1نکته  

 (.1394  هیو اصالح 1392قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  515و  377

افددزایش یافتدده  ریددال (000/000/1یک میلیددون )مبلغ مذکور در این ماده به   26/11/98بر طبق مصوبه هیئت دولت در تاریخ    -2نکته  

 است.

اگر شخصی محکوم به شالق حدی شود و قبل از آن مدتی در بازداشت به سر برده باشد مدت بازداشت قبلی او از میزان حددد   -  3نکته  

 .شودمیو تعزیرات منصوص شرعی ن  دودو این ماده نیز شامل ح  باشندمیچون حدود غیر قابل تغییر    شودمیکسر ن
 مواد مرتبط

پققیش  هیقق عل محكومچنانچه  حبس شود. االجراالزمبه موجب حكم قطعی  هیعل محكومکه  شودمیمدت تمام کیفرهای حبس از روزی شروع   کیفری:قانون آیین دادرسی    515ماده  
 .شودمیمدت بازداشت قبلی از میزان حبس او کسر  ،از صدور حكم به علت اتهام یا اتهاماتی که در همان پرونده مطرح بوده تحت نظر یا بازداشت شده باشد

 .شودمیاسبه  ، یک روز محدر احتساب ایام بازداشت  باشد،  چهار ساعتاگر مدت زمان تحت نظر یا بازداشت شدن متهم کمتر از بیست و  تبصره:

 مالی  هایجازاتدر احتساب ایام بازداشت، ممُ تعدیل – 28 ماده

وسیله  م اعالم شده بهرخ تورُّبه تناسب نِ ،جازات نقدیاز جمله مُ از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرائم و تخلفات ذکور در این قانون و سایر قوانینبالغ مَه مَلیِّکُ
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و در مورد  )به معنای متعادل کردن است نه کم کردن صرف( عدیلتَ وزیرانهیئتبار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب   یكهر سه سال    ،بانك مرکزی

 .(شودمیسبق ن راحت قانون عطف به مااید مادد به ص) گردد.می االجراالزمشود که بعد از آن صادر می احكامی

 نقدی جزای از بدل  بازداشت و حبس  اجرای  نحوه -29 ماده

بدل از جزای نقدی شدددد  بازداشتشخصی که محکوم به )ل از جزای نقدی دَجازات حبس باشد بازداشت بَتوأم با مُ  ،ل از جزای نقدیدَهرگاه بازداشت بَ

رم بیشيتر در قيانون بيرای آن جُير  رَّقَيمدت حبس مَ  حداکثرشود که از  از تاریخ اتمام حبس شروع می  از نظام آزادی مشروط استفادد کند(  تواند میاست ن

حددبم و جددزای نقدددی محکددوم شدددد  مجازات: شخصی به )مثال  نیست و در هر حال مدت بازداشت بدل از جزای نقدی نباید از سه سال تجاوز کند.

 .(است

 .(92استثناء: ر.ک قانون مبارزد با قاچاق کاال و ارز مصوب )

ت بدل از جزای نقدی وجود ندارد بدده دلیددل ماهیددت بازداشددت بدددل از جددزای نقدددی امکان احتساب بازداشت موقت، از بازداش  -1نکته  

 .)اعاعت(

سددال و بددر  10مخدر  م موادبازداشت بدل از جزای نقدی در جرائقانون مبارزه با مواد مخدر حداکثر   31ماده    2تبصره  بر طبق    -2نکته  

 سال است. 15ارز حداکثر بازداشت بدل از جزای نقدی   کاال وم مربوط به قاچاق  ارزه با قاچاق کاال و ارز در جرائقانون مب 60ماده  طبق  

 ی.ده ارتکاب جرم به همراه خطای جزائعبارت است از ارا  غیرعمدیم عنصر معنوی در جرائ  -6نکته 
 اشتغال  از نع مَ  اجرای  نحوه - 30 ماده

سيب،  غل، َکشُي رم به سبب اشيتغال بيه سب، حرفه یا کار است مشروط به اینكه جُجواز کار یا پروانه کَ لغو ملزِستَمُ نعیَّمُرفه یا کار سب، حِغل، کَنع از اشتغال به شُمَ

 قانون مجازات اسالمی( 23)مشابه مورد مقرر در بند پ مادد    یل نماید. سِهرم را َتارتكاب یابد یا آن اشتغال وقوع ُج  ، حرفه یا کار 

 رانندگی ممنوعیت  اجرای  نحوه - 31 ماده

  د اسيت. بطال گواهینامه و ممنوعیت از درخواسيت مجيدَّم ِالِزسَتموتوری ُم  ه ی نقل وسیله    )به معنی هدایت وسیله نقلیه(   ی دَِّصو َت  نقلیه(   ی وسیله )یعنی کنترل    نع از رانندگی َم

 قانون مجازات اسالمی(   23)مشابه مورد مقرر بند ب مادد 

قددانون آیددین دادرسددی    484موضددوع مدداده    که معاونت اجرای احکام متولی این امر اسددت.   باشد می اجرای احکام کیفری به عهده دادستان    -1نکته  

 کیفری. 
 چک  صدور ممنوعیت  اجرای  نحوه - 32 ماده

د ج  مشابه مددورد مقددرر در بندد )   است.   ی جار حساب د افتتاح  از درخواست مجدَّ  ت ی ممنوع و    ی جار حساب نسداد  های سفید دسته چك و ِام ابطال برگه لِزسَتُم  ، صدار چك نع از ِاَم

 ( قانون مجازات اسالمی   23مادد 

 اسلحه حمل ممنوعیت  اجرای  نحوه - 33 ماده

 ( مجازات اسالمی قانون    23د چ مادد  )مشابه مورد مقرر در بن   . الح است توقیف ِس  مل و بطال پروانه َحم ِالِزسَتُم، اسلحه مجاز   مِلاز َحنعِ َم

 کشور از  خروج ممنوعیت  اجرای  نحوه - 34 ماده

 ( قانون مجازات اسالمی   23)مشابه مورد مقرر در بند ح مادد   د است. از درخواست مجدَّ ت ی ممنوع م ابطال گذرنامه و  لِزسَتُم نع از خروج اتباع ایران از کشور َم

 کشور از  بیگانگان  اخراج  اجرای  نحوه -35 ماده

قددانون مجددازات    23)مشابه مورد مقرر در بنددد م مددادد    شود. كم دادگاه انجام می با ُح  جازات و پس از اجرای ُم  ، حكوم به مجازات از کشور ت یا دائم بیگانگان َمموقَّ  اخراج 

 اسالمی( 

دارند اما دقت شود که قسم اول مجددازات اصددلی و مددوارد    23قانون مجازات اسالمی تشابه با موارد مذکور در ماده    35الی    30هرچند مواد    -1نکته  

 . اند ی ل ی تکم   های مجازات قسم دوم در زمره  
 تیمحكوم حكم  انتشار  اجرای  نحوه -36 ماده

 یيك از بيیش کالهبيرداری نیيز و (4تددا  1)یعنی تعزیر درجه  چهيار درجه تا عزیرتَ یا االرضیفِ افساد و هبَحارَمُ حدّ موجب رائمجَ در قطعی  محكومیت  كمحُ

 از یكيی در  نباشيد   ت یيامن   یيا   نظيم   در   اخيالل   موجيب   کيه   صيورتی   در   (شددودمی)خود یک میلیارد ریال را شامل ن  ریال  (1.000.000.000)  میلیارد
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  ی زمددرد و در    در ایددد مددورد اختیدداری اسددت   ها رسددانه )انتشددار حکددم محکومیددت در   .شيودمی منتشر نوبت یك  در  محلی  هایروزنامه

 (. باشد می م اختالل در نظم و امنیت  و اعمالت مشروط به عد   اند ی ل ی تکم   های مجازات 
 مگر اینكه مبلغ بیش از یک میلیارد ریال باشدد.  شوندمی. جرائم ذیل شامل مرور زمان باشدمیجاین تبصره بیانگر جرائم اقتصادی   –تبصره 

بددر   دادگاد صادر کنندددد حکددم اسددت و اجددرای آن  یعهددصدور حکم انتشار محکومیت قطعی در روزنامه بر  )  قطعی  محكومیتكم  حُ  انتشار

 بیش از آن باشد، الزامی اسيت یاریال  (1.000.000.000) اردیلیم كیرم ارتكابی، رائم زیر که میزان مال موضوع جُدر جَ  (دادستان مجری حکم است  یعهدد

)اید جرائم با موضوع جرم بیت از   شود: های کثیراالنتشار منتشر می یكی از روزنامه یا    یملرسانه    و در  (اصلی  هایمجازات  یزمردروط و در  و غیر مش)

 (اند قیتعلیک میلیارد ریال غیر قابل 

 رشود گرفتد() رتشاءإو  )رشود دادن( شاءرِ -الف

 594الددی  588و نیددز مددواد اختالس و کالهبرداری  انون تشدید مجازات مرتکبید ارتشاق 5و  3مورد الف و به مستند به مواد ) خيتالساِ  -ب

 (اسالمی بخت تعزیراتنون مجازات قا
 م یا دیگریجرِتوسط مُ ،قانونی در صورت تحصیل مال مقرراتاف حق و لَعمال نفوذ برخِاِ -پ
 زرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معامالت دولتی و کشوریداخله وُمُ -ت 
 تبانی در معامالت دولتی -ث 

 (شودمیشامل دریافت پورسانت از معامالت داخلی ن) پورسانت در معامالت خارجی اخذ -ج 

قانون مجازات اسالمی  606الی  598، تدلیم در معامالت دولتی موضوع مواد یرقانونیغ)مثل تصرف  ات مأموران دولتی نسبت به دولتیّدِّعَتَ -چ  

 بخت تعزیرات(

 رائم گمرکیجَ -ح
 قاچاق کاال و ارز -خ
 رائم مالیاتیجَ -د

 (و جلود دادن آن به صورت قانونی  یرقانونیغ منشأ، کسب درآمد از یک  یرقانونیغقانونی جلود دادن پول )مشروع و  شوییپول -ذ
 ظام اقتصادی کشوردر نِ اخالل -ر

 (قانون مجازات اسالمی بخت تعزیرات 690موضوع مادد ) عمومی یا دولتیغیرقانونی در اموال ِ فِرُّصَتَ -ز

 راالنتشدداریکث  هایروزنامددهملّی یا یکی از    یرسانهدر اختالس بیش از یک میلیارد ریال، مورد انتشار حکم محکومیت قطعی در    -1نکته  

 الزامی است.

نتشار، وقتی مال موضوع جددرم یددک میلیددارد ریددال یددا کثیراال  هایروزنامهملّی یا در یکی از    یرسانهانتشار حکم محکومیت در    -2نکته  

 از اموال دولتی الزم است.  رمجازیغ  یاستفادهبیش از آن باشد در جرم  

 میلیارد ریال باشد. 1مگر اینکه مبلغ بیش از    شودمیانتقال مال غیر در حکم کالهبرداری است و مشمول مرور زمان    -3نکته 

 .شوندمیقانون مجازات اسالمی مشمول مرور زمان ن 109مقرر به استناد ماده    حدنصابجرائم موضوع این تبصره با   -4نکته 
 مواد مرتبط

 :شوندینمصدور حكم و اجرای مجازات  ، ذیل مشمول مرور زمان تعقیب  جرائم:  قانون مجازات اسالم 109ماده  
 جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور  -الف
 د این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده36جرائم اقتصادی شامل کالهبرداری و جرائم مودوع تبصره ماده ج  -ب
 جرائم مودوع قانون مبارزه با مواد مخدر  -پ

 

 از آن  تيمعافجازات و فصل چهارم ـ تخفيف مُ

 جازاتمُ  بدیلتَ یا  خفیفتَ - 37 ماده

)اعمال تخفیف در دادگاد ممکد بودد و در دادسرا امکان اعمال تخفیف   دادگاه  ،ق.م.ا(  38)مادد    تخفیف  جهات  از  جهت  چند  یا  یك  وجود  صورت  در

اختیددار دارد امددا )  توانيدمی  (شددودمیعمومی، انقالب و نظددامی    یهادادگاد، به صورت عام بیان شدد و شامل  موضوع اید مادد وجود ندارد

بر اسدداس ) عزیریتَ جازاتمُ اعمال تخفیف ندارد مانند: جرم کالهبرداری(  چنانچه برابر قانون خاص تخفیف مجازات ممنوع باشد، دادگاد حقّ

، مجازات اصلی است و مجازات تکمیلددی مورد منظور از مجازات  دی در ا)  (شوند میمشمول تخفیف ن  هی و د  قصاصمجازات حد،  اید مادد  
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امددا از  کنددد میماهیت مجازات تغییر ن) دهيد تقلیل ذیل شرح به باشد ترمناسب همتَّمُ حال به که نحوی  به  را  (ل تخفیف بر اساس اید مادد نیستند قاب

عمال یکددی إ) :کنيد (گرددمیحال مرتکب اعمال  تر بهمناسبماهیت مجازات تغییر کردد و مجازاتی )  تبدیل  یا  (شودمیمیزان مجازات کاسته  

 (.هاآندوی از دو مورد تبدیل یا تقلیل امکان دارد نه هر 

ق.م.ا در نوجوانددان تددا   93)مطابق مددادد    )حبم قابل تبدیل نیست(  درجه چهار و باالتر؛  یهادر مجازات  جهرَحبس به میزان یك تا سه دَ  لِتقلی  -الف  

 نصف حداقل(

مجازات و مجازات حبس درجه هفددت حسددب  نیا لیتبد ایتا دو درجه  ک ی زانیمجازات حبس درجه پنج و درجه شش به م  لیتقل  -ب  
 متناسب با همان درجه؛  ینقد یمورد به جزا

 تا چهار؛  ک یدرجه    ینقد یمصادره کل اموال به جزا  لیتبد  -پ  
 پنج تا پانزده سال زانیانفصال دائم به انفصال موقت به م  لیتقل  -ت  
 تر؛نییدرجه پا  ک ی  ایاز همان درجه   گریآن به مجازات د  لیتبد  ایدو درجه    ای  ک ی  زانیبه م یریتعز  یهامجازات ریسا  لیتقل  -ث

 ک یدد حکم به حبس کمتر از نود و  ابد،ییم فیکه به موجب آن مجازات تخف   یمقررات  ریسا  ایماده    نیمقررات ا  یچنانچه در اجرا  -تبصره
 .شودیم  لیمربوط تبد نیگزیروز صادر شود، به مجازات جا

 قاضی است.  ۀعمال تخفیف و احراز شرایط بر عهدإدر مورد این ماده    -  1نکته 

عمال معافیت از کیفر وجود دارد اما به جددز مجددازات تعزیددری إامکان تخفیف وجود ندارد بلکه فقط امکان    8در تعزیرات درجه    -2نکته  

 ند مشمول تخفیف قرار گیرند.توانمیتعزیری   هایمجازاتتمامی   8درجه  

 .1392اسالمی مصوب قانون مجازات   93عمال تخفیف در جرائم اطفال رجوع کنید به ماده  إدر خصوص    - 3نکته 

 (99ص  ،همان، گلدوایان)موجب کاهش کیفر از حداقل مجازات مقرر برای هر جرم است.  ،تخفیف مجازات  -  4نکته 

 ، از اختیارات قاضی در مقام تخفیف مجازات تعزیری است.درجه یک تا چهاراموال به جزای نقدی    یمصادرهتبدیل    -5نکته 

مجازات مقرر در قانون است نه مجددازات  ،مالک مجازات تعزیری را تخفیف دهد. تواندمیدادگاه در صورت احراز جهات مخففه،   -6نکته  

 عمال کرد.إمجازات جایگزین حبس را   شودمیمقرر در دادنامه پس اگر شامل تخفیف شود دیگر ن

 به حال متهم( به معنی تبدیل مجازات است.  ترمناسبتغییر ماهیت مجازات به مجازات دیگر )  -7نکته 

-661، 9/9/1378-642، 3/6/1377-29/8/1369،14/10/1372،628-540 یدر رابطدده بددا ایددن مدداده بدده رأی وحدددت رویدده -8نکته  

 عمومی دیوان عالی کشور رجوع کنید. ئتیه 22/7/1382

 دادگاه مخیر به تخفیف مجازات است.  6رجه  خفیف بودن مداخله شریک در ارتکاب یک جرم تعزیری ددر صورت    -9نکته 

مجازات   توانمیدر جرائم تعزیری در خصوص اقدام دادگاه در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف باید گفت که ن  -10نکته  

 حبس را تبدیل به جزای نقدی کرد.

تعیین کند پس تخفیف باید کمتددر از حددداقل قددانونی   قاضی در حالت عادی اختیار دارد که مجازات را میان حداقل و حداکثر  -11نکته  

 باشد.

مقررات مربوط به کیفیات مخففه فقط ناظر به جرائم مستوجب تعزیر هستند و سایر جرائم از جملدده جددرائم مسددتوجب حددد،   -12نکته  

 تخفیف از طرف دادگاه اختیاری است.  جهات   عمال إ.  شوندمیقصاص و دیه مشمول این احکام ن

قددانون آیددین   459جوع کنید به مدداده  ر  تجدیدنظرموضوع این ماده توسط دادگاه    مجازات   تخفیفات   عمال إ  در خصوص امکان   -13نکته  

 دادرسی کیفری.قانون آیین   458رجوع کنید به ماده    دادگاهمجازات توسط این   تشدید   عمال إ  امکان   دادرسی کیفری و در خصوص عدم 

 ( در راستای اصل فردی کردن مجازات است.37این ماده )  -14نکته 

تقلیل بدهیم یعنی کمتددر از حددداقل. اگددر بدده   8یا    7ق.م.ا بخش تعزیرات که باید تا درجه    674مثال برای تقلیل حبس ماده    -15نکته  

 :قرار گیرد  مدنظر. دو نکته باید  شودمیت پس تقلیل ن)شش ماه( نیس  یعنی شش ماه حبس تقلیل بدهیم چون کمتر از حداقل 6درجه  

 کمتر از حداقل-1

 یک تا سه درجه.  -2

مجازات است، تفاوت تقلیل و تبدیل در این است که در تقلیل، ماهیت مجددازات   ل تبدییا    تقلیلتخفیف مجازات به دو صورت    -61نکته  

کنددد مددثالً شددالق بدده کند اما در تبدیل، ماهیت مجددازات تغییددر میتقلیل پیدا می  5به حبس درجه    3کند مثالً حبس درجه  تغییر نمی
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 شود.جزای نقدی تبدیل می

( برای إعمال 68تا   65های جایگزین حبس )مواد  : تا پیش از تصویب این تبصره، در قسمت مجازات37نکته در خصوص تبصرۀ مزدۀ  

مجازات جایگزین حبس، حداکثر  مجازات  قانونی مالک بود )نه مجازات قضایی( مثالً در جرائم عمدی اگر حداکثر مجازات جرمددی بددیش 
کددرد( یگزین حبس حکم دهد )حتی اگر مجازات قضایی را دو ماه تعیین میتوانست به جااز یک سال بود دادگاه تحت هیچ شرایطی نمی

، یک استثناء به این امر وارد کرده است و فقط در یک مورد مجازات قضایی را مددالک قددرار داده اسددت و آن 37اکنون تبصرۀ ماده  هماما  
س( باشد که در این صورت حکم به جایگزین حددبس ماه حب  3روز تا    1روز حبس )یعنی از    91موردی است که مجازات قضایی کمتر از  

روز حبس یا بیشتر باشد   91نظر از اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی چقدر است( اما در مواردی که مجازات قضایی    رف الزامی است )صَ
مدداه تددا دو سددال   6رم عمدددی،  شود مثالً اگر مجازات قانونی جدد ه میجایگزین حبس به حداکثر مجازات قانونی توجّبرای تعیین مجازات  

مدداه  4مخففه به سه ماه حبس حکم دهد باید مجازات را به جایگزین حبس تبدیل کند اما اگددر بدده   حبس باشد، قاضی با إعمال کیفیات 
حبس حکم دهد امکان صدور حکم به جایگزین حبس وجود ندارد به این دلیل که حداکثر مجازات قانونی، بیش از دو سددال اسددت و در 

 إعمددال مجددازات  رائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از یک سال و مجازات قضایی آنها بیش از سه ماه حبس است امکددان ج
 حبس وجود ندارد. جایگزین 

کددر ذ  سه مدداه تددا دو سددال حددبس  ،جرمی  قانونی   جرمی اشاره شده باشد )مثالً مجازات های حقوقی فقط به مجازات قانونی  اگر در آزمون
شده باشد ولی به مجازات قضایی اشاره نشده باشد( باید فرض را بر این گذاشت که مجازات قضایی بیش از سه مدداه اسددت و منطبددق بددا 

    نحوۀ إعمال جایگزین حبس را تعیین کرد.  ،قانونی  مجازات 

  
 مواد مرتبط

 :موارد زیر تخفیف دهدخسارت را در  میزان  تواندمی: دادگاه  ؤولیت مدنیقانون مس 4ماده  
 به زیان دیده کمک و مساعدت کرده باشد.  یمؤثرزیان به نحو    یواردکنندههرگاه پس از وقوع خسارت  -1
 قابل اغماض باشد و جبران آن نیز موجب عسرت و تنگدستی وارد کننده زیان شود. هرگاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی بوده که صرفاً -2
 زیان را تشدید کرده باشد.  یواردکنندهوقتی که زیان دیده به نحوی از انحاء موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به ادافه شدن آن کمک و یا ودعیت  -3
، مگققر در خواسققته را تشققدید کنققدتجدیدنظركققم مینی و تربیتی مقرر در حمجازات تعزیری یا اقدامات تأ تواندمی: دادگاه تجدیدنظر استان نکیفریقانون آیین دادرسی  458اده  م

اهی شققاکی و یققا دادسققتان خققو تجدیققدنظر، کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته و ایققن امققر مققورد جهات قانونی برخالفم نخستین مواردی که مجازات مقرر در حك 
 .کندمی، اقدام ر داشته استرتعیین حداقل مجازاتی که قانون مق ، نسبت به استان با تصحیح حكم تجدیدنظراه  قرار گرفته باشد. در این موارد، دادگ

به نحو مسققتدل مجققازات  تواندمییید اساس حكم د، دمن تألیه را مستح  تخفیف مجازات بدان، محكوم عاستان  تجدیدنظرقانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه دادگاه    459اده  م
 نكرده باشد. تجدیدنظراو را در حدود قانون تخفیف دهد، هرچند محكوم علیه تقادای  

 خفیفتَ هاتجَ - 38 ماده

 عبارتند از: صری هستند(جهات تخفیف مقرر در اید مادد حَ) خفیفهات تَجَ

، چراکه اعالم گذشت در جرائم قابل گذشددت است مدنظرجرائم غیر قابل گذشت  )درق.م.ا(  104)مادد  خصوصيی عیِدَّمُ یاگذشت شاکی   -الف

برخددی  و تنها شکات یا مدعیان خصوصی متعدد باشند ولو اینکه   نه اعمال تخفیف  گرددمی  ی مجازاتسبب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا

 (ق.م.ا 100شاکی در جرائم قابل گذشت ر. ک مادد . برای مشاهدد گذشت  اعالم گذشت نمایند  هاآناز 

نید به مددادد )رجوع ک رم یا به کار رفته برای ارتكاب آنه یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جُدلِّکا یا معاونان، تحصیل اَرَهم در شناسایی شُمتَّ  موثّرهمكاری    -ب

 قانون مجازات اسالمی بخت تعزیرات( 507

قانون مجازات  630مثل مورد موضوع مادد ) دهیيبزه دآمیز رفتار یا گفتار تحریك )تمثیلی است(  رم، از قبیلرتكاب جُدر اِ  ثّرمو  خاصاوضاع و احوال    -پ

 (1392قانون مجازات اسالمی مصوب  144رجوع کنید به مادد ) رمرتكاب جُیا وجود انگیزه شرافتمندانه در اِ  (اسالمی بخت تعزیرات

از  یامرحلددهدر هددر اقرار )اقرار: در حددید تحقیددق( )اعالم: قبل از تعقیب تحقیق و رسیدگی نیدر حوی    موثّرقرار  از تعقیب یا اِهم قبل  اعالم متَّ  -ت

 دادرسی باشد قابلیت استماع دارد(

)ایددد مددورد در  قانون مجازات اسالمی اسددت( 114و متفاوت از توبه موضوع مادد   شودمیحید ارتکاب عمل مجرمانه محقق  )،  تدامَنِ  –  ث

و در  گددرددمیقابلیت اعمال دارد و منجر بدده تخفیددف  ... و قانون اعم از حدود دی در او موارد مقرر  5  تا  1خصوص جرائم تعزیری درجه  

 ت یا بیماریولُِههم از قبیل کُمتَّ خاصسابقه و یا وضع  سنِحُ سبب معافیت از مجازات گردد( تواند می 8تا  6جرائم درجه 
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  قددانون   719موضوع مددادد    یه در تصادفات به بیمارستان َلَع)مثالً رساندن مجنیٌّ  رم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن منظور تخفیف آثار ُج  هم به کوشش متَّ  -ج 

 ( مجازات اسالمی بخت تعزیرات 
 رمیا نتایج زیانبار جُ دهیبزه دفیف بودن زیان وارده به خَ -چ 
 رممداخله ضعیف شریك یا معاون در وقوع جُ -ح 

 - 1تبصره 

بر دادگاد مبنی بر تخفیف خواهد بددود. رجددوع   گذارقانون، الزام  )معافیت قانونی  قید کند.  ،جازات را در حكم خودهات تخفیف مُف است جَلَّكَدادگاه مُ

 (.1375قانون مجازات اسالمی بخت تعزیرات مصوب   525کنید به مادد 
 - 2تبصره 

هيات، تواند به موجب همان جَبینی شده باشد، دادگاه نمیپیش یخاصدر مواد  و تمثیلی نیستند( اند یحصراید موارد ) مادهج در این رَندَهات مُهرگاه نظیر جَ

قددانون آیددید   483و نیددز مددادد    1375قانون مجازات اسالمی بخت تعزیرات مصددوب    719)رجوع کنید به مادد    جازات را دوباره تخفیف دهد.مُ

ق.م.ا بخددت   666ق.م.ا و تبصرد مددادد    134مادد    3تعدد مانع تخفیف نیست ر.ک تبصرد  )(1394و اصالحی    1392کیفری مصوب    دادرسی

 تعزیرات(

 دیوان عالی کشور در یکی از آراء خود صراحتاً عدم ذکر جهات تخفیف در حکم را تخلف انتظامی تلقی کرده است.  -1نکته 

 جهات مخففه عبارتند از: اصوالً  -2نکته 

 الف( گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

 یهلَعَمجنیٌ زیآمکیتحرب( رفتار یا گفتار 

 شرافتمندانه یزهیانگج( وجود 

. چنانچدده ایددن رساندیمیک نظامی با اتومبیل در یک مأموریت اداری، مرتکب تصادف شده و کسی را به طور غیر عمد به قتل   -3نکته  

 فرد مستحق تخفیف باشد، مستند قانونی دادگاه نظامی، قانون مجازات اسالمی است.

 سازگاری دارد.  هامجازاتکیفیات مخففه در قوانین جزائی با اصل فردی کردن    ینیبشیپ  -4نکته 

 تواندددمیاگر تأ یر مداخله و مباشرت شریکی در حصول جرم ضعیف باشد، مجازات او مجازات فاعل مستقل است. البته دادگاه    -5نکته  

 مجازات او را به تناسب تأ یر عملش تخفیف دهد.

نفددر  3نفر باشددند و  4اگر گذشت کنند،  هاآن یهمهالزم نیست  بل گذشت اگر جرمی چند شاکی داشته باشدم غیر قادر جرائ  -6نکته  

 ضرورت ندارد. هاآن  یهمهطبق بند الف تخفیف دهد و گذشت   تواندمیگذشت نکند باز دادگاه    نفر 1گذشت کند و 

اعمال تخفیف نسبت به مجددرم اصددلی  کندمیاز مقررات کلی تبعیت  هاآنو معاونین نیز با توجه شرایط   شرکاتخفیف در مورد    -7نکته  

 نیز وجود داشته باشد. هاآنو معاونین باشد مگر اینکه جهات تخفیف در مورد    شرکاموجبی برای تخفیف سایر   تواندمین

عنددوان تعزیددر داشددته باشددد بددا   اعدامه نشده است ولی اگر مجازات  برد  مینا  اعدامتعزیری، از مجازات    هایمجازاتدر فهرست    -8نکته  

 .(152ص  3ج   اعدبیلیکند )آن را به حبس تبدیل    تواندمیاحراز جهات تخفیف دادگاه  

( هم مجازات حددبس و هددم شددالق دادگدداه 652ماده  مانند  است )در مواردی که برای یک جرم دو یا چند مجازات تعیین شده    -9نکته  

 (153ص  3ج  )اعدبیلی  را تخفیف دهد  هامجازاتتمام   تواندمی

هم از جهددات تخفیددف   5تا    1م تعزیری درجه  ا توبه مرتکب در جرائق.م.  115ماده  عالوه بر موارد مذکور در این ماده بر طبق    -10نکته  

 .شودمیمحسوب  

 38قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات و مدداده  521بودن معاذیر قانونی و قضایی رجوع کنید به ماد الجمعدر خصوص مانعه  -11نکته  

 جازات اسالمی در مورد همکاری متهم و اعالم یا اقرار وی.مقانون  

این است کدده  ولیت کیفری فرض برؤع مسمعاذیر قانونی در این است که در عوامل مانیفری با  کولیت  ؤتفاوت عوامل موانع مس  -12نکته  

 یعهدددهحتی پرداخت مخارج محکمه نیز بر    گیردنمیمجازاتی در مورد او صورت    گونهچیهبنابراین    شودمیسابی تبرئه  متهم از جرم انت
بعضی از مالحظددات از مجددازات معدداف  به خاطر نهایتاً رودنمیی متهم از بین ؤولیت جزائدر معاذیر قانونی مس که یحالاو نخواهد بود در  

)ماامس   ممکددن اسددت بدده مجددازات تبعددی یددا تکمیلددی محکددوم گددردد  شودمیاو اجرا ن  یدرباره، بنابراین با آنکه مجازات اصلی  گرددمی

 (152ص ، همان ،ناتری
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 مواد مرتبط
بققوده و یققا ریاسققت یققا  کننققدمیقانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات: هرکس داخل دستجات مفسدین یا اشخاصی که علیه امنیت داخلققی یققا خققارجی کشققور اقققدام   507ماده  
ع دهققد و یققا پققس از شققروع بققه تعقیققب بققا مورین دولتی اطققالدر فتنه و فساد دخیل هستند به مأ  ، قصد جنایت و اسامی اشخاصی را کهزیتی نداشته باشد و قبل از تعقیبمرک

 مرتكب جرم دیگری شده باشد فقط به مجازات آن جرم محكوم خواهد شد.  به عمل آورد از مجازات معاف و در صورتی که شخصاً یمؤثردولتی همكاری    مأموران
مورین تعقیققب را قبل از کشف قضیه، مققأ شوندمید 520ج د و519د و ج518مواد جم مذکور در اشخاصی که مرتكب جرائ  هرگاهزیرات:  مجازات اسالمی بخش تعقانون    521ماده  

ثری در کشققف جققرم عقیب سایرین را فراهم آورند یا مأمورین دولت را بققه نحققو مققؤاقرار خود موجبات تسهیل ت یواسطهبهاز ارتكاب جرم مطلع نمایند یا در دمن تعقیب 
ب مققورد از و حسقق  شققودمیان تخفیققف متناسققب داده با تشخیص دادگاه در مجازات آن ایو ی مربوط و موافقت دادگاه قضائ یحوزهراهنمایی کنند بنا به پیشنهاد رئیس   کمک و

 مذکور معاف خواهند شد.  هایمجازاتصورت از کلیه   نیدر اکه  اندکرده. مگر آنكه احراز شود قبل از دستگیری توبه  شوندمیمجازات حبس معاف 
هرکس یكی از اشیاء ذیل را جعل کند یا به علم به جعل یققا تزویققر اسققتعمال کنققد یققا داخققل کشققور نمایققد عققالوه بققر جبققران  قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات:  525ماده  

 :از یک تا ده سال محكوم خواهد شد خسارت وارده به حبس
هر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای اسالمی یا مجلققس خبرگققان یققا قضققات یا م وزرایا   جمهوررئیساحكام یا امضاء یا مهر یا دستخط معاون اول    -1

 ولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان.ؤسا یا کارمندان یا مسؤیا یكی از ر
 سسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقالب اسالمی.یا مؤ هاشرکتبر یا عالمت یكی از  مهر یا تم -2
 دولتی.  یخزانهصادره از   یهاحوالهیا اسناد یا    هااهدادگاحكام   -3
 .رودمیمنگنه یا عالمتی که برای تعیین عیار طال یا نقره بكار    -4
 و سایر اسناد تعهدآور بانكی.  هابانکصادره از طرف   هایچکیا   هابانکاز طرف  شدهقبول  هایبراتاسكناس رایص داخلی یا خارجی یا اسناد بانكی نظیر  -5

و به منظور الغا شققبهه در کیفیققت تولیققدات و خققدمات از نققام و عالئققم اسققتاندارد ملققی یققا  المللیبینو بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و  تبصره: هرکس عمداً
 ماده محكوم خواهد شد.  در ایناستفاده نماید به حداکثر مجازات مقرر    المللیبین

 معاذیر قضائیدج تَخفیف  هاتجَ  وجود  صورت در کیفر  از عافیتمَ - 39 ماده

های  جيه َرَد  ( ق.م.ا   115مددادد    2تبصرد    شود می به عبارتی شامل تعزیرات منصوص شرعی ن   نصوص شرعی است َممنظور تعزیرات غیر )   عزیری رائم َتدر َج

حيراز  چنانچيه دادگياه پيس از ِا  ز شددوند( حددَرموجود بودد و توسط مقام تخفیف دهندددد ُمیعنی اید جهات باید  ) خفیف  هات َتحراز َجدر صورت ِا  هشت   هفت و 

قيدان سيابقه  در صورت ُف  شود می   اصالح جازات نیز مرتكب،  تشخیص دهد که با عدم اجرای ُم  )یعنی پم از رسیدگی به جرم و نظر به مجرم بودن مرتکب(   نت ی مجرم 

  اختیاری اسددت( )   تواند می   جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن و    م غیرقابل گذشت( )در جرائ گذشت شاکی    ق.م.ا(   25)موضوع مادد    و   مؤثر کیفری  

 . معاذیر قانونی معاف کنندد است(  ی زمرد )اید مادد در   از کیفر صادر کند.   ت ی معاف كم به  ُح

تشدید و تخفیف هر دو موجود است، حداکثر تا نصف میانگین یددا نصددف  حدود اختیار دادگاه در تخفیف مجازات در شرایطی که جهات    -1نکته  

 مجازات است. 

 کميق صدور حُعوِفصل پنجم ـ تَ

 حكم صدور  یعوِتَ  شرایط - 40 ماده

شش جه رَدَ (شودمین 5تا  1دیات و درجه  شامل حد و قصاص و طورهمیدو  شودمینصوص شرعی را شامل نتعزیر مَ)  عزيرتَرائم موجب  در جَ

اعمال اید موارد کددامالً ) توانددادگاه می ق.م.ا( 94)در مورد نوجوانان در تمام جرائم. مادد م تعزیری توسط نوجوانان()به استثناء جرائ  تا هشت

ارتکاب جرم را   یعنی متهم قابلیت محکومیت به)  هممتَّ  مجرمینتحراز  پس از اِ  (حتی جایی که تمام شرایط مقررد هم فراهم باشد   اختیاری است

 )اصددوالً فيردی  تیوضيع  با مالحظيه  نیست(اقدام به صدور اید قرار نماید و دادسرا مجاز به اید کار    تواند میدر نتیجه: فقط دادگاد  )داراست(

سوابق و اوضياع و و    )بیانگر اصل فردی کردن مجازات(، خانوادگی و اجتماعی  (باشند می  هامجازاتنهادهای ارفاقی در راستای اصل فردی کردن  

)تعویددق صدددور حکددم بدده   كيمصيدور حُ  ،تمامی اید شرایط باید مهیا باشند()  رم گردیده است در صورت وجود شرایط زیررتكاب جُاحوالی که موجب اِ

و امکان تعویددق قسددمتی از صدددور حکددم امکددان ندددارد  گیردمیصورت کل حکم مورد تعویق قرار   در ایدو    صورت قرار است نه حکم

 یق اندازد:عوِت شش ماه تا دو سال به تَرا به مدَّ (تعلیق فبرخال

 همید قانون( 38مادد    الخصوصیعلحه در قانون صرَّموارد مُ بر اساس) هات تخفیفوجود جَ -الف
 بكِرتَمُ اصالحبینی پیش -ب
 جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران-پ 

 25به مادد  )ر.کمحکومیت مندرج در دادنامه است نه مجازات قانونی جرم(  یسابقه)منظور از سابقه محکومیت،    مؤثرقدان سابقه کیفری  فُ  -ت

تبصددرد  الخصوصیعلقانون آیید دادرسی کیفری   81و همچنید برای دیدن قرار تعلیق تعقیب و شرایط آن رجوع کنید به مادد  همید قانون  
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 .(مادد مذکور 3
 -تبصره 

اعمال تعویددق صدددور حکددم  )  . کند محروم می ( این قانون از حقوق اجتماعی  25)   ماده اساس    بر كم،  بع اجرای حُحكوم را به تَحكومیتی است که مَ، مَمؤثر  محكومیت

 احتیاجی به رضایت شاکی یا مدعی خصوصی ندارد و در صورتی که تمام شرایط مهیا باشد دادگاد تکلیفی در اعمال آن ندارد(. 

 است.   ر ی پذ امکان   8  تا   6درجه تعویق صدور حکم در مورد جرائم تعزیری   -1نکته  

، بنابراین تعیین مجازات هم نخواهد شد و فقط دادگاه مکلف به احراز مجرمیددت مددتهم  شود می در خصوص تعویق، حکم محکومیت صادر ن   -2نکته  

ر. ج. ع دکتاار  )   د یدد نما قددرار تعویددق صدددور حکددم صددادر    گردیده است تا در صورتی که مجرمیت وی ا بات نشد، وی را تبرئه نماید نه اینکدده 

 . ( 240ف رالدین عباز ااد  ص  

 م تعزیری ارتکابی توسط اطفال و نوجوانان را مشمول تعویق دانسته است. کلیه جرائ   .م.ا ق   94ماده  در    گذار قانون  -3نکته  

مجددازات    ن تددوا می اصوالً برای تعیین درجه جرم باید به مجازات قانونی توجه شود بنابراین اگددر مجددازاتی تخفیددف یابددد یددا تشدددید شددود ن   -4نکته  

 . )اعاعت(  یافته یا مشدد را مالک قرار داد   تخفیف 

نیسددت و فقددط در جددرائم تعزیددری  ریپددذامکان 5تا درجدده  1 یدرجهتعویق صدور حکم در حدود، قصاص، دیات و تعزیرات از   -5نکته  

 قابلیت اعمال دارد. 8تا    6منصوص شرعی درجه  غیر
 مواد مرتبط 

 در مورد تمام جرائم تعزیری ارتكابی توسط نوجوانان، صدور حكم را به تعوی  اندازد یا اجرای مجازات را معل  کند.   تواند می دادگاه    : اسالمی قانون مجازات    94ماده 
ذشققت کققرده یققا خسققارت وارده جبققران  ، چنانچققه شققاکی وجققود نداشققته، گ قابل تعلی  اسققت   ها آن ت که مجازات  م تعزیری درجه شش، هفت و هش در جرائ   قانون آیین دادرسی کیفری:   81ماده  
موافقققت مققتهم و    اخققذ پققس از    توانققد می ثر کیفری باشد دادستان  محكومیت مؤ   ی سابقه متهم نیز فاقد  ، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و  ده باشد و یا با موافقت بزه دیده گردی 
رای برخققی از دسققتورهای زیققر  ، مكلققف بققه اجقق صققورت، دادسققتان مققتهم را حسققب مققورد   در ایققن تا دو سال معلقق  کنققد.    ، تعقیب وی را از شش ماه متناسب   تأمین   اخذ صورت درورت با    در 
 : کند می 
 ... -الف 

 حكم صدور ی عوِتَ اقسام -41 ماده

 تی است.بَراقِیق به شكل ساده یا مُعوِتَ

دادگياه، مرتكيب جرميی  وسيیله  بيه  شيده ن یی تع ت  ، در مدَّمورد خبری از دستور یا تدابیر نیست(   در اید )   گردد د می ب به طور کتبی متعهِِّكرَتُم  یق ساده عِوَتدر    -الف 

و از نحيوه    نباشددند(   44م مذکور در مادد  ب هیچ جرمی نشود حتی اگر اید جرائم جزو جرائ منظور ارتکاب جرم به طور مطلق است یعنی مرتک )   نشود 

 شود. رم نمی ب ُجِكرَتشود که در آینده نیز ُم ی ن ی ب ش ی پ رفتار وی  

ت  در ميدَّ وسیله دادگاه را   ر شده بهرَّقَگردد دستورها و تدابیر مُد میب متعهِّكِرتَمُ  )تعهد به صورت کتبی(  ،یق ساده عِوعالوه بر شرایط َت  ،تیبَراقِیق مُعوِتَدر    -ب  

 جراء گذارد. إ   موقع به   یا یق رعایت کند  عوِ تَ 
 - 1تبصره 

 .)قرار غیابی مطلقاً قابلیت صدور ندارد( صورت غیابی صادر کندكم را بهیق صدور حُعوِتواند قرار تَدادگاه نمی
 - 2تبصره 

  اخيذ تيأمین مناسيب    ، در این مورد   تواند می نماید. دادگاه  كم، بالفاصله دستور آزادی وی را صادر می یق صدور ُحعِوهم در بازداشت باشد، دادگاه پس از صدور قرار َتچنانچه متَّ
 ب منتهی گردد. ِكتأمین نباید به بازداشت مرَت  اخذ نماید. در هر صورت  

 ا بخت تعزیرات(. ق.م.   610اء وارد بر اید مادد رجوع کنید به مادد )برای دیدن استثن 

 مراقبتی عوی تَ دمن تدابیر - 42 ماده

 زیر است: (اند یحصرمادد الزامی هستند و  در اید)تدابیر مقرر  یق مراقبتی همراه با تدابیرعوِتَ

 توسط مقام قضائی یا مددکار اجتماعی ناظر شدهنییتعحضور به موقع در زمان و مكان  -الف
 حكوم برای مددکار اجتماعیمَ تعهداتکننده نظارت بر اجرای سهیلارائه اطالعات و اسناد و مدارک تَ -ب
 به مددکار اجتماعی ت کمتر از پانزده روز و ارائه گزارشی از آنجایی در مدَّاعالم هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابه -پ 
 خارج از کشور کسب اجازه از مقام قضائی به منظور مسافرت به -ت 

 تبصره ق
 ب به نهادهای حمایتی باشد.كِرتَتی از قبیل معرفی مُدِعاضِهمراه با برخی تدابیر مُ ،تواند از سوی دادگاهمی ادشدهیتدابیر 

 رعایت شود.باید    هاآنعام مجموعی تمامی    صورتبه  در ماده تدابیر مذکور  -1نکته 
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 امور در دوره تعویق است.شخص مرتکب ملزم به رعایت این   -2نکته 
 حكم صدور عوی تَ دمن  دستورات - 43 ماده

شرایط زنيدگی  و )بیانگر اصل فردی کردن مجازات است(ب كِرتَات مُرتكابی و خصوصیّرم اِه به جُتواند با توجُّیق مراقبتی، دادگاه صادرکننده قرار میعوِدر تَ

 م نماید:لزَیق، مُعوِت تَدر مدَّب را به اجرای یك یا چند مورد از دستورهای زیر  ِكرَتُماش اختالل اساسی و عمده ایجاد نكند نحوی که در زندگی وی یا خانواده او به
 خاصای رفهآموزی یا اشتغال به حِرفهحِ -الف
 نیَّعَاقامت یا عدم اقامت در مكان مُ -ب
 ادیاعت رکِدرمان بیماری یا تَ -پ 
 هقِفَالنَّه افراد واجبقِفَپرداخت نَ -ت
 موتوری نقلیهه یا برخی از وسایل ی کلیِّدِّصَخودداری از تَ -ث 
 در آن مؤثررتكابی یا استفاده از وسایل رم اِای مرتبط با جُرفهحِ  فعالیتخودداری از  -ج 
 به تشخیص دادگاه دهیبزه درم یا دیگر اشخاص از قبیل یا معاونان جُ شرکات با رَعاشِخودداری از ارتباط و مُ -چ 
 های تربیتی، اخالقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشیاساسی زندگی یا شرکت در دوره  یهامهارتآموزش و یادگیری  خاصهای گذراندن دوره یا دوره -ح

 تحمیل کرد.  هیعلمحکومدستورات دیگری را بر   توانمیستورات مقرر در این ماده حصری هستند و به غیر از این دستورات ند  -1نکته 

 دادگاه مخیر به الزام مرتکب به اجرای دستورهای این ماده است.  -2نکته 

 حكم صدور عوی تَ قرار لغو – 44 ماده

صدور حکم چدده ایددد حکددم در صورت    چه حکمی صادر شدد باشد و چه حکمی صادر نشدد باشد و)  رمكاب جُیق، در صورت ارتِعوِت تَدر مدَّ

به هر میزان هم که باشد سددبب الغددای قددرار تعویددق    غیرعمدی )جرائم    جنایات عمدی صاص،  ، قِموجب حدّ  قطعی شدد باشد و چه قطعی نشدد باشد(

قددرار دادد اسددت()موارد مددذکور در  مدنظررا  7تا  1)جرائم عمدی موجب تعزیر درجه جه هفت، رَعزیر تا دَتَموجب دیه یا    ( شود می صدور حکم ن 

کند. در صورت عيدم اجيرای صادر می محكومیتكم یق اقدام و حُعوِغو قرار تَدادگاه به لَ اید مادد سبب الزامی بودن لغو قرار تعویق صدور حکم هستند(

 )یعنی حداکثر تددا نصددف( برای یك بار تا نصف مورد کامالً اختیاری و در اختیار مقام قضائی است()اعمال اید    توانددستورهای دادگاه، قاضی می

 صادر کند. محكومیتكم یق اضافه یا حُعوِت تَبه مدَّ ،ر در قراررَّقَت مُمدَّ
 -تبصره 

 ممنوع است.جازات ، صدور قرار تعلیق اجرای مُمحكومیتكم یق و صدور حُعوِلغای قرار تَإدر صورت 

بحددث مددورد    هایمجازاتم تعزیری به پیوست مجازات اصلی مورد حکم قرار گیرد،  مجازات تکمیلی یا تتمیمی در جرائ  چنانچه  -1نکته  

تکمیلی و تبعی به تنهایی قابددل تعلیددق   هامجازاتبه عبارتی این    گیردمیتکمیلی و تتمیمی( نیز مورد حکم تعلیق اجرای مجازات قرار  )
 نیستند.

دوم قاضددی مکلددف بدده لغددو قددرار صدددور تعویددق حکددم و صدددور حکددم   یمرتبهدر صورت عدم اجرای دستورهای دادگاه برای    -2نکته  

 محکومیت است.
 آن  از معافیت  یا کیفر تعیین - 45 ماده

ب، دادگياه كِيرتَمُ  وضيعیتهای مددکار اجتماعی و نیز مالحظه  ب به اجرای دستورهای دادگاه، گزارشكِرتَیق با توجه به میزان پایبندی مُعوِت تَپس از گذشت مدَّ

و فقط در خصددوص جددرائم  شودمیاید مادد شامل جرائم منصوص شرعی ن) کند.اقدام می ،از کیفر معافیتكم حسب مورد به تعیین کیفر یا صدور حُ

 (.ق.م.ا 115مادد  2رد ر.ک تبص منصوص قابلیت اعمال داردتعزیری غیر

نیسددت کدده   گونهنیا، بنابراین  شودمیاگر قاضی حکم معافیت را صادر نمود، اساساً محکومیتی در پرونده کیفری شخص ایجاد ن  -1نکته  

صددادر )مانند آزادی مشروط و عفو خاص( بلکه در این مورد هیچ محکددومیتی    تلقی شود  اجراشدهده اما حکم  ششخص از مجازات معاف  
 (.2ج ، 266ص همان ، برهانی الهام )دکتر  تا بحث از رفع آ ار کیفری آن محکومیت به میان آید  شودمین

 . بلکه باید حکم به معافیت صادر شود.شودمیشدن تعقیب ن ا ریبقضای مدت تعویق موجب صرف ان  -2نکته 

 جازات فصل ششم ـ تعليق اجراي مُ

 جازاتمُ  اجرای علی تَ  شرایط - 46 ماده

 هشت دادگياه تاجه سه رَدَ (شودمین 2و  1نصوص شرعی و حدود و قصاص و دیات و جرائم تعزیری درجه شامل تعزیرات مَ)  عزیریتَ  رائمدر جَ

)اعمددال  توانيدمی دادسرا صالحیت صدور قرار تعلیق اجرای مجازات را ندددارد() ق.م.ا( 94)در مورد نوجوانان در تمام جرائم تعزیری مادد 
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كم، اجرای یق صدور حُوِر برای تعَرَّقَدر صورت وجود شرایط مُ اید نظام کامالً اختیاری است حتی با وجود تمام شرایط مقرر تکلیفی در اعمال ندارد(

ق نماید. دادستان یا قاضيی اجيرای لَّعَاز یك تا پنج سال مُ (شودمیتعلیق اجرای مجازات شامل اقدامات تأمینی و تربیتی ن)مجازات را  قسمتی ازیا تمام 

از دادگياه  تواندمی عمل ارتکابی( در خصوص)منظور مجازات مورد حکم است نه مجازات قانونی جازات مُ سوّمكیاحكام کیفری نیز پس از اجرای 

تقاضای تعلیق  تواند میخودش مستقیم ن) تقاضای تعلیق نماید. همچنین محكيوم باشد( تجدیدنظردادگاد بدوی یا  تواند می)كم قطعی، صادرکننده حُ

 علیق نماید.تان یا قاضی اجرای احكام کیفری تقاضای تَسوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادسِیك لِحمُّپس از تَ تواندمی  حکم نماید(

خددود تعلیددق  رأساً( خواهد بود مگر اینکه قانون  )تبعی، تکمیلی و اصلی  هامجازاتشامل تمام    االصولیعلتعلیق اجرای مجازات    -1نکته  

 ق.م.ا بخش تعزیرات. 703و  702نیز مواد   و ق. م. ا 47مانند موارد مقرر در ماده  ؛  را ممنوع کند  هامجازاتاین 

 اجرای مجازات نیست.  قیقرار تعلتعدد جرم مانع از صدور    -  2نکته 

 ختوم است یعنی درخواست مجدد بالمانع است.تعلیق اجرای بخشی از مجازات فاقد اعتبار امر مَرد درخواست   -3نکته 

 شعب تعزیرات حکومتی دادگاه نبوده و توانایی صدور قرار تعلیق ندارند.  -4نکته 

تمام یا قسمتی از جزای در جرم اختالس هرگاه مرتکب تمام وجه یا مال را قبل از صدور کیفرخواست مسترد نماید، مرتکب از    -5نکته  

 .شودمیاو اجرا   یدربارهو انفصال    شودمیو حبس معلق    شودمینقدی معاف  

ایر نهادهددا ماننددد تعلیددق اجددرای شده است و اعمال س  ینیبشیپفقط در مورد نهاد تعویق صدور حکم    41ماده    1حکم تبصره    -6نکته  

 غیابی نیز ممکن است. صورتبهزات  مجا

تعلیق جزای نقدی وقتی مقدور است که شاکی خصوصی وجود نداشته باشد و محکوم نیز استطاعت پرداخت تمام یددا قسددمتی   -7نکته  

 از جزای نقدی را ندارد.

پرداخت تمام یددا قسددمتی تعلیق جزای نقدی وقتی مقدور است که شاکی خصوصی وجود نداشته باشد و محکوم نیز استطاعت   -8نکته  

 از جزای نقدی را ندارد.
 علی  َت  ممنوعیت   موارد  -47  ماده 

 نیست:  علیق َتو    یق عِوَتقابل   ها آن رائم زیر و شروع به  در مورد َج جازات اجرای ُمو    كم صدور ُح

 (1375مجددازات اسددالمی بخددت تعزیددرات مصددوب قددانون  512الی  498)رجوع کنید به مواد داخلی و خارجی کشيور،  امنیت لیه رائم عَجَ  -الف  

 (.1375قانون مجازات اسالمی بخت تعزیرات مصوب  687)رجوع کنید به مادد  خرابكاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات

همددراد آزار اعددم از آزار مددادی یددا سرقت همراد با سالح اعم از سالح سرد یا گرم به )قرون به آزار، یا مَ  مسلحانهیافته، سرقت  رائم سازمانجَ  -ب  

قددانون مجددازات  621)رجوع کنید به مادد ربایی و آدم (1375قانون مجازات اسالمی بخت تعزیرات مصوب  652معنوی. رجوع کنید به مادد 

 (باشد میقابل تعلیق  یدپاشیاس)معاونت در  اسیدپاشی (1375اسالمی بخت تعزیرات مصوب  

جرائم علیيه    ( 1375قانون مجازات اسالمی بخت تعزیرات مصوب    617رجوع کنید به مادد  )   مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر،   ایجادنمایی و  قدرت   -پ

 ء حشا اد و َفَسشكیل یا اداره مراکز َفت   ( 1375قانون مجازات اسالمی بخت تعزیرات مصوب    637نامشروع. رجوع کنید به مادد  ی رابطه )مثل  عفت عمومی، 

قاچياق  و نگهداری اید موارد(   دوفروش ی خر )و    و   مهمات الح و  ِس  )قاچاق عمدد(  مشروبات الكلی و )قاچاق عمدد( گردان، یا روان مخدر مواد قاچاق عمده  -ت

 (.گرددمی)به صورت مطلق بیان شدد و شامل عمدد و غیر آن  انسان

)معاونت ی و مدِت در قتل عَنَعاوِمُ (1375قانون مجازات اسالمی بخت تعزیرات مصوب  612به مادد رجوع کنید )فس، صاص نَل از قِدَعزیر بَتَ  -ث  

 ارضالَیفِ افساد )معاونت در جرم(ه و بَحارَمُ در جرم(

مددورد اخددتالس قبددل از  ، اختالس و کالهبرداری در خصوص مسترد کردن مال  قانون مرتکبید ارتشاء   5مادد    3د  )به استثناء تبصر رائم اقتصادی،  َج  -ج 

 ریال   ( 100.000.000)  بیش از یكصد میلیون با موضوع جرم    صدور کیفرخواست( 

ع  بالميان ]نيه هميۀ آن     ز مجيازات ا   ی بخشي  ِقی تعل متهميان،    ر ی سا   یی مؤثر در کشف جرم و شناسا   ی کشور در صورت همكار   ی و خارج   ی داخل   ت ی امن   ه ی در جرائم عل   -تبصره 
کردن مراکز فساد و فحشا / تشویق کيردن ميردم بيه فسياد و فحشيا /  ]دایر یا اداره   639به جز جرائم موضوع مواد    ی عفت عموم   ه ی مجازات جرائم عل   ق ی تعل   ن ی است. همچن 

کتياب پينجم    » کنيد دار می جریحيه های ... که عفت و اخيالق عميومی را  ساختن یا در معرض فروش قراردادن تصاویر و فیلم ]   640و  نمودن موجبات فساد و فحشا   فراهم 
دربياره آنهيا    ی که مجازات کالهبيردار   ی و جرائم   ی در کالهبردار   « ی با اصالحات و الحاقات بعد   1375/ 3/ 2بازدارنده مصوب    ی ها زات و مجا   رات ی تعز   ی قانون مجازات اسالم 

 است.  ی ام تبصره الز   ن ی قانون در خصوص ا   ن ی ا   46ماده  ت ی ، بالمانع است. رعا تبصره   ن ی و شروع به جرائم مقرر در ا   شود ی محسوب م   ی طبق قانون کالهبردار   ا ی مقرر شده  
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در خود قانون قید شدددد باشددد یددا    نکه ی ا قانون است مگر    برخالف )تعلیق مجازات انفصال دائم یا موقت چه در جرائم مواد مخدر و چه در سایر جرائم  

 دادگاد که در خصوص اید موارد امکان تعلیق وجود دارد(.  در حکم 

 . باشند می معاونت در سرقت موجب حد قابل تعلیق است، معاونت در حدود به استثنای حد محاربه قابل تعلیق  -1نکته  

سال حبس تعزیری بدل از قصاص نفس محکوم شود، صدددور حکددم و اجددرای مجددازات، قابددل تعویددق و    10به    ه ی عل محکوم در صورتی که    -2نکته  

 . باشد می تعلیق ن 

محاکمه، ضمن پددذیرش اتهددام از    ی جلسه در    فرخواست ی ک تحت تعقیب دادسرا قرار گرفته است. پس از صدور    اسیدپاشی شخصی به اتهام    -3نکته  

 . در این خصوص هم تعویق صدور حکم و هم تعلیق اجرای مجازات، ممنوع است. کند می تعلیق اجرای آن را   دادگاه تقاضای تعویق صدور حکم یا 

میلیون تومان( قابل تعلیق است و همچنددین اسددت مجددازات معاونددت در    10جرائم اقتصادی با موضوع جرم کمتر از یکصد میلیون ریال، )   -4نکته  

 سرقت مستوجب حد. 

 . باشد می قابلیت تعلیق را دارا    یی ربا آدم است، مجازات وی قابل تعلیق نیست اما معاونت در   شده   یی ربا آدم شروع به  شخصی مرتکب جرم  -5نکته  

قابددل تعلیددق و    کننده ی دگ ی رسدد ر در ایددن قددانون از سددوی مرجددع  مقددر   جزای نقدی  و ارز مقرر داشته،  قانون مبارزه با قاچاق کاال   71ماده    -6نکته  

  موضوع این قددانون نیددز قابددل تعویددق نیسددت.   افته ی سازمان و    ی ا حرفه م قاچاق کاالهای ممنوعه  حبس و شالق در جرائ   های مجازات و    تخفیف نیست 
 . شود می ممنوعیت در خصوص اطفال و نوجوانان مرتکب اعمال ن   ن ی ا 

  مصددوب مدداده    ن یدد ا   ی الحاق   ۀ شده است در تبصر   م ال اع   ق لی ل تع ر قاب ی و غ   ق ی و قابل تع ر  ی غ   ، م ی از جرا   ی ا دسته   1392  مصوب ق.م.ا    47در ماده    -7نکته  

  مدداده،   ی اق الحدد   ۀ ر تبصدد   ی ارت به عب ) ت  ممکن شده اس   آنها ن شروع به  ی چن هم در ماده و    مذکور   م ی جرا   از   رم مجازات چند ج   ی اجرا   ق ل ی تع   ن امکا   ، 1399
 هستند(.  ق لی قابل تع   اکنون هم  دند و ب  ق لی قابل تع  غیر تبصره،  ن ی از الحاق ا   یش ص زده است و چند جرم که تا پ ی حکم ماده را تخص 

( و تظدداهر  637( از جمله جرائم روابط نامشروع مادون زنددا )مددادۀ  640و    639سایر جرائم علیه عفت عمومی )غیر از جرائم مذکور در مواد    -8نکته  

 ( قابل تعلیق است. 638به عمل حرام در اماکن و انظار عمومی، حضور بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی )ماده  

کالهبرداری و کلیۀ جرائم در حکم کالهبرداری و جرائمی که مجازات کالهبرداری دربارۀ آنهددا مقددرر شددده یددا طبددق قددانون کالهبددرداری    -9نکته  

متعلددق بدده دیگددری،    ملددک   شود )مانند انتقال مال غیر، تبانی برای بردن مال غیر، معرفی مال دیگری به عنوان مال خود، تقاضای  بددت محسوب می 
 هستند.   قابل تعلیق نظر از مبلغ آن   رف بودن خود و ...( َصار ورا ت با علم به وجود وراث دیگری یا با علم به عدم وارث تحصیل انحص 

الزم به توضیح است در جرائم مذکور در تبصرۀ الحاقی، صرفاً تعلیق اجرای مجازات جایز است )نه تعویق صدور حکم( مددثالً اگرچدده طبددق    -10نکته  

قانون مجازات اسالمی ]تعزیرات[( جایز دانسددته شددده اسددت امددا چددون ایددن    637نامشروع مادون زنا )مادۀ  یق اجرای مجازات روابط  این تبصره، تعل 
به آن اشاره شده است( تعویق صدور حکم در این جرم همچنان ممنوع اسددت ضددمناً    47جرم، از جرائم علیه عفت عمومی است )که در بند پ مادۀ  

یر از جرائم مذکور در تبصرۀ الحاقی  ماده، که تعلیق اجرای مجازات در آنها جددایز امددا تعویددق صدددور حکددم ممنددوع اسددت در  الزم به توضیح است غ 
هم امکان تعویق و هم امکان  تعلیق  تمام یددا بخشددی از مجددازات وجددود ندددارد و جددز در مددوارد    1392ق.م.ا مصوب    47مابقی  جرائم  مذکور در مادۀ  

   قی، جرمی که فقط یکی از نهادهای تعویق و تعلیق در آن قابل اجرا نباشد وجود ندارد.   مذکور در تبصرۀ الحا 
 مراقبتي يا  ساده تعلیق - 48 ماده

 . تی باشد َبراِقطور ساده یا ُمكم، ممكن است به یق صدور ُحعِوج در َتَرنَدُم مقررات جازات با رعایت علیق ُمَت

 تعلیق  قرار صدور – 49 ماده

بددرای  )   طورکلی جيازات وی بيه كيم مُ کسيی کيه اجيرای حُ   . گردد یا پس از صدور آن صادر می   محكومیت كم  وسیله دادگاه ضمن ُحبه   جازات علیق اجرای ُمقرار َت

ق  لَّيعَ مُ   ( 1392قانون مجازات اسالمی مصددوب    53رجوع کنید به مادد    شود می دیدن شرایط کسی که قسمتی از مجازاتت معلق  

 نیست(.   تأمید  اخذ در تعلیق مجازات نیازی به  )   . گردد فوری آزاد می اگر در بازداشت باشد  شده است،  
 

 مواد مرتبط 
  ، منع یا موقوفی تعقیب و یا تعلی  اجرای مجازات صادر شود و مققتهم در بازداشققت باشققد، بر برائت   ی رأ هرگاه    قانون آیین دادرسی کیفری:   376ماده  

 . شود می به دستور دادگاه آزاد    بالفاصله 

بددا صدددور قددرار تعلیددق اجددرای    ؛ 1394  ی و اصددالح   1392سی کیفددری مصددوب  قانون آیین دادر   251ماده    بر طبق   -1نکته  

نیازی به قطعیت یافتن قرار تعلیددق اجددرای    ، در حالت آزادی مجرم   . در این حالت و شود می ، قرار نظارت قضائی لغو  مجازات 
 مجازات نیست. 
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 دادگاه دستور  از تخلف  اجراي ضمانت -50 ماده

کامالً ) تواندمیكم قطعی ، دادگاه صادرکننده حُنكند  تیتبعه از دستورهای دادگاه  ذر موجَّعلیق بدون عُت تَدر مدَّ  ق شده استلَّعَجازات او مُمُحكومی که  چنانچه مَ

ف از دستور دادگاه لُّخَتَ علیق را لغو نماید.علیق اضافه یا قرار تَتان یا قاضی اجرای احكام، برای بار اول یك تا دو سال به مدت تَبه درخواست دادسِ  اختیاری است(

 شود.جازات میو اجرای مُ نوبت اول، الغای قرار تکلیف و اجباری است( برخالف)در نوبت دوم  عليقتَلغای قرار إبرای بار دوم، موجب 

چنانچه محکوم برای بار دوم در مدت تعلیق اجرای مجددازات، بدددون عددذر موجدده از دسددتورهای دادگدداه پیددروی نکنددد، دادگدداه   -1نکته  

 .کندمیحکم قطعی، اقدام به الغای قرار تعلیق و اجرای مجازات    یصادرکننده
 اشخاص حقوق  در  علیقتَ ثیرأت عدم - 51 ماده

  ی نه ی هز همچنید صدور اید قرار تأثیری در پرداخت  )   دیيه   یا پرداخت خسارت    كِمُحخصوصی تأثیری ندارد و   مُدَّعیِنسبت به حقِّ  ،حكومجازات مَعلیق اجرای مُتَ

 . شود جراء می إ  در این موارد  دادرسی ندارد( 
 

 مواد مرتبط 
 ندارد.   ده ی د ان ی ز ثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت لكن تأ  کند می ر محكومیت را منتفی  ، همه آثا عفو   مجازات اسالمی: قانون   98ماده 
ر مرجققع  دعققوای خصوصققی را د   توانققد می حقققوق مققدعی خصوصققی نیسققت و متضققرر از جققرم  ، مانع اسققتیفای  جرای مجازات ا موقوف شدن تعقیب، صدور حكم یا    قانون مجازات اسالمی:   113ماده  

 صالح اقامه نماید. 

 علیقتَ شدن  اثريب - 52 ماده

)اعددم از    صياص ، ِقّدَحي  موجيب   ( شود می )جرم غیرعمدی مطلقاً سبب لغو قرار تعلیق ن   رم عمدی ُجب  ِكرَتعلیق، ُمت َتحكوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدَّهرگاه َم

)یعنی از سددجل کیفددری    شود. اثر می بی   ، علیقی َت  محكومیت   ، نشود جه هفت  َرتا َد  غیرمنصوص شرعی( )اعم از منصوص شرعی یا    عزیر ، دیه یا َت( ء نفم و اعضا 

مانند کسی است کدده بددرای    و بزهکار عینًا  وی حذف خواهد شد و اگر بعد از آن مرتکب جرم دیگری شود، مشمول قواعد تکرار جرم نخواهد بود 

  بددار یک باید بتواند بار دیگر از تعلیق استفادد کند البته در موضوع جرمی دیگر ندده همددان جرمددی کدده    قاعدتًانخستید بار مرتکب جرم شدد است و  

 . ( است  مجازاتت تعلیق شدد و تعلیقت لغو شدد 

 جازاتمُ از قسمتی علی تَ  اجرای  نحوه -53 ماده

 گردد. حاسبه می ق ُملََّعغیرُمجازاتِ علیق از زمان خاتمه اجرای ُمت َت، مدَّشودق لََّعكم ُمهای مورد ُحجازات جازات یا یكی از ُمقسمتی از ُمدر صورتی که  

  اجرا قابددل ایشان معلددق شدددد اسددت نیددز    های مجازات )نتیجه: تعلیق در مورد اشخاصی که بخشی از مجازات ایشان معلق شدد است یا یکی از  

 . است( 
 تبصره ق

ق، موجب لَّعَمُ محكومیت اید است که( )اصل بر علیق،نفصال است در صورت تَکیفری موجب اِ محكومیتدر مواردی که به موجب قوانین اداری و استخدامی،  

 علیق لغو شود. قرار َت  یا  تصریح   )منظور قانون اداری و استخدامی است(   قانون   مگر آنكه در گردد، نفصال نمیاِ

 . ( 68/ 2/ 31مورخ  674/ 7)نظریه مشورتی شماره   مجازات انفصال دائم از شغل به لحاظ ارتشاء قابل تعلیق نیست  -1نکته  
 علی تَ قرار لغو - 54 ماده

كيم حُ تیيقطع، پيس از شودجه هفت رَعزیر تا دَصاص، دیه یا تَ، قِدّحَ رائم عمدی موجبب یكی از جَكِرتَعلیق، مُت تَحكوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدَّهرگاه مَ

 ق را نیيز صيادر ولَّيعَكيم مُدستور اجيرای حُ علیق را لغو ودادگاه قرار تَ (7درجه )یعنی حکم در خصوص جرم حدی، قصاص، دیه و تعزیرات تا   ،ریاخ

ب كِيرتَعلیق مُت تَدر مدَّکند که اگر  حكوم اعالم میطور صریح به مَ  به  علیقدادگاه به هنگام صدور قرار تَکند.  مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعالم می

جيازات ، مُریياخرم جازات جُيعالوه بر مُ (1392از قانون مجازات اسالمی مصوب  54و مادد  52)رجوع کنید به ابتدای مادد   رائم فوق شود،یكی از جَ

 شود.می جرااق نیز درباره وی لَّعَمُ

 . ( 116ص    ، ان )گلدوای   خواهد بود   ا ر ی ب در تعلیق    ها آن از    ی تخط ،  نکرده باشد لف از دستورها را قید  چنان چه دادگاه ضمانت اجرای تخ   -1نکته  

نسددخ    671ی وحدددت رویدده  ارد مذکور در این ماده است لذا رأ هم از مو   6درجه  است. جرم    6تعزیر درجه    19ماده  جرم فرار از خدمت بر طبق    -2نکته  

 . شود می شده است در صورتی که شخصی که مجازات وی تعلیق شده مرتکب بزه فرار از خدمت شود قرار تعلیق اجرای مجازات لغو  
 علی تَ قرار صدور از پس  کیفری  حكومیتمَ  احراز - 55 ماده

)منظور محکومیتی است که محکوم را به تبع اجددرای  ميؤثرکیفری  محكومیتحكوم دارای سابقه حراز نماید که مَعلیق، دادگاه اِصدور قرار تَ  پس ازهرگاه  
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اگر پروندد در جریان باشددد ایددد )  قطعی  یهاتیمحكومیا    (کند میقانون مجازات اسالمی از حقوق اجتماعی محروم    25مادد    بر اساسحکم،  

ق شيده لَّيعَجازات مُمُ اجرای ،ه به آنعلیقی وجود داشته و بدون توجُّتَ  محكومیت  هاآندیگری بوده است که در میان    (شودمیامر موجب الغای قرار تعلیق ن

هستند لغددو قددرار  موظفاشخاص مذکور )اطالع از موارد فوق،  در صورت  ف استموظَّتان یا قاضی اجرای احكام نیز  کند. دادسِعلیق را لغو میقرار تَ  است،

كم نیز جاری عویق صدور حُدر مورد تَ مادهكم این جازات را از دادگاه درخواست نماید. حُعلیق مُلغو تَ تعلیق اجرای مجازات را از دادگاد درخواست نمایند(

 است.

 باشييدمی  اجراشدهثر که اجرا شده است چون دارای سابقه محكومیت  ه محكومیت مؤ، به علت وجود سابقپس از لغو تعلیق مجازات محكوم  -1نکته  
 .شودمیمجازات به علت تكرار جرم تشدید 

 مواد مرتبط
 :ری در خصوص امكان کاهش مدت تعلی قانون آیین دادرسی کیف  552ماده  
، مراتب را شان دهد، قادی اجرای احكام کیفریپس از سپری شدن حداقل شش ماه از مدت تعلی  اجرای مجازات، به طور مستمر حسن اخالق و رفتار ن  هیعل محكوم  هرگاه

در مورد پیشنهاد قادققی اجققرای  العادهفوقدادگاه در وقت  .کندمیبه دادگاه صادرکننده حكم اعالم   شدهنییتعکاهش مدت تعلی  یا لغو تمام یا برخی از دستورهای    با پیشنهاد
 .گیردمیاحكام کیفری تصمیم 
 اجرای این ماده را به دادگاه پیشنهاد نماید.  مجدداً  باریکماه  هردو  تواندمی، قادی اجرای احكام کیفری  عدم پذیرش پیشنهاد از سوی دادگاهتبصره: در صورت  

 

 ظام نيمه آزاديفصل هفتم ـ نِ

 آزادی نیمه ظامنِ تعریف -56 ماده

توانيد می  (ردیگیبرنمشدد و متهم را در    االجراالزمکسی است که محکومیت وی قطعی و  )حكوم  ای است که بر اساس آن مَظام نیمه آزادی، شیوهنِ

مثالً مجددازات حددبم  هامجازاتآن هم فقط حبم تعزیری نه سایر  شودمیاید نظام فقط مجازات حبم را شامل )بس،  كم حَدر زمان اجرای حُ

در خارج از زندان انجام دهيد.  (اند تمثیلی)پم اید موارد  را هانیادرمانی و نظایر  آموزیای، آموزشی، حرفهحرفه هایفعالیت (ردیگیبرنمدر حدود را در 

 . شود تأسیس می و اقدامات تأمینی و تربیتی   ها زندان در سازمان  است که  یآزاد مهینزیر نظر مراکز   هافعالیتاجرای این 

 ق. آ.د.کد 558و  556و  553و  513ماده  1جر.ک تبصره   آزادی نیمه  نظام  شرایط -57 ماده

شددرعی و شددامل نصوص  مَنصوص شرعی و غیرحبم تعزیری به صورت خاص مدنظر قرار گرفته است اعم از تعزیر مَ)  عزیریهای تَبسدر حَ

اعمددال و )توانيد می دادگاد بدوی باشد یددا دادگدداد تجدیدددنظر( تواند می) كم قطعیحُ یصادرکنندهدادگاه  جه پنج تا هفترَدَ (شودمیحبم حّدی ن

)اعمددال  گذشت شاکیشروط به مَ اختیاری است و حتی در صورت وجود تمام شرایط دادگاد الزامی به اعمال آن ندارد(  ظام کامالًاجرای اید ن

و قابل گذشت باگذشددت شدداکی  در جرائماید نظام نیازمند گذشت شاکی است اید گذشت در جرائم غیر قابل گذشت مدنظر است چراکه 

نجيام د به اهُّعَو سپردن تأمین مناسب و تَ  (ماند نمی، دیگر محلی برای اعمال اید نظام باقی  فی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازاتقرار موقو  صدور

یا جبيران خسيارت وارد بير  اصالحکه در فرآیند  آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماریای، آموزشی، حرفهشغلی، حرفه  فعالیتیك  

توانيد در حكيوم میقرار دهد. همچنین مَظام نیمه آزادی  تحت نِ  )اید نظام نیازمند رضایت محکوم است(  حكوم را با رضایت خود او،، مَاست  مؤثر  بزه دیده

قرار بودند در غالب  صورتبهکه  و تعلیقتعویق  برخالفصدور اید نظام ) كمجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی، صدور حُل مُطول دوره تحمُّ

تکلیددف در اعمددال نیسددت و   یمنزلددهبهاید تکلیف به رسیدگی  )  به رسیدگی است.ف  وظَّمُنیمه آزادی را تقاضا نماید و دادگاه    (شودمیحکم صادر  

 اعمال اید نظام کامالً اختیاری است(.

 اعمببا قابلمدت حبببس  چهارمکيدرجه دو، درجه سه و درجه چهار، در صورت گذراندن   یريتعز  یهاماده در مورد حبس  نيمقررات ا  -تبصره

 است.

آزادی وجددود تا پیش از الحاق تبصره به مادۀ فوق، صرفاً در جرائم تعزیری درجه پنج تا هفت امکان إعمال مقددررات نظددام نیمدده  -1نکته  

اکنددون در جددرائم طبق این تبصره در جرائم تعزیری درجه دو تا چهار نیز امکددان إعمددال نیمدده آزادی وجددود دارد بنددابراین همداشت اما 
آزادی وجود دارد با این توضیح که در جرائم درجه دو تا چهار پددس از گذشددت کان إعمال مقررات نظام نیمهتعزیری درجه دو تا هفت ام

آزادی وجود دارد )مثالً اگر شخصی به هشت سال محکوم شده باشد چون ایددن جددرم مدت یک چهارم از مجازات امکان إعمال نظام نیمه
آزادی وجددود دارد( ولددی در جددرائم ت یعنی دو سال، امکان إعمال مقررات نیمهت مجازدرجه چهار است پس از گذشت یک چهارم از مدّ

 آزادی را إعمال کرد.توان مقررات نیمهت زمان  خاصی میدرجه پنج تا هفت از همان ابتدا و بدون نیار به گذشت مدّ
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 شروط ظام آزادي مَفصل هشتم ـ نِ

 شروطمَ  آزادی  شرایط - 58 ماده

به اید مادد نشدددد  ایاشارد 115مادد  2تبصرد  چراکه دراست نصوص شرعی شامل حبم اعم از تعزیر مَ) ،عزیيریبس تَحَحكومیت به  در مورد مَ

حکم قطعی است کدده   یکنندد)منظور دادگاد صادركم  حُ  یصادرکنندهدادگاه    (گرددمی  8درجه    تا  1نصوص از درجه  تعزیر غیرمَشامل    است و

اعمددال ایددد نظددام کددامالً )  توانيدمی  باشد در نتیجه دادسرا صالحیت صدور اید حکم را ندددارد(  تجدیدنظردادگاد بدوی یا دادگاد    تواند می

بيیش از ده  منظور حبم مقرر در دادنامدده اسددت()  بسحكومان به حَدر مورد مَ  اختیاری است حتی در صورت وجود تمام شرایط برای محکوم(

تان یا به پیشنهاد دادسِ  )مجازات مقرر در دادنامه نه مجازات مقرر قانونی(  جازاتت مُم مدَّسوّل یكمُّحَپس از تَ  سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد

کدده قاضددی دادگدداد  اند شددنهاددهنددیپاید اشخاص خود شخصاً توانایی صدور حکم به آزادی مشروط را ندارند و فقط )حكيام  قاضی اجرای اَ

 :صادر کندكم به آزادی مشروط را حُ ،با رعایت شرایط زیر را بپذیرد یا رد نماید( هاآنپیشنهاد   تواند می

 اخالق و رفتار نشان دهد. سنِهمواره از خود حُ جازاتت اجرای مُدر مدَّحكوم مَ -الف
 شود. رمی نمی ب ُجِكرَت، دیگر ُمپس از آزادی نشان دهد که    حكوممَحاالت و رفتار   -ب 
خصوصی را بپردازد یا قراری بيرای پرداخيت آن ترتیيب   عیِدَّكم یا مورد موافقت مُت دارد ضرر و زیان مورد حُطاعَستِتا آنجا که اِ  حكوممَبه تشخیص دادگاه    -پ

 .)نتیجه: جبران خسارت شرط اعمال نظام آزادی مشروط نیست( دهد.

)جلب رضایت شاکی یا مدعی خصوصی شرط اعطای آزادی مشروط نیسددت یعنددی بددرای اعمددال   .شروط استفاده نكرده باشد از آزادی َم  پیش از آنحكوم  مَ  -ت

پس از گزارش رئیس زندان محل بيه تأییيد قاضيی  ماده)ب( این  الف( وبندهای )ذکور در مَ بِراتِفوق و همچنین مَ دِواعِمَ یانقضا نیازمند گذشت شاکی نیست( 

حراز آن، پیشينهاد آزادی ذکور بررسی و در صورت اِق شرایط مَزندانی را درباره تحقّ  وضعیتر و  رَّقَمُ  دِواعِمَ  ف استوظَّمُحكام  رسد. قاضی اجرای اَمیحكام  اجرای اَ

 ق.م.ا( 25مادد  3)ر.ک تبصرد  شروط را به دادگاه تقدیم نماید.مَ

 .شودمیوط نحبس بدل از جزای نقدی شامل اعمال نظام آزادی مشر  -1نکته 

مدددت زمددان مددذکور در مدداده مجددازات تقلیددل  یمحاسبهاگر مجازات شخصی به استناد کیفیت مخففه یا عفو تقلیل یابد برای   -2نکته  

 (228. حقوق جزای عمومی جلد سوم صفحه یمحمدعل)دکتر اعدبیلی.  یافته باید محاسبه شود.

 .باشدمیآزادی مشروط نجلب رضایت مدعی خصوصی شرط اعطای نظام    -3نکته 

 از آزادی مشروط استفاده کند. تواندمیشخصی که به دلیل عدم رعایت مفاد مجازات تکمیلی به حبس محکوم شده است ن  -4نکته 

تبعید و اقامددت اجبدداری وجددود حبس دانست بنابراین امکان صدور حکم آزادی مشروط در    توانمیتبعید و اقامت اجباری را ن  -5  نکته

 (.432ص  ،)نوعبها  ندارد

 ( اداره حقوقی قوه قضائیه.08/10/66 -717966استفاده از عفو مانع از استفاده از آزادی مشروط نیست )نظریه    -6نکته 

رات آزادی مشددروط را اعمددال مقددر تددوانمیتبدیل شددود   دارمدتزات  عفو به مجاهم در صورتی که با    حبس ابد  به  مجازاتدر    -7نکته  

 (.228ص  ،)اعدبیلیکرد.  

 اداره حقوقی قوه قضائیه(.  21/2/172-529/1)نظریه  تعدد جرم مانع استفاده از آزادی مشروط نیست.   -8نکته 

 یسددابقهامددا  ؛  رات تکرار جرم در وی اعمال شده باشددداگر مقره از آزادی مشروط نیست حتی  وجود سابقه قبلی مانع از استفاد  -9نکته  

 قبلی استفاده از آزادی مشروط مانع اعمال این نظام است.

 یصددادرکنندهدر استفاده از آزادی مشروط نهادهای مختلفی مداخله و مشارکت دارند، زندان، قاضی اجددرای احکددام و دادگدداه   -10نکته  

 نظر(.)اعم از بدوی یا تجدید  رأی قطعی

اعتراضددی وارد نیسددت زیددرا   گونهچیهدادگاه مختار است که درخواست آزادی مشروط را قبول یا رد کند و به این حکم دادگاه    -11نکته  

 آزادی مشروط حقی نیست که دادگاه مکلف به اعطای آن باشد اما رد درخواست آزادی مشروط مانع از درخواست مکرر نیست.

تا در طول مدتی کدده   شودمیمحکومیت به محکوم در بند داده    یدورهآزادی مشروط فرصت و مجالی است که پیش از پایان    -12نکته  

چنانچه از خود رفتاری پسندیده نشان دهد و دستورات دادگاه را به موقددع اجددرا گددذارد از آزادی مطلددق برخددوردار   کندمیین  دادگاه تعی
 شود.

دی او بعد از اتمام مدددت آزادی ستورهای دادگاه را رعایت کرد، آزااگر فردی در مدت آزادی مشروط تمام شرایط و ضوابط و د  -13نکته  

و آ ار ناشی از محکومیت فرد بدده جددای خددودش   شودمیاما این آزادی باعث زوال سابقه محکومیت کیفری فرد ن  شودمیمشروط قطعی  
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 .شودمیمحفوظ است و در صورت ارتکاب جرم جدید این محکومیت به عنوان سابقه برای تکرار جرم محسوب  

، لکن حکمددی را کدده است  تجدیدنظرآن با همان دادگاه  ، اعطای آزادی مشروط  ی کردهرسیدگ  تجدیدنظردادگاه  که    یاپرونده  -14نکته  

 یوظیفهی است زیرا دیوان عالی کشور جز نقض و ابرام آراء محاکم  داده با دادگاه بدوی صادرکننده رأقرار    دیتائدیوان عالی کشور مورد  
 (31/6/1383مورخ    7/465مشورتی شماره    ینظریه) دیگری ندارد.

 شروطمَ  آزادی تدَّمُ - 59 ماده

شيروط در هير حيال آزادی مَ را تغییير دهيد وت آن دَّتوانيد مُيشود، لكن دادگياه میجازات میت مُدَّه مُشروط شامل بقیِّت آزادی مَدَّمُ  )اصل بر اید است که(

جيز در ميواردی کيه ميدت  ند مشمول اید نظام شددوند(توانمین 8 و 7)پم حبم تعزیری درجه  پنج سال باشد    بیشتر ازسال و    یك  کمتر از  تواندنمی

 است.س ت حبَمدَّل بقیه ُمعادِ شروطباقیمانده کمتر از یك سال باشد که در این صورت مدت آزادی مَ

 دستورات با همراه شروطمَ  آزادی - 60 ماده

شيروط،  ت آزادی َمدَّاو را در ُم  )بیانگر اصل فردی کردن مجازات است(   حكوم، َم  ت ی شخص ات روانی و  رم و خصوصّیاوضاع و احوال وقوع ُج  ه به توجُّ  با   تواند می دادگاه 

  43رجوع کنیددد بدده مددادد  )   )یا اینکه بدون صدور هرگونه دستوری خاصی او را رها نماید(   کند   م لَزكم، ُمیق صدور ُحعِوقرار َتج در  َرنَدبه اجرای دستورهای ُم

حكيوم  مَ   و بيه كيم خيود قیيد  در حُ رم جدیيد را  و نیز آثار ارتكاب ُجي  ها آن از    ت ی تبع مِ َدذکور و آثار َعدادگاه، دستورهای َم  . ( 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  

 کند. تفهیم می 

 دستورات از  تخلف  اجرای دمانت - 61 ماده

شيود. شروط وی افيزوده میت آزادی مَدَّیك تا دو سال به مُ لنكند برای بار اوّ تبعیتدادگاه  دستورهای ه از موجَّ ذرِبدون عُ ،شروطت آزادی مَدَّحكوم در مُهرگاه مَ

)برای اولید بار پم از صدور حکم آزادی مشروط سبب الغدداء   عمدیرائم  ارتكاب یكی از جَیا    )یعنی برای بار دوم و بعد از آن(  تكراردر صورت  

به هر درجه  غیرعمدیجرائم ()گرددمیدومید بار سبب الغاء برخالف عدم تبعیت از دستورات دادگاد که برای   شودمیحکم آزادی مشروط  

رم جدیيد، جازات جُيجه هفت، عالوه بر مُرَعزیر تا دَدیه یا تَ  صاص،، قِدّموجب حَ  (شوند میو با هر مجازاتی که باشند سبب الغای حکم آزادی مشروط ن

 شود.در غیر این صورت آزادی او قطعی می )در اید صورت معیار مجازات قانونی است نه قضائی( ،دیآیدرمجراء إنیز به  محكومیتت باقیمانده دَّمُ

 سال است.  5 تا  1 زانیماصوالً آزادی مشروط به  92مطابق قانون مجازات مصوب   -1نکته 

مدددت  تواندددمی، لکن دادگدداه شودمیسال است. مدت آزادی مشروط شامل بقیه مدت مجازات  5حداکثر مدت آزادی مشروط    -2نکته  

 ماندددهیباق سال باشد، جددر در مددواردی کدده مدددت    5کمتر از یک سال و بیش از    تواندمیآن را تغییر دهد و در هر حال آزادی مشروط ن
 کمتر از یک سال باشد که در این صورت مدت آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس است.

 از آزادی مشروط است.  قبلی  یاستفادهاز جمله شرایط اعطای آزادی مشروط، عدم    -3نکته 

 اگر مجرم در مدت آزادی مشروط مرتکب جرم جدیدی گردد تصمیم دادگاه به قرار ذیل است:  -4نکته 

 مدت مجازات و تشدید مجازات به دلیل شمول تکرار جرم.  یبقیهاجرای 
 الكترونیكی  ظارتنِ - 62 ماده

در صورت وجيود شيرایط  کامالً اختیاری است حتی در صورت فراهم بودن تمام شرایط()  تواندمیجه هشت، دادگاه  رَجه پنج تا دَرَاز دَدر جَرائم تَعزیری  

 )مانند نظام نیمدده آزادی( رضایت وی بابس را حكوم به حَمَ  (1392قانون مجازات اسالمی مصوب    40)رجوع کنید به مادد  تی،  بَراقِیق مُعوِر در تَرَّقَمُ

بلکه  هاحبم)فقط در خصوص مجازات حبم و آن هم نه تمامی   سیستم(های الكترونیكی قرار دهد.سامانه )ظارت  تحت نِ  مشخصدر محدوده مكانی  

 مقرر در مادد قابلیت اعمال دارد البته با رضایت محکوم(. هایحبمفقط 
 - 1 تبصره

قددانون آیددید  217رجوع کنیددد بدده مددادد )  تی قرار دهد.بَراقِیق مُعوِدر تَ  کرشدهذظارتی یا دستورهای  حكوم را تابع تدابیر نِمَ  تواندمیدادگاه در صورت لزوم  

 (.قانون مجازات اسالمی در خصوص تدابیر مقرر در تعویق مراقبتی 40نیز مادد  و 1394اصالحی  1392دادرسی کیفری مصوب  

 - 2 تبصره

حبببس قابببل العمببا   یهببامجازات چهارمکيپس از گذراندن  زيدرجه دو، درجه سه و درجه چهار ن یريتعز یهاماده در مورد حبس  نيمقررات ا

 است.
 - 3 تبصره

قببرار  یکبب يمحکوم تحت نظارت الکترون ايکه به موجب آن متهم   یمقررات  ريسا  ايماده    نيموضوع ا  ینظارت  ريتداب  یاجرا  یبرا  تواندیم  هييقوه قضا
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تبصببره توسبب    نيا  يیاجرا  نامهنيياستفاده کند. آ  یبخش خصوص  ت يکشور از ظرف  یتيو ترب  ینيها و اقدامات تأمبا نظارت سازمان زندان  رد،يگ یم

 سيببير ب يو به تصو  شودیم هيکشور ته یتيو ترب ینيها و اقدامات تأمو سازمان زندان  یورامرکز آمار و فن  یبا همکار  هييقوه قضا  یمعاونت حقوق

 .رسدیم  هييضاقوه ق

های الكترونیكی وجود داشت اميا طبيق ایين تبصيره، در ، امكان قراردادن تحت سامانه8تا    5، صرفاً در جرائم تعزیری درجه  2تا پیش از الحاق تبصرۀ    -1نکته  
در جرائم تعزیری درجه دو تا چهار پيس از گذشيت  اکنونهای الكترونیكی وجود دارد بنابراین همجرائم تعزیری درجه دو تا چهار نیز امكان قراردادن تحت سامانه

های الكترونیكی وجود دارد )مثالً اگر شخصی به هشت سال محكوم شده باشد چون ایين جيرم درجيه مدّت یك چهارم از مجازات، امكان قراردادن تحت سامانه
های الكترونیكی وجود دارد( ولی در جرائم درجه پنج تا هفت از مانهچهار است پس از گذشت یگ چهارم از مدت مجازات یعنی دو سال، امكان قراردادن تحت سا

 های الكترونیكی قرار داد.توان شخص را تحت سامانههمان ابتدا و بدون نیاز به گذشت مدت زمانی خاص می
 شروطمَ  آزادی و  آزادی نیمه ظامنِ  نامهآیین  تدوین  نحوه -63 ماده

و اقدامات تأمینی و   هازندانوسیله سازمان  شدن این قانون به  االجراالزمشروط ظرف شش ماه از تاریخ  آزادی مَ  آزادی وظام نیمهاجرائی مواد مربوط به نِ  نامهآیین
 رسد.ه قضائیه میبه تصویب رئیس قوِّو  شودمی هیّکشور ته تربیتی 

 

 مواد مرتبط
الكترونیكی مطققاب  مقققررات راجققع بققه  هایسامانه، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت عوی  صدور حكم، قرار تاجرای قرار تعلی  اجرای مجازات، آزادی مشروط  ینحوه

شققدن ایققن قققانون توسققط وزیققر  االجققراالزمشققش مققاه از تققاری  اسققت کققه  ققرف  اینامهآئینجایگزین حبس به موجب   هایمجازاتاجرای    ینحوهدادرسی الكترونیكی و نیز  
 .رسدمییه  و به تصویب رئیس قوه قضائ  شودمی مینی و تربیتی کشور تهیهو اقدامات تأ هازندانئیس سازمان وزیر کشور و ر  یبا همكاردادگستری  
ی نیروهققای مسققلح و بققا نیروهای مسلح و رئیس سققازمان قضققائ ی نیروهای مسلح، توسط رئیس ستاد کلمورد جرائم در صالحیت سازمان قضائماده در    نیا  نامهنیآئ  تبصره:

 .رسدمییه  و به تصویب رئیس قوه قضائ  شودمی همكاری مراجع مذکور در صدر این ماده تهیه

 بسهاي جايگزين حَجازات فصل نهم ـ مُ

 سحبَ  جایگزین  هایجازاتمُ  انواع -64 ماده

قابلیت اعمال  هایمجازات)  بسهای جایگزین حَجازاتمُ البته فقط در   تعزیری  جرائم   نه سایر  دارد  مقرر در اید مادد فقط در خصوص حبم 

تعز  اعمال  جرائم  گذشت  قابل  غیر  مُ  (شوند مییری  دوره  از  رایگان،  بَراقِعبارت  عمومی  خدمات  نقدی،ق.م.ا(    84)مادد  ت،  نقدی    )جزای  جزای 

  26رجوع کنید به مادد  )   ق.م.ا(  87)مادد    از حقوق اجتماعی است  محرومیتو    ق.م.ا(  85)مادد    جزای نقدی روزانه  (ق.م.ا  86جایگزید حبم مادد  

،  در جرائم قابل گذشت  چراکه   باشدمیدر جرائم غیر قابل گذشت منظور  )  که در صورت گذشت شاکی  (1392قانون مجازات اسالمی مصوب  

جایگزید    هایمجازاتو محلی برای اعمال    گرددمیگذشت شاکی یا مدعی خصوصی موجب صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا  

جَ  (ماند نمیباقی   وجود  تَو  مورد)خفیف  هات  دو  ااید  شاکی  -:  مادد    -2گذشت  تخفیف  جهات  شرایط صدور   عنوانبهکه    ق.م.ا  38وجود 

رتكاب آن، آثار  با مالحظه نوع جرم و کیفیت اِ باید باهم وجود داشته باشند تا قابلیت اعمال به وجود آید( اندذکرشددجایگزید حبم  هایمجازات

و حصری    اند تمثیلی)موارد مذکور در اید مادد    سایر اوضاع و احوال،و    بزه دیدهجرم، وضعیت  و سابقه مُ  تیشخص،  وضعیتهارت،  ن، مَرم، سِناشی از جُ

 شود. جراء می إتعیین و   نیستند(

 -تبصره 
از  دو نيوعتوانيد بيه بيیش از دادگياه نمی کنيد.صيریح میتَ ميادهر در این با شرایط و کیفیات مقرَّ  كمجازات مورد حُتناسب مُو    تیسنخ  ، بهكمضمن حُدادگاه در  

 دهد.كم های جایگزین حُجازاتمُ

اعمددال  گذارقانونجایگزین حبس در مواردی که   یهامجازاتاعمال    29/10/1394مورخ    746ماره  بر طبق رأی وحدت رویه ش  -1نکته  

 آن را الزامی دانسته است نیازمند گذشت شاکی و اعمال کیفیات مخففه نیست.

 ضروری است. 38( وجود جهات تخفیف مندرج در ماده 2گذشت شاکی  (1  شرطشیپبرای صدور مجازات جایگزین حبس، تحقق دو   -2نکته 

 جایگزین حبس:  هایمجازات  -3نکته 

 دوره مراقبت  -1

 رایگانخدمات عمومی    -2

 جزای نقدی جایگزین حبس  -3

 جزای نقدی روزانه  -4

 محرومیت از حقوق اجتماعی.  -5

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


 کنونی حقوق محشی آزمونی قانون مجازات اسالمی در نظم /48

 

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

 ماه  سه تا حبس تبدیل - 65 ماده

 (8درجه )تعزیر حبس است سه ماه َ هاآن )مجازات قانونی مالک است نه مجازات مقرر در دادنامه(  جازات قانونیمُ  حداکثرکه    رائم عمدیبان جَكِرتَمُ

 جایگزید حبم است(.   های مجازات )در خصوص اید مورد دادگاد مکلف به اعمال   گردند حكوم می بس َمجازات جایگزین َحبه ُم بسجای حَبه

سه ماه است، در صورت گذشت   هاآناعمال مجازات جایگزین حبس در قبال مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی    -1نکته  

 شاکی و وجود جهات تخفیف و سایر اوضاع و احوال الزامی است.
 ماه شش تا بسحَ بدیلتَ - 66 ماده

جای حيبس بيه مجيازات جيایگزین حيبس بيه  (7)تعزیر درجه  نود و یك روز تا شش ماه حبس است    هاآنجازات قانونی  مُ  حداکثرکه    رائم عمدیبان جَكِرتَمُ

رم عمدی دارای سابقه به دلیل ارتكاب جُ مگر اینكه جایگزید حبم الزامی و تکلیف است( هایمجازاتتا اید قسمت مادد اعمال  )  گردندمحكوم می

 (.66ابتدایی مادد  بر قسمتاستثناء ) داز اجرای آن پنج سال نگذشته باش کیفری به شرح زیر باشند و محكومیت
 عزیریاق تَریال یا شلّ (10.000.000بس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از ده میلیون )قطعی به حَ محكومیته سابقه رِقَبیش از یك فَ - الف
 پنجم دیهصاص یا پرداخت بیش از یكیا قِ بس بیش از شش ماه یا حدّبه حَحكومیت قطعی ه سابقه مَرِقَیك فَ -ب

 سال   يك تا حبس بديلت - 67 ماده

 هددایمجازاتدر اعمددال ) حيداکثررا کيه  رائم عميدیبان جَيكِرتَمُ مادد اختیاری است( در ایدجایگزید حبم  هایمجازاتاعمال )  تواندمیدادگاه  

بیش از شش مياه تيا  هاآنجازات قانونی مُ جایگزید حبم باید توجه داشت که حداکثر مجازات قانونی مالک است نه مجازات مقرر در دادنامه(

وجددود جهددات  -2 گذشت شاکی -1) (66) س محكوم کند، در صورت وجود شرایط مادهجازات جایگزین حبَبه مُ (6)تعزیر درجه بس است حَ  سال  كی

 بس ممنوع است. های جایگزین حَ جازات عمال مُ اِ  ،این قانون ق.م.ا( 38تخفیف مادد 

 یرعمدیغ  جرائم  در بسحَ تبدیل - 68 ماده

بر استثناء  )رتكابی بیش از دو سال حبس باشد  رم اِجازات قانونی جُگردند مگر اینكه مُحكوم میبس مَجازات جایگزین حَبه مُ  )اصل(  رائم غیرعمدیبان جَكِرتَمُ

  سددال   2)تددا    اسيت   اختیياری   بس، جيازات جيایگزین حَيكم به مُ حُ که در این صورت    (غیرعمدیم  جایگزید حبم در جرائ  هایمجازات  اعمال

 . سال اختیاری است(   2الزامی و بیت از  

که مجددازات قددانونی جددرم ارتکددابی بددیش از دو سددال اسددت بددرای دادگدداه   غیرعمدیاعمال مجازات جایگزین حبس، در جرائم    -1نکته  

 .اختیاری است
 حتی در صورتی که مجازات جرم غیرعمدی بیش از دو سال حبس هم باشد امكان تبدیل مجازات وجود دارد  به عبارت دیگر. 

 عزیراتتَ  سایر  جایگزین -69 ماده

)مثل: )الزامی است( گردنيد.حكوم میبس مَحَ جازات جایگزینِبه مُدر قوانین موضوعه تعیین نشده است    ها آن عزیر  میزان تَ   یا نوع  رائمی که  بان جَكِرتَمُ

 .(1364قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب   33یا موضوع مادد  8معاونت در جرائم تعزیری درجه 

 جایگزین  جازاتمُ دمن بسحَ  تمدَّ تعیین لزوم - 70 ماده

ف از جيازات جيایگزین، تخلُّياجيرای مُ  رِذُّعَيصيورت تَ  کند تيا دربس را نیز تعیین میجازات حَمُ  مدتجازات جایگزین،  ضمن تعیین مُ  )صادرکنندد رأی(  دادگاه

 .جراء شودإبس جازات حَجز از پرداخت جزای نقدی، مُدستورها یا عَ

اسددت و هددم پددس از   دارتیصالحکننده رأی هم در مرحله صدور حکم جهت تعیین مجازات جایگزین حبس مقام  دادگاه صادر  -1نکته  

ص   ،همااان  ،)دکتاار الهااام و برهااانی  باشدددمیاجرای حکم دارای صالحیت جهت تغییر حکددم    یمرحلهصدور حکم و در  

168.) 
 امنیت  علیه مئراجَ  در جايگزيني ممنوعیت - 71 ماده

 . داخلی یا خارجی کشور ممنوع است  امنیت رائم علیه  بس در مورد َجهای جایگزین َحجازات عمال ُمِا

هددم اینکدده    و   غیرعمدددی هددم جددرائم    گردد می گفت هم شامل جرائم عمدی    تواند می به استفاده از لفظ جرائم به صورت مطلق    با توجه   -1نکته  

 . گردد می شامل مرتکب یا مرتکبین و معاون یا معاونین این جرائم 
 عمدي مئراجَ ددُّعَتَ  در جايگزيني ممنوعیت - 72 ماده

 .حبببس اسببت  نيگزيباشد، مانع از صدور حکم به مجازات جا سال حبم کی از  تیباز آنها   یکيحداقل    یکه مجازات قانون  یتعدّد جرائم عمد

 .(در خصوص تعدد جرائم عمدی استفادد از مجازات جایگزید حبم را اصوالً ممکد دانسته است  گذارقانون)معنی مخالف: 
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 هاجازاتمُ كردن  جايگزين  در  قانوني جازاتمُ  بودن مالک - 73 ماده

جيازات جيایگزین بيه مُ توانيدنمیجازات به کمتر از یك سال، دادگاه بس است در صورت تخفیف مُبیش از یك سال حَ هاآنازات قانونی رائم عمدی که مجُدر جَ

 .در دادنامه( شدددییتع)چون مالک مجازات قانونی است نه مجازات  كم نماید.بس حُحَ

 فصل  اين مقررات نشدن سبق ما  به عطف - 74 ماده

قددانون مجددازات  10)رجوع کنید بدده مددادد  شود.جراء نمیإشدن این قانون صادرشده است  االجراالزمحكام قطعی که پیش از این فصل در مورد اَ  مقررات

 (.1392اسالمی مصوب  

 هامجازات سایر با همراه حبس کردن  جایگزین امكان  - 75 ماده

بيه  )اختیدداری اسددت( توانيدمی . در ایين صيورت دادگياهنیستبس جایگزین حَجازات ِكم به مُصدور حُبس، مانع از  جازات حَها با مُجازاتهمراه بودن سایر مُ

)بنابراید، اگر شالق و یا جزای نقدی همراد با حبم مورد حکم قرار گرفته بددود،  كم دهيد.بس حُجازات جایگزین حَبا مُ  زمانهمذکور  های مَجازاتمُ

 .بم وجود ندارد(منعی جهت استفادد از مجازات جایگزید ح

 است يدنظرخواهيتجد و هاالحیتصَ مالک  قانون جازاتمُ - 76 ماده

رم ارتكيابی جُ نه مجازات مقرر در دادنامه() جازات قانونیبس، مُجازات جایگزین حَبه مُ  محكومیتكم  دادگاه و تجدیدنظرخواهی از حُ  تیصالحمالک تعیین  

 (.1394اصالحی  1392قانون آیید دادرسی کیفری مصوب  427مادد  1رجوع کنید به تبصرد ) است.

از حکم محکومیت به مجازات جایگزین حبس، مجازات قانونی جددرم ارتکددابی  یدنظرخواهیتجدمالک تعیین صالحیت دادگاه و    -1نکته  

 است.
 ها جازات ُم اجراي   قاضي   سوي   از   جازات ُم توقف   يا   بديل َت خفیف، َت  پیشنهاد  -77 ماده

جيازات ميورد مُ وقيف موقيتتَیا    بدیلتَ،  خفیفتَ،  شدیدتَكم،  حكوم و شرایط و آثار اجرای حُبا توجه به وضعیت مُ  )اختیاری است(  تواندمیحكام  اجرای اَقاضی  

قانون مجازات اسالمی قاضی اجرای احکددام خددود  84مادد  4استثناء: در یک مورد آن هم تبصرد ) كم را به دادگاه صادرکننده رأی پیشنهاد کند.حُ

 ت در اختیار دارد.بَراقِقاضی مذکور به تعداد الزم مددکار اجتماعی و مأمور مُ (دهد میاقدام کند و در باقی موارد فقط پیشنهاد   تواند میشخصاً 

 تغییر شُغل و محل اِقامتتكلیف مَحكوم به اعالم   - 78 ماده

 اطالع دهد. حكامبه قاضی اجرای اَكم باشد اجرای حُ لّخِغل و محل اقامت را که مانع یا مُباید تغییراتی نظیر تغییر شُ محكومیتحكوم در طول دوره مَ

 شودمي تعیین  نامهآيین با مؤسسات و عمومي خدمات  انواع -79 ماده

موجب حكيوم، بيهحكيام و مَحكومان و نحيوه همكياری آنيان بيا قاضيی اجيرای اَو مؤسسات دولتی و عمومی پذیرنده مَ  هادستگاهانواع خدمات عمومی و    تعیین
بيه شود و با تأیید رئیس قيوه قضيائیه  ه میهیِّتَ  دادگستریو    کشورهای  وزارتخانه  وسیلهبهشدن این قانون    االجراالزمظرف سه ماه از تاریخ    ای است کهنامهآیین
 .شودمی االجراالزم مادهنامه موضوع این صل پس از تصویب آییناین فَ مقرراترسد. می رانیوزئتیه بیتصو

 حكاماَ اجراي  قاضي پیشنهاد  به  جازاتمُ قلیلتَ - 80 ماده

جازات را ت مُه مدَّقیِّبار بَحكام برای یكبه پیشنهاد قاضی اجرای اَ توانددادگاه میرفتار وی باشد   اصالححكوم حاکی از  كم دادگاه از سوی مَفاد حُچنانچه رعایت مُ
 قلیل دهد.آن تَ تا نصفِ

 است.  ریپذامکانو تا نصف مدت مجازات    باریک تخفیف مجازات فقط برای   -1نکته 
 حكوممَ  تخلف اجراي ضمانت - 81 ماده

بيه  دوّمكیيتيا  چهيارمكیحكام و رأی دادگاه برای بار نخسيت ، به پیشنهاد قاضی اجرای اَف نمایدلُّخَتَكم یا دستورهای دادگاه  فاد حُاز اجرای مُ  حكومچنانچه مَ

 )الزامی است( گردد.جراء میإبس جازات حَو در صورت تكرار، مُ )الزامی است( شودكم افزوده میجازات مورد حُمُ

 -تبصره 
كم فاد حُجراء با رعایت مُإحكام نیز در ضمن کند. قاضی اجرای اَحكوم تفهیم میید و به مَقَ  حیطور صر  كم را بهفاد حُاز مُ  فلُّخَتَو    تبعیتكم آثار  دادگاه در متن حُ

 نماید.حكوم را مشخص میبر مَ تبَراقِمُو  نظارتمربوط، نحوه  مقرراتدادگاه و 

 نه دادگاه.  شودمینحوه نظارت و مراقبت از محکوم توسط قاضی اجرای احکام تعیین   -1نکته 

 حكم اجراي مانع حدوث - 82 ماده

گيردد. میجيراء  إع  ميانِ  فعِعد از رَنشده آن بَ  جراءإبخش    یاكم  جازات مورد حُبس با مانعی مواجه گردد، مُهای جایگزین حَجازاتاز مُ  بخشییا    تمامچنانچه اجرای  
 شود.جراء میإجازات اصلی جازات ایجاد گردد مُحكوم و برای متوقف کردن مُمدی مَذکور به واسطه رفتار عَع مَچنانچه مانِ

 تبَراقِمُ  دوره - 83 ماده
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حكام به انجام یك قاضی اجرای اَكم دادگاه و تحت نظارت  حكوم، به حُکه طی آن مَ  نوع مجازات جایگزید حبم(  دی ترسبک)  ای استت دورهبَراقِدوره مُ

 گردد:حكوم میبه شرح ذیل مَ ق.م.ا( 43و  42)موضوع مواد   تیبَراقِمُ یقعوِج در تَرَندَدستورهای مُیا چند مورد از 

 هاآنجازات قانونی که مُ (غیرعمدیاعم از عمدی و ) رائمیدر جَ -الف 

 شش ماهتا  بس استسه ماه حَ حداکثر

در قيوانین    هيا آن عزیر  رائمی که نوع و میزان َتبس است و َجنود و یك روز تا شش ماه َح  ها آن   منظور مجازات مقرر در دادنامه نیست( ) جازات قانونی  ُمرائمی که  در َج  -ب  

 موضوعه تعیین نشده است، شش ماه تا یك سال 
 بیش از شش ماه تا یك سال است، یك تا دو سال هاآنجازات قانونی رائمی که مُدر جَ -پ
 بیش از یك سال است، دو تا چهار سال هاآنجازات قانونی که مُ مدیرائم غیرعَجَدر  -ت 

 رايگان موميعُ خدمات - 84 ماده

ن بيه شيرح یَّعَت مُبرای مدَّ (حکومبا رضایت مَجایگزید  هایمجازاتبرخالف سایر  شرط اعمال اید نظام)  مومی رایگان، خدماتی است کهخدمات عُ

 گردد:جراء میإحكام شود و تحت نظارت قاضی اجرای اَكم واقع میذیل مورد حُ
 ( تا دویست و هفتاد ساعت83)  ماده )الف( رائم موضوع بندجَ -الف 
 دویست و هفتاد تا پانصد و چهل ساعت (83) ماده )ب( رائم موضوع بندجَ -ب 
 ( پانصد و چهل تا هزار و هشتاد ساعت83) ماده )پ( بندرائم موضوع جَ -پ 
 ( هزار و هشتاد تا دو هزار و صد و شصت ساعت 83)  ماده   )ت(   رائم موضوع بند َج  -ت  

 - 1تبصره 
بیش از هشت ساعت در روز نیست. در هر حال ساعات ارائه خدمت در   شاغل  ریغل بیش از چهار ساعت و برای افراد  عمومی برای افراد شاغِ  ساعات ارائه خدمتِ

 حكوم شود.ف مَعارَتَمُ عاشِمَ ع امرارِروز نباید مانِ
 - 2تبصره 

ی و نّيهيای فَقانونی مربوط به آن خدمت از جمله شرایط کيار زنيان و نوجوانيان، محافظت  مقرراترعایت همه ضوابط و    شروط بهمَعمومی    كم به ارائه خدمتِحُ
 آور است.کارهای سخت و زیان ط خاصّوابِبهداشتی و ضَ

 - 3تبصره 
، به انجام خيدمات عميومی،  حكوم عدم رضایت َمدر صورت  م دهد. در هر حال  نامه موضوع این فصل حكُر در آیینرَّقَعمومی مُ  یك خدمتِبه بیش از    تواندنمیدادگاه  

 شود.كم واقع میجازات اصلی مورد حُمُ
 - 4تبصره 

و  تبيه طيور موقَّي، انجام خيدمات عميومی را هاآنمانند خانوادگی و  یهاتیمعذوربنا به وضع جسمانی و نیاز به خدمات پزشكی یا   تواندمیحكام  قاضی اجرای اَ

جيازات جيایگزین دیگير بيه دادگياه را بيه مُ بيدیل آنتَیيا  (شددودمی)نوعی توقف موقت مجازات محسوب    نماید  علیقتَتا سه ماه در طول دوره،    حداکثر

 .(دهد میندارد و موارد مذکور را فقط پیشنهاد   به صورت مستقلشخصاً توانایی اعمال اید موارد را  وی )خود كم پیشنهاد دهد.صادرکننده حُ

 روزانه نقدي جزاي - 85 ماده

 گردد:حكام وصول میبا نظارت اجرای اَ شود وكم واقع میزیر مورد حُ به شرححكوم که درآمد روزانه مَ چهارمكیتا  هشتمكیجزای نقدی روزانه عبارت است از 
 ( تا یكصد و هشتاد روز83)  ماده)الف(  رائم موضوع بندجَ -الف
 ( یكصد و هشتاد تا سیصد و شصت روز83) ماده)ب(  رائم موضوع بندجَ -ب 
 سیصد و شصت تا هفتصد و بیست روز( 83) ماده)پ(  جرائم موضوع بند -پ 
 ( هفتصد و بیست تا هزار و چهارصد و چهل روز83) ماده)ت(  جرائم موضوع بند -ت 

 -تبصره 

جموع در پایان هر ماه ظرف ده روز مَ  ف استوظَّمُ  در خصوص وی صادر شدد است(  االجراالزم)شخصی است که حکم محکومیت قطعی  حكوم  مَ

 ماه را پرداخت نماید.جزای نقدی روزانه آن 

کددرد،  ءپددس از فددوت از ترکدده او اسددتیفا توانمیمستقر شود و ن هیعلمحکوم یذمهدیه، دین نیست که بر   برخالفجزای نقدی    -1نکته  

 .گیردنمیعلیه یا وراث او تعلق جزای نقدی قابل مصالحه نیست و به مجنی  بر آنعالوه 
 جایگزین نقدی  جزای میزان - 86ماده 

 بس به شرح زیر است:میزان جزای نقدی جایگزین حَ
 ریال (9.000.000( تا نه میلیون )83)  ماده)الف(  رائم موضوع بندجَ -الف 
 ( ریال18.000.000میلیون )ریال تا هجده  (9.000.000) ( از نه میلیون83) ماده)ب(  رائم موضوع بندجَ -ب 
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 ریال   ( 36.000.000)   ریال تا سی و شش میلیون   ( 18.000.000)  ( از هجده میلیون 83)  ماده )پ(    رائم موضوع بند َج  -پ  
 ( ریال 72.000.000)   تا هفتاد و دو میلیون  ریال  ( 36.000.000میلیون )( از سی و شش 83) مادهت( بند )رائم موضوع جَ -ت 

 كمیليتَ يا عيبَتَ  جازاتمُ  به كمحُ - 87 ماده

هيای جازات، وی را به یك یا چند مورد از مُحكوموضعیت مَو  رم ارتكابیجُه به بس، با توجُّجازات جایگزین حَكم به مُضمن حُ  )اختیاری است(  تواندمیدادگاه  

یعنی در اصل اید قانون است که در خصوص جرم یا ؛ )اید مادد استثنایی است بر اصل قهری بودن اعمال مجازات تبعی توسط قانون  عيیبَتَ

در   ق.م.ا اسددت(  26و    23)منظور موارد مذکور در مواد    حكوم نماید.مَ  نیز  میلیتكَو یا    کند(می  ینیبتیپمرتکب جرمی اعمال مجازات تبعی را  

 ذکور نباید بیش از دو سال شود.جازات مَت مُاین صورت مدَّ

قددانون مجددازات اسددالمی  25و  23مدداده تبعی و تکمیلی نیازمند شرایط مقرر در  هایمجازاتمورد اعمال    در ایندقت شود که    -1نکته  

 هم باشد. 8. ولو اینکه جرم تعزیری درجه  باشدمین

 طفال و نوجوانان ربيتي اَقدامات تأميني و تَو اِ هاجازات فصل دهم ـ مُ

 سال  پانزده تا هنُ اشخاص  مورد در تصمیمات - 88 ماده

 مستوجب در خصوص جرائم) ه تا پانزده سال تمام شمسی استنُدر زمان ارتكاب،    هاآن  نِّشوند و سِمی  عزیریرائم تَجَب  كِرتَدرباره اطفال و نوجوانانی که مُ

یكيی از ميورد، دادگياه    بِسَي حَ  حدی و قصاص معیار سددال قمددری اسددت(  مستوجب  تعزیری معیار سال شمسی است ولی در خصوص جرائم

 کند:می اتّخاذرا  تصمیمات زیر
 نوجوان یافل اخالق طِ سنِتأدیب و تربیت و مواظبت در حُ د بههُّعَتَ اخذبا تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی  -الف

 -تبصره 
ر را رَّقَيمُ تِهلَمُو اعالم نتیجه به دادگاه در  قبیل موارد ذیلد به انجام اموری از  هُّعَذکور در این بند تَمورد از اشخاص مَ  بِسَحَ  تواندمیت بداند  حَصلَهرگاه دادگاه مَ

 :نماید اخذنیز 

ددکار اجتمياعی یيا یيا نوجيوان بيه مَي سال قمددری( 15سال قمری و پسر زیر  9)فردی است که به سد بلوغ نرسیدد که دختر زیر   فلطِ  یمعرّق  -1

 صان و همكاری با آنانتخصِّروانشناس و دیگر مَ

آموزشيی و فرهنگيی بيه منظيور تحصيیل یيا   مؤسسيهبه یك    سال تمام شمسی نرسیدد است(  18)فرد بالغی است که به    فل یا نوجوانفرستادن طِ  -2

 آموزیحرفه
 فل یا نوجوان تحت نظر پزشكطِ ادیاعت رکِرمان یا تَقدام الزم جهت دَا -3
 فل یا نوجوان با اشخاص به تشخیص دادگاهطِ مضرت و ارتباط رَعاشِجلوگیری از مُ -4

 نیَّعَمُ یهامحلفل یا نوجوان به جلوگیری از رفت و آمد طِ -5

 مِدَعَي  )اليف( در صيورت  بنيد  الزام به انجام دستورهای مذکور درفل یا نوجوان بداند با  ت طِحَصلَحقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مَ  تسلیم به اشخاصِ  -ب  
 .قانون مدنی (1173) ماده مقرراتبا رعایت  هاآنعدم دسترسی به فل یا نوجوان و یا  والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی ِط تیصالح

 -تبصره 

ارتکاب جرائم تعزیری فاقد مسؤولیت و مبرای از مجازات   صورتدر  ،  ال تمام شمسی در زمان ارتکاب جرمس  9)افراد زیر سد    فلتسلیم طِ

 است. )یعنی اشخاص واجد صالحیت( آنانبه اشخاص واجد صالحیت منوط به قبول  هستند(

 صیحت به وسیله قاضی دادگاهنَ -پ 

 سال( 15تا  12)مختص افراد  رمد کتبی به عدم تكرار جُهُّعَتَ اخذر و یا کُّذَو تَ اخطار -ت 

 عزیری درجه یك تا پنجرائم تَدر مورد جَ سال( 15تا  12)مختص افراد از سه ماه تا یك سال  و تربیت اصالحنگهداری در کانون  -ث

 - 1تبصره 
ث( در مورد اطفال و نوجوانانی کيه جيرائم بند )اعمال مقررات است.    اجرا قابل فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده سال  )ث(  )ت( و تصمیمات مذکور در بندهای

 اند، الزامی است.را مرتكب شده درجه یك تا پنجموجب تعزیر 
 – 2تبصره 

داشته باشد به  یرِمَدوازده تا پانزده سال قَکه از  یدر صورت صاص گرددقِ یا دّرائم موجب حَیكی از جَ بِكِرتَمُ  (فقط منظور پسران است  نجای ا)در  نابالغ  هرگاه  

 ر دررَّقَيمُ قيداماتیكی از اِ است( سال قمری 12ر نابالغ کمتر از منظو) صورت نیا ریغشود و در حكوم می)ث( مَ  یا  و  )ت(  ر در بندهایرَّقَقدامات مُیكی از اِ

 گردد.می اتّخاذ هاآندر مورد  ماده)الف( تا )پ( این  بندهای
 - 3تبصره 

هيای و همچنيین گزارش آميدهعملبهه بيه تحقیقيات بيا توجُّي تواندمیطفال و نوجوانان ، دادگاه اَماده)ب( این    )الف( و  در مورد تصمیمات مورد اشاره در بندهای
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ی بار در رأ  یک  )و  تجدیدنظر نماید.  کند در تصمیم خود  اقتضاءفل یا نوجوان  ت طِحَصلَهر چند بار که مَ  رفتار او،فل یا نوجوان و  ددکاران اجتماعی از وضع طِمَ

 .خود تجدیدنظر کند(

 ق.م به قرار ذیل است: 1173مصادیق عدم صالحیت والدین بر طبق ماده    -1نکته 

 به الكل، مواد مخدر و قمار آورانیزاعتیاد   -1

 اشتهار به فساد اخالق و فحشا  -2

 روانی با تشخیص پزشک قانونی یهایماریبابتال به   -3

 د فساد و فحشا و تكدی گری و قاچاقبه ورود در مشاغل ضد اخالقی مانن از طفل یا اجبار او سوءاستفاده  -4

 تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.  -5

 سال  هجده تا پانزده اشخاص جازاتمُ - 89 ماده

 شود:جراء میإهای زیر جازاتدر زمان ارتكاب، بین پانزده تا هجده سال تمام شمسی است مُ هاآن نِّشوند و سِمی عزیریتَ رمب جُكِرتَدرباره نوجوانانی که مُ
 جه یك تا سه است.رَعزیر دَتَ هاآنجازات قانونی رائمی که مُاز دو تا پنج سال در مورد جَ و تربیت اصالحنگهداری در کانون  -الف 

 جه چهار است.رَعزیر دَتَ هاآنجازات قانونی رائمی که مُو تربیت از یك تا سه سال در مورد جَ اصالحنگهداری در کانون  -ب
 یياریال  (40.000.000)  ریال تا چهل میلیون  (10.000.000)  پرداخت جزای نقدی از ده میلیون  یاو تربیت از سه ماه تا یك سال    اصالحنگهداری در کانون    -پ  

 جه پنج است.رَعزیر دَتَ هاآنجازات قانونی رائمی که مُانجام یكصد و هشتاد تا هفتصد و بیست ساعت خدمات عمومی رایگان در مورد جَ
 یا انجام شصت تا یكصد و هشتاد ساعت خدمات عمومی رایگان در  ریال  (10.000.000ریال تا ده میلیون ) (1.000.000)  پرداخت جزای نقدی از یك میلیون -ت 

 جه شش است.رَعزیر دَتَ هاآنجازات قانونی رائمی که مُمورد جَ
 جه هفت و هشت است.رَعزیر دَتَ هاآنجازات قانونی رائمی که مُریال در مورد جَ (1.000.000پرداخت جزای نقدی تا یك میلیون ) -ث

 -1تبصره 

 .)چه طفل یا نوجوان شاغل باشد و چه نباشد( ارائه خدمات عمومی، بیش از چهار ساعت در روز نیست.ساعات 
 - 2تبصره 

)جددرائم  ،مياده)پ( این  )الف( تا موضوع بندهای  جزای نقدییا    نگهداریجازات  كم به مُرم ارتكابی، به جای صدور حُم و جَُهتَّه به وضع مُبا توجُّ  تواندمیدادگاه  

)بددا  ميورد بِسَي و تربیت در دو روز آخر هفته حَ اصالحکند یا به نگهداری در کانون به اقامت در منزل در ساعاتی که دادگاه معین می (5الی  1تعزیری درجه 

 .كم دهدسه ماه تا پنج سال حُبرای  توجه به درجه جرم ارتکابی توسط فرد(

 شده است.  ینیبشیپنگهداری در کانون اصالح و تربیت  5الی   1در این ماده فقط در جرائم تعزیری درجه    -1نکته 

 قابلیت اعمال دارد. 8تا   5جزای نقدی مقرر در خصوص اطفال و نوجوانان در جرائم تعزیری درجه    -2نکته 

 يأر در تجديدنظر – 90 ماده

تجدیدنظر کند  یك بار در رأی خود ،و تربیت  اصالحفل یا نوجوان و رفتار او در کانون  های رسیده از وضع طِبا توجه به گزارش  )اختیاری است(  تواندمیدادگاه  

تصمیم دادگاه مبنی بير تجدیيدنظر  تبدیل نماید.فل یا نوجوان به ولی یا سرپرست قانونی او یا نگهداری را به تسلیم طِ قلیل دهدتَ  میك سوُّت نگهداری را تا  و مدَّ
رأی دادگاه در این مورد قطعيی اسيت.  و تربیت را گذرانده باشد. اصالحنگهداری در کانون   از مدّت  پنجمكی  حداقلفل یا نوجوان  شود که طِمی  اتخاذ  یدر صورت

 نیست. اهآنشرایط  قِقُحَخفیفات قانونی با تَشروط و سایر تَاین امر مانع استفاده از آزادی مَ

که در خصوص نگهداری در کانون اصالح و تربیت نیز ماننددد مجددازات حددبس،   شویممیق. م. ا متوجه    90با دقت در ذیل ماده    -1نکته  

مرتکب بعد از گذراندن چه مقدددار از مدددت  نکهیاامکان استفاده از آزادی مشروط وجود دارد اما مقررات آن نظیر مدت آزادی مشروط یا  
ص  -ر. ج. ع دکتاار ف رالاادین عباااز ااد اسددت )از آزادی مشروط استفاده کند و... مشخص نگردیددده   تواندمینگهداری  

121.) 

 ؛ردافقط در مو  گذارقانون  -2نکته 

 تسلیم به والدین و اولیاء یا سرپرست قانونی (1

 حقوقی دیگرتسلیم به اشخاص حقیقی یا  (2

 نگهداری در کانون اصالح و تربیت (3
... دادگاه   و تربیتی نظیر خدمات عمومی، جزای نقدی و  ینیتأمدر حکم را به دادگاه داده است و در مورد بقیه اقدامات    تجدیدنظرامکان  

 (.119ص ، احمد غفوعی، ت)مرر آامونی قانون مجااا  امکان تجدیدنظر در حکم خود را ندارد
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 صاص ِق  و   د َح مستوجب  م ئ جرا  در   سال   هجده  زير  بالغ   افراد  جازات ُم نحوه  - 91 ماده

رک ت آن را دَرمَيو یيا حُ  همان شبهه یا جهل موضوعی اسددت()  شدهرم انجامهرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جُ  صاصیا قِ  دّحَرائم موجب  در جَ

هيای جازاتبيه مُ  هياآن  نِّميورد بيا توجيه بيه سِي   بِسَي بهه وجود داشته باشد، حَشد و کمال عقل آنان شُرُو یا در    )همان شبهه یا جهل حکمی است(  نكنند

 شوند.حكوم میصل مَدر این فَ شدهینیبشیپ
 -تبصره 

 استفاده کند.ضی بداند، قتَنظر پزشكی قانونی را استعالم یا از هر طریق دیگر که مُ تواندمیشد و کمال عقل دادگاه برای تشخیص رُ

 یافاقددهسال( یا   18صغر یا جنون مرتکب در پیوند با عناصر مادی و معنوی قتل در زمان ارتکاب جرم است و اگر پس از بلوغ )  -1نکته  

زمددانی  یفاصددله مسددئول، اما بددرای اشددخاص مرتکددب بددالغ و فوت شود، مرتکب موجب قصاص نیست  یه در ا ر سرایتلَعَ، مجنیٌّمرتکب
 قابددل اعمددال اسددت هدداآن، شبه عمدی و یا خطای محددض و کیفددر هددر کدددام از بعدی در تعیین نوع قتل عمدی  ینتیجهل و  ارتکاب قت

 (.136ص  ،همان، )گلدوایان
 مالي انمَضَ  يا  ديه  به  كمحُ نحوه - 92 ماده

مالی غیر از دیدده  یهاضمانقانون مجازات اسالمی در مورد  466)به استناد مادد ،  ان مالی دیگری استمَیا هر ضَم پرداخت دیه  لزِستَرائمی که مُدر جَ

پرداخيت مربيوط بيه  مقرراتطابق طفال و نوجوانان مُدادگاه اَ (شودمیحض خود طفل ضامد است و خسارت از اموال طفل جبران و تأدیه خطای مَ

 .کندكم میحُ خسارتو  دیه
 

 مواد مرتبط
 شود:مجازات اسالمی؛ جنایت در موارد زیر خطای محض محسوب میقانون  292ماده  
 ها واقع شود.در حال خواب و بیهوشی و مانند آن  -الف
 به وسیله صغیر و مجنون ارتكاب یابد.  -ب
 و به فردی برخورد نماید. رها کندری به قصد شكار  بر او را، مانند آنكه تی  شدهواقع یه داشته و نه قصد ایراد فعل َلعَجنایتی که در آن مرتكب نه قصد جنایت بر مجنیٌ  -پ

 شود.گردد، جنایت عمدی محسوب میموجب جنایت بر دیگری می  نوعاًتبصره: در مورد بندهای جالفد و جپد هرگاه مرتكب آگاه و متوجه باشد که اقدام او 
 ی کمتر از مودحه نیست، هرچند مرتكب، نابالغ یا مجنون باشد.هاتیجناقانون مجازات اسالمی؛ عاقله، مكلف به پرداخت دیه    467ماده  

ست و بققرای دققمان یا چند عضو وارد آید، مالک رسیدن به دیه مودحه، دیه هر آسیب به طور جداگانه ا کیبر تبصره: هرگاه در اثر یک یا چند دربه خطایی، صدمات متعددی 
 ها به دیه مودحه کافی نیست.عاقله، رسیدن دیه مجموع آن

 

 هاجازاتمُ  بديلتَ يا  قلیلتَ -93 ماده

قيدامات تيأمینی و و اِ قلیيل دهيدتَ حيداقلها را تا نصيف جازاتمُ ق.م.ا( 38)مقرر در مادد  خفیف،هات تَحراز جَاِ  در صورت  )اختیاری است(  تواندمیدادگاه  

و اقدددامات تددأمینی و تربیتددی  ابنددد ی یم تقليل هامجازاتاید مادد باید گفت  در خصوص) .تبدیل نمایدطفال و نوجوانان را به اقدام دیگری تربیتی اَ

 (.شوند می تبديل

منصددوص شددرعی را یددرات منصوص شرعی قابلیت اعمال دارد و تعزیراین ماده فقط در خصوص جرائم تعزیری و آن هم تعزیر غ  -1نکته  

 (.ق.م.ا 115ماده   2ر.ک تبصره )  شودمیشامل ن
 نوجوانان  و  طفال اَ جازاتمُ  علیقتَ يا  حكم يقعوِتَ - 94 ماده

منصددوص منظددور تعزیددرات غیر) عزیریرائم تَجَ  (8تا    6)اما در بزرگساالن در جرائم تعزیری درجه  در مورد تمام    )اختیاری است(  تواندمیدادگاه  

)مادد  یيقعوِكم را به تَرتكابی توسط نوجوانان، صدور حُاِ (ق.م.ا 115مادد  2تبصرد ر.ک  شودمیتعزیرات منصوص شرعی را شامل نشرعی است و  

 کند. (8تا  3)در مورد بزرگساالن در جرائم تعزیری درجه  قلَّعَجازات را مُاندازد یا اجرای مُ ق.م.ا( 40

جددرائم   یکلیددهدر خصوص تعویق و تعلیق مجازات اطفال باید گفت که امکان تعویق صدور حکم یا تعلیق اجددرای مجددازات در    -1نکته  

 وجود دارد.  )البته غیرمنصوص شرعی( تعزیری
 مواد مرتبط

، اجققرای تمققام یققا قسققمتی از حكققم رورر بققرای تعویقق  صققدد شققرایط مققق در صورت وجققو  تواندمیرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه  در ج  قانون مجازات اسالمی:  46ماده  
، تقادققای حكققم قطعققی صققادرکنندهاز دادگققاه  توانققدمیمجققازات  سققومکینیز پس از اجققرای دادستان یا قادی اجرای احكام کیفری  مجازات را از یک تا پنص سال معل  نماید.

از طری  دادستان یا قادی اجرای احكام کیفققری تقادققای تعلیقق   ،در صورت دارا بودن شرایط قانونی ،مجازات سومکیپس از تحمل   تواندمیتعلی  نماید. همچنین محكوم  
 نماید.

 هاحكومیتمَ  در كیفري آثار فقدان -95 ماده
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)در خصوص جرائم ارتکابی توسددط اطفددال و  فاقد آثار کیفری است. تمام شمسی( سال 18)افراد کمتر از   طفال و نوجوانانکیفری اَ  یهاتیمحكوم

 .قانون مجازات اسالمی( 138و  40ر.ک مواد ()تبعی منتفی است  هایمجازاتنوجوانان بحث تکرار جرم و اعمال 

 .باشدمیفاقد هرگونه آ ار کیفری    هامحکومیتکیفری اطفال و نوجوانان باید گفت که این    هایمحکومیتدر خصوص    -1نکته 

 مواد مرتبط
خققانوادگی و اجتمققاعی و  احراز مجرمیت متهم با مالحظققه ودققعیت فققردی، با تواندمیم موجب تعزیر درجه شش تا درجه هشت دادگاه در جرائ  :مجازات اسالمی  قانون  40ماده  

 ی  اندازد:ا به مدت شش ماه تا دو سال به تعوسواب  و اوداع و احوالی که موجب ارتكاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حكم ر
 وجود جهات تخفیف  -الف
 اصالح مرتكب ینیبشیپ  -ب
 یا برقراری ترتیبات جبرانجبران درر و زیان    -پ
 ثرفقدان سابقه کیفری مؤ  -ت

 .کندمیقانون از حقوق اجتماعی محروم    نید ا25ماده ج  بر اساس  ،ست که محكوم را به تبع اجرای حكممحكومیتی ا  ،تبصره: محكومیت مؤثر
 .شودمیم اطفال اعمال نو جرائ  یمطبوعاتو سیاسی    جرائمدر   تكرار جرممقررات مربوط به  :ون مجازات اسالمیقان 138ماده  

 

 جازات فصل يازدهم ـ سقوط مُ 

 فول ـ عَمبحث اوّ

 رهبري مقام توسط خصوصي فوعَ -96 ماده

شددامل متهمددان )حكوميان،  جيازات مَمُ  (ردیدد برگحدی را نیز با شددرایطی در    جرائم  تواند میاختصاص به جرائم تعزیری ندارد و  )  خفیفتَ  یافو  عَ

د اید است که اید نوع عفو فقط در جددرائم حددق )مبیّدود موازین اسالمی  در حُ  پم تعویق صدور حکم مانع از عفو خصوصی است(  شودمین

و  ردیگیبرماید نوع عفو صرفاً مجازات اصلی را در ) رئیس قوه قضائیه با مقام رهبری است.  پس از پیشنهاد  الهی و یا حقوق عمومی کاربرد دارد(

 (.ت اعطا اثر آن فوری استرصو که در شودمیشامل مجازات تبعی و تکمیلی ن

عمومی )غیددر قابددل گذشددت( امکددان   یجنبهجایز نبوده و صرفاً در جرائم دارای    الناسحقاعطای عفو در جرائم قابل گذشت و    -1نکته  

 قصاص و دیه از شمول عفو مستثنی هستند.  هایمجازاتو    اعمال دارد

از  محکومیددت سددابق او شددود میمجدداً مرتکب جر عفو خاص از موجبات عدم اجرای مجازات است. لذا اگر مرتکب پس از عفو  -2نکته  

 اعمال عفو عمومی. برخالف  شودمی، سابقه محسوب  لحاظ اعمال مقررات تکرار جرم

گفددت کدده   تددوانمیبه عبددارتی    ، امکان اعتراض ندارد.هیعلمحکوماست و    آورالزامرد عفو خصوصی    تصمیم به قبول یا  ینتیجه  -3نکته  

 قواعد آمره است.  یزمرهمقررات عفو در  

 شددودمی هدداآنیعنی صورتی از افرادی که پیشنهاد عفو بددرای   گرددمیعفو خصوصی در مورد هر محکوم به طور جداگانه اعطا    -4نکته  

 .گرددمییه برای رهبری ارسال  ئیس قوه قضائتهیه و توسط ر

رضایت بلکه این بخشش از طرف جامعه است که اقدام بدده آن   شودمیعفو به معنی بخشیدن متهم البته نه از جانب شاکی که    -5نکته  

 .گیردمییا شخص رهبری صورت   از جانب جامعه توسط نمایندگان آن

صددادر شددده اسددت در   هدداآننی کسانی که حکم قطعی در مددورد  عبا توجه به اینکه عفو خصوصی شامل حال محکومان است ی  -6نکته  

حکم بایددد قابلیددت اجددرا داشددته باشددد پددس   نیو ا  مانع از برخورداری از آن است  صادرشدهنتیجه در موردی که قرار تعویق صدور حکم  
 خارج شود و قابل عفو نخواهد بود.  تیقطع از  هیعلمحکومچون ممکن است با اعتراض    شودمیشامل احکام غیابی ن

 مگر اینکه تصریح شده باشد.  و تکمیلی  تبعی  هایمجازاتنه   کندمیفقط اجرای مجازات اصلی را متوقف    -7نکته 

 .شودمیتعلیق اجرای مجازات مانع اعطای آن ن و  شودمیعفو خصوصی در مرحله اجرا اعطا    -8نکته 

دادرسددی   یهانهیهزمالیاتی،    یهامهیجرانتظامی، اداری،    هایمجازات، نظیر  شودمیمجازات به معنی اخص تلقی نتدابیری که    -9نکته  

 .(238ص  ،همان ،)ممس ناتریرندیگینمموضوع عفو قرار    گاههیچمدنی    یهاخساراتو 

ی کشور یعنی مقددام مقام اجرائ  نیتریعلو با موافقت    یهپیشنهاد رئیس قوه قضائ  و بااست که به ابتکار    عفو خصوصی تصمیمی  -10نکته  

در   االجددراالزم)کسددانی کدده حکددم محکومیددت قطعددی    و به موجب آن تمام یا قسمتی از مجازات محکومان  شودمیمعظم رهبری گرفته  
 .(237ص  ،همان، )ممس ناتری  گرددمیتبدیل    یترفیخف صادر شده( بخشوده و یا به مجازات    هاآنخصوص 
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 .(19/1/1374مورخ    7/8451شماره  نظریه مشورتی شود )میلغو حکم آزادی مشروط یا لغو قرار تعلیق اجرای حکم مانع استفاده از عفو ن  -11نکته 

 عمومي فوعَ - 97 ماده

منظددور ) عزیيررائم موجيب تَدر جَي به موجيب قيانونکه  (نوعی است یجنبهشخصی داشت دارای  یجنبه)برخالف عفو خصوصی که   فو عمومیعَ

 اعطياء نصوص شرعی و شرعی است. در جرائم موجب حد و قصاص و دیه امکان اعمال عفددو عمددومی وجددود ندددارد(مَائم تعزیری غیرجر

)قرار موقوفی جازات موقوف حكومیت، اجرای مُكم مَدر صورت صدور حُ (شودمی)قرار موقوفی تعقیب صادر کند. را موقوف می دادرسیو   عقیبتَشود،  می

اما امکان مطالبدده خسددارت مدددعی خصوصددی  شودمیکیفر جزای نقدی با عفو ساقط )  شيود.می  لیزاحكومیت نیز  و آثار مَ  (شودمیادر  اجرا ص

 (.و اثر اعطای آن فوری است وجود دارد

و  آیدددنمی، برای تکرار جرم به حساب محکومیت مورد عفو دیگر یسابقهو  کندمیعفو عمومی آ ار محکومیت جزائی را منتفی   -1نکته  

و موجددب سددقوط  (129ص    ،همااان،  )گلدوایان  گددرددمیو از سجل کیفری حذف    شودمیمانع تعلیق اجرای مجازات احتمالی ن
 .شودمی، تکمیلی و تبعی  مجازات اصلی

در  گددرددمیبنابراین سبب سلب عنوان مجرمانه از اعمال افراد مشمول عفددو  گیردمیچون عفو عمومی به موجب قانون صورت   -2نکته  

عفو خصوصی که به محکومان اختصاص داشت شددامل متهمددان   برخالفو    جرم نیز مؤ ر است  شرکانتیجه نسبت به معاونین و همچنین  
 .شودمینیز 

و ا ر اعمددال عفددو از تدداریخ اعطددا  شودمیرحله اجرا اعطا رسیدگی و هم در معفو عمومی هم در مرحله تعقیب و هم در مرحله   -3نکته  

  یری ندارد.لذا عفو عمومی نسبت به آینده تأمورد تصویب( نسبت به گذشته است   در این)

 :شودمیعفو عمومی شامل موارد زیر ن  -4نکته 

 شودمیو تربیتی ن ینیتأمشامل اقدامات   اصوالً  -1

 ندارد دهیدانیزثیری بر پرداخت دیه و جبران خسارت تأ  -2

 رفتار مجرمانه است. هاآن منشأانتظامی که   هایمحكومیتشامل   -3
 عمومي فوعَ  اثر -98 ماده

)اید مادد ناظر بر عفددو کنيد نتفی میحكومیت را مُهمه آثار مَ (شودمی)اثر عفو فقط نسبت به گذشته است و جرائم احتمالی آیندد را شامل نفو،  عَ

و    دیيه لكين تيأثیری در پرداخيت   (مانددد میقانون مجازات اسالمی، مجازت تبعی باقی  25مادد  3عمومی است و در عفو خصوصی بر طبق تبصرد 

بنابراید ارتکاب مجدددد جددرم باعددث تکددرار جددرم    نماید می فرض    اجراشدد )عفو خصوصی مانند آزادی مشروط مجازات را    ندارد   دیده بران خسارت زیان ُج

 . خواهد شد( 

، شددودمیتبعددی    هددایمجازاتعفو عمومی سبب زوال    کهتبعی ناشی از محکومیت باید گفت    هایمجازاتدر مورد تأ یر عفو بر    -1نکته  

 ندارد. هاآنولی عفو خصوصی تأ یری بر 

 نهاد رئیس قوه قضائیه با موافقت مقام معظم رهبری است.عفو خصوصی یا تخفیف مجازات محکومان پس از پیش  -2نکته 

 سخ قانون مبحث دوم ـ نَ

 قانون سخِنَ  اثر -99 ماده

شددامل نسددخ اثر عفو هم نسبت به گذشته است و هم نسبت به آیندد، به صورت مطلق بیان شدد است و   برخالفاثر نسخ قانون  )قانون،    سخِنَ

نسددخ قددوانید در  چراکددهاسددت  مدنظر)در اینجا فقط مجازات تعزیری  کند.را موقوف می جازاتاجرای مُو  عقیبتَ  (شودمیضمنی و نسخ صریح  

بنددد الددف   الخصوصیعل)  ( این قانون است10)  مادهج در  رَندَآثار نسخ قوانین کیفری به شرح مُ  خصوص حدود، قصاص و دیات موضوعیت ندارد(

 .ق.م.ا( 10مادد 

 نسخ بر دو نوع است:  -1نکته 

 .کندمینسخ قانون را صریحاً اعالم    گذارقانون الف: نسخ لریب:

 گردد. هاآنهردوی    زمانهماز تعارض میان دو قانون سابق و الحق به نحوی که مانع اجرای   نسخ ضمنی: ب:

جددرم   شدددهانجامدیگر جرم نیست پس باید قرار منع تعقیب صادر شود چون زمددانی کدده عمددل    شدهانجامبا نسخ قانون، اعمال    -2نکته  
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 شده بایستی قرار موقوفی تعقیب صادر شود.  ینیبشیپق. آ. د. ک   13نیست از موارد صدور قرار منع تعقیب است اما چون در ماده  

. شددودمیی خود را از دست بدهد بازهم نوعی نسددخ محسددوب نشود ولی قانون سابق اعتبار اجرائحتی اگر قانون جدیدی وضع    -3نکته  

 عادی.مثالً اجرای قوانین موقت و در زمان خاص و عدم توانایی اجرای آن قوانین در زمان  

در اصددطالح اصددولیان   از بین بردن چیزی و جایگزین مردن چیز دیگر به جای آن اسددت و  نسخ در لغت به معنای ابطال، لغو و  -4نکته  

 ،جلااد اول ،)اصااول فقااه کاااعبردی خر از آن اسددتحکم دیگری که متأ یوسیلهبهحکم  عبارت است از: برداشتن و لغو یک 

 .(238 و 237صص د مریعتی عیحسین قافی و س
 مواد مرتبط

ارتكققاب جققرم بققوده و  یوسققیلهقانون آیین دادرسی کیفری: موقوف شدن اجرای مجازات در حقوق شاکی یا مدعی خصوصی و اجرای احكام دبط اشیاء و اموالی که   506ماده  
 ثیری نخواهد داشت، مگر اینكه علت موقوف شدن اجرای مجازات، نس  مجازات قانونی باشد.شده است، تأ  لیتحصیا از ارتكاب جرم 

 

 م ـ گذشت شاكيمبحث سوّ

 ق.م.ا( 103ر.ک ماده ) شاكي گذشت  اثر بر عقیبتَ موقوفي -100 ماده

صدور  )گذشت ممکد است پیت از خصوصی عیِدَّگذشت شاکی یا مُ  صوص(من)چه تعزیر منصوص و چه تعزیر غیرقابل گذشت،    عزیریائم تَجرَدر  

بددرای دیدددن تعریددف شدداکی و مدددعی  صدور حکم و در هنگام اجرای آن باشد   حکم و در دادسرا یا در هنگام رسیدگی و یا حتی پم از

)مددادد   جازاتمُیا موقوفی اجرای    ق.آ.د.ک(  15)مادد  عقیب  مورد موجب موقوفی تَ  بِسَحَ  (قانون آیید دادرسی کیفری  10خصوصی رجوع کنید مادد  

 است. .آ.د.ک(کر 505و  13

 - 1تبصره 
 .عدم گذشت وی استو  منوط به شكایت شاکیجازات، باشند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مُمیرائمی ، جَرائم قابل گذشتجَ

 - 2تبصره 

)اما ممکد  تأثیری ندارد. جازاتو اجرای مُ هاآنعقیب و رسیدگی و ادامه باشند که شكایت شاکی و گذشت وی در شروع به تَرائمی می، جَرائم غیر قابل گذشتجَ

خواست تجدیدنظر در میزان مجددازات پددم از صدددور حکددم محکومیددت جازات پیت از صدور حکم و موجب درموجب تخفیف ماست  

 .قطعی، در دادگاد تجدیدنظر شود(
 - 3تبصره 

مجددازات اسددالمی قانون  612در خصوص اید مورد رجوع کنید به مادد )فس و عضو،  صاص نَهای قِجازاتراجع به گذشت شاکی، در مورد مُ  مقررات

مددورد گذشددت  در ایدتا قبل از اثبات ).م.ا(ق 268)بند ذ مادد سيرقت  دِّو حَ ق.م.ا( 261)بند پ مادد  ذفقَ  دّحَ  (1375بخت تعزیرات مصوب  

»قصياص«   مدود« و سيوّ»حُ  مهمان است که در کتاب دوّ  (مجازات اسالمی  قانون  286و    255د  . رجوع کنید به مواشاکی موجب سقوط حد است

 .ندارد جازاتخفیف مُتأثیری در سقوط و تَ ...( )مانند زنا و لواط و ،دودشاکی در سایر حُ این قانون ذکر شده است. گذشتِ

قانون آیین دادرسددی   483گذشت شاکی در جرائم غیر قابل گذشت پس از قطعیت حکم. رجوع کنید به ماده    ریتأ برای دیدن    -1  نکته

رجددوع کنیددد بدده )گذشت شاکی در جرائم قابل گذشت چنانچه پرونده در دیوان عالی کشور مطرح باشددد    ریتأ کیفری و نیز برای دیدن  
 .(شق دوم این ماده بند اول  الخصوصیعلقانون آیین دادرسی کیفری   469ماده  
و قابددل   باشدددمی  دم  اءیدد اولکننده مشروط به وجود شرایط عمومی قصاص در اکراه کننده و حددق  مجازات حبس ابد برای اکراه  -2  نکته

)موضددوع مدداده   شودمیگذشت و مصالحه است، اگر اکراه کننده به هر علت به حبس ابد محکوم نشود به مجازات معاون در قتل محکوم  
 .(قانون مجازات اسالمی 376

 مواد مرتبط
د و هرگققاه جبققران شققاکیج تعقیب مرتكب را درخواست کند، چنانچه و گرددمی: بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل درر و زیان قانون آیین دادرسی کیفری  10ماده  

 .شودمید نامیده  ، جمدعی خصوصیرا مطالبه کند رادرر و زیان وارده  
گذشت مقققذوف در هققر مرحلققه، حسققب  صورت درمقذوف است.  یمطالبهبه   تعقیب و اجرای مجازات منوط  است  الناسح حد قذف    :قانون مجازات اسالمی  255ماده  

 .شودمیمورد تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف 

 گذشت  شرايط -101 ماده

ترتیيب  یدر صورتق لَّعَشروط و مُو به گذشت مَ (شودمیدادرسی به معنای گذشت وی تلقی ن یجلسهدر    یشاک)عدم حضور    ز باشدجَّنَگذشت باید مُ

 سموع نیست.دول از گذشت، مَهمچنین عُ (ز صاحب حق گذشت اهلیت داشته باشد و نی) ق یافته باشد.قُّحَیه تَلَعَقٌلَّعَمُ یاشود که آن شرط اثر داده می
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 - 1تبصره 

شيروط مُ سند عادی باشد یا رسمی(بدون هیچ تشریفاتی قابل اعمال است اعم از اینکه کتبی باشد یا شفاهی و اعم از اینکه در غالب  )  گذشت

یيه اسيت. در ایين صيورت، لَعَقٌلَّعَق شيرط یيا مُقُّيحَتَ مِدَنوط به عَگذشت مَرائم قابلجازات در جَنیست، ولی اجرای مُ كمصدور حُو  رسیدگی، عقیبتَق مانع  لّعَیا مُ

ک مددادد )ر.قانون آیید دادرسی کیفری( 217کیفری رجوع کنید به مادد   تأمیدبرای دیدن قرارهای  )  شود.مناسب آزاد می  تأمینبا قرار    یهلَعَحكومٌمَ

 .ق.م.ا در خصوص محفوظ بودن حق قصاص تا حصول شرط( 361
 - 2تبصره 

 (.1394اصالحی  1392قانون آیید دادرسی کیفری مصوب  70رجوع کنید به مادد ) .تان استتأیید دادسِنوط به م اتفاقی، مَیِّتأثیر گذشت قَ

این حالت حددق شددکایت متضددرر از    نیز باشد که در   آن   بر ولی ممکن است مقدم    گیرد می بعد از اعالم شکایت صورت   ًًگذشت معموال  -1 نکته 

بدده همددان گذشددت اولیدده اسددتناد    تواند می اگر مبادرت به شکایت کرد متهم    الوصف مع اعالم شکایت نماید    تواند می و دیگر ن  شود می جرم ساقط 
، زیرا گذشت قبل از وقوع جرم از مصددادیق رضددایت  بود اما گذشت قبل از وقوع جرم مؤ ر در مقام نیست   نماید و به گذشت مجدد نیازی نخواهد 

 . ( 255ص   ، همان   ، اتری ن )ممس    برای ارتکاب جرم است نه از موارد گذشت به معنی واقعی کلمه 

کددرده باشددد،    ی ندد ی ب ش ی پ   به شرکا و معاونین جرم نیست مگر اینکه مقددنن خددود صددراحتًا  ت ی سرا قابل ا ر گذشت شخصی است و    اصواًل  -2  نکته 

  2  تبصددره )موضوع    شود می جب کاهش مجازات وی  و و م   کند می نسبت به مباشر قتل عمدی که به معاون آن نیز سرایت   دم  اء ی اول مانند گذشت 
 . ( 256ص   ، همان  ، )ممس ناتری   ( قانون مجازات اسالمی   127ماده  

 ؛ شروط گذشت  -3 نکته 

 منجز بودن گذشت  -1

 )عدول از گذشت مسموع نیست(.   بقای گشت  -2
 مرتبط   مواد 
، بققرای او  یا امر دیگری کنققد، حقق  قصققاص تققا حصققول شققرط   المصالحه وجه ت  ، گذشت و اسقاط ح  قصاص را مشروط به پرداخ علیه یا ولی دم قانون مجازات اسالمی: اگر مجنی   361ماده  

 باقی است. 

 انرمتضر تعدد  -102  ماده 

وليی    ی کافی اسددت( ک نفر از متضررید برای تعقیب جزائ )شکایت ی شود  زائی با شكایت هر یك از آنان شروع می عقیب َجَت  د باشند تعدِّرم، ُمرین از ُجتضرِّهرگاه ُم

اگددر گذشددت    انددد کردد )دقت شود تمام کسانی که شکایت    . انيد موکول به گذشت تمام کسانی است که شكایت کرده ،  جازات عقیب، رسیدگی و اجرای ُمَتموقوفی  

 (. اند نکردد و شکایت    اند جرم نه کسانی که متضرر از وقوع   شود می کنند سبب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا 
 -تبصره 

در نتیجه؛ ) گردد.جازات موقوف میعقیب، رسیدگی یا اجرای مُمورد تَ بِسَنتقل و در صورت گذشت همگی وراث حَرم، مُر از جُتضرِّاث قانونی مُگذشت، به ورّ  حقّ

 .(گذشت حق است و قابل توارث

 مئجرا بودن گذشت  قابل  غیر  اصل -103 ماده

پددم  )   . رعاً قابل گذشيت باشيداس بوده و شَالنّقُّشود مگر اینكه از حَحسوب مینشده باشد، غیرقابل گذشت مَصریح  رمی در قانون تَچنانچه قابل گذشت بودن جُ

 . اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرائم است و قابل گذشت بودن جرائم استثناء است و استثناء نیاز به تصریح دارد( 

 گذشت  قابل مئجرا  -104  ماده 

قددانون    53)شددامل مددادد    رائمی که به موجب قوانین خياص ذف این قانون و َجَق  دِّو فصل َح  ق.م.ا(   452و    450)مادد    ج در کتاب دیات َرنَدعزیری ُمرائم َتعالوه بر َج

قانون حمایت از حقددوق مؤلفددان و مصددنفان و    31مادد    ، مطبوعات   31و    30ن صدور چک، مادد  قانو   12جرم ترک انفاق( مادد  خانوادد ) حمایت از  

  (، 633)   (، 632(، ) 622)   (، 609)   (، 608)   ، ( 596)   (، 536)   د وا ج در ميَرنيَدرائم ُمَجي  از روش احصایی استفادد کردد اسددت(   گذار قانون ) باشند،  گذشت می ل قاب   هنرمندان( 

در مواردی که اميالک و اراضيی متعليق بيه اشيخاص خصوصيی    690(، ) 685(، ) 684(، ) 682(، ) 679(، ) 677، ) ( 676(، ) 674(، ) 673)   (، 669(، ) 668(، ) 648)   (، 647)   ، ( 641) 
و جيرائم انتقيال    « 75های بازدارنده مصيوب  و مجازات   عزیرات »َت   ق.م.اسالمِیاز کتاب پنجِم  744و    717،  716،  ( 700)   ، ( 699(، ) 698(، ) 697)   (، 694)   (، 693) (،  692، ) باشد( 

به شيرطی کيه مبليغ    مجمع تشخیص مصلحت نظام   1367و کالهبرداری مصوب    س مرتكبین ارتشاء و اختال مجازات    قانون تشدید   1مال غیر و کالهبرداری موضوع مادۀ  
آنهيا مقيرر شيده یيا طبيق قيانون،    جرائمی که مجيازات کالهبيرداری دربيارۀ   بیشتر نباشد و نیز کلیۀ جرائم در حكم کالهبرداری و این قانون    36در مادۀ  آن از نصاب مقرر  

های بازدارنيده مصيوب  و مجازات   عزیرات »َت  ق.م.اسالمِی  پنجِمکتاب    665،  661،  657،  656دیده و سرقت موضوع مواد  د در صورت داشتن بزه شو کالهبرداری محسوب می 

همچنيین    در تمام جيرائم مزبيور   معاونت و    شروع سارق، فاقد سابقۀ مؤثر کیفری باشد و    و به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون ریال نباشد    « 75
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ک مصيوب  . د . قيانون آ   12این قانون و ميادۀ    100دیده مشمول تبصره یك مادۀ  سال در صورت داشتن بزه   18تِر ارتكابی توسط افراد زیر  و پایین   5کلیۀ جرائم تعزیزی درجۀ  

  ی انتظددام قانونی بید گذشددت در مرجددع قضددائی و    ط ی شرا با رعایت    ؛ 1373/ 5/ 15مورخ    7/ 3330مشورتی شمارد   ی ریه نظ )   . است   قابل گذشت   و   بوده   1392

 نیز غیر قابل عدول است(.   ی انتظام تفاوتی نیست و گذشت در مرجع 

 یابد. به نصف تقلیل می های حبم تعزیری درجه چهار تا هشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت تبصرد: حداقل و حداکثر مجازات 

 گذشت مشروط و معلق شاکی خصوصی در صورتی که شرط یا معلق علیه تحقق یابد مؤ ر است.  -1  نکته 

علیه باید گفت که: گذشت شاکی مربوط بدده پددس از وقددوع جددرم و از عوامددل موقددوفی تعقیددب یددا  در مورد گذشت شاکی و رضایت مجنی   -2  نکته 

 . باشد می علیه مربوط به قبل از وقوع جرم در مواردی که قانوناً مجاز است از عوامل موجهه جرم  صورتی که رضایت مجنی کیفیات مخففه است. در  

  انددد کرده کدده شددکایت    یی ها آن شروع و با گذشت همگی  از متضررین  هرگاه متضررین از جرم متعدد باشند، تعقیب کیفری با شکایت یکی    -3  نکته 

 . شود می موقوف 

  ه یدد عل محکوم ، مجازات را بدده درخواسددت  تواند می در جرائم غیر قابل گذشت اگر شاکی خصوصی پس از قطعیت حکم گذشت نماید، دادگاه    -4  نکته 

 شدن مجازات(.  یر گذشت شاکی در منتفی ق.م.ا در خصوص تأ   39هد )ر.ک ماده  اقتضاء در حدود قانون تخفیف د  و در صورت 

 . شود می اگر قبل از وقوع جرم باشد، رضایت نامیده    شفاهی باید بعد از وقوع جرم باشد و گذشت اعم از کتبی یا   -5  نکته 

 عدم حضور شاکی و عدم پیگیری او به معنی گذشت نیست.  -6  نکته 

 ق.م.ا رجوع کنید.   376و    365و    364و    347  و   381 مواد   در مورد گذشت در قصاص به   -7  نکته 

 . 1368مورخ   525ی وحدت رویه شماره  ر.ک رأ   -8نکته 

 جرائم قابل گذشت عبارتند از:  -9نکته 

 ( 536های غیررسمی ) جعل و تزویر در اسناد و نوشته  . 1

 ( 596استفاده از ضعف نفس شخصی ) سوء  . 2

وارد    در قلمددرو خدداک ایددران کدده  توهین به رئیس کشور خارجی و نمایندۀ سیاسی کشور خارجی  ،  توهین به کارمندان دولت ،  توهین ساده  . 3
 های مشدد، غیر قابل گذشت هستند.( )سایر توهین  ( 517و    609،  608)   شده است 

 گذشت است. ، جرم مذکور در این ماده قابل 517نیامده است اما طبق تبصرۀ مادۀ    104مادۀ  در    517هر چند مادۀ  
( )بقیۀ موارد سقط جنین از جملدده سددقط جنددین توسددط پزشددک،  622جنین زن حامله به واسطۀ ضرب یا اذیت و آزار زن حامله ) سقط   . 4

 غیر قابل گذشت است( 

 ( 632امتناع شخص از دادن طفلی که به او سپرده شده است )  . 5

 ( 633ت ) رها کردن طفل یا شخصی که قادر به محافظت از خود نیست در محلّی که خالی از سکنه اس  . 6

 ( 641های مخابراتی دیگر ) مزاحمت با تلفن یا دستگاه  . 7

 ( 647تدلیس در نکاح )  . 8

 ( 648افشای اسرار مردم )  . 9

 ( 668اخذ نوشته یا سند یا امضاء یا ُمهر با جبر و قهر یا اکراه و تهدید )  . 10

 ( 669تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا افشای اسرار )  . 11

 ( 673استفاده از سفید امضاء یا سفید مهر ) سوء  . 12

 ( 674خیانت در امانت )  . 13

 ( 677و   676برخی از مصادیق تخریب )  . 14

 ( 679گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی که شکار آنها توسط دولت ممنوع است ) ُکشتن حیوان حالل  . 15

 ( )اتالف اسناد دولتی غیر قابل گذشت است.( 682اتالف اسناد غیردولتی )  . 16

 ( 685و   684، تاکستان، باغ میوه، آسیاب، درخت نخل متعلق به دیگری ) دن محصول متعلق به دیگری، تخریب نخلستان چران  . 17

تخریب محیط زیست و منابع طبیعی و تصرف عدوانی و ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حددق در مددواردی کدده امددالک و اراضددی متعلددق بدده   . 18
اکنددون فقددط  به طور مطلق قابل گذشددت بددود امددا هم   690جرائم موضوع مادۀ    1399( )تا قبل از اصالحات  690اشخاص خصوصی باشد ) 

 زمانی که امالک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد قابل گذشت است(. 

 ( 692تصرف ملک دیگری به قهر و غلبه )  . 19
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 ( 693تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق برای بار دوم )  . 20

 ( 694نف یا تهدید ) ورود به منزل یا مسکن دیگری به ع  . 21

 ( 697افترا )  . 22

 ای غیر قابل گذشت است( ( )نشر اکاذیب رایانه 698نشر اکاذیب )  . 23

 ( 699افترای عملی )  . 24

 ( 700هجو و انتشار هجویه )  . 25

 ( 717و    716برخی مصادیق تصادفات رانندگی   . 26

 ( 744ای ) هتک حیثیت رایانه  . 27

)هر چهار جرم زمانی قابل گذشددت هسددتند کدده    ربایش و    سرقت ساده و    بری و امثال آن کیف و    سرقت مقرون به یکی از پنج شرط مشدد  . 28
،  661،  657،  656ارزش مال مسروق )مال مورد سرقت( بیش از دویست میلیون ریال نباشد و سددارق فاقددد سددابقۀ مددؤ ر کیفددری باشددد( ) 

665 ) 

در حکم کالهبددرداری و جرائمددی کدده مجددازات  یک میلیارد ریال یا کمتر باشد، جرائم  انتقال مال غیر، کالهبرداری به شرطی که مبلغ آن   . 29
دیده )َصرف  نظددر از مبلددغ آن(، تمددام  شود در صورت داشتن بزه کالهبرداری دربارۀ آنها مقرر شده یا طبق قانون کالهبرداری محسوب می 

 دیده. سال دارد در صورت داشتن بزه   18که مرتکب آن زیر   8تا    5جرائم درجۀ  

ق.م.ا قابل گذشت هستند جرائم تعزیری مندرج در فصل حد قددذف و کتدداب دیددات هددم    104فوق که به تصریح مادۀ  عالوه بر جرائم    -10نکته  

 قابل گذشت هستند. 

سال سن دارد الزم به توضیح است اگر جرم ارتکابی از جرائمی باشددد کدده طبددق قددانون قابددل    18در مورد جرائمی که مرتکب آن زیر    -11نکته  

سال نیز )َصرف نظر از میزان مجازات آن( قابل گذشت است اما عالوه بر این جرائم، کلیددۀ جددرائم    18مورد افراد زیر  گذشت هستند آن جرم، در  
 دیده دارند قابل گذشت هستند. سال که بزه   18افراد زیر 

ی و تددرک  انفدداق   توان به جرم صدور چددک پرداخددت نشدددن از جمله جرائمی که در قوانین خاص قابل گذشت محسوب شده است می   -12نکته  

   شوند. قانون حمایت خانواده از جرائم قابل گذشت محسوب می   15قانون صدور چک و مادۀ    11النفقه اشاره کرد که بر طبق مادۀ  افراد  واجب 

 مبحث چهارم ـ مرور زمان

 و صدور حكم عقیبتَ زمان  مرور  -105 ماده

تعزیددرات منصددوص ) عزیيررائم موجب تَعقیب جَتَدر صورتی  (عام و کلی دارد  یجنبهو ناظر به نظم عمومی بودد    آمرد است  قواعِداز  )،  مرور زمان

اعددم از قابددل گذشددت و   منصوص شددرعیغیر  تعزیریفقط شامل جرائم    و  شودمیرا شامل ن  حدود و قصاص و دیات  طورهمیدو    شرعی

امددا مددرور زمددان اجددرای حکددم در خصددوص   14مقرر در مادد    یهامجازاتدر بید  ق.م.ا.    115مادد    2ر.ک تبصرد    .است  گذشترقابلیغ

از تياریخ  یيا  )مرور زمان تعقیب( نشيده عقیبتَ ،زیر دِواعِرم تا انقضای مَکند که از تاریخ وقوع جُرا موقوف می  تعزیرات منصوص شرعی هم جاری است(

ب مددتهم در دادگدداد کیفددری یدد )تعق )مرور زمان صدور حکم(  قطعی منتهی نگردیده باشد  كمِبه صدور حُحقیقی تا انقضای این مواعد  عقیبی یا َتآخرین اقدام َت

، با سقوط مجددازات شودمی)قرار موقوفی تعقیب صادر  زیان مدعی خصوصی قاطع مرور زمان دعوای کیفری نیست(  ضرر وبرای پرداخت  

 .(حقوق به عنوان مجازات تبعی نداردثیری بر محرومیت از ، ولی مرور زمان تأشودمییز ساقط مجازات تکمیلی ن  ،اصلی
 پانزده سالجه یك تا سه با انقضای رَعزیری دَرائم تَجَ -الف
 ده سالجه چهار با انقضای رَعزیری دَرائم تَجَ -ب 
 هفت سالجه پنج با انقضای رَعزیری دَرائم تَجَ -پ 
 پنج سالجه شش با انقضای رَعزیری دَرائم تَجَ -ت
 .سه سالجه هفت و هشت با انقضای رَعزیری دَرائم تَجَ -ث

 - 1تبصره 

 در اجيرای یيك وظیفيه قيانونی از قبیيل (شددودمیشامل کارکنان اداری و مأمورید انتظامی ن) حقیقی، اقدامی است که مقامات قضيائیعقیبی یا تَاقدام تَ

)شددامل  دهنيد.ضائی انجيام میی و نیابت قَلّحَحقیقات یا معاینه مَلعان، تَطّستماع اظهارات شهود و مُإبازجویی،  لب،حضار، جَإ تمثیلی است، حصری نیست()

 .(شودمی... نیز  و  یرقطعیغور حکم  ، صد فرخواستیکصدور    نهایی، قرارهایصدور   ،واردی مانند صدور قرارهای اعدادیم
 - 2تبصره 
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از  در خارجبازداشت متهم  - اصل تعرض ناپذیری پذیرفته شدد هاآندر که نیز مصونیت پارلمانی در کشورهایی   و)  هناطِيصدور قرار اِدر مورد  

کسب مجوز و یا تعلیق قاضی متهم به ارتکاب جرم از سددوی دادگدداد انتظددامی   -  کند میداری  توسط کشوری که از استرداد او خودکشور  

مرور زمددان بدده حالددت تعلیددق   -علیه  و رسیدگی به جرم انتسابی از سوی مفتری به مفتری  همچنید در جرم افترا تا تعیید تکلیف  -  قضات

 دمددادونیز  21رجوع کنید به مادد ) .شودشروع مینوط به صدور آن است، رأی مرجعی که رسیدگی کیفری مَ  تیقطععقیب از تاریخ  ، مرور زمان تَ(د ی آیدرم

 (.1394اصالحی  1392  قانون آیید دادرسی کیفری مصوب  624الی  620

 .شودمیتصرف عدوانی و تجاوز به اراضی ملّی مستوجب مجازات بازدارنده است اما مشمول مرور زمان ن  -1نکته 

و بدده ایددن علددت  گددرددمیموجب امحای محکومیت ن گاههیچبرخالف امور حقوقی، در امور کیفری مرور زمان همیشه است اما   -2نکته  

جددرم بددرای او و در صورت ارتکاب جرم مجدد از سوی مرتکب، با رعایت مقددررات تکددرار   شودمیاجرا گذاشته ن  یمرحلهفقط مجازات به  
 .(29ص  ،آیین دادعسی کیفری ،)دکتر خالقی  شودمیمجازات تعیین  

ی مقددرر هامدددت)شددکایت(  م تعزیری قابل گذشت، اگر قبل از اطالع بزه دیده از وقوع جرم یا قبل از شمول مرور زماندر جرائ  -3نکته  

طه مددتهم حق شکایت ندارد. مگددر اینکدده تحددت سددلق. م. ا سپری شده باشد و جرم مشمول مرور زمان گردد شاکی دیگر    105ماده  در  
ماه وقت دارد شکایت کند نه یک سددال چددون  6مطلع گردد،  7درجه سال و نیم از وقوع جرم تعزیری   2بنابراین اگر شاکی بعد از  ؛  باشد

)ر. ج. ع ف رالاادین خواهددد شددد  105( و جرم مورد نظر مشمول مرور زمان مقددرر در مدداده گرددمیکامل    سال  3ماه )  6بعد از  

 (.268عباز ااد  ص 

 دستور جهت تعقیب و تحقیق صورت گیرد -1  ؛گفت که اقدامی قاطع مرور زمان تعقیب است که دارای دو ویژگی باشد توانمی  -4نکته 

 (.293ص  ،همان، )دکتر الهام و برهانی  دستور ناشی از مقام قضائی دارای صالحیت باشد  -2

تا زمانی که جرم استمرار دارد مددرور زمددان ایجدداد نشددده و   گیردمیدر طول زمان شکل    هاآندر جرائم مستمر که رکن مادی    -5نکته  

مددرور زمددان، تحقددق آخددرین جددزء  مبدددأآغاز مرور زمان از تاریخ انقطاع جرم یعنی پایان رفتار مجرمانه است. در جرائم مرکب هددم   مبدأ
 جرم است.  یدهندهلیتشک

در ارتکاب بزه اعددم از مباشددر و شددریک و   کنندگانشرکت  یکلیهاست، یعنی نسبت به    یرشخصیغانقطاع مرور زمان مطلق و    -  6نکته  

است هرچند تعقیب فقط علیه یکی از آنان یا حتی علیه شخص ناشناس که به اصطالح آن را تعقیب از شددخص ایکددس   مؤ رمعاون جرم  
(x  )(267ص ،  همان، ممس ناتریباشد )صورت پذیرفته    نامندیم. 

 مرور زمان در قوانین خاص:  -7نکته 

 مجازات اسالمی است.: همانند قانون مسلح یروهاین  هایمجازاتجرائم و  (1

 سال است. 3یا آخرین اقدام تعقیبی  انتظامی قضات: از تاریخ وقوع تخلف و بیتعقمدت مرور زمان  (2

یا از آخرین تعقیب انتظامی خواهددد  سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب و 2 :یارانو دفتر دفترانسبت به تعقیب انتظامی و تخلفات سرمرور زمان ن  (3

 بود.

ت بدده ، چنانچه دو جرم با یکدیگر ارتباط داشته باشند قطع مرور زمددان نسددبمرور زمان ناظر به نظم عمومی استنظر به اینکه    -8نکته  

مان مورد رسیدگی قددرار که ارتباطی با یکدیگر ندارند توأ دو جرم چنانچه( لیکن رقت)قتل حین س  ر استدر دیگری نیز مؤ  هاآنیکی از  
 ،)آیین دادعسی کیفااری(ر)قتل یکی و جرح شخصی دیگ ری نیستسبب قطع مرور زمان دیگ  هاآنگیرند قطع مرور زمان یکی از  

 .(345ص  ،محمد آموعی ،جلد اول
دعوای عمومی است به طوری که تعقیب جزائددی و آ ددار آن را از بددین   یکنندهمرور زمان مانند عفو عمومی یکی از طرق زایل    -9نکته  

بنابراین ارتکاب جرم بعد از شمول مرور زمددان مشددمول مقددررات  گرددمیرای آن ه حکمی صادر شده باشد باعث عدم اجو چنانچ  بردیم
 .(262ص  ،همان، مس ناتری)م تعدد و تکرار جرم نخواهد بود

 شكايت زمان مرور  -106  ماده 

  گذشددت رقابل ی غ جرائم  )   گذشت قابل   ق.م.ا(   115مادد    2منصوص شرعی ر.ک تبصرد  عزیرات منصوص شرعی و تعزیرات غیر )اعم از ت   عزیری رائم َتدر َج

)آنچه باعث قطع مددرور زمددان    نكند رم، شكایت  سال از تاریخ اطالع از وقوع ُجت یك  در مدَّ  ر از جرم رَِّضَتهرگاه ُم  ( شود می مشمول مرور زمان شکایت ن   گاد هیچ 

، حيق شيكایت کیفيری او  اعم از کالنتری، دادسرا و شورای حل اختالف است(  صالح ی ذ ، شکایت کیفری توسط بزد دیدد در مراجع شود می شکایت 

  بددردد ی م قانونی به سددر    بازداشت موردی که متضرر از جرم در  )   اختیار، قادر به شكایت نباشد به دلیلی خارج از    م بوده یا َهتَّتحت سلطه ُم  شود مگر اینكه ساقط می 
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ت  قبيل از انقضيای ميدَّ  رم ر از ُجيرِّضَي َتشيود. هرگياه ُمه می ِبحاِسمانع ُم  فِعزبور از تاریخ َرهلت َمُم  ، که در این صورت   ( رد ی گ ی برنم با وجود اطالع از وقوع جرم را در  

)از آنجددا کدده حددق شددکایت  شكایت دارد.    حّق  در مهلت شش ماه از تاریخ وفات نظر وی از طرح شكایت نباشد هر یك از ورثه وی  فوت کند و دلیلی بر صرف   ، مذکور 

 (. باشد می ن   قائم به شخص   چراکه حق است، امکان به ارث رسیدن آن نیز وجود دارد  
 -تبصره 

، ( ایين قيانون105) ميادهرم موضوع شيكایت طبيق جُ شود کهبه شكایت وی یا ورثه او رسیدگی می یدر صورتم بوده، َهتَّغیر از مواردی که شاکی تحت سلطه مُ

 .در خصوص مرور زمان چک( 17/10/1392مورخ  20245/92/7ر.ک نظریه ادارد حقوقی قود قضائیه شمارد ) شمول مرور زمان نشده باشد.مَ

 شکایت:   مرور زمان ی  ها ی ژگ ی و  -1نکته 

 اصواًل یک سال از تاریخ )اطالع از( وقوع جرم )یا برطرف شدن مانع( است.  -1

 ماه از تاریخ وفات حق شكایت خواهند داشت.   6هر یک از ورثه متوفی در مهلت   -2

 تعزیری قابل گذشت جریان دارد )بنابراین در جرائم مستوجب قصاص، دیات و حدود و جرائم تعزیری غیرفابل گذشت جریان ندارد(.   جرائم فقط در   -3

قددانون  109جددز تعزیددرات منصددوص شددرعی و مندددرج در مدداده ه  رائم قابل گذشت موجب تعزیر بج،  ور زمان شکایترقلمرو م  -2  نکته

 .(270ص  ،همان، ممس ناتری) یاسالممجازات  
 مواد مرتبط

 :شوندمی، صدور حكم و اجرای مجازات نبیتعق جرائم ذیل مشمول مرور زمان   ؛قانون مجازات اسالمی 109ماده  
 جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور  -الف
 مبلغ مقرر در آن ماده  تیرعا  باد این قانون 36جرائم اقتصادی شامل کالهبرداری و جرائم مودوع تبصره ماده ج  -ب
 جرائم مودوع قانون مبارزه با مواد مخدر.  -پ

 جازاتمُ  اجراي زمان  مرور -107 ماده

 منصددوص و نصددوص شددرعیمَتعزیرات غیر شامل) عزیریتَ  ب مجازات است(یاز مرور زمان تعق   تربیش  )زمان آن  مرور زمان، اجرای احكام قطعی

از تياریخ قطعیيت ت آن  کند و مدَّرا موقوف می  (شودمیشامل حدود و قصاص و دیات ن  اما  شودمی  گذشترقابلیغاعم از قابل گذشت و    شرعی

 .قانونی است(، مجازات مقرر مرور زمان یمحاسبه، مالک برای )مدت مرور زمان مجازات به قرار زیر است: كمحُ
 سال ستیبجه یك تا سه با انقضای رَعزیری دَرائم تَجَ -الف 
 پانزده سالجه چهار با انقضای رَعزیری دَرائم تَجَ -ب 
 ده سالجه پنج با انقضای رَعزیری دَرائم تَجَ -پ 
 هفت سالجه شش با انقضای رَعزیری دَرائم تَجَ -ت 
 پنج سالجه هفت و هشت با انقضای رَعزیری دَرائم تَجَ -ث 

 - 1تبصره 

ميانع  فعِت یا رَمرور زمان از تاریخ انقضای آن مدَّ )بیانگر تعلیق مرور زمان است( مانعی باشد، فعِرَ ت یاجازات موکول به گذشتن مدَّه مُاگر اجرای تمام یا بقیِّ

 شددودمی، مجازات تکمیلی نیز سدداقط مجازات اصلیزمانی که جرم ارتکابی مشمول مرور زمان اجرای حکم شود عالود بر )شود.  ه میبِحاسِمُ

 همید قانون اعمال خواهد شد(. 25ولی مجازات تبعی به تصریح مادد 

 - 2تبصره 

قيانونی،  یهاناميهموافقتو  ق.م.ا اسددت( 7و  5)منظور مفاد مددواد  مقيرراتدود در حُ باع ایرانیخارج از کشور درباره اتَ  یهادادگاهمرور زمان اجرای احكام  

 است. مادهاین  مقرراتشمول  مَ

 شود.اقدامات تأمینی و تربیتی با حصول مرور زمان ساقط نمی  -1نکته 
 مواد مرتبط

 :شودمیگذاشته    اجراموارد زیر پس از ابالغ به موقع  آراء کیفری در  قانون آیین دادرسی کیفری: 490ماده  
 .کندمیی قطعی که دادگاه نخستین صادر رأ   -الف
 که در مهلت قانونی نسبت به آن واخواهی یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام نشده باشد یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام آن رد شده باشد.  أییر  -ب
 نخستین صادر کرده باشد.  یرأ یید یا پس از نقض  أآن را ت  تجدیدنظرکه مرجع   رأیی  -پ
 مرجع فرجام رسیده باشد. دیتائکه به   رأیی  -ت
 :افتدیمکیفری: اجرای مجازات در موارد زیر به تشخیص و دستور قادی اجرای احكام به تعوی    یدادرسقانون آیین  501ماده  
 دوران بارداری  -الف
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 پس از زایمان حداکثر تا شش ماه  -ب
 دوران شیردهی حداکثر تا رسیدن طفل به سن دو سالگی  -پ
 اجرای مجازات شالق در ایام حیض یا استحاده.  -ت
در بهبققودی وی شققود، قادققی  ریتققأخبه بیماری جسمی یا روانی مبتال باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری یققا   هیعل محكومدرسی کیفری: هرگاه  قانون آیین دا  502ماده  

هبققودی بیمققار نباشققد، قادققی یققری امیققدی بققه ب. چنانچققه در جققرائم تعزانققدازدیم، اجرای مجازات را به تعوی  نظر پزشكی قانونی تا زمان بهبودیاجرای احكام کیفری با کسب 
، پرونده را برای تبدیل به مجازات مناسب دیگر با در نظر گققرفتن دلیل با ذکرمانع بودن آن برای اعمال مجازات،   و  هیعل محكوم، پس از احراز بیماری  اجرای احكام کیفری

 .کندمیی قطعی ارسال رأ   یصادرکنندهو مجازات به مرجع نوع بیماری  

منصوص شرعی اعددم از قابددل گذشددت و غیددر قابددل گذشددت تعزیرات اعم از منصوص شرعی و غیرمرور زمان اجرای مجازات در    -1نکته  

 پذیرفته شده است.

اجددرا گذاشددته   یمرحلهیعنی فقط مجازات به  ؛  شودمیمحکومیت ن  یامحامرور زمان مجازات، مسقط مجازات است اما موجب    -2نکته  

 .شودمین

، مدت مرور زمددان تعقیددب انتظددامی قضددات را از تدداریخ وقددوع 1390قانون نظارت بر نحوه رفتار قضات مصوب  25تبصره ماده    -3نکته  

 .داندیمسال   3تخلف و یا آخرین اقدام تعقیبی  

نظامیان از شمول قانون مجازات اسددالمی خددارج بددوده و مشددمول مقددررات آیددین   م نظامی مقررات مرور زمان در خصوص جرائ  -4نکته  

 .(ک .ق. آ. د 624الی   620)ر.ک مواد  دادرسی کیفری است

اسددت و مددورد محاسددبه قددرار  کیفیددات مخففدده و مشدددده مندداط یمحاسبهدر مرور زمان اجرای مجازات، مدت بدون توجه به   -5نکته  

 یعنی مجازات مقرر در قانون نه مجازات مقرر در دادنامه.  گیردمی
 جازاتمُ زمان  مرور انقطاع -108 ماده

تاریخ شروع مرور زميان، تياریخ قطيع  ت قطع شود،شروع ولی به هر علَّ (شودمیمشمول مرور زمان ن گادچیهحکم در حال اجرا )  جازات،هرگاه اجرای مُ

جيازات براثير رفتيار عميدی است مگر اینكه اجرای مُ  انقطاعجازات است و در مواردی که بیش از یك نوبت قطع شود شروع مرور زمان از تاریخ آخرین  اجرای مُ

 شود.عمال نمیکه در این صورت مرور زمان اِ مانند فرار از زندان یا عدم بازگشت از مرخصی() حكوم قطع شده باشدمَ

دیوان عالی کشور در خصوص پذیرش ادعا دادرسی، اجرای حکم را در صورت عدم اجرا تا اعدداده دادرسددی و صدددور حکددم   یرأ  -1  نکته

 .(275 ص، همان، )ممس ناتری مجدد به تعویق خواهد انداخت لذا قاطع مرور زمان است
 زمان  مرور شمول  از خارج  مئراجَ -109 ماده

 شود:نمی جازاتاجرای مُو  كمصدور حُ، عقیبتَشمول مرور زمان رائم ذیل مَجَ

 (.1375قانون مجازات اسالمی بخت تعزیرات مصوب   512الی  498رجوع کنید به مواد  ) رائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشورجَ -الف

مشمول مرور  تواند می)بر اید اساس جرائم در حکم کالهبرداری مانند فروش مال غیر و معامله معارض   کالهبرداریرائم اقتصادی شامل  جَ  -ب  

 :داردیمکه مقرر  28/8/93  مورخ  2040/93/7مشورتی شمارد    ینظریه)استثناء: به استناد    ( این قانون36)  مادهرائم موضوع تبصره  و جَ  زمان باشد(

 ميادهدر آن ر رَّقَيبا رعایت مبلغ مُ (.شودمیمشمول مرور زمان  ییشوپولجرم    1392قانون مجازات اسالمی مصوب    109مقررات مادد    تی با رعا

میلیارد ریال یددا بددیت از  1یعنی  36میلیارد ریال است نه مبلغ مقرر در تبصرد مادد   1یعنی بیت از    ق.م.ا  36  )پم منظور مبلغ مقرر در مادد

فددروش مددال غیددر بدده ؛  20/2/93  مددورخ  361/7)نظریه مشورتی ادارد کل قود قضائیه شمارد    (شودمیآن. اید شرط شامل کالهبرداری هم  

نظریه ادارد کل حقوقی قود قضددائیه   .کالهبرداری قلمداد شدد است  1308  ر مصوبک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیی   ماددصراحت  

 .(.م.ا مشمول مرور زمان نخواهد بودق 109رعایت نصاب مقرر در بند ب مادد  با 92 /24/12مورخ  2481/7شمارد 
 ردِّخَمُ موادرائم موضوع قانون مبارزه با جَ -پ 

 ند قرار گیرند.توانمیبرخی از جرائم مذکور در این ماده در صورت وجود سایر شرایط الزم مشمول مرور زمان شکایت    -1نکته 

 .شودمیدر حال انتقال مشمول مرور زمان تعقیب صدور حکم و اجرای مجازات    هایدادهجرم شنود غیرمجاز    -2نکته 

قددانون مجددازات اسددالمی در   105به دلیددل وجددود مدداده    شوندمیور زمان نجرائم موجب تعزیرات منصوص شرعی مشمول مر  -  3نکته  

 قانون مجازات اسالمی. 115ماده   2تبصره 

باشد اعددم از   یبا سند رسم  دیکه معامله دوم با  شودیممعامله نسبت به مال واحد گفته  ک یاز    شیانجام ب  به:  معارض  یمعامله  -4نکته  

 .رمنقولیغ  ایمال مورد معامله منقول باشد    نکهیا
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اعددم از منقددول و  یمنفعددت مددال ای نینسبت به ع یعاد ای یکه: »هرکس به موجب سند رسم  داردیق.  بت مقرر م  117ماده    -5نکته  

به حددبس بددا اعمددال  بیتعهد معارض با حق مزبور غا ایمعامله  یاشخاص داده و بعد به موجب سند رسم  ایبه شخص    یق یحق   منقولریغ
 سال محکوم خواهد شد.« 10تا   3شاقه از  

انجددام  یدوم با سند عدداد یو معامله یاول با سند رسم یمعامله ایواقع شوند   یاول و دوم هر دو با سند عاد  یچنانچه معامله  -6نکته  

 ایدد و  یانطباق باشد اما اگر هر دو معامله بددا سددند رسددم قابلرینتقال مال غمعارض محسوب شده و ممکن است با جرم ا  یگرفته، معامله
معددارض مددذکور   یانجام شده باشد، رفتار مرتکب مشمول حکم معامله  یدوم با سند رسم  یو معامله  یسند عاد  ااول ب  یکه معامله  نیا

 قانون  بت خواهد بود. 117در م  

 حق قابل تحقق است.  ایمنفعت    ای  نیاعم از ع  منقولریمعارض هم نسبت به مال منقول و هم نسبت به مال غ  یمعامله  -7نکته 

ت طلب( بدون ذکر آن و بدون حفظ حقددوق مددرتهن، حسددب مددورد ممکددن اسدد   قهیاست )و   یگریکه در رهن د  یفروش ملک  -8نکته  

 باشد.  یکالهبردار  لیاز قب گرید  ییمقررات جزا  ایق.  بت   117مشمول م  

و مطلددع   رندددهیابالغ بدده انتقددال گ  یرا برا  یاهیماه اظهار  ک یدارد که ظرف    یقانون  فیاگر مالک از وقوع معامله مطلع شود، تکل -9نکته 

بعددد از   ی. اگرچدده رفتددار وشددودیمحسددوب م  ریغمالک معاون در جرم انتقال مال  صورتنیا  ری. در غدیخود ارائه نما  تیکردن او از مالک
 اصوالً معاونت بعد از وقوع جرم وجود ندارد.  کهوقوع جرم بوده است 

شددده و در  ریغمشمول جرم انتقددال مددال زین رندهیدهنده علم داشته باشد، انتقال گانتقال تیبه عدم مالک زین رندهیگاگر انتقال -10نکته  

 .حکم کالهبردار است
 مواد مرتبط

، فرار آنان مستمر محسققوب دمت به یگان مربوط معرفی ننمایندخ یادامهقانون آیین دادرسی کیفری: کارکنان فراری نیروهای مسلح تا به طور رسمی خود را برای   620ماده  
 .شودمیو مشمول مقررات مرور زمان تعقیب ن  شودمی
جققرم برابققر ب این قانون آیین دادرسی کیفری: مقررات مرور زمان تعقیب نسبت به جرم فرار از خدمت کارکنان پایور جکادرد نیروهای مسلح در مواردی که ارتكا  621ماده  

 نیست. اعمالقابل، مستلزم اخراج آنان از خدمت باشد ،مقررات استخدامی مربوط

 است  ديگر  ازاتمجُ زمان  مرور قاطع جازات،مُ چند  از  يكي  اجراي -110 ماده

، نسيبت بيه دیگير هياتیمحكومد صادر شيود، شيروع بيه اجيرای هير یيك از قطعی متعدِّ یهاتیمحكومحكامی كم یا اَهرگاه در مورد یك شخص به موجب حُ
 مرور زمان است. ، قاطعِهاتیمحكوم

تی و مددد  آوردیدرمدد دیگر را به حال تعلیددق    هایمحکومیت، مرور زمان  هامحکومیتاست که اجرای هریک از  منظور مقنن این    -1  نکته

 .(255ص  ،جلد سوم ،همان، )دکتر اعدبیلی آیدنمی، جزء مدت مرور زمان به شمار  که حکم محکومیت اجرا نشده است

 است زمان  مرور مبدأ حكم،  يا  قرار لغو -111 ماده

)نه زمددان  كم است.غو قرار یا حُشروط، مبدأ مرور زمان، تاریخ لَكم آزادی مَلیق یا حُقرار تعَ لغوشروط در صورت آزادی مَ  یاعطا  یاجازات  علیق اجرای مُدر موارد تَ

 .صدور حکم و قرار(

است ولی با ارتکاب جددرم یددا عدددم تبعیددت از دسددتور   نمودهیماگر محکوم از تعلیق اجرای مجازات و یا آزادی مشروط استفاده    -1نکته  

دادگاه باعث لغو قرار تعلیق و حکم آزادی مشروط شده باشد، مرور زمان از تاریخ لغو قرار یا حکم شروع خواهددد شددد و ندده زمددان صدددور 
 (.293ص ، همان، محسنی)دکتر الهام و   حکم

 زمان مرور  قطع  اثر -112 ماده

عقیيب فقيط دربياره  هر چند َت  شود می   اعمال نشده باشند،    یا عقیب شده  از آنكه َت  اعم و معاونان    شرکا ه  و نسبت به کلیِّ  ( )و غیر شخصی است ق است  طَلُم  قطع مرور زمان، 

)ایددد مددادد در    حكوميان اسيت. رم قاطع مرور زمان نسبت بيه دیگير َمیا معاونان ُج  شرکا كم در مورد برخی از  شروع شده باشد. همچنین شروع به اجرای ُح  ها آن یكی از  

 . خصوص قطع مرور زمان تعقیب جاری است( 

مباشددرین یددا معدداونین    ی بقیه این ماده تعقیب یا مجازات یک نفر از مباشرین یا معاونین جرم باعث قطع مرور زمان نسبت به    بر اساس   -1نکته  

 است. 
 اشخاص حقوق در  جازاتمُ يا تعقیب موقوفي ثیرأت  عدم -113 ماده

 ،صيالح رجعِدر مَتواند دعوای خصوصی را رم میر از جُرِّضَتَخصوصی نیست و مُ  عیِدَّمُحقوق    یفایاستجازات، مانع از  كم یا اجرای مُموقوف شدن تعقیب، صدور حُ

 .خواهد بود( رگذاریتأثمرور زمان تنها بر دعوای عمومی  )به  .نماید اقامه

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


 کنونی حقوق محشی آزمونی قانون مجازات اسالمی در نظم /64

 

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

 :شوندمیجرائم زیر مشمول مرور زمان ن  -1نکته 

 کالهبرداری (1

 شدهبندیطبقهاطالعات   یآورجمع (2

 امنیتیداخل شدن به اماکن سیاسی و  (3

 انواع مرور زمان کیفری:  -2نکته 

 شكایتالف( مرور زمان 

 تعقیبب( مرور زمان 

 صدور حكمج( مرور زمان 

 اجرای مجازاتد( مرور زمان 

 .گرددمیگفت که بعد از شمول مرور زمان اجرای مجازات، محکومیت از سجل کیفری شخص حذف   توانمی  -3نکته 

قددانونی، مشددمول   یهانامددهموافقتخارج از کشور نسبت به اتباع ایرانی در امور کیفری، در حدود مقددررات و    هایدادگاهاحکام    -4نکته  

 .شوندمیمرور زمان  

ب و توقف اجرای حکم بر ا ر مرور زمان، از این نظر که اعمال تعقیب و مجازات و یا انصددراف از تردیدی نیست که موقوفی تعقی  -5نکته  

داشته باشد و مانع استیفای   یریتأ نسبت به حقوق متضرر یا متضررین از جرم    تواندمیآن ناظر به حقوق جامعه و منافع جمعی است. ن
 .(219ص ، )دکتر آموعی همان  حقوق آنان گردد

آیین دادعسی  ،)دکتر آموعی مقرر در قانون است نه در حکم دادگدداه هایمجازاتی مرور زمان، هامدتمالک محاسبه   -6نکته  

 .(217ص  ،1ج  ،کیفری

 .(ق.آ.د.ک 20ر.ک ماده  )  شودمیسقوط دعوای عمومی به هر جهت منجر به سقوط دعوای خصوصی ن  -7نکته 

 مجرِمبحث پنجم ـ توبه مُ

 دّحَ موجب  مئجرا  در توبه  اثر -  114 ماده

)منظور از تسلط یا دسيتیابی  )اما اگر قبل از دستگیری یا تسلط هبَحارَو مُ (شودمیتحت هیچ شرایطی با توبه ساقط ن) ذفقَ یاستثنابه  دّرائم موجب حَدر جَ

م قبيل از َهتَّهرگياه مُي ق.م.ا( 114مادد  1. تبصرد شودمیبر او توبه کند حد ساقط  (شيودمیبه دستگیری منتهی  رحله قبل از دستگیری است که لزوماًمجرم یك م  بر

اعم از قضات دادسرا و دادگاد است بدددید ترتیددب ) ندامت و اصالح او برای قاضی ، توبه کند وی قطعی است()منظور قبل از صدور رأ  رماثبات جُ

قانون آیید دادرسددی  13بند ج مادد  بر اساسو در خصوص محرز بودن توبه دادیار یا بازپرس  باشد میکه احراز توبه در دادسرا قابل قبول 

ذف با اقيرار ثابيت شيده غیر از قَ رائم فوقهمچنین اگر جَ  )الزامی است(  گردد.از او ساقط می  دّز شود، حَحرِمُ  (کنند میکیفری قرار موقوفی تعقیب صادر  

عفو مجرم را توسيط رئيیس  یعنی تکلیفی برای انجام اید امر ندارد(اختیاری است ) تواندمیرم، دادگاه ب حتی پس از اثبات جُكِرتَباشد، در صورت توبه مُ

 .)عفو خصوصی( ه از مقام رهبری درخواست نمایده قضائیّقوِّ
 - 1تبصره 

معنای مخالف: در صورت دستگیری و تسلط بر محارب، با توبه به استناد مادد ) ط بر او موجب سقوط حد اسيت.لُّسَب قبل از دستگیری یا تَحارِتوبه مُ

 (.شودمیهمید قانون مجازات محارب ساقط ن 116
 - 2تبصره 

اق بس یيا شيلّبه حَ مادهج در این رَندَمُ رحِجازات به شَتوبه و سقوط مُ در صورتب كِرتَانجام گیرد، مُ دیدهبزه اغفالبا  و یا    کراهإ،  نفعُرم به  واط هرگاه جُنا و لِدر زِ

 (.شودمیی مجازات محسوب  )در نتیجه: توبه در اید حالت از معاذیر مخففه شود.حكوم میمَ هاآنجه شش یا هر دوی رَعزیری دَتَ

قددانون آیددین  13و در خصوص محرز بودن آن دادیار یا بازپرس بر اساس بنددد ج مدداده   باشدمیاحراز توبه در دادسرا قابل قبول    -1نکته  

 .کندمیدادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر  

 نیدد ا مجددازات اسددت.سقوط مجازات بدده عنددوان مددوارد معافیددت از  یزمرهتوبه مرتکب پیش از  بوت جرم و یا دستگیری او در   -2نکته  

 است.  مجازاتکننده از  عذرهای معاف یزمرهع در  موضو

 .شودمیتوبه، باعث سقوط، تقلیل یا تبدیل حدود شرعی    -3نکته 
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بددا توبدده  8تددا  6و در خصوص جرائم تعزیری هم فقط جرائم درجدده    شوندمی، قصاص و دیه با توبه ساقط نجرائم قذف، محاربه  -4نکته  

 ند قرار گیرند.توانمیشامل تخفیف    5تا   1ساقط و جرائم درجه 

 در صورت توبه دادگاه مکلف است مرتکب را از مجازات معاف کند. 8الی    6در جرائم تعزیری درجه    -5نکته 

دادسددرا قابددل اعمددال نبددوده و   یمرحلددهق.م.ا در    115و    114»دادگاه« در مواد    عبارتمقررات مربوط به توبه با توجه به ذکر    -6نکته  

ص  ،دکتر هادی عسااتمی ،)آیین دادعسی کیفری مربوط به توبه را به دادگاه کیفری اعالم نمایددد  یادله  تواندمیدادسرا فقط  

142.) 
 عزيريتَ  مئجرا برخي  در توبه  اثر - 115 ماده

 بيرای او اصيالح و دامتنِي و چه قبل از دستگیری باشد و چه بعد از دستگیری() نمایيد توبه بكِرتَمُ چنانچه هشت  و  هفت  شش،  جهرَدَ  عزیریتَ  رائمجَ  در

 (5تددا    1)درجدده    رائمجَي  سایر  در  )چه توبه قبل از اثبات جرم باشد چه بعد از اثبات جرم()الزامی است(  .شودمی  ساقط  جازاتمُ  شود،  زحرَمُ  قاضی

اید مادد شامل تعزیرات  ق. م. ا()   38مادد   )ر.ک   . نماید  اعمال   را   جازات مُ   خفیف تَ  به  راجع  مقررات  )اختیاری است(   تواندمی  دادگاه  عزیرتَ موجب

 . ( باشد می منصوص شرعی  نابراید اثر توبه در تعزیرات غیر ق.م.ا ب   118مادد    2به استناد تبصرد    شود می منصوص شرعی ن 
 - 1 تبصره

 .گيرددنمی جياری شيود،می عميالإ هياآن ميورد در )اعم از منصوص یا غیرمنصوص( عزیيریتَ رائمجَ  تكرار  مقررات  که  کسانی  درباره  توبه  به  راجع  مقررات

 115مادد    2. تبصرد  اند شددهمچنید در مورد کسانی که مرتکب تعزیر منصوص شرعی    گیردنمیتکرار جرم حدی مشمول اید تبصرد قرار  )

 (.ق.م.ا
 - 2تبصره 

ب( ( و )اليفبندهای )( و 7ماده )ب( بند )و همچنین  توبه در حد داریم اما در تعزیرات منصوص شرعی نداریم(  نکهی ا)جالب    مادهاین    مقرراتطالق  اِ

)تعزیددرات منصددوص شددرعی بدده  شيود.عزیرات منصوص شيرعی نمی( این قانون شامل ت105َ( و )94(، )93(، )46(، )45(، )40(، )39)(،  27)  ( و مواد8)  ماده

که در شرع مقدس اسالم، برای یک عمل معید نوع و مقدار و کیفر مشخص شدددد باشددد بنددابراید مددواردی کدده بدده   شودمیتعزیراتی گفته  

یگر، به طور کلی و مطلق برای عمل تعزیر مقرر گردیدد است و نوع و مقدار آن معددید نشدددد اسددت، موجب روایات و یا هر دلیل شرعی د

 .((2/6/92مورخ  1019/7)نظریه مشورتی ادارد کل حقوقی قود قضائیه شمارد   شودمیتعزیر منصوص شرعی محسوب ن

 .شودمیقبل از ا بات جرم موجب سقوط کلیه مجازات  توبه  8تا    6در جرائم تعزیری درجه   -1نکته 

 .ق.م.ا بخش تعزیرات 512برای دیدن تخصیص این ماده رجوع کنید به ماده    -2نکته 

 و ا ر ندارد:  شودمیتوبه در این موارد پذیرفته ن  - 3نکته 

 قصاص  -1

 دیات  -2

 قذف  حد  -3

 توبه کندحد محاربه مگر اینكه قبل از دستگیری و تسلط بر او   -4

 تعزیری منصوص شرعی در جرائم  -5

 م تعزیریدر جرائ  ،در فرض تكرار جرم  -6

 ق.م.ا. 278ماده   22و تبصره  248و  116ر.ک به مواد   -4نکته 
 مواد مرتبط

تنهققا از  هققامجازاتنوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهققد یققا تبققدیل یققا سققاقط نمایققد. ایققن   کیفیت،  تواندمی: دادگاه نقانون مجازات اسالمی  219ماده  
 ، تقلیل یا تبدیل است.قانون قابل سقوط  در اینیفیت مقرر  طری  توبه و عفو به ک

 هبَحارَمُ و قذف دّحَ صاص،قِ  ديه، در  توبه ثیرأت  عدم -116 ماده

 گردد.با توبه ساقط نمی (ق.م.ا 114مادد  1. ر.ک تبصرد منظور توبه بعد از تسلط یا دستگیری است)ه بَحارَذف و مُقَ دّصاص، حَدیه، قِ

تددا 1، دیات، جرائم مکرر تعزیری و جرائم تعزیری درجدده محاربه از میان جرائم مستوجب حد، قصاص به طور کلی جرائم قذف و  -1  نکته

، )ماامس ناااتری موجب تخفیف مجازات مرتکددب گددردد تواندمی 5تا 1و توبه تنها در جرائم تعزیری درجه  گرددمیبا توبه ساقط ن  5

 .(284 ص، همان
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 توبه احراز  لزوم - 117 ماده

شود. چنانچيه پيس از  کتفاء نمی إ ب  ِكرَتعای ُمّدو به ِا گردد  احراز باید ت وی داَمو ِن اصالح گردد، توبه، جازات می خفیف ُمَت یا ، موجب سقوط ب ِكرَتتوبه ُمدر مواردی که 
گيردد. در ایين  جيراء می إ جيازات و ُم لغی ُمگرفته شده  در نظر خفیفات جازات و َتسقوط ُم ب تظاهر به توبه کرده است ِكرَتکه ُمراجع به توبه، ثابت شود  مقررات عمال إ 

)و در مددورد جددرائم مسددتوجب حدددی    )الزامی است(   شود. حکوم می عزیری َمجازات َتُم  حداکثر ب به  ِکرَتُم  عزیر باشد از نوع َتجازات  مورد چنانچه ُم

 . ( گردد می اید خصوص تشدیدی اعمال ن   و در   شود می اجرا 

 از دستگیری مرتکب، توبه وی موجب سقوط مجازات است.  محاربه، قبل  در جرم   -1نکته 

با اقرار  ابددت   که  . در جرائم موجب حد غیر از قذفشودمیدر جرم محاربه، توبه قبل از ا بات جرم موجب سقوط کلی مجازات    -2  نکته

عفددو مجددرم را توسددط رئددیس قددوه قضددائیه از مقددام رهبددری  تواندمیشده باشد، در صورت توبه مرتکب، حتی پس از ا بات جرم، دادگاه 
 درخواست نماید.

 توبه  اعالم زمان - 118 ماده 

به مقامددات مربوطدده مربوط به توبه را  یادله، متهم نتواند کم)در صورتی که به هر دلیلی قبل از قطعیت ح  كم،حُ  تیقطعتا قبل از    تواندمیم  َهتَّمُ

از طریق اعددادد دادرسددی دالیددل را  تواند میارائه کند و پم از قطعیت حکم ادله مربوط به توبه به ویژد توبه قبل از اقرار را به دست آورد 

ارائه  دادگاد( )در یا رسیدگی (را)در دادسعقیب مورد به مقام تَ بِسَه مربوط به توبه خود را حَادلّ ارائه نماید و اید امر از موجبات اعادد دادرسی است(

 .نماید

است و قضات دادسرا در احراز توبه نقشددی ندارنددد امددا مطددابق  تجدیدنظرهرچند مرجع احراز توبه قاضی دادگاه اعم از بدوی یا   -1  نکته

به مرجع تعقیب یا رسیدگی ارائه نمایددد   را  خود  یتوبهمربوط به    یادلهاز قطعیت حکم،    قبل  تااین ماده، این حق به متهم داده شده که  
تخدداذ تناد توبه قرار موقوفی تعقیددب صددادر کنددد و ابه اس  تواندمیکه منظور از مرجع تعقیب، دادسرا است ولی در این حالت نیز دادسرا ن

 .(97 و 96ص   ،مجتبی باعی ،یین دادعسی دانشگاهی)آ تصمیم نهایی با دادگاه است

 جازاتمُ خفیفتَ يا سقوط  به  تاندادسِ  اعتراض -119 ماده

 (تجدیدنظر یا دیوان عالی کشددور اسددتکه حسب مورد دادگاد ) تجدیيدنظرع ِ رجَتواند به مَجازات باشد، میخفیف مُسقوط یا تَ  خالفمُ  تاندادسِچنانچه  

 .و همچنید است شاکی() .کند اعتراض

، محاربه با شددهادت دو مددرد عددادل ا بددات شوندمیشاهد ا بات    4در مقابل جرائم حدی مثل زنا، لواط و مساحقه که با شهادت    -1نکته  

 .شودمی
 مواد مرتبط

ی قابققل قضققائ یحوزهاستان همان  تجدیدنظر، حسب مورد در دادگاه شودمیموارد زیر که قطعی محسوب  کیفری جز در هایدادگاهقانون آیین دادرسی کیفری: آراء  427ماده  
 و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است: تجدیدنظر
 جرائم تعزیری درجه هشت باشد.  -الف
 کامل باشد.  یهید  دهمکیاز  ترکم هاآن، در صورتی که میزان یا جمع ارش  ای هیدجرائم مستلزم پرداخت    -ب

 ، همان مجازات قانونی اولیه است.تجدیدنظرجایگزین حبس، معیار قابلیت    هایمجازاتدر مورد   :1تبصره 
واسققت واخققواهی یققا ، اناطققه و تعویقق  صققدور حكققم اسققت. قققرار رد درخمنققع و موقققوفی تعقیققب قرارهققاییققا  ،برائققت ،، اعققم از محكومیققتتجدیققدنظر: آراء قابققل 2تبصققره 

 باشد.  یدنظرخواهیتجداصل دعوا، قابل به   راجع   یرأ ، در صورتی مشمول این حكم است که یدنظرخواهیتجد
 

 مبحث ششم ـ اعمال قاعده درأ 

 بههشُ  اثر - 120 ماده

 باشددد میقانون مجددازات اسددالمی  14)جرم به صورت مطلق مورد اشارد قرار گرفته است و شامل تمام جرائم مقرر در مادد   رموقوع جُ  هرگاه

برخی از شرایط آن و یا هریيك از  یا جبران خسارت دارد و هم حق خصوصی افراد است( یجنبهالبته دیه در هر حال باید جبران شود چون هم 

 بِسَیا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حَ ی است نه شخص متهم(ید شبهه ناظر بر تردید مقام قضائا)  هبَهمورد شُشرایط مسؤولیت کیفری  

 شود.ذکور ثابت نمیشرط مَ یارم مورد جُ

کیفری و عدددم وجددود  در قانون مجازات اسالمی به شرط، ایجاد شبهه در شرایط وقوع جرم و شرایط مسؤولیت  أاعمال قاعده در  -1نکته  

 .گیردمیه مذکور صورت  هدلیل نفی بر شب

که به زنا اکراه شده است، به صرف ادعددا، در صددورتی کدده   نمایدمیدگی ادعا  ی، در ضمن رسشودمیشخصی مرتکب زنای ساده    -2نکته  
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 صدق احتمال گفتار وی داده شود، مسؤولیت ندارد.

 .گرددمیه و عدم ارائه دلیل بر نفی آن مجازات ساقط  هم غیر حدی، به صرف وجود شبئدر جرا  -3نکته 

 ؛أشرایط اعمال قاعده در  -4نکته 

 ولیت کیفری.شرایط مسؤیا شرایط وقوع جرم و  وقوع جرم یا در در ههبایجاد ش  -1

 عدم وجود دلیل بر نفی شبهه مذکور.  -2

 یرهیدد داو در واقع    کندمیمذکور در این ماده، عدم مجازات متهم در صورت شک بر مجرم بودن یا نبودن متهم صدق    یقاعده  -5نکته  

 قوانین کیفری قابل قیاس است. مضیقو از این جهت با تفسیر    کندمی تربستهو    ترتنگ مجرمیت را 

جددرم یددا هریددک از شددرایط مسددؤولیت   دهندهلیتشددکدر صورت وجود شبهه یا تردید در وقوع جرم، هر یک از اجزاء و شرایط    -6نکته  

دلیل کند و اگر نتوانست شبهه را رفع کند، جرم یا شددرایط مددذکور  ابددت   یاقامهکیفری، دادرس مکلف است بر نفی این شبهه و تردید  
 (.268ص ، همان، )دکتر الهام و برهانی و دادرس مکلف به صدور حکم برائت است  شودمین

کیفری محقق باشد ولیکن در ارتباط با شددرایط تشدددید  تیمسؤولشرایط    طورنیهمشرایط آن و    یمههدر مواردی که جرم با    -7نکته  

نسبت به اصل جرم قابل اعمال نیست ولیکن نسبت به تشدید مجازات قابددل اعمددال   أصورت قاعده در  در اینمجازات شک و تردید باشد  
 .(287ص ، همان، )ممس ناتری خواهد بود

 مواد مرتبط
ولیت کیفققری را در زمققان ارتكققاب جققرم نمایققد در ؤموجب حد هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجققود یكققی از موانققع مسقق   : در جرائمقانون مجازات اسالمی  218ماده  

ز بققه بینققه و سققوگند پذیرفتققه صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعا کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شققكنجه گرفتققه شققده اسققت ادعققای مققذکور بققدون نیققا
 .شودمی

 به بررسی و تحقی  است. مو فمسقط حد نیست و دادگاه    ، صرف ادعا،اکراه، ربایش یا اغفال ،با عنفعفت   و جرائم منافی  االرضیفدر جرائم محاربه و افساد  :1تبصره 
 اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قادی در محكمه انجام گیرد. :2تبصره 

 اثر شُبهه در جرائم موجب حَد -121 ماده

رم یيا شيرط مورد جُ  بِسَبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل، حَرف وجود شُذف، به صِاالرض، سرقت و قَیفِ  افسادحاربه،  به استثنای مُ  دّرائم موجب حَدر جَ

 )مثل جرم زنای محصنه(. شود.ذکور ثابت نمیمَ

شبهه نیز موجددب تزلددزل در رکددن   و  گیردمیماهوی بوده که در اعمال آن در فرض بروز شبهه صورت    یقاعده  أقاعده در  اصوالً  -1نکته  

ی باید حسب مورد اقدام به صدور قددرار مقام قضائ أمقام اعمال قاعده در از این رو در گرددمینی )معنوی( و در نتیجه عدم تحقق جرم روا
جاازای  یانااهیچهاعگز ساا االت یمااد یبندطبقه یمجموعااه ،اسااماعیل ساااوالنی) دینمامنع تعقیب یا حکم برائت 

 .(415ص ، عمومی
 رائمبخش سوم ـ جَ

 رمل ـ شروع به جُفصل اوّ

)اعمالی که دال بر وجود قصد مجرمانه در تعقیب و تکمیل جرم به نحوی که تگر عامل خارجی دخالت نکند و مانع تحقق جرم نگردد 

 (گردد میجرم به طور کامل واقع 

 رمجُ  در شروع - 122 ماده

و شروع به اجيرای آن  ترک فعل است قابل تحقق نیست( هاآنشروع به جرم در جرائمی که عنصر مادی  اصوالً) رمی کردههر کس قصد ارتكاب جُ

فددرض  یمبدداالتیبو  یاطیدد احتیبیا جددرائم حاصددل از  غیرعمدیشروع به جرم فقط در جرائم عمدی امکان تحقق دارد و در جرائم )نماید،  

شروع به جرم در جرائم مطلق نیز خیلی دور از   چند امکانهر    شروع به جرم دارند   م مقید هستند کهوع به جرم مصداق ندارد و نیز جرائشر

)یعنی ق بماند، لَّعَواسطه عامل خارج از اراده او قصدش مُ لكن به (قانون مجازات اسالمی بخت تعزیرات 639رجوع کنید به بند ب مادد    ذهد نیست

 شيود:جيازات میشرح زیر مُ به به نتیجه نرسیدد است(  اشمجرمانهاینکه شخص مصر بر ارتکاب بودد است اما بدون میل و رضای وی خواست  

 )یعنی در همه جرائم شروع به جرم نداریم مگر مواردی که تصریح شدد باشد(

جيه رَعزیيری دَتَ بسحَ جه یك تا سه است بهرَعزیری دَبس تَبس دائم یا حَحَ  یا قصاص(  اعداماعم از  )حیات،    لبِسَ  هاآنجازات قانونی  رائمی که مُدر جَ  -الف

 ق.م.ا بخت تعزیرات را نسخ ضمنی کردد است( 613ق.م.ا، مادد  122)بند الف مادد    چهار
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محرومیددت از حقددوق  دو سددالا سال بدد  10تا  5حبم بیت از )جه چهار است رَعزیری دَبس تَقطع عضو یا حَ  هاآنجازات قانونی  رائمی که مُدر جَ  -ب  

 جه پنجرَعزیری دَتَ بسحَبه  (اجتماعی

اق یا جيزای عزیری یا شلّبس تَبه حَ  جه پنج استرَعزیری دَبس تَیا حَ  )مانند شرب مسکر، قوادی و ...(  یدّاق حَشلّ  هاآنجازات قانونی  رائمی که مُدر جَ  -پ  

 ششجه رَنقدی دَ

نددد: سدداختد کلیددد بددرای ارتکدداب ، مانانگدداری نمددودد اسددتطددور مسددتقل جرم  مقدددمات را بدده  یهیتهدر مواردی استثنایی    گذارقانون)

 (.(159ص  ،همان ،)گلدوایانسرقت
 -تبصره 

در مَقام بیان جرم ) رم غیرممكن باشداطالع بوده وقوع جُبی هاآنب از كِرتَمُ ی کهمادّرم داشته، لكن به جهات ِرتكاب جُرتكابی، ارتباط مستقیم با اِهرگاه رفتار اِ

که  4/12/92مورخ  2300/7)مطابق نظریه مشورتی ادارد کل حقوقی قود قضائیه  رم اسيت.كم شروع به جُشده در حُ، اقدام انجاماست(  مادی  محال

 .(شودمیق.م.ا شامل جرم عقیم و محال  122پم مادد  شودمیشامل جرم عقیم هم  92ق.م.ا سال  122صدر مادد    د ی گویم

 .شودمیشده است به مجازات شروع به جرم محکوم    نسبی  شخصی که مرتکب جرم محال  -1نکته 

 شروع به جرم در خصوص قصاص عضو ساکت است.  -2نکته 

مسددتقلی نداشددته   یمجرمانهگرفته عنوان  شروع به جرمشان مجازات قانونی ندارد اگر عمل انجام  8ی  ال  6جرائم تعزیری درجه    -3نکته  

 باشد.

قددانون مجددازات  122و پ مدداده  هر شروع به جرمی مجازات ندارد و در واقع جرم نیست. مگر اینکه مشمول بندددهای الددف، ب  -4نکته  

مصددوب قانون مبارزه بددا قاچدداق کدداال و ارز   57ر.ک ماده  )  : شالق تعزیری.مانند؛  خاص جرم انگاری شده باشد  یا در قوانین  باشد  یاسالم
 .(94  یاصالح. 92

 .باشدمیعامل خارج از اراده   یواسطهبهمفهوم شروع به جرم، شروع عملیات اجرای جرم و معلق ماندن قصد    -5نکته 

جرم شروع بدده آتددش زدن جنگددل، بدده   1392ون توجه به مقررات قانون مجازات مصوب  بد  1375طبق قانون تعزیرات مصوب    -6نکته  

 شده است.  ینیبشیپعنوان شروع به جرم 

شددده   ینیبشیپبا توجه به قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبرداری چنانچه در اصل ارتشاء، انفصال دائم    -7نکته  

 .شودمیباشد در شروع به ارتشاء مجازات سه سال انفصال موقت داده  

 نشده است.  ینیبشیپقانون    شالق تعزیری است، در  هاآنمجازات شروع به جرم در جرائمی که مجازات قانونی    -8نکته 

و مجازات آن اصددوالً   شودمیت عدم تکافوی وسیله واقع نبه علت عدم امکان تحقق موضوع یا به عل  کهجرم محال جرمی است    -9نکته  

 مجازات مقرر برای شروع به جرم است.

 عینی استفاده کرده است. ینظریهدیوان عالی کشور در بحث شروع به جرم بیشتر از    -10نکته 

ی جرم که اگر برای مرتکددب انصددراف حاصددل شددود و عددایقی عبارت است از توسل به عوامل اجرائشروع به جرم مطابق اصول    -11نکته  

 .(12/8/1329مورخ  1924شماره  ی وحدت رویه )رأ  د جرم ناگزیر به وقوع بپیونددنرس

 است.  الذکرفوقبه جان مقامات سیاسی داخلی و خارجی در قانون مجازات اسالمی، شروع به قتل مقامات    سوءقصدمنظور از   -12نکته 

»الف« به قصد کشتن »ب« طنابی خریداری کرده است، با فرض تعقیب موضوع و احراز مطلب مزبور توسط قاضی، »الف« بددا   -13نکته  

 اقدام، فاقد تعقیب کیفری است.این میزان از  

در اختیددار سددارق قددرار   و  سددازدیمکه از سرقت سارق اطالع داشته کلیدی برای ورود به مکان وقوع سرقت    دسازیکلشخصی    -14نکته  

 تام است.. در این فرض اقدام سازنده کلید، جرم  شودمیو سرقت مورد نظر انجام ن  شودمی، لکن قبل از وقوع سرقت کلید گم  دهدمی

 اگر شخصی تیری را به سوی انسانی پرتاب نموده و تیر مزبور به فرد مورد نظر اصابت ننماید، جرم عقیم اتفاق افتاده است.  -15نکته 

 شروع به جرم از دو رکن ایجابی و سلبی تشکیل شده است:  -16نکته 

 شروع به اجرا() ییاجراورود به عملیات    -1

 عدم انصراف ارادی.  -2
 شخص را به خاطر ارتکاب شروع به جرم، مجازات نمددود توانمیاگر هر یک از دو رکن تحقق نیافت، شروع به جرم انجام نپذیرفته و نکه  
 (.245ص ، همان، و برهانی دکتر الهام)
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 122و    143و    20که شخص حقیقی در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب شروع به جرم شود به استناد مددواد    یدر صورت  -17نکته  

 .باشدمیقانون مجازات اسالمی قابل تعقیب و مجازات  

 مجازات شروع به کالهبرداری، حداقل مجازات کالهبرداری و برحسب مورد انفصال دائم و موقت از خدمات دولتی است.  -18نکته 

 دیوان عالی کشور رجوع کنید. 635در رابطه با این ماده به رأی وحدت رویه   -19ه نکت

 :شودمیمحسوب ن  جرم ریزشروع به جرم در جرائم   -20نکته 

 معاونت در شروع به قتل عمد (1

 8تا  6جرائم تعزیری درجه   (2

با چند نفر ارتباط جنسددی برقددرار   هاآنخانمی آلوده به ویروس ایدز با هدف مبتال کردن مردان به ویروس مزبور به قصد قتل    -21نکته  

. در صورت نامشروع بودن ارتباط، عالوه بر زنا مرتکب شروع به جرم قتل عمدی شوندمیاز مردان مبتال به ویروس ن  کدامچیهاما    کندمی
 شده است.

 مجرمانه.  ینتیجهمجرمانه عبارت است از اراده ارتکاب به حصول د  صق   -22نکته 

 و عدم ترک ارادی است. بر آنعنصر مادی شروع به جرم، شروع به اجرا و اوضاع و احوال حاکم    -23نکته 

 تعیددین خواهددد شددداگر فردی یک فقره شروع به جرم و یک فقره جرم تام انجام دهد مجازات وی بر اساس قواعد تعدد جرم   -24نکته  
 .(1393مورخ    719312148نظریه مشورتی شماره  )

کشنده بوده است معلوم شددود کدده قبددل از   او کهپس از اصابت تیر در مغز    یولمثال: اگر شخص »الف« به سوی »ب« تیراندازی نموده،  
 تیراندازی با ایست قلبی فوت کرده است.

که مرتکب شروع به اجرای جرم نماید یعنی وارد قلمرو عملیات اجرای جرم شود و بددر   شودمیشروع به جرم از زمانی محقق    -25نکته  

، و برهااانی دکتر الهام) ا ر اوضاع و احوالی مستقل از اراده مرتکب انجام و به پایان رساندن جرم معلق مانده و به نتیجه نرسد

 (.245ص ، همان
کدده  کندددمیشروع به جرم دو نظریه عینی و ذهنی وجود دارد طبق نظریه عینی شروع به اجرا زمانی تحقق پیدا در خصوص    -26نکته  

و چدده بدده عنددوان کیفیددت مشدددده جددرم  دهندهلیتشددکفاعل یکی از افعالی را که در تعریف قانونی جرم آمده است چه به عنوان عنصددر 
. کندددمیمرتکب شود. برای مثال در جرم سرقت به محض اینکه مرتکب حرز را شکست یا از دیوار باال رفت شروع به اجددرا تحقددق پیدددا  

 (.220ص  ،1ج ، ر.ج.ع  ،)دکتر اعدبیلیعینی تبعیت نموده است   ینظریهدیوان عالی کشور از 

و پددیش از ورود بدده اتدداقی کدده الددف در آن حضددور دارد،  شددودمیقتل در خانه الف را شکسته و وارد حیدداط قصد  شخصی به    -27نکته  

او برای جرم تخریب عمدی و ورود به عنف به مسکن دیگری قابل تعقیب است و در خصوص شروع به قتل قابل تعقیب   شودمیدستگیر  
اجرای شده باشد و در خصددوص قتددل  یمرحلهل تحقق است که مرتکب وارد مطابق با نظریه عینی شروع به قتل زمانی قاب  چراکهنیست  

اجرایی نشده است تا به اتهام شروع به قتل نیز تحت تعقیب قددرار گیددرد بنددابراین اتهامددات وی صددرفاً تخریددب   هنوز مرتکب وارد مرحله
 و ورود به عنف به مسکن دیگری است.  عمدی

وقوع رسیده ولددی هماننددد شددروع بدده جددرم   یمرحلهو به    درآمدهجرمی است که به اجرا  جرم محال برخالف شروع به جرم،    -28نکته  

شرط تحقق شددروع بدده جددرم نیسددت  گاههیچاز آن عاید نشده است، توضیح اینکه ضروری است که امکان یا عدم امکان نتیجه،   یاجهینت
بماند مرتکب شروع به جرم که محال است و به واسطه موانع خارجی اجرای جرم معلق    کند  میهرگاه کسی قصد ارتکاب جر  گریدانیببه

 (.329ص ، 2ج  ،)دکتر اعدبیلی، ر. ج. ع شده است

ولددی بنددا بدده علتددی   کندددمی، عملیددات اجرایددی را نیددز شددروع  کندددمیمقدددمات جددرم را فددراهم    یکلیددهدر جرم عقیم فددرد    -29نکته  

. با توجه به قددانون مجددازات اسددالمی، اگددر شودمیمعلق  اشمجرمانهاو مانند عدم مهارت یا دقت قصد   یارادهخارج از    ینیبشیپرقابلیغ
 خاص داشته باشد قابل مجازات خواهد بود. یمجرمانهجرم عقیم عنوان  

 الث باعث قطع جریان ارتکاب شددود امددا ایددن مداخلدده،   یمداخلهدر ارتباط با انصراف ارادی: نکته قابل تأمل زمانی است که    -30نکته   

مثالً  الث با توصیه به مرتکب یا متنبه کردن او با نصیحت و بدون اعمال قددوه قهریدده باعددث   .نمایدمیصفت ارادی بودن انصراف را زایل ن
ی که مرتکب با شنیدن آژیر نیروهای انتظامی که مشغول گشددت زنددی هسددتند از ادامدده مسددیر مجرماندده انصددراف انصراف او شود یا زمان

. صورت دیگر زمانی است که انصراف مرتکب کامالً به صورت ارادی نیست مانند زمانی که مرتکب نه به علددت متنبدده شددده بلکدده دهدمی
 .نمایدمیر دارد اقدام به انصراف این تصور غلط که شخصی در صحنه جرم حضو یواسطهبه
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در تمامی این موارد انصراف ارادی است و به واسطه عامل خارج از اراده قصد مرتکب معلق نمانده است بنابراین شروع به   رسدمیبه نظر  
 .(249ص ، همان، و دکتر برهانی دکتر الهام)  جرم تحقق پیدا نکرده است

 .باشدمیات نشروع به ارتکاب جرم محال و شروع به ارتکاب جرم عقیم، جرم نبوده و قابل مجاز  -31نکته 

ک یدرجددهسلب حیات، حبس دائم، شالق حدی، قطع عضو و حبس تعزیددری  هاآنبرای جرائمی که مجازات قانونی این ماده    -32نکته  

 8و   7و    6تا پنج باشد شروع به جرم را جرم انگاری نموده است بنابراین شروع به جرم در جرائمی که مجازات آن حبس تعزیری درجدده  
مصادره اموال، شالق تعزیری، جزای نقدی به هر میزان، انفصددال دائددم یددا موقددت، محرومیددت از   هاآناست و نیز در جرائمی که مجازات  

 (.252ص ، همان، دکتر الهام و برهانیباشد )میاست، دارای مجازات ن  هارسانهشار حکم در  حقوق اجتماعی و انت

ترک فعددل اسددت محقددق و  هاآنبنابراین شروع به جرائم در جرائمی که عنصر مادی ؛ شروع به اجرا مستلزم عمل مادی است -33نکته  

شخص  ابت گردید و تکلیف انجام نگرفت جرم محقق است و فرصت و مجددالی بددرای  یعهده ابت نیست زیرا به محض اینکه تکلیفی به  
 (.219ص  ،جلد اول، ر ج ع، اعدبیلی)  ستینشروع به آن 

و   غیرعمدددیقبلی برای ارتکاب جرم )عنصر معنوی( ضروری است و لذا در جرائم    یمجرمانهبرای تحقق شروع به جرم، قصد    -34نکته

ص   ،حقوق جاازای عمااومی  یهاستهیبا،  )گلدوایانجرائم ناشی از تخلف از نظامات دولتی، فرض شروع به جرم منتفی است

168.) 
 ق.م.ا: 124و  123مجازات شروع به جرم موضوع ماده    -35نکته 

 :هاآندر جرائمی که مجازات قانونی  الف:

 4حبس تعزیری درجه  = 3تا   1درجه حبس تعزیری  -3دائم( ابد )حبس  -2سلب حیات  -1

 :هاآندر جرائمی که مجازات قانونی  ب:

 5بس تعزیری درجه ح = 4حبس تعزیری درجه  -2شطع عضو  -1

 :هاآندر جرائمی که مجازات قانونی   :ج

 = 5حبس تعزیری درجه  -2 الق حدی  -1

 6درجه جزای نقدی  -3 یا 6 الق تعزیری درجه   -2 یا 6حبس تعزیری درجه  -1

 مراحل ارتکاب جرم:  -36نکته 

 (شودمیشروع به جرم وارد عملیات اجرایی ن برخالفجرم نیست مگر تبانی که   اصوالً)  قصد ارتكاب جرم  -1

 (قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات 664 و 611و  610 جرم نیست مگر در مورد مواد اصوالً)  تهیه مقدمات  -2

 شروع به عملیات اجرایی  -3

 )جرم تام(  اتمام جرم  -4

نی بر آموزش شنا به مب یقراردادی شنا با شخصی شروع به جرم در جرمی که عنصر مادی آن به صورت ترک فعل است: مرب  -37نکته  

حفظ حیات فرزند، شرط شود. حال اگر شخص، فرزند خود را برای آموزش شنا به وی بسددپارد  قراردادفرزند وی منعقد نماید و در ضمن 
شدن او هددیچ اقدددامی  ت وی و با قصد غرقیو فرزند جهت آموزش شنا وارد آب شود و در معرض غرق شدن قرار گیرد و مربی شنا با روئ

محکومیت مربددی شددنا   رسدمیرا نجات دهد به نظر    وارد استخر شده و او  فرزند( و در همین لحظه پدر  یقراردادم ندهد )ترک فعل  انجا
 .(292ص ، همان، ممس ناتری)  باشد  بالاشکالبه شروع به قتل عمدی  

 رمجُ  ارتكاب  قصد -123 ماده

 ا بخت تعزیرات(ق.م. 664 و 669 و  611)به استثناء موارد مذکور در مواد    رم استقداماتی که فقط مقدمه جُو اِ  اتیعملرم و یا  رتكاب جُصد اِقَ  دِرَّجَمُ

پلدده بددرای  یهیدد تهمثددال: )  باشد.جازات نمیمُ  )منظور شروع به جرم است(  رم نیست و از این حیث قابلرم ندارد، شروع به جُو ارتباط مستقیم با وقوع جُ

 .(ا بخت تعزیراتق.م. 610و  609به استثناء موارد مذکور در مواد یا خیر سرقت که ممکد است برای سرقت مورد استفادد قرار گیرد 

جرم باشددد و از ایددن حیددث نیددز قابددل مجددازات  تواندمیمعنی مخالف: عملیات و اقداماتی که ارتباط مستقیم با وقوع جرم دارد    -1نکته  

 باشد.

 رمجُ  ارادي رکتَ - 124 هماد

اسيت  ب شدهكِرتَلكن اگر همان مقدار رفتاری که مُ  شودعقیب نمیتَم،  رک کند به اتهام شروع به آن جرُخود آن را تَ  به ارادهُ  رمی نماید وهرگاه کسی شروع به جُ
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 .انصراف ارادی()مثال: تهیه اسلحه برای قتل و کمید کردن و  شود.حكوم میجازات آن مَبه مُ رم باشدجُ

بودن در انجام دادن جرم و گناه اسددت، یعنددی شخصددی بددا علددم بدده اینکدده  پروایببه شارع و   ییاعتنایبتجری به معنی تمرّد و    -1نکته  

رفتاری، جرم و گناه است آن را مرتکب شود سپس معلوم شود که آن کار گناه نبوده است مثالً شخصی با قصد نوشیدن شراب، مایعی را 
اسددت ت و مثالً آب سیب یا آب انگور بوده  که آن مایع شراب نبوده اس  شودمیو پس از خوردن مشخص    آشامدیمکه شبیه شراب است  

 (.259ص ، همان، دکتر الهام و برهانی)

 جُرم در  شركت ـ دوم فصل

 رمجُ در شاركتمُ  - 125  ماده 

و نوع جددرم چدده  نه عنصر معنوی    شود می )در شرکت در جرم فقط عنصر مادی در نظر گرفته    ُجرمی   اجرائی   ات ی عمل   در   دیگر   اشخاص   یا   شخص   با   کس   هر 

)در اینجا جرم مستوجب مجازات تعزیددری مددالک    ، ُجرم   و   )نیاز به وجود بیت از یک شخص است(   کند   مشارکت   ( مهم نیست   غیرعمدی عمدی و چه  

  باشيد   مسياوی   آنان   کار   اثر   خواه   و   نباشد   خواه   باشد   کافی   ُجرم   وقوع   برای   تنهایی   به   یك   هر   رفتار   خواه   باشد   ها آن   همه   ( )اعم از فعل یا ترک فعل   رفتار   به   مُسَتَند   است( 

  ُجيرم   در   شَيریك   ، که امکان شرکت و مشارکت در آن باشد مثل سرقت و نه شددرب خمددر و یددا زنددا(   شود می شرکت در جرائمی محقق  )   متفياوت   خواه 

قابل تحقق است اما در اید جددرائم    غیرعمدی شرکت در جرم در جرائم  )   غیرعميدی ِ َجرائم   مورد   در .  است   ُجرم   آن   مستقل   فاعل   ُمجازات   او   ُمجازات   و   َمحسوب 

سپردد شدددد در  )مثال: کوتاهی در حفظ و نگهداری مرتکبی که به مأموران  باشد    نفر   چند   یا   دو   َتقصیر   به   مُسَتَند   ُجرم،   چنانچه   نیز   معاونت قابل تحقق نیست( 

)اگددر میددزان مداخلدده  .  است   ُجرم   آن   مُستقل   فاعِل  آنان، ُمجازات   از   یك   هر   ُمجازات   و   شوند می   َمحسوب   ُجرم   در   شریك   ُمقصِّران،   دادگاد حاضر شود اما فرار کند( 

 ق.م.ا(   38متناسب با آن مجازات را تخفیف دهد بند ج مادد   تواند می شریک در مقایسه با دیگران کمتر باشد قاضی 
 -تبصره 

ازات شریک مجازات مورد هم مج در اید) صياصقِ مانند تعزیرات مجازات فاعل مستقل است( شرکا)مجازات هر یک از  دود،جازات حُعمال مُإ

مجددازات فاعددل  شرکامورد برخالف قصاص، حدود و تعزیرات مجازات  در اید) و دیات ق.م.ا( 374تا  378)ر.ک مادد  (فاعل مستقل است

م و چهيارم ایين م، سوّدوّ  یهاکتابنایت با رعایت مواد  در مورد شرکت در جِ  (اند هی دپرداخت    مسئولبه صورت مساوی    شرکایست بلکه  مستقل جرم ن

 (.غیرعمدیدر جرائم تعزیری است اعم از عمدی و  شرکاپم اید مادد شامل مجازات ) .گیردقانون انجام می

، مانند اینکه: الف و ب در قتل )ب( نقددش داشددته باشددند کدده در باشد  شرکاعلیه نیز جزء  در شرکت در جرم ممکن است مجنی  -1  نکته

 هرچند دیگر قابل مجازات به دلیل عدم حیات نباشد.  شودمیمحسوب    شرکااین صورت خود ب نیز جزء  

و ضروری نیست و تحقق شرکت در جرم نیازمند توافددق قبلددی   شرکاوحدت قصد    ،برای تحقق شرکت در جرم برخالف معاونت  -2نکته  

 الزم نیست.  اصالًاز قصد و رفتار دیگری   اطالعحتی  

به صورت فعل یا ترک فعل چه با تبانی و چه بدون تبانی باشد در نتیجه شددرکت   تواندمیرفتار مجرمانه جهت شرکت در جرم    -3  نکته

 معاونت در جرم، هم به صورت فعل و هم به صورت ترک فعل قابل تحقق یافتن است. برخالفدر جرم 

قددانون مجددازات اسددالمی  369مدداده ) باشد غیرعمدیعمدی و رفتار دیگری  شرکادر شرکت در جرم ممکن است رفتار یکی از   -4  نکته

 .(1392مصوب 

مانند کسی که مردم را به قصد بر هم زدن امنیت بدده جنددگ   دهدمیمباشر معنوی کسی است که جرم را توسط دیگری انجام    -5  نکته

 کنددد ییربدداآدمیا شخصی که توسددط دیگددری   قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات(  512ماده  )  کنندو کشتار با یکدیگر اغوا و تحریک  
 .(164 ص ،همان، ان)گلدوایزات اسالمی بخش تعزیرات(  قانون مجا 621)ماده  

عینددی و ایران در صورتی که شریکی از کیفیات تخفیف دهنددده   مطابق مبانی و قواعد کلی »شرکت در جرم« در حقوق کیفری  -6  نکته

در صورتی که شخصی دارای کیفیات مشدده شخصی باشددد  و ؛مقرر است شرکاسایر    برخوردار باشد، این کیفیات نیز در موردنه شخصی  
 سرقت در شب.  مثالًی عینی   یری ندارد برخالف کیفیات مشددهتأ  شرکاسایر    در تشدید مجازات

ار بددا برهم زدن امنیت کشددور بدده جنددگ و کشددت»هرکس مردم را به قصد    قانون مجازات اسالمی به این شرح است؛  512ماده    -7  نکته

« اگر مردم بددا تحریددک ایددن گرددمیسال حبس محکوم   5تا    1از اینکه موجب قتل و غارت شود یا نشود به    نظرصرفیکدیگر اغوا کند،  
 .باشدمیاین فرد محرک،    یمجرمانهفرد مبادرت به کشتار کنند، عنوان 

در خصوص جرائم مرکب امکان مشارکت در جرم تحقق دارد. زمانی که عنصر مادی جرم از اجزاء مختلفی تشکیل شددده باشددد   -8  نکته
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نفر به وسایل متقلبانه جهددت فریددب دیگددری تمسددک جوینددد و چند  به عنوان مثال اگر دهندیمانجام بخشی از آن را  شرکاو هر یک از 
)دکتاار الهااام و شددوندمینمایند تمامی این افراد شددریک در جددرم محسددوب  تحصیل    خوردهبیفربرخی دیگر اموال را از شخص  

 (.149ص ، همان، برهانی
 کسی که کودکی را توسط دیگری برباید، عنوان وی فاعل معنوی جرم است.  -9 نکته

یعنددی اعمددال  ؛باشددد هدداآن یهمهمالک شرکت در جرم در قانون مجازات اسالمی، این است که جرم ارتکابی مستند به عمل   -10  نکته

 کم باشد. ریتأ در وقوع جرم باشد هرچند این   مؤ رارتکابی  

 ضروری نیست.  شرکابرای تحقق شرکت در جرم وحدت قصد    -11 نکته

 نفر یا بیشتر باشد، مجازات هر یک از آنان مجازات فاعل مستقل است.  که ناشی از خطای دو  غیرعمدیم در جرائ  -12 نکته

 یر به تخفیف مجازات او به تناسب تددأ ارکه دادگاه اختی شودمیضعیف بودن مداخله و مباشرت شریک در ارتکاب جرم، باعث   -13  نکته

 اسالمی.قانون مجازات   38به استناد ماده   عملش داشته باشد.

 اشخاص است.  یهمهی و استناد جرم به رفتار  شرکت در جرم شرکت در عملیات اجرائمعیار    -14 نکته

 است.  گذارقانون  ینیبشیپشرط اساسی قابلیت تعقیب مرتکب معنوی جرم به عنوان مباشر    -15 نکته

 ، مجازات فاعل مستقل است.غیرعمدیم  مجازات شرکای جرائ  -16 نکته

 ؛شرایط تحقق شرکت در جرم  -17 نکته

 مهم نیست.  هاآننفر در عنصر مادی جرم البته تأثیر مداخله   2حداقل    یمداخله  -1

 از علت وقوع جرم باشد.  یجزئیعنی رفتار هرکدام  شرکامستند بودن جرم به عمل همه   -2

 ضروری است. شرکا  یهمهاحراز علم و عمد یا تقصیر   -3

چون مجازات شرکت در جرم مجازات فاعل مستقل است بنابراین کیفیات مخففه و مشدده به صورت مستقل در نظددر گرفتدده   -18  نکته

حامل سالح باشد تشدددید   شرکاحتی اگر یکی از    651  ماده. البته این مورد استثنایی دارد؛ مثالً در خصوص جرم سرقت موضوع  شودمی
 (.115ص  ،حقوق جزای عمومی ،تر ف رالدین عباز ااد )دک  شودمیبار    هاآنمجازات بر همگی 

ه و سددایر امددوال او کفدداف پرداخددت دیددون را زه فرار از ادای دین به دومی فروختیه آگاه است که بایع، ملکی را با انگیلَا منتقلٌ  -19  نکته

 ینحددوهن  قددانو  21رجوع کنید به مدداده  )  وی را مورد تعقیب کیفری قرار داد  توانمی. در این خصوص با عنوان در حکم شریک  کندمین
 .(مالی  هایمحکومیتاجرای 

مکددن اسددت هددر یددک از می که عنصددر مددادی جددرم از افعددال متعدددد و متفدداوت تشددکیل شددده مدر جرائم مرکب یعنی جرائ  -20  نکته

به یکی از افعال متنوع مبادرت کنند، بدده طددوری کدده مجمددوع افعددال ارتکددابی بدده جددرم عینیددت بخشددد مددثالً در جددرم   کنندگانشرکت
به وسایل متقلبانه دست آویزد اما شریک دیگر مال را تحصیل کند در این صورت نیز هددر دو شددریک در جددرم   شرکاکالهبرداری یکی از  

 (.82ص ، 2ج ، . ج. عر ،)دکتر اعدبیلی  شوندمیشناخته  

مددرتکبین و   یهمددهکدده جددرم منتسددب بدده    یاگونددهشرکت در جرم به معنای مداخله افراد در عنصر مادی جددرم اسددت، بدده    -21نکته  

 (.345ص ، همان، دکتر الهام و برهانیگردد )محسوب    کنندگانشرکت

ضربه چدداقو  5کمیت و میزان دخالت شریک در جرم، مدخلیتی در تحقق یا عدم تحقق مشارکت ندارد. مثالً شخص الف بر ا ر -22نکته  

 .و قتل مستند به ضربات وارده باشد. مشارکت در قتل عمد محقق شده است  رسدمیضربه چاقو شخص ج به قتل   2شخص ب و  

نیسددت کدده حتمدداً  گونددهنیادت قصد مرتکبان جرم شرط مشددارکت نیسددت یعنددی در مشارکت در جرم برخالف معاونت، وح  -23نکته  

 (.م.اق 369ر.ک. مدداده ) بایستی قبل از ارتکاب جرم یا در حین ارتکاب با یکدیگر جهت تحقق جددرم بدده تفدداهم و توافددق رسددیده باشددند
 (.349ص  ،همان ،)دکتر الهام و برهانی

 شرایط مشارکت در جرم:  -24نکته 

 ارتكابی بایستی قابلیت مشارکت داشته باشد.جرم   -1

 است. معنایب... امكان شرکت در این جرائم   جرائمی مثل ترک نفقه همسر، زنا، لواط، شرب خمر و 

 انجام عنصر مادی مجرمانه(.) یاجرائمشارکت در عملیات   -2

 .کنندگانشرکت  یهمهاستناد رفتار به  -3
کدده بدده مقتددول زده  یاضددربهکدده از ده  داردیم. گزارش پزشکی قانونی بیان ندینمایممثال الف و ب شخص ج را با ضربات چاقو زخمی 
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الددف و ب را بدده عنددوان شددرکت در قتددل مددورد   توانمیباعث مرگ شده است در این حالت ن  واردشدهکه به قلب او    یاضربهشده است،  
 (.348-347صص ، همان، )دکتر الهام و برهانی  داردنقتل به هر دوی ایشان استناد   چراکهپیگرد قرار داد  

نیز امکان مشارکت وجود دارد مثالً دو داروساز که بر ا ر اشتباه در محاسبه موجب مسموم شدددن داروی   غیرعمدیدر جرائم    -25نکته  

گردنددد میمحسددوب    شدددهواقع  یحاد دده  دروارد گردد شددریک در جددرم    کنندگانمصرفو در نتیجه مرگ یا صدمات بدنی بر    دشدهیتول
 (.349ص ، همان، دکتر الهام و برهانی)

 مواد مرتبط
در جنایت عمققدی را قصققاص کنققد و دیگققران  شرکایكی از  تواندمیعلیه یا ولی دم ، مجنیمی: در موارد شرکت در جنایت عمدی، حسب موردقانون مجازات اسال  373ماده  

جنایققت پدیققد آمققده  دیه مازاد بر نكهیا بر، مشروط بیش از یكی از آنان را قصاص کند یا شرکا یهمهباید بالفاصله سهم خود را از دیه را به قصاص شونده بپردازند و یا اینكه  
جنایققت را بققه  یهیدرا از  نیز باید سهم خود شودمی، هریک از شرکا که قصاص ننباشند شرکا یهمهقصاص شوندگان ، به قصاص شوندگان را بپردازد. اگر را پیش از قصاص

 بپردازد. شرکانسبت تعداد 
، در صورتی کققه دیققه قصققاص ذشت کند یا با آنان مصالحه نمایدباشد و از ح  خود نسبت به برخی دیگر مجانی گ شرکاعلیه یا ولی دم خواهان قصاص برخی از تبصره: اگر مجنی
 آنان را به قصاص شوندگان بپردازد.  یهید، مازاد  ایتشان باشد، باید پیش از قصاصا ز سهم جن شوندگان بیش

به طور مسققاوی مكلققف  هاآن یعاقلهیا  شرکا، حسب مورد هریک از تراک مرتكب جنایت موجب دیه گردند: هرگاه دو یا چند نفر به نحو اشقانون مجازات اسالمی  453ماده  
 به پرداخت دیه است.

 

 رم جُ  در  عاونتمُ ـ مسوّ فصل

 رمجُ  در عاونتمُ  صاديقمَ -126 ماده

ارتکاب عنصر مادی قابل استناد به مباشر یا شرکای جرم دخالت نداشددته بلکدده از طریددق   )کسی است که شخصاً در  رمجُ  عاونمُ  ،زیر  اشخاص

فریب و نیرن ، ایجاد تسهیالت در وقوع جرم، تهیه وسایل و یا ارائه طریددق در ارتکدداب رفتددار   یک، ترغیب، تهدید، تطمیع، دسیسه یاتحر

 :شوندمی حسوبمَ مجرمانه همکاری و دخالت داشته باشد(

و اگددر دارای    اکددراد متمددایز اسددت نوع تهدید مهم نیست اما با  )   هدید َت  ، ( ی رمال ی غ م  مالی داشته باشد ه   ی جنبه   تواند می )هم    رغیب َت  را   دیگری   هرکس،  -الف  

ثر در وقددوع  و مددؤ ، مستقیم  فردی   باید )   حریك َت  یا   ، مالی دارد(   ی جنبه فقط  )   طمیع َت  ، ( نامشروع بودن باشد دیگر از مصادیق معاونت نیست   مثاًلشرایط اکراد  

وحدددت قصددد و    منزله به ن  شخصی که سکوت کردد را بتوا که عمل    مگر در مواردی   شود می معاونت با ترک فعل محقق ن )   کند   جرم   ارتكاب   به   جرم باشد( 

 فریييب یييا دسیسه با  یا   ( نفقه همسرش توسط مادر   ترغیب پسر برای ندادن یید فعل مباشرت دانست اما معاونت در ترک فعل قابل تصور است  پیوند و تأ 

اگر اید رفتددار یعنددی دسیسدده و   هستند   یرمادیغ)موارد بند الف معاونت به صورت رفتارهای    .گردد  رمجُ  وقوع  موجب  ،قدرت  از  استفادهسوء  یا

 .(باشد می، مورد از مصادیق معاونت نبودد بلکه سبب اقوی از مباشر هل مرتکب نسبت به موضوع جرم باشد فریب و نیرن  سبب ج

کدده البتدده ایددد موضددوع  )   . دهد   ارائه   رتكب ُم  به   را   رم ُج  ارتكاب   طریق   یا   کند   ه تهیِّ  یا   بسازد   را   )به صورت مطلق بیان شدد است(   رم ُج  ارتكاب   وسایل   هرکس   -  ب 

)مددوارد  ( 1375قانون مجازات اسالمی بخت تعزیرات مصوب    664رجوع کنید به مادد  به عنوان جرم مستقل جرم انگاری شدد باشد  تواند می گاهی 

 . بند ب معاونت به صورت رفتارهای مادی هستند( 
 .کند سهیلتَ را رمجُ وقوع هرکس - پ

 -تبصره 

)یک وحدت اجمالی است که با توجه به شرایط وقوع بزد و روابددط معدداون و با تبانی قبلی فرق دارد()  وحدت قصدرم،  عاونت در جُق مُحقُّبرای تَ

بدده معنددی ) قتيران زميانیإیيا  به معنددی زودتددر بددودن() متقدُّو  (گرددمیمباشر و دیگر اوضاع و احوال حاکم بر شرایط مکانی و زمانی احراز 

ولی از نوع همان جرم ) عاون بوده استرمی شدیدتر از آنچه مقصود مُرم، جُفاعل اصلی جُ. چنانچه  شرط استرم  رتكب جُعاون و مُبین رفتار مُ  بودن(زمانهم

 شود.حكوم میتر مَفیفرم خَدر جُ عاونتجازات مُبه مُعاون رتكب شود، مُمُ (سرقت سادد و مشدد نه سرقت و قتل مثالً

فددردی زوج را در ندددادن نفقدده ترغیددب مانند اینکه ؛ است هم قابل تحقق پیونددمیمی که با ترک فعل به وقوع معاونت در جرائ  -1نکته  

 کند.

 به واسطه فقدان قصد در مباشر جرم غیرعمدی ممکن نیست.  غیرعمدیم معاونت در جرائ  -2نکته 

اسددت جددرم قابددل تحقددق و قابددل مجددازات  اما معاونت در شروع به    نداریم()  ستینو قابل مجازات    ریپذامکانشروع به معاونت    -3نکته  

 .داریم()
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، با وقددوع جددرم باشددد زمانهمجرم یا تحقق معاونت در جرم مستلزم این است که اعمال ارتکابی از برای معاونت، پیش از وقوع   -4  نکته

در نتیجدده در  است موضوع جددرم مسددتقلی قددرار گیرندددبط با جرم اصلی باشند، ممکن ه اعمال پس از وقوع جرم هرچند مرتبه طوری ک
 .(167ص ،  )گلدوایانمعاونت همانند شرکت در جرم تبانی شرط نیست مانند اخفای مال مسروقه

معاون در جرم کسی است که شخصاً در ارتکاب عنصر مادی قابل استناد به مباشر یا شرکای جددرم دخالددت نداشددته و تنهددا در   -5نکته  

، دوایانلاا دکتاار گاسددت )با قصد مجرمانه همکدداری داشددته  ولی متمایز از عنصر مادی نفس جرم(  )  یمعنوریق  ارتکاب جرم از ط

 .(126ماد  1 سیرنویای قانون مجااات اسالمی امحش

. در این صورت معاون به مجازات معاونددت در شودمیفاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب   -6نکته  

 .شودمیمحکوم    ترفیخف جرم 

ولیت . مسددؤشددودمیمرتکددب سددرقت نیددز  مقصود معاون جرم از کمک به مرتکب انجام تخریب بوده ولی مباشر هنگام تخریب    -7نکته  

 .باشدمین مطابق قانون ایران مجازات معاونت در جرم تخریب  جنایی معاو

ب  فرزنددد شددخص نام بتکه اگر شخص ج را به قتل نرساند از   کندمیاست و شخص ب را تهدید    یامدرسهشخص الف مدیر    -8نکته  

. در این صورت شخص الددف معدداون در رساندیممدیریت خود خودداری خواهد کرد. شخص ب نیز شخص ج را به قتل  در مدرسه تحت  
 قتل عمدی است.

او شددود عمددل او معاونددت در جددرم قرض کند و تا مدتی مانع ظهور ورشکستگی    تاجر ورشکستهاگر کسی با علم و اطالع برای    -9نکته  

 .(باشدمین 126مطروحه در ماده    شکل خاص معاونت که شامل موارداست )

 شرایط تحقق معاونت به قرار ذیل است؛  -10نکته 

 جرم بودن عمل فاعل از شرایط تحقق معاونت در جرم است. -1

 .شودمیمعاونت در جرم تنها به صورت فعل واقع  -2

 مباشر باید عمل مجرمانه را انجام داده یا شروع به اجرای آن کرده باشد. -3

 ثر باشد.در وقوع جرم مؤعمل معاون باید  -4

 داشته باشد. باید بین عمل معاون و فاعل تقدم یا اقتران زمانی وجود -5

 وجود داشته باشد.  ید بین معاون و فاعل جرم وحدت قصدبا -6

یددا بنابراین مجددرد خددوف از کسددی  ؛  اری باشد که عرف آن را تهدید تلقی کندو عمدی بوده و به مقد  یرقانونیغ  تهدید بایستی  -11نکته  

 یر آن تابع اوضدداع و احددوال ون سرچشمه گرفته باشد. تهدید و تأمعا  زیدآمیتهدو ترس فاعل باید از عمل    رودنمیبه شمار    دچیزی تهدی
ق.م.ا بخش  617در مواردی جرم مستقل شناخته شود. مثل موضوع ماده   تواندمیشخصی و سایر اوضاع و احوال حاکم بر جرم است که  

 ق.م.ا بخش تعزیرات. 669و   668د تعزیرات و نیز موا

ذیل باشد: تحریک باید فردی باشد و موضوع آن فرد باشد نه افراد یک قددوم و قبیلدده و شددهر و   یهایژگیوتحریک باید دارای    -12نکته  

 ر در وقوع جرم باشد به عبارتی تحریک بایستی جزو عوامل مؤ ر بر عمل مجرمانه باشددد. تحریددک . تحریک بایستی مؤستا و امثال آنرو
که ذهن مباشددر  زیآمابهامارتکاب جرم به وضوح بیان و به دیگری القاء شده باشد پس مطلب دوپهلو و   یشهیاندباید مستقیم باشد یعنی  

 .یدآنمیرا به ارتکاب جرم خاص سوق ندهد تحریک به حساب  

معاون همین اندازه که مباشر اصلی را قاصد در ارتکاب جرم بداند و یا قاصد بسازد و در جهت تحقددق ایددن قصددد بدده او یدداری   -13نکته  

 رساند، وحدت قصد حاصل است.

ص اینکه ایددن شددخ رغمیعلفاعل معنوی یا مباشر معنوی: اگر در جرم خاصی، شخصی توسط دیگری مرتکب جرم شده باشد    -14نکته  

ق.م.ا بخش تعزیرات و یا انجام جددرم در حددالتی کدده   621. مثل جرم موضوع ماده  گرددمیمعاون است اما مجازات مباشر به وی تحمیل  
 ق.م.ا. 272یا جرم موضوع ماده    آموزدستفاعل در حکم شیء یا غیر انسان توسط معاون مرتکب جرم گردد مانند سرقت توسط حیوان 

 شروط مورد نیاز تحقق معاونت در جرم:  -15نکته 

. )اگر فعل مباشر اصلی به استناد نص صریح قانون جددرم نباشددد هددر چنددد بدده دیآیموجود فعل اصلی قابل مجازات شرط نخستین جرم معاونت به شمار   -1

 عل مذکور جرم نخواهد بود(.موجب احكام شرع قابل مجازات باشد، معاونت در ارتكاب ف

)بدده عبددارت دیگددر مباشددر جددرم تمددام مراحددل تهیدده  جرم بودن فعل اصلی به تنهایی شرط تحقق معاونت نیست، بلكه فعل مذکور باید به اجرا درآید.  -2
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بوده و یا پس از شروع بدده میددل و اراده چنانچه اعمال مباشر اصلی در حد مقدمه جرم    جرم را شروع کرده باشد(.  کمدستمقدمات را پشت سر گذاشته و  

، )جاازو  حقااوق جاازای عمااومی نددت نیددز محقددق نخواهددد بددودخددود جددرم نباشددد فعددل معاو او متوقف بماند، به شرط آنكه این مقدار عمل

 (.1391،چاپ دوم، دپاعتمان

بمانددد فعددل مددذکور   شروع به اجرا باقی  یمرحلها در  )اگر معاونت به هر دلیلی صورت نگیرد و ی  جرم شناختن فعل معاونت به اجرای کامل آن است.  -3

جرم باشددد کدده در ایددن  نفسهیفجرم نیست چرا که معاونت در شروع به جرم مجازات دارد ولی شروع به معاونت مجازات ندارد. مگر آنكه فعل معاون  

 .(صورت فعل مذکور نه به عنوان معاونت بلكه به عنوان جرم مستقل که شروع به آن نیز جرم است قابل مجازات خواهد بود

 126اده  معاون بایستی به یكی از اشكالی که در مدد   . بلكه شخصباشدمیبرای اینكه معاونت در جرم تحقق پیدا نماید وقوع جرم اصلی به تنهایی شرط ن  -4

 ذکر گردیده در ارتكاب جرم مداخله کند.

 شرایط تحقق عنصر مادی معاونت:  -16نکته 

در مدداده  ذکرشدددهتمددام مصددادیق  چراکهاز طریق افعال منفی و سلبی ایجاد شود.   تواندمییعنی معاونت اصوالً ن؛  رفتار مرتكب، فعل مثبت مادی است  -الف

که در جهت همكاری با سارقان به ایشان اطمینان خدداطر   یاکارخانه)مثال برای معاونت به صورت ترک فعل: نگهبان    ق.م.ا افعال مثبت مادی هستند  126

 (.1394مالی تروریسم مصوب  تأمینقانون مبارزه با  14و نیز ماده  اوردیدرننكرده و آژیر خطر را به صدا   یمقاومتکه در هنگام سرقت   دهدمی

داخل در معاونت نخواهند بود و ممكن است تحددت  شوندمیاز وقوع انجام   د)اعمالی که بع  تحقق عمل معاونت بایستی مقدم یا مقارن عمل اصلی باشد.  -ب

 عناوینی دیگر مانند اخفای مجرمین، اخفای مال مسروقه و ... قابل مجازات باشد(.

مباشددر قصددد ارتکدداب جددرم را  عمددد ریدد غ، چون در جرائم شودمیبایستی گفت معاونت در جرم فقط در جرائم عمدی محقق   -17نکته  

آن قصدی نداشته در نتیجه قصد معاونت در فعلی که حتی برای   یدربارهبرای وی آشکار نبوده و او    گاههیچ،  افتهیانجامندارد، اصالً فعل  
 وم(.د دلج، حقوق جزای عمومی، دکتر محمدعلی اعدبیلیبود ) مباشر مجهول است ناممکن خواهد

 : اندقرارگرفته  گذارقانونمصادیق معاونت که به عنوان خاص مورد نظر   -18نکته 

 ق.م.ا بخش تعزیرات. 549مساعدت مأمور حفظ و مراقبت محبوس در فرار مجرم موضوع ماده  -1

 ق.م.ا بخش تعزیرات. 584موضوع ماده تهیه مكان ارتكاب جرم با علم و اطالع  -2

 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح.  53ترغیب به فرار از خدمت موضوع ماده  -3

 ق.م.ا بخش تعزیرات. 512تحریک مردم به جنگ و کشتار یكدیگر به قصد برهم زدن امنیت موضوع ماده  -4

 ق.م.ا بخش تعزیرات. 669و  617تهدید با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر موضوع ماده  -5

 ق.م.ا بخش تعزیرات. 639تشویق افراد به فساد اخالق و منافیات عفت موضوع ماده  -6

 ق.م.ا بخش تعزیرات. 640نماید موضوع ماده  دارحهیجرمبادرت به تشویق افراد به معامله اشیایی نماید که عفت و اخالق عمومی را  -7

 ات در خصوص مساعدت در اخفای مال مسروقه برای سارقان. ق.م.ا بخش تعزیر 662جرم موضوع ماده  -8

محشای قانون   ،)دکتر ایرج گلدوایان  ق.م.ا بخش تعزیرات  512اغوا و تحریک برای برهم زدن امنیت کشور جرم موضوع ماده    -9

 مجااات اسالمی(.

 صور مختلفی که ممکن است در خصوص معاونت در جرم به وجود آید:  -19نکته 

را بددرای  اشاسددلحه. مددثالً فددردی شودمیو اراده کرده مرتكب  خواستهیمگاهی مباشر اصلی جرم عملی کامالً متفاوت و مغایر با آنچه که معاون آن را -1

تحت عنوان معاونت در جرم  تواندمی. در اینجا معاون نگرددمیاما وی به وسیله آن مرتكب قتل عمدی    دهدمیدر اختیار فرد دیگری قرار    رمجازیغشكار  

 قتل تحت تعقیب قرار گیرد.

ارتكدداب انددواع که منظورش از معاونددت، معاونددت در    نمایدمیگاهی معاون جرم به نحوی به مباشر اصلی یاری رسانده و او را در انجام جرم معاونت  -2

 هر صورتکه انتقام شخص وی را به   کندمیمعاون فرد را تحریک و تشویق    )به اصطالح چک سفید امضاء داده است( مثالً  ده استجرائم به طور کلی بو

ئم دیگددری را ب اموال، سددرقت امددوال قربددانی و جددرااز قربانی بگیرد در اینجا فاعل اصلی جرم ممكن است جرائم متعددی مانند ضرب و جرح، قتل، تخری

 .شودمیمحسوب   ادشدهیمرتكب شود. در اینجا معاون در جرائم 

گاهی قصد معاون از معاونت در ارتكاب جرم به صورت عادی بوده است ولی مباشر در حین ارتكاب جرم دست به ارتكدداب همددان جددرم بددا کیفیددات -3
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ولی مباشددر از ایددن نردبددان در شددب   دهدمیو سرقت از آن در اختیار مباشر جرم قرار  . مثالً معاون نردبانی را برای ورود به منزل دیگری  زندیمای  مشدده

کنددد  یندد یبشیپدر اینجا فرض بر این است که معاون بایسددتی تمددام نتددایک ایددن کددار را    شودمییا حین ورود با عنف و تهدید وارد منزل غیر    کندمیاستفاده  

 ی جرم در انتظار وی نیز خواهد بود.نتایک مشدده یاطیاحتیببنابراین به لحاظ چنین  

. مددثالً معدداون فددردی را تحریددک و دهدددمیولی کیفیت اجرا و طریق ارتكاب جرم را تغییر    دهدمیگاهی مباشر همان جرم مورد نظر معاون را انجام  -4

اجددرای  یهدداروشدر این مددورد تغییددر  رساندیمرساند ولی این فرد قربانی را در آب غرق کرده و او را به قتل  که فردی را با اسلحه به قتل ب  کندمیتشویق  

 .شودمیوی هم چنان معاون در جرم تلقی   کاهدینمجرم از مسؤولیت معاون 

مثالً معاون رمز گاوصندوق شرکت را در   .شودمیجرم دیگری را نیز مرتكب    ،سط معاونرتكابی عالوه بر جرم تسهیل شده توگاهی مباشر در شرایط ا-5

کدده در ایددن صددورت معدداون فقددط در  کندددمیاختیار مباشر قرار داده و مباشر پس از سرقت از گاوصندوق به خانمی هم که در شرکت تنها بددوده تعددرض 

 .باشدمیارد و قابل تعقیب نخصوص معاونت در سرقت قابل تعقیب است و در خصوص تعرض مسؤولیتی ند

از جرم مورد توافق را انجام دهد. مثالً توافق شده که شددخص مرتكددب جددرم سددرقت مشدددده گددردد ولددی   ترفیخفهرگاه مرتكب اصلی جرم، جرمی    -6

 .گرددمیمرتكب اصلی جرم سرقت ساده را مرتكب شده. شخص به معاونت در جرم سرقت ساده محكوم 

: صدور قرار موقوفی تعقیب مجرم اصلی بدده داردیمبیان    24/7/1318مورخ    -1723دیوان عالی کشور در رأی شماره    یشعبه  -20نکته  

 327ص    ،همااان  ،و برهااانی  دکتر الهااام)  لحاظ گذشت شاکی خصوصی موجب معافیت معاون آن نیز از کیفر خواهد بود

 پانومت(.
 رمجُ  در عاونتمُ  جازاتمُ -127 ماده

 : است   زیر   شرح   به   وی  جازات ُم  باشد،   نشده  تعیین  عاون ُم  برای  دیگری  جازات ُم  در شرع(   بان دد ی د مثل مجازات ممسک یا  )   رع َش  در   که  صورتی   در 

 عاون متفاوت از مجازات مرتکب است: که مجازات م  ی مورد   3مگر در    باشد می مجازات معاون از جنم مجازات مباشر    االصول ی عل ) 

 4  درجه ن جزای نقدی  مجازات معاو   -( مصادرد اموال 1  

 6  درجه معاون جزای نقدی  مجازات   -م ( انفصال دائ 2  

 (. 7  درجه مجازات معاون جزای نقدی    -( انتشار حکم محکومیت 3  

)مجازات معاون در قتل عمدی در صورتی کدده  سيه یا دو جهرَدَ عزیریتَ بسحَ است، دائم بسحَ یا حیات لبِسَ  هاآن  قانونی  جازاتمُ  که  رائمیجَ  در  -الف  

 است( 3یا   2فاعل قصاص شود حبم تعزیری درجه 

 شش یا پنج جهرَدَ عزیریتَ بسحَ اول و دوم و محاربه( یمرتبه)موضوع جرائم سرقت حدی در  عضو، عمدی طعِقَ و یدّحَ سرقت در - ب

)شخصی بددا قددرار دادن مشددروبات  شش جهرَدَ عزیریتَ شالق ضربه چهار و هفتاد تا یك و سی است  یدّحَ  شالق  هاآن  قانونی  جازاتمُ  که  رائمیجَ  در  -پ

 .الکلی در اختیار دیگری در جرم شرب خمر معاونت کردد باشد(

)مجازات معاون در قتل  ارتكابی رمجُ )مجازات قانونی مالک است نه مجازات قضائی(  جازاتمُ  از  ترپایین  جهرَدَ  دو  تا  یك  عزیرتَ  موجب  رائمجَ  در  -  ت

کدده مطددابق  مجازات ندارد 8تعزیری درجه  )معاونت در جرائماست( 6یا  5عمدی در صورتی که فاعل قصاص نشود حبم تعزیری درجه 

ق.م.ا بخت تعزیرات به خیانت در امانت محکوم  673)مثال: مباشر به استناد مادد (شودمیق.م.ا به مجازات جایگزید حبم محکوم   69مادد  

محکددوم  7یددا  6است. پم معاون به حددبم تعزیددری درجدده  5ق.م.ا حبم درجه    673ق.م.ا حبم مندرج در مادد    19شود بر اساس مادد  

مصادرد امددوال و انفصددال   هاآن)مجازات معاونت در جرائمی که مجازات  ((342ص  ،  همان،  و برهانی  الهام  دکتر)  گرددمی

در خصوص اید بند دقت شود که مجازات جرم ربطی به مجازات مباشر ندددارد   دائم و انتشار حکم محکومیت است تنها جزای نقدی است

 (.باشد میمجازات مباشر مالک ن نجای او در 
 -1 تبصره

 ،اميوال هرِصيادِمُ ميورد  در  مگر  است  و نه مجازات مقرر در دادنامه()  ارتكابی  رمجُ  قانونی  جازاتمُ  نوع  از  عاونمُ  جازاتمُ  )اصوالً(  ماده  این(  ت)  بند  مورد  در

 .است هفت و شش ،چهار جهرَدَ نقدی جزای ترتیب به عاونمُ جازاتمُ که حكومیتمَ كمحُ انتشار و دائم نفصالاِ
 -2تبصره 

 بند طابقمُ (4سال حبم درجه  10تا  3) رم،جُ  اصلی  فاعل  عزیرتَ  میزان  اساس  بر  عاونمُ  جازاتمُ  نشود،  اجرا  عضو  یا  فسنَ  صاصقِ  علت  هر  به  که  صورتی  در

مانند: قتددل فرزنددد توسددط پدددر و )سددال( 2ماد تا  6حبم بیت از  6سال و درجه  5تا  2حبم بیت از  5درجه ) .شودمی اعمال ماده  این(  ت)

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


77 کتاب اول: کلیات /   

 

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

قددانون   3  دماد  3و تبصرد    1375قانون مجازات اسالمی بخت تعزیرات مصوب    612رجوع کنید به مادد  )مجازات معاون پدر در قتل فرزند(

 .است( 6یا  5ل قصاص نشود، حبم تعزیری درجه مبارزد با قاچاق انسان()مجازات معاون در قتل عمدی که فاع

برای مجازات معاون درجدده در هیچ صورتی  و  باشدمی  6  یا  5  و  3یا    2مجازات معاون با توجه به جرم ارتکابی مباشر بین درجه    -1  نکته

 .رندیگینمبه عنوان مجازات قرار    4و درجه  1

 یاصددلاگر عمل اصلی در قالب یکی از علل موجهه جرم باشد مانند دفاع مشروع، معاون هم قابل مجددازات نیسددت چددون عمددل   -2نکته  

فعل مباشر( فاقد وصف مجرمانه است بنابراین اگر در رسیدگی کیفری محقق شود که فردی در مقام دفاع مشروع مرتکب قتل یا ضددرب )
 .شودمیدر چنین قتلی بوده الجرم تبرئه و جرح فردی شده است که متهم به معاونت 

 سبب اقوای از مباشرد -  جفاعل معنوی  نابالغ   فرد دادن قرار  وسیله -128 ماده

عنيوان وسيیله  به در حکم وسیله است( ،، نابالغ غیر ممیز و نابالغ ممیزی است که به دلیل اکراد یا جهلمنظور از فرد نابالغ)هرکس از فرد نابالغ  

است چون مجازات دیگددر فاقددد حددداقل و حددداکثر  مدنظردر اینجا مجازات تعزیری ) جازاتمُ حداکثرستند به خود استفاده نماید به رم مُارتكاب جُ

 یددز مدددنظر اسددت(اینجا نابددالغ مم) جرمانه فرد نابالغیدر رفتار مُگردد. همچنین هرکس  حكوم میرم مَهمان جُ  قانونی  هستند و میزان مشخصی دارند(

 «سبب اقوی از مباشر»جایی که اید حداکثر مجازات فقط در خصوص نابالغ مورد استفادد قرار گرفته قابلیت اعمال دارد   اصوالً)  ت کندنَعاوِمُ

رم ت در آن جُينَيعاوِجيازات مُمُ  حيداکثربيه    نه حداکثر آن(  شودمیو در سایر افراد مانند سفیه و مجنون باید گفت به مجازات همان جرم محکوم  

 ق.م.ا( 272)ر.ک مادد  شود.حكوم میمَ
 

 

 مواد مرتبط
و در صققورتی  شققودمیاز حرز خارج کنققد مباشققر محسققوب  یاارادهیب یوسیله، حیوان یا هر قانون مجازات اسالمی: هرگاه کسی مال را توسط مجنون، طفل غیر ممیز  272ماده  

 تعزیری است. یهاسرقتکه مباشر طفل ممیز باشد رفتار آمر حسب مورد مشمول یكی از 

 عاونمُ به نسبت باشرمُ ولیتؤمس فقدان ثیرأت  عدم -129 ماده

آن جهات قابل اعمال اسددت و  یدارنددجهات شخصی فقط برای خود شخص ) هات شخصیهتی از جَكب به جَرتَجرمانه، مُهرگاه در ارتكاب رفتار مُ

و   شددرکا،  نونی شدد و باعث عدم تعقیددب مباشددراما در مقابل: جهات نوعی موجب زوال عنصر قا  باشد مین  شرکاقابل تسری به معاونید و  

عقیب و موقوف گردد تأثیری در تَهات، هتی از این جَجازات او به جَمُاجرای  یاعقیب تَ عقیب نباشد یار و جنون، قابل تَغَصِ مانند  (شودمیمعاون یا معاونید جرم  

 رم ندارد.جُ (در معاون ارتباطی با مباشر همچنید وجود جهات شخصی) نعاوِجازات مُمُ

ک، مجددازات شددود، مجددازات فددرد محددرِّ اگر فردی دیگری را به انجام سرقت ساده تحریک کند ولی مباشر مرتکب سرقت مشد ّد  -1نکته  

 .شودمیمعاونت در سرقت ساده تعیین  

 .باشدمیمی که مجازات قانونی آن سلب حیات است، حبس تعزیری درجه دو یا سه  مجازات معاونت در جرائ  -2نکته 

. در این صورت معاون به مجازات معاونددت در شودمیاز آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب  دتریشدفاعل اصلی جرم، جرمی  -3نکته  

 .شودمیمحکوم    ترفیخف جرم 

 از موارد مجرمیت مستقل است.  یاپارهو در    یاهیعارمجرمیت   ینظریهحقوق ایران در خصوص معاونت در جرم تابع   -4نکته 

شخصی با علم و آگاهی از اینکه وکیل دادگستری از طریق دادگاه انتظامی کانون وکالی متبوع خود در حالددت تعلیددق بدده سددر   -5نکته  

تا بر اساس آن طرح دعوا نماید و بدین ترتیب وکیل با قبول وکالت در جلسدده دادگدداه شددرکت کددرده و   دهدمیبه نامبرده وکالت    بردیم
 گفت که وکیل تحت عنوان مباشر جرم و موکل به عنوان معاون قابل تعقیب هستند.. به ترتیب باید کندمیدفاع  

 ی جرم توسط معاون منتفی است.نت در جرم، دخالت در عملیات اجرائدر معاو  -6نکته 

 است. 7تا   6معاونت نموده است، مجازات وی حبس تعزیری درجه   5شخصی که در جرم تعزیری درجه    -7نکته 

»الف« با علم به اینکه »ب« پسر چهارده ساله قصد آتش زدن اتومبیددل »ج« را دارد حسددب درخواسددت او بنددزین بدده وی داده   -8نکته  

 است و »ب« اتومبیل را آتش زده است. »الف« معاون جرم است.

ایددن حالددت »الددف« »الف«، »ب« را برای ارتکاب جرم ساده تهدید کرده است، ولی »ب« مرتکب جرم مشدددّد شددده اسددت، در   -9نکته  

 مرتکب معاونت در جرم ساده شده است.

. »الددف« در هددر رسدداندیمشخصی »ج« را بدده قتددل  یزهیانگبه . مدتی بعد »ب« کندمی»الف«، »ب« را به قتل »ج« تحریک    -10نکته  
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 حال معاون جرم قتل است.

 یری در حق معاون جرم )شخصی( نه قانونی، موقوف شود، تأ  اگر تعقیب یا اجرای حکم مجازات فاعل جرم به جهتی از جهات  -11نکته  

 نخواهد داشت.

 در تحقق معاونت در جرم:  -12نکته 

 الف( وحدت قصد معاون و مباشر
 مباشر  بر عملب( تقدم زمانی عمل معاون  

 ج( اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر، شرط است

 یمدرسددهفرزند او )فرزنددد ب( در   نام بتکه اگر »ج« را به قتل نرساند از    کندیم»الف« مدیر مدرسه است و »ب« را تهدید    -13نکته  

 . اتهام »الف« معاونت در قتل عمدی است.رساندیمتحت مدیریت خود خودداری خواهد کرد. شخص »ب«، شخص »ج« را به قتل  

 افتهيسازمان جرمانه ردستگي گروه مُفصل چهارم ـ سَ

 افتهيسازمان  جرمانهمُ گروه ردستگيسَ  -130ماده

)در اید مورد قاضی مکلف است که نه تنها وی یعنی سردسته را به    شدیدترین   جازات ُم  حداکثر گیرد به    بر عهده را  جرمانه  ردستگی یك گروه ُمهرکس َس

که    م تعزیری است( )منظور جرائ   رمی ُج  محکوم نماید(   اند شدد جرم که اعضای گرود در راستای اهداف گرود مرتکب  حداکثر مجازات شدیدترید  

یا    ّدَحرتكابی موجب  رم اِ مگر آنكه ُج  )اجباری است نه اختیاری(   گردد حكوم می َم  )نه هر جرمی( ب شوند،  ِكرَتُم  در راستای اهداف همان گروه اعضای آن گروه  

االرض بر  ی د ِففسِ ب یا ُمحاِرعنوان ُم زمانی که االرض ی ِف  افساد ه و َبحاَردر ُمشود.  حكوم می رم مَ ت در آن ُجَنعاِوجازات مُ مُ   حداکثر به  باشد که در این صورت  دیه یا  صاص ِق

ُم گروه  تشکیل    جرمانه سردسته  را  بودن گرود  مجرمانه  ارتکاب جرم است چه در  دهد می )آنچه  برای  بعد  ، وجود هدف  و چه  تشکیل گرود  بدو 

نه اعضای گرود    شود می )مجازات اید مادد برای سردسته اعمال    گردد. حكوم می االرض َمی د ِففِسُم  یا ب  حاِرجازات ُمبه ُم  مورد   ِبسَ َح  دق کند ِص  تشکیل( 

 شخصی است(.   صورت به مجازات    ی دکنندد ی تشد مجرمانه و سردستگی عامل  

 -1تبصره 

رتكاب  که برای اِ  باشد(  تواند میهم نفری از سه نفر مذکور    سردستهخود  )  ل از سه نفر یا بیشتركِشَتَمُم  جِنسَسبتاً مُعبارت است از گروه نِ مانه  جرِگروه مُ

 گردد.ف می رِ نحَرم مُرتكاب جُشود یا پس از تشكیل، هدف آن برای اِرم تشكیل می جُ
 - 2تبصره 

ن  احی طرّیا    تشكیل ردستگی عبارت از  َس وی را به    توان می)اگر شخصی یک گرود مجرمانه را طراحی نمود ولی بعد از مدتی از گرود جدا شد 

 جرمانه است. گروه مُ   اداره یا    ی ده سازمان یا    عنوان سردسته اید گرود مجرمانه تحت تعقیب قرار داد(

لحدداظ    سردسددته می که هدف گرود بودد است انجام شود ولی در راستای اهددداف آن گددرود نباشددد در تعیددید مجددازات  اگر جرم دیگری غیر از جرائ ) 

 (. شود می ادارد گرود مجرمانه    -4  ی ده سازمان   -3طراحی    -2تشکیل   -1)سردستگی شامل موارد:   ( شود می ن 

، بددر عهددده دارد، مجددازات وی حددداکثر اندشدهیک گروه مجرمانه را که اعضای آن مرتکب ده فقره قتل عمدی    یادارهشخصی    -1نکته  

 مجازات معاونت در قتل عمدی است.

، در شددب سددرقت، وی در کندددمیمحددول    یافهیوظو به هر یک    دهدمیرا برای سرقت از منزلی تشکیل    رهف ن  5شخصی گروه    -2نکته  

. مجددازات وی، حددداکثر مجددازات کنندددمیوارد منزل شده و مبادرت به سرقت تعزیری  دو نفر از گروه با اسلحه    و  شودمیصحنه حاضر ن
 شدیدترین جرم ارتکابی اعضای گروه در راستای سرقت است.

دکتاار اسددت )اگر سردسته عالوه بر سردستگی، مرتکب یکی از جرائم گروه مجرمانه نیز گردد، تعدد مادی جرم تحقق یافتدده    -3نکته  

 (.256ص  ،همان ،و برهانی الهام
 رمد جُدُّعَ فصل پنجم ـ تَ

 عزيريتَ  مئراجَ  (عنوانی تعدد)  يا اعتباري  عنويمَ ددُّعَتَ -131 ماده

 هددامجازات)حکم تعدد جرم در تمام حاالت منحصر به جرائم تعزیری است و حکم تعدد در جرائم غیر تعزیری جمددع    عزیررائم موجب تَدر جَ

 )مانند استفادد از سددند مجعددول و بددردن مددال(باشيد،  جرمانه متعددعناوین مُدارای  واحد( ینتیجهو )  واحد،  )فعل یا ترک فعل(  هرگاه رفتار  است(

حكيوم مَ  (از بقیدده اسددت  تردیسددنگان مجرمانه  برای چند عنو  شددگرفتهدر نظر    هایمجازاتمجازاتی است که در بید  )  دّشَجازات اَمُرتكب به  مُ

 .قانون مجازات اسالمی( 19مجازات مقرر در مادد  یبند درجهبر اساس ) شود.می
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)خیانددت در امانددت و فددروش مددال  توسط امددین فروش مال مثلیک فعل و یک نتیجه اما عناوین مجرمانه متعدد   تعدد معنوی:  -1نکته  

و اماکن ملی و مذهبی به قصد استفاده حفاری کند و در عین حال بدده اشددیاء عتیقدده دسترسددی   هاتپهیا اینکه اگر کسی در اراضی،    غیر(
را تملک نماید، چون با صرف عمل حفاری تجاوز نیز خود به خود صورت گرفته و فعل واحدی از فردی صادر شده کدده دارای  هاآنیابد و 

)امینااه حقااوق جاازای   اعمددال شددود  افتهیانجاماست در این مورد باید مجازات اشد بین جرائم    رمجازیغدو عنوان تجاوز و حفاری  

 (.410ص  ،دکترنوعبها ،عمومی
مجازات دیگر اعمال خواهد شد، زیرا فرد مرتکب آن جددرم  یخواهفرجامیا  تجدیدنظر یمرحلهدر صورت نقض مجازات اشد در    -2نکته  

 هم شده است.

 یمرحلددهم بدده بدده طددوری کدده هریددک از ایددن جددرائ  شودمیمختلف    هایزمانتعدد مادی: شخص مرتکب دو یا چند جرم در    -3نکته  

 محکومیت قطعی نرسیده باشد.

تعدد معنوی: مشمول چند وصف جزایی بر فعل یا ترک فعل واحد. بدین معنی که ترک فعل یا فعل واحد نقض چندددین مدداده   -4کته  ن

یا مزاحمت تلفنی همراه با تهدید یا رشددوه   منقوش که سارق ناگزیر از کندن و تخریب آن شده است.  یبهیکتقانونی است. مثال: سرقت  
 دادن مال متعلق به غیر.

 مانند تفخیذ در هنگام لواط.؛  حدی امکان دارد جرائمتحقق تعدد جرم در    -5نکته 

فرض تعدد اعتباری در جرائم حدی موجب جمع مجازات است مثالً زنای غیر محصنه با محارم نسبی از دو جددرم حدددی زنددای   -6نکته  

 .شودمیو حد جلد و حد قتل بر این فرد اجرا   شودمیاستفاده    هامجازاتو زنا با محارم تشکیل شده و از قاعده جمع    محصنه  ریغ

منظور از علل عام تشدید مجازات، عوامل و جهاتی هستند که اختصاص به جرم خاصی ندارد در هددر جرمددی کدده تحقددق پیدددا   -7نکته  

و   اندددطرحقابلکنند باعث تشدید مجازات خواهند شد در حقوق کیفری، تعدد جرم و تکرار جرم به عنددوان علددل عددام تشدددید مجددازات  
 (.222ص  ،همان ،رهانیو دکتر ب دکتر الهام)  همچنین است سردستگی

 مصادیقی از تعدد مادی و معنوی:  -8نکته 

ق.م.ا بخش تعزیددرات اسددت و از  662، این فروش از یک سو مصداق فروش مال مسروقه موضوع ماده نمایدمیسارقی که اقدام به فروش اموال مسروقه    -1

تعدد مادی برقرار است و میان فروش مال مسددروقه و فددروش مددال غیددر تعدددد سوی دیگر مصداق فروش مال غیر. در این صورت میان سرقت و فروش مال  

 معنوی.

 694شخصی به قصد سرقت وارد منزل غیر شده و در این مرحله دستگیر شود. در این صورت میان شروع به سرقت و هتک حرمت منزل موضوع مدداده   -2

 ق.م.ا بخش تعزیرات تعدد معنوی وجود دارد.

در این حالت میان جعل و کالهبرداری تعدد مددادی برقددرار اسددت   نمایدمیو از آن استفاده    کندمیری از غیر مدرکی را جعل  ابردشخصی به قصد کاله  -3

 (.242ص ، همان  ،)دکتر الهام و برهانی ولی میان شروع به کالهبرداری و استفاده از سند مجعول تعدد معنوی تحقق پیدا کرده است

ان دیگر متهم در واقع مرتکب یک رفتددار تعدد عنوانی آن است یک رفتار مشمول دو یا چند وصف یا عنوان مجرمانه باشد به بی  -9نکته  

شده است اما این رفتار با چند عنوان مجرمانه موضوع مواد قانونی مختلف قابل تطبیق است و در واقع یک رفتار عنصر مادی دو یا چنددد 
 .(243ص   ،چاپ دوم ،نشر سمت ،حقوق جزای عمومی، علیمراد ،)دکتر حیدعی دهدمیجرم را تشکیل  

 يكسان  مجازات ُبا دّحَ موجب م ئراجَ مادي ددُّعَتَ -132 ماده

در تعدد مادی  )در ماشید دیگری( یگذاربمب: عبارت است از یک فعل اما با دو یا چند نتیجه مثل: )تعدد مادی رم،د جُدُّعَ، تَدّوجب حَرائم مُدر جَ

تَ  (بدون اینکه حکمی صادر شود  زندمیدو یا چند فعل مجرمانه از مرتکب سر   اِجازات است مگر در مواردی که جَد مُدُّعَموجب  رتكابی و نیز  رائم 

باشد  هاآن جازات  مُ ن)  . یكسان  مجازات  تعدد  تعدد جرائم موجب حد موجب  اید صورت  در  مرتکب جاری   باشد میکه  بر  یک حد  فقط  و 

صورت   در  شودی محد بر وی جاری    باریکو    شودمیضربه شالق    80محکوم به    باریک  فقط  بار شرب خمر کردن که  2مثل    گرددمی

 .(محقق بودن هردو شرط فوق
 - 1تبصره 

جرم موضوع مادد  » با شالق یا تراشیدن موی سر    اعدام )زمانی که    شود. جراء می إ   اعدام حكوم گردد، تنها  بعید مَ و َت  اعدام بس یا  و َح  اعدام ب به  ِكرَتچنانچه ُم

 . را مورد حکم قرار داد(   ها مجازات مورد حکم قرار گیرد باید جمع    «ق.م.ا   229

 - 2تبصره 
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  تنها   که  اطوَلِ  هنگام  در  ق.م.ا(  235)مادد    فخیذتَ  مانند  شود؛می  جراءإ  دّشَاَ  جازاتمُ  فقط   باشند،  واقعه  یك   در  و   هم  راستای  در   یدّحَ  رم جُ  چند  یا  دو  چنانچه

 . (گرددمیاجرا  هامجازاتو جمع  شودمی)اگر طرفید ارتکاب جرم افراد متفاوتی باشند، اید استثناء جاری ن .شودمی  جراءإ اطوَلِ جازاتمُ
 - 3تبصره 

زنای موجب جلد با خانم ب و    باریکاگر آقای الف    مثالًباید زن و مرد واحد باشند    نجای ادر  )   ،شوندنا  ب زِكِرتَ مُ  یكدیگرچند بار با  اگر مرد و زنی  

)زنای به عنف    اعدامجازات  چنانچه مُ  (گرددمیبه هردو مجازات محکوم    با خانم ج انجام دهد که در اید صورت  اعدامزنای موجب    باریک

مورد   بِسَجم حَیا رَ  اعدام، تنها  باشد  ثابتلد  و جَ  ق.م.ا(  225)شرایط احسان مادد  جم  یا رَ  ق.م.ا(  230  و  229و    228)مادد    لدو جَ  ق.م.ا(  224مادد  

 .شودجراء می إ
 - 4تبصره 

 ق.م.ا(  257و  256)ر.ک مواد  گردد.جراء می إجازات  ذف، نسبت به دو یا چند نفر باشد، دو یا چند مُچنانچه قَ

در جرائم تعزیددری( یددا )  یقطعتعدد جرم با تکرار جرم آن است که در تکرار جرم میان ارتکاب جرائم مختلف محکومیت  تفاوت    -1نکته  

نیسددت و محکومیددت و اجددرای مجددازاتی در بددین  گونددهنیااجرای مجازات )در جرائم حدی( فاصددله انداختدده اسددت امددا در تعدددد جددرم  
 (.222ص  ،همان ،و دکتر برهانی دکتر الهام)باشدمین

)مثددل شکسددتن درب زندددان   شودمیجرم دیگر باشد قواعد تعدد جرم اعمال ن  یجدانشدنتنها در صورتی که انجام جرمی جزء    -2نکته  

 .برای فرار(

در صورتی که جرم حدی از جنس جرم تعزیری باشد مانند سرقت حدی و سرقت تعزیری یددا ماننددد زنددا و روابددط    -3  نکته 

به استثناء قددذف کدده    گردد می یری ساقط  و مجازات تعز   شود می نامشروع کمتر از زنا، مرتکب فقط به مجازات حدی محکوم  
نسبت به یکی قذف و نسبت به دیگری توهین باشددد کدده هددم بدده مجددازات قددذف و هددم مجددازات تددوهین محکددوم    تواند می 
 . گردد می 

و استمرار دارد مشمول قواعد تعدد مددادی  یابدمیجرائم مستمر که رکن مادی و روانی جرم در طول زمان بدون انقطاع جریان   -4نکته  

عادت که تکرار حداقل دو مرتبه فعل مادی عمل مجرمانه، شرط تحقق جرم به عادت اسددت   جرم از نوع مشابه نخواهد شد و در جرائم به
مشددمول قواعددد تعدددد  دهدددمیبه دلیل ماهیت خاص این جرائم که تکرار حالت و وضعیت یا افعال خاصی اصل ایددن جددرائم را تشددکیل 

مستحق تشدددید   توانمیتعقیب قرار گیرد، فاعل آن را نبنابراین جرم تکدی گری حتی اگر پس از مدت زمان مدیدی مورد  ؛  نخواهد بود
 مجازات دانست.

. مددثالً سددرقت مسددلحانه شددودمیکه در اینجا بحث تعدددد مطددرح ن  یابندمیگاهی افعال متعدد در قانون عنوان جرمی مستقل    -5نکته  

 هیدد تجزقابلو غارت    (چپاولنهب )تعدد جرم نیست یا سرقت همراه با هتک حرز یا    به سرقت و حمله اسلحه نیست و مصداق  هیتجزقابل
این اعمال یک جددرم بددوده و دارای   یمجموعه  چراکه  باشدمیبه جرائم سرقت و هتک حرز و یا سرقت و اذیت و آزار و تهدید و تخریب ن

 مجازات مستقلی هستند.

 تعدد جرم در حدود:  -6نکته 

جرم ارتکابی و مجازات آن یکسان باشد مانند اینکه فرد سه بار مرتکب شرب خمر شود در این حالددت فقددط یددک حددد بددر او جدداری   -1
 .شودمی

مانند اینکه شخص یک بار زنددای مسددتوجب حددد شددالق و یددک بددار ؛ جرم ارتکابی یکسان )از یک نوع( ولی مجازات آن متفاوت باشد  -2
 .پذیردنمیو تداخل صورت    شودمیباهم جمع    هامجازاتشده باشد. در این حالت    داماعمرتکب زنای مستوجب رجم یا  

اسااماعیل شددود )میاجرا  هامجازاتمتفاوت باشد مانند زنا و شرب خمر که در این حالت قاعده جمع   هاآنجرم ارتکابی و مجازات    -3

 (.515ص ، همان، ساوالنی

مواد مخدر بدده کشددور  واردکردنالزم جرم دیگر باشد جرم متعدد نخواهد بود مانند اینکه کسی با   یمقدمههرگاه جرم ارتکابی    -7نکته  

عنوان مجرمانه خاص دارد و هم حمل مواد مخدددر، امددا  واردکردنو حمل آن تحت اتهام )حمل مواد مخدر( محاکمه شود و در اینجا هم 
بدده اتهددام  کددردنمیآن است و اگر وی آن را وارد کشددور  واردکردنحمل مواد مخدر توسط این شخص،   الزم  یمقدمهنکته اینجاست که  

 .شدنمیحمل مواد مخدر هم محاکمه و تعقیب  
 صاصقِ و دحَ جازاتمُ جمع -  133 ماده

. لكين در ایجدداب کیفددر حدداکم اسددت(   ی رد ف استقالل و    ی قاعدد   و   ها مجازات قاعدد جمع  )   شود می ها جمع  جازاتمُ،  صاصو قِ  دّرائم موجب حَد جَدُّعَدر تَ
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 (باشددد میبا وجود هریک از اید دو شرط قصاص مقدددم )صاص گردد، تأخیر در اجرای قِصاص را از بین ببرد یا موجب َی، موضوع قِدّجازات حَچنانچه مُ
 شود.جراء میإی دّجازات حَبدیل به دیه، مُیا گذشت یا تَصاص به فوری اجرای قِمطالِ ُمِدَم است و در صورت عَدَّمقَصاص، ُاجرای قِ

 عزيريتَ  مئراجَمادي يا واقعي در    ددُّعَتَ -134 ماده

 است: ریمجازات به شرح ز یو اجرا نییتع ،یریدر تعدد جرائم تعز
تعدد جرائم  یماده که برا نیمطابق ضوابط مقرر در ا تواندیصورت، دادگاه م نیو در ا شودیم نییمجازات تع كیمختلف نباشد، فقط    یهر گاه جرائم ارتكاب  -الف

 کند. دیمختلف ذکر شده، مجازات را تشد
حداقل و حيداکثر مجيازات مقيرر  نیانگیاز م شتریاز آن جرائم ب  كیاز سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر    شیب  یدر مورد جرائم مختلف، هرگاه جرائم ارتكاب  -ب

 است. یقانون
 كیمجازات هر  تواندیصورت دادگاه م نین جرم است. در اآ یحداکثر مجازات قانون  ك،یاز سه جرم باشد، مجازات هر    شیمختلف، ب  یچنانچه جرائم ارتكاب  -پ
 کند. نییآن تع چهارمكیتا  یاز حداکثر مجازات مقرر قانون شتریرا ب
و جمع جرائم درجه هفت و درجه هشت با درجه شش  شودیماده اقدام م نیحسب مورد مطابق مقررات ا گر،یكدیائم درجه هفت و درجه هشت با در تعدد جر  -ت

و درجه هشت مطيابق  هفتجرائم درجه  یجرائم با جرائم درجه شش و باالتر، به طور جداگانه برا نی. در جمع اشودینم ریمجازات جرائم اخ دیو باالتر سبب تشد
 و در هر صورت مجازات اشد قابل اجراء است. شودیمجازات م نییماده تع نیا

بيه  ایيشيود  لیتبيد ایي ابدی لیتقل یز علل قانونا یكیفوق، فقط مجازات اَشد مندرج در دادنامه قابل اجراء است و اگر مجازات اَشد به   یاز بندها  كیدر هر    -ث
مجيازات  زانیصورت م نیدر ا و شودیاجراء م یاجراء گردد، مجازات اَشد بعد رقابلیمرور زمان غ ای ینسخ مجازات قانون ،یخصوص یگذشت شاک لیاز قب  یموجب

 مجازات و عفو در حكم اجراء است. یاجرا قیمشروط، تعل ی. آزادشودیمحاسبه م یمجازات اشد بعد یدر اجرا یاجراء شده قبل
از سه جرم باشد تيا  شیو اگر ب ششمكیتا  تواندیاز سه جرم نباشد دادگاه م شیب یثابت باشد، اگر جرائم ارتكاب ایفاقد حداقل  یدر هر مورد که مجازات قانون  -ج
 به اصل آن اضافه کند.  چهارمكی

 .شودیممجرمانه متعدد حاصل شود، مرتكب به مجازات جرم اشد محكوم  جیاز رفتار مجرمانه واحد، نتا ،یریکه در جرائم تعز یدر صورت -چ
مقرر شده باشد، آن مجازات در هير  یقانون به عنوان مجازات اصل نیا( 26) ای( 23مندرج در مواد )  یهامجازات  قیاز مصاد  یكی  یجرم  یدر قانون برا  هرگاه  -ح

آثار  یدارا ترفیو مجازات خف یقانون، فاقد آثار تبع نیا( 25اگر مجازات اشد وفق ماده ) نیباشد. همچن اشد ریغاگر مربوط به مجازات  یحت  شود،یصورت اجراء م
 .شودیاجراء م زیمزبور ن یاشد، مجازات تبع یباشد، عالوه بر مجازات اصل یتبع
 .شودیقانون اقدام م نیا( 38و )( 37از جرائم، مطابق مواد ) كیهر  یمجازات برا فیدر تعدد جرم در صورت وجود جهات تخف -خ
ارتكاب  یدر صورت  -د اِعمال نم  یدر قانون عنوان مجرمانه خاص  ی که مجموع جرائم  و مرتكب به مجازات مقرر در قانون    شودیداشته باشد، مقررات تعدد جرم 

 .شودی محكوم م

الزم است چند نکته در مورد تعدد معنوی و تعدد نتیجه و تعدد مادی گفته شددود و سددپس بدده نکددات مددادۀ   134قبل از ورود به نکات مادۀ 
 بپردازیم.   134

 انواع تعدد در جرائم تعزیری عبارتند از: 

شود ولی ایددن یددک  حاصل می   یک نتیجه ین یک فعل  زند و از ا از مرتکب سر می  یک فعل تعدد معنوی )اعتباری یا مفادی یا روانی(: یعنی 

کند. مثاًل اگر »الف« مال خود را به امانت نزد »ب« بگذارد و »ب« مددال را بدده »ج« بفروشددد  صدق می   دو یز چند عنوان جرمزنه نتیجه بر  

ال »الف« به »ج« است( ولی ایددن  در اینجا »ب« یک فعل انجام داده و از این یک فعل یک نتیجه حاصل شده است )که این نتیجه، انتقال م 
هددای دیگددر تعدددد معنددوی  ( مثال 131یک فعل و یک نتیجه با دو عنوان مجرمانه )انتقال مال غیر و خیانت در امانت( منطبددق اسددت )مددادۀ  

 دادن مال متعلق به غیر. عبارتند از: کالهبرداری با استفاده از سند مجعول، مزاحمت تلفنی همراه با تهدید و رشوه 
زند و از این یک فعل دو یا چند نتیجه حاصددل شددود ماننددد اینکدده »الددف« در اتومبیددل »ب« بمددب  تعدد نتیجه: یک فعل از مرتکب سر می 

گذاری در یک محددل باعددث  سیب  موجب  تعزیر ببیند هم اتومبیل وی تخریب شود یا اینکه »الف« با بمب بگذارد و با انفجار بمب، هم »ب« آ 
 ( 134ای که اتفاق افتاده چند تا است. )بند چ مادۀ  شود در این موارد، فعل یکی است ولی نتیجه تخریب مال چند نفر 

زند اعم از اینکه این دو یا چنددد جددرم همدده ماننددد هددم باشددند  دو یا چند فل مجرمانه از مرتکب سر می تعدد مادی )واقعی، عینی، حقیقی(: 
 ( 134)مانند یک کالهبرداری و یک سرقت( )مادۀ  )مانند دو بار کالهبرداری( یا متفاوت  

تفاوت تعدد معنوی با تعدد نتیجه در این است که در تعدد معنوی، هم فعل یکی است هم نتیجه یکی است و این یددک فعددل و یددک نتیجدده  
تی تفاوت ایددن دو مددورد در ایددن  دو عنوان مجرمانه دارد ولی در تعدد نتیجه فعل یکی است ولی دو نتیجۀ مجرمانه اتفاق افتاده است به عبار 

 شود. شود ولی در تعدد نتیجه از یک فعل چند نتیجه حاصل می است که در تعدد معنوی از یک فعل یک نتیجه حاصل می 
( در تعدد معنوی و تعدد نتیجه، مرتکب به مجددازات  1399)اصالحی  134و همچنین طبق بند چ مادۀ  1392ق.م.ا مصوب  131طبق مادۀ 

شود مقصود از إعمال مجازات اشد حداکثر شدیدترین مجازات نیست بلکه دادگدداه بددین إعمددال حددداقل و حددداکثر مجددازات  می اشد محکوم 
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سددال    3مدداه تددا    6سال حبس( و هم خیانت در امانت )با مجددازات   7تا  1مخّیر است مثاًل وقتی عمل مرتکب هم انتقال مال غیر )با مجازات 
 سال حبس ندارد.(   7سال مجازات تعیین کند )و الزامی به تعیین    7تا    1تواند بین شد است و دادگاه می سال ا  7تا   1حبس( باشد مجازات  

الزم به توضیح است یکسان بودن مجازات تعدد معنوی و تعدد نتیجه به این معنی نیست که این دو قسم تعدد مانند هم هستند بلکه صددرفاً  
هددای حقددوقی از اینکدده عمددل  اً دو نوع تعدد متفاوت هسددتند بنددابراین ممکددن اسددت در آزمون مجازات این دو مورد شبیه هم است اما ماهیت 

ها تعدد معنوی و گزینۀ دیگر تعدد نتیجه باشد که بایددد بدده تفدداوت ایددن دو  مرتکب چه نوع تعددی است سؤال پرسیده شود و یکی از گزینه 
ن تعدد معنوی و نتیجه وجود دارد و در هر دو مورد، مرتکددب بدده مجددازات  مورد دقت داشت اما اگر از مجازات مرتکب، سؤال شود تفاوتی بی 

 شود. اشد محکوم می 
ای از تعدددد اسددت و  در قانون سابق، تعدد نتیجه در حکم تعدد مادی بود ولی در قانون جدید در حکم تعدد مددادی نیسددت و ق سددم  جداگاندده 

 مجازات آن نیز شبیه تعدد معنوی است. 

 . شود می ازات کالهبرداری، خیانت در امانت و تخریب محکوم شده است، حداکثر مجازات اشد در مورد وی اجرا  شخصی به مج   -1نکته 

 است.  معنوی متعددی حاصل شود، این مورد از موارد تعدد    ی مجرمانه واحد، نتایج    ی مجرمانه در صورتی که از رفتار    -2نکته 

-63،  1377/ 1/ 18-624،  1360/ 8/ 30-34،  1359/ 12/ 2-3،  1366/ 3/ 30-118رویدده  ی وحدددت  در رابطدده بددا ایددن مدداده بدده رأ   -3نکتااه  

 عمومی دیوان عالی کشور رجوع کنید.   هیئت   1384/ 12/ 685-23، 1378/ 1

 تعدد مادی جرم موجب جمع مجازات است.   8درجه  در جرائم تعزیری   -4نکته 

شددده اسددت. در چهددارچوب مقددررات تعدددد جددرم جمددع    7و یک جرم تعزیددری درجدده    2رجه  شخصی مرتکب یک جرم تعزیری د  -5نکته 

 . شود می اعمال    ها مجازات 

 برخی از مصادیق تعدد مادی:  -6نکته 

 تصرف. منظوربهتخریب منابع طبیعی و محیط زیست   -1

 جعل و استفاده از سند مجعول.  -2

 جعل و کالهبرداری.  -3
 معنوی:برخی از مصادیق تعدد  

 استفاده از سند مجعول و کالهبرداری با آن سند.  -1

 بر اثر نقض قوانین راهنمایی و رانندگی.  غیرعمدیرانندگی بدون گواهینامه و صدمه بدنی   -2

 ورثه با جعل امضاء.  یبقیهاقدام یكی از وراث در انتقال سهم   -3

 انتقال مال غیر و خیانت در امانت.  -4

 امضاء به جای دیگری در دفترخانه.تحصیل مال با   -5

. در این حالت شخص رسدمیقصد وی به نتیجه ن اشارادهاما به دلیل خارج از  دهدمیشخص الف به قصد قتل شخص ب وی را مورد ضرب و جرح قرار   -6

 (.517-516صص   ،همان، )اسماعیل ساوالنی  شودمیبه جرم ضرب و جرح عمدی و شروع به قتل عمدی محكوم 

در مقابل تعدد عنوانی و ناظر به وضددعیتی اسددت کدده شخصددی   شود می تعدد رفتاری که به آن تعدد واقعی یا تعدد مادی هم گفته   -9نکته  

مجرماندده حکددم محکومیددت قطعددی صددادر    ی رفتارها چند رفتار انجام داده که هرکدام مشمول عنوان مجرمانه است و هنوز برای هیچ یک از  
 . ( 253ص  ، حیدعی  ، علیمراد )دکتر   نشده است 

 در جرائم تعزیری، قانونگذار به سه صورت میزان مجازات را تعیین کرده است که عبارتند از:   -10نکته 

کددردن  در برخی از موارد قانونگذار مجازات  ابتی تعیین نکرده بلکه مجازات را دارای حداقل و حداکثر قددرار داده اسددت مددثالً مجددازات مخفی 
 قانون تعزیرات(  636سه ماه و یک روز تا یک سال حبس تعیین کرده است. )مادۀ  جسد مقتول را 

در برخی موارد، قانونگذار یک مجازات  ابت تعیین کرده است )بدون اینکه این مجازات دارای حداقل و حداکثر باشددد( مددثالً در جددرم جعددل  
 قانون تعزیرات(   527ه  مدرک تحصیلی توسط کارمند دولت، مجازات مرتکب سه سال حبس است. )ماد 

در برخی موارد مجازات فاقدحداقل است مثالً در تخریب ساده که میزان خسارت یکصد میلیون ریددال اسددت مجددازات مرتکددب تددا دویسددت  
 قانون تعزیرات(   677میلیون ریال است. )بدون اینکه قانونگذار حداقل میزان مجازات را تعیین کرده باشد.( )مادۀ  

مربوطه به تعدد مادی بین زمانی که جرم دارای حداقل و حداکثر است با زمانی که جرم فاقد حددداقل یددا دارای مجددازات   قانونگذار در احکام 
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 ابت است تفاوت گذاشته است و جرمی که دارای حداقل و حداکثر است را در یک دسته و جرائمی که فاقد حداقل بوده یددا دارای مجددازات  
 رار داده و برای این دو دسته، احکام متفاوتی مقرر کرده است.  ابت هستند را در یک دسته دیگر ق 

در احکام مربوط به تعدد، قانونگذار در برخی موارد بین تعیین مجازات و اجرای مجازات تفاوت گذاشته است به این ترتیب کدده در   -11نکته 

های حقوقی به تفاوت تعیددین و اجددرا  ت بعدی و در آزمون شود بنابراین در نکا برخی موارد چند مجازات تعیین اما فقط یک مجازات اجرا می 
 توّجه شود. 

در بند الف ماده، قانونگذار بین زمانی که جرائم ارتکابی  متعدد، مشابه هستند )مانند اینکه شخصددی مرتکددب دو بددار کالهبددرداری   -12نکته 

اینکه شخصی یک بار کالهبرداری و یددک بددار سددرقت کددرده اسددت( دو  شده باشد( با زمانی که جرائم ارتکابی  متعدد متفاوت هستند )مانند 
 تفاوت گذاشته است که عبارتند از: 

شود در حالی که وقتی جرائم ارتکابی متفدداوت باشددند چنددد مجددازات  زمانی که جرائم ارتکابی شیبه هم هستند فقط یک مجازات تعیین می 
شددود امددا  ر ادامه خواهد آمد در جرائم ارتکابی متفاوت، فقط یک مجازات اجرا می شود )الزم به توضیح است هرچند همانطور که د تعیین می 

شددود امددا در  باید مجازات همه جرائم تعیین شود به عبارتی در جرائم ارتکابی متفاوت چند مجازات تعیین ولی فقط یددک مجددازات اجددرا می 
 شود.( جرائم مشابه، یک مجازات تعیین و همان مجازات اجرا می 

ئم ارتکابی مشابه، تشدید مجازات اختیاری است اما در جرائم ارتکابی متعدد، تشدید مجازات اجبدداری اسددت. )البتدده الزم بدده توضددیح  در جرا 
میزان و نحوۀ تشدید جرائم مشابه و متفاوت یکی هستند به عبارتی اگر قاضی بخواهد مجازات جرائم مشابه را تشدددید کنددد ضددابطه و  است  

 ( رائم مختلف است و تنها تفاوت، در اختیاری یا اجباری بودن تشدید مجازات است. میزان تشدید مانند ج 

در تعیین مجازات تعدد مادی دو حالت وجود دارد حالت اّول زمانی که مجرم دو یا سه جرم انجام داده است و حالددت دّوم زمددانی   -13نکته 

احکام و میزان تشدید جرم، به شددرح مددذکور در جدددول زیددر اسددت:   ت. است که مجرم بیش از سه جرم )چهار جرم یا بیشتر( انجام داده اس 
سال حبس و حددداکثر مجددازاتی کدده در   8شود، )الزم به توضیح است در جدول زیر مثاًل وقتی حداقل  مجازاتی که در فرض تعدد تعیین می 

سددال   10تددا  8فرض تعدد، قاضی باید بین سال حبس قید شده است به این معنی است که در آن جرم، در   10شود،  فرض تعدد تعیین می 
 حبس تعیین کند.( 
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و حداکثر جرم، باید حداقل را به عالوۀ حداکثر کرده و سپس عدد به دست آمده را تقسیم بددر  آوردن میانگین حداقل  برای به دست  . 1
آمده  کدده عدددد بدده دسددت دو کرد بنابراین در مورد جرمی با مجازات یک تا هفت سال حبس باید عدد یددک را بعددالوۀ هفددت کددرد 

)هشت( تقسیم بر دو مساوی با چهار خواهد بود لذا میانگین حداقل و حداکثر  جرم، چهار سال است و چددون در فددرض مددذکور در  
متن، دادگاه باید بیش از میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات قانونی را حکم دهد مجددازات مرتکددب بددرای کالهبددرداری از  

 ن حداقل و حداکثر )از چهار سال و یک روز( تا حداکثر مجازات قانونی )تا هفت سال( خواهد بود. بیش از میانگی 

 شود. حاصل می  7عدد   6سال یک سال و با افزودن عدد یک به   6یک ششم   . 2

کددرد کدده    2بعددالوۀ    8آوردن حداکثر مجازات به عالوۀ یک چهارم آن، باید  سال دو سال است لذا برای به دست  8چون یک چهارم  . 3
 شود. حاصل می  10عدد  

در مورد تشخیص اینکه تعداد جرائم چند جرم است )و میزان تشدید بر اساس احکام مربوط به دو یا سه جرم است یا بر اسدداس   -14نکته    

درجدده هفددت و هشددت  باید به این نکته توّجه داشت که تعداد جرائم درجۀ یک تا شددش جداگاندده و تعددداد جددرائم احکام بیش از سه جرم(  
شود برای مثال اگر شخصی مرتکب  پنج جرم از درجات، دو، سه، پددنج، هفددت و هشددت شددده باشددد در اینجددا  جداگانه شمارش و تشدید می 

اگرچه تعداد کّل جرائم پنج تاست اما چون تعداد جرائمی که از درجه یک تا شش هستند سه تاست این سه جرم منطبق با ضددوابط مربددوط  
شود همچنین چون جرائم درجه هفت و هشت دو تاسددت ایددن دو جددرم نیددز منطبددق بددا قواعددد  مجازات  دو یا سه جرم تشدید می به تشدید 

 شود. م تشدید می مربوط به تشدید دو یا سه جر 
بدیهی است که اگر بین جرائم ارتکابی یک جرم درجۀ یک تا شش یا یک جرم درجه هفت و هشددت وجددود داشددته باشددد آن جددرم تشدددید  

شود و سه جددرم درجدده  شود مثاًل اگر شخصی مرتکب یک جرم درجه پنج و سه جرم درجه هفت شده باشد جرم درجه پنج تشدید نمی نمی 
شود همچنین اگر شخصی مرتکب سه جرم درجه شش و یددک جددرم  گفته شد تشدید می هفت منطبق با ضوابطی که برای تشدید سه جرم 

شود و سه جرم درجه شش منطبق با ضوابطی که برای تشدید سه جددرم گفتدده شددد تشدددید  درجه هفت شود جرم درجه هفت تشدید نمی 
شددود )در  شود ضمنًا اگر شخصی مرتکب یک جرم درجه یک تا شش و یک جرم درجه هفت یا هشت شده باشد هیچ کدددام تشدددید نمی می 

فددت و  ود بنابراین در فرضی که تمام جددرائم درجدده ه ش قانون فعلی، جرائم درجه هفت و هشت با هم و با جرائم درجه یک تا شش جمع نمی 
 ( شود. هشت یا چند جرم درجه یک تا شش و چند جرم درجه هفت و هشت وجود دارد باز هم یک مجازات می 

در تعدد مادی، در تمامی  مواردی که حکم به چند مجازات داده شده است )َصرف نظر از اینکه همۀ آنها درجه یک تا شش باشددند یددا هفددت  
شددود )ندده مجددازات جرمددی کدده  و هشت یا برخی یک تا شش و برخی هفت و هشت باشند( صرفاً مجازات اشد مددذکور در دادنامدده اجددرا می 

.( برای مثال اگر شخصی مرتکب جرم سرقت با مجازات قانونی یک تا پنج سال حددبس و جددرم کالهبددرداری بددا  مجازات قانونی آن اشد است 
حبس شده باشد و دادگاه با إعمال مقررات تعدد، برای جددرم سددرقت بدده پددنج سددال حددبس و بددرای جددرم  مجازات قانونی یک تا هفت سال 

چون تعداد جرائم دوتاست دادگاه باید برای جرم سرقت از سه سددال و   134ه کالهبرداری به چهار سال و نیم حبس حکم دهد )بر طبق ماد 
در اینجا اگرچه مجازات قددانونی    ( یک روز تا پنج سال حبس و برای جرم کالهبرداری از چهار سال و یک روز تا هفت سال حبس تعیین کند 

 شود. ن شده است مجازات جرم سرقت اجرا می جرم کالهبرداری اشد است اما چون مجازات جرم سرقت، در دادنامه بیشتر تعیی 
این قانون )مصادیق مجازات تبعی و تکمیلددی( بدده عنددوان    26یا    23های مندرج در مواد  هرگاه در قانون برای جرمی یکی از مصادیق مجازات 

د مثالً اگددر شخصددی مرتکددب  شود حتی اگر مربوط به مجازات غیرارشد باش مجازات اصلی مقرر شده باشد، آن مجازات در هر صورت اجرا می 
و ممنوعیددت از داشددتن  دو جرم  جعل )با مجازات قانونی سه تا ده سال حبس( و صدور چک بالمحل )با مجازات شش ماه تا یک سال حبس  

شده باشد و قاضی برای جرم جعل به هشت سال حبس و برای جرم صدور چک بالمحل یددک سددال حددبس و   ( دسته چک به مدت دو سال 
منوعیت از داشتن دسته چک حکم دهد در اینجا اگرچه مجازات  قضایی  جعل، اشد از مجازات صدددور چددک بالمحددل اسددت امددا  دو سال از م 

است لذا عالوه بددر مجددازات جعددل )هشددت سددال حددبس( مجددازات   23های مذکور در مادۀ چون ممنوعیت از داشتن دسته چک از مجازات 
شددود بلکدده فقددط  توّجه داشت در اینجا مجازات حددبس صدددور چددک بالمحددل اجددرا نمی شود )باید  ممنوعیت از داشتن دسته چک اجرا می 

شود( و به عبارتی در این فرض، مجددازات قابددل اجددرا در  است اجرا می   32مجازات ممنوعیت از صدور دسته چک که از موارد مذکور در مادۀ  
  مورد مرتکب، هشت سال حبس و دو سال ممنوعیت از داشتن دسته چک است. 

نین اگر الف مرتکب  اختالس با مجازات شش ماه تا سه سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال از خدمت شددده باشددد و مرتکددب   همچ 
جرم  کالهبرداری با مجازات یک تا هفت سال حبس شده باشد و قاضی برای جرم اختالس بدده دو سددال حددبس و دو سددال انفصددال حکددم و  

م دهد در اینجا اگرچه مجازات جرم کالهبرداری اشد است اما چون انفصال از خدمت از مصددادیق  برای کالهبرداری به شش سال حبس حک 
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 شود. است مرتکب عالوه بر مجازات کالهبرداری )شش سال حبس(، دو سال نیز از خدمت منفصل می   23مذکور در مادۀ  
عی نباشد، عالوه بددر اجددرای مجددازات جددرم اشددد، مجددازات   اگر مجازات اشد دارای مجازات تبعی بوده ولی مجازات غیراشد دارای مجازات تب 

جددرم درجدده چهددار   19شود مثاًل اگر شخصی به دلیل ارتکاب دو جرم به مجازات انفصال ابد )که طبق مددادۀ َتَبعی  جرم  غیراشد نیز اجرا می 
ال ابد فاقد مجازات َتَبعددی ولددی مجددازات  ق.م.ا مجازات انفص   25شود(، و حبس درجه پنج محکوم شده باشد در اینجا طبق مادۀ  محسوب می 

شددود امددا مجددازات  َتَبعددی   حبس درجه پنج دارای مجازات  َتَبعی است در این مورد چون مجازات انفصال ابد اشد است این مجازات اجددرا می 
 شود. حبس درجه پنج در مورد مرتکب اجرا می 

یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشددت شدداکی خصوصددی، َنسددخ  مجددازات  در مواردی که مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل 
شود و در این صورت میزان مجازات اجراشدۀ قبلی در اجددرای مجددازات  قانونی یا مرور زمان غیر قابل اجرا گردد، مجازات اشد بعدی اجرا می 

ترتیب به سه سال حبس و چهار سال حبس محکوم شود و بعددد   شود. مثاًل اگر شخصی برای دو جرم  قابل گذشت به اشد بعدی محاسبه می 
از گذشت دو سال از اجرای مجازات، در مورد جرمی که چهار سال حبس دارد به دلیددل گذشددت شدداکی قددرار موقددوفی اجددرا شددود در ایددن  

دت حبس گذشددته اسددت مرتکددب  شود البته در این فرض با توّجه به اینکه دو سال از م صورت، جرم بعدی که سه سال حبس دارد اجرا می 
 ماند. فقط یک سال دیگر در زندان می 

باید توّجه داشت آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجرا است. مددثاًل اگددر در مددورد شخصددی بدده دلیددل ارتکدداب دو جددرم،  
از شددروع بدده اجددرای مجددازات، آزادی  مجازات پنج سال و سه سال حبس صادر شده باشد و در مورد مجازات پنج سال حبس، دو سال پددس  

دادگاه تبعیت کرده و آزادی وی قطعی شود این امددر  مشروط صادر شود و در مّدت آزادی مشروط مجکوم، مرتکب جرم نشده و از دستورات 
   ساله است و مجازات اشد  بعدی اجرا نخواهد شد.  در حکم اجرای مجازات پنج 

طور مطلق از قواعد مربوط به تعدد سؤال شود و به جرم و مجازات خاصی )و بدده اینکدده جددرم دارای  های حقوقی اگر به در آزمون  -15نکته 

 حداقل و حداکثر است یا نه( اشاره نشود باید مطابق با فرضی که جرم، دارای حداقل و حداکثر است به سؤال پاسخ داده شود. 

  134ها را قابل إعمال دانسته است در این موارد مقررات مدداده  جمع مجازات   در برخی از موارد قانونگذار برای ارتکاب برخی جرائم  -16نکته 

 های این موارد عبارتند از: شود نمونه ها جمع می بلکه مجازات شود  إعمال نمی 
 قانون تعزیرات(   555جعل سند برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل دولتی بدون داشتن س َمت یا اذن از طرف دولت )ماده  

 قانون تعزیرات(  586یا تزویر برای ارتکاب جرم توقیف غیرقانونی )ماده  جعل 
 قانون تعزیرات(   607ارتکاب جرم در هنگام تمرد از مأمور دولت )ماده  

 قانون تعزیرات(  634ارتکاب جرم در هنگام نبش قبر )ماده  

ام دو فعل  مجرمانه یک مجازات واحددد تعیددین کددرده اسددت  در مورد بند د الزم به توضیح است قانونگذار در برخی موارد برای انج  -16نکته 

  714قانون تعزیرات جددرم اسددت از طرفددی تصددادفات رانندددگی منجددر بدده فددوت هددم در مددادۀ   723مثالً رانندگی بدون پروانه بر طبق مادۀ 
تصددادف رانندددگی منجددر بدده فددوت    قانون تعزیرات برای فردی که بدون گواهینامه مرتکب  718انگاری شده است ولی قانونگذار در مادۀ جرم 

ی منجددر  شده )و در واقع، مرتکب  دو عنوان مجرمانه شده است( یک مجازات خاص تعیین کرده است در اینجا مرتکب  رانندگی  بدون  پرواندده 
 شود. شود و مقررات تعدد إعمال نمی قانون تعزیرات محکوم می  718به فوت فقط به مجازات مادۀ  

 شود. ق.م.ا رفتار می  38و   37ر فرض تعدد جرم، تخفیف مجازات تابع قواعد عمومی است و طبق مواد طبق بند خ د   -17نکته 
 ددِّعَتَمُ هايجازاتمُ  اجراي نحوه  -135 ماده

یيا   دّشود مگر حَيمی  اجرا  صاصیا قِ  دّحَ  ابتداو    (هامجازات)قاعدد جمع    ها جمعجازاتعزیر مُصاص و تَرائم موجب قِعزیر و نیز جَو تَ  دّرائم موجب حَد جَدُّعَدر تَ

نیز نشود کيه در ایين  دّأخیر اجرای حَباشد و موجب تَ  )همان تعزیرات منصوص شرعی است(  رعین شَیَّعَعزیر مُاس یا تَالنّعزیر، حقُّصاص، سالب حیات و تَقِ

الت و آن زمانی که حد و قصاص سالب حیات باشد )اصوالً حد و قصاص مقدم بر تعزیر است مگر در یک ح  گردد.جراء میإعزیر  تَ  ابتداصورت  

 بودد یا تعزیر معید شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نشود(.  الناسحقو در عید حال تعزیر نیز 

 -تبصره

)در صورتی که با شددخص ، ناکمتر از زِشروع نا و روابط نامَی یا مانند زِدّی و سرقت غیرحَدّعزیری باشد مانند سرقت حَرم تَنس جُی از جِدّرم حَجُ  کهیدرصورت

ذف نسيبت بيه ذف که اگير قَيقَ دّگردد، مگر در حَط میعزیری ساقِمجازات تَشود و ُحكوم میی مَدّازات حَب فقط به مجُكِرتَمُ واحد باشد یا شخص متفاوت(

 شود.حكوم میجازات مَب به هر دو مُكِمرتَشنام به دیگری باشد، ُشخصی و دُ

در مقررات تعدد جرم، در جرم قددذف   1392مطابق نص قانون مجازات اسالمی مصوب  اصل بر مجازات حدی و تعزیر است مگر    -1نکته  
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 .شودمیاگر بزه حدی از جنس بزه تعزیری باشد، مرتکب به هر دو کیفر محکوم  

شده است. در چهارچوب مقددررات تعدددد جددرم، جمددع   7شخصی مرتکب یک جرم تعزیری درجه دو و یک جرم تعزیری درجه    -2نکته  

 .شودمیاعمال    هامجازات

 م تعزیری درجه هشت، تعداد مادی جرم موجب جمع مجازات است.در جرائ  -3نکته 

اشد مجازات مرتکب، مجازات اشددد اسددت کدده بددیش از حددداکثر م ارتکابی بیش از سه جرم بدر جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائ  -4نکته  

 نصف آن تجاوز نکند.  یاضافهبهحداکثر  از  مقرر قانونی است، مشروط بر آنکه 

تعدددد   ،قانون راجع به انتقال مال غیددر  1اقدام احد ور ه در انتقال سهم بقیه با جعل امضاء از مصادیق ارتکاب جرم موضوع ماده  -5نکته  

 معنوی است.

که مجازات آن اشددد  شودمیمتعدد باشد، مجازات جرمی داده   یمجرمانهم تعزیری( دارای عناوین  ائچنانچه رفتار واحد )در جر  -6نکته  

 باشد.

اگر قذف و توهین یا قذف و افترای موجب تعزیر نسبت به شخص واحد صورت گیرد فقددط مجددازات حدددی )حددد قددذف( اجددرا   -7نکته  

 .دگردمی

کدده  شودمی ابت  آمدهعملبه    هایرسیدگیو در    گرددمیضابطان دادگستری دستگیر    یوسیلهبهشخصی در حال شرب خمر    -8نکته  

او اجرا شود گردیده است. در ایددن صددورت دادگدداه بدده  یدربارهبودن اینکه حد زناهای قبلی  ،مشابهسه بار مرتکب زنای غیر محصن   قبالً
 عنوان اجرای حدود باید او را به یکصد و هشتاد ضربه شالق محکوم کند.

کردن شخص ربوده شده و همچنین در سرقت و اخفای مال مسروقه توسددط سددارق و مخفی  رباییآدمتعدد مادی جرم در جرم    -9نکته  

 منتفی است.

 گونددهنیام ارتکابی مختلف بوده و همگی مستوجب حد باشند در ایددن صددورت، تعدددد جددرم در تعدد جرم هرگاه جرائدر مورد    -10نکته  

 .شوندمیحدود با هم جمع    یهمهموارد موجب تعدد مجازات شده و 

 جهات مخففه را رعایت کرد. توانمیدر مورد تعدد جرم    -11نکته 

 که جزای آن اشد است.  شودمیم تعزیری هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم باشد، مجازات جرمی داده  در جرائ  -12نکته 

 شوهر تعدد معنوی یا اعتباری است.  یناحیهترک انفاق زن و فرزندان صغیر از    -13نکته 

مصادیق تعدددد مددادی در جعددل و کالهبددرداری از  شدهانجامشخصی با استفاده از سند مجعول مال دیگری را برده است اقدام   -14نکته  

 است.

در مورد »تعدد مادی« جعل و استفاده از سند مجعول توسط مجرم   1188  یشماره  یرویهی وحدت  دیوان عالی کشور در رأ  -15نکته  

کرده است: چون استفاده از سند مجعول عمل جداگانه است، حتی نسبت به جاعددل نیددز جددرم جداگاندده محسددوب   این استدالل را قبول
 .شودمی

 .شودمیرقت حدی محکوم  در صورتی که شخص مرتکب سرقت حدی و سرقت تعزیری شود، فقط به مجازات س  -16نکته 

 رم کرار جُفصل ششم ـ تِ

 .م.ا(ق 278ر.ک ماده ) حَدّي  مئجرا  كرارتِ - 136 ماده

جرائم تعزیری یددک نددوع  اما در اند خارج)جرائم حدی متنوع از شمول بحث تکرار جرم   شود  دّرم موجب حَیك نوع جُ  بِكِرتَمُ  سه بارهرگاه کسی  

)الزمه تحقق تکرار در  بر او جاری گردد  )باید همان جرم را مجدداً مرتکب شود(  رمآن جُ  دّو هر بار حَ  بودن یا نبودن جرم ارتکابی اهمیتی ندارد(

اینکدده هددر چهددار جددرم مشروط بددر  )  است.  اعداموی در مرتبه چهارم    دّ، حَ(نه صدور حکم محکومیت  م حدی اجرای مجازات حدی استجرائ

 .ارتکابی از یک نوع باشد(

 م حدی باید حکم اجرا گردد تا مشمول تکرار جرم شود نه فقط حکم قطعی صادر شود.در جرائ  -1نکته 

 است.  کم قطعی برای شمول تکرار جرم کافیم تعزیری صدور حدر جرائ  -2نکته 

ه ایددران محکومیددت کیفددری کدد   هددایدادگاهاز یکی از    االجراالزمتکرار جرم وصف احوال کسی است که به موجب حکم قطعی    -3نکته  

 .(195ص  ،3ج  ،.ج.عر ،دکتر اعدبیلیباشد )می  مستلزم محکومیت شدید کیفری است
و در بار چهارم مرتکددب  گرددمیتا سه بار همان مجازات اولیه اعمال   شالق است در صورت تکرار  هاآنکه مجازات    یدر حدود  -4نکته  
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 .شودمیکشته  

؛ شددودمیتکرار جرم تنها در جرائم موجب تعزیر و نیز جرائم موجب حد قابلیت اعمال دارد و تحقق آن موجب تشدید مجازات   -5نکته  

ص ،  همان،  )دکتر الهام و دکتر برهانی  زات ندارداما در جرائم موجب قصاص یا دیه تکرار جرم هیچ تأ یری بر تشدید مجا

244.) 
 عزيريتَ  مئراجَ  كرارتِ - 137 ماده

حكيم تيا  تیيقطع خیتا درجه پنج محكوم شود و از تيار  كیاز درجه    یریتعز  یهااز مجازات  یكیبه    یبه موجب حكم قطع  یهر کس به علت ارتكاب جرم عمد
ن حيداقل یب نیانگیم یتا شش گردد، حداقل مجازات جرم ارتكاب كیدرجه  یریتعز یمجازات، مرتكب جرم عمد یشمول مرور زمان اجرا  ای  تیثیحصول اعاده ح

 چهارم آن محكوم کند. كیاز حداکثر مجازات تا  شیرا به ب یو تواندیآن جرم است و دادگاه م یو حداکثر مجازات قانون

 م عمدی باشد. هم جرم فعلی مرتکب باید از جرائ هم جرم قبلی و  -1نکته 

 تکرار یکی از علل اجباری تشدید است.  -2نکته 

 مشمول قواعد تکرار نیست.  8 و  7درجه   هایمجازاتمحکومیت قطعی به  یسابقه -3نکته 

یا تمام نشده است،    نکه ی ا که قطعی نشده یا قطعی شده ولی مدت مجازات اعم از    محکومیتی   -4نکته   در حال اجرا باشد 

ن   ی نه ی ش ی پ  محسوب  مماع   شود می کیفری  دکتر    5معبه    1319/ 9/ 30عخ  و م   3272)حکم  اا  نقل  به 

 . ( 184ص  همان    –گلدوایان  

 است.   ر ی تأ  ی ب به جرائم حدی در خصوص تکرار جرائم تعزیری    محکومیت   ی سابقه   -5نکته  

به   قطعی  محکومیت  سابقه  شخصی  مجازات،    80مثال:  اجرای  از  پس  نیم  و  سال  یک  که  دارد  خمر  شرب  جهت  تازیانه 
مسروقه   مال  اخفای  جرم  تعیین    شود می مرتکب  وی  برای  مسروقه  مال  اخفای  قانونی  مجازات  فقط  صورت  این  در  که 

 . شود می 

 ق.م.ا:   137شرایط اعمال ماده    -7نکته  

 طبق  نظر  من  مالکریمی  معلم، برای اینکه جرمی مشمول تکرار جرم قرار بگیرد شرایط زیر الزم است:  . 1
جرم دوم بعد از قطعیت حکم جرم اول باشد زیرا اگر جرم دوم قبل از قطعیت  حکم  جرم  اول باشد مورد از موارد  

 تکرار. تعدد است نه  
شخصی   . 2 اگر  بنابراین  باشد  شش  تا  یک  درجه  تعزیری  جرم  دوم  جرم  و  پنج  تا  یک  درجۀ  تعزیری  جرم  اول،  جرم 

وی  تعزیری   جرم  گردد  تعزیری  جرم  مرتکب  حیثیت  اعادۀ  از  قبل  و  باشد  قصاص شده  یا  حد  به  مشمول    محکوم 
جرم دوم درجه هفت یا هشت باشد نیز  شود. همچنین اگر جرم اول درجه شش تا هشت یا  مقررات تکرار جرم نمی 

 توان مقررات تکرار جرم را حتی با وجود سایر شرایط بر وی إعمال کرد. نمی 

بنابراین اگر شخصی   . 3 باشد  یافته  ارتکاب  اوّل  اعادۀ حیثیت جرم  یا  از شمول مرور زمان اجرای حکم  قبل  جرم دوم 
 شود. زات مرتکب جرم شود محکوم به تکرار جرم نمی بعد از اعادۀ حیثیت یا بعد از شمول مرور زمان  اجرای مجا 

  کند می است و تشدید در این مورد از قاعده تشدید ساده تبعیت    مجازات   تشدید   اجباری   علل   از   یکی   تکرار   قاعده   -8نکته  

ی به این قرار است که شدت مجازات متناسب  د ع که در بحث حدود قابلیت اعمال دارد( تشدید تصا )   ی تصاعد نه از تشدید  
تشدید   در  مؤ ر  تکرار  دفعات  و  مرات  آن  در  که  دارد  قرار  تشدید ساده  آن  مقابل  در  که  است  تکرار جرم  دفعات    ست ی ن با 

 (. 535ص    ، همان   ، ساوالنی   اسماعیل، ) 

شمارۀ    -9نکته   رویۀ  وحدت  رأی  مادۀ  1399/ 6/ 18مورخ    795مطابق  دوم  قسمت  مطابق  اینکه  به  توجّه  با  قانون    18: 

به تخفیف، تعلیق، سقوط و    ت ی ف ی نوع، مقدار، ک با اصالحات بعدی »   1392مجازات اسالمی مصوب   إجراء و مقررات مربوط 
تَع  اَحکام  قانون تعیین می   زیر به سایر  قانون مذکور شامل انواع تعزیر از    137« و تشدید  مجازات  موضوع  مادۀ  شود موجب 

می  نیز  شالق  مادۀ  جمله  مقررات  همچنین  تبصرۀ    19شود  صراحت  به  بنا  قانون  درج   4همین  تعیین  جهت  تنها  ۀ  آن، 
قاعدۀ   و  ندارد  مجازات  به تشدید  احکام عام راجع  از شمول  تعزیری  استثنای مجازات شالق  بر  لذا داللتی  و  مجازات است 

مراتب،  به  بنا  است؛  مشدده  کیفیات  إعمال  بدون  مجازات  تعیین  به  ناظر  نیز  الحد«  دون  شالق    تشدید   »تعزیر  مجازات 
 است.   تعزیری با رعایت سایر شرایط قانونی فاقد اشکال 

چهارم آن است مثالً اگر مجازات قانونی مجازات مرتکب در تکرار جرم، از میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر جرم به عالوۀ یک   -10نکته  

جرمی چهار تا ده سال حبس باشد و این جرم مشمول تکرار جرم شده باشد مجازات مرتکب از میانگین حداقل و حداکثر )هفت سال( تا 
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 چهارم )دوازده سال و نیم( حبس است.عالوۀ یک   حداکثر به
قانونی به عالوۀ یک  باشد و مشمول تکرار جرم شود مجازات مرتکب از همان مجازات قانونی تا مجازات  اگر جرمی دارای مجازات  ابت 

مجازات مرتکب بین ده سال حبس تا چهارم  آن خواهد بود مثالً اگر مجازات جرمی ده سال حبس باشد و مشمول تکرار جرم قرار گیرد  
 شود.دوازده سال و نیم حبس تعیین می 

 

 طفال اَ و مطبوعاتي  و سیاسي  مئجرا  كرارتِ -138 ماده

سددال مقددررات    18م نوجوانان افراد بددالغ زیددر  جرائ افراد نابالغ است و در مورد    منظور ) طفال  رائم َارائم سیاسی و مطبوعاتی و َجدر َج  رم كرار ُجِتمربوط به    مقررات 

 . ( شود می که مقررات تکرار جرم اعمال ن   8تا    6م تعزیری درجه  )همچنید جرائ  شود. اعمال نمی   ( شود می تکرار جرم اعمال 

 . ( م و افراد مقرر در اید مادد مقررات تعدد جرم قابل اعمال است )در خصوص جرائ 

 تکرار جرم به همراه جرائم مطبوعاتی و جرائم اطفال خارج است. جرم سیاسی از شمول  -1نکته  

تفاوت اصلی بین حالت تعدد و تکرار جرم این است که در تعدد جرم، شخص چند جرم انجددام داده کدده راجددع بدده  -2نکته  

در  )   ی قطعدد محکومیددت    ی سددابقه رسیدگی نشده و حکمی صادر نشده است ولی در فرض تکددرار بددا وجددود    ها آن از    کدام چ ی ه 
  ، همان   ، اسماعیل ساوالنی اسددت ) حدی( شخص مجدداً مرتکب جرم شده    در جرائم مجازات ) جرائم تعزیری( و اجرای  

 (. 536ص  
 رمجُ  كرارتِ صورت در  جازاتمُ خفیفتَ -139 ماده

 .شودیقانون اقدام م نیا( 38و )( 37مطابق مواد ) فیدر صورت وجود جهات تخف ،یریدر تكرار جرائم تعز
 - تبصره

 .شود نمی  اعمالخفیف تَ مقرراتبیشتر از آن باشد، رم یا  كرار ُجِت مقررات شمول َم طعی َق محكومیت ه  ِرَقدارای سه َفب كِرتَچنانچه مُ

 .شودمیم اطفال اعمال نسیاسی، مطبوعاتی و جرائم رم در جرائمقررات مربوط به تکرار ج  -1نکته 

 م تعزیری منوط به صدور حکم قطعی قبلی است.ق ایران مقررات تکرار جرم در جرائدر حقو  -2نکته 

 .شودمیم اقتصادی، مقررات مربوط به تکرار جرم اعمال  در جرائ  -3نکته 

شددود. در فرضددی کدده ق.م.ا آمده است اجددرا می 38و  37در فرض تکرار جرم، احکام عام مربوط به تخفیف مجازات که در مواد   -4نکته  

مقررات تخفیف ممنوع است اما در سددایر  مددوارد  تکددرار    رم یا بیشتر از آن باشدقطعی مشمول مقررات تکرار ج  تیه محکومدارای سه فقر
 ده و ضابطه و میزان تخفیف نیز تابع قواعد عام است.جرم، مقررات تخفیف ممنوع نبو

های حقوقی اگر به طور مطلق از قواعد مربوط به تخفیف در فددرض تکددرار جددرم پرسددیده شددد و بدده اینکدده مرتکددب سدده فقددره در آزمون
به سؤال پاسخ داده شددود و محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم دارد یا نه اشاره نکرده باشد باید منطبق با فرض مذکور در ماده 

 تخفیف را تابع قواعد عمومی دانست.
 مواد مرتبط

تكرار جرم مؤثر اسققت،  قطعی دیگری داشته است که در اعمال مقررات هایمحكومیت هیعل محكومقانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه هنگام اجرای حكم معلوم شود   511ماده  
، مطققاب  مقققررات سققاب  محققرز دانسققت هققایمحكومیتصورت، چنانچققه دادگققاه،  در این.  کندمیحكم قطعی ارسال    صادرکننده، پرونده را نزد دادگاه  قادی اجرای احكام کیفری

 .نمایدمیاقدام 
 

 كيفري تيمسؤولوانع بخش چهارم ـ شرايط و مَ

 كيفري  تيمسؤولل ـ شرايط فصل اوّ

 قابلیت انتساب(  + مسؤولیت كیفري يعني مجرمیت) كیفري تیمسئول  براي اهلیت شرط - 140 ماده

، دودحُيدر  )به معنای الزام شخص به پاسخگویی در قبال جرم ارتکابی است و الزمه آن بلوغ، عقددل و اختیددار مجددرم اسددت(  کیفری  تیمسؤول

 148 و 147 و 146)مادد  غبالِ ق.م.ا( 308 و 292و بند ب مادد   149)مادد    ،ل، عاقِرمین ارتكاب جُحَق است که فرد  قَّحَتنها زمانی مُ  عزیراتتَو    صاصقِ

)همچنید در جرائم عمدی وجود قصد الزام اسددت و شددرط دانسددته ق.م.ا(  308و  301)مادد  ختارو مُ  ق.م.ا(  308و مادد    292بند ب مادد    و

 صاص« آمده است.»قِ مكم آن در کتاب سوّبر قتل که حُ اکراهز در مورد باشد به جُ (ق.م.ا 144مادد  شدد است

قددانون  14به اسددتناد تبصددره مدداده  نیازی به شرایط مطروحه در این مورد نیست.  این ماده در خصوص دیه ساکت است و الزاماً  -1نکته  

 مجازات اسالمی.
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آن که در این ماده به سدده مددورد  شودمیقصد در جرائم عمدی  -4اختیار  -3بلوغ    -2عقل    -1کیفری شامل:شرایط مسؤولیت    -2نکته  

مجازات دیه در خصوص شخص حقوقی تحددت شددرایطی قابددل اعمددال   این قانون بیان شده است.  144اشاره شده و مورد چهارم در ماده  
 است.

م در برخددی جددرائ  گددذارقانوناسددت، امددا    خددویش  یمجرمانددهرفتار    مسئولمرتکب    ،ونی معافیت از مجازاتدر موارد معاذیر قان  -3نکته  

عملیات مجرمانه، بدده  یادامهم خاصی و یا جلوگیری از تشویق در کمک به کشف جرائ  منظوربهمالحظات سیاست کیفری    بنا برارتکابی،  
 .(187ص  ،همان، )گلدوایان  کندمیمرتکب را از کیفر معاف  جای برائت متهم،  

یعنددی عدددم  شددودمیی و آن دسته از جرمی کدده خددالف نامیددده و خطائ غیرعمدی م اعم از عمدی وجرائ یهمهسلب اراده در   -4نکته  

 (.172ص  ،جلد دوم ،. ج. عر ،)دکتر اعدبیلی صادق است  گرددمی  رعایت نظامات دولت ناشی

با منشأ  -الفگروه  2و خود اجبار مادی به   اندنمودهو اجبار معنوی تقسیم    یاجبار ماددسته    2برخی از حقوقدانان اجبار را به    -5نکته  

با منشأ بیرونی مثددل تهدیددد یددا   -الف  گروه  2با منشأ درونی مثل خواب و بیماری و اجبار معنوی نیز دارای    -به و  بیرونی مثل قوه قاهر
 ولیت کیفری نیست.انتقام که این مورد آخر مانع مسؤ  به  شدیدبا منشأ درونی مثل تعصب یا میل    -ب تحریک و یا تلقین و

اسددتناد ولیت مدنی نیز باقی است ولی قابددل و مسؤ شودمیاین موارد جرم محقق  ولیت جنبه شخصی دارند و درافع مسؤعلل ر  -6نکته  

مددوارد جرم جنبه عینی و نوعی دارنددد و در ایددن صددورت  کنندههیتوج. علل کندمیو در حق شریک و معاون صدق ن  باشدمیبه مرتکب ن
ندددارد ت و در هددر دو مجددازات وجددود   ر اسدد ارد و در حق شریک و معاون نیز مؤولیت مدنی هم وجود ندمسؤ  االصولیعلمحقق نشده و  

 .(126ص  ،ج دوم ،ر.ج.ع ،دکتر اعدبیلی)
 مواد مرتبط

 هققاآنکه وقققوع  یجرائم. در احراز گردد، باید قصد او در ارتكاب رفتار مجرمانه عالوه بر علم مرتكب به مودوع جرم: در تحق  جرائم عمدی  قانون مجازات اسالمی  144ماده  
 علم به وقوع آن نیز باید محرز شود.  ای جهینت، قصد اس قانون منوط به تحق  نتیجه استبر اس
 .گرددمی، به حبس ابد محكوم  و اکراه کننده  شودمیاه در قتل مجوز قتل نیست و مرتكب، قصاص  : اکرقانون مجازات اسالمی 375ماده  
 : اگر اکراه شونده طفل غیر ممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محكوم به قصاص است.1تبصره 
 .شودمیمورد اکراه کننده به حبس ابد محكوم    در این. پردازدیماو دیه مقتول را    یعاقلهراه شونده طفل ممیز باشد : اگر اک2تبصره 

 كیفري تیمسئول بودن  شخصي  اصل -141 ماده

ولیت  ؤ دیواندده و مسدد ولیت عاقله در پرداخت دیه در خصوص جنایات عمدی و شددبه عمدددی نابددالغ و  ؤ )استثناء: مس  کیفری، شخصی است.  ت ی مسؤول 

 . م اشخاص حقوقی( یران و دستوردهندگان ناشی از جرائ مد 

 . است   ها مجازات اصل فردی کردن   انگر ی ب   1392قانون مجازات اسالمی مصوب   18ماده    ر.ک  -1نکته 
 مسؤولیت ناشي از رفتار ديگري() ثالث  شخص كیفري تیمسؤول -142 ماده

در رابطه با نتیجه رفتيار ارتكيابی دیگيری،  (  2یا  اعمال دیگری باشد    مسئول شخص به طور قانونی    ( 1  تنها در صورتی ثابت است که   ت رفتار دیگری لَّبه ِع  کیفری   ت ی مسؤول 
 قصیر شود. َت  ِبِكرَتُم

 شود جنایت ارتکابی وی مشمول عنوان قتل عمدی است.   ی گناه ی ب اگر کسی به علت اشتباه در هویت مرتکب قتل انسان  -1نکته 
 حقوقي شخص كیفري مسؤولیت  -143 ماده

کسی )  نماینده قانونی شخص حقوقی  کیفری است که  مسؤولیتشخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای    مسؤولیتاصل بر    کیفری  مسؤولیتدر  

)دکتاار   قرارداد اختیاراتی به او دادد شدد تددا بددرای دیگددری کددار یددا کارهددایی انجددام دهددد است که یا به موجب قانون و یا به موجب  

)اعددم از منددافع ع آن نيافِدر راسيتای مَ )یکی از دو شرط مذکور در اید مادد کافی است(به نام یيا   ((67ص    2ج    ،ر. ج. ع  ،اعدبیلی

 رم نیسيت.كيب جُيرتَاشخاص حقیقی مُ مسؤولیتع مانِ، کیفری اشخاص حقوقی مسؤولیترمی شود. ب جُكِرتَمُ الحصول است(مادی، معنوی و منافع ممکد

 .(ایرایانهم جرائ 20و  19و مادد  بخت تعزیراتق.م.ا  748و  747و  744مادد و همچنید  ق.م.ا 22الی  19رجوع کنید به مواد  )

ولیت ه نددام آن مرتکددب جددرم شددود دارای مسددؤشخص حقوقی در راستای منافع شخص حقوقی یددا بدد   ینمایندهدر صورتی که    -1نکته  

 کیفری است.

. در این فرض اگر مدیر نماینددده قددانونی بانددک شودمیمدیر یکی از شعب بانک در راستای منافع بانک مرتکب جرم جعل سند    -2نکته  

 .باشدمیولیت کیفری متوجه شخصیت حقوقی بانک نیز  شخص مرتکب مسؤبنام بانک مرتکب جرم شود عالوه بر  و  شودیممحسوب  

 اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است.  -3نکته 
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 كیفري تیمسئول  در  اراده  لزوم -144 ماده

انگیزد در وقوع  ،دد جرم استبرخالف قصد که یکی از ارکان به وجود آورن) صدباید قَ رم،ب به موضوع جُكِرتَلم مُعِالوه بر عَ رائم عمدیجَق  قُّحَدر تَ

بير   هياآنکيه وقيوع    یدر جرائمي  .عام(  سوءنیت)  حراز گرددجرمانه اِاو در ارتكاب رفتار مُ  (ازات مؤثر باشد در مج  تواند میثر نیست اما  مؤاصوالً  جرم  

ز حرَلم به وقوع آن نیز باید مُیا عِ (، قصد اضرارخاص سوءنیت)  صد نتیجهقَ )منظور جرم مقید به نتیجه است(  ق نتیجه است،قُّحَنوط به تَمَ  ،قانون  اساس

 شود.

 .باشندمیخاص   سوءنیتم مقید دارای  تمام جرائ  -1نکته 

 باشد.در جرائم عمدی مرتکب باید علم به موضوع داشته    -2نکته 

 در جرائم مطلق که احتیاجی به تحقق نتیجه نیست دو موضوع یا عامل باید وجود داشته باشد:  -3نکته 

 علم مرتكب به موضوع جرم و (1

 ( قصد مرتكب در ارتكاب رفتار مجرمانه اما در جرائم مقید به نتیجه موضوع یا عامل سومی تحت عنوان2

 علم به تحقق نتیجه نیز در مرتكب باید وجود داشته باشد. ای  جهینت( قصد 3
 یرعمدیغ  مئراجَ  در قصیرتَ  شرط -145ماده 

تقصیر به وجود آمدد باشد نه در نتیجه عوامل  ینتیجه)به عبارتی باید جرم ارتکابی در ب اسيت  كِرتَقصیر مُحراز تَنوط به اِ، مَیرعمدیغرائم  جَق  قُّحَتَ

صياص و دیيات کتياب قِ  مقررات  ،حضطای مَخَ  مدی وعَ  بهِاز شِ  اعممدی  یرعَغَ  م علیه تمامیت جسمانی اشخاص است()منظور جرائ  در جنایات  .دیگر(

 .شود می عمال اِ
 - تبصره

 بياالتیمُبیو  اسددت( گرفتددهانجامولی  گرفتیمجام ان فعلی است که نباید ) احتیاطیبیاز  اعم است( یمباالتیبو  یاطیاحتیبفقط شامل  )  قصیرتَ

 بِسَحَ، هاآنظامات دولتی و مانند رعایت نِ مِدَهارت وعَمَ  مِدَت، عَفلَه، غِحِسامِاست. مُ  ولی ندادد است(  داددیمانجام  را  ترک فعل است یعنی باید فعلی  )

 شود.سوب میحباالتی مَمُاحتیاطی یا بیبیصادیق از مَ مورد،

 ولیت کیفری یعنی، ایجاد پل ارتباطی بین جرم و مجازات و قابلیت انتساب جرم به فاعل.مسؤ  -1نکته 

 م مقید علم به وقوع آن باید محرز گردد.در جرائ 1392مجازات اسالمی مصوب   با توجه به قانون  -2نکته 

 و بی مبادالتی عرف است.  یاطیاحتیبتحقق    یضابطه  -3نکته 

 ی است.خطای جزائ  غیرعمدیصر روانی در جرائم عن  -4نکته 

 است.  غیرعمدیم در حقوق جزا، خطای کیفری در جرائ  یانگارسهلغفلت و   -5نکته 

 است.  غیرعمدیم در حقوق جزا خطای کیفری در جرائ  یانگارسهلغفلت و   -6نکته 

 كيفري  مسؤوليت عِوانِم ـ مَفصل دوّ

قانون مجازات  221و اجرای قانون باهم، ر.ک به مادد  اجازد قانون ،شروعدفاع مَ  ،ستیمَ خواب و ،اضطرار ،جنون، صغر: از اند عبارت

 . قانونی امر آمریه و لَعَجنیٌّاسالمی رضایت مَ

 كیفري مسؤولیت  در  لوغبُ عدم  اثر - 146 ماده

)اثر رفددع مسددؤولیت کیفددری  (باشد میسال قمری حسب مورد  15تا  9در خصوص اطفال نابالغ زیر  صرفاً) کیفری ندارند.  مسؤولیتغ  افراد نابالِ

 معافیت از مجازات است(.

 است:  شدهمیتقسکلی دوران طفولیت در مقررات کیفری کشور ما که ملهم از احکام شرعی است به دو دوره   طوربه  -1نکته 

 ممیز(صغیر غیرمطلق )دوره فقدان تمییز و عدم مسؤولیت کیفری   -1

 صغیر ممیز() ینسبدوره تمییز و برخورداری از مسؤولیت کیفری   -2

 عوامل رافع مسؤولیت کیفری و علل موجهه جرم تقسیم کرد.موانع مسؤولیت کیفری را باید به    -2نکته 
 علل رافع مسؤولیت کیفری: -الف

ولددی  شددودمیو فددرد مرتکددب مجددازات ن شددوندمیکیفیاتی هستند شخصی و درونی که باعث مبری شدن شخص از مسددؤولیت کیفددری 
. بدده (315ص  ،  همااان،  )ساااوالنی  مسؤولیت مدنی به قوت خود پابرجاست این شرایط تأ یری در حق معاون و شریک جرم ندددارد
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، بنددابراین شددودمیعبارتی عوامل رافع مسؤولیت عواملی است که موجب زوال مسؤولیت مجددرم اسددت. در اینجددا عمددل جددرم محسددوب  
 .و معاونین بر اساس اصل شخصی بودن مجازات، مجازات خواهند شد  شرکامسؤولیت مدنی پابرجا خواهد بود و 

 :کنندمیعوامل رافع مسؤولیت کیفری را به دو دسته تقسیم  

 عدم بلوغ(، جنون، اجبار.صغر )علل تام:   -الف

 علل نسبی: اشتباه، خواب، مستی.  -ب
 ولی قابل انتساب به مجرم نیست.  شودمیدر فرض وجود عوامل رافع مسؤولیت کیفری، جرم واقع  

 عوامل موجهه جرم: -ب

در حق معاون و شریک جرم نیز مؤ رنددد و مسددؤولیت  رگذارندیتأ کیفیاتی هستند عینی و بیرونی و عالوه بر اینکه نسبت به مجرم اصلی 
 .برندمیمدنی را نیز از بین  
 از:  اندعبارتعوامل موجهه جرم  

 حكم قانون  -الف

 اجازه قانون  -ب

 اجرای قانون اهم  -پ

 امر قانونی آمر قانونی  -ت

 دفاع مشروع  -ث

 ضرورت  -ج

 رضایت بزه دیده در موارد خاص و استثنایی  -چ

 .باشندمی  بیتعق رقابلیغولیت و  ؤقانون مبرا از مس  حکمبهدر خصوص اطفال، صدور حکم برائت وجاهت قانونی ندارد زیرا    -3نکته 
 لوغبُ  سنّ -147 ماده

 اسيت.  اسددت(روز کمتددر    10یک سال قمری در مقایسه با یک سددال شمسددی  )  ریمَتمام قَه و پانزده سال  لوغ، در دختران و پسران، به ترتیب نُبُ  نّسِ

 (.1392قانون مجازات اسالمی مصوب   88رجوع کنید به مادد )

روز کمتر از سال شمسی در طول سال است. پس نه سال قمری برابر است با هشت سددال و ندده مدداه شمسددی و   10سال قمری    -1نکته  

 پانزده سال قمری برابر است با چهارده سال و هفت ماه شمسی.
 .م.ا(ق  12ر.ک ماده )  نابالغ افراد  براي تربیتي و مینيأت  اقدامات  اعمال  - 148 ماده

 .شيود می قدامات تأمینی و تربیتيی اعميال این قانون، اِ مقررات  بر اساس  بلوغ یا عدم بلوغ، زمان وقوع جرم است(  یمحاسبه)مالک    در مورد افراد نابالغ،

 (.1392 قانون مجازات اسالمی مصوب 12مادد  و 95الی  88 رجوع کنید به مادد)ق.م.ا( 221مادد  2)مثل تبصرد 

 كیفري ولیتؤمس  در  رواني  اختالل   اثر -149 ماده

اسددت بنددابراید اگددر قبددل از ارتکدداب و بعددد از   جرم  )مالک مسؤولیت، وضعیت مرتکب در زمان ارتکاب  رمدر زمان ارتكاب جُب  كِرتَهرگاه مُ

خيتالل روانيی بيوده دچيار اِ  حید ارتکاب جرم دچار جنون باشددد، مسددؤولیت نخواهددد داشددت(  ارتکاب متهم در سالمت روانی بسر برد لکد

 کیفری ندارد. مسؤولیتو  شود می حسوب جنون مَباشد مَ یزه تمقوّیا  د ارادهفاقِ کهینحوبه

 است.)دائمی یا ادواری( رافع مسؤولیت کیفری    که باشد یادرجهجنون در حین ارتکاب جرم به هر   -1نکته 

 .آ.د.ک در جريان تحقیقات(ق 202)ماده  جنونمَ شخص عقیبتَ  دادرسي -150 ماده

بتال به جنون شود  رم مُعزیر پس از وقوع جُرائم موجب تَیا در جَ  (نون، زوال عقل و فقدان شعور است)ج  جنون باشدرم در حین ارتكاب، مَب جُكِرتَهرگاه مُ

یک  اید دستورات  )  تانعمومی باشد به دستور دادسِ  امنیتنظم و    خلّص، ثابت و آزاد بودن وی مُصِّخَتَجلب نظر مُچنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با  

 شود.در محل مناسب نگهداری می  فع حالت خطرناکتا رَ (یدستور اداری است نه دستور قضائ

  نظر   جلب  با  را  موضوع  معترض،  حضور  با  دادگاه  صورت،   این  در  که  کنند  اعتراض  دستور  این  به  دادگاه  در  توانندمی   او  خویشاوندان  یا  شده  نگهداری  شخص

پم دستور دادستان مبنی بر نگهداری در محل )   تأمینی  اقدام  خاتمه  مورد  در  خطرناک  حالت  رفع  تشخیص  با  و  کندمی  رسیدگی  اداری  جلسه  در  کارشناس

  شخص   ولی  است  طعیقَ  كمحُ  این.  کندمی  صادر  كمحُ   ،تاندادسِ  دستور  تأیید  در  صورت  نیا  ریغ  در  و  است(  ینیتأمبلکه اقدام    ،مناسب مجازات نیست
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 . دارند را  كمحُ این به  اعتراض  حق کردند مشاهده را بهبود عالئم هرگاه ، وی خویشاوندان یا شده نگهداری
بنا به تشخیص مُ  این امر مانع از آن نیست که تان مدیر محل نگهداری او دادسِ  پیشنهادب ِسَبرحَب، درمان شده باشد  كِرتَهای روانی، مُص بیماریصِّخَتَهرگاه 

  و  13مادد  2)ر.ک تبصرد (کند می)دادستان دستور نگهداری در محل مناسب و دستور خاتمه آن را صادر  دستور خاتمه اقدام تأمینی را صادر کند.

 ق.آ.د.ک(.  202مادد 
 - 1تبصره 

ساقط   دّدچار جنون شود حَ ق.آ.د.ک برای دیدن اجرای حد بر محکوم( 502)ر.ک مادد  پس از صدور حكم قطعی دّموجب حَ رائم ب یكی از جَكِرتَهرگاه مُ

صدور  ض شدن جنون قبل از  صورت عارِ  در.  . جنون باید در حید ارتکاب جرم حدی باشد(شودمیمطلق از دیوانه ساقط    طوربه)حدود    شود.نمی

قَحُ حُ  طعیكم  که  در  حقُّدودی  تَ  یالله   جنبه  مُدارد  و  اِمه  حاکِعقیب  زمان  می   هفاقِتا  تأخیر  )به  تبصرد  افتد  به    .ق.آ.د.ک(  13مادد    2مانند حکم  نسبت 

قِ  ی داردالناسحق هایی که جنبه  جازاتمُ از جُمانند  از    )همچنید حکم به جزای نقدی(رم،  صاص و دیه و همچنین ضرر و زیان ناشی  و    عقیب تَجنون مانع 

و تبصرد    از همید قانون  502نیز مادد    و  1394و اصالحی    1392قانون آیید دادرسی کیفری مصوب    503رجوع کنید به مادد  )   نیست. رسیدگی

 .(الناسحقق.آ.د.ک در  13مادد  2
 - 2تبصره 

قسمتی از    تدارک ببیند. تا زمان شروع به کار این اماکن،  مادهمراکز اقدام تأمینی را در هر حوزه قضائی برای نگهداری افراد موضوع این    ف استموظَّه  ه قضائیّقوُّ

د دادرسی قانون آیی   503و مادد    13مادد    2جوع کنید به تبصرد  ر)  .شود می به این افراد اختصاص داده    بهزیستی یا بیمارستانی موجود  یدرمانروان مراکز  

 (. 1394و اصالحی  1392کیفری مصوب 

ب و محاکمه تددا زمددان . در این صورت تعقیشودمیشخصی مرتکب »شرب خمر« شده است، در ضمن رسیدگی به جنون مبتال   -1نکته  

 .افتدمیخیر افاقه به تأ

در دادگاه با حضور معترض، موضوع اعتراض به دسددتور دادسددتان   1392قانون مجازات اسالمی مصوب    150  یمادهبا توجه به    -2نکته  

، هرگدداه بدده نظددر متخصددص کندددمیمبنی بر نگهداری مجنون در محل مناسب را با جلددب نظددر کارشددناس در جلسدده اداری، رسددیدگی 
مینی را صددادر اقدددام تددأ یخاتمدده، دادسددتان دسددتور ل نگهداریپیشنهاد مدیر مح  برحسبروانی مرتکب درمان شده باشد،    هایبیماری

 .کندمی

، بخشددی از منددازل مسددکونی سدداکنان یگرفتگدد آب  برا ر،  کندمی، مبادرت به احداث سد  یامنطقهبرق    تأمینوزارت نیرو برای    -3نکته  

 ولیت کیفری ندارد.وزارت نیرو مسؤ. در این حالت  کنندمیتخریب شکایت  و آنان به اتهام    شودمیپشت سد تخریب 

 ولیت کیفری مبری هستند.بالغ( در صورت ارتکاب جرم، از مسؤافراد نااطفال )  -4نکته 

 است. ریتأ یبو محرومیت از حقوق اجتماعی    جنون حادث پس از قطعیت حکم محکومیت نسبت به اجرای کیفرهای مالی  -5نکته 

سی مجدد موکول بدده افاقدده دعوای عمومی صادرشده و بعداً جنون عارض گردیده است، انجام دادر  یدادرسهرگاه دستور اعاده    -6نکته  

 .(250ص   -حقوق جزای عمومی -دکتر محمد باهریاست )متهم  

و معاونان جرم کدده حددین ارتکدداب  شرکاجنون از اسباب شخصی مانع مسؤولیت کیفری است و فقط در مجنون مؤ ر است و از   -7نکته  

 -ساااوالنیاسددت )بنابراین تعقیب آنان بالمانع است حال آنکه تعقیب متهم مجنددون ممنددوع  کندمیرفع مسؤولیت ن اندبودهجرم عاقل  

 (.343ص  -همان -اسماعیل

 ریتددأ یبجتمدداعی جنون حادث پس از قطعیت حکم محکومیددت نسددبت بدده اجددرای کیفرهددای مددالی و محرومیددت از حقددوق ا  -8نکته  

 (.84ص  -همان -یلیدکتر اعدب)است

 فاعل معنوي() كیفري ولیتؤمس  در اكراه  اثر -151 ماده

و اجبار حالتی اسددت کدده در آن مرتکددب فاقددد قصددد و ارادد  باشد میحالتی است که در آن مرتکب فاقد رضا اکراد  )  اکراه  براثر  هرگاه کسی

)اصددوالً مگددر    شيود حسيوب می رم َمکه طبيق قيانون ُجيب رفتاری شود كِرتَمُ ()هم مالک نوعی و هم مالک شخصی مؤثر است  لمُّحَغیرقابل تَ  (باشد می

 شيودحكيوم میرم مَازات فاعيل جُيکننيده بيه مجُيکراهإعزیير،  رائم موجب تَدر جَگردد.  جازات نمی ُم  اکراد مرتکب قتل عمد شدد است(   براثر مجازات قاتلی که  

را خواهم کشت و ب اید کار را انجددام دهددد شددخص   اگر شخص الف، ب را تهدید کند که اگر سند را برای مد جعل نکنی تو  جهیدرنت)

 ق.م.ا( 380تددا  375)ر. ک به مواد صاص و قِ ق.م.ا( 218و  217مواد  )ر.ک به  دّرائم موجب حَدر جَ  (شودمیالف به مجازات جعل سند محکوم  

 ..م.ا بخت تعزیرات(ق 623ر.ک مادد شود ) می مربوط رفتار  مقرراتطبق 
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غیر موارد قتل عمدی رافددع ه، در صورت تحقق شرایط آن در بعضی صور در  در حقوق کیفری ایران، اکراه نسبت به شخص مکرَ  -1نکته  

 ولیت کیفری است.مسؤ

 در صورت تحقق اکراه تفاوتی میان آن نیست که متعلق اکراه جرم علیه غیر باشد یا جرم علیه خود مکرَه.  -2نکته 

 ی که به حد اجبار برسد.کسی به انجام کاری یا به عبارتی یعنی اکراه  کردناروادیعنی    ءالجا  -3نکته 

 669و  668تهدید و اکراه به خودی خود و بدن آنکه مکرَه متعلق اکراه را اجرا نماید یا ننماید، جرم مستقلی است که در مددواد   -4نکته  

 ق.م.ا بخش تعزیرات جرم انگاری شده است.

یعنددی از عدددم رعایددت  شددوندمیجرائم اعم از عمدی و خطایی و آن دسته از جرائمی که خددالف نامیددده   یهمهسلب اراده در    -5نکته  

 (.96ص  -همان  -دکتر اعدبیلی) ، صادق استگردندمینظامات دولتی ناشی  

صحبتی به میان نیامده است کدده در ایددن مددورد نیددز   گرددمیدر مورد اکراه به انجام رفتاری که موجب دیه    151در ذیل ماده    -6نکته  

و در صددورت  باشدددمیاکراه بر قتل استثناء  نماید. البته در این مورد نیزمسؤولیت متوجه اکراه کننده است و وی بایستی دیه را پرداخت 
ص  -همااان -دکتر برهانی)دکتر الهام و ده اسددتی است که به ارتکاب قتل مباشرت نموبر مکرَهتحقق آن به دیه کماکان  

316.) 

 كیفري ولیتؤمس در  اضطرار  اثر -152 ماده

)یعنی شخص در صورتی در   دیدِشَ  ؛ سیل و زلزله یا درونی مثل بیماری(یسوزآتت)منشأ خطر یا بیرونی است مثل؛  ر  طَروز خَهرکس هنگام بُ

)اید موارد    از قبیل  الوقوعریبُقَیا    علیفِ  که اصل خطر وجود داشته باشد و اید خطر ناگهانی و شدید باشد(  شودمیمقام ضرورت مرتکب جرم  

یر عرض و  )برای حفظ موارد دیگر نظ خود یا دیگری مال یا فسنَمنظور حفظ سیل، طوفان، زلزله یا بیماری به  سوزی،آتش و حصری نیستند( اند تمثیلی

شود  حسوب می رم مَ ب رفتاری شود که طبق قانون ُجِكرَتُم  به اضطرار استناد کند(  تواند میآبرو و ناموس و آزادی تد برخالف دفاع مشروع مرتکب ن

ق.م.ا و در خصوص پرداخت دیه با    328)اما مسؤولیت مدنی فاعل فعل اضطراری بر جای خویت باقی است ر.ک. مادد    جازات نیستقابل مُ

ایجاد   (شودمی)پم شامل غیر عمد نشروط بر اینكه خطر را عمداً  مَ  ندارد(  یخوانهمتوجه به مجازات شناختد آن توسط مرتکب مضطر با منطق  

)اگر خطر بدون ارتکاب جرم عمل مجرمانه قابل دفع باشد، استناد به ضرورت  فع آن ضرورت  جود متناسب و برای دَنكند و رفتار ارتكابی با خطر مو

تناسب عمل ارتکابی با   -3نکند خطر را عمداً ایجاد  -2الوقوعبی قرخطر فعلی یا  -1 )شرایط تحقق حالت ضرورت داشته باشد منتفی است(

 .ضرورت داشته باشد(برای دفع خطر   -4 خطر موجود
 -تبصره 

حَ با خطر می   فلَّكَمُ   ،وظیفه یا قانون  بِسَکسانی که  تَباشند نمی به مقابله  این  سُّمَتوانند با  به  اِ  مادهك  ایفای وظایف قانونی خود  نمایند.از  )اما اگر در    متناع 

برای نجات جان کودک اسیر در آتت    نشانآتت   مثالًبه دلیل اضطرار مرتکب عمل مجرمانه شوند به اضطرار استناد کنند    فهیوظانجامهنگام  

 (.اقدام ننماید  کودکبه اضطرار استناد کردد و برای جان  تواندینمدیوار همسایه را تخریب کند اما 

بیرونددی و محیطددی بددوده از  خطددر عوامددلو ضرورت را که ناشی از   گذارندمیبین اضطرار و ضرورت تفاوت    برخی از حقوقدانان  -1نکته  

برخددی از   (.132-131صااص  )گلدوایان، ایاارج،    دانندیمو اضطرار را از عوامل رافع مسؤولیت شخصی    دانندیمعوامل موجهه  
و  گذارندددمیخطر که بیرونی یددا درونددی باشددد ن منشأرقی بین عامل و و ف  دانندمیحقوقدانان ضرورت و اضطرار را از عوامل موجهه جرم 
 داندددنمیسوره بقره که خوردن گوشت مردار، خون و گوشت خوک را ممنددوع  173مثال آن نوشیدن شراب برای حفظ جان است یا آیه 

)اعدبیلاای، و مترادف یکدددیگر داندمی فع. دکتر نوربها نیز ضرورت و اضطرار را یکیمگر در جایی که ناچار باشد و همچنین حدیث رَ

 (.174ص محمدعلی، 
از بین ببرد ولی شخص مضطر باید خسارت مالی و دیدده را پرداخددت کنددد و نیددز   تواندمیاضطرار وصف کیفری جرم ارتکابی را    -2نکته  

 ، مرتکب قتل دیگری شود نیست.ص دیگر برای نجات جان یا مال خودباید افزود اضطرار مجوز قتل شخ

 .بردمیحالت ضرورت در فرآیند ارتکاب عمل مجرمانه عنصر قانونی را از بین    -3نکته 

وضعی است که انسان برای حفظ جان یا مال یا حق خود یا دیگری ناچددار از ارتکدداب  چنانآنع اضطرار آمیز  در حقوق جزا وض  -4نکته  

 .(253ص  2. ج. ع. ج ر)دکتر اعدبیلی مانند نوشیدن شراب برای رفع تشنگی یا بیماری  شودمیجرم 

اما استثنائاً در مددورد ضددرورت  ولیت مدنی هم هستیمبه عدم مسؤولیت کیفری و عدم مسؤ  در مورد عوامل موجهه قائل  هرچند  -5نکته  

زیان ناشی از جرم بلکدده جبددران خسددارت  و نه از باب ضرر خواهد بودولیت مدنی جبران خسارت مادی و ضمان دیه همچنان برقرار مسؤ
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 .(257 ص 2ج . ج. ع. ر )دکتر اعدبیلیاست   ریپذامکانتسبیب   قواعد اتالف و  بر اساس

 شرایط تحقق حالت ضرورت:  -6نکته 

 باشد  الوقوعبیقرخطر شدید فعلی یا   -1

 مرتكب عمداً خطر را ایجاد نكرده باشد  -2

 اقدام متناسب باشد  -3

 ضرورت داشته باشد.  -4

تعرض بیرونی برای حفظ حقوق یا اموال در معرض خطر خددود یددا دیگددری،   هرگونهرار موقعیت شخصی است که با فقدان  اضط  -7نکته  

 در قبل از دمیده شدن روح.برای نجات ما  نیجنسقطی تغذیه یا  مانند سرقت مواد غذایی برا؛  گرددمیناگزیر از ارتکاب جرم 
 كیفري مسؤولیت در  اراده فقدان  اثر -153 ماده

 و هم خواب مصنوعی یددا همددان هیپنددوتیزم را( شودمی)هم خواب طبیعی را شامل  ،درونی است()مصداق اجبار مادی   هرکس در حال خواب

لم به اینكه در حال خواب یا بیهوشيی شخص با عِ  مگر اینكه  گرددجازات نمیشود مُحسوب میرم مَب رفتاری شود که طبق قانون جُكِرتَمُ  ،هاآنبیهوشی و مانند  

 و تبصرد آن( ا.ق.م. 292ر.ک بند الف مادد ) کند. هوشیبشود، عمداً بخوابد و یا خود را رم میب جُكِرتَمُ

به علت اینکه در این حالت فاقد شددعور و آگدداهی اسددت از مسددؤولیت کیفددری  گردد  میاگر شخصی در حالت خواب مرتکب جر  -1نکته  

به شرطی که در قرار گرفتن در ایددن حالددت خددود  شودمی مندبهرهنیز از همین مزیت  شودمیمبری است و شخصی که خواب مصنوعی 
 نکرده و آگاه نباشد.  ینیبشیپمقصر نبوده و نتایج اعمال خود را 

رفتار خود دانسددته اسددت  مسئولشخص در حال خواب را از مسؤولیت معاف کرده است و تنها در یک صورت وی را   گذارقانون  -2نکته  

 کند. هوشیبعمداً بخوابد و یا خود را   ،مرتکب جرم شود  یهوشیبو آن زمانی است که شخص با علم به اینکه در حال خواب یا  

اسددت از بدداب سددبب اقددوای از مباشددر  مسددئولاو  )هیپنوتیزم( و او را وادار به ارتکاب جرم کند، اگر کسی دیگری را خواب کند  -3نکته  

، )ساااوالنیخواهنددد بددود  مسددئولکننده قرار دهد تا مرتکددب جددرم شددود هددر دو  وگرنه اگر خواب شونده خود را در اختیار هیپنوتیزم

 (.374ص ، همان

 كیفري مسؤولیت  در مستي  ثراَ -154 ماده

)یعنی اصل بر مجازات کددردن   جازات نیستمانع مُ  )اصوالً(  ،هاآنگردان و نظایر  ر و رواندِّخَرات، مواد مُسكِمُ  ختیاریاِصرف  حاصل از مَ  یارادگیب  وستی  مَ

االختیار بوده است. لكن چنانچه ثابت شود مصرف این مواد سلوبمَ یطورکلبهرم حین ارتكاب جُب كِرتَمگر اینكه ثابت شود مُ مسکرات است( یکننددمصرف

  شيود. حكيوم می رم َمجيازات هير دو ُجيبيه ُم، )نشان از مقید بودن جرم دارد( واقع شيود موردنظررم جُ  وق آن بوده است  قُّحَلم به تَبا عِ  یارم  ارتكاب جُ  منظوربه

( البته دقت شود که اگر مرتکب خود را برای سرقت مست کردد باشد و به هنگددام ورود بدده  ق.م.ا بخت تعزیرات   718مادد    و   307رجوع کنید به مادد  ) 

 عمل وی را عمدی و قابل قصاص دانست.   توان می محل سرقت مرتکب قتل شود در خصوص قتل ن 

 یکلبددهت مگر اینکه  ابت شود حین ارتکاب جرم الف در حال »مستی« مرتکب جرم ایراد جرح شده است، اصل بر مجازات اوس  -1نکته  

 االختیار بوده است.مسلوب

 ارتکاب جرم، موجب جمع مجازات شرب خمر و مجازات جرم ارتکابی است. منظوربهشرب خمر    -2نکته 

ر شود که برای طولی اگر کسی مض  داندمیاز اینکه موجب مستی بشود یا نشود، جرم    نظرصرفصرف شرب خمر را    گذارقانون  -3نکته  

 (.380ص ، همان،  )ساوالنیحد نخواهد شد بهمحکومنجات از مرگ یا جهت درمان بیماری سخت، به مقدار ضرورت شراب بخورد  
 مواد مرتبط

بدون توجه بققه  قانون مجازات اسالمی: هرگاه متهم به سب، ادعا نماید که ا هارات وی از روی اکراه، غفلت، سهو یا در حالت مستی یا غضب یا سب  لسان یا  263ماده  
 .شودمیبی محسوب نالنًاز دیگری بوده است ساب قولنقلمعانی کلمات و یا  

 و چهار دربه شالق است.  از دیگری باشد و صدق اهانت کند موجب تعزیر تا هفتادتبصره: هرگاه سب در حال مستی یا غضب یا به نقل 
 :شودمیقانون مجازات اسالمی: جنایت در موارد زیر خطای محض محسوب   292ماده  
 واقع شود. هاآنو مانند   یهوشیبدر حال خواب و    -الف
، موجب قصاص اسققت. مگققر اینكققه هاآنو مانند  گردانروانتعادل روانی در اثر مصرف مواد مخدر، قانون مجازات اسالمی: ارتكاب جنایت در حال مستی و عدم   307ماده  

االختیار بوده است که در این صورت، عالوه بر دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پققنجم تعزیققرات مسلوب  یکل بهمستی و عدم تعادل روانی، مرتكب    براثرثابت شود  
موجققب ارتكققاب  نوعاًخود را برای چنین عملی مست کرده و یا علم داشته است که مستی و عدم تعادل روانی وی ولو   قبالً. لكن اگر ثابت شود که مرتكب  شودمیمحكوم  
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 .شودمی، جنایت، عمدی محسوب  شودمیآن جنایت یا نظیر آن از جانب او 

 كیفري  مسؤولیت در  حكم  به هلجَ ثیرأت  عدم -155 ماده

جازات  مانع از مُ  ولیت کیفری نیست(ؤرافع مس  اصوالً  اشتباد موضوعی  برخالفنوع اشتباد  )اشارد به اشتباد حکمی دارد که اید  كم،  به حُ هل  جَ

 حسوب شود. ذر مَعُ ق.م.ا(  217مادد ) رعاًشَ كمهل به حُ جَ یالم عادتاً برای وی ممكن نباشد ب نیست مگر اینكه تحصیل عِكِرتَمُ

 -تبصره

کیفری نیست اما سبب عدم اعمال مجازات مشددد    تیمسئول)اشتباد در کیفیات مشددد هرچند رافع    جازاتجازات مانع از مُمُ  میزانیا    نوعهل به  جَ

محکوم    شودمی سادد  مجازات  به  مرتکب  جرائاشتب)  .نیست  (گرددمیو  در  موضوعی  جهل  و  بر    غیرعمدی م  اد  یا    یاطیاحتیب)مبتنی 

 . (است ریتأثیبنظام دولتی را واجب دانسته  رعایت گذارقانونمی که جرائ( و یمباالتیب

مرتکب آن شددده اسددت، در  دانستهینمچون نوع و میزان مجازات جرم سرقت را  شودمیشخصی در دفاع از اتهام سرقت مدعی   -1نکته  

 این خصوص باید گفت که جهل به نوع و میزان مجازات مانع مجازات نیست.
 مواد مرتبط

کیفققری بققه حرمققت شققرعی رفتققار  تیمسئولاست که عالوه بر داشتن علم، قصد و شرایط  مسئولدر صورتی  مرتكب قانون مجازات اسالمی: در جرائم موجب حد،  217ماده  
 باشد.ارتكابی نیز آگاه  

 كیفري مسؤولیت  در شروعمَ دفاع  اثر - 156 ماده

)منظور از ناموس، زنان   ناموس، )مقصود از عرض؛ آبرو، شرافت و حیثیت خانوادگی و اجتماعی است( رض،عِ  فس،نَ از دفاع   مقام در  فردی هرگاه

موازید اخالقی و مذهبی است که اعم از همسر و مادر، خواهر و دختر است در عید   ازنظرخانوادد و وابسته به فرد و رعایت حریم آنان  

یا بازداشت غیرقانونی یا هر رفتاری    رباییآدم)مثل دفاع در مقابل    دیگری  یا  خود  نتَ  آزادی  یا  مال  (شودمیحال برادر و پسر هم ناموس تلقی  

دفع به طرق دیگر    رقابلیغ)البته اید حمله نباید نتیجه تحریک مدافع باشد و تجاوز باید    جاوزتَ  هرگونه  برابر  در  که مانع از تحرک انسان گردد(

  شود می)و نه مربوط به گذشته باشد که    الوقوعبیقر  یا  علیفِ  خطر  یا  جز با انجام جرم نشود آن را دفع کرد(  کهیطوربهو همچنید واقعی باشد  

  رم جُ  قانون  طبق  که  شود  رفتاری  بكِرتَمُ  دفاع  مراحل  رعایت  با  انتقام و نه برای تهدیدی که از آیندد بر وی شدد است که ممکد است انجام گیرد(

 (از وجود تمایز بید دفاع مشروع و اضطرار دانست  توانمیانسان باشد و اید خصوصیت را    )عامل تهدید در دفاع مشروع   شود،می  حسوبمَ
 : شود نمی   مجازات   زیر   شرایط   اجتماع   صورت   در 

تأسیم حقوق دفاع  دفع تجاوز ارتباطی به شخصیت و خصوصیات روانی شخص متجاوز ندارد. منظور از  )  تجاوز  فعدَ  برای  ارتكابی  رفتار  -الف

مشروع اید است که فرد بتواند تحت شرایطی جان و ناموس و عرض و مال خود را در مقابل تجاوز دیگری حفظ نماید بنابراید حتی اگر 

 . باشد  داشته رورتضَ  خطر یا متجاوز طفل یا دیوانه باشد باز دفاع مشروع جایز است(

 . خطر و تجاوز باید به مرحله فعلیت رسیدد باشد( جهیدرنت ) باشد الییقَ عُ خوف یا معقول رائنقَ به دنَستَمُ دفاع - ب

 . باشد  نگرفته صورت دیگری دفاع و  فرد خود جاوزِتَ یا آگاهانه اقدام سبب  به جاوزتَ و خطر -پ

از  غیر    ی هرگاد مدافع بتواند به طریق )  .نشود  واقع   مؤثر  خطر  و  جاوزتَ  فعدَ  در  آنان  داخلهمُ  یا  نباشد  ممكن  عمالً  وقت  فوت  بدون  دولتی  قوای  به  لتوسُّ  -  ت

  1)دکتر اعدبیلی ر. ج. ع. ج  ارتکاب جرم خطر را دفع نماید ولی علیه متجاوز متوسل به جرم شود، دفاع او مشروع نخواهد بود

 ((292ص 
 -1 تبصره
 باشد   دفاع کننده   بر عهده  وی  از  دفاع  مسؤولیت  یا  بوده  دفاع کننده  نزدیكان  از  او  که  است  جایز  صورتی  در  دیگری  تن  آزادی  و  مال  رض،عِ  ناموس،  فس،نَ  از  دفاع

  کمك  تقاضای  یا  بوده  دفاع  از  ناتوان  یا  (کند میولیت دفاع از دیگری چه به موجب قانون باشد چه به موجب قرارداد فرقی ن)بر عهدد بودن مسؤ

 . باشد  نداشته  استمداد امكان  که باشد یتیوضع در یا نماید
 - 2تبصره 
 . است مهاجِمُ بر عهده دفاع شرایط رعایت  عدم اثبات نباشد  زحرَمُ آن شرایط  رعایت ولی باشد زحرَمُ دفاع اصل هرگاه
 - 3تبصره 

و  302مادد  2تبصرد رجوع کنید به ) .شودمی پرداخت المالبیت از دیه که دیوانه هاجمتَ مقابل در دفاع در مورد جز است ساقط  نیز  دیه  شروعمَ  دفاع  موارد  در

 (.مدنی تیمسئولقانون  15به مادد  د یکنو همچنید رجوع  ق. م. ا 380ونیز مادد  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  15مادد 
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، هرگاه اصل دفاع مشروع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد، ا بات 1392با توجه به قانون مجازات اسالمی مصوب    -1نکته  

 است.  ممهاج  یعهدهعدم رعایت شرایط دفاع بر 

 نشده بود.  ینیبشیپدر مورد مستی حکمی   1304مجازات عمومی مصوب   در قانون  -2نکته 

 -3نکته 
 مشروع:شرایط دفاع   (1

 الف( ضرورت دفاع

 ب( دفاع برای تجاوز و خطر ناشی از رفتار غیر

 پ( رعایت مراحل دفاع
 ( شرایط تجاوز:2

 الوقوعبیقرالف( تجاوز یا خطر فعلی  

 یرقانونیغب( تجاوز  

 .کندمیملجی( رضا را زایل اما اکراه ناقص )غیر  کندمییا ملجی( اختیار را زایل    تحملرقابلیغاکراه تام )یا    -4نکته 

 قرار نگرفته است.  رشیموردپذدر حقوق کیفری ایران اکراه تنها در قتل    -5نکته 

 موضوع دفاع مشروع به ترتیب شامل نفس، عرض، ناموس، مال و آزادی است.  -6نکته 

خود اوست   یعهدهاما پرداخت خسارت بر    شودمیازات ندر صورت ارتکاب جرم توسط صغیر و ایجاد خسارت از سوی وی، مج  -7نکته  

 .کندمیکه ولی از مال صغیر پرداخت  

 ولیت کیفری هستند.کودکی و جنون از علل تام مسؤ  -8نکته 

»جنون« اسددتفاده  یکلمهاصطالح »اختالل تام یا نسبی شعور« به جای   1352در قانون اصالحی مجازات عمومی مصوب سال    -9نکته  

 شده است.

 در صورتی که شخص متهم به قتل عمدی، قبل از صدور حکم قطعی مبتال به جنون شود، تعقیب کیفری ادامه خواهد یافت.  -10نکته 

تحت اجبار مددادی بیرونددی بددوده  کندمیه بر ا ر ریزش ناگهانی سطح جاده و انحراف با عابر پیاده برخورد خودرویی ک  یراننده  -11نکته  

 است.

 در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی از مجازات معاف خواهد بود.  ربادهندهطبق قانون مجازات اسالمی در صورت اضطرار    -12نکته 

 خواب اجباری مادی درونی است.  -13نکته 

 .شودمیپرداخت    المالتیبپرداخت دیه نیست ولی دیه از   مسئولل تهاجم دیوانه، شخص مدافع  در مورد دفاع در مقاب  -14نکته 

 .باشندمیجرم قابل تعقیب کیفری ن یموجههو معاونین جرم در صورت وجود علل    شرکا  -15نکته 

 ولیت کیفری است.رافع مسؤجرم به هر درجه که باشد،  جنون در حال ارتکاب    -16نکته 

 و حکم آن منوط به ناتوانی و استمداد است.ماهیت دفاع از جان یک فرد بیگانه حق   -17نکته 

ولیت کیفددری و مسددؤ یابدمیدر اولی جرم تحقق ن ولیت کیفری« باید گفت:»علل موجه جرم« و »علل رافع مسؤ  یمقایسهدر    -18نکته  

 ولیت کیفری منتفی است.تحقق یافته ولی مسؤا در دومی جرم منتفی است، ام

مددل در آینددده جددایز ست، همچنین دفاع در مقابل خطددر محت( جایز نیییجوانتقام)  بود  که در گذشته  ایحملهدفاع در مقابل    -19نکته  

 .(123ص  -جزای عمومی یهاستهیبا -)دکتر گلدوایان  باشدمین

 نه اضطرار.  داندمیق. م. ا مقنن دفاع در برابر حمله حیوان را از مصادیق دفاع مشروع  525به استناد ماده    -20نکته 

بددا عنایددت بدده  توانمیتناسب دفاع را نشده است البته  ینیبشیپمشروع   در قانون مجازات اسامی تناسب دفاع از شرایط دفاع  -21نکته  

 نمود.  استنباط 156صدور ماده  ع مقرر در  عبارت رعایت مراحل دفا

 تناسب دفاع با حمله از شرایط دفاع مشروع نیست.  -22نکته 

اگر کسی در برابر حمله گاو متعلق به دیگری که متضمن خطر فعلی جانی است، برای نجات جان خود، مبددادرت بدده شددلیک   -23نکته  

 .شودمیکیفری به نام دفاع مشروع مجازات نولیت  طه مانع مسؤتیر به گاو و اتالف آن کند با وجود شرایط به واس
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 جبران صدمه است.  دارعهده  المالتیبدفع وی مستلزم جنایت بر او باشد   و جم مجنون بودهدر دفاع مشروع هرگاه مها  -24نکته 

با توجه به ارکان و شرایط حمله و دفاع منتفددی   یاطیاحتیبناشی از    غیرعمدیاستناد به دفاع مشروع در مورد ارتکاب جرائم    -25نکته  

 (.118ص  -همان -انیدکتر گلدوا) است

 بددرعکسدیه هم ساقط است و نیز اینکه خسارت هم در دفاع مشروع   اضطرار اصوالً  برخالفبا توجه به اینکه در دفاع مشروع    -26نکته  

 اضطرار قابل مطالبه نیست.

در مقابل توهین و اهانت موجب دفاع مشروع به عنوان دفاع از شرف و حیثیت نیست زیددرا دفدداع مشددروع بددرای   العملعکس  -27نکته  

و   شدددهخارجنمددود از صددورت فعلیددت    دارلکددهشرف و حیثیت کسی را    ،جلوگیری از وقوع تجاوز است ولی وقتی توهین کتبی یا شفاهی
 (.127-125 ص یان، ایرج،گلدوااست )، دفاع نیست بلکه انتقام  دیگر  العملعکس

به جبران آنچه در حددق متضددرر   تواندمیاگر مدافع در حین دفاع مرتکب اضرار به شخص  الث شده باشد در این حال مدافع    -28نکته  

 (.207-206 ،همان)اعدبیلی، محمدعلی،    تقبل کرده است به متعدی رجوع کند

ممنددوع اعددالم   را  1375ق.م.ا از کتاب پددنجم مصددوب سددال    629تا    625مواد    1392به موجب ق.م.ا مصوب سال    گذارقانون  -29نکته  

 کرده.

 ق.م.ا. 510و ماده   302و بند ت ماده   308قانون مدنی و مواد   881و  330قانون مسؤولیت مدنی و مواد  15ر.ک ماده    -30نکته 
 مواد مرتبط

 اسالمی: حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس تعیین شده است.قانون مجازات  15ماده  
نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفی است، لكققن مرتكققب بققه شققرع مقققرر  د چنانچهقانون مجازات اسالمی: در مورد بند جت  302ماده    2تبصره  

 .شودمیزیری محكوم  تع  مجازاتدر قانون به دیه و 
ی بققه او وارد کنققد، قانون مجازات اسالمی: اگر شخصی برای دفاع و رهایی از اکراه با رعایت شرایط مقرر در دفاع مشروع، مرتكب قتل اکققراه کننققده شققود یققا آسققیب  380ماده  

 قصاص، دیه و تعزیر ندارد.
خسققارت وارده بققر  نكققهیاخسارت نیسققت مشققروط بققر  مسئولمدنی: کسی که در مقام دفاع مشروع موجب خسارت بدنی یا مالی شخص متعدی شود   تیمسئولقانون    15ماده  

 حسب متعارف متناسب با دفاع باشد.

 انتظامي  قواي  برابر  در مقاومت -157 ماده

)عنوان مجرمانه تمرد است   شودوب نمیحسمشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع مَمقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که  

رائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان ه و قَادلّ بِسَحَ از حدود وظیفه خود خارج شوند و،  لكن هرگاه قوای مزبور  ق.م.ا بخت تعزیرات(  607مطابق مادد  

 یندد یبتیپمورید دولتددی  در برابر مددأ  دیگری  ضرب و آزادی تد)دفاع از    .گردد، دفاع جایز است  مالیا    ناموسیا    رضعِض به  رُّعَ، تَرحجَ،  قتلموجب  

 .نشدد است(

در برابددر او مقاومددت  تددوانمیخود خارج شده اگر موجب تعرض به آزادی تن شود ن یوظیفهمور نیروی انتظامی که از حدود مأ  -1نکته  

 کرد.

از عوامددل موقددوفی  س از وقددوع جددرمبدده پدد   باید گفت که با گذشت شاکی مربددوط  علیهشاکی و رضایت مجنیدر مورد گذشت    -2نکته  

مربوطه به قبددل از وقددوع جددرم در مددواردی کدده قانوندداً مجدداز اسددت از عوامددل   عَلَيهمَجنیٌّتعقیب یا کیفیات مخففه در صورتی که رضایت  

 .باشدمیجرم   یموجهه

در دفاع مشروع چنانچه نفس دفاع صدق کند، لکن مدافع با تجاوز از مراتب دفاع مرتکب قتل مهاجم شددود، قصدداص منتفددی و   -3نکته  

 مرتکب مستوجب دیه و تعزیر است.

در صددورت وقددوع  راحی مشروع با رضایت شخص و تحصیل اذن از او یا اولیاء و سرپرستان وی اقدام کنداگر پزشکی به عمل ج  -4نکته  

 حاد ه، در صورت تقصیر ضامن است.

 ولیت کیفری نیست.وی درونی )داخلی( مطلقاً رافع مسؤاجبار معن  -5نکته 

 در خصوص این ماده دو شرط برای دفاع الزم است:  -6 نکته

 مأموران از حدود وظایفشانخروج   -1
موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یددا ندداموس یددا مددال   ینیتأموجود دالیل و قرائنی که شخص را بیمناک کند که عملیات قوای    -2

 (.139ص  -همان -)ساوالنی  خواهد شد
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 رمجُ موجهة  علل  ساير -158 ماده

 جازات نیست:شود، در موارد زیر قابل مُحسوب میرم مَجُارتكاب رفتاری که طبق قانون ذکور در مواد قبل، عالوه بر موارد مَ

نیز مادد  ق.آ.د.ک 45مادد    1  و تبصرد  ق. م. ا بخت تعزیرات  583و    648ر.ک مادد  )  اجازه قانون باشد.  یاكم  در صورتی که ارتكاب رفتار به حُ  -الف  

 .(آمیزشی هایبیماریقانون  3

 )در تزاحم بید قانون مهم و قانون اهم اجرای قانون اهم ارجحیت دارد( الزم باشد. مّهَصورتی که ارتكاب رفتار برای اجرای قانون اَدر  -ب 

شددامل دسددتور   جددهیدرنتارد  ران دولتی اعم از کشوری و لشکری دمو)اختصاص به کارمندان و مأ  در صورتی که ارتكاب رفتار به امر قانونی  -پ  

 باشيد صيالحیذمقام  ((112ص حقوق جزای عمومی    یهاستهیبا  -دکتر گلدوزیان)  شودمیو کارگر ن  کارفرماشوهر به زن یا  

باشددد )پم باید امر قانونی  ق.م.ا( 159)ر.ک مادد (مکلف به اجرای امور نباشد   )و مأمور هم قانوناً  رع نباشدالف شَخِ  ،ذکورو امر مَ  )آمر قانونی(

 و خالف شرع نباشد و آمر قانونی باشد(

شامل پدر، جد پدددری و وصددی از طددرف ) اولیای قيانونیو  (شودمین یو نامادرشامل ناپدری  .  شودمیشامل پدر و مادر  )  والدیناقدامات    -ت

)منظور از سرپرستان زن و شوهرانی هستند که با توافق یکدیگر کودکی را با تصویب دادگاد و به موجب قانون حمایددت   سرپرستانو    (ایشان

که وظایف و تکالیف سرپرستان از لحدداظ نگهددداری، تربیددت و   اند رفتهی پذ و بد سرپرست به سرپرستی    سرپرستیباز کودکان و نوجوانان  

جيانین کيه بيه غار و مَصِي  (شودمیر و مادر است لذا شامل سایر افراد مانند معلم و ناظم و مدیر مدرسه ننفقه نظیر حقوق و تکالیف اوالد و پد 

ذکور در شروط بر اینكه اقدامات مَشود، مَانجام می هاآنیا حفاظت  )منظور از تأدیب اقداماتی است که منجر به تغییر رن  پوست نگردد(  منظور تأدیب

 رعی تأدیب و محافظت باشد.دود شَعارف و حُتَحد مُ

)اعم   رعیر موازین شَمغایِ  هم  مقرراتو این    نباشدمربوط به آن ورزش    مقررات، نقض  سبب حوادثشروط بر اینكه  عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن، مَ -ث  

 موازید شرعی نباشد(.مقررات مغایر   -2  مقررات مربوط به آن ورزش رعایت شدد باشد  -1)شرایط:  نباشد. از قانون است(

یيا  سرپرسيتانیيا  اولیياءیيا  شخص )باید قبل از وقوع جرم اظهار شود واال گذشت خواهد بود(  رضایتکه با  شروع  ی مَطبّ  یا  احیهر نوع عمل جرّ  -ج

قانون مجازات اسددالمی مصددوب  497تا    495)رجوع کنید به مادد    شود.ظامات دولتی انجام میلمی و نِی و عِموازین فنّ  رعایتوی و    نمایندگان قانونی

گذشت شاکی مربوط به پيس از  (شودمیاضطرار  یردی دادر اید صورت عمل تقریباً وارد  چراکه) ضروری نیست. رضایت اخذ ،در موارد فوری  (1392

قوع جرم و در مواردی که قانوناً مجياز اسيت از ومربوط به قبل از    عَلَیهمَجنیٌّوقوع جرم و از عوامل موقوفی تعقیب یا کیفیات مخففه است در صورتی که رضایت  

 -3یا سرپرسددت یددا نمایندددگان قددانونی  رضایت از جانب بیمار یا اولیا  -2عمل جراحی مشروع باشد    -1)شروط:    .باشيدمیعلل موجهه جرم  

 رعایت موازید فنی و علمی و نظامات دولتی(.

در دفاع در مقابل قوای انتظامی و ضابطین دادگستری به آزادی تن و ضرب اشاره نشده است بنابراین در این دو مورد حتی اگر   -1نکته 

 دفاع مشروع نماید.  ها آندر مقابل  تواندمیقوای مذکور از حدود وظیفه خارج شوند شخص ن

و   -2نکته   ضروری  پزشکی  اعمال  به  ناظر  فقط  پزشکی  اعمال  مورد  در  ماده  این  جراحی    حکم  مانند  اعمالی  بلکه  نیست  درمانی 

م علیه امنیت و ، جرائیمحمدصادقمیرشود )میهم مشمول حکم این ماده    روندیمپالستیک که فقط برای زیبایی به کار  

 .(386ص  ،آسایش عمومی

کسی است که انجام اوامر او وظیفه مأمور است. مأمور فردی است که در هرم سلسله مراتب اداری به موجب    صالحیذآمر    -3نکته  

 . باشدمیمکلف به اطاعت از مافوق  اصوالً  قانون

 -4دیات    -3قصاص    -2حدود    -1از:    اندعبارت  هات یاولوکه این    اند دانستهبرای مقایسه قانون اهم، مالک تشخیص را اولویت مقام شارع و مقنن    -4نکته  

 تعزیرات. 
حفظ عقل    -4حفظ مال    -3)جرائمی چون زنا و قذف(    حفظ نسل، شرف یا حیثیت  -2حفظ جان یا نفس    -1از:    اندعبارتهم    احترام  مورد  هایارزش و    هااولویت

 (.133-132ص  -همان -)ساوالنی حفظ آزادی -5

 قانوني آمر  مراَ -159 ماده

 اشتباه به علتمر آمر را شوند لكن مأموری که اَمحكوم میر در قانون َرَّقَجازات مُبه مُ مأمورو  آمررمی واقع شود  مر غیرقانونی یكی از مقامات رسمی، جُهرگاه به اَ

ولیت مبرا خواهد نمددود کدده قابددل قبددول تباد مأمور در صورتی وی را از مسؤدر نتیجه اش)قابل قبول و  منظور اشتباد حکمی است( نجای ا)در  

ان  َمدر دیه و ضَي شود و جازات نمیکرده باشد، مُ  جراإر اینكه قانونی است،  به تصوُّ  امری موضوعی است و با دادگاد است(باشد و قابل قبول بودن اشتباد  

 (. 1392قانون مجازات اسالمی مصوب    580و    579،  578،  574،  473رجوع کنید به مادد )   مربوطه است.   مقررات   ِعتاِب
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ور مآن جرمددی توسددط مددأ  یجهیدرنتکه    کندمیموری امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است اجرا  مأ  -1نکته  

 مقررات مربوطه است.مور در دیه و ضمان تابع  ، در چنین صورتی مأشودمیواقع  

 هستند.  مسئولمور هردو مات رسمی جرمی واقع شود، آمر و مأیکی از مقا  یرقانونیغهرگاه برا ر امر   -2نکته 

ای دستور از مجازات معاف است مور به علت اشتباه قابل قبولی تصور کند که امر آمر، قانونی بوده است در صورت اجرهرگاه مأ  -3نکته  

 .شودمیضمان مالی محکوم شود )دیه و ضمان تابع مقررات مربوط است( و آمر نیز مجازات    ای  هیدمور )ممکن است( فقط به و مأ

نظریه رعایددت ظددواهر   -3  نظریه مسؤولیت مأمور  -2نظریه اطاعت محض    -1در خصوص اجرای امر آمر سه نظریه وجود دارد:    -4نکته  

مددأمور بددر  لهیوسبه. بدین ترتیب اجرای اوامر غیرقانونی کندمیرعایت ظواهر قانون را پذیرفته و از آن پیروی   ینظریهقانون ایران  قانون.  
قصددد در نددص بلکه موضوع اشتباه در حکم قانون با فقدددان عمددد و    شودمیاساس اشتباه قابل قبول از طرف وی از عوامل موجهه تلقی ن

ضمان مددالی   ای  هیدقانون و همچنین فقدان عنصر معنوی در جرائم ارتکابی است که نهایتاً موجب تحقق مسؤولیت مدنی مأمور در غالب  
 (.116ص  .ر.ج.ع یهاستهیبا -دکتر گلدوایانباشد )می

 

 

 مواد مرتبط
بققدنی کسققی شققود،  یصققدمهدر اجرای و ایف قانونی، عملی را مطاب  مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فققوت یققا   یمأمورهرگاه    قانون مجازات اسالمی:  473ماده  
 است. المالتیب یعهدهدیه بر 

قققرار  هققدفنظامی و یا هر مكان دیگری که ورود به آن ممنوع است، گردد و مطاب  مقررات،  یممنوعه یمنطقهتبصره: هرگاه شخصی با علم به خطر یا از روی تقصیر، وارد 
 .شودیمپرداخت   المالتیبکه از ممنوعه بودن مكان مزبور آگاهی نداشته باشد، دیه از   یصورتگیرد، دمان ثابت نیست و در 

  
 در امور كيفري اثباته بخش پنجم ـ ادلّ

 مواد عموميل ـ فصل اوّ           

 هادلِّ  انواع -160 ماده

به عنوان دلیددل، تعددداد )تفاوت سوگند و قسامه   (ق.م.ا  208مادد  )  و سوگند  ق.م.ا(  160)تبصرد مادد  سامه  ، شهادت، قَاقراررم عبارت از  جُ  اثباته  ادلّ

اید علم بایددد مسددتند بدده ) (1392قانون مجازات اسالمی مصوب  211ید به مادد )رجوع کن قاضی است. لمِر قانونی و عِرَّقَدر موارد مُ (است هاآن

 .(قوانید قطعی و روشد باشد 
 -تبصره

از قسامه استفادد کرد، قسامه در موارد   شودمی)در مورد حدود و تعزیرات نر است،  بَعتَصاص و دیه مُقِ  فینَیا    اثباتسامه که برای  احكام و شرایط قَ

)در حدود، قصاص و دیات   باشد. صاص و دیات این قانون می ذکور در کتاب قِمَ  مقررات مطابق    جنایات راد دارد و اعم از عمد و غیر عمد است(

 .اثبات موضوعیت دارد اما در تعزیرات اید ادله طریقیت دارند( یادله

الددی  312ماده احکام و شرایط قسامه به عنوان یکی از انواع ادله ا بات جددرم در جنایددات مطددابق مددواد   حسب اشعار تبصره این  -1نکته  

 قانون مجازات اسالمی است.کتاب دیات   461الی   454کتاب قصاص و مواد   364
 مواد مرتبط

امری است که نزد وی مطرح شود در مواردی کققه مسققتند حكققم، علققم قادققی قانون مجازات اسالمی: علم قادی عبارت است از یقین حاصل از مستندات بین در    211ماده  
 است، وی مو ف است قرائن و امارات بین مستند علم خود را به طور صریح در حكم قید کند.

مسققتند  تواندمیعلم آور باشند  نوعاًت که ن و امارات مطلع، گزارش دابطان و سایر قرائمحل، تحقیقات محلی، ا هارا  ینهیمعاکارشناس،    ینظریهتبصره: مواردی از قبیل  
 مالک صدور حكم باشد. تواندمی، نشودمیموجب یقین قادی ن نوعاًمجرد علم استنباطی که  درهرحالعلم قادی قرار گیرد. 

 هادلّ برخي  داشتن موضوعیت -161 ماده

لم بيه کند مگر اینكه عِرأی صادر می هاآنشود، قاضی به استناد می اثباتدارد،  تیموضوعرعی از قبیل اقرار و شهادت که له شَدر مواردی که دعوای کیفری با ادّ
 الف آن داشته باشد.خِ

 قانوني شرايط فاقد  ةادلّ -162 ماده

ميورد  )اید امارد باید برای قاضی علم آور باشددد( ماره قضائیأتواند به عنوان ی الزم باشد، میرعی و قانونفاقد شرایط شَ  دارد  تیموضوعای که  هادلّ  هرگاه

قددانون مجددازات اسددالمی مصددوب  176رجوع کنید به مددادد ) موجب علم قاضی شود. مارات دیگر،أرائن و همراه با قَشروط بر اینكه استناد قرار گیرد مَ

1392.) 
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 مواد مرتبط
تأثیر و ارزش ایققن ا هققارات در علققم  نشود. تشخیص میزاقانون مجازات اسالمی: در صورتی که شاهد واجد شرایط شهادت شرعی نباشد، ا هارات او استماع می  176ماده  

 قادی با دادگاه است.  یامارهقادی در حدود  

 هادلّ  بطالن  اجراي ضمانت -163 ماده

هم تَّخ نداده است و مُرم رُم، شخص دیگری بوده یا اینكه جُجرِکه مُ شود  مشخصدر دادگاه  مانند آنكه    گردد،  رم باطلجُ  کنندهثباتإدلیل    ،كماگر پس از اجرای حُ
داکننيده سيوگند، أ از اعيمّد به آنان است، نَستَمُشده باشد، کسانی که ایراد آسیب یا خسارت مذکور،   خسارت مالییا    آسیب بدنی، جانی، دچار  كمبه علت اجرای حُ

)مصددداقی اسددت از سددبب اقددوای از  شوند.حكوم میجبران خسارت مالی مَ ور در قانون رَّقَعزیر مُتَ ای هیدپرداخت   یاصاص  مورد به قِ  بِسَشاکی یا شاهد حَ

 .(ق. م. ا بخت تعزیرات 650ر. ک مادد  مباشر
 

 مواد مرتبط
یلیققون و قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات: هرکس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تققا دو سققال حققبس و یققا بققه یققک م  650ماده  

 پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محكوم خواهد شد.
 تبصره: مجازات مذکور در این ماده عالوه بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص و دیات برای شهادت دروغ ذکر گردیده است.

 

 قرارإم ـ فصل دوّ

 قرارإ تعريف -164 ماده

 .(قانون مدنی 1259رجوع کنید به مادد ) .است رم از جانب خودخبار شخص به ارتكاب جُإقرار عبارت از إ
 

 مواد مرتبط
 قانون مدنی: اقرار عبارت است از اخبار به حقی است برای غیر بر درر خود. 1259ماده  

در تفاوت اقرار با دعوا و شهادت باید گفت اخبار به ضرر خود به نفع دیگری اقرار و اگر اخبار به حق خود بر دیگری باشددد آن را   -1نکته  

 .(821دکتر محبی ص  -)مرر قانون مجااات اسالمیدعوا و اگر اخبار به حق دیگری بر دیگری باشد آن را شهادت گویند  

 وكیل   قرارإ  بودن  اثريب -165 ماده

 شود. حسوب نمی قرار مَإیه لَعَولیعلیه مُ ،مل و ولی و قیّ اظهارات وکیل علیه موکّ
 -تبصره 

قانون آیید   35مادد    2و نیز تبصرد    1394قانون آیید دادرسی کیفری مصوب    695)رجوع کنید به مادد   قابل توکیل نیست.،  رمقرار به ارتكاب جُإ

 . (1379دادرسی مدنی مصوب 

ق. م. ا قابل توکیل نیست و با توجه به صراحت قانونی نیازی به تعمیم   165اقرار به ارتکاب جرم با توجه به تصریح تبصره ماده    -1نکته  

 .(823)دکتر محبی همان ص   د.م به اقرار در امور کیفری نیستق.آ. 35ماده   2تبصره و  205حکم ماده  
 مواد مرتبط

 و اتیان سوگند نیز متوجه او نیست.  شودمی هارات نماینده قانون شخص حقوقی علیه شخص حقوقی اقرار محسوب ن: اقانون آیین دادرسی کیفری 695ماده  
 .باشدمی، لعان و ایالء قابل توکیل نراقرا  ، شهادت،سوگند قانون آیین دادرسی مدنی: 35  ماده 2تبصره 

 قرارإ بودن كتبي  يا لفظي شرط -166 ماده

 شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.شاره نیز واقع میاعل از قبیل ، با فِرذُّعَدر صورت تَبا لفظ یا نوشتن باشد و باید قرار إ

 قرارإ تنجیز شرط -167 ماده

 .قانون مدنی( 1261و  1260)رجوع کنید به مواد  ر نیست.بَعتَمُ شروطمَو  قلَّعَمُقرار إز باشد و جَّنَقرار باید مُإ
 

 مواد مرتبط
 به هر لفظی که داللت بر آن نماید.  شودمیقانون مدنی: اقرار واقع  1260ماده  
 حاکی از اقرار باشد صحیح است. شخص الل که صریحاً یاشارهقانون مدنی:  1261ماده  

 كنندهاقرار داشتن  اهلیت شرط -168 ماده

قددانون  578)برای دیدن مجازات اجبار به اقرار، رجوع کنید به مددادد  د و مختارقرار، عاقل، بالغ، قاصِإقرارکننده در حین إقرار در صورتی نافذ است که إ

کنیددد بدده  رجددوع .تکلیف باشد  یعامهبرای معتبر بودن اقرار، مقر باید دارای شرایط ) باشد. (1375مجازات اسالمی بخت تعزیرات مصوب 
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 .(قانون مدنی 1262مادد 
 

 مواد مرتبط
را اذیققت و آزار  مورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای اینكه متهمی را مجبور بققه اقققرار کنققد اواز مستخدمین و مأ کیهر خش تعزیرات:قانون مجازات اسالمی ب  578ماده  

به  دستوردهندهو چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط  گرددمیماه تا سه سال محكوم بدنی نماید عالوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش  
 اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت.  یواسطهبهمجازات حبس مذکور محكوم خواهد شد و اگر متهم 

 ثر نیست.حال دیوانگی و غیر قاصد و مكره مؤقانون مدنی: اقرار کننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد بنابراین اقرار صغیر و مجنون در  1262ماده  

 اكراهي  قرارإ  بودن  اثريب -169 ماده

 .د نمایيدمجيدَّحقیيق ِتَهم تَّف است از مُيعتبار است و دادگاه مكلَّإد ارزش و شود، فاقِ اخذکراه، اجبار، شكنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی إقراری که تحت إ

 .(1383مصوب  حفظ حقوق شهروندی مشروع و  یهایآزادمادد واحدد قانون احترام به  9قانون اساسی و نیز بند  38رجوع کنید به اصل  )

مشددروع و حفددظ حقددوق شددهروندی  یهددایآزادفقد حجیت شرعی و قانونی اقرار ناشی از شکنجه در قانون اساسی و احترام به   -1نکته  

 تصریح شده است.
 مواد مرتبط

ت و اقققرار و قانون اساسی: هرگونه شكنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطالع ممنوع است، اخبار شخص به شهادت، اقرار یققا سققوگند مجققاز نیسققت و چنققین شققهاد  38اصل  
 .شودمیسوگندی فاقد ارزش و اعتبار است متخلف از این اصل طب  قانون، مجازات  

 سفیه شخص  قرارإ -170  ماده 

)رجددوع کنیددد    ر نیست. َبعَترم ُمان مالی ناشی از ُجَمشخص ورشكسته، نسبت به امور کیفری نافذ است، اما نسبت به َض  جر او صادر شده است و كم َحکه ُح  فیه شخص َسقرار  إ 

 . قانون مدنی(   1265الی   1263به مواد 
 

 مواد مرتبط
 ثر نیست.سفیه در امور مالی مؤقانون مدنی: اقرار  1263ماده  
 قانون مدنی: اقرار مفلس و ورشكسته نسبت به اموال خود بر درر دیان نافذ نیست. 1264ماده  
 . تا افالس یا عدم افالس او معین گردد.شودمیاثر ن منشأحفظ حقوق دیگران   یمالحظهاقرار مدعی افالس و ورشكستگی در امور راجعه به اموال خود به  :قانون مدنی 1265

 قرارإ  اثر -171 ماده

 قاضيی بررسيی بيا اینكيه مگر رسد،نمی دیگر هادلّ به نوبت و است ربَعتَمُ وی )به تعبیری اقرار، شاد دلیل است( قرارإ کند، رمجُ ارتكاب به قرارإ هممتَّ هرگاه

 رأی در را قيرارإ خالفمُ  ماراتِأ  و  رائنقَ  و  دهدمی  انجام  را  الزم  بررسی  و  تحقیق  ،دادگاه  صورت  این  در  که  باشد  قرارإ  فادمُ  الفبرخِ  ماراتأ  و  رائنقَ  کنندهرسیدگی
 .کندمی کرذ

 یادلدده، اگر متهم اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وی معتبددر اسددت و نوبددت بدده 1392با توجه به قانون مجازات اسالمی مصوب   -1نکته  

 ، مگر اینکه قرائن و امارات برخالف مفاد اقرار باشد.رسدمیدیگر ن
 قرارإ تعدد -172 ماده

 (: )استثناء رائم زیر که نصاب آن به شرح زیر است: قرار کافی است، مگر در جَإ بار( یکاصل) رائم،ه جَدر کلیِّ

اما مرتکب   شود میبار اقرار گرچه جرم ثابت ن 4اید بند باید گفت با کمتر از مطروحه در در مورد ) ساحقهفخیذ و مُاط، تَوَنا، لِدر زِ چهار بار -الف 

درجه    74تا    31به   تعزیری  شالق  )مرر آامونی قانون مجااات، احمد غفوعی، ذیل ماد   شودمی  محکوم  6ضربه 

172)) 

 .(شودمیاقرار جرم ثابت  بارکی)در سرقت موجب تعزیر با  دّذف و سرقت موجب حَادی، قَوّمر، قَخَ ربِ در شُ دو بار -ب 
 - 1تبصره 
 قرار کافی است. إبار یك رائم،ه جَکلیِّ کیفریجنبه غیر ثبات إبرای 
 – 2تبصره 

 . ( 1392قانون مجازات اسالمی مصوب    232مادد    رجوع کنید به )  تواند در یك یا چند جلسه انجام شود. قرار می إ قرار شرط است،  إ د  دُّ َعدر مواردی که َت

 . شود می اقرار متهم  ابت    بار ک ی محاربه و قتل عمدی با    -1نکته  

 . گردد می مجازاتی اعمال ن   چ ی ه و    شود می اقرار هیچ جرمی  ابت ن   بار یک در جرائم مذکور در این بند با    -2نکته  

اقددرار کددافی    بددار یک حقوقی دعاوی ناشی از امور کیفری، مانند دعاوی با ماهیت حقددوقی،    ی ها جنبه برای ا بات ضرر و زیان ناشی از جرم و    -3نکته  
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 است. 
 مواد مرتبط 

ماده در مورد لققواط،  . حكم این  شود می مرد یا زنی کمتر از چهار بار اقرار به زنا نماید به سی و یک تا هفتاد و چهار دربه شالق تعزیری درجه شش محكوم    هرگاه   قانون مجازات اسالمی:   232ماده  
 تفخیذ و مساحقه نیز جاری است. 

 قرارإ  از بعد  انكار -173 ماده

)اگر مجازات قتل از بدداب  قتل ،دِّحَیا  جمرَجازات آن مُ که یجرمقرار به إجز در  به نیستجازات قرار موجب سقوط مُإكار بعد از نإ )اصل بر اید است که(

 طساقِ ،زبورجازات مَ، مُجراإن صورت در هر مرحله، ولو در حین است که در ای  (شودمیاقرار باعث سقوط مجازات نقصاص یا تعزیر باشد انکار بعد از  

 ق.م( 1277ر.ک مادد ) گردد.ثابت می سال( 5تا  2)حبم بیت از جه پنج رَعزیری دَبس تَحَ هاآناق و در غیر نا و لواط صد ضربه شلّو به جای آن در زِ

 که زانی پس از اقرار، انکار کند.  شودمیحد زنای به عنف در صورتی ساقط    -1نکته 

 .نمایدمیانکار پس از اقرار مجازات رجم و قتل را در بزه زنا ساقط    -2نکته 

و  یددردگمیهرگاه کسی اقرار به زنایی نماید که مجازات آن رجم یا قتل است، در صورت انکار متهم، انکار مددورد پددذیرش قددرار   -3نکته  

 .شودمیحد قتل و رجم ساقط  

 فصل سوم ـ شهادت

 شهادت تعريف -174 ماده

قاضی را مدددنظر  صرفاً) است. مقام قضائیهم یا هر امر دیگری نزد تَّم توسط مُم وقوع جرُدَبه وقوع یا عَ غیر از طرفین دعویخبار شخصی إشهادت عبارت از 

 .(شودمیی نضابطید دادگستری و اشخاص غیر قضائدارد چه قضات مستقر در دادگاد و چه قضات مستقر در دادسرا و شامل 

 .خواهد داشتو فقط اعتبار شهادت را   شودمیسند محسوب ن  نامهشهادتقانون مدنی   1285وفق ماده    -1نکته 

 قانون مدنی شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه به طور شک و تردید. 1315ماده  حسب اشعار    -2نکته 
 رعیشَ  شهادت  تعریف -175 ماده

 باشد یا نباشد. لمعِ مفیدِ کهآن ازعم دانسته است اَ حُجیتر و دارای بَعتَع آن را مُآن است که شارِ رعیشهادت شَ

 معتبر و دارای حجیت دانسته، خواه مفید علم باشد یا نباشد.شهادت شرعی آن است از شهادتی که شارع آن را    -1نکته 
 شرايط فاقد رعيشَ  شهادت  اثر -176 ماده

مياره أدود قاضيی در حُي ليمِایين اظهيارات در عِارزش و  تأثیرشود. تشخیص میزان ستماع میإاو  رعی نباشد، اظهاراتواجد شرایط شهادت شَ  ،شاهد  کهیدرصورت
 قضائی با دادگاه است.

 رعيشَ شاهد  شرايط -177 ماده

شَ زمان    رعی شاهد  زیر  دای شهادتأدر  اداء شهادت مالک است نه در زمان تحمل شهادت   باید شرایط  اگر شخصی در زمان   چراکه)در زمان 

 را دارا باشد:  تحمل شهادت صغیر ممیز باشد و در زمان ادای شهادت بالغ گردد شهادت او معتبر است(

 و در وجود یا عدم وجود آن سال قمری مالک عمل است( گیردمیغر قرار )در مقابل صِ بلوغ –الف 
 عقل  -ب 
 ایمان -پ 
 عدالت -ت 
 (مفعول = مُوَلِّد  فاعل = ییده شده باشد. مُوَلِّدازدواج مشروع زا)ناشی از  دلَّوَت مُهارَطَ -ث 

خادم مخدومی و    یرابطهوجود    و اعم از نفع مادی یا معنوی  میرمستق یغ)اعم از اینکه اید نفع مستقیم باشد یا    نفع نبودن در موضوعذی  -ج  

 . (402رد( ص امام )تحریرالوسیله حضرت  2ق.آ.د.ک و ج  322سببی و نسبی مانع از پذیرش شهادت شرعی نیست. ر.ک مادد 

 ( شودمیشهادت بدهد پذیرفته  هاآنخصومت داشته باشد اما به نفع  هاآن)اگر با طرفید یا یکی از  هاآن نداشتن خصومت با طرفین یا یكی از  -چ
 ی دّكَعدم اشتغال به تَ -ح 
 لگرد نبودن وِ -خ 

 - 1تبصره 
 حراز شود. باید توسط قاضی اِ مادهشرایط موضوع این 

 - 2تبصره 
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 شود. صومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد، پذیرفته می در مورد شرط خُ

 جزء این شروط نیست. قل جزء شروط شهادت است اما مذکر بود.عدالت، ایمان و ع  -1نکته 

 یهدداراهراز عدالت شدداهدان، از یکددی از  رعی برای صدور حکم استناد کند، احش  ینهیباگر دادگاه به شهادت شاهدان به عنوان    -2نکته  

 شرعی، پیش از صدور حکم، تکلیف دادگاه است و نیاز به ایراد جرح نیست.
 مواد مرتبط

و سپس نققام، نققام خققانوادگی، نققام  نمایدمیدادگاه پیش از شروع به تحقی  از شاهد، حرمت و مجازات شهادت دروغ را به او تفهیم  قانون آیین دادرسی کیفری:  322ماده  
محكومیققت کیفققری شققاهد و درجققه قرابققت  یسققابقهتحصیالت، مذهب، محل اقامت، شماره تلفن ثابققت و همققراه و  نپدر، سن، شغل، شماره شناسنامه و شماره ملی، میزا

 .کندمیقید   مجلسصورتال و در  خادم و مخدومی او با طرفین را سؤ  یرابطهببی یا نسبی و وجود یا عدم س
 قرابت نسبی یا سببی مانع از پذیرش شهادت شرعی نیست. خادمی و مخدومی و یرابطهتبصره: 

 افاقه حالت  در  ادواري مجنون  شهادت -178 ماده

حميل تَ بير آنكيهشيروط مَ (شددودمییا اطباقی در هیچ صورتی پذیرفته ن یدائم)شهادت مجنون  شيودپذیرفته میشهادت مجنون ادواری در حال افاقه 

 نیز در حال افاقه بوده باشد. شهادت

 ادا زمان در شاهد  بلوغ شرط -179 ماده

 1314رجوع کنیددد بدده مددادد ) ر اسيت.بَعتَبلوغ برسد، شهادت او مُ نّبه سِ در زمان ادای شهادتز باشد، اما یِّمَمَ بالغ ریغ، شهادت لِمُّحَزمان تَهرگاه شاهد در 

 .(قانون مدنی
 

 مرتبط  مواد

اع نمود مگر در مواردی کققه قققانون شققهادت ایققن مفقط ممكن است برای مزید اطالع است انددهینرسانزده سال تمام دنی: شهادت اطفالی را که به سن پقانون م  1314ماده  
 معتبر شناخته باشد.قبیل اطفال را 

 يرعادیغ  اشخاص شهادت  -180 ماده

بيه مگر آنكيه قاضيی  ر نیستبَعتَمُرعی به عنوان شهادت شَ (کند می)کسی که بسیار مزاح و شوخی  و ساهی کارفراموش مانند، اشخاص غیرعادیشهادت  

 لم داشته باشد.عِشهادت  در مورد هو و امثال آنفراموشی، سَ عدم

 عادل  معناي -181 ماده

رتكيب سق داشيته باشيد، مُشتهار به فِإعصیت نباشد. شهادت شخصی که  دهد، اهل مَشخصی که بر عدالت وی گواهی می  یا  عادل کسی است که در نظر قاضی
 شود.و عدالت وی، پذیرفته نمی تیصالححراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صرار داشته باشد تا اِإناه کبیره شود یا بر گناه صغیره گ

 شهادت موضوع وحدت شرط -182 ماده

هرگياه  یكسيان باشيد.رم ثبيات جُيإدر  مؤثر اتِها در خصوصیّشهادت فادّموضوع شهادت ضروری است و باید مُد شهود، وحدت ِ دُّعَ، در صورت تَرعیشهادت شَدر  

ند در حد امارد موجب علددم توانمی)اما  شود.حسوب نمیرعی مَخدوش کند، شهادت شَض شود و یا وحدت موضوع را مَعارُها موجب تَشهادت فادّاختالف مُ

 .(قانون مدنی 1318الی  1316رجوع کنید به مواد  )قاضی شوند(

 شهادت  بودن يقیني شرط  -183 ماده

 . ( قانون مدنی   1315رجوع کنید به مادد  )   شود.   ادا از طریق متعارف باشد،    و نحوی که مستند به امور حسی    به   یقین و    قطع شهادت باید از روی  

 شهادت بودن كتبي  يا لفظي شرط -184 ماده

 در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.شود و شاره نیز واقع إاز قبیل  عل، با فِرذُّعَدر صورت تَبا لفظ یا نوشتن باشد و باید شهادت 

 شهادت دو  ضعارُتَ -185 ماده

 ر نیست.بَعتَمُ كیچیه، رعیشهادت شَض بین دو عارُدر صورت وجود تَ

 شاهد حضور رذُّعَتَ -186 ماده

 216)ر.ک مددادد  .ر اسيتبَيعتَنتسياب، مُإت حَّحراز شرایط و صِبا اِشده،  ط یا ضب تصویری زنده و    -صوتی گواهی به صورت مكتوب،  ر باشد، ذّعَتَچنانچه حضور شاهد مُ

 ق.آ.د.ک(

 شهادت مفاد خالف  به  علم  عدم شرط -187 ماده

رعی باشد، دادگاه، تحقیيق و بررسيی الزم را شهادت شَ مفاد برخالفمارات  أرائن و  وجود داشته باشد. هرگاه قَ  شهادتفاد  لم به خالف مُرعی نباید عِدر شهادت شَ
 ر نیست.بَعتَلم حاصل کند، شهادت مُ، عِالف واقع بودن شهادتبه خِدهد و در صورتی که انجام می
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 شهادت بر  شهادت اعتبار شرط -188 ماده

 ر باشد. ذِّعَتَبیماری و امثال آن، حضور وی مُت غیبت،  فوت نموده و یا به علَّ شاهد اصلیر است که  بَعتَدر صورتی مُ رعی شَ شهادتِشهادت بر 
 - 1تبصره 

 ر برای شاهد اصلی باشد. رَّقَباید واجد شرایط مُ  شاهد اصلیشهادت ِشاهد بر  
 - 2تبصره 

 .(قانون مدنی 1320رجوع کنید به مادد ) ر نیست.بَعتَ، مُرعشاهد فَ شهادتِشهادت بر 
 

 مواد مرتبط
نتوانققد  رهیقق غ ومانع دیگری مثل بیماری و سققفر و حققبس  یواسطهبهبر شهادت در صورتی مسموع است که شاهد بر اصل، وفات یافته یا  شهادت :قانون مدنی  1320ماده   

 حادر شود.

 عزيراتتَ  و دودحُ  در شهادت بر  شهادت اعتبار  عدم -189 ماده

بيا  مان ميالیضَ و دیه صاص،قِ شود لكننمی  اثباتبا شهادت بر شهادت    (شرعی  نصوصنصوص شرعی و غیرمَ)اعم از تعزیر مَعزیر  و تَ  دّرائم موجب حَجَ

 است. اثباتآن قابل 
 اصلي شاهد توسط  شهادت  انكار -190 ماده

شيود اميا بير ساقط می ،اعتباررع از شهود فَر شهادت شود، گواهی نكِرع و پیش از صدور رأی، مُشهود فَ  لهیوسبهشهادت    اقامه، پس از  شاهد اصلیدر صورتی که  
 .نیستب رتِّتِكم، اثری مُپس از صدور حُ انكار

 شاهد  عديلتَ و رحجَ -191 ماده

)اقامه دلیل مبتنی بر وجود شرایط در   عدیلتَو    (د ی آیم)ادعای فقدان شرایط قانونی در شاهد که از ناحیه طرفید به عمل    رحجَقابل    رعیشاهد شَ

 هادت بير وجيودشَي عبيارت از  عدیل شياهدتَر کرده است و رَّقَرعی مُقانون برای شاهد شَ یكی از شرایطی که قدانبر فُ از شهادتعبارت  رح شاهدجَاست.   شاهد(

 رعی است.شَ شرایط مذکور برای شاهدِ

 عديلتَ و رحجَ حق  اعالم  لزوم -192 ماده

 به طرفین اعالم کند.عدیل شهود را رح و تَجَ ف است حقِّلَّكَقاضی مُ

 شاهد رحجَ زمان -193 ماده

كيم رح تا پیش از صدور حُدر این صورت، جَ رح پس از شهادت معلوم شود.موجبات جَبه عمل آید مگر آنكه   پیش از ادای شهادتباید    )اصل(  رعیرح شاهد شَجَ

 ق.آ.د.ک( 169)ر.ک مادد  .تصمیم کند اتّخاذرح، رسیدگی و به موضوع جَ ف استلَّكَمُآید و در هر حال دادگاه به عمل می

 شاهد  عديلتَ -194 ماده

 کند. اقامهآن دلیل  اثباتتواند برای شاهد می تیصالح عیِدَّوی، مُ رحِیا جَ از سوی قاضیرعی شاهد شَ دِّدر صورت رَ

 عديلتَ يا رحجَ اسباب  ذكر لزوم  عدم -195 ماده

 باشد.   شروط بر آنكه شاهد دارای شرایط شرعی کند َم، کفایت می رح َجیا   عدیل َتو گواهی مطلق به    ذکر اسباب آن الزم نیست عدیل شاهد، ح یا َتجَر اثبات در  
 -تبصره

 حراز عدالت کافی نیست. ظاهر به تنهایی برای ِاسنِ ُحقدان آن الزم است و عدالت یا فُ لم شاهد بهعِعدالت،  فینَ یا اثباتدر 

 عديلتَ و رحجَ  شهود گواهي تعارض -196 ماده

 ساقط است. ،اعتبارض باشد از عارِشاهد با یكدیگر مُ عدیلتَیا  رحجَ اثباتدر  شدهیمعرفهرگاه گواهی شهود 

 شاهد  شرايط احراز  لزوم -197 ماده

کند و اگر حسوب نمیرعی مَپذیرد و در غیر این صورت، شهادت را شهادت شَرا واجد شرایط قانونی تشخیص دهد، شهادت را می  شدهیمعرفهرگاه دادگاه، شهود  
 ذاتخامورد،  بِسَحَ رسیدگی را متوقف و پس از آن، طول بكشد، ده روزکه نباید بیش از  کشف وضعیتو  حراز شرایطاِاطالع نداشته باشد تا زمان  هاآناز وضعیت 
 ممكن نباشد. ده روزت حراز شرایط در مدَّاِ ،کند مگر اینكه به نظر قاضیتصمیم می

 شهادت  از رجوع -198 ماده

رجوع کنید بدده مددادد )  سموع نیست.عاده شهادت پس از رجوع از آن، مَإشود و  شهادت می  اعتبارلب  جازات موجب سَ، قبل از اجرای مُرعیشهادت شَرجوع از  

 .(مدنیقانون  1319
 مواد مرتبط

 .شودمیشهادت داده است به شهادت او ترتیب اثر داده ن برخالف: در صورتی که شاهد از شهادت خود رجوع کند یا معلوم شود  قانون مدنی 1319ماده  
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 اثبات جنايت موجب ديه از طريق شهادت() شهادت نصاب –199 ماده

 دّموجيب حَينيای زِ اثبياتدد. برای گرمی اثبات ردچهار شاهد مَفخیذ و با واط، تَنا، لِدر زِ )استثناء(است مگر  رددو شاهد مَ )اصل(،  رائمه جَدر کلیِّنصاب شهادت  

نیز کافی اسيت. زميانی کيه  عادلرد و چهار زن شهادت دو مَ (1392قانون مجازات اسالمی مصوب  229)رجوع کنید به مادد   بعید،لد، تراشیدن و یا تَجَ

الزم است. در این ميورد  عادلرد و دو زن حداقل شهادت سه مَ (اعدامحد  و یا زنای مستوجب حد رجم است  )منظوراست،    غیر از موارد مذکورجازات  مُ

رد دیه با شهادت یك شاهد مَيشود. جنایات موجب اق، ثابت میشلّ دّتنها حَ (شودمیاجرا ن اعدام)رجم یا به آن شهادت دهند  عادلرد و چهار زن مَ  هرگاه دو

شهادت یک  -ب، ق.م.ا 199شهادت دو مرد. صدر مادد  -)اثبات جنایت موجب دیه از طریق شهادت: الف  اسيت.  اثباتقابل    و دو شاهد زن نیز

 ق.م.ا( 209شهادت دو زن و قسم مدعی. مادد  -د ،ق.م.ا 209شهادت یک مرد و قسم مدعی. مادد  -ج، ق.م.ا 199مرد و دو زن. ذیل مادد  

 ا باتی قتل شبه عمد یا خطای محض، با گواهی یک مرد عادل و دو زن عادله قابل ا بات است.  یادلهبه عنوان یکی از   -1نکته 

 شهادت دروغ جرم است.  -2نکته 
 مواد مرتبط

میلیققون و  مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تققا دو سققال حققبس و یققا بققه یققکه نزد  س در دادگاهرک  می بخش تعزیرات:قانون مجازات اسال  650ماده  
 پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محكوم خواهد شد.

 گردیده است.تبصره: مجازات مذکور در این ماده عالوه بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص و دیات برای شهادت دروغ ذکر  

 لواط  يا نازِ بر  شهادت نحوه - 200 ماده

شود دیده باشيد می محققواط با آن نا یا لِعملی را که زِ (شودمی)پم دیدن فیلم یا عکم را شامل ن نا یا لواط، شاهد باید حضوریشهادت بر زِ در خصوص

 دّشود و موجب حَحسوب میذف مَنا یا لواط، قَزِ  در خصوصد الزم نرسند شهادت دَبه عَهمچنین در صورتی که شهود   د به مشاهده نباشد ونَستَشهادت مُ و هرگاه

 است.  (باشد میضربه شالق  80)منظور حد قذف است که  
 

 فصل چهارم ـ سوگند 

 سوگند تعريف - 201 ماده

 سوگند است. اداکنندهخداوند بر درستی گفتار  قرار دادنواه سوگند عبارت از گُ

 سوگند اداكننده  شرايط - 202 ماده

 .(باشند میتکلیف  یعامه)شرایط  ختار باشد.د و مُباید عاقل، بالغ، قاصِ )یکی از طرفید دعواست( سوگند  اداکننده

 سوگند  صیغة -203 ماده

غلیظ و قبول و در صورت نیاز به تَ شود دااَ هازباناهلل، تاهلل یا نام خداوند متعال به سایر اهلل، بِالله وَو با لفظ جَ  )قرار اتیان سوگند(  سوگند باید مطابق قرار دادگاه

)منظور ادیان دیگر  رمسلمانیغرت، بین مسلمان و کند. در هر صوتعیین می  هاآنمانند  و    الفاظ،  مكان،  زماندای آن را از حیث  أ  تیفیکدادگاه    سوگند،  اداکننده

 دای سوگند به نام خداوند متعال تفاوتی وجود ندارد.أدر  مسیحیت و زردشتی است نه کفار(مثل یهودیت و 

 ادعا با سوگند مطابقت  لزوم - 204 ماده

 .شود ادابدون هرگونه ابهام باشد و از روی قطع و یقین  سوگند باید مطابق با ادعا، صریح در مقصود و

 سوگند بودن لفظي  لزوم - 205 ماده

 .شود دااَای که روشن در مقصود باشد، ر، با نوشتن یا اشارهذُّعَباید با لفظ باشد و در صورت تَسوگند 

 اشاره با سوگند -206 ماده

م یيا رجِتَيوسیله مُدادگاه به، م نباشدلُّكَقادر به تَکننده سوگند و یا ادا آشنا نباشدکند، یا قاضی به زبان شخصی که سوگند یاد می  مفهوم نباشد،  اشارهدر مواردی که  
 .کندیمراد وی را کشف مُص امر، متخصِّ

 سوگند بودن  نسبي  اصل -207 ماده

 است. مؤثر هاآن مقامقائمسوگند فقط نسبت به طرفین دعوی و 

 -)دکتر محبی و لذا نسبت به سایرین ا ری نداردمبنای ویژگی نسبی بودن سوگند توافق طرفین دعوا در مورد سوگند است    -1نکته  

 .(877همان ص 
 سوگند با عزيراتتَ  و دودحُ  اثبات عدم - 208 ماده

و  رشا، دیيه، صاصقِلكن  نداشت( که در حدود و تعزیرات امکان اثبات)همانند شهادت بر شهادت   شودنمی  اثباتبا سوگند نفی یا    راتیو تعزدود  حُ
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 گردد.می اثباتاین قانون با سوگند  مقرراتطابق ، مُرائمضرر و زیان ناشی از جَ

 مالي  دعاوي در سوگند -209 ماده

موجيب دیيه، بيرای  )غیرعمدددی( یشبه عمدو  ییخطات نایَمال است مانند جِ ،که مقصود از آن یایدعاوهرگاه در دعاوی مالی مانند دیه جنایات و همچنین 

 جنبيه ميالیعای خيود را فقيط از دّرد یا دو شاهد زن به ضمیمه یك سوگند، اِتواند با معرفی یك شاهد مَ، وی مینباشدرعی  بینه شَ  اقامهمكان  اخصوصی    عیِدَّمُ
 .کند اثبات
 -تبصره

 شود.می ادا عیدَّتوسط مُدهد و سپس سوگند واجد شرایط شهادت می شاهدِ ابتدا، مادهذکور در این در موارد مَ

 دروغ سوگند -  210 ماده

)اصل بر صحت سوگند و وجددود  شود.نمیزبور ترتیب اثر داده مَ سوگندِد شرایط قانونی بوده است، به کننده سوگند فاقِداهرگاه ثابت شود سوگند، دروغ و یا اَ

 ق.م.ا بخت تعزیرات( 649)سوگند دروغ جرم است. مادد شرایط الزمه برای ادای سوگند است مگر اینکه خالفت ثابت شود(
 

 فصل پنجم ـ علم قاضي

 قاضي  لمِعِ تعريف -211 ماده

قاضی)م قاضی  لمِعِ از  قاضی  راد  قاطع أر  صادرکنندد،  دلیل  و  ندارد  دادگاد حجیت  حاکم  برای  دادستان  یا  تحقیق  قاضی  علم  و  است  ی 

شود. در مواردی که مستند  که نزد وی مطرح می  ن در امری استیِّدات بَنَستَمُعبارت از یقین حاصل از    از امارات باشد(  تواندمیولی    گرددمیمحسوب ن

)طبق قوانید جزای فعلی ایران حاکم شرع   كم قید کند طور صریح در حُبه   لم خود راد عِنَستَیّن مُبَ  اماراترائن و  ف است قَحكم، علم قاضی است، وی موظَّ

 .به علم خود عمل کند( تواند می الناس حقو  الل حق یدربارد 
 -تبصره 

 لمِد عِنَستَتواند مُآور باشند میلمعِ نوعاًمارات که أرائن و طلع، گزارش ضابطان و سایر قَ، اظهارات مُیمحل، تحقیقات محلمواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه 
 كم باشد. تواند مالک صدور حُشود، نمی موجب یقین قاضی نمی  نوعاًستنباطی که  لم اِد عِرَّجَمُ درهرحالقاضی قرار گیرد. 

 علم حکمی و موضوعی هردو الزم است.برای اجرای حدود اسالمی    -1نکته 
 هادلّ ساير  با  قاضي  علم ضعارُتَ -212 ماده

 ر نیسيتبَعتَمُه برای قاضی باقی بماند، آن ادلّ واضح( -روشد -آشکار)به معنای  نیِّ، بَاگر علم ض باشدعارُدر تَه قانونی دیگر  قاضی با ادلّ  لمِدر صورتی که عِ

ه قيانونی ، ادلّلم حاصل نشودعِکند. چنانچه برای قاضی ه دیگر، رأی صادر میادلّ دِّهات رَلم خود و جَدات عِنَستَبا ذکر مُ  و قاضی  )اولویت با علم قاضی است(

 شود.رأی صادر می هاآنر است و بر اساس بَعتَمُ

 تَعارض ادلّه با يكديگر - 213 ماده

 م دارد. دَُّقسامه و سوگند َترعی بر َقهمچنین شهادت َش م است.دَّقَسامه و سوگند مُرعی، قَقرار بر شهادت شَإه با یكدیگر، ض سایر ادلّعارُدر تَ

 ا بات دعوا به قرار ذیل است:  یادلهمراتب اولویت   -1نکته 

 اول: علم قاضی
 دوم: اقرار

 سوم: شهادت
 .چهارم: قسامه و سوگند

 بخش ششم ـ مسائل متفرقه 

 ق.آ.د.ک( 19و   15)ر.ک ماده   رمجُ  از ناشي مال   رد  لزوم -214 ماده

اگر عید مال موجددود باشددد بددرای اسددترداد ) اگر موجود نباشد ورم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد عین آن را م باید مالی را که در اثر ارتكاب جُجرِمُ

قیمددت بایددد  یمطالبهاحتیاجی به تقدیم دادخواست نیست اما اگر عید از بید رفته باشد و یا به هر نحوی امکان دسترسی به آن نباشد برای 

از عهده خسارات وارده نیز  کند و را به صاحبش ردّ (را باید  االدا)قیمت یوم مثل، قیمت آن دّرَ در صورت عدم امكانِ  ثل آن را ومِ  دادخواست تقدیم گردد(

و  15)رجوع کنید به مددواد   م است.قدَّعیان خصوصی بر آن مُدَّاموال یا تأدیه خسارت مُ  استرداد  م تعلق گیرد،جرِمُ  بر عهدهبرآید. هرگاه از حیث جزائی وجهی  

 دادرسی کیفری(قانون آیید  19

باید عیندداً بدده صدداحبش رد طبق قوانین مجازات اسالمی، مجرم مالی را که در ا ر ارتکاب جرم، تحصیل کرده؛ اگر موجود باشد،    -1نکته  
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 خسارت وارده برآید.  یعهدهکند و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن را به صاحبش رد کند و از 
 اموال   تكلیف تعیین  لزوم - 215 ماده

را که دلیل یا   شدهکشفباید تكلیف اشیاء و اموال    ق. آ. د. ک(  13و    265واد  )موضوع منع یا موقوفی تعقیب  تان در صورت صدور قرار مَدادسِ  یابازپرس  

بط یا  د، ضَرَستَمورد، مُ   بِسَداده شده است تعیین کند تا حَ  اختصاص  استعمالو یا برای    استعمال رم تحصیل شده یا حین ارتكاب،  رم بوده و یا از جُوسیله ارتكاب جُ

اموال و    دادگاه  (چون ضبط مجازات است  در صالحیت دادگاد است و دادسرا چنید صالحیتی ندارد  )صرفاً  بط،ضَ  در موردعدوم شود.  مَ تكلیف 

نفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و ف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد به تقاضای ذیكلَّتان مُکند. همچنین بازپرس و یا دادسِاشیاء را تعیین می
 ذکور را صادر نماید:اشیاء مَ

 الزم نباشد.   سی دَردا یا    بازپرسی وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در    -الف  

اموال،    -ب   و  مالکیت  باشد.  ضعارِالمُبِ اشیاء  ادعای  آن  بر  از مرتکب جرم  نیز کسی غیر  و  نباشد  اشیاء محرز  آن  مالکیت  اختالفی در  )یعنی 

 . نداشته باشد(
باید    عدوم گردد.بط یا مَاشیاء و اموالی نباشد که باید ضَ  جزءِ  -پ   مبنی بر    از اینكه  عمّاَكم یا قرار یا پس از آن  ضمن صدور حُدر کلیه امور جزائی دادگاه نیز 

و یا   استعمال،  ارتكابتحصیل شده یا حین    ،رمرم بوده یا در اثر جُم باشد، در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتكاب جَُهتَّمُ  عقیب موقوفی تَیا    ت رائَبَیا    تیمحكوم
 آن صادر نماید. عدوم شدنمَیا بط ضَ، استرداداختصاص یافته است، باید رأی مبنی بر  استعمالبرای 
 -1تبصره 

 یها دادگاهدر    مقرراتشكایت کند و طبق    ماده ذکور در این  َم  تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال تواند از  می كم دادگاه  ستان یا قرار یا حُر از قرار بازپرس یا دادِتضرِّمُ

)اگر در دادسرا صادر شدد   .قابل شكایت نباشد   ،دادگاه نسبت به امر جزائی   كمِعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید هرچند قرار یا حُجزائی شكایت خود را تَ

 .ک( ق.آ.د 149و  148در دادگاد تجدیدنظر است ر.ک مادد  اعتراضقابلدر دادگاد و اگر در دادگاد صادر شدد باشد  اعتراضقابلباشد 
 -2تبصره 

  سی الزم نیست و گردد و حفظ مال هم برای دادرَقیمت آن می   شِم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحِلزِستَمالی که نگهداری آن مُ
حاصل تا تعیین تكلیف نهائی در صندوق    جهِ شود و وَفروخته می به قیمت روز    تان یا دادگاهمورد به دستور دادسِ  بِسَساد حَالفِریعُ همچنین اموال ضایع شدنی و سَ

 گردد.نگهداری می  ،عنوان امانتدادگستری به

 برائت و موقوفی تعقیب، دادگاه بایستی تکلیف اموال تحصیل شده از جرم را معلوم کند.  یرأدر مورد صدور    -1نکته 

از اتهددام  سددوءنیت، انبدداردار بدده علددت فقدددان کندددمیسارقی پس از سپردن اموال مسروقه به یکی از انبارهای وزارت راه فددوت  -2نکته  

با توجه به صدور قرار موقوفی تعقیب سارق و حکم برائت انبدداردار اتخدداذ تصددمیم در مددورد   .شودمیشناخته    گناهیباختفای اموال مزبور  
 حکم برائت است.  یصادرکنندها دادگاه  استرداد اموال مسروقه ب

ی کیفری بایددد حکددم ست ندارد و دادگاه ضمن صدور رأبرای وصول مال خویش، نیاز به دادخوا  باختهمال،  یبردارکالهدر جرم    -3نکته  

 به ردّ مال، مالباخته صادر نماید.
 هاجازاتمُ  اجراي  نامهآيین - 216 ماده

ای اسيت کيه تيا شيش مياه از تياریخ ناميهآیین  بر اسياسصاص و دیات  قِ  نیست(  بردارلیتعطخیر بردار هست اما  حدود تأ)اجرای  ،  دوداجرای احكام حُ

 شود.می ابالغو  تصویب، هتهیِّه ه قضائیِّشدن این قانون توسط رئیس قوِّ االجراالزم
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 دود حُ -م كتاب دوّ 
 مواد عمومي  - لبخش اوّ

 دودحُ رعيشَ حرمت  به  علم شرط - 217 ماده

رعی رفتيار  رميت شَي کیفری به ُح  ت ی مسؤول قصد و شرایط    ، )بیانگر علم موضوعی است(   لم ِع  است که عالوه بر داشتن   مسئول ب در صورتی  ِكرَت، ُمّدرائم موجب َحدر َج

برای دیدددن  ) م حدی علم به حرام بودن، یعنی علددم بدده حرمددت شددرعی الزم اسددت( ی جرائ )در تمام  باشد.   )بیانگر علم حکمی است(  آگاه ارتكابی نیز  

 ق.م.ا(   234و لواط مادد   224ق. م. ا()زنا مادد   15حد رجوع کنید به مادد تعریف مجازات 

 شبهه  ايراد  و  جهل  ادعاي - 218 ماده

  گفتار   دقِصِ  احتمال   کهی درصورت  نماید  رم جُ  ارتكاب  زمان  را در   کیفری  تیمسؤول  موانع   از   یكی   وجود  یا  قصد  یا  لمعِ قدانفُ  عایدّاِ  مَهتَّمُ  هرگاه  دحَ  موجب   رائمجَ  در

آیید دادرسی کیفری، در جرم زنا هرگاد مرتکب قصد اقرار  قانون    102مادد    1)توجه شود بر اساس تبصرد   اقرار   که  کند  ادّعا  اگر  و  شود  داده  وی

  به   نیاز  بدون  ذکورمَ  عایِدّاِ  است  شده  گرفته  شكنجه  یا  ارعاب  و  تهدید  با  او  داشته باشد قاضی باید وی را به پوشاندن جرم و عدم اقرار توصیه نماید(

 .شودمی  پذیرفته سوگند  و نهیّبَ
 - 1 تبصره

 . است تحقیق  و بررسی به  فموظَّ دادگاه و نیست  دّحَ ط سقِمُ عاء،دّاِ صرف  غفال،إ یا بایشرُ  کراه،إ نف، عُ با ت فَّعِ نافیمُ رائمجَ و االرضیفِ فسادإ و  هبَمحارَ ُرائمجَ در
 - 2 تبصره

مات  اضابطان دادگستری یا مق   ر قاضی مستقر در دادگاد است و اقرار نزد غیر قاضی مثالًو)منظ قاضی  نزد   که  دارد  شرعی   اعتبار  صورتی   در  اقرار

اصالحی   1392قانون آیید دادرسی کیفری مصوب    102مادد    1تبصرد    بر اساستوجه نمایید که  ) .گیرد  انجام  حكمهمَ  در  دادسرا اعتبار ندارد( 

رجوع کنید به مادد  ()در جرم زنا هرگاد مرتکب قصد اقرار داشته باشد قاضی باید وی را به پوشاندن جرم و عدم اقرار توصیه نماید   ،1394

 (. 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  173

، ادعای اشتباه و ناآگاهی کنند در صورتی که احتمال صدق مدعی داده شددود، ادعددای مددذکور  اند نموده جماع    باهم هرگاه مرد و زنی که    -1نکته  

 . شود می بدون شاهد و سوگند پذیرفته شده و حد ساقط  

ولیت کیفددری  در خصوص مسددؤ   که به زنا اکراه شده است. دادگاه   نماید می . در ضمن رسیدگی ادعا  شود می شخصی مرتکب زنای ساده    -2نکته  

 ولیت به وی مستلزم نبودن دلیلی مخالف ادعایش است. تحمیل مسؤ ه تحقیق است و  وی ملزم ب 

شخصی به اتهام سرقت مشمول حد، پس از تعقیب دادسرا در محضر بازپرس به جرم ارتکابی اقرار کرده، لیکن در دادگدداه منکددر اقددرار    -3نکته  

 . شود می با تهدید مجبور به اقرار شده است. در این صورت ادعای او بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته    کند می قبلی خود شده و ادعا  

م مستوجب حد، هرگاه متهم مدعی فقدان قصد در زمان ارتکاب جددرم شددود، در صددورتی کدده احتمددال صدددق گفتددار وی داده  در جرائ   -4نکته  

 . شود می شود، ادعای او بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته  
 دودحُ تغییر ممنوعیت -219 ماده

تغییددر،  رقابددلیغ)اصل بر اید است که حدود  ط نمایيد.بدیل یا ساقِقلیل دهد یا تَجازات را تَرا تغییر یا مُ رعیدود شَحُ، نوع و میزان کیفیتتواند  دادگاه نمی

رجوع کنید بدده ) است.  بدیلتَیا    قلیلتَ،  سقوطر در این قانون قابل  رَّقَمُ  کیفیتبه    فوتوبه و عَها تنها از طریق  جازاتاین مُ  (باشند میتقلیل، تبدیل و سقوط  

 (.1392قانون مجازات اسالمی مصوب  37مادد 

 عذرهای معاف کننده که یكی از اسباب معافیت از مجازات است قرار دارد. یزمرهتوبه پیش از ثبوت جرم و یا دستگیری، در  -1 نکته

 است نیامده  قانون  در كه  دوديحُ -220 ماده

 صيدكیطبق اصل  (مانند ارتداد هامجازاتم و نایی است بر اصل قانونی بودن جرائ)اید مادد استث  استذکر نشده    قانوندودی که در این  در مورد حُ

 (.کنیممیتبر یا فتاوی معتبر رجوع )یعنی به منابع فقهی مع شود.عمل می ( قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران167) و شصت و هفتم
 

 دّ رائم موجب حَجَ - مبخش دوّ

 نازِ - لفصل اوّ

 نازِ تعريف - 221 ماده

)جماع با خنثی اعم از خنثی ملحق به زن یا خنثی ملحق به مرد و خنثی مشکل شامل اید مادد نبودد و زنا   ماع مرد و زنینا عبارت است از جِزِ
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 نیز نباشد. ه بَهبه شُ  طیِنبوده و از موارد وَ  هاآن بین  م یا موقت()اعم از ازدواج دائ تلقه زوجیّکه عُ (باشد مین

 -1تبصره 
 شود.   میزن محقَّ دُبُریا  قُبُل در گاههنَتَاندازه خَرد به لی مَماع با دخول اندام تناسُجِ 

 -2 تبصره
در کتاب اول این قانون    ررَّقَمُ   قدامات تأمینی و تربیتیاِمورد به    بِسَشود و حَجازات نمی ق است لكن نابالغ مُنا محقَّنابالغ باشد، زِ  هاآن هرگاه طرفین یا یكی از  

 (.قانون مجازات اسالمی بخت تعزیرات 637رجوع کنید به مادد ) گردد.حكوم می مَ

ذاتاً بر او حرام است، در این    که  : زنا عبارت است از جماع مرد با زنیداشتمی( مقرر  1370جازات اسالمی )قانون م  63  یماده  -1نکته  

 . شودمیحرام است، زنا محسوب  بر انسانماده، ذاتاً حرام یعنی جماع مرد با هر زنی که 

و حد زنا    شوندمیمینی و تربیتی محکوم  و طرفین به اقدامات تأ  شود میحقق  در جرم زنا، اگر طرفین نابالغ باشند، جرم زنا م   -2نکته  

 .ودشمیدر خصوص آنان جاری ن
 مواد مرتبط 

از  ، مرتكب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا  ی زوجیت نباشدعلقه  هاآنه بین  زن و مردی ک  هرگاه  قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات:  637ماده  
 . شودمیکننده تعزیر اکراهنف و اکراه باشد ه محكوم خواهند شو و اگر عمل با عدرب 99، به شالق تا تقبیل یا مضاجعه شوند لیقب

قانون مجازات اسالمی مانند کسر   115ماده    2منصوص است نه تعزیر منصوص شرعی لذا امكان اعمال نهادهای مذکور در تبصره  یر مذکور در این ماده، تعزیر غیرنكته: تعز
ی وحدت رویه شماره  رأدارد ج.. در مورد این جرم وجود  اجرای مجازات و .  قانون مجازات اسالمید تعوی  صدور حكم، تعلی   27ایام بازداشت قبلی از محكومیت جماده  

 د26/4/1397مورخ  770

 تیّمَ با ماعجِ -222 ماده

 شيود.می جيه شيشرَعزیيری دَاق تَشيلّضيربه  چهار سی و یك تا هفتاد و نا نیست لكن موجبماع زوج با زوجه متوفای خود که زِنا است مگر جِت، زِیِّماع با مَجِ

ه بدده نددوع آن مشددمول بددا توجدد زانی نباشد مشمول زنا و مرتکب    یزوجهاست که اگر چنانچه میت    صورتدی بد معنای مخالف اید مادد  )

 (.شودمیمجازات 

 بههشُ  به  طيوَ -223 ماده

)مانند شددهادت  رعیِت شَي جَّبا حُ الف آنخِشود مگر آنكه نه یا سوگند پذیرفته مییّبَ بدون بهه باشد، ادعای ویبه شُ طیِت یا وَعی زوجیَّدَّنا، مُم به زَِهتَّهرگاه مُ

 الزم ثابت شود. شهود(

 .گرددمیو حد ساقط    شودمیهرگاه زانی یا زانیه ادعای اشتباه و ناآگاهی کنند، ادعای آنان بدون شاهد و سوگند پذیرفته    -1نکته 

 .شودمیصرف وجود شبهه موجب عدم تحقق جرم   -2نکته 
 اعدام  موارد - 224 ماده

 است: اعدامزنا در موارد زیر  دّحَ

یط مقددررد در ایددد قددانون ایددد جه به شرا، البته با توباشد میبرای هر دو )زانی و زانیه(  اعدام)در اید حالت مجازات بی سَم نَحارِنا با مَزِ  -الف

 .ی شخصی است(از نوع علل مشددد  تشدید 

 است. (شودمی)حسب مورد زانیه به رجم یا جلد محکوم  زانی اعدامموجب  پدر کهنا با زن زِ -ب

 است. (شودمی)حسب مورد زانیه به رجم یا جلد محکوم  زانی اعدامبا زن مسلمان که موجب   رمسلمانیغزنای مرد -پ 

 زانی است. اعداماز سوی زانی که موجب  اکراهنف یا نای به عُزِ-ت 
 -1 تبصره

 نا است.مورد، تابع سایر احكام مربوط به زِ بِسَپ( حَو )ب( بندهای )جازات زانیه در مُ
 -2 تبصره

مانند: عدم رضددایت زن یددا ). نف اسيتنای به عُكم زِدر حُنا کند رفتار او ستی زِمَ خواب یادر حال بیهوشی،   نباشدهرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او  

قانون مجازات اسالمی بخت دیددات  658)رجوع کنید به مادد  دختر نابالغغفال و فریب دادن إنا از طریق در زِ تسلیم شدن ناشی از تهدید و اکراد(

اگرچه موجب تسيلیم   یا ترساندن زن  هدید وش، تَبایِیا از طریق رُ  تر بالغ در حکم زنای به عنف نیست(پم زنا با فریب و اغفال دخ)  (1392مصوب  

 كم فوق جاری است.شدن او شود نیز حُ

با زن مسلمان که موجب قتل زانی است و زنای به عنف و اکددراه کدده  رمسلمانیغزنا در زنا با محارم نسبی و زن پدر و زنای   حد  -1نکته  

 موجب قتل اکراه کننده است، قتل است.
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 حد زنای با محارم نسبی، قتل است.  -2نکته 

 ی شخصی است.با محارم نسبی مشدد بوده و قتل است. این تشدید از نوع علل مشدده  ی ایران، مجازات زنامطابق قوانین جزائ  -3نکته 

 .شودمیقتل زانی است و زانیه حسب مورد مجازات   موجب  فقط  با زن مسلمان،  رمسلمانیغد  زنای مر  -4نکته 

 موجب قتل زانی نیست.  رمسلمانیغزنای مسلمان با زن    -5نکته 

 صورت عنف مشمول مجازات قتل است.زنای مرد محصن به   -6نکته 

 در حکم زنای به عنف است.  یزنای با زن در حال خواب یا مست  -7نکته 

به پرداخت و  اعدامرا اغفال کرده و با جلب رضایت او با وی زنا کند، در این حالت مشمول حکم   ایباکرهاگر کسی دختر نابالغ    -8نکته  

 .شودمیالبکاره و مهرالمثل  ارش
 نهحصَمُ  نايزِ - 225 ماده

ه ه قضيائیِّو موافقيت رئيیس قيوّ  كم قطعیصادرکننده حُ  دادگاه  با پیشنهاد  جمعدم امكان اجرای رَ  در صورتجم است.  حصنه رَحصن و زانیه مُنا برای زانی مُزِ  دّحَ

)یعنددی اثبددات صورت در غیر اینحصنه است و  حصن و زانیه ُمزانی ُم  اعدام موجب  ثابت شده باشد،  ور شهادت شهود است(ا منظ)در اینج نهیّرم با بَچنانچه جُ

بيرای  )از باب حد( اقشيلّ صد ضربهموجب  : با اقرار یا علم قاضی اثبات شدد باشد(زنای محصنه با دلیل یا دالیلی غیر از شهادت شهود مثالً

 باشد.هر یك می

 حصانإ -  226 ماده

 شود:ق میزیر محقَّرد و زن به نحو در هریك از مَ حصانإ

باشد و در حالی که بالغ و عاقيل  بالغو  (گرددمیشدن مرد نداشتد همسر موقت سبب محصد) همسر دائمیعبارت است از آنكه دارای  ردحصان مَإ -الف

 ماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد.ماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امكان جِبوده از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جِ
قُبُل جماع کرده باشد و امكان جماع از طریيق عاقل بوده، با او از طریق  در حالی که بالغ و باشد و همسر دائمی و بالغدارای  عبارت است از آنكه حصان زنإ -ب

 قُبُل را با شوهر داشته باشد.

 .شوندمیحصان خارج  طالق رجعی، زن و مرد از إ برخالفن ئدر طالق با  -1نکته 
 حصانإ  موانع  - 227ماده 

زوجيین را از  فلیس،گردد مانند ایدز و سِي که موجب خطر برای طرف مقابل می یایماریبت یا بَقارِفاس، بیماری مانع از مُیض، نِبس، حِاموری از قبیل مسافرت، حَ
 کند.حصان خارج میإ

 .شودمیحصان خارج  در طالق بائن، زن یا مرد از إ  -1نکته 

د، نبه همسر خود دسترسی ندار  هاآنمسافرت یا حبس و مانند    یواسطهبهد، ولی  نا زنی که هریک همسر دائمی دارزنای مرد ب  -2نکته  

 موجب رجم نیست.
 بيسَنَ  محارِمَ با  نازِ - 228 ماده

ربیتددی محکددوم  به اقدامات تددأمینی و ت)مجازات از باب حد ساقط و صرفاًنابالغ باشد  زانیبالغ و    زانیهه، چنانچه  نَحصَنای مُبی و زِسَم نَحارِنا با مَدر زِ

 اق است.صد ضربه شلّ فقطجازات زانیه مُ خواهد شد(

 سال است.  2ضربه شالق یا حبس تا  99ضربه تا   31مجازات شروع به جرم در جرم زنای محصنه،    -1نکته 

 زنای زن محصنه با نابالغ، موجب حد تازیانه به میزان صد ضربه است.  -2نکته 

 مجازات زانیه صد ضربه شالق است.  در زنای محصنه چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد،  -3نکته 
 متأهل ردمَ  نايزِ - 229 ماده

)دقت شود که در تبعیددد ذکرشدددد در  اق، تراشیدن موی سر و تبعیدوی صد ضربه شلّ دّنا شود حَب زِكِرتَدارد، هرگاه قبل از دخول، مُ دائممردی که همسر 

به موجددب بنددد ) است. ریمَقَت یك سال به مدَّ اطرافیان در زمان تبعید را دارد(، مرتکب حق مراودد با تبعید در جرم محاربه برخالفادد اید م

سال از حقددوق اجتمدداعی مقددرر در قددانون محددروم   3محکوم به مجازات تبعید به مدت    1392قانون مجازات اسالمی مصوب    25ب مادد  

 .(شودمی

 است:م مشمول حد به شرح زیر آمده  مجازات تبعید، در جرائ  -1نکته 

 .االرضیف افساد  زنا، محاربه و    ،قوادی 
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هلی که قبل از دخول و زناشویی با همسر دائم خود، مرتکب زنا با دیگری شود، حد جلد و تراشیدن مددوی سددر مجازات مرد متأ  -2نکته  

 تمام قمری است.  سال  ک یبه مدت    و تبعید
 شالق دّحَ - 230ماده 

سدداله بددرای محکددوم  2)اید شالق از باب حد اسددت و موجددب محرومیددت  اسيت. اقصد ضربه شلّحصن باشد، غیرمُب كِرتَنا در مواردی که مُزِ دّحَ

 .(گرددمی

 زِنای به عُنف  - 231ماده 

نیز  ثلالمِهرُمَو  كارهالبِرشُأ پرداختبه  )منظور اعدام است( ررَّقَجازات مُمُب عالوه بر كِرتَه باشد مُرِكم آن، در صورتی که زن باکِنف و در حُنای به عُدر موارد زِ

قددانون مجددازات اسددالمی  608)رجوع کنید به مددادد  گردد.حكوم میثل مَالمِهرُجازات و پرداخت مَه نباشد، فقط به مُرِشود و درصورتی که باکِحكوم میمَ

 آن مادد(. 1الخصوص تبصرد بخت دیات علی

 مرتبه  چهار از تركم اقرار   صورت در عزيرتَ - 232 ماده

واط، در مورد لِي مادهكم این شود. حُحكوم میمَ جه ششرَعزیری دَتَاق نا نماید به سی و یك تا هفتاد و چهار ضربه شلّبه زِ  اقرارکمتر از چهار بار    زنییا    ردمَهرگاه  
 ساحقه نیز جاری است.فخیذ و مُتَ

 .شودمیاگر کسی سه بار اقرار به زنا کند، محکوم به تعزیر   -1نکته 

 ساحقهفخيذ و مُواط، تَلِ -م فصل دوّ

 واطلِ عريفتَ - 233 ماده

 ر است.ذکّانسان مُ رِدُبُدر  گاهتنهبه اندازه خَرد واط عبارت از دخول اندام تناسلی مَلِ

 در دبر انسان مذکر.  گاهختنه  یاندازه، لواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به 1392با توجه به قانون مجازات اسالمی    -1نکته 
 واط لِ دّحَ - 234 ماده

ی که فاعل شرایط احصددان را در لواط -2در لواط به عنف و اکراد  -1:شودمی اعداممورد  3)فاعل در جرم لواط تنها در ، برای فاعلاط  وِلِ  دّحَ

 اقصد ضررربه شررلّ )اصل(در غیر این صورت  و اعدامحصان، إیا دارا بودن شرایط  اکراهنف، عُ در صورت (رمسلمانیغن و مفعول فاعل مسلما -3دارد 

محصد بددودن مفعددول یا غیراست یعنی محصد    اعدامحد لواط در صورت رضایت، برای مفعول به صورت مطلق  )  برای مفعولواط  لِ  دّاست. حَ

 است. اعدام حصان(إ)وجود یا عدم  در هر صورت  .(گرددمیشدن وی ن  اعدامسبب عدم 

 -1 تبصره
 است. اعدام فاعل دّحَو مفعول، مسلمان باشد،  رمسلمانیغدر صورتی که فاعل 

 -2 تبصره
و ماع کرده باشد ل با همان همسر در حال بلوغ وی جِبُاز طریق قُ داشته باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده  بالغو    دائمیرد همسر  حصان عبارت است از آنكه مَإ

 ماع از همان طریق را با وی داشته باشد.امكان جِ هر وقت بخواهد

 است.  اعدامبرای هردو   و عدم احصان فاعل  نف و اکراهحد لواط برای فاعل و مفعول، در غیر موارد ع  -1نکته 
 فخیذتَ -235 ماده

 ر است. کّذَانسان مُ نشیمنگاهیا  هاران رد بین فخیذ عبارت از قرار دادن اندام تناسلی مَتَ
 –تبصره 

 است. فخیذكم تَحُدر  است( مدنظر)با انسان مذکر  گاهتنهدخول کمتر از خَ

 فخیذ تَ دّحَ - 236 ماده

 و از ایين جهيت )به صورت مطلق بیان شدد است به جزء موارد مطروح در تبصرد همید مددادد(  است  شالقصد ضربه    ،فاعل و مفعول  دّحَفخیذ،  تَدر  

 نف نیست. نف و غیرُعحصن و ُعحصن و غیرُمُم فرقی میان
 – تبصره

 است. اعدام فاعل دّحَو مفعول، مسلمان باشد،  رمسلمانیغدر صورتی که فاعل 

 ذكرمُ انسان  گراييهمجنس  – 237 ماده

  جه شش رَعزیری دَتَاق  شلّسی و یك تا هفتاد و چهار ضربه  هوت، موجب  المسه از روی شَقبیل و مُاز قبیل تَ  فخیذتَ و    واطلِر در غیر از  ذکَّگرایی انسان مُهمجنس
 است. 
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 - 1تبصره 
 ث نیز جاری است. در مورد انسان مؤنَّ مادهكم این حُ

 - 2تبصره 
 گردد.است، نمی  دّرعاً مستوجب حَشامل مواردی که شَ مادهكم این حُ

مرتکددب  شددودمی، مساحقه و زنا ن، تفخیذحدی از قبیل: لواط  یمجرمانهم منافی عفتی که رفتار مرتکب مشمول عنوان  در جرائ  -1نکته  

 .6ه شالق تعزیری درجه  ضرب 74: سی و یک تا  و مجازات وی عبارت خواهد بود از  شودمیبه مجازات حدی محکوم ن
 ساحقهمُ -238 ماده

که البتدده بددا  گرددمیمحصد مل بالغ و غیر بالغ و محصد و غیر)به صورت مطلق بیان شدد است و شا ،انسان مؤنثساحقه عبارت است از اینكه مُ

 اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد. توجه به نکات قبل باید از حرمت شرعی عمل ارتکابی آگاهی و اطالع داشته باشند(

 ساحقهمُ دّحَ - 239 ماده

 (گددرددمیمحصددد اکراد و محصد و غیر، عنف و رمسلمانیغاست و شامل مسلمان و   )به صورت مطلق بیان شدد  اقصد ضربه شلّساحقه،  مُ  دّحَ
 است.

سيال  2ت اجتماعی به مدت باعث محرومی 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  25بند پ ماده  بر اساسو مجازات مقرر در این ماده از باب حد است   -1نکته  

 .گرددمی

 ساحقهمُ شمول  - 240ماده 

حصين حصن و غیرمُمُ است( اعدام رمسلمانیغتی که در تفخیذ حد فاعل در صور)فاعل و مفعول و مسلمان و غیرمسلمان و  فرقی بینساحقه، مُ دّدر حَ

 نف نیست.نف و غیرعُو عُ

 عفت منافي م ئراجَ در بازجويي و تحقیق ممنوعیت - 241ماده 

)به صورت مطلق بیان شدددد  هرگونه تحقیق و بيازجویی )اصل بر اید است که(م َهتَّمُ انكارت و فَّنافی عِرائم مُقانونی بر وقوع جَ اثباته در صورت نبود ادلّ

نظيار ممنيوع اسيت.  ور از َاسيُتجهت کشف امور پنهيان و َم  ی ممنوع است(د ممنوعیت چه از جانب ضابطید قضائی و چه از جانب مقام قضائاست و ای 

 نف استرتكاب به عُكم اِیا مواردی که به موجب این قانون در حُ اغفالبایش یا آزار، رُ، اکراهنف، رتكاب با عُحتمال اِموارد اِ

 (.1394کیفری مصوب  قانون آیید دادرسی 102رجوع کنید به مادد ) ثنی است.ستَكم مُاز شمول این حُ
 

 اديوّقَ -م فصل سوّ

 ادي وّقَ تعريف - 242ماده 

عبارت از به هيم  خاص وجود داشته باشد( سوءنیتلواط صورت گیرد و برای تحقق آن باید یا است و باید زنا و  )جرمی مقید به نتیجه ادیوّقَ

دو  اید به هم رساندن با رضایت طرفید باشد نه اکراد یا اجبار یا ربایت یک نفر برای عمل زنا یا لواط با نفر دیگددر( رسد می)به نظر  رساندن

 است. واطنا یا لِزِیا چند نفر برای 

 توجه داشته باشید که در مادد فقط زنا و لواط مورد اشارد قرار گرفته است پم به هم رساندن دو یا چند نفر برای انجام تفخیذ یا مسدداحقه)

 .(شودمیمشمول قوادی ن
 -1تبصره 

)یعنی چنانچه عمل زنا یا لواط صددورت نگیددرد  صورت نیا ریغدر  ()بیانگر مقید بودن جرم قوادی استواط است نا یا لِق زِنوط به تحقُّادی مَوّقَ دّحَ

 ( این قانون است.244) ر در مادهرَّقَعزیر مُمستوجب تَ )منظور قواد است(عامل،  (شودمیحد قوادی ساقط و عامل مستحق تعزیر  

 -2تبصره 

)به عبارت دیگر قوادی جرمی به عادت نیست بلکه عنصددر مددادی آن بدده صددورت آنددی محقددق   .نیسيترم  ق جُشرط تحقُّ  ،ادی، تكرار عملوّدر قَ

 .(شودمی

 برای زنا یا لواط. ترشیبیا    دو نفرقوادی عبارت است از جمع و مرتبط کردن    -1نکته 
 ادي وّقَ دّحَ -243ماده 

شيود کيه حكوم میبعید تا یك سال نیز مَ، به تَدّق به عنوان حَعالوه بر هفتاد و پنج ضربه شالّاق است و برای بار دوم  رد هفتاد و پنج ضربه شلّادی برای مَوّقَ  دّحَ

 اعدامچهارم  یمرتبهد آن در )مگر اینکه تکرار شود که ح  است.  اقهفتاد و پنج ضربه شلّفقط    )هموارد(برای زن  کند و  می  مشخص  قاضیت آن را  مدَّ
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 .ضربه شالق( 75ضربه شالق و تبعید و برای زن  75)در قانون سابق برای مرد (است

 واط لِ يا ازنِ  براي نابالغان میان جمع - 244ماده 

حكيوم مَ جيه شيشرَعزیری دَتَبس  اق و َحكن به سی و یك تا هفتاد و چهار ضربه شّلی ل نیست  دّواط به هم برساند مستوجب حَنا یا لِبرای زِ  دو یا چند نابالغ راکسی که  

 .جرم قوادی( ینتیجه)همچنید است در صورت عدم تحقق  شود.می
 

 ذف قَ  چهارم -فصل 

 ذفقَ تعريف -245 ماده

ارجح  بودن آن  الناسحقد  ، لیکالناسحقاست و هم    الل حق)قذف هم    رده باشدواط به شخص دیگر هرچند مُنا یا لِنسبت دادن زِ  ذف عبارت است ازقَ

 .(باشد می

نظریه )(، زن محکوم به حد قذف خواهد شددد ایت آن مردمتهم به زنای با خود کند و نتواند اثبات نماید در صورت شکمردی را    ،اگر زنی)

 .مشورتی(

 قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگری.  -1نکته 

 .(باشدمیمقذوف    یمطالبهاست )قذف از حدود است و اجرای آن منوط به   الناسحققذف    -2نکته 

 .شودمی، مرتکب جرم قذف  دهدمیکسی که به دیگری نسبت زنا    -3نکته 
 ذفقَ معناي  بودن  روشن لزوم - 246ماده 

از    ذف در حین َقيمخاطب    یا قذوف  دهنده به معنای لفظ آگاه و قصد انتساب داشته باشد گرچه َم  نسبت   ، )یعنی صریح و واضح باشد(   ذف باید روشن و بدون ابهام بوده َق

 فاد آن آگاه نباشد. ُم
 -تبصره 

 شود. ق می هرچند به شیوه الكترونیكی نیز محقَّ  ( طریقیت دارد نه موضوعیت )وسایل ارتکاب جرم قذف   ، لفظ با نوشتن   ذف عالوه بر َق

نظددر قددانون مجددازات  شرط اینکه قذف کننده باید بالغ، عاقل، قاصد، مختار و عالم به عمل خود باشد، در مددورد مرتکددب جددرم قددذف از    -1نکته  

 اسالمی ایران ضروری است. 
 خود فرزند مادر ذفقَ  -  247  ماده 

 شود. حسوب می َم  ذف مادر وی َقشروع دیگری بگوید »تو فرزند پدرت نیستی«، شروع خود بگوید »تو فرزند من نیستی« و یا به فرزند َمهرگاه کسی به فرزند َم

 »تو فرزند من نیستی« مرتکب جرم قذف شده است.  بگوید هرگاه کسی به فرزند مشروع خود  -1نکته 
 ذفقَ نبودن منظور - 248 ماده

)مرتکب در اید خصوص حسب مورد، مستحق تعزیر خواهد   شود.ثابت نمی  دّ، حَنبوده استذف  که مشخص گردد منظور قَ  ای در بین باشدقرینههرگاه  

 .بود(

 مخاطب ذفقَ - 249 ماده

 شود.حسوب میف مَ، قاذِخاطبفقط نسبت به مُای« واط کردهرد لِبگوید »تو با فالن زن زنا یا با فالن مَهرگاه کسی به دیگری 

 ذف قَ دّحَ - 250ماده 

قانون مجازات اسالمی موجب محرومیت اجتمدداعی  25)اید شالق از باب حد است و به استناد بند پ مادد   اسيت.  اقهشتاد ضربه شلّذف،  قَ  دّحَ

 .(گرددمیسال  2به مدت  

 است.  الناسحقمجازات جرم قذف حدی است، گرچه قذف از   -1نکته 

 مرد یا زن هشتاد تازیانه است.  یکنندهحد قذف برای قذف    -2نکته 
 شونده ذفقَ شرايط -251ماده 

 تبصره واط باشد.نا یا لِر به زِتظاهِن و غیرمُ، بالغ، عاقل، مسلمان، معیَّذفدر هنگام قَشونده ذفشود که قَمی دّذف در صورتی موجب حَقَ
 -1تبصره 
شيود لكين حكوم میمَ  جه ششرَعزیری دَتَاق  شلّهفتاد و چهار ضربه    تاسی و یك  کننده به  ذفباشد قَن  جنون، غیرمسلمان یا غیرمعیَّ، نابالغ، مَشونده  ذفقَ  هرگاه

 جازات ندارد.واط، مُنا یا لِذف متظاهر به زِقَ
 -2 تبصره
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 نا است.ر به زِتظاهِبه کسی که مُ واطمثل نسبت دادن لِاست  دّموجب حَ نیستر به آن تظاهِنسبت به آنچه مُ واط استنا یا لِر به زِتظاهِکسی که مُ ذفِقَ

 بلوغ، عقل، مسلمان و عفیف بودن او، شروط مربوط به قذف شونده است.  -1نکته 

 قذف در صورت فرزند بودن قاذف نسبت به مقذوف مجازات حدی ندارد.  -2نکته 

ولیت، تعقیددب کیفددری ؤبا داشددتن مسدد قاذف   شدهدادهبه امر نسبت    به متظاهر بودن مقذوف،  شدهدادهدر صورت به امر نسبت    -3نکته  

 .شودمین

 ضربه شالق تعزیری است. 74تا   31ساله بود مرتکب جرم لواط شده است، مجازاتش   8اگر کسی بگوید که شخص الف وقتی    -4نکته 
 واط لِ يا نازِ از غیر الفاظي انتساب - 252ماده 

واط به افرادی از قبیيل همسير، پيدر، ميادر، نا یا لِریح در انتساب زِواط به کار ببرد که صَنا یا لِالفاظی غیر از زِواط به دیگری،  نا یا لِکسی که به قصد نسبت دادن زِ
خاطب اگر به علت این انتسياب اذیيت شيده ذف و درباره مُقَ  دّحكوم به حَواط را به او نسبت داده است، مَنا یا لِزِ، نسبت به کسی که  خاطب باشدمُخواهر یا برادر  

 (.1392قانون مجازات اسالمی مصوب  135رجوع کنید به تبصرد مادد ) گردد.حكوم میمَ جازات توهینمُباشد، به 

اگر کسی به قصد نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری، الفاظی به کار برد که صریح در انتساب زنددا یددا لددواط بدده خددواهر یددا بددرادر   -1نکته  

 لواط متوجه او شده، جرم قذف و نسبت به مخاطب، جرم توهین محقق شده است.، نسبت به کسی که زنا یا  مخاطب باشد
 دّ حَ موجب غیر نايزِ انتساب - 253ماده 

عزیيری تَاق شيلّسی و یك تا هفتاد و چهار ضيربه به  عدم بلوغ را به دیگری نسبت دهد    اکراه یا   واط در حال نا یا ِلِزمانند    نیست  دّواطی که موجب حَنا یا لِزِهرگاه کسی  
 شود.حكوم میمَ جه ششرَدَ

 واط لِ يا  نازِ به  حكوممَ شخص به  دادن  نسبت -254ماده 

به یعنی بعد از تو: معنی مخالف) جازات نيدارد.، مُقذوفقبل از توبه مَشده است،  دّحكوم به حَواط مَنا یا لِواط به کسی که به خاطر همان زِنا یا لِنسبت دادن زِ

 .(شودمیر گرفته برای قاذف مجازات در نظ  ،مقذوف

 ذف قَ دّحَ بودن الناسحق - 255ماده 

قددانون  116و    114مددواد  . رجوع کنید بدده  شودمیقاذف مجازات ساقط ن  یتوبهاست با    الناسحق)با توجه به اینکه قذف    اسالنّذف حقُّقَ  دّحَ

عقیيب، مورد تَ بِسَ، حَدر هر مرحلهقذوف قذوف است. در صورت گذشت مَطالبه مَنوط به مُمَ جازاتاجرای مُو   عقیبتَاست و    (1392مجازات اسالمی مصوب  

 .ق.م.ا( 104مادد مستند به  باشد میجرائم قابل گذشت  ازجمله) .شودجازات موقوف میاجرای مُرسیدگی و 

 شاکی است.  یمطالبهمجازات حد قذف، منوط به   -1نکته 
 جداگانه نفر چند ذفقَ - 256ماده 

 شود.ستقلی بر او جاری میمُ دِّذف هر یك، حَ، در برابر قَشكایت کنندخواه جداگانه  همبا  هاآنذف کند خواه همه طور جداگانه قَکسی که چند نفر را به

 لفظ يك با نفر چند ذفقَ - 257ماده 

ت، اجيرای آن را مطالبيه حكومیَّيكم مَتواند جداگانه شكایت نماید و در صورت صدور حُشوندگان می ذفذف نماید هر کدام از قَکسی که چند نفر را به یك لفظ قَ
 شود.جاری نمی دّشوندگان یكجا شكایت نمایند بیش از یك حَ ذفکند. چنانچه قَ

 هاآنحد قذف نمایند، برای هر یک از    یمطالبهجداگانه    هاآنهرگاه شخصی چند نفر را به یک لفظ قذف نماید، اگر هرکدام از    -1نکته  

 .گرددمییکجا خواهان حد شوند، فقط یک حد جاری    هاآن، ولی اگر همه گرددمیاعمال    ایجداگانهحد  
 ذفقَ عددتَ - 258ماده 

ذف را تكرار ، قَدّپس از اجرای حَشود، لكن اگر حكوم میمَ دّذف نماید فقط به یك حَقَ، دّقبل از اجرای حَبار یا بیشتر کسی که دیگری را به یك یا چند سبب، یك
 گردد.حكوم میمَ جه ششرَعزیری دَتَاق شلّسی و یك تا هفتاد و چهار ضربه به ام حق بود شود و اگر بگوید آنچه گفتهنیز تكرار می دّنماید حَ

 .شودمیاست که فقط یک حد علیه وی  ابت  گونهنیاکسی که به دیگری چندبار نسبت ارتکاب زنا داده است، مجازات وی    -1نکته 

 .شودمیچنانچه قاذف پس از ا بات جرم قذف و اجرای آن، حقانیت اسناد قذف را تصریح نماید، صرفاً به تعزیر محکوم    -2نکته 
 فرزند  ذفقَ - 259ماده 

 شددودمی)حد قذف سدداقط  گردد.حكوم میمَ جه ششرَعزیری دَتَاق شلّسی و یك تا هفتاد و چهار ضربه ذف کند به ه خود را قَوِپدری که فرزند یا نَ  پدر یا جدّ

 .(شودمیو حد تبدیل به تعزیر   در اید مورد

 ذفقَ دّحَ رسیدن ارث به - 260ماده 
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طالبه کند عقیب و اجرای آن را مُتواند تَگردد و هریك از ورثه مینتقل میمُ  به غیر از همسربه همه ورثه    قذوف نیز گذشت نكرده باشدمَنشده و    اجراذف اگر  قَ  دّحَ

 .(گرددمی)گذشت برخی از وراث سبب هیچ مقداری از حد قذف ن .هر چند دیگران گذشت کرده باشند
 مطالبه کند. را دّاجرای حَیا  مَهتَّعقیب مُتَتواند پدری وارث باشد، وارث نمی حدّپدر یا  ف،در صورتی که قاذِ

 ند علیه پدر خود اجرای حد قذف را مطالبه کنند.توانمی، فرزند یا فرزندان وی نمثال: هرگاه مردی، زن خود را قذف کند  -1نکته 

 .شودمیور ه، غیر از همسر منتقل    یهمهحد قذف اگر اجرا نشده و مقذوف نیز گذشت نکرده باشد، به   -2نکته 
 ذفقَ دّحَ سقوط موارد - 261ماده 

 شود:ساقط می   جرا او  رسیدگی، عقیب تَذف در هر مرحله از مراحل قَ حدّ َو نه تمثیلی( اند حصری)اید موارد  در موارد زیر

 .صدیق نمایدتَف را قذوف، قاذِهرگاه مَ -الف
 . شود اثباتلم قاضی قذوف نسبت داده شده با شهادت یا عِهرگاه آنچه به مَ -ب

 )جزو جرائم قابل گذشت است(  .قذوف و درصورت فوت وی، ورثه او، گذشت کندهرگاه مَ -پ

 لعان کند. تزوجیَّزمان یا  ت پیش از زوجیَّبه زنای  ذفپس از قَهرگاه مردی زنش را  -ت
 باشد.  مختلف، خواه همانند هاآن  ذفِ، خواه قَذف کننددو نفر یكدیگر را قَهرگاه -ث 

 -تبصره

 . )از باب تعزیر نه از باب حد( است جه ششرَعزیری دَتَاق شلّسی و یك تا هفتاد و چهار ضربه ث(، بند )رتكبان در  جازات مُمُ

 .گرددمیسقوط حد قذف   موجب  قذف،ا بات صحت اسناد در جرم    -1نکته 

 .شودمیاو، قذف را موکول به قسم قذف کننده نمایند، حد قذف ساقط ن  یور ه یهمههرگاه قذف شونده یا    -2نکته 

بایددد گفددت کدده حددد قددذف سدداقط و هددر دو تعزیددر  کنندددمیدر خصوص مجازات دو نفر که یکدیگر را با الفاظ متفاوتی قددذف   -3نکته  

 .شوندمی

ضربه شالق تعزیددر   74همانند و خواه مختلف باشد، حد ساقط و هریک تا    هاآنیکدیگر را قذف کنند، خواه قذف    دو نفرهرگاه    -4نکته  

 .شوندمی

 سبّ نبي  -فصل پنجم

 ق.م.ا بخش تعزيرات(  513ر.ک ماده ) عظام ءانبیا  به دشنام - 262ماده 

شينام را دُ  لعظم(بران الهی است نه فقط پیامبران اولددواپیام  یهمه)منظور    ظام الهیانبیاء عِم و یا هریك از  هر کس پیامبر اعظم صلی اهلل علیه و آله وسلَّ

 شود.حكوم میمَ از باب حد است نه تعزیر و قصاص( اعدام)اید  اعدامالنبی است و به ذف کند سابُّدهد یا قَ

 – تبصره
 بی است.نَ بُّكم سَشنام به ایشان در حُاهلل علیها یا دُو یا حضرت فاطمه زهرا سالم السالمهمیعلهر یك از ائمه معصومین  ذفِقَ

 (.1375ات اسالمی بخت تعزیرات مصوب  قانون مجاز 513در خصوص عدم شمول سب نسبت به عمل مرتکب رجوع کنید به مادد )

 النبيّسَبُّاعالم جهات عذر در   - 263مادد 

نمایيد کيه اظهيارات وی از  زیرا ادعاء ایجاد شبهه است و شبهه مسقط حد است(؛  موجب سقوط حد است  ادعا)صرف    عاءدّ، اِبّسَهم به  تَّهرگاه مُ

النبی از دیگيری بيوده اسيت سيابُّ قولنقلیا بدون توجه به معانی کلمات و یا  )اشتباد لفظی( سانلِ  بقِب یا سَضَستی یا غَهو یا در حالت مَ، غفلت، سَاکراهروی  

 شود.حسوب نمیمَ
 – تبصره

 120رجوع کنید به مددواد ) اق است.شلّهفتاد و چهار ضربه عزیر تا اهانت کند موجب تَ  دقِب یا به نقل از دیگری باشد و صِضَستی یا غَدر حالت مَ  ،بّسَهرگاه  

 .(در خصوص اعمال قاعدد درأ 1392قانون مجازات اسالمی مصوب   121 و
 

 رسکِمصرف مُ -فصل ششم

 رسِكمُ مصرف - 264ماده 

)شرب خمر    نكند،  یا  کند  مست  مایع،  یا  باشد  جامد  زیاد،  یا  باشد  کم  آن  ()به معنی دود کردن و استشمام  دخینتَ  و  تزریق   خوردن،  قبیل  از  رسكِمُ  مصرف

  نكند،   خارج  بودن   رسكِمُ  از   را   آن   که  ایگونه   به   مخلوط   یا  باشد  خالص  ثیری در مجازات ندارد(مستی یا عدم مستی تأ  که نتیجه،  تجرمی مطلق اس

 . است دّحَ موجب
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 - تبصره
 .نیاورد  ستیمَ هرچند است دحَ  موجب( رسكِمُ جو آب) قاعفُ خوردن

 موجب حد است. سکرآور،  یمادهتزریق   -1نکته 

 خوردن مسکر موجب حد است در صورتی که خورنده بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسکر بودن و حرام بودن آن باشد.  -2نکته 

 .شودمیدر جرم شرب خمر، عنصر مادی فقط از طریق یک نفر محقق    -3نکته 

کدده شددراب نبددوده و آب بددوده   شودمیلیکن بعداً معلوم    خوردمیشخصی مشروب لیوانی را به تصور )قصد( اینکه شراب است،    -4نکته  

 ری نام دارد.عمل ارتکابی تجفرض  است. در این  

،  ابددت آیدددمیی کدده بدده عمددل  هایرسددیدگی، در  شددودمیضابطان دادگستری دستگیر    یوسیلهبهشخصی در حال شرب خمر    -5نکته  

ایددن صددورت  او جدداری شددده باشددد. در یدربارهمحصن شده، بدون اینکه حد زناهای قبلی مرتکب زنای غیر  گریبار دکه وی سه    شودمی
 .اعدامهشتاد ضربه شالق محکوم کند و نه   و  صدیک  به عنوان اجرای حدود باید او را به  کنندهیدگیرسدادگاه  

 بحث مشارکت منتفی است.  جهیدرنت  شودمیدر شرب خمر عنصر مادی فقط از طریق یک نفر محقق    -6نکته 
 رسِكمُ دّحَ - 265ماده 

قددانون مجددازات اسددالمی  25سال به اسددتناد بنددد پ مددادد   2)موجب محرومیت اجتماعی به مدت    است.  شالقهشتاد ضربه  ر،  سكِمصرف مُ  دّحَ

 .(گرددمی

 رسِكمُ مصرف به  رمسلمانیغ تظاهر -266ماده 

 .نه تعزیر( شودمیوی جاری  )یعنی در صورت تظاهر حد بر شودد میحكوم به حَر، مَسكِظاهر به مصرف مُغیرمسلمان تنها در صورت تَ
 – تبصره

 رامحَي ميلِظياهر بيه عَتَر برای رَّقَجازات مُعابر یا اماکن عمومی ظاهر شود به مُستی در مَب در حال مَكِرتَنی نباشد لكن مُلَعَ ،ر توسط غیرمسلمانسكِاگر مصرف مُ

 .(1375قانون مجازات اسالمی بخت تعزیرات مصوب   701و  638رجوع کنید به ماد ) گردد.حكوم میمَ

 .شودمیدر حال مستی در اماکن عمومی ظاهر شود به مجازات تظاهر به عمل حرام محکوم    رمسلمانیغاگر    -1نکته 

 سرقت -فصل هفتم

 سرقت تعريف - 267ماده 

ق تعلِّيميال مُ از عدم توجه صاحب مال( سوءاستفادد :معنویو  : وضع ید و تصرف مالمادی جنبه است: 2)ربودن دارای  سرقت عبارت از ربودن

 .(شودمیغصب ناشی از سرقت مال غیر توسط ثالث است و خود سرقت تلقی ن یادامه، سرقت از سارق) به غیر است.

 ربودن مال منقول متعلق به غیر. ازسرقت، عبارت است    -1نکته 

 .شودمی ر نیست و حد جاری  دور حکم، در جرم سرقت مشمول حد مؤگذشت شاکی بعد از ص  -2نکته 
 ي دّحَ سرقت شرايط -268ماده 

 است: دّزیر باشد موجب حَ تمام شرایطسرقت در صورتی که دارای 

 باشد. است( مدنظر)در زمان ارتکاب سرقت  ت داشتهمالیّرعاً مسروق شَشیء َ-الف 

 رز باشد.سروق در حِمال مَ-ب 

 کند. ما فقط حرز مکانی را قبول کردد و قابل استناد دانسته است( گذارقانون) رزحِ تكِسارق هَ-پ 

: اگر مالی را از جیب کسی خارج کند سددرقت تفکیک قائل شد مثالً مسئله 2در خصوص خارج کردن باید بید )  رز خارجسارق مال را از حِ  -ت

 کند. (برشمردمحقق شدد است ولی اگر مال را در منزل بردارد ولی هنوز از خانه خارج نشدد است، باید آن را شروع به سرقت 

 رز و سرقت مخفیانه باشد.حِ تكِهَ-ث 

 .مدنی( قانون 1184)رجوع کنید به مادد  پدری صاحب مال نباشد. دّسارق پدر یا جَ -ج
 سكوک باشد.معادل چهار و نیم نخود طالی مَ رز،اخراج از حِسروق در زمان ارزش مال مَ -چ

 .)چنید سرقتی تعزیری است( قف بر جهات عامه نباشدقف عام و یا وَاز اموال دولتی یا عمومی، وَ ،سروقمال مَ -ح

 .احتیاجی به مضطر بودن یا نبودن سارق نیست()به صورت مطلق بیان شدد و  حطی صورت نگیردسرقت در زمان قَ -خ

نیست بلکه مستلزم احددراز عدددم رضددایت )تحقق سرقت مستلزم شکایت شاکی خصوصی  رجع قضائی شكایت کنيد.صاحب مال از سارق نزد مَ  -د
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 .صاحب مال است(

مال شکایت نکند یا قبددل از اثبددات جددرم مرتکددب را )مطابق بند د و ذ اید مادد اگر صاحب  .سارق را نبخشد سرقت  اثباتقبل از  صاحب مال    -ذ

 (شودمیببخشد حد جاری ن

)استرداد مال پم از سرقت نافی عمل سرقت نیست بلکه آن را از سددرقت مشددمول  تحت ید مالك قرار نگیيرد. سرقت اثباتقبل از سروق مال مَ  -ر

 .(سازدیمحد خارج 
 ت سارق در نیاید.به ملكیَّ رمجُ اثباتقبل از سروق مال مَ -ز

 وب نباشد.غصُسروق از اموال سرقت شده یا مَمال مَ -ژ

برای مال مناسب و سددارق خددود آن را شکسددته و مددال را خددارج شکستن حرز در صورتی از شرایط سرقت موجب حد است که    -1نکته  

 نماید.

 در سرقت موجب حد عالوه بر سایر شرایط، شرط اینکه سارق پدر صاحب مال نباشد الزم الرعایه است.  -2نکته 

 شرایط:  -3نکته 

 مخفیانه بودن ربایش (1

 مخفیانه بودن هتک حرز (2

 سرقت ضروری است.رسیدن سهم شریک به حد نصاب برای مستوجب حد شدن   (3

 .شودمیگذشت شاکی بعد از صدور حکم، در جرم سرقت مشمول حد، مؤ ر نیست و حد جاری    -4نکته 

شرکت کننده در یک سرقت دسته جمعی را به ارتکاب سددرقت مسددتوجب حددد محکددوم کددرد کدده شددرکت   توانمیدر صورتی    -5نکته  

 سیدن سهم وی به حد نصاب محرز باشد.داشتن وی در عمل ربایش و شرکت داشتن وی در هتک حرز و ر

 ولیت کیفری است.ول حد شود با فقدان قصد، فاقد مسؤاگر کسی در حال مستی، مرتکب سرقت مشم  -6نکته 
 رزحِ تعريف -269ماده 

حسب مورد وسایل موجود  )خیابان حرز ماشید پارک شدد در آن و مانيد.از دستبرد محفوظ می عرفاً در آنرز عبارت از مكان متناسبی است که مال حِ

 .، همچنید است سیستم صوتی روی ماشید(ماشید آن وسایل ربودد شوند   یشهیشهرچند با شکستد   باشد میبر روی صندلی ماشید ن

 سرقت اتومبیلی که در کنار خیابان پارک شده و درب آن قفل شده است، سرقت موجب تعزیر است.  -1نکته 

 .شودمیتوسط عرف مشخص   ترشیبدر جرم سرقت، تناسب حرز با مال    -2نکته 

 حرز در قانون مجازات اسالمی یعنی محل نگهداری مال به منظور حفظ از دستبرد.  -3نکته 
 مغصوب رزحِ از سرقت - 270ماده 

 شيود.حسيوب نمیرز مَحق دسترسی به آن مكان را دارند، حِصب شده باشد، نسبت به وی و کسانی که از طرف او  مكان نگهداری مال از کسی غَ  در صورتی که

 .(گرددمید شود مشمول سرقت تعزیری  و اگر چنانچه مالی در آن مکان ربود)

 رزحِ هتك -271ماده 

یا  دیگر و یوسیلهکلید یا هر  ، مادی مثل شکستد و تخریب و معنوی مثل باز کردن باصورت مادی و معنوی باشد  2به    تواند می)  رزحِي  تكِهَ

رز است که از طریق تخریب دیوار یا باال رفتن از آن یا حِ مجازِغیر قضِعبارت از نَ (مأمور خواندن کنتور  یجابهمثالً جازدن خود  ورود با حیله و تقلب  

 شود.ق میحقَّمُ )تمثیلی است پم حصری نیست( فل و امثال آنبازکردن یا شكستن قُ

 رز حِ از  ارادهيب  وسیلة با  مال  كردن خارج - 272ماده 

 آموزدسددتمیمددون  کی  لهیوسبه)مانند اینکه شخصی  رز خارج کندای از حِارادهز، حیوان یا هر وسیله بییِّمَغیر مُ  جنون، طفلِهرگاه کسی مال را توسط مَ

 یهاسيرقتشيمول یكيی از  مَ  ميورد  بِسَحَز باشد رفتار آمر  یِّمَر طفل مُباشِشود و در صورتی که مُحسوب میر مَباشِمُ  طال را از منزل همسایه برداشته باشد(

 ق.م.ا( 128)ر.ک مادد  عزیری است.تَ

و پدرش آن را در خددارج از فروشددگاه  آوردمیفروشگاهی، مالی را از فروشگاه بیرون   یبستهکودک غیر ممیزی با بازکردن درب    -1نکته  

 گفت که پدر ممکن است با وجود شرایطی، به سرقت مستوجب حد محکوم شود. توانمی. در مورد اتهام پدر  گیردمیاز او 

فردی که توسط یک میمون تربیت شده، یک قطعه طال از منزل همسددایه برداشددته اسددت، مباشددرت در سددرقت نمددوده اسددت.   -2نکته  
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 )مباشرت معنوی(

 یری در تحقددق عنددوان وسایل انجام پددذیرد، تددأ ریو سایوان کودک، ح  یوسیلهبهچنانچه ربودن مال دیگری بالمباشره نبوده و    -3نکته  

 مجرمانه نداشته و این موارد در حکم مباشرت در جرم است.

 ولیت کیفری و یا حیوانات در ارتکاب جرم مباشرت مادی و معنوی در جرم است.عنوان استفاده از اشخاص فاقد مسؤ  -4نکته 

و در صورت وجددود شددرایط دیگددر،   شودمیدر صورتی که شخصی مال را توسط صغیر ممیز از حرز خارج کند، مباشر محسوب    -5نکته  

 مستوجب حد است.
 د تعدِّمُ رزهايحِ - 273ماده 

برای خروج از حرز باشددد و در مددورد ایددد مددادد  )هتک حرز باید  است. رزترین حِبیرونیالک، اخراج از د باشد، مِرزهای متعدِّصورتی که مال در حِ  در

 .است( مدنظرآخرید حرز برای خروج پم از سرقت 

 سرقت  يك در  نصاب تحقق لزوم -274ماده 

 نصاب باید در یك سرقت انجام شود. اندازه بهربایش مال 

 مشترک طور به  مال  سرقت - 275ماده 

 به حد نصاب برسد. هاآنبه طور مشترک مالی را بربایند باید سهم جداگانه هرکدام از  هرگاه دو یا چند نفر

 حدي شرايط فاقد سرقت - 276ماده 

 عزیری است.تَ هایسرقتشمول یكی از مورد مَ بِسَ، حَدّهریك از شرایط موجب حَ قدانفِسرقت در صورت 

 شريك  توسط سرقت - 277ماده 

 است. دّنصاب برسد، مستوجب حَ دّ، بیش از سهم خود، سرقت نماید و مازاد بر سهم او به حَهرگاه شریك یا صاحب حقّ

هرگاه شریک مال مشترک را سرقت نماید، چنانچه بیش از سهم خددود سددرقت کددرده باشددد و مددازاد او بدده حددد نصدداب برسددد،   -1نکته  

 .باشدمیمستوجب سرقت 

 او به حد نصاب برسد، مستوجب حد اسددت بر سهمهرگاه شریک به بیش از سهم خود از مال مشاع سرقت نماید، چنانچه مازاد   -2نکته  

 کنددد میسهم خود از مال مشاع سرقت نماید پم سرقت حدی در مورد مال مشاع تحقق پیدددا  تی که شریک بیت ازهمچنید است در صور

 )محل اختالف است(.  کند میاما سرقت تعزیری در مال مشاع تحقق پیدا ن

 سرقت دّحَ -278ماده 

 به شرح زیر است:  سرقت دّحَ
 ست و کف دست باقی بماند. سارق از انتهای آن است، به طوری که انگشت شَل، قطع چهار انگشت دست راست  در مرتبه اوّ -الف
 سح باقی بماند. مَ م و مقداری از محلِّ دَم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی که نصف قَدر مرتبه دوّ -ب
 د است. بَبس اَ م، حَدر مرتبه سوّ-پ 
 ندان باشد. سرقت در ز هرچنداست  اعدامدر مرتبه چهارم، -ت 

 -1تبصره 

ق قطع باشد،  تعلِّعضو مُفاقد    (گرددمیاست، پم در صورت شل یا فل  بودن عضو، حد بر همان عضو اجرا    مدنظرمطلق عدم  )هرگاه سارق،  

 شود. عزیری میتَ هایسرقت شمول یكی از مورد مَ بِسَحَ
 - 2تبصره 

ت  حَصلَرهبری آزادی او را مَ  و مقامجازات توبه نماید  ب حین اجرای مُرتكِهرگاه مُ  نیستعزیر  عنوان تَشمول  هایی که مَبسو سایر حَ  مادهپ( این  بند )درمورد  
 بدیل نماید. عزیری دیگری َتجازات تَ جازات او را به مُ ُمتواند شود. همچنین مقام رهبری میبس آزاد میبداند با عفو ایشان از حَ

 بارت است از: حبس ابد.مجازات سومین بار سرقت موجب حدّ، ع  -1نکته 

 .شودمیهرگاه در سرقت مستوجب حدّ، سارق فاقد دست راست باشد، وی تعزیر   -2نکته 

 حاربه مُ -فصل هشتم 

 حاربه مُ تعريف - 279ماده 

گددرم از ند استفادد نکند مشمول محاربه است. سالح اعم است یان شدد و صرف کشیدن هرچ)به صورت مطلق ب الححاربه عبارت از کشیدن سِمُ

در محيیط  (صد محارب باید عمومیت داشددته باشددد )یعنی ق موجب ناامنیاست، به نحوی که    هاآنرعاب  إقصد جان، مال یا ناموس مردم یا    به  یا سرد(
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و اسددت  باشددد می یندداامنبه نتیجه که همان ایجدداد  بودن آن دارند()محل اختالف است اما اکثراً اعتقاد به مطلق  )محاربه جرمی مقید گيردد.  

الح بكشد و عمل او جنبه عمومی سِ  به سوی یك یا چند شخص خاص  با انگیزه شخصیهرگاه کسی    (محاربه جرمی علیه امنیت و آسایت عمومی است

الح بكشد، ولی در اثر ناتوانی موجيب و نیز کسی که به روی مردم سِ  )اوضاع و احوال حاکم بر تحقق جرم محاربه عمومیت داشتد است(  نداشته باشد

 شود.حسوب نمیب مَحارِامنیت نشود، مُ سلبِ

  یر مکان در تحقق جرم محاربه بدین نحو است که مکان خاصی در تحقق جرم، شرط نیست.تأ  -1نکته 

 خاص. سوءنیتمحاربه جرمی است علیه امنیت و آسایش عمومی با    -2نکته 

 تحقق جرم محاربه نیاز به ترس در تعداد زیادی از مردم ندارد.  -3ته نک

عمددومی نداشددته باشددد، محاربدده  یجنبددهسوی شخص معین بکشد، اگر عداوت شخصی به  یانگیزهاگر کسی سالح خود را به   -4نکته  

 .شودمیمحسوب ن

 نیست.برای تحقق جرم محاربه، داشتن مذهب خاص برای طرفین جرم شرط   -5نکته 

 عمومی دیوان عالی کشور رجوع کنید. هیئت 4/10/1369-541در رابطه با این ماده به رأی وحدت رویه    -6نکته 

، سددوءنیت عددام در ایددن جددرم شددودمیمحارب باید قصد برهم زدن امنیت داشته باشد که این قصد سوءنیت خدداص محسددوب    -7نکته  

 کشیدن سالح است.

م، ر سوءنیت عام، یعنی عمد در کشیدن سالح، سوءنیت خاص یعنی تعرض به جان مال یا ندداموس مددرددر جرم محاربه عالوه ب  -8نکته  

 .(48ص م علیه امنیت و آسایش عمومی جرائ -دکتر حسین میرمحمد صادقیبرای تحقق این جرم ضرورت دارد )
 بان حارِمُ با  مقابله براي اسلحه از استفاده - 280ماده 

، شودمیخاص مشمول تعریف محارب ن سوءنیتبه علت فقدان ) ب نیست.حارِبان، دست به اسلحه ببرد مُحارِبا مُ  مقابلهو    دفاعفرد یا گروهی که برای  

 .مصداق دفاع مشروع باشد(  نکهی مگر اجرم است و قابل مجازات   هاآنولی عمل ارتکابی   کند میصدق ن هاآندرست اما عنوان محارب بر 

برای تحقق جرم محاربه، داشتن مذهب خاص برای طرفین جرم شرط نیست و همچنین اسددت مکددان خدداص در تحقددق جددرم   -1نکته  

 محاربه.
 اسلحه  با  مردم امنیت سلب - 281ماده 

 .اندمحاربشوند  هاراهمردم و  امنیتالح ببرند و موجب سلب راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سِ

موجب ایجاد ناامنی در   و ثانیاً  اند بردددست به سالح    نه در حکم محارب چراکه اوالً  اند محاربدقت شود موارد مذکور در اید مادد خود  )

 .(قانون مجازات اسالمی بخت تعزیرات 653رجوع کنید به مادد ) (اند شددو سلب امنیت مردم  هاراد

 طریق، اگر موجب برهم زدن امنیت مردم شود، در حکم محاربه است.قطع    -1نکته 

 .کندمیم در حکم محاربه، مجازات محاربه، به جرم در حکم محاربه تسری پیدا  در جرائ  -2نکته 

از: آویختن به دار، اول قطددع دسددت راسددت و   اندعبارتسایر موارد مجازات آن    ؛ و، قتل استاالرضیف مجازات محاربه و افساد    -3نکته  

 سپس پای چپ و نفی بلد.

 .باشندمینفی بلد و تبعید در محاربه، از انواع مجازات اصلی    -4نکته 
 هبَحارَمُ دّحَ -282 ماده

در اختیار قاضی است و احتیاجی به رعایددت  )انتخاب یکی از چهار مجازات مقرر در اید مادد کامالً  :جازات زیر اسيتیكی از چهار مُ  هبَحارَمُ  دّحَ

 .ب نیست(یترت
 اعدام -الف 
 لبصَ -ب 
 قطع دست راست و پای چپ -پ

 (اند اصلی هایمجازات)یا تبعید در محاربه جزو  دلَبَ فینَ -ت 

 (گرددمیسال  3قانون مجازات اسالمی موجب محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت   25)به استناد بند ب مادد 

نفی بلد در این مورد با نفی بلد )تبعید( در جرم زنای قبل از دخول برای بار اول متفاوت است بدین نحو کدده در ایددن نفددی بلددد  -1نکته  

 مراوده و معاشرت منع شده است.
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 مشمول حد هستند آمره است.  هایجرمکه از   االرضیف : قوادی، زنا، محاربه و افساد  هایجرمجازات تبعید در  م  -2نکته 

 .شودمیتکلیف باشد  ابت   یعامهاقرارکننده دارای شرایط    آنکهاقرار مشروط به   بارک یبا   االرضیف محاربه و افساد    -3نکته 
 قاضي سطوت هاجازاتمُ انتخاب - 283ماده 

 .کنندد حکم محاربه است()منظور قاضی صادر است قاضی اختیار به (282ماده ) در مذکور چهارگانه امور از یك هر انتخاب

 بلد فينَ تمدَّ - 284ماده 

نمایيد و در صيورتی کيه توبيه نكنيد ب بعد از دستگیری توبه حارِمُ اگرچه )یعنی حداقل آن یکسال است( ،نیستد در هر حال کمتر از یك سال لَفی بَت نَمدَّ

 ماند.بعید باقی میهمچنان در تَ

 د َلبَ فينَ تمدَّ  در بارِحمُ  از مراقبت -285ماده 

 اید خصوص در د یتبع)منع معاشرت و مراودد در  نداشته باشد رفت و آمدو   هدِراوِمُ،  ترَعاشِمُو با دیگران    ردیقرار گت  بَراقِتحت مُ  بایدب  حارِد، مُلَفی بَدر نَ

 .(دوم اید ممنوعیت وجود ندارد یمرتبهمرد در  در تبعید برای زنای پیت از دخول و قوادی از مصادیق مجازات تبعی است
 

 االرض في افسادغي و بَ -فصل نهم 

 االرضيفِ دفسِمُ تعريف - 286ماده 

در    کاذیباَ  شرنَ  کشور،  خارجی  یا  داخلی  امنیت  علیه  رائمجَ  افراد،  جسمانی  تتمامیّ  علیه  تنایَجِ  بكِرتَمُ  ،گسترده  طوربه   هرکس اینکه  از    یهاشبکه)اعم 

  و  سادفَ  مراکز  کردن  دایر  یا  خطرناک  و  میكروبی  و  یسمّ  مواد  پخش  تخریب،  و  حراقإ  کشور،   اقتصادی  نظام  در  اخالل  ،مجازی باشد یا به صورت سنتی(

  و   عمومی  اموالِ  یا  افراد  جسمانی  تتمامیّ به  عمده  خسارت  ورود  یا  ناامنی  کشور،  عمومی نظم  در  شدید اخالل  موجب  که  یاگونهبه  گردد  هاآن  در  معاونت  یا  حشافَ

  حكوممَ  اعدام  به  و   حسوب مَ  جرمی مقید به نتیجه است(  االرضیف)افساد    االرضی فِ  دفسِمُ  گردد   وسیع  حد  در  ءحشافَ  یا  سادفَ  اشاعه   سبب  یا  ،خصوصی

 .گرددمی
 - تبصره
  به   علم  یا  و  وسیع  حد  در  حشافَ  یا  سادفَ  شاعهاِ  یا  و  عمده  خسارت  ایراد  ناامنی،   ایجاد  عمومی،  نظم  در  گسترده  اخالل  قصد  شواهد   و  هادلِّ  جموعمَ  از  دادگاه  هرگاه
  عزیریتَ  بسحَ  به   ب كِرتَمُ  رم، جُ  زیانبار  نتایج  میزان  به   توجه  با  نباشد،  دیگری   قانونی  مجازات  مشمول  ارتكابی  رم جُ  و   نكند  حراز اِ  را  شدهانجام   اقدامات  بودن   مؤثر

 . شودمی حكوم مَ شش یا پنج جهرَدَ

 بغي( ) نظام مقابل در  مسلحانه قیام - 287ماده 

 غی جرمی مطلددق اسددت و)جرم بَ حانه کند باغیظام جمهوری اسالمی ایران، قیام مسلَّنِ  اسالمیت نظام(  )یعنی جمهوریت و  اساسگروهی که در برابر  

شود و حسوب میمَ (شودمیمحکوم    اعدامبه کسی وارد نکند مرتکب شناخته شدد و به مجازات    یاصدمهدر صورت استفادد از سالح هرچند  

 گردند.حكوم میمَ اعداماعضای آن به مجازات  استفادد کردد باشد هم خود عضو()یعنی هم خود گرود باید از سالح  الح،در صورت استفاده از سِ

 باغي گروه اعضاي يریدستگ  - 288ماده 

در و  درجيه سيهعزیيری بس تَالح، دستگیر شوند، چنانچه سازمان و مرکزیت آن وجود داشته باشد به حَيدرگیری و استفاده از سِ  قبل ازهرگاه اعضای گروه باغی،  

اغی در هر صورت محکوم به مجددازات )اعضای گرود ب  شوندحكوم میمَ  جه پنجرَدَعزیری  بس تَکه سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد به حَ  یصورت

 .متفاوت(  یهادرجهاما در شرایط خاص با   شوند میحبم تعزیری  

 .شوندمیصورت متحمل حبس تعزیری  اعضای گروه باغی، در هر  -1نکته 

، قبل از درگیددری و اسددتفاده از سددالح دسددتگیر اندکردههرگاه گروهی که در برابر اساس جمهوری اسالمی ایران قیام مسلحانه    -2نکته  

 ند شد.هشوند، مشمول مجازات تعزیر خوا
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 صاص قِ -م كتاب سوّ 
 مواد عمومي  -ل بخش اوّ

 اقسام و تعاريف جنايات  -لفصل اوّ

 اقسام جنايات - 289ماده 

)در  قددانون مجددازات اسددالمی 506وع مددادد به تسبیب موضدد  ای  493ممکد است بالمباشرد باشد موضوع مادد ( نفعيتمَ و عضو فس،نَ  بر  نایتجِ

 خطيای و  یشيبه عميد  عميدی،  قسيم  سيه  بر  قانون مجازات اسالمی بخت دیات(  708الی    675جنایت بر منفعت رجوع کنید به مواد  خصوص  

 .ات در حکم شبه عمد و در حکم خطای محض مورد اشارد قرار نگرفته است()در اید قانون جنای  .است حضمَ

 از: عمد، شبه عمد و خطای محض.  اندعبارتدر قانون مجازات اسالمی، انواع قتل   -1نکته 

 عمومی دیوان عالی کشور رجوع کنید.  هیئت 20/8/1365-32ی وحدت رویه  در رابطه با این ماده به رأ  -2نکته 

نتیجدده و در شددبه عمدددی جزئددی از آن را فرق ماهوی بین عمد و شبه عمد در صدمات بدنی در صدمات عمدی، مرتکب تمام    -3نکته  

 خواستار است.
 مواد مرتبط

، مانع از تحق  جنایت نیست مانند فوت ناشی از انتقال عامققل بیمققاری ناشی از آن ینتیجهو  مرتكبزمانی، میان رفتار  یفاصلهقانون مجازات اسالمی: وجود   493ماده  
 م جاری است.جرائ یکلیهد این قانون در مورد  492ماده جکه حسب مورد موجب قصاص یا دیه است حكم این ماده و   کشنده
مرتكب جنایت نشود بققه طققوری  : تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماًقانون مجازات اسالمی  506ماده  

 مانند آنكه چاهی بكند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.  شدنمین رفتار او جنایت حاصل که در صورت فقدا

 ق.م.ا(  381ماده ر.ک ) عمدي جنايت - 290ماده 

 : شودمی حسوبمَ عمدی زیر موارد در نایتجِ

مورد احراز   در اید)خاص(  سوءنیت)  نایتایراد جِ قصد    دارد(  یرمادیغداللت بر افعال مادی و  )(عام  سوءنیت)  با انجام کاریب  كِرتَهرگاه مُ  -الف

ن از یك جمع را داشته باشد و  یَّعَیا فرد یا افرادی غیرمُ  (نه هویت  )منظور معید بودن هدف است   ن یَّعَبر فرد یا افرادی مُ  قصد تحقق نتیجه الزم است(

به    تواندمی)کشندد بودن عمل    خواه نشود.  نایت یا نظیر آن بشود،موجب وقوع آن جِ  نوعاًخواه کار ارتكابی    نظیر آن واقع شود،  یانایت مقصود  در عمل نیز جِ

 موضع اصابت باشد( ای  لهیوساعتبار عمل، 

  را   آن   نظیر  و  نایتجِ  آن  ارتكاب   قصد  هرچند  گردد،می   آن،   نظیر  یا  شدهواقع   نایتجِ  موجب  نوعاً  که   عام(  سوءنیت)  دهد  انجام  کاری  عمداً   ب،كِرتَمُ  هرگاه  -  ب

)عمل   شودمی  آن   نظیر   یا   نایتجِ  آن   موجب   نوعاً  کار  آن  که   بوده  متوجه   و   آگاه  ولی  خصوص امکان معاونت منتفی است(  در اید)پم    باشد  نداشته 

 . کشندد بودن عمل جزو عنصر مادی جرم قتل عمدی است( نوعاً)مرتکب به کشندد بودن نوعی کار، ضروری است(

)در اید خصوص نیز امکان معاونت منتفی است()در اید مورد قصد قتل   نداشته  را  آن  نظیر  یا  شدهواقع  نایتجِ  ارتكاب  قصد  ،بكِرتَمُ  هرگاه  -  پ

  شده واقع  نایتجِ  موجب  نوعاً   ف تعارَمُ  افراد  به  نسبت  عام(  سوءنیت)  است،   داده  انجام  که  هم  را  کاری  و  وجود ندارد یعنی قصد تحقق نتیجه وجود ندارد(

 ضعف،   بیماری،  تعلَّ  به  یه،لَعَجنیٌّمَ  در خصوص  لكن   (شودمیکشندد باشد ادعای فقدان قصد قتل پذیرفته ن  نوعاً )هرگاد عمل    شودنمی   ،آن  نظیر  یا

 نامتعارف   وضعیت  به  بكِرتَ مُ  آنكه  بر  شروطمَ  شودمی  آن  نظیر  یا  نایتجِ  آن  موجب  نوعاً  زمانی  یا  مكانی  خاصّ  وضعیت  علت  به  یا  و  دیگر  وضعیت  هر  یا  پیری
 . باشد  متوجه و آگاه زمانی یا  مكانی خاصّ وضعیت یا یهلَعَجنیٌّمَ

نایت مقصود یا نظیر آن،  و در عمل نیز جِ  مقصود وی باشد نی  معیَّ  بدون آنكه فرد یا جمعِ   داشته باشد، شده یا نظیر آن را  نایت واقعب قصد ایراد جِكِرتَهرگاه مُ  -ت

 .(خاص نیست سوءنیتت و احتیاجی به عام کافی اس سوءنیت)در اید مورد صرف  گذاری کند.مب واقع شود، مانند اینكه در اماکن عمومی بُ

 -1تبصره 

 نایت جِ  مگر  است  عمدی  نایتجِ  )آگاهی(  ،اثبات  عدم  صورت  در  و  مرتکب است()اصل بر آگاهی    گردد  اثبات  باید  بكِرتَمُ  هتوجُّ  و  آگاهی  عدم(  ببند )  در

  توجه   و  آگاهی  صورت  این  در  که  نباشد   شده  شناخته  غالباً  نیز  آسیب  موضع  زیاد  تحساسیَّ  و   باشد   شده   واقع   آسیب،  موضع  زیاد   حساسیت  علت  به  فقط   شدهواقع

  در   و  نیست در اید فرض اصل بر عدم آگاهی مرتکب است(  شددشناختهکشندد بودن برای همه    نوعاً)در مواردی که    شود   اثبات  باید  بكِرتَمُ

 .شودنمی  ثابت، عمدی نایتجِ ،اثبات عدم صورت
 -2تبصره 

باید آگاهی و توجه مُ  در بند  )اصل بر عدم آگاهی    شود ثابت گرددمی   یا نظیر آن   شدهواقعنایت  ، موجب جِیهلَعَجنیٌّنسبت به مَ  نوعاًب به اینكه کار  كِ رتَ )پ( 
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 شود.نایت عمدی ثابت نمی ، جِاثباتعدم   در صورتو  است( یهلَعَجنیٌّمَمرتکب از وضعیت 

 تحت شرایطی( قصد قتل و بعضاً )تحت شرایطی( قصد فعل کافی است.بعضاً )در تحقق قتل عمد،    -1نکته 

دیگری اصابت کند، این جنایت قتددل عمددد  گناهیبهرگاه کسی قصد کشتن شخص غیر معینی را داشته باشد و تیر او به انسان   -2نکته  

 است.

اگر »الف« و به قصد شوخی »ب« را با علم به اینکه او شنا بلد نیست بدده داخددل اسددتخر بیفکنددد و »ب« غددرق شددود. »الددف«   -3نکته  

 مرتکب قتل عمد شده است.

لیکن گلوله به قلب شخص »ب« اصددابت  دهدمیشخص »الف« به قصد متوقف ساختن شخص »ب« پای او را هدف گلوله قرار   -4نکته  

 کرده و موجب مرگ وی شده است. در این فرض قتل عمدی است.

نی خبر دروغ تصادف شخص »الف« به قصد قتل پیرزنی و با علم به اینکه وی به تازگی عمل جراحی قلب انجام داده است، تلف   -5نکته  

 . قتلی که محقق شده است قتل عمدی است.کندمیو او هم با شنیدن این خبر فوت    دهدمیو فوت فرزندش را به او 

 دراگر شخصی یک خبر ناگوار را با علم به کشنده بودن آن با توجه به شرایط روحی و جسمی ضعیف دیگری، به وی بدهددد و  -6نکته 

 شخص مذکور بمیرد، مرتکب به عنوان ارتکاب قتل عمدی، مورد تعقیب و مجازات قرار خواهد گرفت.  جهینت

گیجگدداه او   یحوالددهچمدداقی    یضددربه. مددثالً  دهدددمیعلیه دیگری انجددام  را    یاکشنده  نوعاًکسی که به قصد ایراد جرح، عمل    -7نکته  

. در این فرض جرمی که اتفاق افتاده سازدیمکه در نتیجه ضربه به دست او خورده و وی را مجروح    دهدمی  یجاخال، ولی قربانی  کندمی
 است، ایراد جرح عمدی است.

 ینقطددهبه  یالهیوسبا توجه به قانون مجازات اسالمی، در خصوص قتل یا جرح عمدی باید گفت، اگر کسی بدون قصد قتل، با   -8نکته  

مرتکب را به شروع به قتل عمدی محکوم کرد بلکه محکوم بدده ضددرب و جددرح   توانمیبزند ولی مضروب نمیرد، ن  حساسی از سر دیگری
 .باشدمیعمدی  

 عمومی دیوان عالی کشور رجوع کنید.  هیئت 7/9/1336-4668در رابطه با این ماده به رأی وحدت رویه    -9نکته 

بدده خددودی خددود قابلیددت  شدددهانجامقصد قتل( است هرچند عمل )برای تشخیص قتل عمدی   و ضابطهمطابق بند الف مالک    -10  نکته

 (45ص  -امیر خان سپهوند -)جرائم علیه ام اص  سلب حیات نداشته باشد

 باشدددمیانگیزه در وقوع جرم مانع  بوت حکم قصاص و تحقق قتددل عمدددی ن  یریتأ یبز روی ترحم یا احسان به جهت  قتل ا  -11  نکته

 چنانچه شرایط عمدی بودن عمل ارتکابی فراهم باشد.

رد دا یييهلَعَجنیٌّمَعام دارد یعنی مرتکب قصد رفتار را بددر روی  سوءنیتمرتکب در فرض بند ب علم به حکم و علم به موضوع و  –12  نکته

کدده عمددل  یهلَعَجنیٌّمَطر وجود شرایط و نیز نسبت به  به خا  گذارقانونرا ندارد ولی    یهلَعَجنیٌّمَخاص ندارد یعنی قصد کشتن    سوءنیتولی  
کشنده است قتل عمد   یهلَعَجنیٌّمَکشنده بوده و مرتکب نیز نسبت به این ویژگی آگاهی دارد و رفتار وی منجر به مرگ    نوعاًنسبت به وی  

 (28جلد اول ص  1نکاتی اا حقوق جزای اخت اصی  –)اسماعیل ساوالنی   شودمیمحسوب  

عبارت اخددری داللددت بددر قصددد  و به وجود قصد نتیجه با ارتکاب رفتار ارادی و عمدیعبارت قصد ایراد جنایت داللت بر لزوم    -13نکته  

 –)عضااا مااکری  کشنده بددوده یددا خیددر  نوعاًجسمانی دارد و با احراز این قصد تفاوتی ندارد که فعل ارتکابی    یصدمهقتل یا قصد ایراد  

 (696قانون مجااات اسالمی دع نظم حقوق کنونی جلد اول ص 

نماید اما به لحاظ عدم مهارت گلولدده بدده  یراندازیتحسن به سوی او اقدام به  مثالًچنانچه شخصی به قصد کشتن فرد معینی  –14  نکته

حسین اصابت کند و سبب مرگ او شود چون در هر حال مقصود مرتکب سلب حیات از انسانی بوده و چنین مقصودی نیددز   دیگری مثالً
 تغییری در ماهیت آن ایجاد نماید. تواندمیو عدم مهارت نیز ن  شودمیوب  عمدی محس  شدهواقعحاصل گردیده است قتل  

 گددریقصد قتل در زمان انجام فعل  موجددب قتددل وجددود داشددته باشددد. بدده عبددارت د  ستیبایماده م  نیا  قیدر خصوص مصاد  -15نکته  

 ابت شود و در صورت عدددم  ستیبا یم یو مکان یخاص زمان تیوضع ایو  یروان ای یخاص جسم تیعلم مرتکب به وضع  رکن  یستیبایم

 .داشته باشند  یتقارن زمان یو معنو  ینخواهد بود. ماد  یعمد  تیا بات، جنا

 ابددت شددود و در صددورت عدددم  سددتیبا یمدد  یو مکان  یخاص زمان  تیوضع  ایو    یروان  ای  یخاص جسم  تیعلم مرتکب به وضع  -16نکته  

 نخواهد بود.  یعمد  تیا بات، جنا

نتیجه مجرمانه را نیز دارد از در اینجا با توجه بدده وجددود  قصدکند که مرتکب قصد فعل دارد و نیز بند الف موردی را بیان می  -17نکته  
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 .نماید که فعل ارتکابی نوع آن موجب جنایت بشود یا نشودقصد فعل و قصد نتیجه تفاوتی نمی

موضوع جنایت در بند الف به صراحت بند مذکور باید معین و مشخص باشد که این معین و مشددخص نبددودن بدده دو صددورت   -18نکته  

 ل(جهت افتراق بند الف و بند دا)  فرد یا افراد غیر معین از یک جمع معینب:   فرد یا افرادی معین: الف: شودحاصل می

ایددن  1مطددابق تبصددره  ،در رابطه با این که بار ا بات آگاهی یا عدم آگاهی از نوع کشنده بودن عمل ارتکابی بر عهددده کیسددت  -19نکته  

در مددواردی .ب:  شود اما امکان ا بات عدم آگاهی و توجه مرتکب وجود داردمی  ضاصوالً مرتکب آگاه فر: الف:  شودماده دو فرد مطرح می
که جنایت واقع شده فقط به دلیل حساسیت زیاد موضوع آسیب واقع شده باشد و حساسیت زیاد موضوع آسیب نیز غالباً شددناخته شددده 

 ابت نمی   عمدیجنی علیه یا ولی دم ا بات شود در غیر این صورت جنایت  نباشد که در این صورت آگاهی و توجه مرتکب باید توسط م
 .شود

دهد مثالً ضربه چمدداقی را حوالدده گیجگدداه او مددی نوعا کشنده ای را علیه دیگری انجام میجرح، فعل  کسی که به قصد ایراد    -20نکته  

در این صورت جرم ارتکابی ایراد جرح   .ا مجروح می سازدر  و وی  و خوردهاکند ولی قربانی جاخالی می دهد که در نتیجه ضربه به دست  
 .عمدی است و عمالً امکان تحقق شروع به قتل عمدی به قصد قتل منتفی است

 
 عمدي شبه جنايت - 291ماده 

 :شودمی حسوبمَ قتل شبه عمدی از عمدی به عمد در فعل و خطای در نتیجه است( یزدیمم یوجه) مدیعَبهِشِ زیر موارد در نایتجِ

رفتار قانونی باشد مثل تنبیه توسط والدید  نکهی ا)اعم از  قصد رفتاری را داشته )باید معید و مشخص باشد( یهلَعَجنیٌّب نسبت به مَكِرتَهرگاه مُ  -الف

 نباشد.گردد، نایات عمدی میشمول تعریف جِنظیر آن را نداشته باشد و از مواردی که مَیا  شدهواقعنایت قصد جِ لكن (یرقانونیغیا  

جرم است و رکد مادی جرم قتل نیز )غرض از جهل موضوعی فقدان آگاهی از احراز و شروط رکد مادی  موضيوع به هلِجَ  ب،كِرتَمُ  هرگاه  -ب

( 302) مياده شمولمَ افراد یا و حیوان یا شیء وی رفتار موضوع اینكه به اعتقاد با را نایتیجِ آنكه مانند باشد داشته ارتکاب رفتار موجب سلب حیات است(

ربددانی را از روی اشددتباد اینکدده ق مددثالً)صرف اشتباد قاتل در میزان مجددازات  .گيردد معلوم آن الفخِ سپس کند، وارد یهلَعَجنیٌّمَ به است  قانون  این

، موجددب سددقوط قصدداص شودمیاو موجب محکومیت به قصاص نکه کشتد    کرددیمیا فرزند خود پنداشته و در نتیجه تصور    رمسلمانیغ

 نخواهد شد(

قددانون  616به مادد  رجوع کنید ) نایت عمدی نباشد.شمول تعریف جِمَ شدهواقعنایت اینكه جِشروط بر ب واقع شود، مَكِرتَمُ  قصیرِنایت به سبب تَهرگاه جِ-پ  

 .(مجازات اسالمی بخت تعزیرات
 

 مواد مرتبط
یا اقدام به امری که مرتكب در آن مهارت نداشته اسققت  یمباالتیبیا  یاطیاحتیب  یواسطهبهقانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات: در صورتی که قتل غیر عمد    616ماده  

اولیققاء دم محكققوم خواهققد شققد مگققر اینكققه  یناحیققه به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از  یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود مسبب
 خطای محض باشد.

 .گرددمیرانندگی ن تصادف  مقررات این ماده شامل قتل غیر عمد در اثر -تبصره

، دهدددمیقاتل بدون قصد قتل و داشتن قصد فعددل، کدداری را انجددام   کهبر طبق ضوابط عمومی، قتل در صورتی شبه عمد است    -1نکته  

 کشنده نیست. نوعاً

هرگاه مرتکب، جهل به موضوع داشته باشد، آنکه با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی حیوان است جنددایتی را وارد کنددد سددپس   -2  نکته

 .شودمیخالف آن معلوم گردد، عمل صورت گرفته جنایت شبه عمدی محسوب  

ت به موضوع رفتددار خددود داشددته باشددد، موضوعیه نسب یشبههدر جرم قتل در صورت وجود قصد در فعل ارتکابی اگر مرتکب،   -3  نکته

 .گرددمیعمل وی مشمول قتل شبه عمدی  

دادسرا آقای »الف« را که به علت عدم مهارت، به جای اینکه شخص »ب« را مددورد هدددف قددرار دهددد، آقددای »ج« را بدده قتددل   -4  نکته

 .شودمی، شبه عمد محسوب  شدهاقعو. باید متذکر شد که قتل  کندمیرسانده است، به عنوان قاتل عمد به دادگاه معرفی  

 .باشدمیی بدون قصد قتل، به همراه خطای جزائتعریف »قتل در حکم شبه عمد« فعل اتفاقاً کشنده،    -5 نکته

یددت در حقوق جزای ایران، قتلی اسددت بددا ماه (1392قانون مجازات اسالمی مصوب  291پ ماده    بند)قتل در حکم شبه عمد    -6  نکته

 .باشدمیی همراه  خطای محض، همراه با تقصیر جزائ
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فعل بر قصددد  گر،یبر همان موضوع مورد نظر مرتکب واقع شود و به عبارت د یستیبا یدر موارد جهل به موضوع فعل مرتکب م  -7نکته  

 محض است.  یاست نه اشتباه در هدف که خطا  تیموضوع اشتباه در ماه  نیفاعل اعمال گردد. ا  نیمع
 حضمَ طايخَ نايتجِ - 292ماده 

ارتکاب در رفتار است و عاری از    یارادد )از حیث رکد روانی جنایت خطای محض صرف مبتنی بر صرف    حض مَ  طایخَ  زیر   موارد  در  نایتجِ

 :شودمی محسوب (باشد میهرگونه خطای جزایی یا قصد مجرمانه 

نشدد باشد و اگر مرتکب تقصیر شدد باشد    ریتقص)به شرطی که مرتکب    .شود   واقع  )مثل هیپنوتیزم(  هاآن  مانند  و  بیهوشی  و  خواب  حال  در  -الف

 جنایت شبه عمدی است( 

 .یابد  ارتكاب جنونمَ و غیرصَ لهیوسبه  -ب
  فردی  به  و  کند  رها   شكار  قصد   به  تیری  آنكه   مانند   را،  او  بر  شدهواقع  فعل  ایراد  قصد  نه  و  باشد   داشته  را  یهلَعَجنیٌّمَ  بر  نایتجِ  قصد  نه  بكِرتَمُ  آن  در  که  جنایتی  -پ

 . نماید   برخورد 
 -تبصره

 . شودمی حسوبمَ عمدی نایتجِ گردد،می  دیگری بر  نایتجِ موجب نوعاً  او اقدام که  باشد ه متوجِّ و آگاه بكِرتَمُ  هرگاه( پ) و( الف) بندهای مورد در

خطددای محددض اسددت و  یمنزلددهبه، جنایددت او گددرددمیمادری در حال خواب بر ا ر حرکت و غلتیدن موجب مرگ نوزاد خود   -1نکته  

 دیه است.  دارعهدهوی   یعاقله

مطابق قوانین کیفری ایران اگر نابالغی به طور عمد فردی را به قتل برساند، در این صورت نابالغ مرتکددب قتددل خطددای محددض   -2نکته  

 قتل خطای محض را به ور ه مقتول بدهد.  یهیدوی باید    یعاقلهشده و 

 و دیه را عاقله باید پرداخت نماید.  باشدمیی  تکب قتل عمد شود، قتل از نوع خطائاگر شخصی دیوانه مر  -3نکته 

 بر مقتول و قصد نتیجه را ندارد.  شدهواقعکه قاتل قصد فعل    شودمیئی محسوب  اقتل در صورتی خطای محض یا خط  -4نکته 

ل ، قتدد شددودمیاتفاقدداً روی عددابر افتدداده و موجددب مددرگ وی    از روی اضطرار به پایین پریده و  یسوزآتششخصی در ا ر وقوع    -5نکته  

 ارتکابی از نوع خطای محض است.

شخصی در حال خواب جنایتی بر دیگری وارد کرده است. او پیش از خواب آگاه بوده کدده اقدددام وی در خوابیدددن در آن حددال   -6نکته  

 . در این فرض جنایت وارده از نوع جنایت عمدی است.شودمیموجب جنایت   نوعاً

 بیهوشی، قتل سببی و خطای محض است.  قتل در حال خواب یا  -7نکته 

او سر نزده و در حکم آلت   یناحیهولیتی ندارد، زیرا هیچ رفتاری از  ؤمس  گونهچیهمرتکب    اساساًقاهره    یقوهدر جنایت در ا ر    –  8نکته  

ضددامن   ک یدد چیهدر این مورد    اشعاقلهکه نه مرتکب و نه    گرددمیاز جایی پرت    اریاختیب  لرزهنیزمو وسیله است نظیر کسی که در ا ر  
 (723 و 724ص  -همان –)عضا مکری نخواهند بود 

و در  شددودیمیددر ممیددز و غممیددز صغیرق بیان شده و شامل لیر به طور مطصغباید خاطر نشان کرد که اوالً    درخصوص بند ب  -9نکته  

شود که وی عمل ارتکابی را در غیر زمان افاقه یعنی زمددان جنددون اری میادو  خصوص شخص مجنون باید گفت درصورتی شامل مجنون
 .شودمحسوب می  حضیا خطای م  یشبه عمد  ،حسب مورد عمدی ،مرتکب جنایتی شود  هزمان افاق   اگر درمرتکب شده باشد و  

 قصد  از تجاوزمُ نايتجِ - 293ماده 

 نشود،  عمدی  نایاتجِ  تعریف  شمولمَ  ،شدهواقع  نایتجِ  چنانچه  شود،  واقع  وی  مقصود  از  بیشتر  ،ارتكابی  رفتار  نتیجه  لكن  گردد  عمدی  نایتجِ  بكِرتَمُ  فردی  هرگاه
 و شيود قطع وی دست آن سبب به و کند قطع را کسی انگشت آنكه مانند شود،می حسوبمَ  یشبه عمد  بیشتر،  نایتجِ  به  نسبت  و  عمدی  کمتر،  نایتجِ  به  نسبت

قانون مجازات اسالمی بخددت  540رجوع کنید به مادد ) .است یشبه عمد فوت یا و دست قطع به نسبت و عمدی انگشت قطع به نسبت که کند  فوت  یا

 .(1392دیات مصوب  
 

 مواد مرتبط
، عالوه بققر حقق  قصققاص  سرایت کندکشنده یا موجب قطع عضو یا آسیب بیشتر نباشد لكن اتفاقاً  نوعاًوارده عمدی باشد و    یصدمهقانون مجازات اسالمی: هرگاه    540ماده  
این قطع سققرایت  انگشت دیگری را قطع کند و اتفاقاً جنایت بیشتر نیز باید پرداخت شود مانند اینكه شخصی عمداً  یهید، حسب مورد  ترکمنسبت به جنایت عمدی    یا دیه،

 نیز باید پرداخت شود.  یهَلعَجنیٌّمَدست    یهیدنفس یا   یهید، حسب مورد انگشت  یهیدعالوه بر ح  قصاص یا ، یا قطع دست او گردد  یهَلعَجنیٌّمَوت  کند و موجب ف
قصققاص  قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات: هرکس مرتكب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علققت  612ماده  

ه حققبس از سققه تققا ده سققال محكققوم نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخالل در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتكب یا دیگران گققردد دادگققاه مرتكققب را بقق 
 .دینمایم
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 قانون مجازات اسالمی نس  شده است. 127تبصره: به استناد ماده  

  . اندی ددی مغیر عم مدی و در برخی شرایط  ع  ،جنایات ناشی از سرایت جنایت عمدی قبلی را در برخی شرایط  ،قانونگذار در این ماده در برخی شرایط  -1نکته  
 . هیچگاه خطای محض نخواهد بود  ،جنایت عمدی سرایتبنابراین جنایت ناشی از سرایت جنایت عمدی همیشه عمدی نیست اما جنایت ناشی از  

 هويت در اشتباه - 294ماده 

فرد مورد نظر است از نظر نام و نام خانوادگی و سددایر اوصدداف  یاشناسنامهشخصیتی و  یهایژگی ومنظور  )  ت،هویَّ  در  اشتباه  تعلَّ  به  کسی  اگر

 نظير  مورد  فرد  و  یهلَعَجنیٌّمَ  که  صورتی  در  شود  دیگری  بر  نایتیجِ  بكِرتَمُ  (شودمین  ر جنایت از عمد به شبه عمد یا خطای محضی)سبب تغی  هویتی(

زان مجازات پرداخت دیدده و )اما در برخی فروض اشتباد در هویت در می .شودمی حسوبمَ عمدی نایتجِ  نباشند،  قانون  این(  302ماده )  شمولمَ  هردو

و فرد مورد نظر هددر دو مشددمول  یهلَعَجنیٌّمَ)پم در صورتی که (مجازات اسالمی قانون 303و  302رجوع کنید به مواد  شودمیثر تعزیر مؤ

 (شودمیبه دیه و تعزیر محکوم   303و به موجب مادد   شودمینباشد و وی اشتباد در هویت کردد باشد جنایت عمدی محسوب   302مادد 

،  در هویت  هلولی ج  (291بند ب ماده  )نماید  در نوع جنایت تأثیر دارد و آن را به شكل عمدی تبدیل می  (جهل به موضوع)اشتباه در ماهیت موضوع    -1نکته  
نباشند و در  در قتل ندارد اما در صورتی که اشتباه در هویت تأثیری در قتل ندارد که فرد مورد نظر مرتكب و فردی که مورد جنایات واقع شده هیچكدام  تاثیری  

 . خواهد بود، جنایت شبه عمدی ن فرد مورد نظر در مرتكب و یا مهدورالدم بودن فردی که جنایت در واقع شده استصورت مهدورالدم بود
 

 علفِ رکتَ صورت به نايتجِ - 295ماده 

 او قددانونی( منشأ)ترک فعل با  عهده بر قانون که را یخاصّ وظیفه یا قراردادی(  منشأ)ترک فعل دارای    گرفته  عهده  بر  را  آن  انجام  که  علیفِ  کسی  هرگاه

در زمانی صورت گیرد که مرتکب در حید انجددام وظیفدده باشددد و شددامل زمددان خددارج از آن   بایستمی)ترک تعهد    کند  رکتَ  ،است  گذاشته

)داللت بر لزوم  باشد داشته را علفِ آن انجام )منظور قدرت بر انجام فعل مورد تعهد است( توانایی چنانچه ،شود واقع نایتیجِ آن، سبب به  و  (گرددمین

 ميورد بِسَحَ و )قابلیت انتساب داشتد، رابطه علیت داشتد(  شودمی  دنَستَمُ  او  به  حاصل  نایتجِ  ارتکاب و قدرت بر انجام فعل دارد(  یاراددوجود  

 ندهيد شيیر را  کيودک  )مادر کامالً مختار است(  است،  گرفته  عهده  بر  را  دادن  شیر  که  ایدایه  یا  مادر  نكهیا  مانند  است،  حضمَ  خطای  یا  ،یشبه عمد  عمدی،

عرفی و  یوظیفه)قانونی( منشأ)مثال برای ترک فعل با  .کند رکتَ را خود قانونی  وظیفه  ،پرستار  یا  پزشك  یا  قراردادی(  منشأ)مثال برای ترک فعل با  

 .(شودمیاخالقی شامل اید مادد ن

   علیت یا سببیت برقرار باشد یرابطههمواره برای شمول این ماده در ابتدا باید بین جنایت و علت جنایت. 

فعددل محقددق  و یرمادیغارتکاب فعل مادی، عنصر مادی جرم قتل عمدی در قانون مجازات اسالمی را با  انقول مشهور حقوقدان  -1نکته  

 .داندمی

استمداد فردی در دریا، در شددرایطی کدده امکددان   یمشاهدهاشتغال دارد، با    قیغرنجاتآقای »الف« که در ساحل دریا به حرفه    -2نکته  

جددرم تلقددی  قددراردادناشی از قددانون یددا  یشناسفهیوظ. ترک فعل او بر اساس ترک کندمیبه او دارد، از نجات وی خودداری   یرسانکمک 
 .شودمی

نموده و بیمار در راه رسیدن به بیمارستان دیگری فددوت نمایددد  یخوددارپزشک یا پرستاری که از پذیرش بیمار به هر دلیلی   –  3نکته  

جاارائم   ،)دکتر حسین آقااایی نیااا  به درمان صورت نپذیرفته است  تعهدخارج است زیرا با عدم پذیرش    295از شمول ماده  

 (40ص  ،علیه ام اص

تفاوت این ماده و ماده واحده خودداری از کمک به اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند آن است کدده در   نیترشاخص  -4نکته  

جانی قرار دارد یددک  یمخاطرهزیرا کمک به کسی که در معرض ؛ باشدمیعلیت بین ترک فعل و نتیجه ممکن ن یرابطهاحراز    295ماده  
ص  ،همااان، عضااا مااکریاسددت )، قرار داده نشده وش اشخاص از باب الزام به کمک ر دب  یافهیوظتکلیف اخالقی و وجدانی است و  

731) 

انجام فعل بر عهددده شددخص باشددد یددا شددخص   :تواند عنصر مادی جنایت واقع شودترک فعل مشروط به اجماع شرایط زیر می  -5نکته  

جنایت واقع شده به سددبب تددرک فعددل محقددق  .گذاشته استیا وظیفه خاصی باشد که قانون بر عهده شخص   .متعهد به انجام فعل باشد
 جنایت حاصل به شخص(  لذکراموارد چهارگانه فوق  )در این صورت    .توانایی انجام فعل را داشته باشدظف  شخص متعهد یا مو.شده باشد

 .میشود و حسب مورد عمدی یا شبه عمد یا خطای محض می باشد

 ناياتتداخل جِ -م فصل دوّ

 فوت به نايتجِ سرايت - 296ماده 
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 قتيل باشيد، عميدی نایياتجِ  تعریيف  شمولمَ  شدهواقع  نایتجِ  چنانچه  کند،  فوت  نایتجِ  سرایت  سبب  به  وا  و  سازد  وارد  فردی  عضو  بر  را  نایتیجِ  عمداً  کسی،  اگر

 غیير در شيود،می حسيوبمَ سببیت وجود داشته باشد( یرابطههاق روح از بدن الزم است میان رفتار فیزیکی و از  )برای تحقق جرم قتل  عمدی

 . شود می   حكوم َم  نیز   فس َن  دیه   پرداخت   به  عضو صاصقِ بر عالوه بكِرتَمُ و است یشبه عمد قتل صورت، این

 تددوانمیکه با قصد قتل صورت بگیرد یا عمل مرتکب کشنده باشد و الی ن شودمیجنایت بر عضو در صورتی قتل عمد محسوب   -1  نکته
 عمدی دانست.

 عمدي  ضربة يك  با  فس نَ و عضو بر نايتجِ - 297ماده 

 قتل باشد، عمدی نایاتجِ تعریف شمولمَ شدهواقع نایتجِ چنانچه ،گردد یهلَعَجنیٌّمَ قتل به منجر که شود عضو بر نایتیجِ موجب عمدی، ضربه یك  با  بكِرتَمُ  اگر

حکددم  نجددای ا)مبید تعدد نتیجه که قسمی از تعدد مادی است که جرم به صورت فعل واحد و نتای  متعدددد اسددت در   شودمی  حسوبمَ  عمدی

 حكيوممَ دیيه یيا صياصقِ به  است  شده  قتل  سبب  که  جراحتی  یا  عضو  نقص  علت  به  و  (تعدد، اعمال کیفر اشد یعنی قصاص نفم قرار دادد شدد است

 .گرددنمی

، مجددازات چنددین شخصددی شددودمی، هم موجب نقص عضو و هم موجب قتددل  شدهانجامفردی با ایراد جرحی که با یک ضربت    -1نکته  

 .گرددمیمنحصراً به مجازات قصاص نفس محکوم  

به بدهکار خویش که فردی تاجر   اسیدپاشیفردی طلبکار به علت نیاز شدید به مطالبات خود و استیصال از وصول آن اقدام به    -2نکته  

 هددایمجازات. حکم او در ایددن فددرض، محددارب بددوده و مشددمول یکددی از  شودمیو این عمل موجب وحشت مردم و تجار    نمایدمیاست  
 است.  محاربه  چهارگانه

در صورتی کدده جنایددت الف(    :طرح استض می علیه شود دو فرننهایتاً موجب فوت مج،  در صورتی که جنایت بر عضو عمدی باشدنکته:  

( جنایت به اعضا و نفددس)شود و جنایات متعدد  مشمول تعریف جنایت عمدی باشد در این صورت قتل عمدی محسوب می(  قتل)  ربیشت
 .شودگیرد و مرتکب تنها به قصاص نفس محکوم میقرار می اشد مالک  جنایتای کنند و  تداخل م

شددود و تددداخل شود در این صورت قتل شبه عمددد محسددوب مین  نایت عمدیتعریف ج  مشمول  )قتل(در صورتی که جنایات بیشتر  ب(  
 .شوددهد و نتیجتاً مرتکب قصاص به عضو در صورت امکان و پرداخت دیه نفس محکوم میجنایات رخ نمی

 ضربه  يك با تعددمُ ناياتجِ - 298ماده 

 تعریيف شمولمَ نیز قتل و شود او قتل موجب مشترک طور به هاآن همه چنانچه ،شود یهلَعَجنیٌّمَ  اعضای  بر  تعددمُ  نایاتجِ  موجب  عمدی،  ضربه  یك  با  کسی  اگر
 .شودمی حكوممَ فسنَ صاصقِ به فقط باشد عمدی  نایاتجِ

نددد فقددط نسددبت بدده توانمیو اولیای دم بخواهند قصاص کننددد،  هرگاه ایراد جرح، هم موجب نقص عضو و هم موجب قتل شود  -1نکته  

 نفس، قصاص کنند و نسبت به نقص عضو قصاص و دیه نیست.

شددبه عمدددی  ینتیجه را و در صددورت قوعدی است که فرد هم قصد انجام فعل را داشته باشد و هم قصد وعمجنایت در صورت    -2نکته  

باشد که نوعاً موجب آن جنایت یا آسددیب یددا ماننددد  یرا نداشته باشد و فعل او از موارد  نتیجه  درا داشته ولی قصعل  است که فرد قصد ف 
 .وقوع نتیجه را  نه قصدرا داشته باشد و   نه قصد فعلخطای محض است که فرد  ی  آن شود و در صورت

مشددترک موجددب   که تمامی جراحات به طوردر صورتی    ،قربانی ایجاد نماید  جراحتی را بر بازو و سینه  فردی با یک ضربه چاقو-3نکته  

 ، عددالوه بددرعمدی باشدددشبه  مرتکب فقط به قصاص نفس محکوم می شود ولی در صورتی که قتل  ،  قتل قربانی شود و قتل عمدی باشد
 .است حضنداشته و در هر حال جنایت خطای م  قصاص  ،شود عضوبه قصاص    دیه کامل نفس

 مجنون شود، قصاص وجود نخواهد داشت.  هی)نفس و عضو( عل  تیعاقل و بالغ مرتکب جنا  یهرگاه فرد  -4نکته 

 .قصاص منتفی بوده و جنایت خطای محض خواهد بود  ،علیه مجنون شود (فس و عضو)نهرگاه نابالغ مرتکب جنایت    -5نکته 

 .خواهد بود  حضقصاص منتفی است و جنایت خطای معلیه نابالغ شود عضو(  نفس و )هرگاه مجنون مرتکب جنایت   -6نکته 

 .نابالغ شود در صورت عمدی بودن قصاص خواهد شد  علیه ضو(فس و ع)نهرگاه فردی عاقل و بالغ مرتکب جنایت    -7نکته 

 .بالغ شود قصاص وجود نخواهد داشت و جنایت خطای محض خواهد بود  دعلیه فر  (نایت و عضو)جهرگاه غیر بالغ مرتکب  -8نکته 

 فددوق،موضددوعات  هددر یددک ازوع جنایت وارده نسبت به ایددن د و نمنفعت باشو  عضو فس،موضوع جنایت می تواند نسبت به ن -9نکته 

 خطای محض باشد،  به عمدیش  ،  دیعم حسب مورد
 تعدد در قصاص() مُتعدد هايضربه با تعددمُ ناياتجِ - 299ماده 

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


 کنونی حقوق محشی آزمونی قانون مجازات اسالمی در نظم /128

 

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

 موجب هانایتجِ از برخی  چنانچه ،باشد عمدی نایاتجِ تعریف شمولمَ نیز قتل و شود یهلَعَجنیٌّمَ قتل و دتعدِّمُ نایاتجِ موجب عمدی، دتعدِّ مُ هایضربه  با کسی اگر
  است،   نداشته   قتل   در   تأثیری   که   هایی نایت جِ   دیه   یا  عضو  صاصقِ  به  مورد،  بِسَحَ  فس،نَ  صاصقِ  بر   عالوه بكِرتَمُ  باشند، نداشته  نقشی   قتل  وقوع  در  برخی  و  شود  قتل

  این   غیر  در.  است  ضربه  یك  كمحُ  در  باشد   شده  وارد   متوالی  صورت   به  ضربات  که  صورتی  در  آید،  پدید  نایاتجِ  مجموع  وسیله  به   قتل  اگر   لكن.  شودمی   حكوممَ
 .گرددمی  حكوممَ نیز است نبوده  فوت به  صلتَّمُ ،آن بر نایتجِ  که عضوی دیه یا صاصقِ به صورت
 -تبصره
  رایت سِ  یهلَعَجنیٌّمَ  دیگر   اعضای  یا  عضو   از همان   بیشتری  قسمت  به  ارتكابی   نایاتجِ  یا  نایت جِ  که  مواردی  در (  299)  و(  298)   ،(297)  ،(296)  مواد   در  رر قَمُ  احكام

 . است جاری نیز کند

شخصی جهت کشتن دیگری سنگ بزرگی را بر سر او کوبیده و او را به زمین انداخته است. یک سدداعت بعددد مراجعدده کددرده و   -1نکته  

، مجددازات مرتکددب کندمیدارد خود را نجات دهد. ضربات مهلکی را با چاقو به وی وارد  زنده بوده و تالش    یهلَعَجنیٌّمَکه    شودمیمتوجه  
 عالوه بر مجازات قصاص نفس، به پرداخت دیه و مجازات بابت صدمات وارده به سر محکوم خواهد شد.  هیلَعَجنیٌّمَدر صورت مرگ 

فددروض زیددر قابددل   ،نیز عمدی باشددد  تلشود و ق   جی علیهدر صورتی که ضربات متعدد عمدی موجب جنایات متعدد و قتل من  -2نکته  

 :طرح اند
جنایاتی که موجب قتل شده با قتل عمدددی  _ :جنایات موجب قتل نشده که در این صورتبرخی جنایات موجب قتل شده و برخی  الف(  

قصاص نفس با قصاص عضو یا پرداخددت ،  جنایاتی که تا یر در وقوع قتل نداشته است  _ ودش  کند و تنها قصاص نفس  ابت میتداخل می
متوالی بددوده اسددت   ،ضربات متعدد  _ :تل شده استوع جنایات موجب ق جممب(    .کنددیه عضو در صورت امکان قصاص عضو تداخل نمی

 .به بیان دیگر تداخل جنایات رخ می دهد .که در حکم یک ضربه است و فقط قصاص نفس اجرا می شود
عضوی که جنایت بر آن متصددل   یه یبه قصاص یا د  ،در این صورت مرتکب عالوه بر قصاص نفس  .باشدغیر متوالی می  ،ضربات متعدد  _ 

دهددد و در به بیان دیگر در این فرض در خصوص جنایات متصل به فوت تداخل جنایددات رخ می .گردداست نیز محکوم میبه فوت نبوده 
 .دهدخصوص جنایات غیر متصل به فوت تداخل جنایات رخ نمی

 عضو صاصقِ   از  پس یهَلعَجنيٌّمَ فوت -300 ماده

 یيا گذشيت یيا کنيد  صياصقِ  شيود،نمی  حسوبمَ  عمدی  قتل،  شود  رنجَمُ  قتل  به  اگر  یا  و  شودنمی  رنجَمُ  قتل  به  او  بر  وارده  نایتجِ  اینكه  تصور  به  یهلَعَجنیٌّمَ  اگر
 عميدی نایياتجِ تعریيف شيمولمَ قتل هرگاه شود، رنجَمُ یهلَعَجنیٌّمَ فوت به و کند  ترایَسِ  فسنَ  به  ،شدهواقع  نایتجِ  آن،  از  بعد  و  نماید  آن  غیر  یا  دیه  بر  هحِصالِمُ

  صياص ِق  عضو   دیه   فس،نَ  صاصقِ  از  قبل  باید  مدَ  ولیّ  باشد،  شده  هحِصالِمُ  او  با  یا  شده  صاصقِ  ب،كِرتَمُ  عضو  چنانچه  و  شودمی  حكوممَ  فسنَ  صاصقِ  به  قاتل  باشد،
 یيا شيدهصاصقِ عضيو دیيه احتسياب بيدون فيس،نَ دیيه پرداخيت بيه  نگردد،  عمدی  نایاتجِ  تعریف  شمولمَ  نایتجِ  اگر  لكن  بپردازد؛   وی   به   را   ه ِحصاِلالُموجه   یا   شده 
 .است جاری نیز کند رایتسِ نایتجِ مورد عضوِ همان از بیشتری قسمت به ارتكابی نایتجِ که موردی در ،ماده این مفاد. ُشودمی حكوممَ شده،اخذ  ۀالمصالحوجه

امر بر دادگاه  ابت شود ولی معلوم گردد که مقتول، مددورد ، دیگری را بکشد و این اگر کسی به اعتقاد قصاص یا مهدورالدم بودن  -1نکته  

 قصاص یا مهدورالدم نبوده است در این صورت جنایت وی در حکم خطای شبه عمد است.

 صاصشرايط عمومي قِ -مفصل سوّ

 (309ر.ک ماده  ) دين   در تساوي و بنوت عدم شرط - 301ماده 

  در  و ق.م.ا(  305)مادد    عاقل یه،لَعَجنیٌّمَ  و نباشد  یهلَعَجنیٌّمَ  پدری اجداد  از یا پدر  ب،كِرتَمُ که  شودمی ثابت  صورتی در )اعم از نفم و مادون نفم( صاصقِ

 . ( باشد می م قابل گذشت  و در زمرد جرائ   باشد می ز ولی امر  )قصاص نفم منوط به استیذان ا   . باشد   مساوی   ب ِكرَتُم  با   ق.م.ا(   310)مادد    دین 
 - تبصره

 .قاعدد نفی سبیل( بر اساس) .نیست صاصقِ مانع ب،كِرتَمُ نبودن مسلمان باشد، مسلمان یهلَعَجنیٌّمَ چنانچه

مورد تساوی دو دین بین پدر و پسددر ضددروری نیسددت،  در اینو  باشدمیابوت عامل مستقلی برای عدم قصاص پدر   وجود رابطه  -1نکته  

)میاار  مجروح کند قصاص نخواهد شد ایو ب ومسلمان خود را به قتل رسانیده یا مضر ندبدین ترتیب حتی اگر پدری که کافر است فرز

 .(155دکتر حسین جرائم علیه ام اص ص  –محمد صادقی 
مقتددول محکددوم   یور ددهقتل به    یدیه. در این صورت و با جمع شرایط، به پرداخت  رساندمیپدری فرزند خود را عمداً به قتل    -2نکته  

 .شودمیشده و تعزیر هم  

 همچنین است در خصوص سایر خویشاوندان. ، قصاص است.مجازات مادری که فرزند خود را عمداً به قتل برساند  -3نکته 

ند قصاص پدر خود را به دلیل قتل کسی کدده آن توانمیقصاص نشدن پدر به خاطر قتل فرزند به معنی آن نیست که فرزندان ن  –4نکته  

 نحساای  دکتاار  –  یمحمااد صااادق  ریاا م)  بنمایند، عکس آنچه در قذف مورد نظر است.  شوندمیفرزندان اولیاء دم وی محسوب  

 (.156ام اص ص  هیجرائم عل
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حتی در مورد مجنون ادواری هم در صورتی که مددرگ در حالددت جنددون مقتددول  شودمیدلیل کشتن مجنون قصاص نعاقل به    -5نکته  

 (.157ام اص ص  هیجرائم عل- نحسی – یمحمد صادق ری)م  قصاص کرد توانمیرخ داده باشد قاتل را ن

ی که منجددی علیدده ضیعنی فر  ،اما در فرض عکسین الزام نیست  د  در  ساویت  طشر  ،در صورتی که مجنی علیه مسلمانان باشد  -6نکته  

 .در دین الزم است  ساویشرط ت  ،غیر مسلمان باشد و مرتکب مسلمان باشد

. باشد و در این مورد تساوی در دین بین پدر و پسر ضددروری نیسددتدر میپبرای عدم قصاص    لیعامل مستق   بوّتوجود رابطه ا  -7نکته  

چراکه با توجه .  نخواهد شد  قصاصیا مضروب و مجروح کند    همسلمان خود را به قتل رسانید  بدین ترتیب حتی اگر پدر کافر است فرزند
 (پدددر نامشددروع)همددانطور کدده در مددورد دوم  میرسددد.در نامشروع بعید به نظددر پبه استثنایی بودن این حکم شمول آن به مادر و نیز به 

 .مقررات ارث نیز جاری نخواهد بود

تددوان  مددی ،ای که دریافت کرده است ابتدا عقل خددود را از دسددت داده و سددپس بمیددردلی بر ا ر همان ضربهق هرگاه شخص عا  -8نکته  

شددده   عامل غیر مرتبط بددا ضددربه وارد  ،قصاص را در صورت وجود سایر شرایط آن قابل اجرا دانست زیرا جنون حادث شده در این حالت
قصاص اعددم از  ،ابتدا عقل خود را بازیافته و سپس بمیرد، نبوده است و هرگاه شخص مجنون بر ا ر همان ضربه ای که دریافت کرده است

زیرا ضربه در حالت جنون قربانی بدده وی وارد شددده و عاقددل شدددن وی نیددز ناشددی از .  قصاص نفس یا مادون نفس قابل اجرا نخواهد شد
 ،باشددد  هتیجه عامل مستقل دیگری غیر از ضربه وارددر ن  قبل از مرگ    ،ده است و در این مورد هرگاه بازیافتن عقلاصابت همان ضربه بو

 .وان قصاص نفس را در صورت وجود سایر شرایط آن قابل اجرا دانستت  ظاهراً می
 

  
 مواد مرتبط

 .شودمیقذف کند به سی و یک تا هفتاد و چهار دربه شالق تعزیری درجه شش محكوم   خود رایا جد پدری که فرزند یا نوه   پدر قانون مجازات اسالمی: 259ماده  
 سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حد است: :قانون مجازات اسالمی 268ج ماده   بند
 سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد. -ج

 بودن  مهدورالدّمَ  مصاديق -302ماده 

 نباشد(  رمسلمانیغ)در صورتی که    بكِرتَمُ  باشد،  رکد مادی(  ای مجرمانه  فعل    ارتکاب)در زمان    زیر  حاالت  از  یكی   دارای  یهلَعَیٌ جنمَ  که  یدر صورت

و نباید مورد    اند حصریمادد    در ایدتعزیر وی وجود دارد()دقت شود که موارد مطروحه  )بلکه امکان    شودنمی  حكوم مَ  دیه،   پرداخت  و   صاصقِ  به

 .تفسیر و قیاس قرار بگیرند(

فرد مسلمان    یاباحه)بر اساس    .است  حیات  لبِسَ  مستوجب  که  یدّحَ  رمجُ  بكِرتَمُ  -الف برساند.  تواند میمطلق هر  قتل  به  را  فردی  : مثل  چنید 

 . چهارم(  یمرتبهمرتکبید زنایی که حدشان سلب حیات است و همچنید مرتکبید به سب نبی و سرقت در 
  حد،   بر   اضافه  مقدار  صورت،  این  غیر   در   ،نباشد   او   ی دّحَ  جازاتمُ  از   بیش   ، واردشده  نایتجِ   اینكه   بر  شروطمَ  است،   عضو  قطع  مستوجب  که   یدّحَ  رم جُ  ب كِرتَمُ  -ب
 . است   عزیر تَ   و   دیه   یا   و   صاص قِ   دارای   مورد،   ِبسَ َح

)کسی است که بر اثر ارتکاب عمل استحقاق بالقود را یافته است پم ضرورتی ندارد که حکم به محکومیت  عضو یا فسنَ صاصقِ قحَستَمُ -پ

الدم و  قصاص نسبت به بقیه محقون  نسبی است و به غیر از صاحب حقّ  یاباحه)مشمول    صاصقِ  حق  صاحب  به   نسبت  فقط  ،صادر شدد باشد(

 .شودنمی  صاصقِ آن  مقدار به  و معصوم است(

 ( این قانون جنایتی بر او وارد شود. 156) مادهشروع به شرح مقرر در است و در دفاع مَ الوقوعبی قرجاوز او متجاوز و کسی که تَ ت ي

فقط مطلق زنا )(گرددمیشوهر در همان زمان حق چنید کاری را دارد و بعد از آن شامل معافیت اید مادد نفقط  )   نازِ  حال  در  زانیه  و   زانی  -ث

نید حقی در خصوص شوهر خود حتی به عید ببیند که در حال )زن چ  شوهر  به  نسبت  (شودمیو شامل تقبیل و مضاجعه ن  ردیگیبرمرا در  

و    یا موقت مرتکب باشد   یدائماعم از اینکه زانیه همسر    نسبی فقط نسبت به شوهر است  یاباحه)  زانیه  آمیزش با زن اجنبی است را ندارد(

 . است ررَّقَمُ  قانون در که شرحی به  اضطرار  و اکراه موارد غیر  در ...( نه برادر و پدر و عمو و دایی و

 -1 تبصره
 .شودمی  « مَحكومعزیراتتَپنجم » کتاب  در ررَّقَمُ عزیرتَ  به  بكِرتَ مُ و است رمجُ دادگاه اجازه بدون ماده این( پ) و( ب) ،(الفبندهای ) مورد در اقدام
 -2 تبصره
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)داللت بر شمول حکم اید مادد بر کسی که   بكِرتَ مُ  لكن  است،   منتفی  صاصقِ  شود  جاوز تَ  آن  مراتب  از  ولی  کند  دقصِ  دفاع  فسِ نَ چنانچه(  ت)  بند  مورد  در

 . شودمی  حكوممَ عزیریتَ  جازاتمُ و دیه به  قانون در ر رَّقَمُ شرح به  صادر نگردیدد نیز دارد(حکم محکومیت وی 

قاتل در زمان قتل از اید موضوع اطالع داشته یا    نکهی ا، اعم از  کند میصرف اثبات مهدورالدم بودن مقتول برای عدم قصاص قاتل کفایت  )

 دکتر  ،)میرمحمد صادقی  .(از آن مطلع شود، زیرا در هر حالت یکی از شرایط الزم برای تحقق عنصر مادی جرم وجود ندارد  بعداً

 .(74جرائم علیه ام اص ص  ،حسین

سرقت مسددتوجب  یهلَعَجنیٌّمَکه محکوم به مجازات جرم سرقت گردیده، چنانچه  در خصوص کسی که مرتکب قتل سارقی شود  -1نکته  

 .شودمیمرتکب شده باشد، قاتل وی به قصاص و پرداخت دیه محکوم ن  اعدامحد  

قتددل مهدداجم شددود، قصدداص منتفددی و   سبب  در دفاع مشروع چنانچه نفس دفاع صدق کند، لکن مدافع با تجاوز از مراتب دفاع  -2نکته  

 مرتکب مستوجب دیه و تعزیر است.

 قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً:  -3نکته 

 مستحق کشتن نباشد (1

 مهدورالدم نباشد (2

 الدم باشدمحقون (3

آن شددخص تعزیددر  ، در ایددن صددورترسدداندمیشخصی مرتکب جرم حدی مستوجب سلب حیات را، بدون اجازه دادگاه به قتل   -4نکته  

 .شودمی

ولی قبل از اینکه بتواند و قصددد خددود را عملددی  شودمی ورحملهشخص الف بدون سالح برای ایراد ضرب به »ب« به سوی وی    -5نکته  

 در این حالت مجازات »ب« دیه و مجازات تعزیری است.  شودمی»ب« کشته    یگلولهسازد با شلیک  

یعنی که در آن شخص نسددبت بدده  .الف و ت مهدور الدم بودن مطلق است  برخی موارد مانند بند  ،در موارد مذکور در ماده فوق  -6نکته  

نسبت به اشخاص خدداص یعنی آن شخص فقط    ،مهدورالدم بودن نسبی است  ثو  ، پ  ب  شود و موارد بند  دور الدم محسوب میمههمه  

 .دمهدورالدم محسوب می شو
 مواد مرتبط

در همققان حققال  توانققدمیقانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات: هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمكین زن داشته باشققد   630ماده  
 ورد نیز مانند قتل است.به قتل برساند. حكم درب و جرح در این م  تواندمیآنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مكره باشد فقط مرد را 

 بودن مهدورالدَّمَ  به اعتقاد - 303 ماده

 شيده او بير نایتجِ بكِرتَمُ اعتقادی، چنین با وی  یا  است  قانون  این(  302ماده )  شمولمَ  عضو،  یا  فسنَ  در  مورد  بِسَحَ  یه،لَعَجنیٌّمَ  که  باشد  عیدّمُ  ب،كِرتَمُ  هرگاه
مياده   شيمولمَ  یيهلَعَجنیٌّمَ  کيه  نشيود  ثابت  اگر.  کند  رسیدگی  ذکورمَ  ادعای  به  نخست  است  فموظَّ  دادگاه  و  شود  ثابت  دادگاه  در  موازین  طبق  باید  ادعا  این  است

 با اشتباه به که شود ثابت اگر ولی شودمی حكوممُ صاصقِ به بكِرتَمُ است شده نایتجِ بكِرتَمُ اعتقادی، چنین  اساس  بر  بكِرتَمُ  که  نشود  ثابت  نیز  و  است(  302)
 حكوممَ«  عزیراتتَپنجم »  کتاب  در  ررَّقَمُ  جازاتمُ  به  دیه  پرداخت  بر  عالوه  بكِرتَمُ  نباشد(  302)  ماده  موضوع  نیز  یهلَعَجنیٌّمَ  و  زده  نایتجِ  به  دست  اعتقادی،  چنین

 .ماهیتاً عمد است اما مجازات شبه عمد دارد( -و مجازات دیه و تعزیر دارد شودمی)پم قصاص ن .شودمی

قصاص یا مهدورالدم بودن، دیگری را بکشد و این امر بر دادگاه  ابت شود ولی معلوم گردد که مقتول، مددورد اگر کسی به اعتقاد    -1نکته  

 گرفته در حکم خطای شبه عمد است.قصاص یا مهدورالدم نبوده است، در این صورت عمل انجام

 .شودمینفس    یدیهبودن مقتول در زمان ایراد ضربه یا وقوع مرگ موجب عدم  بوت قصاص نفس یا    مهدورالدم  -2نکته 
 نابالغ بر عمدي جنايت - 304ماده 

نابالغ داشته باشددد کدده در ایددد حالددت   یهلَعَجنیٌّمَجانی اعتقاد به مهدورالدم بودن    نکهی ا)مگر    .است  صاصقِ  موجب  نابالغ،  به  نسبت  عمدی  نایتجِ

 .(اما عکم اید قضیه صادق نیست به عبارتی جنایت عمدی نابالغ بر بالغ موجب قصاص نیست قصاص ساقط است

، ولی دومددی بددا شودمیکبیر، باید گفت که: اولی موجب قصاص ن  یوسیلهبهعاقل و قتل صغیر    یوسیلهبهدر مورد قتل مجنون    -1نکته  

 سایر شرایط موجب قصاص است.وجود 

 اگر بالغ، نابالغ را به قتل برساند، مجازات شخص بالغ قصاص است.  -2نکته 
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در صورت مجنون بودن مجنی علیه قصاص منتفی و دیه و .  تساوی در عقل بین مرتکب و منجی علیه برای قصاص شرط است  -3نکته  

 .شودمی  تعزیر در خصوص مرتکب جایگزین مجازات قصاص  

در خصوص جنایات علیه جنین اصل بر این است که جنایات وارد موجب قصاص مرتکب نیست مگر در یددک فددرض اسددت کدده   -4نکته  

جنایددت عمدددی بددر وی وارد   ،قصاص می شود و آن عبارت است از فرضی است که در دوران جنینددی  ستوجبجنایت عمدی به جنین م
 :مرتکب قصاص می شود،  وجود داشته باشنداً  شده و در صورتی که شرایط زیر مجتمع

 .جنین زنده متولد شود _ 1
 .جنین دارای قابلیت ادامه حیات باشد _ 2
 .موجب نقض یا مرگ بعد از تولد شود  جنایت قبل از تولد یعنی در دوران جنینی _ 3

 ق.م.ا(  301ر.ک ماده )  مجنون بر عمدي جنايت - 305ماده 

  « عزیرات َت»   پنجم   کتاب  در ررَّمقَ ُعزیرتَ به دیه پرداخت  بر  عالوه  )قصاص به دلیل عدم تساوی در عقل ساقط است(  مجنون  به  نسبت  عمدی  نایتجِ  بكِرتَمُ

 (.1375ات اسالمی بخت تعزیرات مصوب قانون مجاز 614و  612کنید به مواد رجوع ) .شودمی حكوممَ نیز

. الزم به ذکر است هرگاه دیوانه شودمیرا بکشد قصاص ن  یاوانهیداما چنانچه عاقل    شودمیهرگاه بالغ، نابالغی را بکشد، قصاص    -1نکته  

 .شودمیی بوده و قصاص نمداً کسی را بکشد قتل از نوع خطائیا نابالغی ع

 .شودمیهرگاه کسی بدون اذن ولی دم، محکوم به قصاص را بکشد، قصاص    -2نکته 
 نینجَ بر عمدي نايتجِ - 306ماده 

  کتاب   در  ررَّقَمُ  عزیریتَ  جازاتمُ  به  دیه  پرداخت  بر  عالوه  بكِرتَمُ  صورت  این  در.  نیست  صاصقِ  موجب  باشد،  روح  حلول  از  پس  هرچند  نین،جَ  بر  عمدی  نایتجِ

 . ( سال 3تا  1حبم   – قانون مجازات اسالمی بخت تعزیرات 624 یال 622ر.ک مادد ) .شودمی حكوممَ«  عزیرات تَ پنجم » 
 - تبصره

  بماند ی  باق  تولد  از  بعد   او   قصنَ  ای  و  شود  تولد  از  پس  او   مرگ  ای  نقص   به   ر نجَمُ  تولد،  از  قبل  تیناجِ  و  باشد   اتیح  ادامه  تیقابلی  دارا  و  شود   متولد  زندهی  نینجَ  اگر
 . است ثابت صاصقِ

 مجازات طبیعی که بدون ضرورت مشروع عمداً مبادرت به سقط جنین کند که روح در آن پیدا شده است، دیه و تعزیر است.  -1نکته 

حکم جنایت عمدی وارده بر جنین پس از حلول روح، اگر جنین زنده متولد نشود به پرداخت دیه و مجازات تعزیددری محکددوم   -2نکته  

 .شودمی

. جرمی کدده ردیمیمز تولد در هنگام وضع حمل زن، جنین ضایعه مغزی پیدا کرده و چند روز پس ا  یاقابله  یانگارسهلدر ا ر    -3نکته  

 .باشدمیاستناد است قتل شبه عمدی    به قابل

 مجازات جنایت عمدی بر جنین دیه و تعزیر است.  -4نکته 

 مواد مرتبط
 ایقق  هیقق د، موجب سقط جنین وی شققود عققالوه بققر پرداخققت درب یا اذیت و آزار زن حامله یواسطهبه عامداً قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات: هرکس عالماً  622ماده  

 قصاص حسب مورد به حبس یک تا سه سال محكوم خواهد شد.
 شققودمیدادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یكسال حققبس محكققوم  یواسطهبه: هرکس راتیبخش تعز  یقانون مجازات اسالم  623ماده  
را داللت بر استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محكوم خواهد شققد مگققر اینكققه ثابققت   یاحاملهزن    و عامداً  عالماً  و اگر

 داده خواهد شد.  و در هر مورد حكم به پرداخت دیه مطاب  مقررات مربوط باشدمیشود این اقدام برای حفظ حیات مادر  
وسققایل  کننققدمیو اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا دارو فروشققی اقققدام   داروفروشقانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات: اگر طبیب یا ماما یا    624ماده  

مطققاب  مقققررات مربققوط صققورت خواهققد  سقط جنین فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنص سال محكوم خواهند شد و حكم بققه پرداخققت دیققه
 پذیرفت.

 ستيمَ  حال  در نايتجِ ارتكاب - 307 ماده

 اینكيه مگر است صاصقِ موجب )اصل بر اید است که(  ،هاآن  مانند  و  گردانروان  مخدر،  موادّ  مصرف  اثر  در  روانی  عادلتَ  عدم  و  ستیمَ  حال  در  نایتجِ  ارتكاب

 صورت، این در که االختیار بودن را ثابت کند()مرتکب باید مسلوب است بوده االختیارسلوبمَ یکلّ به بكِرتَمُ  روانی،  عادلتَ  عدم  و  ستیمَ  اثر  بر  شود  ثابت

 عمليی چنيین برای را خود قبالً بكِرتَمُ که شود ثابت اگر لكن. شودمی حكوممَ«  عزیرات َتپنجم »   کتاب   در   ر رََّقُم  ( شود می )قصاص ن   عزیری َت  جازات ُم  به   دیه  بر  عالوه
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  او   جانيب   از   آن   نظیير   یيا   جنایيت   آن   ارتكياب   موجب  نوعاً ولو وی روانی عادلتَ عدم و ستیمَ که است داشته علم یا و )دادستان باید آن را اثبات کند(  کرده  ستمَ

 .(1392قانون مجازات اسالمی مصوب   154کنید به مادد رجوع ) .گرددمی حسوبمَ عمدی جنایت، شود، می 

 .گرددمیکسی که در حال مستی مرتکب قتل عمدی شود، به حد شرب مسکر و قصاص نفس محکوم    -1نکته 

او سددلب شددده و خددود را بددرای قتددل  یارادهاالختیار باشد و قتل در حال مستی در حالی که قاتل در ا ر مستی به کلی مسلوب -2نکته  

 مست نکرده باشد قابل قصاص نیست.

فقدان شرط وحدت قصددد مطددروح  واسطهبهقتل غیر عمد است  انواعقصاص از  سؤالارتکابی در فرض  لتبه اینکه نوع ق  توجهاً -3نکته  

 (760ص  ،همان ،)عضا مکری  کیفر نیست  ابلقانون مجازات اسالمی معاونت از این حیث ق  126در ماده  

 شود که:  یقصاص م  یو روانگردان و... موجب انتفا  یاز مواد الکل  یناش  یو عدم تعادل روان  یمست  یدر صورت-4نکته 

 شده باشد.  اریمسلوب االخت  یفرد به کل _ 1
 خود را مست نکرده باشد.  یعمل  نیارتکاب چن یفرد قبال برا _ 2
 .شودیآن از جانب او م  رینظ ای  تیولو نوعاً موجب ارتکاب آن جنا  یو یموضوع نباشد که عدم تعادل روان  نیفرد عالم به ا _ 3

 یقددانون مجددازات اسددالم 612مقرر در مدداده  ریبه تعز گهیبوده و مرتکب عالوه بر د  یسه گانه فوق، قصاص منتف   طیدر صورت وجود شرا
الزم  طیشددرا ریبددودن قتددل و وجددود سددا  یشده فوق و عمد  انیب  طیاز شرا  ک یمحکوم خواهد شد و در صورت فقدان هر    راتیبخش تعز

 مرتکب قصاص خواهد شد.
 عقل  و  بلوغ در ترديد - 308ماده 

 یيا بيالغ در ،(شودمی)منظور قاضی دادگاد است و شامل قضات دادسرا اعم از بازپرس و دادیار ن  قضائی  مقام  وسیله  به  بررسی  و  تحقیق  از  پس  اگر

 سابقش  جنون از  او فاقهاِ یا وی بلوغ حال در  عمدی نایتجِ که کند ادّعا  یهلَعَجنیٌّمَ  یا مدَ  ولیّ و  باشد  داشته وجود تردید ،نایتجِ  ارتكاب هنگام  ب،كِرتَمُ  بودن عاقل
. اسيت  نتفیمُ  صاصقِ  نه،یّبَ  قامهاِ  عدم  صورت  در.  کند  قامهاِ  نهیّبَ  خود  عایدّاِ  برای  باید  یهلَعَجنیٌّمَ  یا  مدَ  ولیّ  کند،  ادّعا  را  آن  خالف  بكِرتَمُ  لكن  است  گرفته  انجام

 بيا صيورت ایين غیر در شود؛ ساقط صاصقِ تا کند اثبات را رمجُ ارتكاب حال در خود جنون باید  بكُرتَمُ  است،  بوده  بكِرتَمُ  فاقهاِ  نایت،جِ  زمان  بر  سابق  حالت  اگر
 .شودمی ثابت صاصقِ او ولی یا یهلَعَجنیٌّمَ یا مدَ ولیّ سوگند

 بنوت  ادعاي اثبات وملز - 309 ماده

  یيا   م َد  وليّی  سيوگند   با  مورد، بِسَحَ صاص،قِ حق  اثبات،  عدم  صورت  در  و  شود  ثابت  دادگاه  در  باید  است،  یهلَعَجنیٌّمَ  پدری  اجداد  از  یكی  یا  پدر  ،بكِرتَمُ  که  ادّعا  این
 . شود می   ثابت   او   ولی   یا   یه َلَعجنیٌَّم

 ثابت شود. لیدر دادگاه با دل ستیبا  ی)اصل عدم( و خالف آن م ستین هیعلیمجن یجد پدر ایاست که مرتكب پدر  نیاصل بر ا -نکته

 رمسلمانیغ توسط جنايت - 310 ماده

  دعاهِمُ یا دادد است()کافری که حکومت به وی امان از تعرض  نأمِستَمُ )کافر اهل کتاب( ،یمّذِ ،مسلمان بر عمدی نایتجِ بكِرتَمُ ،رمسلمانیغ هرگاه

  اگر .  نیست  فكری  هایگرایش  و  هافرقه  ادیان،  میان  تفاوتی  امر،  این  در.  است  ثابت  صاصقِ  حق  شود،  )کافری که با حکومت معاهدد صلح بسته است(

)اما اگر به اید کار خو گرفته باشد کشته   .شودنمی صاصقِ کند، وارد نایتیجِ  نیست   د عاهِ مُ   و   ن أمِ ستَ مُ   ی، ّمذِ   که   غیرمسلمانی   بر  هد،عاِمُ یا نأمِستَمُ ی،مّذِ مسلمان،

  حكوم مَ  « عزیرات َت»   پنجم   کتاب   در   ررَّقَمُ   عزیریتَ  جازاتمُ  به  ب كِرتَمُ  صورت   این  در  (االرضیفنه از باب قصاص که از باب حد به عنوان مفسد    شودمی

 . شودمی
 - 1تبصره 

  در  اند، شده   کشور   وارد  مقررات   و   قوانین   رعایت   با  و   دارند   را   خارجی  کشورهای  تابعیت   یا   دارند   را   ایران   تابعیت   و   نیستند  دعاهِمُ  و  نأمِستَمُ  ی، مّذِ  که  غیرمسلمانانی
 .باشندمی نأمِستَمُ كمحُ

 – 2تبصره 

مسلمان شدن باید احراز گردد و صرف  .  ب است)بیانگر قاعدد جَ  شود،  مسلمان  ،صاصقِ  اجرای  از  پیش  بكِرتَمُ  و  باشد  غیرمسلمان  یهلَعَجنیٌّمَ  اگر

)در قصاص نفم به استناد   عزیریتَ  جازاتمُ  به  دیه  پرداخت  بر  عالوه  و  ساقط  اعم از قصاص نفم و قصاص اعضاء()  صاصقِ  (اظهار کافی نیست

 . شودمی حكوممَ ،« عزیرات تَ »   پنجم   کتاب  در ررَّقَمُ قانون مجازات اسالمی بخت تعزیرات( 614و در قصاص اعضاء به استناد مادد  612مادد 

 یددهلَعَجنیٌّمَب، هرگاه مرتکب در زمان جنایت کافر باشد اما قبل از اجرای قصاص توبه کنددد و مسددلمان شددود در برابددر قاعده جَ  -1نکته  

 .قصاص نخواهد شد  رمسلمانیغ
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بنابراین اگددر کددافر ذمددی کددافر معاهدددی را ؛  بر دیگری ندارد  حترجی  کدامچیهاز نظر اسالم هم کفار در ردیف هم قرار دارند و    –  2نکته  

 (763)عضا مکری همان ص   .شودمیبکشد قصاص  

هم صادق است یعنی اگر مسلمانی کفاری را به قتل برساند و سپس خود کييافر شييود قصيياص منتفييی  2مذکور در تبصره  یمسئلهعكس  – 3نکته  
 است چراکه در زمان ارتكاب جرم تساوی در دین وجود نداشته است.

موجب تعزیر   وارد کشور شده است صرفاً  یرقانونیغکه خارج از ایران به طور    یرمسلمانیغکه جنایت بر    گرددمیمستفاد    310از مفاد ماده    –  4نکته  
 (216ص  -علیه ام اص جرائم -)محمد هادی صادقیاست 

، ردندددگغیر مسلمانی که جزء این سه دسددته نباشددد ،  مرتکب قتلمعاهد،    ر ذمّی، مستامن یادر صورتی که فرد مسلمان یا کاف   -5نکته  

قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات و در برخی موارد پرداخت دیه محکددوم   612ر موجود در ماده  عزیخواهد بود و به ت  قصاص منتقفی
ها نیست و یکسددان   کری آنه و ادیان و گرایش ف رتفاوتی در فق   ،که جزء سه گروه فوق ذکر شده نباشد  و در مورد غیر مسلمانی،  شودمی

 .فرض می شود

  

 یهَلعَجنیٌّمَ بودن مسلمان در تردید - 311ماده 

 اسيالم  مِدَعَ  نایت،جِ  از  پیش  او  حالت  و  داشته  وجود  تردید  ،نایتجِ  ارتكاب  هنگام  یه،لَعَجنیٌّمَ  بودن  مسلمان  در  قضائی،  مقام  وسیله  به  بررسی  و  تحقیق  از  پس  اگر
 بيوده وی آوردن اسيالم از پیش نایت،جِ  ارتكاب  که  کند  ادّعا  برتكِمُ  و  است  شده  انجام  او  اسالم  حال  در  عمدی  نایتجِ  که  کند  ادّعا  یهلَعَجنیٌّمَ  یا  مدَ  ولیّ  و  باشد

پينجم    کتياب  در ررَّقَيمُ عزیریتَ جازاتمُ و دیه پرداخت به بكِرتَمُ و است منتفی صاصقَ ،اثبات عدم صورت در و شود ثابت باید یهلَعَجنیٌّمَ یا  مّدَ  ولی  عایدّاِ  است،
 سياقط صياصقِ تيا شيود اثبات باید یهلَعَجنیٌّمَ اسالم مِدَعَ حالت در نایتجِ وقوع است، بوده او اسالم  ،نایتجِ  زمان  از  پیش  حالت  اگر.  شودمی  حكوممَ  « عزیرات َت» 

 بيودن  جنيونمَ  در  کيه  صيورتی  در  مياده  ایين  كيمحُ.  شيودمی  ثابيت  صاصقِ  او  ولی  یا  یهلَعَجنیٌّمَ  یا  مدَ  ولیّ  سوگند  با  مورد  بِسَحَ  ،اثبات  عدم  صورت  در  و  گردد
 .است جاری نیز باشد داشته وجود تردید یهلَعَجنیٌّمَ

  
    

 .فرض قابل طرح است، دو  مطابق ماده در صورت تردید پیرامون مسلمان یا عاقل بودن مجنی علیه در حین ارتکاب جنایت -1نکته 
در این صورت ا بات عدم اسالم و جنون مجنددی علیدده هنگددام ارتکدداب   .اسالم یا عقل مجنی علیه است  ،حالت سابقه قبل از جنایتالف(  

 .جرم بر عهده مرتکب است و در صورت عدم ا بات با سوگند مجنی علیه یا ولی دم قصاص  ابت می شود
علیدده حددین در این صورت ا بات عاقل و مسلمان بودن مجنی .لیه بوده استعدم اسالم و جنون مجنی ع،  حالت سابقه قبل از جنایتب(  

 .شود  دیه و تعزیر  ابت می  ،و در صورت عدم ا بات  م استارتکاب جنایت با مجنی علیه یا ولی د
 

 نايتاثبات جِ يهاراه  -فصل چهارم

 سامه قَ با نايتجِ اثبات - 312ماده 

)فقط در جنایددات  سامهقَ طریق  از  قانون  این«  کلیاتاوّل »  کتاب  در  (ق.م.ا  160مادد    علم قاضی،  سوگند   ،شهادت،  )اقرار  ررَّقَمُ  طرق  بر  عالوه  نایاتجِ

 .شودمی ثابت نیز نفی یا اثبات کرد(  توانمیو سایر جرائم را با قسامه ن رودمیبه کار 

 از: اقرار، شهادت، قسامه و علم قاضی.  اندعبارتی  بوت قتل در دادگاه، مطابق قانون مجازات اسالمی  هاراه  -1نکته 

 ا بات جرم قتل از طریق شهادت:  -2نکته 

 قتل عمدی: شهادت دو مرد عادل (1

ادت یک مرد عادل و سوگند مدعی، شهادت دو زن عادل و هقتل شبه عمد و خطای محض: شهادت دو مرد عادل، شهادت یک مرد عادل و دو زن عادل، ش (2

 (136ص  ،جلد اول ،حقوق جزای اخت اصی یهانکته ،)اسماعیل ساوالنیقسم مدعی  

 سامه قَ تعريف -313ماده 

و در بحث مجرمیت هم اصل جنایت با قسددامه قابددل اثبددات اسددت و هددم نددوع   )با قسامه هم مجرمیت قابل اثبات است و هم برائت  سامهقَ

)عبددارت از  ليوث وجيود و كيرنِمُ سيوگند از غیير )یعنی اقرار، شهادت و علم قاضی( دیگر هلّاد فقدان صورت در که است سوگندهایی از عبارت  جنایت(

  عميدی   نایت ِج  اثبات   برای  شاکی ،(شودمیارتکاب از جانب متهم  ینحودوجود قراید و اماراتی است که موجب ظد قاضی به ارتکاب جنایت یا 

 اتهيام دفيع بيرای مَهتَّمُ  و   بودن آن جنایت(   غیرعمدی )از لحاظ عمدی یا    آن   خصوصیات   یا   ( شوند می )حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات ن   غیرعمدی   یا 
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برای اثبات جرم از قسامه   توانمی)احکام و شرایط قسامه برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است و در سایر جرائم ن  .کندمی  اقامه  خود  از

 استفادد کرد(

اصددل قتددل یددا  شودمیو با آن هم  رودمیا ا بات نوع جنایت به کار قسامه، برای ا بات محکومیت یا برائت از ارتکاب جنایت و ی  -1نکته  

 جرم را  ابت کرد و هم نوع آن را.

جنایاات   ،)دکتاار آقااایی نیااا .ظن اسددت  جادکنندهیا،  لوث وجود اماره و قرینه  یالزمه  قسامه لوث است و  یالزمه  –  2نکته  

 (204ص  ،علیه ام اص
 ثلوُ تعريف -314ماده 

اسددت  یاامددارد)به عبارتی، لددوث  شودمی همتَّمُ جانب از ارتكاب نحوه یا نایتجِ ارتكاب به قاضی نّظَ موجب که است  ماراتیأ  و  رائنقَ  وجود  از  عبارت  ثلوُ

 .(شودمیقانونی که موجب ظد قاضی به صدق مدعی  

 که موجب ظن قاضی به صدق مدعی شود.  است قانونی  یاامارهلوث    -1نکته 

 فرهنگ لغت فارسی در معانی، آلوده کردن به آلودگی، آالیش، پلیدی، خلط شدن، مشتبه شدن و ... آمده است.»لوث« در    -2نکته 

قاضی به ارتکاب جنایت یددا نحددوه ارتکدداب آن از جانددب ظن  شود که موجب  محسوب میلوث  اراتی  امتنها آن دسته از قرائن و    -3نکته  

دقت شود که قصاص در موارد لوث   .  و...  عادلشهادت یک مرد    ،چاقوی آغشته به خونمانند حضور متهم در محل حاد ه با  ،  بشود  تهمم
 .احتیاج به تقاضای مدعی ندارد

 
 

 لوث تحقق براي امارات لزوم - 315ماده 

)موضددوع  نایيتجِ وقيوع محيل در فيرد حضور رفِصِ و نّظَ موجب کاشفیت و حکایت از چیزی را دارد(  یجنبه)هر چیزی که    ماراتأ  و  رائنقَ  فقدان

 سيوگند، یيك ادای بيا او و )در لوث مظنون به قتل باید معید باشد( شودنمی حسوبمَ ثلوُ مصادیق از ،نفم، عضو و منفعت باشد(  تواند میجنایت  

 .(کند می)چون اید شخص بیشتر در مظان ارتکاب جنایت است اصل برائت در خصوص وی مصداق پیدا ن .گرددمی ئهبرَتَ

 حكم  در  امارات  ذكر لزوم - 316ماده 

 شيود،می درَ قاضی توسط سامه،قَ یا سوگند که مواردی. کند ذکر خود كمحُ در را لوث موجب ماراتأ و رائنقَ سامه،قَ به استناد صورت در است فموظَّ  قضائی  مقام
 .است كمحُ این  مشمول

با عدم درخواست خویش جلوی دلیل   متهم  متهم ندارد، زیرا اگر چنین باشد،اجرای قسامه از جانب مدعی نیازی به درخواست    -1  نکته

آن را به مددتهم   تواندمیز به درخواست مدعی دارد چون قسامه حق مدعی است که  اما اجرای قسامه از جانب متهم نیا  گیردمیمدعی را  
 .شودمیواگذار کند و اگر چنین کاری نکند ضرر دیگری را در بر ندارد بلکه به ضرر خود مدعی تمام  

قرائن و امارات موجوب لوث )ظن( در حکم موجب نقص حکم بوده و تخلف است. ضددمناً  انیدر صورت استفاده از قسامه عدم ب  -2نکته  

 .دینما  انیقرائن و امارات موجب ظن را در حکم خود ب  ستیبا  یم  یقاض زیشود ن  یرد م  یضقسامه توسط قا  ایکه سوگند    یدر موارد
 ثول بر قسامه ترتب - 317ماده 

 نیا ریغ در. گرددمی ئهبرَتَ همتَّمُ و رسدنمی شاکی قسامه به نوبت شود، ارائه دلیلی اگر. شودمی اتهام نفی  بر  دلیل طالبهمُ ،همتَّمُ از  نخست ث،لوُ حصول صورت در
 .نماید قسامه درخواست همتَّمُ از یا کند سامهقَ اقامه تواندمی شاکی ث،لوُ ثبوت با صورت

 سامهقَ براي   مهلت اعطاي -318ماده 

  نایات جِ  در  و  بازداشت موقت()غیر از    مناسب  تأمین  با  عمدی،  نایاتجِ  در  همتَّمُ  ورزد،  خودداری   نیز  همتَّ مُ  از  سامهقَ  طالبهمُ  از  و  نكند  سامهقَ  اقامه  شاکی  اگر

 .ماندمی  باقی شاکی برای آن طالبهمُ یا سامهقَ اقامه حق لكن شودمی  آزاد تأمین بدون  غیرعمدی،
 - تبصره

 از   مهلت  پایان  از  پس  و  کند  سامهقَ  طالبهمُ  همتَّمُ  از  یا  نماید  سامهقَ  اقامه   تا  شودمی  داده  فرصت  شاکی  به  ماه  سه  حداکثر  شود، می   گرفته  تأمین  که  مواردی  در

 .اقامه قسامه کند یا آن را از متهم مطالبه کند( )اید رفع اثر مانع از آن نیست که شاکی مجدداً .شودمی  اثر رفع اخذشده تأمین

 هم تَّمُ توسط  سامهقَ  اجراي عدم - 319ماده 
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 و (شددودمی)در خصوص تعدد شکات و متهمان نیز حکم اید مادد حسب مورد نسبت به هرکدام اجددرا   کنيد  سامهقَ  درخواست  همتَّمُ  از  شاکی  اگر

قددانون  484)و هرگاد قاتل نامعلوم باشد به حکددم مددادد  گرددمی ئهبرَتَ کند، سامهقَ اقامه اگر و شودمی حكوممَ دیه  پرداخت  به  نشود  سامهقَ  به  حاضر  وی

 ایين در. کنيد تجدیيد او علیيه را دعوی نه،یّبَ  یا  سامهقَ  با  دیگر،  بار  برای  ندارد  حقّ  شاکی  و  (شودمیپرداخت    المالتیبمقتول از    یدیهمجازات اسالمی  

 .نماید رد شاکی به را سامهقَ )به هیچ وجه( تواندنمی  همتَّمُ مورد

 .شودمیقسامه کند و او حاضر به قسامه نشود، متهم به پرداخت دیه محکوم   درخواستدر جنایت عمدی، اگر شاکی از متهم    -1نکته 

قسددامه خددودداری نمایددد،   یاقامددهمدعی از    یمطالبهعلیه در صورت  در قتل عمدی که نوبت به قسامه رسیده باشد، اگر مدعی  -2نکته  

 .شودمیمحکوم به پرداخت دیه  

 نیدد ا. در غیددر شددودمیقسامه کند، اگر متهم اقامه قسامه کند تبرئه  درخواستاگر قتلی از مصادیق لوث باشد و شاکی از متهم   -3نکته  

 .شودمیبه پرداخت دیه محکوم    صورت

چنانچه مدعی و شاکی از متهم درخواسددت   ،امه آن را بکنداق نماید یا از متهم درخواست    هماقسامه را ابتدا مدعی می بایست اق   -4نکته  

وان اقامه قسامه را به طددرف مقابددل ت  بار می  تنها یک   ،به عبارت دیگر.  واند اقامه قسامه را به مدعی رد کندی تمتهم نم،  اقامه قسامه کند
 . را رد کرد و آن هم مدعی به متهم است

 دارند  سامهقَ درخواست حق كه اصياشخ - 320ماده 

 اقامه است همچنین. باشد هاآن وکیل یا ولی یا  دم(  ی)شاکی و یا اولیا  دیه،  یا  صاصقِ  حقّ  صاحب  توسط  مورد،  بِسَحَ  باید  ،همتَّمُ  از  آن  طالبهمُ  یا  سامهقَ  اقامه

  ، هم تَُّمي  وسيیله   به  مورد بِسَحَ که همتَّمُ ترائَبَ برای (باشد میقسامه و معرفی کسانی که باید سوگند یاد کنند که قابل توکیل   درخواست)یعنی    سامهقَ

 .نیست توکیل قابل ،افراد وسیله به سوگند تیاناِ.  گیرد می   صورت  ها آن   وکیل   یا   ولی 
 

 مواد مرتبط
 سوگند است.  یاداکنندهسوگند عبارت است از گواه قرار دادن خداوند بر درستی گفتار   :قانون مجازات اسالمی 201ماده  
تصریح شده باشد، طرف را سوگند دهققد، امققا  نامهوکالتدر صورتی که در  تواندمیتقادای سوگند قابل توکیل است و وکیل در دعوا   قانون آیین دادرسی کیفری:  331ماده  

 به جای موکل سوگند یاد کند. تواندمیسوگند یاد کردن قابل توکیل نیست و وکیل ن
 بجققای توانققدمیطرف را قسم دهد لیكن قسم یاد کردن قابققل توکیققل نیسققت و وکیققل ن تواندمیتقادای قسم قابل توکیل است و وکیل در دعوا   :قانون مدنی  1330ماده  

 موکل قسم یاد کند.
به امر دادرسی است جز آنچه را که موکققل اسققتثناء کققرده یققا توکیققل در آن خققالف  شامل تمام اختیارات راجع  هادادگاهوکالت در  قانون آیین دادرسی مدنی:  35ماده    14بند  

 تصریح شود: نامهوکالت، لیكن در موارد زیر باید اختیارات وکیل در  شرع باشد
1... 
 وکالت در قبول یا رد سوگند. -14

 رسد مي ارث به  سامهقَ حق - 321ماده 

 اولیيای دیگير یيا یفّتوَمُ ورثه دیگر توافق به نیاز بدون )جنسیت نقشی در مطالبه قسامه ندارد( ی،فّتوَمُ  وارثان  از  یك  هر  کند  فوت  مدَ  ولیّ  یا  یهلَعَجنیٌمَ  اگر

و نیدداز بدده درخواسددت تمددام وراث  باشد مییکی از وراث کافی  درخواست)پم برای اقامه قسامه تنها  .دارنيد را سامهقَ  اقامه  یا  بهطالِمُ  حقّ  م،دَ

 .نیست(

 قسامه  حق تجزيه امكان - 322ماده 

 ،ليوث وجيود بيا دیگيران حق پدرم را کشته باشد( تواند می)مثالً اید شخص ن کنند،  نفی  متهم  از  را  آن  خصوصیات  برخی  یا  اتهام  اصل  ورثه،  از  برخی  اگر

 .است محفوظ قسامه اقامه برای

 متهم چند  براي قسامه يك كفايت - 323ماده 

از   تددوانمی)پم در صورتی که برخی از متهمان به عنوان شریک و برخی به عنوان معاون تحت تعقیددب باشددند ن  شرکت  به  همتَّمُ  نفر،  چند  اگر

 در آنيان شيرکت اثبات برای سامهقَ یك اقامه باشد، آنان همه علیه ثلوُ و  باشند  )اعم از نفم و مادون نفم(  نایتجِ  یك  در  حکم اید مادد استفادد کرد(

 .نیست یك هر برای سامهقَ اقامه به لزومی و محکوم کرد( ها راآنبا یک قسامه همگی   توانمی)و  است کافی نایت،جِ ارتكاب

با اقامه یك قسامه بر وقوع جرم به صورت شرکت چند نفر در  اثبات جرم است،  در شرکت در جنایت از آنجا که اقامه قسامه از جانب مدعی در راستای    -نکته
 . ها به صورت جداگانه اقامه قسامه نمود و برای هر کدام از آن ءعملیات مجرمانه ثابت می شود و نیاز نیست به تعداد شرکا
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 نفر چند از نفر يك  بودن  جرممُ  ادعاي - 324ماده 

 صاصقِ را نفر یك آن از غیر تواندنمی شاکی شود، اقامه نایتجِ در شرکت بر سامهقَ و است مجرِمُ نفر، چند یا دو از  نعیَّمُ  شخص  یك  تنها  که  کند  ادّعا  شاکی  اگر

نفر باشد هددر    3)مثالً اگر  .  بپردازند   شونده   صاص ِق  به   را   ذکور َم  دیه   مازاد   باید  دیگر کایرَشُ یا شریك باشد او نایتجِ دیه  سهم  از  بیش  شوندهصاصقِ  دیه  چنانچه  و  کند

 یاقامدده: تددا قبددل از  )معنی مخددالف  .نیست  سموعمَ  سامهقَ  اقامه  از  پس  ،بكِرتَمُ  انفراد  به  اقرار  از  شاکی  رجوع  به قصاص شوندد بپردازند(   سوم ک ی کدام  

چهار نفر به صورت شرکت مرتکب قتل عمدی شدد باشند که با توجه به ادعای شاکی مبنی بددر وقددوع قتددل بدده   مثال:  .قسامه مسموع است

 شودمیباید هرکدام یک چهارم دیه به کسی که قصاص    شوند میصورت انفرادی و عدم پذیرش رجوع او از انفراد، سه نفری که قصاص ن

 .(قبل از قصاصت بدهند 

 حق  صاحبان از برخي  توسط سامهقَ درخواست -325ه ماد

 اثبيات بيرای دیگيران حيقّ و کنيدمی طسياقِ را کننيدگانطالبهمُ حيقّ فقط متهَّمُ سامهقَ کنند،  سامهقَ  درخواست  همتَّمُ  از  دیه  یا  صاصقِ  حقّ  صاحبان  از  برخی  اگر

 را که به متهم رد کردد بودند( ییهاآن)  اول  گروه  دیه  سهم  صاص،قِ  استیفای  از  پیش  باید  کنند،  اثبات  را  صاصقِ  موجب  بتوانند  اگر  و  است  حفوظمَ  ادعایشان

 .بپردازند بكِرتَمُ به یا )اولیای دم( هاآن خود به مورد بِسَحَ

 شاكي  توسط سامه قَ اجراي  عدم -326ماده 

 شياکی کند، لمعِ مِدَعَ عایدّاِ آن، خصوصیات یا نایتجِ اصل درباره همتَّمُ و کند سامهقَ طالبهمُ او از و نكند  سامهقَ  اقامه  همتَّمُ  علیه  ثلوُ  حصول  رغمعلی  شاکی  اگر
 اگير و شيودمی آزاد تأمین بدون وی و متوقف دعوی کند، یاد سوگند نایتجِ اصل به لمعِ مِدَعَ بر  همتَّمُ  اگر.  نماید  لمعِ  مِدَعَ  بر  سوگند  تیاناِ  طالبهمُ  وی  از  تواندمی

 از همتَّمُي اگير  لكين  گيرددمی  متوقف  خصوصیات  آن  مورد  در  فقط  دعوی  باشد،  )عمد، شبه عمد یا خطا(  نایتجِ  خصوصیات  به  لمعِ  مِدَعَ  بر  فقط  همتَّمُ  سوگند

 درخواسيت را سيامهقَ اقامه همتَّمُ از دارد حق شاکی و شودمی ردّ لمعِ مِدَعَ به همتَّمُ عایدّاِ کند، یاد سوگند او داشتن لمعِ بر شاکی و  ورزد  خودداری  خوردن  سوگند
 .شودمی حكوممَ دیه پرداخت به نكند سامهقَ اقامه هممتَّ ُاگر صورت این در. نماید

 شكات تعدد - 327ماده 

 ترائَيبَ برای ،همانتَّمُ  دعدُّتَ  صورت  در  لكن  است  کافی  آنان  همه  برای  کافی است(  باریکقسم برای    50)  سامهقَ  یك  اقامه  ،باشد  دتعدّمُ  شاکی  که  یدر صورت

 .شرکت در جرم واحد توسط چند نفر( استثناءبه) است الزم  جداگانه( طوربهقسم  50)مثالً هر کدام   ستقلمُ سامهقَ اقامه هریك،

لوث علیه وی وجود اگر مقتوالن متعدد ولی مدعی واحد باشد برای مثال کشته شدن دو فرزند یک نفر توسط کسی که حالت    -  1  نکته

و دیگر نیازی به اجرای قسددامه در خصددوص  شودمیوجود قسامه توسط مدعی در مورد یکی از دو فرزند قصاص علیه متهم  ابت   با  دارد.
 در مورد قتل دوم قابل اجرا خواهد بددود قسامه مجدداً قتل دوم نیست اما در صورتی که قصاص در مورد مقتول اول به دالیلی ساقط شود

 .(240 ص ،همان ،)مهدی صیادی
 همانتَّمُ دتعدُّ - 328ماده 

خویشان و بستگان ذکور نسبی بایددد قسددم بخورنددد امددا در ) .کند شرکت سامهقَ در دیگر، همتَّمُ نفع به تواندمی هاآن از هریك همان،تَّمُ دعدُّتَ صورت  در

 .ند(توانمیو متهمید دیگر نیز  شودمیاینجا استثنا وارد 

 ثلوُ محدودة به  سامه قَ انحصار - 329ماده 

)استناد به قسامه معلددق  است، شده حاصل اعتباری ندارد( گونهچیهقسامه است و قسامه بدون لوث   یمقدمه)  ثلوُ  که  مقداری  به  نسبت  فقط  سامهقَ

به جنایت در مفهوم کامل آن نیست لذا هم اصل و هم خصوصیات جنایت نیز به صورت انفرادی و یا به صورت اجتماع در شددمول قسددامه 

 نیازمنيد آن در  انفيراد  یا  نایتجِ  ارتكاب  در  شرکت  و  نایتجِ  مقدار  ،خطا  مد،عَ  بهِشِ  مد،عَ  قبیل  از  نایتجِ  خصوصیات  اثبات  و  شودمی  اثبات  موجب  (رند یگیمقرار  

 .است  اتخصوصیّ این در ثلوُ حصول

 سامه قَ اتیان  يا  ثلوُ حصول  عدم -330ماده 

صورت گرفته یا جرم در زمددان یددا مکددان خاصددی رخ دادد  غیرعمدی)مانند اینکه جنایت به صورت عمدی یا  نایتجِ خصوصیات  به  نسبت  اگر

 اثبيات نایيتجِ ارتكاب اصل بخورند، سوگند بكِرتَمُ به نایتجِ انتساب بر فقط و نكنند یاد سوگند خصوصیات آن بر ،سوگند خورندگان یا نشود حاصل  ثلوُ  باشد(

عمد یا غیر عمد کدده در اینجددا دیدده تعلددق  ند ی گوینمکه اید فرد، الف را به قتل رساندد است اما  خورند می)قسم  .گیردمی  قتعلُّ  دیه  و  شودمی

 (.گیردمی

 سامه قَ با  نايتجِ خصوصیات اثبات -331ماده 
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 ماننيد اسيت اثبيات قابل سامهقَ وسیلهبه هاآن از یك هر در ثلوُ حصول صورت در آن اتخصوصیّ شود، اثبات سامهقَ جز به دلیلی با نایت،جِ ارتكاب  اصل  چنانچه
 بودن عمدی لوث، صورت  در  و  شودمی  اثبات  نهبیّ َ با  قتل  اصل  صورت  این  در  که  دهد  شهادت  مدیعَ  قتل  به  دیگری  و  قتل  اصل  به  عادل،  شاهد  دو  از  یكی  آنكه
 .گرددمی ثابت سامهقَ اقامه با قتل

 نفر چند میان ددَّ رَمُ شكل به ثلوُ حصول  - 332ماده 

او نیست بلکه انتساب جنایت به وی  یاشناسنامه)مستلزم شناخت هویت  بكِرتَمُ تعیین از پس شود، حاصل ددَّرَمُ شكل به نفر چند  یا  دو  علیه  ثلوُ  اگر

خصوصی است که امکان شرکت در جرم )اید مورد در    .شودمی  اثبات  نایتجِ  وقوع  او،  علیه  سامهقَ  اقامه  و  دم  ولیّ  یا  یهلَعَجنیٌّمَ  وسیلهبه  مالک است(

 .منتفی باشد بنابراید هرگاد امکان شرکت در جرم باشد دلیلی وجود ندارد که قسامه علیه یک نفر باشد(

بایست مرتكب به  ابتدا می  ،  ای مردد و علیه دو یا چند نفر حاصل شود نیز امكان اقامه قسامه وجود دارد که در این صورت   به گونه   وث در صورتی که ل  -نکته  
 . وسیله مجنی علیه یا ولی دم تعیین شده و سپس علیه او اقامه قسام نمود

 
 لوث بودن  ددَّرَمُ صورت در  سامهقَ  اجراي نحوه -333ماده 

 شيودمی اثبات ددَّرَمُ صورت به نفر، چند از یكی عهده بر نایتجِ شود، اقامه آنان علیه گونههمین به سامهقَ و باشد  ثابت  ددَّرَمُ  شكل  به  نفر  چند  یا  دو  علیه  ثلوُ  اگر
 بير دیيه نكننيد، برخی و کنند یاد سوگند آنان از برخی  یا  ورزند  خودداری  خوردن  سوگند  از  همگی  اگر  .بخورند  سوگند  خود  ترائَبَ  بر  که  خواهدمی  آنان  از  قاضی  و

اگر ممتنع یک نفر باشددد ضددامد پرداخددت تمددام دیدده  )   . شيود می   تقسیم   آنان   میان   مساوی   نسبت   به   دیه   پرداخت   باشند،  دتعدِّمُ  متنعانمُ  اگر.  شودمی  ثابت  متنعانمُ

  آنيان   میيان   مساوی   نسبت   به   دیه  قتل، غیر در و شودمی پرداخت المالیتُبِ از دیه قتل، در خصوص  کنند،  یاد  سوگند  خود  ئتراَبَ  بر  آنان  همه  اگر  خواهد بود( 

 . گردد می   تقسیم 

در موارد علم اجمالی به ارتکاب قتل توسط یک نفر از دو یا چند نفر معین در صورت عدم وجود لددوث و تقاضددای صدداحب حددق   -1نکته  

 .شودمیپرداخت   المالبیتبرای ادای سوگند، در صورت ادای سوگند توسط متهمین، دیه از  
 شاكي توسط سامهقَ  درخواست و  ثلوُ تردد - 334ماده 

)قسددامه حددق اسددت پددم اجددرای آن نیدداز بدده   کنيد  سامهقَ  اقامه  درخواست  آنان  از  شاکی  چنانچه  باشد،  ثابت  ددَّرَمُ  شكل  به  نفر  چند  یا  دو  علیه  ثلوُ  اگر

 متنعمُ بر دیه پرداخت سامه،قَ قامهإ از آنان از برخی یا همه  خودداری  صورت  در.  کند  سامهقَ  قامهإ  باید  آنان  از  یك  هر  یا ولی دم دارد(  یهلَعَجنیٌّمَ  درخواست

)اعم از عمد، شبه عمد یا    قتل،   در   کنند،  سامهقَ  اقامه  همگی  اگر.  شودمی  تقسیم  آنان  میان  مساوی  نسبت  به  دیه  پرداخت  متنعان،مُ  ددُّعَتَ  درصورت  و  شودمی  ثابت

 گردد می  پرداخت   المال یُتِب  از   دیه   ( خطای محض 
 

 مواد مرتبط
، توسط یک نفر از دو یا چند نفر معین، در صورت وجود لوث بققر برخققی از اطققراف علققم اجمققالی، تیجنادر موارد علم اجمالی به ارتكاب  :اسالمیقانون مجازات   477  ماده

نند در خصققوص قتققل سوگند کند که اگر همگی سوگند یاد ک یمطالبهاز متهمان  تواندمیو در صورت عدم وجود لوث، صاحب ح    شودمیطب  مواد قسامه در این باب عمل  
 .شودمیو در غیر قتل، دیه به نسبت مساوی از متهمان دریافت    شودمیپرداخت   المالبیتدیه از 

مخیراند برای دریافت دیه به هریک از متهمان مراجعققه کننققد و در ایققن امققر تفققاوتی  یهَلعَجنیٌّمَدم یا  رار متهمان باشد، حسب مورد اولیایعلم اجمالی، اق  منشأتبصره: هرگاه  
 و قتل و غیر قتل نیست. غیرعمدیبین جنایت عمدی و  

 افراد  از  برخي علیه  ثلوُ تحقق - 335ماده 

 ،عیدَّمُي ادعای مقدار به نایتجِ سامه،قَ با نماید، را نایتجِ  ارتكاب  در  شارکتمُ  ادعای  بیشتری  افراد  علیه  شاکی  و  شود  حاصل  افراد  از  برخی  علیه  تنها  ثلوُ  چنانچه
 از نفير دو شيارکتمُ علیيه فقيط ثلوُ و باشد مردی مدیعَ قتل در ردمَ سه مشارکت عیدَّمُ مدَ ولیّ آنكه مانند شودمی اثبات است شده حاصل  ثلوُ  که  یدر مورد

 سبب به باید ،کند صاصقِ را نفر دو  هر  بخواهد  مدَ  ولیّ  اگر.  است  ثابت  سهمشان  مقدار  به  دو  آن  علیه  صاصقِ  حقّ  نفر،  دو  آن  علیه  سامهقَ  اقامه  از  پس  باشد،  آنان
 .بپردازد شوندگانقصاص از یك هر به را دیه مسوّ دو مرد، سه اشتراک به خود اقرار

 - تبصره

 ،، شرکت افراد بیشتر را به نحو تردیدابتدامگر اینكه از    (نفر  2نفر حاال بگوید    3اول بگوید  )یعنی    پذیرفته نیستبه شرکت افراد بیشتر    اقراررجوع شاکی از  

سيوگند فی کرده و بر ارتكياب قتيل توسيط افيراد کمتير  نایت نَاند نیز شرکت افراد دیگر را در ارتكاب جِتیان سوگند کردهسامه اِذکر کرده باشد و کسانی که در قَ
 .یادکرده باشند

 ق.م.ا( 455ر.ک ماده  ) هقَسام صابنِ - 336ماده 
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 پنجياه  سيوگند  قددانون مجددازات اسددالمی(  456)برای دیدن نصاب قسامه در جراحات رجوع کنید به مددادد    ،مدیعَ  قتل  اثبات  برای  سامهقَ  صابنِ

از هر درجه اعم از سببی یا نسبی و اعم از امی، ابددی یددا  )و است عیدَّمُ بستگان و خویشاوندان از عاقل، قاصد و مختار باشد()بالغ،    مرد  (اصوالً)

 .)اجرای قسامه در جلسات متعدد فاقد منع است( شودنمی ثابت قتل سوگند تكرار با. ابوینی(

 تواندددمیطریق قسامه، مدعی باید در هر حال پنجاه نفر برای ادای قسم حاضددر کنددد و خددودش    در طریق ا بات قتل عمدی از  -1نکته  

 یکی از آنان باشد.

قسامه در هیچ موردی متوجه عاقله نیست و در صورتی که جنایت بر طفل وارد شود اگر قتل باشد و از موارد لوث باشد طبددق   –  2نکته  

، ولددی او بدده همددراه سددایر یددهلَعَجنیٌّمَو اگر جنایت غیر از قتل باشد به جای طفل صددغیر   دشومیعمل    قانون مجازات اسالمی  336ماده  
مددورخ   7/7621مشددورتی شددماره    ینظریدده)  بستگان نسبی مرد او، قسددم یدداد خواهنددد کددرد و همچنددین اسددت در مددورد طفددل جددانی.

26/10/1384) 

از حد نصاب باشد تکرار قسم تا حد نصاب )پنجاه قسم( بددرای برائددت مجدداز اسددت  ترکماگر تعداد خویشاوندان و بستگان متهم   -3  نکته

 چه خودش به تنهایی باشد و پنجاه قسم بخورد و چه پنج خویشاوند داشته باشد و هرکدام ده قسم بخورند.
 سامهقَ  در شاكي سوگند احتساب - 337ماده 

 .شودمی حسوبمَ صابنِ جزء ،زن خواه باشد مرد خواه شاکی، سوگند

 هم تَّمُ توسط سامهقَ  تكرار - 338ماده 

 ،ررَّقَمُ  صابنِ  مقدار  به  مورد  بِسَحَ  باید  صورت،  این  در  که  نماید  سامهقَ  اقامه  خود،  برائت  برای  باید  همتَّمُ  کند،  سامهقَ  اقامه  درخواست  همتَّمُ  از  شاکی  که  صورتی  در

)امکان   شودمی  تكرار  او  خود  یا  آنان  توسط  صاب،نِ  ققُّحَتَ  تا  سوگندها  باشد،  صابنِ  از  کمتر  آنان  تعداد  اگر.  باشد  داشته  سوگند  اداکننده  قسم(  50)مثالً در عمد  

 نمایيدمی تكيرار را سيوگندها هميهخواه مرد باشيد خيواه زن،  ،همتَّمُ خود سوگند،  اداکننده  نداشتن  با  و  (شودمیتکرار قسم از مدعی علیه در قتل پذیرفته  

امددا  گیردنمیسخت  گذارقانون)در اینجا چون برای برائت است    .شودمی  ئهبرَتَ  و  مدعی علیه موافق اصل برائت است(  یناحیه)تکرار قسم از  

 مجازات اسالمی بخت دیات(.قانون  456و  455رجوع کنید به مواد  )(کند میدر فرض اثبات قتل سختگیری 

 قسامه   براي  سوگند شرايط لزوم - 339ماده 

 210الددی  201رجوع کنید بدده مددواد ) .شيودمی رعایت است شده ذکر سوگند تیانا برای که قانون  این«  یاتکلّ»  لاوّ  کتاب  در  ررَّقَمُ  شرایط  همه  سامه،قَ  در

 (.1392قانون مجازات اسالمی مصوب  

 سوگند  اداكنندة لم عِ كفايت -340ماده 

 اداکننيده عليم منشيأ قاضی، نیست الزم همچنین.  است   کافی   کند، می   یاد   سوگند   آن   بر   آنچه   به   وی   لم ِع و باشد بوده نایتجِ ارتكاب شاهد سوگند، اداکننده  نیست  الزم

)تصمیم قاضی به فقدان علم باید مسددتند و مسددتدل   .است  عتبرمُ  نباشد،  آن  الفبرخِ  عتبریمُ  دلیل  تا  سوگند  اداکننده  سوی  از  علم  عایدّاِ  و  بداند  را  سوگند

 .است بالمانع سوگند اداکننده از قضائی مقام بررسی و تحقیق صورت هر در باشد(

 صحت قسامه منوط به علم و یقین است.  -  1نکته 
 لم عِ فقدان احتمال  صورت در  تحقیق لزوم -341ماده 

 از پيس  اگير.  است  موضوع  بررسی  به  فموظَّ  قضائی  مقام  خورد،می  سوگند  بانیتَ  با  یا  مانگُ  و  ظن  اساس  بر  و  لمعِ  بدون  سوگند،  اداکننده  که  باشد  آن  احتمال  اگر
 . است   معتبر   وی   سوگند   نشود،   حراز اِ   یادشده   امور  بررسی،

 خورندگان  سوگند  اطالع  احتمال  لزوم - 342ماده 

سوگند ممکد است به نحو  اداکنندد)اطالع و آگاهی  .باشيد هوجَّمُ نایت،جِ وقوع بر آنان  اطالع  احتمال  که  باشند  کسانی  از  سوگند  اهداءکنندگان  است  الزم

 .باشد و ضرورت ندارد. خود شاهد واقعه بودد یا در زمان وقوع جنایت شرایط الزم را دارا بودد باشد(  میرمستق یغ

 دروغ سوگند مكافات و  جازاتمُ اعالم -343ماده 

یعنددی  -پنهان کردن حقیقددت) وریهتَ جواز عدم و دروغ سوگند خرویِاُ كافاتمُ و قانونی جازاتمُ سامه،قَ اجرای  از  پیش  مختار است(  )کامالً  تواندمی  قاضی

بدده   که مقصود گویندد آن الفاظ نبددودد اسددت  کند میجایز نیست که سوگند خورندد الفاظی را بیان کند که ظاهر آن الفاظ داللت بر معنایی  

 اداکننيدگان برای را  آن  در  (کشد یمولی باطد آن را به رخ شنوندد    کند میعبارتی کذبی است که ظاهر راست دارد و گویندد ظاهر آن را قصد  

 .کند بیان سوگند
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 مواد مرتبط
به شش ماه تا دو سال حققبس محكققوم  دینمااو شده باشد سوگند دروغ یاد  قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات: هرکس در دعوای حقوقی یا جزایی که قسم متوجهِ 649ماده  

 خواهد شد.

 آن  قامةا  از  پس سامهقَ  بطالن -344ماده 

)و در  شيودمی باطيل سيامهقَ گيردد، اثبيات سيامهقَ شيرایط قيدانفُ  یا  و  شود  یافت  سامهقَ  برخالف  عتبریمُ  دلیل  كم،حُ  صدور  از  پیش  و  سامهقَ  اقامه  از  پس  اگر

 باشيد كيمحُ صيدور  از  بعد  چنانچه  و  (شودمیمتناسب آزاد    تأمیدقسامه در جنایات عمدی متهم با    اداکننددصورت نبودن دلیل دیگر و تا آوردن  

مثال: اگر پم از اجرای قسامه و صدور حکم قطعی بر اساس آن، معلددوم شددود ) .است  دادرسی  اعاده  موارد  از  موضوع  (است  یمنظور حکم قطع)

 .(اند خورددکه برخی از اداکنندگان سوگند، به دروغ سوگند  

کنندددگان سددوگند، بدده دروغ سددوگند از ادا  خددیاگر پس از اجرای قسامه و صدور حکم قطعی بر اساس آن معلددوم شددود کدده بر  -1نکته  

 .شودمیمورد از جهات اعاده دادرسی محسوب   اندخورده

چرا که تا قبل از آن امکان اعتراض به حکم از طریق تجدید نظددر خددواهی .  صدور حکم قطعی است  ،منظور ماده از صدور حکم  -2نکته  

ی تددوان بدده رای نظر یعنی اعاده دادرسددی مدد   در صورت قطعیت یافتن حکم از طرق خاص یا استثنایی تجدید  .به شیوه عادی وجود دارد
 .اعتراض نمود

 مواد مرتبط
جنایققات مناسققب و در  تققأمین، بققا ورزد، مققتهم در جنایققات عمققدی یخوددارقسامه از متهم نیز  یمطالبهقسامه نكند و از  یاقامهقانون مجازات اسالمی: اگر شاکی    318ماده  

 .ماندمیآن برای شاکی باقی  یمطالبهقسامه یا   یاقامهح   لیكن  شودمیآزاد   تأمین، بدون غیرعمدی
قسققامه کنققد و پققس از پایققان مهلققت از  یمطالبققهقسامه نماید یا از مققتهم  یاقامهتا  شودمی، حداکثر سه ماه به شاکی فرصت داده شودمیگرفته  تأمینمواردی که   تبصره: در
 .شودمیاثر   رفع  اخذشده  تأمین

 قسامه  اقامة   از پس دعوي تجديد ممنوعیت - 345ماده 

)چه حکمی صادر شدد باشد و چه حکمددی  .کنيد تجدید متهم علیه را دعوی قسامه، یا بینه با تواندنمی شاکی متهم، توسط  )صحیح(  قسامه  اقامه  از  پس

 .صادر نشدد باشد(

 است.  یفریک یماده، اعتبار امر مختومه  نیعلت حكم موجود در ا -نکته

 حكم  صدور از  پس سامهقَ  بطالن احراز  صورت در دادرسي   اعادة -346ماده 

 الزاماً) سوگند بودن دروغ یا کنند ولدُعُ سوگندشان از سوگند،  کنندگانادا  از  برخی  آنكه  مانند  شود  ثابت  سوگندها  از  برخی  یا  همه  طالنبُ  ،كمحُ  صدور  از  پس  اگر

 صادرکننده دادگاه برای سوگند، نبودن لمعِ روی از یا (باشد  میرس  یاقرارنامهممکد است برابر    یو حتحکم نخواهد بود    صادرکنندددر نزد دادگاد  

 .)اعادد دادرسی راجع به برائت نیست( .است دادرسی اعاده هاتجَ از مورد شود، ثابت )قطعی( كمحُ
 

 صاصقِ  صاحب حقّ -فصل پنجم 

 صاص قِ  حقّ بودن گذشت قابل - 347ماده 

)امکددان  .کنيد گذشيت  ميال  یيا  حيقّ  برابر  در  ه،حِصالِمُ  با  یا  انیجّمَ  طور  به  تواندمی  كمحُ  اجرای  یا  رسیدگی  ،عقیبتَ  مراحل  از  مرحله  هر  در  صاصقِ  حقّ  صاحب

 ق.م.ا( 104مستند به مادد   باشد می)از جمله جرائم قابل گذشت  مصالحه یا گذشت قبل از اجرای حکم وجود دارد(

واند از جانی  ت  می (  حتی در زمان اجرای حكم)بنابراین صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل رسیدگی  .  گذشت در جنایات محدودیت زمانی ندارد   -نکته
در    ،و در مورد جنایات مادون نفس  612موجود در ماده    عزیرشود ولی دادگاه می تواند قاتل را به تی  قصاص منتفی م  ،حصول گذشت اولیای دم  . باگذشت نماید

 . بخش تعزیرات محكوم نماید م. ا. .ق 614صدور صورت شمول به تعزیر موضوع ماده 

 
 رسد مي ارث  به صاصقُ حقِّ - 348ماده 

 هدداآن یهمددهند قصاص کنند و اید حق برای توانمیوراث مقتول به جز همسر  یهمه) .رسيدمی ارث به قانون این  در  جرَندَمُ  رحشَ  به  صاص،قِ  حقّ

 ثابت است(

 یه َلعَجنيٌّمَ فوت از  قبل صاصقِ ممنوعیت -349ماده 
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 عَلَیيهمَجنیٌّ  فيوت  سيبب  نهایت  در  نایتجِ  چنانچه  ،نماید  بكِرتَمُ  قتل  به  اقدام  که  یدر صورت  و  کند  صاصقِ  را  بكِرتَمُ  ،عَلَیهمَجنیٌّ  فوت  از  پیش  تواندنمی  مدَ  ولیِّ
 ( ایين302ماده ) شمولمَ بكِرتَمُ دارد اعتقاد مدَ یّول  که  موردی  در  مگر  شود؛می  حكوممَ  قانون،  در  ررَّقَمُ  عزیرتَ  به  صورت  نیا  ریغ  در  است،  صاصقِ  قحَستَمُ  نشود

 .قانون مجازات اسالمی قتل مذکور شبه عمدی است( 292به استناد بند ب مادد  چراکه) .ستین صاصقِ قحَستَمُ صورت، نیا در که است قانون

 متعدد مدَ  اولیاي  براي صاصقِ حق ثبوت - 350ماده 

 جداگانيه  طيور  بيه  آنيان  از  یك  هر  برای  صاصقِ  حقّ  و حق قصاص دارند(  شوند می)مادر و دختر جزء اولیاء دم محسوب    م،دَ  اولیای  ددُّعَتَ  صورت  در

 .است ثابت

 م دَ  وليّ -351ماده 

 حيقّ کيه او زوجه یا زوج جزبه (بردمیچراکه ولدالزنا تز زانی یعنی پدر طبیعی خود ارث ن شودمی)شامل ولدالزنا ن است مقتول  ورثه  همان  م،دَ  ولیّ

 -شددوند مینندارند چون زوج و زوجه ولی دم محسوب    قصاص در مورد همسر خود را اصوالً  درخواست)زوج یا زوجه حق    .ندارد  صاصقِ

 .(زوج و زوجه در قصاص و عفو اختیاری ندارند 

قصاص تبدیل به دیه یا وجه المصالحه شود در   ،هر چند زوج و زوجه در قصاص نمودن یا نمودن مرتكب نقشی ندارند ولی در صورتی که به هر دلیل  -1نکته  

 . آن سهیم خواهند بود
ا  -2نکته   رند ولی می توانند حق قصاص را به صورت  ب  میرث نباید دقت شود که هرچند زوج و زوجه به صورت مستقیم از مجنی علیه حق قصاص را به 

در این حالت  .  فوت نماید  ،باشد که فرزند قبل از تقاضای قصاص  ارای همسر و فرزند می علیه دمجنی  ی که مانند حالت.  غیرمستقیم و از اولیای دم به ارث ببرند
 . دارای حق قصاص می شوند (مادر یا پدر)در اینجا  زوج یا زوجهرسد که در این حالت    قصاص از جانب فرزند به مادر یا پدرش به ارث می

 ديه از مقتول  همسر ارث - 352ماده 

 و صياصقِ خواهيان م،دَ اولیيای از برخی اگر. بردمی ارث آن از نیز مقتول همسر شود، هحِصالِمُ یحقّ یا مال به یا شود دیه به بدیلتَ ،علت  هر  به  صاص،قِ  حقّ  اگر
 .بردمی ارث باشند،می دیه خواهان که کسانی دیه سهم از مقتول، همسر باشند، دیه خواهان برخی

مقتددول فددردی غیددر از شددخص ب و دارای  شددودمیقتددل مشددخص  قیدد تحق پس از تیراندازی شخص الف به سوی شخص ب و    -1نکته  

 .شودمیمحکومیت قطعی به ارتکاب جرم حدی مستوجب سلب حیات بوده است. شخص الف در این حالت تعزیر 

دیدده   یمطالبددهنددد  توانمیزوج و زوجه در صورتی که قتل ارتکابی عمدی باشد و برخی از اولیاء دم درخواست قصاص کننددد ن  –  2نکته  

 (329ص  ،همان، دکتر گلدوایان)  ستینایشان    یدیهکنند و اجرای قصاص منوط به پرداخت سهم  

  ، شکایت زوج و زوجه   ی   بایست در نتیجه   به عبارت دیگر می   . شکایت دارند هر چند زوج و زوجه حق قصاص یا عفو از آن را ندارند ولی حق    -3نکته  

 . صدور حکم قصاص منوط به مطالبه سایر اولیای دم است   ، تشخیص داده شود تل عمدی  تعقیب کیفری آغاز شود و پس از رسیدگی چنانچه ق 

 

 صاصقِ  حقّ وراثت  -353ماده  

از باب ورثه صاحب حددق قصدداص ندده از بدداب همسددر  )   . باشيد   عََلیه َمجنیٌّ  همسر   اگر   حتی   رسد می   او   ورثه   به   صاص ِق  حّق  کند،   فوت   صاص ِق  حّق  صاحب   هرگاه 

مقتول است که با فوت عمو دختددر وی    ی ورثه مثال: اید مورد حالتی است که مقتول با دختر عموی خود ازدواج کردد است و عمو تنها    َعَلیه َمجنیٌّ

حق قصدداص    ی دارندد دارای یک فرزند باشد که تنها    َعَلیه َمجنیٌّیا    صاحب حق قصاص شود   تواند می پدر خود است    ی ورثه یعنی همسر مقتول که  

 . ( رسد می به ارث    َعَلیه َمجنیٌّهمسر   شود می باشد و اید فرزند قبل از اجرای قصاص فوت نماید حق قصاص به مادرش که 

رسد اما عموی  حق قصاص به عمویش به ارث می   .باشد و مجنی علیه هیچ وارثی به جز عمویش ندارددختر عموی وی می تول،  علیه مقهمسر مجنی   -1نکته  
علیه تنها دارای یك عموی مجنی   .سدر  علیه ارث میمجنی   عمویدر این صورت حق قصاص به وارث  .  کندفوت می   ،علیه قبل از اجرای قصاص یا گذشتمجنی

 . دی رسم یهمجنی عل اشد و طبیعتاً حق قصاص از مرتكب به همسرب علیه میدختر است که همان همسر مجنی 

 م دَ  ياولیا  بودن محجور - 354ماده 

)اولیاء دمددی کدده  دارد گذشت و هحِصالِمُ صاص،قِ حقّ تشانحَصلَمَ رعایت با آنان ولیّ باشند، جنونمَ یا غیرصَ آنان،  از  برخی  یا  مدَ  اولیای  همه  یا  عَلَیهمَجنیٌّ  اگر

 اگير. بمانيد منتظير آنيان فاقهاِ یا بلوغ زمان تا تواندمی همچنین و دیگر نخواهد داشت(یا مجنون پم از بلوغ و افاقه حق قصاص را   صغیر هستند و

 دیه سهم تأمین یا دااَ خواهان جنونمَ یا غیرصَ ولیّ که صورتی در لكن کنند صاصقِ را بكِرتَمُ  توانندمی  باشند، صاصقِ خواهان  و عاقل و کبیر م،دَ اولیای از  برخی
 آنيان ورثيه به مدَ ولیّ یا عَلَیهمَجنیٌّ مرگ تعلَّ به صاصقِ حقّ که مواردی در ،ماده این فادمُ. کنند عمل  او  خواست  طابقمُ  باید  باشد  هاآن  سوی  از  خود  یهلَعَمولی

سددبق  )یعنی عطف بدده مددا .اسيت جاری نیز است شده واقع قانون این شدن االجراالزم از پیش که  نایاتیجِ  مورد  در  كمحُ  این.  است  جاری  نیز  شودمی  نتقلمُ

 .(شودمی
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اگر در میان اولیای دم مقتول، ولی دم صغیری وجود داشته باشد، نسبت به سهم صغیر ولی از حق قصدداص مصددالحه و گذشددت   -1نکته  

 دارد.

در صورتی که همگی اولیای دم صغیر یا مجنون باشند، ولی آنان با رعایت مصلحتشان، حق قصاص مصالحه و گذشت دارد و یا   -2نکته  

 آنان منتظر بماند.  یافاقهتا زمان بلوغ یا   تواندمی

 عمومی دیوان عالی کشور رجوع کنید.  هیئت 2/8/1365-31در رابطه با این ماده به رأی وحدت رویه   -3نکته 

با رعایت مصلحت آنان، حق قصاص، مصالحه، گذشت یا انتظار تا زمان رفددع  هاآنهرگاه بعضی از اولیای دم محجور باشند، ولی   -4نکته  

 حجر را دارد.

سال سن داشددته و رشددد وی  ابددت نشددده باشددد در نظددر   18از    ترکمبه سن بلوغ رسیده، ولی    چنانچه ولی دم در قتل عمدی  -5نکته  

 شخص بالغ در خصوص تقاضا یا اسقاط قصاص معتبر است هر چند رشد وی احراز نشده باشد.

، بنددابراین در صددورت قصاص قاتل اسددت  گرددیماصل محسوب  مطابق قانون مجازات اسالمی آنچه برای مجازات قتل عمدی    –  6نکته  

عفو قاتل، نظر کسی مالک صدور حکم قرار خواهد گرفت کدده  ای هید اخذقصاص یا   یمطالبهدر    هاآنعدم توافق همگی    تعدد اولیاء دم و
 .(466ص  ،همان ،)سید مهدی حجتی  مطابق اصل است

 نین جَ بودن م دَ وليّ - 355ماده 

)اهلیت تمتع با زندد متولددد شدددن شددخص در اشددخاص  .شود متولد زنده  که  شودمی  حسوبمَ  مدَ  ولیّ  صورتی  در  نینجَ  قانون،  این(  354)  ماده  مورد  در

 .(شودمیحقیقی متصور 

بعد از تولد، فوت    یاگر لحظه ا  یشود. حت  یماده شرط شده است و طفل به محض تولد صاحب حق قصاص م  نیداشتن طفل در ا  اتیح  یادامه    تیقابل  -نکته
 زوجه مقتول باشد.  ایورثه زوج  نكهیرسد ولو ا ی به ورثه اش به ارث م یحق قصاص و ر،یکه در صورت تأخ دینما

 ولي فقدان - 356ماده 

 ،او ولیِّ یا و باشد نداشته ولیّ  است  مجنون  یا  غیرصَ  که  میدَ  ولیّ  یا  و اعم از ایرانی یا غیر ایرانی(  رمسلمانیغ)اعم از مسلمان و    عَلَیهمَجنیٌّ  یا  مقتول  اگر

  بيه   را   آن   اختیيار   ایشيان،  موافقيت  صيورت  در  و  رهبيری  مقام  از  ستیذانإ  با  هقضائیّ  هقوِّ  رئیس  و  است  رهبری  مقام  ،او  ولیّ  نباشد،  دسترسی  او  به  یا  و  نشود  شناخته

نمایددد    حق قصاص را به دیه تبدددیل   تواند می اما    )در اید مورد حق عفو بالعوض توسط دادستان وجود نخواهد داشت   . کند می   فویض َت  مربوط   های تان دادِس

 . ( فیذ نیست ن ار از جانب دادستان قابل ت البته دقت شود که اید اختی 

اگر به ولی دم مقتول دسترسی نباشد، در خصوص تعقیب و اجرای مجازات علیه قاتددل، دادسددتان نسددبت بدده تعقیددب مجددرم و   -1نکته  

 تقاضای قصاص یا دیه اقدام خواهد کرد.
 مديعَ نايتجِ  در  وارث نبودن م دَ وليّ - 357ماده 

 بيه مدَ وليیّ باشد، ورثه از مدی،عَ نایتجِ در (کند میبه معاون نشدد است پم اعمال اید مادد در مورد معاون صدق ن  یاشارد)  شریك  یا  بكِرتَمُ  اگر

و  بددردمیحالت اگر قتل عمدی باشد قاتل از دیه و اموال ارث ن)در اید  .بردنمی ارث  به  نیز  را  صاصقِ  حقّ  و  ندارد  دیه  و  صاصقِ  حقّ  و  آیدنمی  شمار

 قانون مجازات اسالمی بخت تعزیرات(. 451رجوع کنید به مادد  )(بردمیباشد فقط از دیه ارث ن خطای محضاگر قتل شبه عمدی یا  

، دیه و ارث بردن حق قصاص و در کددل سددقوط ه مورث باعث از بین رفتن حق قصاص، علیرتکاب جنایت از جانب ولی یا ور ها  -1  نکته

 .(276ص  ،  همان،  )مهدی صیادی  شودمیعنوان ولی دم بودن 

 حجورمَ  وليّ  توسط رمجُ ارتكاب -358ماده 

 .ندارد والیت مورد، این در باشد،  آن  در  شریك  یا  شود  )علیه صغیر یا مجنون(  مدیعَ  نایتجِ  بكِرتَمُ  او،  ولیّو    باشد  جنونمَ  یا  غیرصَ  م،دَ  ولیّ  یا  عَلَیهمَجنیٌّ  اگر

را به قتل برسدداند و   زن خود  عمداًمانند آنکه مردی    شودمیپم معاونت را شامل ن  ،)اید مادد تنها به مباشرت و مشارکت اشارد کردد است

پم از ارتکاب به عنوان ولی فرزند صغیر خود صاحب حق قصاص باشد اما   تواند میحالت ن  در ایددارای فرزند صغیر یا مجنون باشد که  

 .(در سایر موارد والیت همچنان باقی است

همین قانون، والیت ولددی قهددری تنهددا در صددورت ارتکدداب   356قانون مجازات اسالمی و مستنبط از ماده    358توجه به ماده    با  -1  نکته

والیت ولددی قهددری بدده قددوت خددودش  غیرعمدیدر خصوص مورد جنایت ساقط ولی در مورد جنایت    هیعلیمولجنایت عمدی نسبت به  
 .(10/2/1393  مورخ  265/93/7مشورتی شماره    ینظریه) استباقی  
 آن  از گذشت يا  ديه يا صاص قِ درخواست امكان - 359ماده 
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 )مثل اینکه یک مرد مسلمان یک مددرد مسددلمان را بدده قتددل رسدداندد باشددد(  ،نباشد  دیه  لِفاضِ  ردِّ  به  شروطمَ  صاصقِ  اگر  صاص،قِ  حقّ  ثبوت  موارد  در

)چراکه در جنایددت عمدددی   .دارد  او  رضایت  و  بكِرتَمُ  با  هحِصالِمُ  به  نیاز  باشد،  دیه  خواهان  اگر  و  نماید  گذشت  یا  صاصقِ  تواندمی  تنها  م،دَ  ولیّ  یا  عَلَیهمَجنیٌّ

بددا جددانی صددورت  عَلَیددهمَجنیٌّبا توافق و رضایت یا  بایستمیاصل بر قصاص مرتکب است، بنابراید دریافت دیه که مجازات بدلی است 

 .گیرد(

فاضددل دیدده را بدده مددرد  انددداولیاء دم زن، قبل از قصاص موظفاگر مردی مرتکب قتل عمدی زنی شود و هردو مسلمان باشند،    -1  نکته

اما اگر اولیاء دم زن خواهان دیه به میزان مقرر در قانون بددرای زن باشددند و در واقددع از قصدداص  ؛ند قصاص کنندتوانمیبپردازند و سپس 
رضایت قاتل نیسددت. ایددن حکددم در   و یا جلبمقرر است و در این مورد نیازی به توافق    یدیهانصراف داده باشند، قاتل ملزم به پرداخت  

 .(287ص ، همان ،مهدی صیادی) ص شونده است باید اجرا شودتمام مواردی که قصاص مستلزم پرداخت فاضل دیه به قصا

آن  ،یتواند بدون موافقت جددان یدم نم یول ای هیعلیق. م. ا.( و مجن 16اوالً  به الذات قصاص است )ماده  یعمد تیمجازات جنا-2نکته  

 360. اما مطددابق مدداده  دیگذشت نما  ایقصاص کرده    تواندیو تنها م  دیمصالحه نما  هیاز د  شتریب  ایبه وجه کمتر    ایکرده    هیبه د  لیرا تبد
مرتکب   یکه مرد  ییباشد، مانند جا  هیدم مشروط به پرداخت فاضل د  یایاول  ای  هیعل  یقصاص از طرف مجن  یانجام اجرا  چنانچهق. م. ا.  

 .است ریمرتکب، مخ  تیمقرر در قانون و بدون رضا  هیو گرفتن د  هیقصاص با ردّ فاضل د  انیبشود، صاحب حق قصاص، م  یقتل زن
 ديه  گرفتن و  ديه فاضل  ردِّ با صاصقِ ِمیان اختیار - 360ماده 

 حيقّ صياحب را به قتددل رسدداندد باشددد(  زنی،  مردیحالتی که    )مانند   ،است  شوندهصاصقِ  به  دیه  فاضل  پرداخت  مستلزِمُ  صاص،قِ  اجرای  که  مواردی  در

 .است ریَّخَمُ، بكِرتَمُ رضایت بدون ولو قانون در ررَّقَمُ دیه گرفتن و دیه ِلفاضِ ردِّ با صاصقِ میان صاص،قِ

 به رضایت جانی نیست.دیه منوط   اخذاگر اجرای قصاص مستلزم پرداخت دیه به قصاص شونده باشد،    -1نکته 

 .گیردنمیفاضل دیه جهت اجرای قصاص مشمول تغلیظ قرار    -2نکته 
 شرط حصول  تا صاصقِ حقّ بقاي -361ماده 

 اگر   َمجنیٌّعََلیه  یا  ولّی  دَم،   گذشت   و   اسقاط   حّق  قِصاص  را   مَشروط  به   پرداخت   وَجُهالمُصاِلِحه   یا   امر   دیگری  کند،  حّق  قِصاص  تا   حصول  شرط ،   برای   او   باقی   است . 
 

 مرتبطمواد  
که آن شرط یا معل  علیه تحق  یافته باشد. همچنققین  شودمیگذشت باید منجز باشد و به گذشت مشروط و معل  در صورتی ترتیب اثر داده   :قانون مجازات اسالمی  101ماده  

 عدول از گذشت، مسموع نیست.
در رط یا معل  علیه اسققت. مجازات در جرائم قابل گذشت منوط به عدم تحق  ش گذشت مشروط یا معل  مانع تعقیب، رسیدگی و صدور حكم نیست، ولی اجرای  -1تبصره  
 .شودمیمناسب آزاد    تأمینبا   هیعل محكومصورت،    این

 یید دادستان است.تأثیر گذشت قیم اتفاقی، منوط به تأ -2تبصره 

 شرط حصول  مِدَعَ صورت در دادگاه اقدام  نحوه - 362ماده 

 حفيوظمَ حقّ قصياص نشود، قمحقَّ شرط یا نباشد خود دتعهُّ دادن انجام  یا  المصالحهوجه  پرداخت  به  قادر  یا  حاضر  بكِرتَمُ  شروط،مَ  گذشت  یا  هحِصالِمُ  از  پس  اگر

)مرتکب تالش خددود را بدده    . باشد   نیز   د تعهُّ  ندادن   انجام   فرض   شامل   ه ِحصاِلُم  مگر   شود می   ارجاع   حکم(   صادرکنندد )دادگاد    دادگاه   همان   به   بررسی   برای   پرونده   و  است

 . باشد به عبارتی تعهدش تعهد به وسیله است(   تعهد کافی برای انجام تعهد خود مبذول داشته باشد و وی عاجز از انجام    ی اندازد 

ولی قاتددل از پرداخددت مبلددغ   کنندمیپیرو موافقت قاتل و اولیای دم مقتول، آنان به شرط گرفتن مبلغی پول از قصاص گذشت    -1نکته  

 . در این صورت به دلیل عدم تحقق شرط، حق قصاص برای اولیای دم محفوظ است.کندمیخودداری  
 گذشت با صاصقِ حقّ سقوط - 363ماده 

ثیری در )ایددد گذشددت تددأ  صياصقِ  حيقّ  سقوط  موجب  )گذشت پیت از جنایت مسموع نیست(  آن،  از  پس  یا  كمحُ  صدور  از  پیش  ه،حِمصالِ ُ یا  گذشت

 .)از جمله جرائم قابل گذشت است( .است مجازات مرتکب از باب تعزیر ندارد(

جلددب رضددایت مجدددد از هرگاه مرتکب شرط یا تعهد خود را انجام دهد حق قصاص به خودی خود سدداقط اسددت و نیددازی بدده    -1  نکته

 صاحب حق قصاص نخواهد بود.

در   سددتیبا  یشددود و مدد   یشود. چرا که فقط حق قصاص ساقط مدد   یصادر نم  بیتعق   یدم ،قرار موقوف   یایبا حصول گذشت اول  -2نکته  

قابل گذشت   ریماده غ  نیموضوع ا  ریشود. چرا که تعز  یریگ  میتصم  رات،یبخش تعز  یقانون مجازات اسالم  612موضوع ماده    ریمورد تعز
 است.
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 گذشت  از رجوع - 364ماده 

 .است صاصقِ ستحقمُ کند، صاصقِ را بكِرتَمُ گذشت، از پس م،دَ ولیّ یا عَلَیهمَجنیٌّ اگر. نیست پذیرفته گذشت از رجوع

هرگاه صاحبان حق قصاص به طور مشروط گذشت کرده باشند و مرتکب تعللی در انجام شرط نکرده باشد از قبیل آنکه مهلددت   -1  نکته

شرایط گذشت مبادرت به قصاص کند، در چنین حالتی صاحب حددق  برخالف تواندمیمنقضی نشده باشد، صاحب حق قصاص ن  شدهداده
 .(283 ص ،همان ،)مهدی صیادی قصاص، مستحق قصاص است

و خون او مورد   ستیمهدورالدم ن  گریاست که با حصول گذشت از طرف صاحب حق قصاص، قاتل د  نیعلت حکم موضوع ماده ا  -2نکته  
مسددتحق  د،یدد که هر کس او را بعد از حصددول گذشددت، قصدداص نما  یشود و در صورت  یمحقون الدم م  یعنی.  ردیگ  یاحترام قانون قرار م
 قصاص خواهد بود.

 معاذير معافیت از مجازات( ) فوت از قبل یه َلعَجنيٌّمَ گذشت امكان - 365ماده 

اعم از آنکه منتهی بدده مددرد شددود یددا ندده نسددبت بدده دیدده   عَلَیهمَجنیٌّباشد حق گذشت    غیرعمدی)اگر جنایت    ،یمدعَ  نایاتجِ  سایر  و  قتل  در

 مثالًقتل  منشأ)عفو باید پم از ایجاد  فيوت، از پیش و نایتجِ وقوع از پس تواندمی  عَلَیهمَجنیٌّ  قبل از مرد آن را ساقط کند(  تواند میپابرجاست و  

 پس از توانندنمی وارثان و مدَ اولیای و نماید هحِصالِمُ یا کرده گذشت قصاص حقّ از باشد تا بتواند واجد اثر حقوقی باشد(  گرفتهجراحت اولیه صورت  

قددانون  612رجددوع کنیددد بدده مددادد )  شيودمی  حكيوممَ«  رات ی عز َت»   پنجم   کتاب   در   ر رََّقُم  عزیر َت  به   رتكب ُم  لكن   کنند،  دیه  یا  صاصقِ  طالبهمُ  مورد،  بِسَحَ  ،او  فوت

 (.1375مجازات اسالمی بخت تعزیرات مصوب  

. ولددی تعزیددر گرددمیقبل از مرگ، جانی را از قصاص نفس عفو کند قصاص نفس ساقط    عَلَیهمَجنیٌّدر جرم قتل عمدی، هرگاه    -1نکته  

 کنند.  اخذند دیه  توانمیبه شرط دیه باشد، اولیای دم    عَلَیهمَجنیٌّو در صورتی که گذشت    شودمیناشی از قتل عمدی ساقط ن

است که قانوندداً  شدهدادهدر قتل اجازه   عَلَیهمَجنیٌّقواعد حقوق جزا الزامی است و قواعد اختیاری و تکمیلی وجود ندارد. ولی به    -2نکته  

 قبل از مرگ جانی را از قصاص نفس عفو نموده و حق قصاص اولیای دم را ساقط نماید.

 یر قانونی عفو و رضایت قبلی مقتول قبل از نزاع منتهی به قتل عمدی با چاقو مشمول این مورد است که اولیای دم مقتددول، تأ  -3نکته  

 حق قصاص دارند.

 .شودمی. در این صورت مرتکب تعزیر کندمیپس از وقوع جرم و قبل از مرگ جانی را از قصاص عفو    عَلَیهمَجنیٌّهرگاه   -4نکته 

 اصوالً رضایت قربانی جرم قبل از قتل یک عامل توجیه کننده نیست و عمل قتل جرم و مستوجب کیفر قصاص است.  -5نکته 

ق.م.ا جزو معاذیر معافیت از مجازات است. لذا ماهیت سلب حیات بدون مجوز قانونی از دیگری، یعنددی جددرم   365ماهیت ماده    -6نکته  

 مانندددیمو مسددتوجب کیفددر بدداقی  مسددئول، اندددنکردهو معدداونین در قتددل کدده چنددین رضددایتی را تحصددیل  شددرکاو  ماندمیقتل، باقی 
 (141-140همان، ، )گلدوایان

 نفر چند جانب  از  قتل  وقوع صورت در  قاتل هر مقتول   تردد - 366ماده 

 که نشود اثبات و باشند رسیده قتل به نفر  دو  توسط  نفر،  دو  اینكه  مانند  باشد  ددَّرَمُ  قاتلی  هر  مقتول  لكن  باشد،  ثابت  نفر  چند  یا  دو  از جانب  عمد  هایقتل  وقوع  اگر
 هر به مقتول، دو از یكی  اولیای  اگر  و  شوندمی  صاصقِ  قاتل  دو  هر  باشند،  صاصقِ  خواهان  مقتول،  دو  هر  اولیای  اگر  است،  شده  کشته  قاتل  کدام  دست  به  هرکدام
 .شودمی تبدیل دیه به قاتل، نبودن مشخص سبب به نیز دیگر مقتول اولیای صاصقِ حقّ کنند، ساقط را آن یا باشند نداشته صاصقِ حقّ سبب،
 – تبصره

مُفاد  این  ماده،  در  جِنایت  عمدی بر عضو نیز جاری است مَشروط بر آنكه جِنایتهای وارده بر مَجنیٌّعَلَیهِم یكسان باشد لكن اگر جِنایتهای وارده بير هير یيك از 
مَجنیٌّعَلَیهِم  با  جِنایتهای  دیگری  متفاوت  باشد،  امكان قِصاص حتی در فرضی که همه مَجنیٌّعَلَیهِم خواهان قِصاص باشند نیيز منتفيی اسيت و بيه دیيه تبيدیل 

.شودمی  

نمی توان هیچ کدام از    ،قصاص گذشت کنند  مقتولین ازدر هر کدام از  دم   ی از اولیایکه یك  یدر صورت  ،مقتول مشخص نیستهر  از آنجا که قاتل    -1نکته  

 .قاتالن را قصاص نمود
امكان اجرای قصاص به دلیل عدم امكان تشخیص عامل هر جنایت منتفی خواهد    ،بر عضو مشابه و یكسان نباشند  هدر صورتی که جنایات متعدد وارد  -2نکته  

 . بود حتی اگر تمامی اولیای دم خواهان قصاص باشند
 

 قبل  ماده  موضوع در  ديه فاضل رد - 367ماده 
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  م یِهلَعَجنیٌّمَ  دیه   از  بیش   رتكبان مُ  دیه   و  نباشند  یكسان  دیه،  نظر   از  یهلَعَجنیٌّ مَ  دو  و  باشند  صاصقِ  خواهان   یه،لَعَجنیٌّمَ  دو  هر اولیای  اگر  قانون،  این(  366)  ماده  در
  سبب   به  صورت،  این  در  که  بپردازد  را  کامل  دیه  نصف  باید  زن  سوی  از  صاصقِ  خواهان  باشد،  زن  مقتول،  دو  از  یكی  و  باشند  مرد  قاتل،  دو  هر  اینكه  مانند  باشد،

 .شودمی تقسیم مساوی نسبت  به  رتكبانمُ میان ذکورمَ دیه لِفاضِ زن، قتل مرتكب نبودن مشخص
 – تبصره

 .(قانون مجازات اسالمی بخت دیات 477رجوع کنید به مادد ) .شودمی  پرداخت مستحق به  صاصقِ از قبل و  قانون این طبق ماده این موضوع دیه

به طوری که قاتل هر مقتول مشددخص نیسددت و اولیددای دم مقتددول خواهددان  رسندیمدو مرد به قتل  یک مرد و یک زن توسط  -1نکته  

 شددودمیتقسیم و قصاص اجددرا  هاقاتلکه به تساوی بین  کنندمیزن نصف دیه کامل را پرداخت  قصاص هستند. در این فرض اولیای دم
 .(قانون مجازات اسالمی 427و  426همچنین رجوع کنید به ماده  )

 _ ب  .علیه خواهان قصدداص باشددند  نیاولیای دم هر دو مج  _ الف  :جهت اجرای قصاص در شرایط بیان شده در ماده می بایست  -2نکته  

 .را به طرفین پرداخت نمایند  هدیضل  اولیای دم مقتول زن پیش از قصاص فا
 

 نايت جِ در  شركت -ششم فصل

 باشد قتل موجب هابیآس بايد قتل در  شركت تحقق براي - 368ماده 

 دیگيران و باشندمی قتل  در  شریك  ،هابیآس  این  واردکنندگان  فقط  شود  او  قتل  موجب  هابیآس  از  برخی  تنها  و  کنند  وارد  یهلَعَجنیٌّمَ  بر  را  ییهابیآس  ای،عده  اگر
 .شوندمی حكوممَ دیه پرداخت یا عضو صاصقِ به مورد، بِسَحَ

 .یابدمیکشته شود و مرگ او مستند به عمل مرتکبین باشد، شرکت در قتل تحقق    یاعدهچنانچه کسی در ا ر ضرب و جرح    -1نکته 

عمددل همدده مسددتند بدده  عَلَیددهمَجنیٌّی کشور ما ضروری است مددرگ رکت در قتل عمدی، طبق قوانین جزائبرای تحقق جرم ش  -2نکته  

 باشد.  مرتکبین

مشددروط بدده  .وارد سازند و قتل محقق شددود یک نفرمحقق می شود که چند نفر آسیب هایی به   یجنایت در صورتشرکت در    -3نکته  

در ایددن صددورت شددرکت در قتددل  .ها باشددد ا و یا حداقل بیش از یک نفر از آنه  مستند به رفتار ارتکابی همه آن  ،اینکه قتل تحقق یافته
عمدی و نسبت به برخی دیگر شبه عمدددی و نسددبت   ءاست نسبت به برخی از شرکادقت شود که جنایت رخ داده ممکن    .پذیرفته است

 .دیگر خطای محض باشد  عده ای به
 

 شركا از  يك هر جنايت بودن يرعمد یغ يا  عمدي امكان - 369 ماده

 .باشد حضمَ خطای یا عمدیبهِشِ عمدی، مورد بِسَحَ شرکا از یك هر به نسبت تواندمی دیگر، تیجنا هر یا قتل

 ديگر  شريك به  نسبت شريك يك  عمل ریتأث عدم - 370ماده 

 صاصقِ حقّ از مانع او، به نسبت نایتجِ بودن یرعمدیغ یا صاصقِ در عتبرمُ شرایط از شرطی قدانفُ مانند دلیل، هر به ،شرکا  از  بعضی  بر  صاصقِ  حقّ  نبودن  ثابت

 .(باشد میجرم   شرکا)حکم اید مادد بیانگر مجازات فاعل مستقل برای  .دارند را خود كمحُ شرکا از هریك و نیست شرکا دیگر بر

شخص الف در حال مستی مرتکب جرم ایراد جرح شده است، در این حالت اصل بددر مجددازات اوسددت مگددر اینکدده  ابددت شددود   -1نکته  

 مست نکرده است.االختیار بوده است و برای انجام جرم خود را  تکب حین ارتکاب به طور کلی مسلوبمر

 .این ماده بیانگر اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری است  -2نکته 

فاعل مستقل محسوب شده و نحوه محاکمه و مسئولیت او بدده دیگددر   ،شریک در جرم  ،قانون مجازات اسالمی  125مطابق ماده    -3نکته  

شرایط مانع اعمال قصدداص در مددورد یددک   خیمسئولیت کیفری و یا بربنابراین در صورت وجود برخی عوامل رافع  .  ارتباطی ندارد  ءشرکا
ء ایجاد نمی نمایددد و هددر یددک از شددرکا ،مانعی در اعمال قصاص در صورت ا بات آن و شریک دیگر  ...(مانند وجود رابطه پدری و)شریک  

 .حکم خود را دارد
 جراحت  از  پس قتل - 371ماده 

 و گردیيدمی مرگ موجب تنهایی به سابق آسیب اگرچه است دوم نفر همان قاتل برساند قتل به را او دیگری  آن  از  بعد  و  کند  وارد  شخصی  به  آسیبی  کسی  هرگاه

 .زیرا چیزی که سبب مرد شدد فعل شخص دوم است و خروج روح مستند به فعل اوست() .شودمی حكوممَ عضو صاصقِ به فقط اولی

به قصاص طرف یا   کند و بعد از آن دیگری را بکشد، قاتل دومی است و اولی فقط محکومهرگاه کسی جراحتی به شخصی وارد    -1نکته  

 .شودمی  دیه محکوم
 مستقر  حیات فاقد شخص بر جنايت -372ماده 
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 انجيام بيا دیگيری حيال این در و بماند باقی او در حیات قمَرَ آخرین تنها و دهد قرار ردهمُ ِكمحُ در را وی که ایگونه به کند وارد شخصی به  آسیبی  کسی  هرگاه

)چرا که فعل اید شخص حیات مستقر را از مقتول سلب کردد اسددت و مجددروح و  شودمی صاصقِ لاوّ نفر دهد  پایان  او  ستقرغیرمُ  حیات  به  رفتاری

 حكيوممَ  تیِيمَ  بير  نایيتجِ  جيازاتمُ  به  مدوّ  نفر  و  در حال جان دادن بودد است و شخصی که در چنید حالتی قرار گیرد در حکم میت قرار دارد(

قددانون مجددازات اسددالمی  727 و 722رجوع کنید به مواد ) .است جاری نیز غیرعمدی نایاتجِ  مورد  در  قانون  این(  371ماده )  و  ماده  این  كمحُ.  گرددمی

 (.1375بخت تعزیرات مصوب  

کرده به نحوی که مجروح را در حکم مرده قرار داده و تنها آخرین رمق حیددات بددرای »ب« بدداقی   « وارد»الف« جراحتی بر »ب  -1نکته  

مانده و در این حال »ج« کاری انجام داده که به حیات »ب« پایان بخشیده است. در این فرض »الددف« بدده دلیددل قتددل عمدددی قصدداص 
 .شوندمیو »ج« به پرداخت جنایت بر میت محکوم    شودمی

 شركا از  برخي صاصقِ امكان - 373ماده 

  )اعم از قصاص نفم و یا اعضا(   صاصقِ  را  عمدی  نایتجِ  در  شرکا  از  یكی   تواندمی  مدَ  ولیّ  یا  عَلَیهمَجنیٌّ  مورد،  بِسَحَ   عمدی،  نایتجِ  در  شرکت  موارد  در

دو زن مرتکب   )مثالً  کند،  صاصقِ  را  آنان   از  یكی  از  بیش   یا  شرکا  همه  اینكه   یا  و  بپردازند   شونده  صاص قِ  به  را  دیه  از  خود  سهم  بالفاصله  باید  دیگران  و  کند

 پیش   را  آمده دیپد  نایتجِ  بر  مازاد  دیه  اینكه  بر  شروطمَ  امکان قصاص را دارند(  یاهی دهردو زن بدون پرداخت    قتل مردی شوند که در اید صورت

 نسبت  به را نایتجِ دیه از خود سهم باید نیز شودنمی صاصقِ که شرکا از یك هر ،نباشند شرکا همه قصاص شوندگان اگر. بپردازد  قصاص شوندگان به ،صاصقِ از
 . بپردازد شرکا تعداد
 - تبصره

 دیه   که  صورتی  در   نماید،  هحِصالِمُ  آنان  با  یا  کند  گذشت  جانیمَ  دیگر  برخی  به  نسبت  خود  حق  از  و  باشد  شرکا  از  برخی  صاصقِ  خواهان  م،دَ  ولیّ  یا  عَلَیهمَجنیٌّ  اگر

)قبل از پرداخت دیه قصاص جایز    .بپردازد  قصاص شوندگان  به  را   آنان  دیه  مازاد  صاص، قِ  از  پیش  باید  باشد،  نایتشانجِ  سهم  از  بیش  شوندگان  صاصقِ

 نیست(

قاتددل بایددد قبددل از در مواردی که اولیاء دم باید مقداری از دیه را به قاتل بدهند و سپس او را قصاص کننددد پرداخددت دیدده بدده   -1نکته  

 قصاص باشد.

هرکدام را بدهد و تمددامی پددنج   یدیهچهار پنجم    تواندمی. ولی دم  باشندمیپنج نفر محکوم به شرکت در قتل عمدی یک نفر    -2نکته  

 نفر را قصاص کند.

مشترک زنی را به قتل برسانند و اولیای دم مقتوله تقاضای قصاص هردو را داشته باشددند، مددرد سدده   طوربهچنانچه مرد و زنی    -3نکته  

 کامل زن باید پرداخت کند.  یدیهکامل مرد و زن یک دوم    یدیهچهارم  

؛ مد را قصدداص کنندددند عاتوانمیاگر دو مرد یک مرد را بکشند و قتل از یکی خطایی و از دیگری عمدی باشد، اولیاء دم مقتول   -4نکته  

از قصدداص قاتددل   تواندددمیخاطی یا خود او نصف دیه را مطالبه کنند و ولددی دم    یعاقلهبه او پرداخت نمایند و از    او رااما باید نصف دیه  
)دکتاار  را بکشددند  یمردسهمش از او دیه بگیرد و همچنین است در موردی که کودکی با مرد بالغی    یاندازهکند و به    نظرصرفعامد  

 .(338ص  ،همان ،گلدوایان

مشييروط بييه اینكييه قتييل  .وارد سازند و قتل محقق شييود یك نفرمحقق می شود که چند نفر آسیب هایی به   یشرکت در جنایت در صورت  -5نکته  
دقت شود که  .در این صورت شرکت در قتل پذیرفته است .ها باشد ا و یا حداقل بیش از یك نفر از آنه  مستند به رفتار ارتكابی همه آن  ،تحقق یافته

 .ای محض باشددیگر خط عده ای عمدی و نسبت به برخی دیگر شبه عمدی و نسبت به ءجنایت رخ داده ممكن است نسبت به برخی از شرکا

 شود. یاز مرتكبان گرفته م یبه تساو هیعل یمجن هیحالت د نیکه در ا هیمرتكبان به شرط پرداخت د یعفو همه   -6نکته 

و سایرین با اخذ دیه که در چنین حالتی مجنی علیه یا اولیای دم بایددد بدده مرتکبددان کدده ف قصاص کردن برخی از مرتکبان و ع  -7نکته  
قابل ذکر در اینجددا آن اسددت کدده حتددی اگددر . نکته  ن بخشیده شده دیه مناسب اخذ نماینداپرداخت نموده و از مرتکب  ،قصاص می شوند

تفاضل دیه قابددل پرداخددت   ،کرده باشند  عفو  مجنی علیه یا اولیای دم با مرتکبانی مصالحه کرده و آنان را با اخذ مبلغی بیش از دیه مقدر
چیددز بیشددتری بددر عهددده ،  شود و مجنی علیه یا اولیددای دم در قبددال آن  تعیین می  رهمان دیگه مقدبر مبنای    ،به مرتکبان مورد قصاص

ده برابددر دیدده ، بددا او ی مصددالحه ضددمن ،اند برای مثال اگر از یکی از دو مردی که مرد سومی را با شرکت یکدیگر کشته  .نخواهند داشت
آنان تنها موظف به پرداخت یک دوم دیه مقدر به قاتل مورد قصاص خواهنددد   ،توسط اولیای دم گرفته شده و قابل ا بات شده باشد  رمقد
 .بود
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که در این حالت مجنی علیه یا اولیای دم بایددد از جیددب خددود ،  قصاص کردن بعضی از مرتکبان و از سایرین بدون قید و شرط  -8نکته  

 .خواهند آنها را قصاص کنند پرداخت نمایندجنایت را به هریک از مرتکبان که میدیه مازاد بر 

هددر یددک  به به پرداخت دیه مازاد بر جنایتظع  قصاص کردن همه مرتکب آن که در چنین حالتی مجنی علیه یا اولیای دم مو  -9نکته  

 .بودن خواهندرتکبااز م
 ق.م.ا( 360و  359ر.ک ماده  ) مُرتكب و  عََلیهمَجنيٌّ دية تساوي  عدم - 374ماده 

 قطيع را وی دسيت یا  برساند  قتل  به  عمداً  را  مسلمانی  غیرمسلمانی،  یا  را  مردی  زنی،  اینكه  مانند  باشد  رتكبمُ  در  نایتجِ  آن  مقابل  دیه  از  بیش  نایت،جِ  دیه  هرگاه
 توانيدمی صياصقِ حيقّ صاحب باشند، دمتعدِّ رتكبانمُ اگر و ندارد را دیه  لِفاضِ  گرفتن  حقّ  ،صاصقِ  بر  افزون  صاصقِ  حقّ  صاحب  باشد،  نفر  یك  رتكبمُ  اگر  کند،
 و کند صاصقِ نایت،جِ در شرکا از نایت،جِ دیه اندازه به تواندمی همچنین. کند صاصقِ را همگی آنان، به  نایتجِ  دیه  بر  قصاص شوندگان  دیه  مازاد  پرداخت  از  پس

 صياصقِ حيقّ صياحب این، بر  افزون.  پردازندمی  شوندگان  صاصقِ  به  را  نایتجِ  از  خود  دیه  سهم  ،شوندنمی  صاصقِ  که  رکاییشُ  صورت،  این  در  که  نپردازد  چیزی
 مقدار این از بیش تواندنمی صاصقِ حقّ صاحب لكن بگیرد شرکا دیگر از را دیه لِفاضِ و کند صاصقِ است، نایتجِ دیه از کمتر اشدیه که را آنان از یكی  تواندمی
 بيیش مجموعشان دیه که آنان همه صاصقِ خواهان  صاصقِ  حقّ  صاحب  اگر  همچنین.  نماید  هحِصالِمُ  بیشتر  بر مقدار  که  صورتی  در  مگر  کند،  طالبهمُ  هریك  از  را

اینکدده  بددر اصددل)استثنایی    .نماید  صاصقِ  سپس  و  بپردازد  او  به  را  نایتجِ  از  سهمش  به  نسبت  شوندهصاصقِ  دیه  لِفاضِ  باید  نخست  باشد،  است  نایتجِ  دیه  از

 صاحب حق قصاص فقط حق قصاص دارد(
 

 جنايت در  اكراه - هفتم فصل

 قتل  در اکراه  -375 ماده

 .گرددمی  حكوممَ درجه یك بسحَ به کننده،کراه ا و شودمی  صاصقِ رتكب،مُ و نیست قتل زجوِّمُ، قتل در اکراه
 - 1 تبصره

 . است صاصقِ  به حكوممَ کنندهکراها فقط  باشد  جنونمَ یا زیِّمَیرمُغَ طفل ، شوندهکراها اگر
 -2 تبصره

 به   کنندهکراها   و  (شودمیی محسوب  عمدی صغیر در حالت اکراد نیز خطائ)چون قتل    پردازدمی   را  قتولمَ  دیه  او  ه لِعاقِ  باشد  زیِّمَمُ  طفل  شوندهکراها  اگر

 . شودمی  حكوممَ درجه یك بسحَ

 در حقوق کیفری ایران، اکراه تنها در جرم قتل مورد پذیرش قرار نگرفته است.  -1نکته 

 .شودمیاگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند، مرتکب قتل به مجازات قصاص نفس محکوم    -2نکته 

 کیفری است.ولیت  وارد قتل، رافع مسؤه، در غیر مرَز نظر حقوق ایران نسبت به شخص مکاکراه ا  -3نکته 

 .شودمیمحکوم    درجه یک اگر کسی دستور به قتل رساندن دیگری را بدهد، مرتکب قصاص و آمر به حبس    -4نکته 

 درجدده یددک ه به حددبس و مکر  شودمیه قصاص رَمککه؛  نحو است  دینه به و مک ر رَدر صورت تحقق اکراه در قتل، مسؤولیت مک  -5نکته  

 .گرددمیمحکوم  

شخص قصاص نفس است. »البتدده در صددورتی کدده   نماید، مجازات آن  عَلَیهمَجنیٌّنابالغ را وادار به کشتن    شخصی یک طفلاگر    -6نکته  

 .طفل مذکور غیر ممیز باشد«

محکددوم   درجه یک او دیه را بپردازد و اکراه کننده نیز به حبس    یعاقلهدر اکراه در قتل اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد، باید    -7نکته  

 است.

صددغیر  یعاقلدده، صغیر و شودمیآمر و دستور دهنده قصاص   نمایدمیممیز را وادار و امر به قتل  در موردی که کسی صغیر غیر  -8نکته  

 مجازاتی ندارند.

 .شودمیمحکوم    درجه یک پرداخت دیه و اکراه کننده به حبس   مسئولطفل    یعاقلهاکراه شده باشد،    اگر طفل ممیز به قتل  -9نکته 

و قصاص اکددراه کننددده در جنایددات بددر   اکراه در جنایت بر نفس و یا عضو بدین صورت است که موجب قصاص مباشر بر نفس  -10نکته  

 .شودمیعضو 

 .شودمیهرگاه طفل ممیزی، طفل غیر ممیزی را اکراه به قتل کند در این صورت عاقله طفل ممیز محکوم به پرداخت دیه    -11نکته 

که مسددتوجب مجددازات دیدده باشددد، در ایددن   شود  میقابل تحمل نباشد، مرتکب جر  هرگاه کسی در ا ر اجبار یا اکراه که عادتاً  -12نکته  

 .شودمیبه مجازات دیه محکوم    اجبار کنندهولیتی نخواهد داشت ولی  عل جرم به دلیل اکراه و اجبار مسؤصورت فا
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 شددودمین درجدده یددک به هر علتی قصاص نشود مانع محکومیت اکراه کننده به حبس   عَلَیهمَجنیٌّچنانچه اکراه شونده به قتل    -13نکته  

 (340ص  ،همان ،)دکتر گلدوایان  .شودمیواقعه تلقی    در این ر حال سبب اقوی از مباشره زیرا به

غیرحدددّی   ابددد  هددایالحاق شد »تمام حبس 1392قانون مجازات اسالمی   19به مادۀ    1399ای که در سال  به موجب تبصره  -14نکته  

تبدددیل  حبس درجه یاکبه  ق.م.ا است[ 278ای که مجازات  سرقت  حدّی  موضوع  بند پ مادۀ ]نه مثالً حبس  ابد  حدی مقرر در قانون

هددای ابددد  و همینطددور سددایر حبس آن مدداده( 2ق.م.ا و تبصددرۀ  375)موضددوع  صدددر مددادۀ اکراه در قتل عمدی حبس  ابد   شود« فلذا  می

شود )نه حددبس تبدیل می   بیش از بیست و پنج سزلحبسِقانون مبارزه با مواد مخدر، به  های ابد  مذکور در  غیرحدّی همچون حبس

 ابد(.

ق. م. ا. در  151شده در مواد مختلف مثددل مدداده  انیب طیشرا یتمام ستیبا یتوجه نمود که جهت وقوع اکراه، م  ستیبا  یم  -15نکته   

 یگددریپول بدهد که مرتکب قتل د یگریبه د ی. به عنوان مثال، هر گاه کسشودیاکراه واقع نم  نصورتیا  ریمورد اکراه موجود باشد. در غ

 قتل دور از ذهن نخواهد بود.  رشود، اکراه نبوده و معاونت د
 

 كننده اكراه جازاتمُ -376ماده 

 یرابطدده، تسدداوی در عقددل و عدددم از: تساوی در دید اند عبارت) صاصقِ عمومی شرایط وجود به شروطمَ کننده اکراه برای درجه یك  بسحَ  جازاتمُ

درجه   بسحَ  به  علت  هر  به  کنندهکراها  اگر  )از جرائم قابل گذشت است(  .است  هحِصالِمُ  و  گذشت  قابل  و  باشدمی  مدَ  اولیای  حقّ  و  کنندهکراها  در  ابوت و...(

 .شودمی حكوممَ قتل در معاون جازاتمُ به نشود، حكوممَ یك

کنند ولی از اکراه کننده گذشت نکرده باشند، مجازات اکراه کننددده، همددان حددبس   نظرصرفزمانی که اولیاء دم از قصاص قاتل    -1نکته  

 .(329ص   ،م علیه ام اصجرائ، )میرمحمد صادقی است.  درجه یک 

 عضو  بر نايتجِ در  اكراه -377ماده 

 .(شودمیاکراد شوندد در اید حالت مجازات ن و) .است کنندهکراها صاصقِ موجب عضو بر نایتجِ در اکراه

از ارث محروم بوده و به تبع آن حق قصاص نیز نخواهد    ق. م. ا.  880اکراه کننده طبق ماده    ،او را بكشد  وروثهرگاه کسی دیگری را اکراه کند که م  -1نکته
 . شودمی حبس ابد محكومننده به ک هکننده نداشته و در هر حال اکراکراه در مجازات ا یتأثیر  ،داشت و در صورتی که اکراه شونده به هر علت قصاص نشود

به همین دلیل اکراه در جنایات  .  شده باشد  ءمگر موردی که استثنا  ،مسئولیت فرد اکراه شونده می شود   لباصل بر این است که اکراه در جرایم باعث س  -2نکته  
ه اکراکراه کننده قصاص شده و ا  ،جنایت بر عضو شخص ثالثی اکراه نمایددر صورتی که فردی دیگری را به  .  با رجوع به اصل پذیرفتنی خواهد بود  ،مادون نفس

 . مسئولیتی نخواهد داشته شوند

 
 اكراه  عدم اصل - 378ماده 

 .شودمی صاصقِ رباشِمُ صاص،قِ حقّ صاحب با سوگند اثبات مدَعَ درصورت و شود ثابت دادگاه در باید عضو بر تیجنا بر اکراه ادعای

 اكراه  اثر بر شونده اكراه بر جنايت - 379 ماده

 و است عمدی نایتجِ گردد، شوندهکراها بر  باشد(  قتل یا مادون نفم)اعم از جنایت بر نفم    نایتجِ  موجب  که  کند  اکراه  رفتاری  به  را  دیگری  کسی  هرگاه

 در که باشد نداشته نیز شودمی او بر نایتجِ موجب نوعاً اکراه این اینكه به توجه و آگاهی و نداشته را  او  بر  نایتجِ  قصد  کنندهکراها  مگر  شودمی  صاصقِ  کنندهکراها
 .شودمی حكوممَ دیه پرداخت به کنندهکراها و است عمدیبهِشِ نایتجِ صورت این

 كننده اكراه قتل - 380ماده 

 .ندارد عزیرتَ و دیه صاص،قِ کند، وارد او به آسیبی یا شود کنندهکراها قتل رتكبمُ شروع،مَ دفاع در ررَّقَمُ رایطشَ رعایت با اکراه از رهایی و دفاع برای شخصی اگر
 

 فسنَ صاصقِ - مدوّ بخش

 ق.م.ا(  551و  550ر.ک ماده ) عمدي  قتل جازاتمُ - 381ماده 

 ق.م.ا( 140)مددادد  قيانون، در ررَّقَيمُ شيرایط سيایر وجيود و  قانون مجازات اسالمی(  351مادد    )موضوع  مدَ  ولیّ  تقاضای  صورت  در  عمدی  قتل  جازاتمُ

قددانون مجددازات اسددالمی مصددوب  301رجوع کنید به مادد ) .گيرددمی عمل عزیرتَ و دیه حیث از قانون دیگر مواد طابقمُ  صورت  این  غیر  در  و  صاصقِ

 ق.م.ا( 104مادد از جرائم قابل گذشت است مستند به  )(1392

 :باشندمیزایل شدن عنصر قانونی فاقد وصف مجرمانه   یواسطهبهعمدی    یهاقتلبرخی از   -1 نکته
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 قتل عمدی در اجرای عمر آمر قانونی  -1

 قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات 630قتل در فراش موضوع ماده   -2

 قتل عمدی در مقام دفاع مشروع  -3

 (32 ص ،جرائم علیه ام اص ،هوند)امیر خان سپ  الدمقتل عمدی مهدور  -4
 مسلمان  زن قتل -382ماده 

  قاتيل،   اگير   و   بپيردازد   او   بيه   را   کامل   دیه   نصف   صاص، ِق  از   پیش   باید   م َد  ولّی  باشد،   مسلمان   مرد   قاتل،   اگر   لكن   است   ثابت   صاص ِق  حّق  شود،   کشته   عمدًا  مسلمانی   زن   هرگاه 
 . است  الزم   ها آن   دیه   فاوت التَّ  به   ما  پرداخت   غیرمسلمان،   زن   قتل   سبب   به   غیرمسلمان   مرد  صاص ِق  در .  شود می  صاص ِق چیزی  پرداخت   بدون   باشد،   رمسلمان ی غ   مرد 

   قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات. 612در خصوص عدم اجرای قصاص و مجازات قاتل در این مورد رجوع کنید به ماده 

 اولیاء   از   يك   هر   توسط  صاص ِق  درخواست   و   نفر   يك  توسط   نفر   چند  قتل  - 383 ماده

 گيرفتن بيدون و تنهيایی به توانندمی مقتوالن از یك هر مِدَ اولیای یعنی حداقل دو قتل رخ دادد است() برساند، قتل به عمداً را نفر چند  یا  دو  نفر،  یك  اگر

 قانون مجازات بخت دیات(. 422مادد  رجوع کنید به) .کنند صاصقِ به اقدام آنان به دیه از سهمی پرداخت بدون و دیگر مقتوالن  اولیای رضایت

اگر حسن، مرتکب قتل احمد و رضا و خسرو شود و اولیاء دم خسرو بدون رضایت اولیاء دم احمد و رضا اقدددام بدده قصدداص   مثالً  -1  نکته

 حسن کنند ضامن دیه نیستند.
 اولیاء   همه   توسط   صاص ِق  درخواست   و   نفر   يك   توسط   نفر   چند   قتل  -384ماده 

 اولیيای اگر. شودمی صاصقِ بپردازد، ایدیه اینكه بدون قاتل باشند، صاصقِ خواهان ،مقتوالن  همه  مدَ  اولیای  و  برساند  قتل  به  عمداً  را  نفر  چند  یا  دو  نفر،  یك  اگر
 مقابيل در آنيان بيه  دیيه  پرداخت  به  قاتل  موافقت  درصورت  باشند،  دیه  خواهان  دیگر،  مقتوالن  یا  مقتول  مدَ  اولیای  و  باشند  صاصقِ  خواهان  مقتوالن،  از  برخی  مدَ

 .ندارند را اموالش یا و او از دیه اخذ حق قاتل، موافقت بدون و شودمی پرداخت قاتل اموال از آنان دیه شان،صاصقِ حقّ از گذشت
 

 مواد مرتبط
قصاص یا گذشت نماید و اگر  تواندمی، تنها یا ولی دمعََلیه مَجنیٌّقصاص مشروط به رد فادل دیه نباشد، ، اگر  در مورد ثبوت ح  قصاص  :قانون مجازات اسالمی  359ماده  

 خواهان دیه باشد، نیاز به مصالحه با مرتكب و ردایت او دارد.

 حرام  هايماه در قتل - 385ماده 

و چه خودش مسئول پرداخت دیدده باشددد و چدده  اعم از عمدی شبه عمدی و یا خطای محض  )تغلیظ دیه فقط مخصوص قتل است  قتل  اگر

نفم هددم  یدیهاعضا از  یدیهبحث تغلیظ دیه محل ندارد حتی اگر  وجهچیهو در اعضا به  نه جنایت کمتر از قتل المالبیتو چه   اشعاقله

)اعم از اینکه بالغ باشد یددا   قاتل  ای  باشد  شده  واقع  همِرَّكَمُ  مكه  مِرَحَ  در  ای  (الحجهیذ  و  دعِدالَقیذِ  ب،جَرَ  م،رَّحَمُ)  حرام  یهاماه  ازی  كی  در  (بیشتر باشد 

 شيودینم ظیغليتَ هیيد لِفاضِي  باشيد، قاتيل به مدَ یّولی سو از هید لِفاضِ پرداخت ستلزممُ صاصقِ و گردد صاصقِ ذکور،مَ مكان ای زمان در صغیر و یا مجنون(

 توانمی)چون ولی دم را ن شيود،ینم ظیغلتَ پردازدیم اءیاول گرید به مدَ یّول کهی اهید نیهمچن .که دیه تغلیظ شود(  شودمی)چون ولی دم مجازات ن

)چون شریک قابددل مجددازات اسددت پددم در  قاتل، رکایشُ کهی اهید باشد، ذکورمَ مكان ای زمان در قتل  اگر  لكن  مجازات کرد که دیه تغلیظ شود(

)چددون  .شيودیم ظیغليتَ پردازنيد،یم  آنيان  دو  هر  به  ای  و  مدَ  یّول  ای  شوندهصاصقِ  به  مورد  بِسَحَ  ت،یناجِ  از  سهمشان  علت  به  (شودمیمورد وی دیه تغلیظ  

 .(شودمیاست که پرداخت   یاهی د)اید تغلیظ از همان نوع (شودمیپم دیه تغلیظ   شوند میمجازات   شرکا

در ماه غیر حرام در حرم مکه مجروح و در ماه   کهنیااگر شخصی در ماه حرام مجروح و در ماه غیر حرام در حرم مکه بمیرد یا    -1  نکته

 (250 ص ،م علیه ام اصجرائ، میرمحمد صادقی.)شودمیحرام در خارج از حرم بمیرد دیه تغلیظ ن

بایددد بدده  هددااقلیتسددایر  یدیهمسلمان برابر است و برای تعیین  یدیهدینی مندرج در قانون اساسی با   هایاقلیت  یدیهفقط    -  2  نکته

 (344 ص ،همان ،)دکتر گلدوایان  منابع معتبر فقهی رجوع کرد

کدده در مدداه حددرام رخ داده باشددد و زمددان اجددرای قصدداص  شودمیدر صورتی تغلیظ  پردازندیمکه شرکای قتل   یاهیدفاضل    -  3  نکته

 اهمیتی ندارد.

و اگر شخصی در ماه حرام مجددروح و در غیددر  شودمیاگر شخصی در ماه حرام مجروح و در ماه حرام دیگری بمیرد دیه تغلیظ   -4  نکته

 شددودمیماه حرام در حرم مکه بمیرد یا اینکه در غیر ماه حرام در حرم مکه مجروح و در ماه حرام در خارج از حرم بمیددرد دیدده تغلددیظ ن
 (251 ص ،دکتر میرمحمد صادقی، )جرائم علیه ام اص

 :شودمیدر موارد زیر دیه تغلیظ    -5 نکته
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 .دهندیمکه شرکای قتل به علت سهمشان در جنایت به ولی دم یا دیگر شرکا  یاهید  -1

 جنین پس از پیدایش روح  -2

 (295 ص ،همان، ی)احمد غفوع است.قتل عمدی که به دلیل عدم وجود شرایط قصاص، مرتكب قصاص نشده و ملزم به پرداخت دیه   -3

 :شودمیدر این موارد حتی باوجود سایر شرایط تغلیظ ن  -6 نکته

 .پردازندیمکه اولیاء دم به قاتلین یا دیگر اولیاء دم  یاهید  -1

 (295 ص ،همان، )احمد غفوعی سقط جنین پیش از پیدایش روح.  -2

فاضددل  ،زم پرداخت فاضل دیه به قاتل باشدلتسدر صورتی که قصاص م  _ : الفتغلیظ دیهدر صورت وقوع قتل مشمول مقررات    -7نکته  

در صورتی که برخی از اولیای دم او را بخشیده باشددند )پرداخت دیه به مرتکب    ستلزمدر صورتی که قصاص م  _ . بدیه تغلیظ نمی شود
نمددی  تغلددیظباشد دیه پرداختی در این مورد ( مصالحه کرده باشند هیا در برابر گذشت خود دیه گرفته یا به مقداری بیشتر یا کمتر از دی

 (شددوندکه قصاص نمی)باشند در این صورت دیه ای که شرکای قاتل    ءدر صورتی که اولیای دم خواهان قصاص برخی از شرکا  _ . پشود
یا ولی دم و یددا بدده  (جنایت باشد او در وقوعدر صورتی قصاص بیش از سهم )حسب مورد به قصاص شونده    ،شان از جنایت  به علت سهم

می شددود کدده فقددط در   تغلیظ  ،در صورتی که دیه پرداختی توسط شرکاء قاتل  ،به عبارت دیگر.  می شود  تغلیظ  ،هردوی آنان می پردازند
 .های حرام یا حرم مکه مکرمه واقع شده باشدماه

اجرای قصدداص در زمددان و مکددان بیددان شددده باعددث   ،واقع نشده باشدهای حرام یا حرم مکه مکرمه    هرگاه قتل در یکی از ماه  -8نکته  

 .پرداختی توسط شرکای قاتل نخواهد شد  ی  تغلیظ دیه

وقوع قتل در زمان و مکان یاد شده موجب تقلید دیه است ولی اجرای قصاص در زمان و مکان یدداد شددده موجددب تغلددیظ دیدده   -9نکته  

 .نیست
 

 عضو صاصقِ - مسوّ بخش

 عضو  صاص قِ موجب -لاوّ فصل

 عضو  بر عمدي جنايت جازاتمُ - 386ماده 

 دیه حیث از قانون مطابق صورتاین غیر در و صاصقِ قانون، در ررَّقَمُ شرایط سایر وجود و او ولیّ یا عَلَیهمَجنیٌّ تقاضای  صورت  در  عضو  بر  عمدی  نایتجِ  جازاتمُ

 قانون مجازات اسالمی( 301)رجوع کنید به مادد  .گرددمی عمل عزیرتَ و

 جرح عضو، در صورتی که عمدی باشد با وجود شرایط قصاص عضو، موجب قصاص است.  -1نکته 

عضو قصاص اسددت و در صددورتی کدده امکددان اجددرای قصدداص وجددود  ق. م. ا.( بر 16ماده )مجازات اولیه و اصلی جنایت عمدی   -2نکته  

به عنوان مثال امکان رعایت برابری وجود نداشته و یا در اجرای قصاص خطر سرایت به نفس مرتکب وجود داشددته باشددد و   ،نداشته باشد
قصدداص منتفددی و از حیددث دیدده و ،  مطابق قددانون  ،علیه و مرتکب  یا جانی فاقد عضو مورد جنایت باشد و یا در صورت توافق میان مجنی

 .گرددتعزیر عمل می
 عضو بر نايتجِ معناي - 387ماده 

 .است عنافِمَ بر وارد هایدمهصَ و به همراد جریان خون( هابافت )گسستگی رحجَ عضو، طعقَ مانند قتل از کمتر آسیب هر از عبارت عضو بر نایتجِ

 کندددمیچمدداقی را حوالدده گیجگدداه  یضربه. مثالً دهدمیرا علیه دیگری انجام  یاکشنده نوعاًشخصی به قصد ایراد جرح، عمل   -1نکته  

 ، جرم ارتکاب یافته ایراد جرح عمدی است.سازدیمو وی را مجروح   ضربه به دست او خورده  جهیدرنتکه    دهدمیولی قربانی جاخالی  
 زن صاصقِ تنصیف - 388ماده 

 ایيی مسياو ،زن بر وارد نایتجِ دیه اگر لكن شودمی حكوممَ  صاصقِ  به  ،کندمی  وارد  زن  به  که  آسیبی  سبب  به  مرد  و  برابرند  عضو  صاصقِ  در  مسلمان،  مرد  و  زن

اید مادد مشمول مواردی است که زن و مددرد در ).  شودمی  جراإ  رد،مَ  به  صاصقِ  مورد  عضو  دیه  نصف  پرداخت  از  پس  صاصقِ  باشد،  کاملدیه  ثلث  از  بیش

از ثلددث نیددز فراتددر رود قصدداص بدددون   زن مسلمان وارد نمایددد و  جنایتی بر  رمسلمانیغدید و عقل تساوی داشته باشند یعنی هرگاد مرد  

 جياری  نیيز  باشيد  غیرمسيلمان  مرد  رتكبمُ  و  غیرمسلمان  زن  یهلَعٌَ جنیٌّمَ  که  یدر صورت  مذکور َ كمحُ  ، صورت خواهد گرفت(عضو  یدیهاضل  پرداخت ف

الددی  560)رجوع کنید بدده مددادد  .شودمی صاصقِ ،دیه نصف پرداخت بدون رتكبمُ باشد، غیرمسلمان مرد ،رتكبمُ و  مسلمان  زن  ،عَلَیهمَجنیٌّ  اگر  ولی.  است

 قانون مجازات اسالمی( 562
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 کامل باشد قصاص مقدور است.  یدیه لث   عضو کمتر از  یدیهنماید، اگر    اگر مردی عمداً زنی را مجروح  -1نکته 

مقدار دیدده، بدده  لددث  کهیوقتمرد و زن یکی است تا  یدیهزن و مرد در صورت جنایت مرد بر عضوی از بدن زن،   یمقایسهدر    -2نکته  

 برسد.یا بیشتر  کامل    یدیه

 عمومی دیوان عالی کشور رجوع کنید.  هیئت 13/10/1384-683رویه   ی وحدتدر رابطه با این ماده به رأ  -3نکته 

د در هر حال چه جنایت کمتر از یک سوم باشد ،زن مسلمان باش  ،مرد غیر مسلمان بوده و مجنی علیه  ،در صورتی که مرتکب  -4نکته  

 .گیردچه بیشتر از آن پرداخت فاضل دیه توسط زن مسلمان به مرد غیر مسلمان صورت نمی
 ضربه  تعدد اثر بر نايتجِ تعدد - 389ماده 

 عَلَیيهمَجنیٌّ و اسيت ثابيت جداگانيه طوربيه نایيت،جِ هير برای صاصقِ حقّ آید، وجود  به  عضو  چند  یا  یك  در  تعددیمُ  هاینایتجِ  ربه،ضَ  چند  یا  یك  تعلَّ  به  اگر
 قانون مجازات اسالمی( 299)رجوع کنید به مادد  .کند صاصقِ را بعضی و گذشت دیگر بعضی به نسبت نماید، هحِصالِمُ رتكبمُ با بعضی درباره تواندیم

 ق.م.ا(  714و  713و  711 و  709ر.ک ماده ) مراتب داراي  نايتجِ -390ماده 

)شرط اصلی قصدداص قسددمت کمتددری از جنایددت، رضددایت مرتکددب   رتكبمُ  رضایت  با  تواندیم  عَلَیهمَجنیٌّ  باشد،  مراتب  دارای  عضو،  بر  نایتجِ  اگر

 قسيمت صياصقِ از و هندِسَي بَ چمُي از دست قطع به نجآرِ از دست قطع در و همِالحِتَمُ به هحِوضِمَ تراحَجِ در آنكه مانند کند  صاصقُ  را  نایتجِ  از  قسمتی  (باشد می

 .نماید هحِصالِمُ یا گذشت دیگر

دسددت جددانی را از  تواندددمیبددا رضددایت جددانی  عَلَیهمَجنیٌّاز آرنج قطع کرده است   دست دیگری را عمداًدر موردی که شخصی    -1نکته  

 قسمت مچ قصاص کند.
 نفر يك متعدد اعضاي بر نايتجِ - 391ماده 

 دسيت یيك خيود و کند قطع را نفر یك دست دو هر اینكه مانند نباشد هاآن همه صاصقِ امكان و کند وارد  نفر  یك  تعددمُ  اعضای  بر  عمدی  ایتجنِ  کسی  هرگاه
پينجم    کتياب  در ررَّقَيمُ عزیرتَ و دیه پرداخت به نایات،جِ دیگر برای و شودمی  صاصقِ  دارد،  امكان  آن  صاصقِ  که  هایینایتجِ  مقابل  در  رتكبمُ  باشد،  نداشته  بیشتر

 .شودمی حكوممَ  « عزیرات َت» 

 چندنفر اعضاي بر نايتجِ - 392ماده 

 نباشيد نایياتجِ هميه بيرای صياصقِ امكيان  اگير  و  شودمی  صاصقِ  باشد،  هاآن  همه  صاصقِ  امكان  اگر  کند،  وارد  نفر  چند  اعضای  بر  عمدی  نایتجِ  کسی  هرگاه
 بيرای حلیمَ که نایاتیجِ برای رتكبمُ صاص،قِ انجام صورت در و است مقدَّمُ صاصقِ استیفای در است، شده واقع دیگری از پیش او بر  نایتجِ  که  اول  عَلَیهمَجنیٌّ

 عَلَیيهمَجنیٌّ دو از هریيك ،باشيد زميان یيك در نایيت،جِ دو وقيوع اگر  .شودمی  حكوممَ  « عزیرات َتپنجم »   کتاب   در  ررَّقَمُ  عزیرتَ  و  دیه  پرداخت  به  نیست  آن  صاصقِ
پنجم    کتاب  در ررَّقَمُ عزیرتَ و دیه پرداخت به رتكبمُ ،نیست ممكن صاصقِ که هایینایتجِ دیگر برای صاص،قِ ستیفایإ از  پس و  کنند صاصقِ  به بادرتمُ  توانندمی
 توانيدمی  باشيد،  او  از  نایتجِ  مورد  عضو  از  کمتر  لكن  باشد  باقی  مدوّ  عَلَیهمَجنیٌّ  برای  صاصقِ  حلِّمَ  ل،اوّ  صاصقِ  از  پس  که  درصورتی  .شودمی  « َمحكوم عزیرات َت» 

 کيرده قطيع را دیگری شخص راست دست آنگاه و کسی راست دست انگشت نخست رتكب،مُ اینكه مانند بگیرد دیه را فاوتالتَّهُمابِ و  کند  صاصقِ  را  موجود  مقدار
دیيه  کنيد صياصقِ را رتكيبمُ راسيت دست تواندمی مدوّ عَلَیهمَجنیٌّ او، صاصقِ اجرای با و است مدَّقَمُ صاصقِ اجرای در لاوّ یهلَعَجنیٌّمَ  صورت،  این  در  که  باشد

 قانون مجازات اسالمی بخت تعزیرات( 614قانون مجازات اسالمی و نیز مادد  448)رجوع کنید به مادد  انگشت خود را نیز از او بگیرد.
 

 عضو صاصقِ شرايط -مدوّ فصل

 عضو  صاصقِ شرايط - 393ماده 

 در کيه تفصیلی با زیر شرایط تساوی در دید و تساوی در عقل نیز الزم است(، )فقدان رابطه پدری  صاص،قِ  عمومی  شرایط  بر  عالوه  عضو،  صاصقِ  در

 :شود رعایت باید شود،می بیان قانون این

 (کنیممی)دست راست را قطع کردد، دست راستت را قطع  .باشد یكی نایتجِ مورد با صاص،قِ مورد عضو حلّمَ -الف

 قطع کرد( توانمی)اگر تا مچ قطع کردد تا همان مقدار   .باشد مساوی نایت،جِ مقدار با صاصقِ -ب

صدددمه بدده  قصاص باعددث )برابری باید وجود داشته باشد پم اگر خطر اید وجود دارد که .نباشيد  دیگر  عضو  بر  دمهصَ  یا  رتكبمُ  تلف  وفخُ  -پ

 عضو دیگر شود حق اید کار را نداریم(

 (شودمیاما عکم آن ن شودمیقصاص عَلَیه مَجنیٌّ)دست فل  در مقابل دست سالم  .نباشد ناسالم عضو مقابل در سالم، عضو صاصقِ -ت

 )مثل انگشت شست( .نباشد غیراصلی عضو مقابل در اصلی، عضو صاصقِ -ث

 .نباشد ناقص عضو مقابل در  کامل عضو صاصقِ - ج
 – تبصره
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)عدول از شرط مماثلت و برابری   .شودیم  صاصقِ  اوی  پا  باشد  نداشته  هم  چپ  دست  چنانچه  و  او  چپ  دست  باشد  نداشته  راست  دست  جرممُ  کهی  صورت  در

عَلَیدده مَجنیٌّ. مثالً سرشانه و قابل تسری به سایر اعضا نخواهد بود  باشد میدر خصوص نبود دست راست    در محل عضو مورد قصاص صرفاً

و  301رجوع کنید بدده مددواد )(است  متریسانت  10او  و مجرم که الغر و ضعیف است و سرشانه    ددی دبیآس  متریسانت  20که ورزشکار است  

 (قانون مجازات اسالمی 417نیز 

 جراحات  عرض  و طول تساوي شرط - 394ماده 

 صياصقِ باشد، عَلَیهمَجنیٌّ در دیدهآسیب عضو طول از  کمتر  صاص،قِ  مورد  عضو  طول  اگر  لكن  است  الزم  جراحات  صاصقِ  در  رض،عَ  و  طول  مقدار  تساوی  رعایت
 .است وارده نایتجِ عنوان دقصِ نایت،جِ مقعُ در میزان لكن شودمی گرفته دیه نایت،جِ مازاد به نسبت و کند رایتسِ دیگر عضو به نباید

ولی در صورتی که مجنی علیه درخواست  ،  نداردهرچند اخذ دیه نسبت به مقداری از جنایت که قصاص در آن ممكن نیست به رضایت مرتكب نیازی    -1نکته  

 .به توافق و رضایت مرتكب نیازمند است ، نسبت به کل جنایت و عدم انجام قصاص را داشته باشد هدی
 ناقص  عضو صاصقِ - 395ماده 

 .بگیرد دیه ،رتكبمُ رضایت با یا کند صاصقِ تواندمی عَلَیهمَجنیٌّ باشد، ناقص یا ناسالم رتكب،مُ عضو و باشد کامل یا سالم نایت،جِ مورد عضو اگر
 – تبصره
 یيا عفضَي  دارای چنيد هير شيود،می حسيوبمَ سالم عضو صورت، نیا ریغ در ج ولَعضو فَ  مانند  باشد  رفته  بین  از  آن  اصلی  منفعت  که  است  عضوی  ،ناسالم  عضو

 .باشد بیماری

 معیوب عضو برابر در  صحیح عضو صاصقِ - 396ماده 

 .شودمی صاصقِ ،جلَغیرفَ معیوبِ و ضعیف عضو برابر در صحیح، و قوی عضو

 ناقص  عضو برابر  در  كامل  عضو صاصقِ عدم - 397ماده 

 را دیيه فاوتالتَّهُمابِي  بایيد  رتكيبمُ  صيورت،  ایين  در  که  شودمی  صاصقِ  کامل  عضو  برابر  در  ناقص،  عضو  لكن  شودنمی  صاصقِ  ناقص  عضو  برابر  در  کامل،  عضو
 .بپردازد
 – تبصره
 .است انگشت چند یا یك از بخشی فاقد یا انگشت چند یا یك فاقد که دستی مانند باشد اجزاء از بخشی فاقد که است عضوی ناقص، عضو

عضو خود و ی  مابه التفاوت دیه    ستشود و مرتكب می بایقصاص انجام می   ،در صورتی که عضو مرتكب ناقص بوده و عضو مجنی علیه کامل باشد  -1نکته  
 .به توافق و رضایت مرتكب نیازمند است ،کامل و عدم اجرای قصاص را به نماید ی مجنی علیه را به او پرداخت نماید و چنانچه مجنی علیه تقاضای دیه

شده و  یموضوع ممكن نباشد، قصاص منتف نیکه ا یو قصاص است. در صورت تیو مشابهت در جنا یبرابر تیاصول قصاص، رعا نیتر یازاساس یكی -2نکته 
 محكوم خواهد شد.  راتیبخش تعز  ،یقانون مجازات اسالم 614مربوط به موضوع ماده  ریو تعز هیمرتكب به پرداخت د

 ناقص عضو برابر در  ناقص عضو صاصقِ - 398ماده 

از  بیشيتر یيا مسياوی ،صياصقِ مورد در عضو سالمت عدم و قصاننُ که درصورتی فقط باشند، ناسالم یا ناقص دو  هر  صاص،قِ  مورد  عضو  و  نایتجِ  مورد  عضو  اگر
 .است ثابت صاصقِ حقّ باشد، نایتجِ مورد عضو

 زائد  عضو بر تنايجِ - 399 ماده

 تددوانمیداشددته باشددد  زائددد )اگر جانی عضو  .شودمی حكوممَ رشأ پرداخت به باشد، نداشته مشابه زائد عضو رتكب،مُ و  باشد  زائد  نایت،جِ  مورد  عضو  اگر

 (.1393قانون مجازات اسالمی مصوب   393رجوع کنید به مادد )قصاص را اجرا نمود(

 مق عُ و رضعَ و  طول  تساوي  عدم - 400ماده 

 و  کنيد  اکتفيا  کمتير،  صياصقِ  بيه  توانيدمی  عَلَیيهمَجنیٌّ  باشيد  ممكين  کمتر  مقدار  به  صاصقِ  و  نباشد  ممكن  نایت،جِ  مقعُ  و  رضعَ  و  طول  در  تساوی  رعایت  اگر
 .بگیرد را نایتجِ دیه جانی رضایت با یا و نماید طالبهمُ رشأ را فاوتالتَّهُمابِ

 ها نايتجِ برخي در صاصقِ سقوط - 401ماده 

)چددون در   است  ساقط  صاصقِ  شود،می  بدن  مرَوَ  یا  پوست  رنگ  تغییر  موجب  که  دماتیصَ  و  استخوان  شكستگی  ه،لِقَّمُنَ  ه،مِهاشِ  ه،فِجائِ  ه،غِدامِ  مه،مأموِ  نایتجِ  در

 در ذکورمَ كمحُ.  شودمی  حكوممَ  نیز  « عزیرات َتپنجم »   کتاب   در  ررَّقَمُ  عزیرتَ  به  دیه  پرداخت  بر  عالوه  رتكبمُ  و  اید موارد امکان رعایت برابری ممکد نیست(

قددانون مجددازات اسددالمی بخددت  614رجوع کنید به مادد  )  .است  جاری  نیز  باشد  داشته  وجود  نافعمَ  یا  عضو  صاصقِ  در  جاوزتَ  خطر  که  دیگری  مورد  هر

 .(1375تعزیرات مصوب  

 چشم  يك داراي شخص صاصقِ - 402ماده 
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 در كيمحُ این. شودنمی پرداخت وی به ایدیه و باشد نداشته چشم یك از بیش رتكبمُ گرچه شود،می صاصقِ کند، کور یا درآورد را کسی  چشم  یك  شخصی  اگر
 .است جاری بدن زوج اعضای همه مورد

 چشم  يك داراي  شخص بر نايتجِ - 403ماده 

 و کنيد صياصقِ را رتكيبمُ چشيم یك تواندمی عَلَیهمَجنیٌّ کند، کور را آن یا درآورد ،دارد چشم یك فقط که  را  کسی  چشم  ،است  دو چشم  دارای  که  شخصی  اگر
 یا صاصقِ اثر  در  قبالً  را  خود  چشم  یك  عَلَیهمَجنیٌّ  اینكه  مگر  بگیرد  کامل  دیه  و  شود  نصرفمُ  رتكبمُ  چشم  یك  صاصقِ  از  یا  دارد  دریافت  هم  را  کامل  دیه  نصف

  کاميل   دیه   نصف   ، رتكب ُم  رضایت   با  یا و کند صاصقِ را رتكبمُ چشم یك تواندمی صورت این در که باشد، داده دست از است،  داشته  را  آن  دیه  ستحقاقإِ  که  نایتیجِ

 . ( 1392قانون مجازات اسالمی مصوب   588رجوع کنید به مادد )  . نماید   دریافت   را 

 چشم  به آسیب بدون  بینايي  بردن  بین از - 404ماده 

 چشم  هقِدَحَ  به  آسیب  بدون  چنانچه.  شودمی  صاصقِ  رتكب،مُ  چشم  بینایی  فقط  ببرد،  نیب  از  را  آن  بینایی  دیگری،  چشم  هقِدَحَ  به  رساندن  آسیب  بدون  شخصی  اگر

)در اید مورد دیگر نیازی به رضایت مرتکب برای تبدیل قصاص به دیه  دیه پرداخت به رتكبمُ و شودمی دیه به بدیلتَ نباشد، ممكن  صاصقِ  رتكب،مُ

 .شودمی محكوم قانون در ررَّقَمُ عزیرتَ و  (باشد مین

 رمتعارفیغ چشم برابر در سالم چشم صاصقِ - 405ماده 

 .شودمی قصاص نیستند،   متعارف   شكل،   یا   و   دید  لحاظ   از   که   یی ها چشم   برابر   در  سالم،  چشم

 پلك  قصاص - 406ماده 

 .شودمی صاصقِ نابینا چشم پلك برابر در بینا چشم پلك لكن شودنمی قطع هژِمُ بدون كپلِ برابر در ،هژِمُ دارای  لكِپِ

 گوش  اليه قطع - 407ماده 

و قابل تسری به دیگر اندام مثل آسیب  شودمیاندام بدید نحو عمل  2)فقط در خصوص اید    بینی  قطع  یا  شنوایی  الوَزَ  موجب  که  گوش  الله  قطع

 .شودمی حسوبمَ جنایت بر منافع( - 2جنایت بر عضو  -1از:  اند عبارت) نایتجِ دو شود، بویایی والزَ موجب که به چشم و زوال بینایی نیست(

. در گددرددمیکه عالوه بر قطع، زوال شددنوایی را نیددز موجددب  کندمیگوش دیگری  یاللهمبادرت به قطع   عمداًشخصی »الف«    -1نکته  

 این فرض فعل واحد انجام گرفته و دارای دو عنوان مجرمانه است.
 گوش  يا  بیني قطع - 408ماده 

 .باشند نداشته شنوایی و بویایی حس مورد بِسَحَ گرچه است صاصقِ موجب گوش، یا بینی قطع

جداگانه هستند   یها  هید  یافراد دارند، دارا  یبایکه در شكل و ز  ییبه سزا  ریتأث  لیبوده و به دل  ییو شنوا  ییایاز قدرت بو  یو گوش دو عضو جدا   ینیب  -1نکته  
 .دشو  یتوجه نم  ییایو بو ییعدم وجود قدرت شنوا  ایمورد به وجود  ن یشود و در ا  یبر آن ها، قصاص ثابت م یعمد تیو در صورت وقوع جنا

 لب يا  زبان قطع - 409ماده 

 .شود رعایت هاآن محل و مقدار باید و است صاصقِ موجب لب، یا زبان قطع

 الل  زبان قطع - 410ماده 

 زبيان و دیگری الل زبان برابر در است، الل که کسی زبان لكن شودمی  گرفته  دیه  و  است  ساقط  صاصقِ  کند،  قطع  است  الل  که  را  کسی  زبان  گویا،  شخص  اگر
 .شودمی صاصقِ چشایی حس بدون زبان برابر در چشایی حس دارای زبان و شودمی صاصقِ گویا

 كودک  زبان قطع - 411ماده 

 .شود ثابت کودک بودن الل آنكه مگر شودمی صاصقِ است، نرسیده گفتن سخن حدِّ به هنوز که کودکی زبان برابر در گویا زبان

 دندان كندن يا  شكستن -412ماده 

 .است الزم ،دندان محل در تساوی رعایت آن، صاصقِ در و شودمی حكوممَ صاصقِ به بكند یا بشكند را دیگری دندان کسی اگر

 یه َلعِجنيٌّمَ دندان رويیدن - 413ماده 

پينجم  کتياب در ررَّقَيمُ عزیيرتَ بيه و شودنمی صاصقِ رتكبمُ بروید، آن جای  به  سالمی  دندان  صاص،قِ  زمان  تا  چنانچه  ،شود  هکندِ  دیگری  توسط  کسی  دندان  اگر

 عیيوبمَ جدیيد دنيدان اگير. شودمی حكوممَ است بوده دندان بدون یهلَعَجنیٌّمَ که تیمدَّ و تراحَجِ (شودمی)در اید مورد دیه پرداخت ن  رشأ  و«  عزیراتتَ»

 روییيدن برای تعارفمُ تمدَّ به كمحُ صدور باشد، کودک یهلَعَجنیٌّمَ اگر. شودمی حكوممَ نیز عیب رشأ پرداخت به ذکور،مَ هایتحكومیَّمَ بر  افزون  رتكبمُ  باشد،
 پرداخت به مذکور، َعزیرتَ بر افزون  رتكبمُ  ،کند  فوت  تمدَّ  این  در  یهلَعَجنیٌّمَ  اگر.  شودمی  پرداخت  دیه  صدمیك  دندان  رویش  صورت  در  و  افتدمی  تأخیر  به  دندان

 .شودمی حكوممَ دیه

 غیرشیري  و  شیري نداند - 414ماده 
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 ختيارمُ رتكب،مُ در غیرشیری دندان رویش تا صاصقِ تأخیر و  شیری  دندان  صاصقِ  بین  عَلَیهمَجنیٌّ  باشد،  غیرشیری  عَلَیهمَجنیٌّ  دندان  و  شیری  رتكب،مُ  دندان  اگر
 .است

 ديه  يا صاصقِ  از پس یه َلعِجنيٌّمَ دندان رويیدن - 415ماده 

 نیز دیه باشد بوده صاصقِ  امكان عدم جهت  به دیه گرفتن  اگر و  نیست عَلَیهمَجنیٌّ عهده بر چیزی  بروید، دیه گرفتن یا صاصقِ اجرای  از پس عَلَیهمَجنیٌّ  دندان  اگر
 .شودنمی بازگردانده

 رتكبمُ دندان رويیدن - 416ماده 

 .ندارد را آن دوباره صاصقِ حقّ عَلَیهمَجنیٌّ بروید، صاصقِ اجرای از پس رتكب،مُ دندان اگر
 

 قصاص اجراي - چهارم بخش

 عمومي  مواد -لاوّ فصل

 امر  وليّ  اذن  لزوم - 417ماده 

 .است الزم او نماینده یا رهبری مقام ذنإ ،)اعم از قصاص نفم یا قصاص عضو( صاصقِ اجرای در

اجرای آن از اختیارات حكومت است و به همین دلیل در اجرای    ،ها هرچند قصاص حق شخصی مجنی علیه یا اولیای دم است اما مطابق سایر مجازات   -1نکته  
 اذن مقام رهبری یا نماینده او الزم است  ،قصاص
 استیذان حدود - 418ماده 

 ،اسيتیذان مراسيم نبایيد و است دعوی دیگر اطراف و صاصقِ حقّ صاحب حقوق رعایت و جراإ تحَصِ بر ظارتنِ  برای  قصاص،  اجرای  در  رهبری  مقام  از  ستیذانإ
 .شود خود حقّ از او شدن حروممَ و صاصقِ حقّ صاحب توسط صاصقِ ستیفایإ امكان از مانع

 صاصقِ  اجراي حق وراثت - 419ماده 

 از پيس بایيد و شيودمی نتقيلمُ ایشيان ورثيه به حق این آنان، مرگ صورت در که است عَلَیهمَجنیٌّ  و  مدَ  ولیّ  حقّ  مورد،  بِسَحَ  آن،  در  باشرتمُ  و  صاصقِ  اجرای
 . گیرد   انجام  مربوط  کیفری   احكام  اجرای   واحد   طریق   از  رهبری مقام از ستیذانإ

 .م.ا( ق 447ر.ک ماده ) مُقررات برخالف صاصقِ - 420ماده 

 در ررَّقَيمُ )در اید مورد دیگر قصاص و دیه منتفددی اسددت( عزیرتَ به کند صاصقِ به اقدام اذن رهبر( ازجمله) مقررات برخالف  صاص،قِ  حقّ  صاحب  اگر

 .(1375قانون مجازات اسالمی بخت تعزیرات مصوب  614و  612رجوع کنید به مواد ) .شودمی حكوممَ  « عزیرات َتپنجم »  کتاب 

مقررات اقدام به اجرای قصاص قاتل عمدی نمایددد، بدده مجددازات تعزیددری مربددوط در بخددش   برخالفچنانچه یکی از اولیای دم    -1نکته  

 .شودمیتعزیرات قانون مجازات اسالمی محکوم  

 موجببددهوده و اگر اولیای دم مقتول بدون اذن ولی امر، اقدام به قصاص قاتل کنند عمل آنان مشمول اخالل در نظم و امنیت ب  -2نکته  

 .شوندمیقانون مجازات اسالمی به سه تا ده سال حبس محکوم   612  یماده
 حق صاحب در قصاص حق انحصار -421ماده 

ن حددق نسبی است چددون مرتکددب فقددط در مقابددل دارندددگا یاباحه)بیانگر اصل   ندارد  را  مرتكب  قصاص  حق  او  ولی  یا  یهلَعَمجنیٌ  از  غیر  کسچیه

 کنيد، صياصقِ را او آنيان اذن بيدون کسيی اگير و الدم اسددت(از صاحبان حق قصاص معصوم و محقون  به غیر  الدم است و نسبتقصاص مهدور

 .است صاصقِ قِّحَستَمُ

نماید و شخص دیگری بدون اینکه از ولی دم مقتددول اجدداره اگر شخصی مرتکب قتل عمد شود و دادگاه او را به قصاص محکوم    -1نکته  

 گرفته باشد، محکوم را به قتل برساند این شخص مرتکب قتلی شده که مستوجب قصاص است.

 اندددبردهمیمورین مددتهم را بدده زندددان . هنگددامی کدده مددأکندددمیصاص او صددادر  و حکم به ق   شناسدیمدادگاه شخصی را قاتل    -2نکته  

. رسدداندمیکه آن مرد قاتل است و حکم قصاص او صادر شده است و به همین علت و انگیزه آن قاتل را به قتل   شودمیرهگذری متوجه  
 .شودمیدر این فرض اتهام رهگذر قتل عمدی است و قصاص  

 حق صاحبان از يك هر حق بودن مستقل - 422ماده 

 صيورتی در و ببرد بین از را  دیگران  حقّ  نباید  یفایاست  مقام  در  آنان  از  یك  هیچ  لكن  دارند  قصاص  حقّ  مستقل  طور  به  آن  صاحبان  از  هریك  صاصیقِ  حقّ  هر  در

 یک قتل افتادد اسددت و مورد در اید) .اسيت دیگران دیه سهم نضامِ کند، صاصقِ  یفایاست  به  بادرتمُ  صاص،قِ  خواهان  افرادِ  دیگر  موافقت  و  اذن  بدون  که

 هستند به عبارتی مقتول یکی است و اولیاء دم متعدد(ولی دم چند نفر 
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پرداخددت  هدداآناگر دیگر افراد در این ماده خواهان قصاص باشند که قصاص انجام شده یا خواهان دیه هستند که باید دیدده بدده   -1  نکته

 به قاتل پرداخت شود.  دیباشود یا خواهان عفو هستند دیه  

بدددون اذن سددایرین   هدداآنمورد اگرچه هریک از صاحبان حق قصاص به طور مستقل حق قصاص دارند اما اگر یکددی از    در این  -2  نکته

)احمااد  اقدام به قتل دیگری کند ضامن سهم دیه دیگر اولیددای دم اسددت و در صددورت درخواسددت دیگددر اولیددای دم بایددد دیدده بدهددد

 (293 ص ،همان ،غفوعی

 ديه  و صاصقِ درخواست - 423ماده 

 دیيه سيهم نخست باید است صاصقِ خواهان که کسی باشند، کرده گذشت رتكبمُ صاصقِ از یا باشند دیه خواهان آن، صاحبان از بعضی اگر  صاصیقِ  حقّ  هر  در
 .بپردازد آنان خود به دیه درخواست صورت در و رتكبمُ به آنان گذشت صورت در را دیگران

 صاصقِ حقّ صاحبان از برخي غیبت - 424ماده 

 و باشيد طوالنی غیبت اگر و افتدمی عویقتَ به غائب آمدن تا كمحُ صدور باشد کوتاه آنان یبتغَ تمدَّ و باشند غائب آن، صاحبان از بعضی اگر صاصیقِ  حقّ  هر  در
 پس هاآن برای رهبری مقام نباشد علوممَ بازگشت زمان  چنانچه  و  گیردمی  تصمیم  آنان  جای  به  غائب  ولیِّ  عنوان  به  رهبری  مقام  نباشد  آنان  بازگشتن  به  امیدی  یا
 کننيد صاصقِ ،دادگاه در غائبان سهم تأمین از پس توانندمی حاضرند، که کسانی نماید،می تصمیم اتخاذ غیبت زمان شدن  طوالنی  از  قبل  و  کوتاه  زمان  گذشت  از
 دیه سهم نخست باید باشند، صاصقِ خواهان شدن، حاضر از پس آنان اگر و است حفوظمَ غائبان صاصقِ حقّ نمایند، هحِصالِمُ او با  یا  کنند  گذشت  حاضران،  اگر  و

 .کنند صاصقِ سپس و بپردازند رتكبمُ به اندکرده هصالحِمُ رتكبمُ با یا اندنموده گذشت که را کسانی

نیسددت. در ایددن   هاآنشخصی به قصاص محکوم شده است ولی صاحبان حق قصاص غیبت طوالنی داشته و امیدی به بازگشت    -1نکته  

 .گیردمیتصمیم   هاآنصورت مقام رهبری به عنوان ولی غایب به جای  
 مرد  بر زن عمدي نايتجِ - 425ماده 

 قتيل بيه را مسيلمانی ميرد مسيلمانی زن آنكيه مانند  باشد   رتكب ُم  در   آن   دیه   از   بیش   عََلیه َمجنیٌّ  بر   شده   وارد   نایت ِج  دیه   و  کند  وارد  دیگری  بر  نایتیجِ  عمداً  رتكبمُ  اگر
 .کند طالبهمُ نیز را دیه تفاوت صاص،قِ بر افزون تواندنمی صاصقِ حقّ صاحب برساند

 ديه  فاضل پرداخت لزوم - 426ماده 

 کيه کنيد اجرا را صاصقِ تواندمی صورتی در صاصقِ حقّ صاحب باشد، رتكبمُ در آن دیه از کمتر عَلَیهمَجنیٌّ بر وارده نایتجِ  دیه  اگر  صاص،قِ  حق  ثبوتِ  موارد  در
 به دیه، فاضل پرداخت به الزام بر افزون صاص،قِ به اقدام و خالفتمُ صورت در و نیست جایز صاصقِ اجرای آن پرداخت بدون و بپردازد  او  به  را  دیه  لِفاضِ  نخست

 .شودمی حكوممَ« عزیراتتَپنجم » کتاب در ررَّقَمُ جازاتمُ

 صاصقِ حقّ صاحبان ديگر به ديه پرداخت - 427ماده 

 گیيرد صورت صاصقِ از پیش باید آن پرداخت بپردازد، صاصقِ حقّ صاحبان دیگر به را دیه از بخشی  باید  صاصقِ  اجرای  برای  صاصقِ  حقّ  صاحب  که  مواردی  در
 .شودمی حكوممَ «عزیراتتَ» پنجم کتاب در ررَّقَمُ جازاتمُ به ذکورمَ دیه پرداخت بر افزون امر، این از صاصقِ حقّ صاحب فتخلُّ صورت در و

 المالتیب از ديه  فاضل پرداخت شرايط -428ماده 

 از تمكين صاصقِ خواهان لكن باشد صاصقِ اجرای در تحَصلَمَ و کند دارجریحه را عمومی احساسات یا زند هم بر را عمومی امنیت و نظم نایت،جِ که مواردی  در

 تاندادسِ درخواست با )شروط مذکور باید باهم و در آن واحد وجود داشته باشند( ،باشد نداشته  را  صاصقِ  حقّ  صاحبان  دیگر  سهم  یا  دیه  لِفاضِ  پرداخت

 .شودمی پرداخت المالیتُبِ از ذکورمَ مقدار ه،قضائیِّ هقوِّ رئیس تأیید و

 ديه  فاضل پرداخت عدم صورت  در  رتكبمُ تكلیف - 429ماده 

 یا بلوغ برای  انتظار  جهت  به  یا  دیه  فاضل  پرداخت  در  ناتوانی  علت  به  یا  موجه  عذر  بدون  صاص،قِ  حق  صاحب  و  است  زندان  در  صاص،قِ  به  حكوممَ  که  مواردی  در
 بيه و مشيخص را مناسيبی تميدَّ كيم،حُ صادرکننده دادگاه امر، این از لیهعَحكومٌمَ شكایت با نماید، رها عیننامُ  وضعیت  در  را  رتكبمُ  ،عَلَیهمَجنیٌّ  یا  مدَ  ولیِّ  هفاقِاِ

 دادگياه ت،ميدَّ ایين در او اقيدام عيدم صيورت  در.  کنيد  اقدام  صاصقِ  اجرای  یا  صالحهمُ  گذشت،  به  نسبت  ررَّقَمُ  مهلت  ظرف  تا  کندمی  اعالم  صاصقِ  حقّ  صاحب
 دادگسيتری کيل رئيیس و  قضيائی  حوزه  رئیس  تأیید  و  مناسب  وثیقه  اخذ  با  آن  زمان  تمدَّ  گذشتن  و  « عزیرات َتپنجم »   کتاب   اساس  بر  عزیرتَ  تعیین  از  پس  تواندمی

 .کند آزاد را رتكبمُ صاص،قِ حقّ صاحب سوی از تكلیف تعیین تا استان

 ديه  فاضل تهاتر -430ماده 

 ،رتكبمُ رضایت بدون هرچند ،آن صاحب رضایت با مذکور طلب باشد، داشته رتكبمُ از طلبی صاص،قِ حقّ صاحب یا مقتول اگر دیه فاضل  پرداخت  لزوم  موارد  در
 .است هبِحاسِمُ قابل دیه، فاضل عنوان به

و مرتکددب را مهریه خانم )مقتول( بددا تفاضددل دیدده، تهدداتر نمددود   توانمی. در این حالت  رسدمیخانمی توسط همسرش به قتل    -1نکته  

 قصاص کرد.
 ديه  فاضل در مالكانه تصرف حق - 431ماده 
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  ف صرَُّت  نوع   هر  یا و ببخشد خود رکایشُ یا صاصقِ حقّ  صاحب  به  را  آن  تواندمی  او  و  است  شوندهصاصقِ  به  تعلقمُ  نایت،جِ  دیه  از  شرکا  پرداختی  سهم  یا  دیه  فاضل
 .برگرداند را آن باید نگیرد، صورت صاصقِ و باشد کرده دریافت را آن اگر لكن  دهد   انجام   آن   در   دیگری   مالكانه 

 
 ديونمَ عََلیه مَجنيٌّ صاصقِ - 432ماده 

 حيقّ دیيون، آن تضيمین یيا ادا  بيدون  صاص،قِ  حقّ  صاحب  نباشد،  کافی  او  دیون  ادای  برای  او  هکِرَتَ  و  کند  فوت  صاص،قِ  حقّ  ستیفایإ  از  پیش  عَلَیهمَجنیٌّ  هرگاه
 رفصَ ذکورمَ دیون دایاَ در باید شود، بدیلتَ دیه به صاصقِ علت، هر به  اگر  و  ندارد  را  دیون  ضمینتَ  یا  ادا  بدون  جانی،مَ  گذشت  حقّ  لكن  دارد  را  صاصقِ  یفایاست

 .است جاری نیز قتولمَ هکِرَتَ مورد در كمحُ این. شود

بدددون عَلَیدده  مَجنیٌّش از استیفای حق قصاص فوت کرده و ترکه برای ادای دیون کافی نیست. در این فرض وراث  پیعَلَیه  مَجنیٌّ  -1نکته  

 یا تضمین آن دیون، حق استیفای قصاص را دارند.  ادا
 صاصقِ از گذشت - 433ماده 

 حین در که خساراتی ضامن آنان و شودمی متوقف صاصقِ کنند، گذشت رتكبمُ صاصقِ از  آن اجرای حین در یا صاصقِ از پیش  م،دَ  اولیای همه یاعَلَیه مَجنیٌّ  اگر
 را هياآن همسَي  صاص،قِ اجرای  از  پیش  باید  صاصقِ  خواهان  کنند،  صالحهمُ  یا  نمایند  گذشت  آنان  از  برخی  اگر  و  باشندنمی  است،  رسیده  رتكبمُ  به  صاصقِ  اجرای

 .بپردازد رتكبمُ یا آنان به مورد بِسَحَ

 جاني دادن  فراري - 434ماده 

. شيودمی الزام وی تحویل به دهد فراری است شده (شودمیشامل اید مادد ن غیرعمدی)ارتکاب جنایات  عمدی نایتجِ رتكبمُ که را فردی  کسی  هرگاه

 یيا رتكيبمُ حضيور در مؤثر دهنده یفرار بازداشت است، شده آن منافع از یكی رفتن بین از یا عضو نقص یا قطع به نجرمُ که عضو بر نایتجِ و  قتل  موارد  در  اگر
 پیش رتكبمُ اگر. کند بازداشت را دهنده یفرار رتكب،مُ دستگیری زمان تا قصاص حقِّ صاحب درخواست با باید دادگاه باشد، رتكبمُ احضار  به دهنده یفرار الزام

  و   فيس َن  صياص ِق  ميوارد   همه   در   صاص ِق  حّق  صاحب  و شودمی آزاد دهندهی فرار دهد، رضایت صاصقِ حقّ صاحب یا شود رذِّعَتَمُ  وی  دستگیری  یا  بمیرد  دستگیری  از
 آن دریافت برای دیه پرداخت از پس تواندمی دهنده یفرار .بگیرد  دهنده  فراری  یا  وی  اموال  از  را  دیه  او،  دستگیری  رذُّعَتَ  یا  رتكبمُ  فوت  صورت  در  تواندمی  عضو، 

 (.1375قانون مجازات اسالمی بخت تعزیرات مصوب  551و  549رجوع کنید به مواد ) .کند رجوع رتكبمُ به

 عدم دسترسي به جاني  -  435مزده  

 درخواسيت بيا نباشيد ممكين رتكيبمُ بيه دسترسی فرار، ای )اعم از اینکه به مرد طبیعی بمیرد یا خودکشی کند(  مرگ  علت  به  ،عمدی  نایتجِ  در  هرگاه

 ردیبگ  هلِعاقِ  از  را  هید  تواندیم  مدَ  یّول  عمد،  قتل  خصوص  در  باشد  نداشتهی  مال  رتكبمُ  کهی  صورت  در  و  شودمی  پرداخت  رتكبمُ  اموال  از  جنایت  دیه  ،حقّ  صاحب
 از هیيد ،هياآن نكُّيمَتَ عيدم ایي هاآن بهی دسترس عدم ای عاقله نبود درصورت و )تنها موردی است که در قتل عمدی عاقله مسئول پرداخت دیه است(

 در  شيود   ممكين   قتيل،   ر یيغ   و   قتيل   از   اعيم   ت یينا ِج  رتكب ُم  به   دسترسی  دیه، اخذ از  پس  چنانچه.  بود  خواهد  المالتُیبِ  بر  هید  قتل،  ریغ  در  و  شودیم  پرداخت  المالتُیبِ
 شدهگرفته دیه صاص،قِ از قبل باید لكن است،  محفوظعَلَیه  مَجنیٌّ  ای  مدَ  یِّولی  برا  مورد  بِسَحَ  صاصقِ  حقّ  نباشد،  صاصقِ  از  گذشت  جهت  به  دیه  اخذ  که  صورتی

 .برگرداند را

ولی دیدده  شودمیاین است که قصاص ساقط  کندمیتکلیف وقتی که قاتل پس از ارتکاب قتل عمدی موجب قصاص، خودکشی    -1نکته  

 .شودمیاز اموال او پرداخت  

قاتددل  و اگر فرار کرده و مرده است. در این صورت دیه بایستی از ماترک پرداخت گرددشخصی مرتکب قتل عمد شده و سپس    -2نکته  

ولی هرگاه قاتل بستگانی نداشته باشد یا بستگان قاتل فاقد تمکن مددالی   شودمیمالی نداشته باشد از اموال بستگان نزدیک وی پرداخت  
 .شودمیپرداخت   المالبیتباشند، دیه از  

هرگاه کسی که مرتکب قتل عمد شده، فرار کند و تا هنگام مرگش به او دسترسی نباشد، پس از مددرگ او، قصدداص تبدددیل بدده   -3نکته  

 و باید از اموال قاتل پرداخت شود.  شودمیدیه  

سترسددی وی د هکسی که به علت ارتکاب قتل عمدی، محکوم به قصاص شده است چنانچه از زندان فددرار کنددد و اولیددای دم بدد   -4نکته  

اجرای قصاص را بدهند واال از امددوال وی دیدده خواهددد  یاجازهند به دیگران توانمیو اولیای دم    شودمینداشته باشند، قصاص او منتفی ن
 گرفت.

 فسنَ صاصقِ اجراي -مدوّ فصل

 قاتل كردن مثله ممنوعیت - 436ماده 
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)در قصاص نفم جنایت بر میددت  ،صياصقِ از پس او کردن هثلِمُ و است جایز رساند،می قاتل به را آزار کمترین که تعارف،مُ  هایشیوه  به  فقط  فسنَ  صاصقِ

 ممنيوع  قانون مجازات اسالمی بخت تعزیرات، تعزیر خواهد شد(  727جنایت بر میت طبق مادد    یدیهمحسوب و مرتکب عالود بر پرداخت  

 . است «  عزیرات َت»  پنجم  کتاب   در   ر رََّقُم عزیر َت  و   دیه   موجب  و

مطابق این ماده ضمانت اجرای خاصی نداشته و فقط قصاص کننده   ،قصاص نفس انجام پذیرد  ... در صورتی که به شیوه غیر متعارف یا با آلت کند و  -1نکته  
 . ای خاص جرم باشد و مطابق قانون یا مادها مگر اینكه فعل. مرتكب گناه شده است

 حامله  زن فسنَ صاصقِ -437ماده 

 طفيل حیيات  کيه  زميانی  تيا  باشيد  طفل  تلف  بیم  نیز  ملحَ  وضع  از  پس  اگر.  شود  صاصقِ  ملحَ  وضع  از  پیش  نباید  است،  فسنَ  صاصقِ  به  حكوممَ  که  حامله،  زن
 .افتدمی تأخیر به صاصقِ بماند، حفوظمَ

 صاص قِ اجراي  از پس قاتل ماندن زنده -438ماده 

 کرده  صاصقِ )غیرمتعارف( نیست، جایز که ایگونه به را وی اگر لكن است حفوظمَ مدَ ولیّ برای صاصقِ حقّ بماند، زنده قاتل  فس،نَ  صاصقِ  اجرای از پس  اگر

 نیيز فسنَ صاصقِ حقّ و دارد را او عضو صاصقِ حقّ قاتل م،دَ ولیِّ فتلَ خوفِ دمِع جمله از عضو صاصقِ شرایط به  شروطمَ  ببیند  آسیب  قاتل  که  صورتی  در  ،باشد
 حيقّ قاتيل کند، صاصقِ دوباره نخواهد مدَ ولیّ اگر لكن کند گذشت یا هحِصالِمُ ،ستیفاا  خود را   حّق باید   قاتل   فس، َن  صاص ِق  اجرای   از   قبل   ولی   است  باقی  مدَ  ولیّ  برای

 خيود حيقّ یفایاسيت و هحِصيالِمُ گذشت، به حاضر فسنَ صاصقِ از فرار برای قاتل اگر (شودمیدیه مشاهدد ن یمطالبه)لکد منعی برای .  ندارد  را  او  صاصقِ

 اقدام عضو صاصقِ طالبهمُ یا هحِصالِمُ ،گذشت به ررَّقَمُ  هلتمُ  ظرف  تا  کندمی  اعالم  قاتل  به  و  شخصمُ  را  مناسبی  تمدّ  دادگاه  امر،  این  از  مدَ  ولیّ  شكایت  با  نشود
 بيرای عضيو صياصقِ حقّ  و  گرددمی  جراإ  فسنَ  صاصقِ  او  طالبهمُ  با  و  شودمی  حكوممَ  قانون  در  ررَّقَمُ  عزیرتَ  به  مدَ  ولیّ  ت،مدَّ  این  در  او  اقدام  عدم  صورت  در  .کند
 .است حفوظمَ جانی، ورثه

 

 عضو صاصقِ اجراي - مسوّ فصل

 عضو  صاصقِ ابزار  اوصاف -439ماده 

 قانون در رقرَّمُ عزیرتَ موجب و ممنوع او نایتجِ مقدار از بیش رتكب،مُ ایذاء و باشد صاصقِ اجرای با مناسب و آلوده  ریغ  تیز،  باید  عضو  صاصقِ  در  رحجَ  و  قطع  بزاراَ
 صياصقِ و رفيع موانع امكان، صورت در باشد، دیگر صدمه یا فسنَ به سرایت بیم صاص،قِ در که باشد ایگونه به مكان و زمان شرایط  یا  بیمار  رتكب،مُ  اگر.  است

 .افتدمی تأخیر به صاصقِ رایت،سِ بیم شدن برطرف تا صورت این غیر در. شودمی جراإ

 صاصقِ فوري اجراي  امكان - 440ماده 

 عمدی آمده، پدید تیو سرا کند رایتسِ نایتجِ آن، از پس و شود جراإ صاصقِ و باشد نداشته وجود رایتسِ به علم اگر لكن کرد جراإ فوراً  توانمی  را  عضو  صاصقِ
 صياصقِ عنوان به  که  را  جنایتی  دیه  باید،  مدِ  ولیّ  فسنَ  صاصقِ  اجرای  از  پیش  لكن  شودمی  حكوممَ  عضو  یا  فسنَ  صاصقِ  به  مورد،  بِسَحَ  رتكبمُ  ،شود  حسوبمَ

 حكيوممَ اسيت، آمده دیپد سرایت، وسیله به که نایتیجِ دیه به رتكبمُ ،شود حسوبمَ غیرعمدی آمده، پدید رایتسِ اگر  و   بپردازد   او   به   است   شده   وارد   رتكب ُم  بر   عضو
 .شودنمی سرکَ است شده صاصقِ که مقداری دیه و شودمی

 جراحت حدود يریگاندازه لزوم - 441ماده 

 برطيرف باشيد، آن ازدیاد موجب یا صاصقِ یفایاست از مانع که چیزی هر و شود گیریاندازه کامالً راحتجِ دودحُ باید نایت،جِ با  عضو  صاصقِ  تساوی  رعایت  برای
 .گردد

 رتكبمُ حركت اثر بر جنايت از  بیش صاصقِ - 442ماده 

 موجيب دیگيری فرد یا کنندهصاصقِ اگر و نیست ضامن کننده قصاص  شود،  انجام  نایتجِ  از  بیش  صاصقِ  که  شود  موجب  ،آن  ریغ  یا  حرکت  سبب  به  رتكبمُ  اگر
 .شودمی حكوممَ دیه یا صاصقِ به مورد بِسَحَ باشد  زیاده

کننددده ضددامن در اجرای قصاص عفو، اگر مرتکب به سبب حرکت، موجب شود که قصاص بیش از جنایت انجددام شددود قصدداص   -1نکته  

 نیست.
 حامله  زن عضو صاصقِ - 443ماده 

 ذکورمَي بيیم کيه زميانی تا صاصقِ باشد، طفل بر آسیب یا  تلف  بیم  ،ملحَ  وضع  از  پس  یا  پیش  صاص،قِ  اجرای  در  و  باشد  عضو  صاصقِ  به  حكوممَ  حامله،  زن  اگر
 .افتدمی تأخیر به شود برطرف

 : حامله عبارت است از تفاوت قصاص عضو و قصاص نفس زن  -1نکته 

در مورد قصاص نفس زن حامله   _ ب  .امكان قصاص نفس پیش از وضع حمل وجود ندارد ولی قصاص عضو ممكن است پیش از وضع حمل انجام شود  _ الف
 .داندا مانع اجرای قصاص نمیر  بر طفلبیم تلف یا آسیب   ،اشاره کرده و آن را مانع اجرای قصاص دانسته ولی در قصاص عضو  بیم تلف طفلقانونگذار تنها به  

 عضو  كردن حسيب يا   هوشيب بدون صاصقِ -444ماده 
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  نایيت ِج اینكيه مگر است یهلَعَجنیٌّمَ حقّ او، عضو کردن حسبی یا وی کردن هوشیب بدون )اصل براید است که(  عضو،  بر  جنایت  در  رتكبمُ  کردن  صاصقِ

 .باشد افتاده اتفاق  یه َلَعجنیٌَّم  عضو  حسی بی   یا  بیهوشی  حال   در 

 صاصقِ از  پس مداوا جواز - 445ماده 

 .است جایز صاصقِ اجرای از پس او عضو کردن حسبی و مرتكب کردن هوشبی و مداوا 

 شده قطع عضو پیوند - 446ماده 

 .شودنمی ساقط صاصقِ بزند، پیوند را شده جدا قسمتعَلَیه مَجنیٌّ و کند قطع را دیگری عضو از مقداری یا همه شخصی اگر

 پیوند عضوی که عمداً قطع گردیده است، مانع قصاص است.  -1نکته 

عکس این موضددوع نیددز  .مجنی علیه در این موضوع تا یری ندارد اقدامات بعدی شود وبه محض وقوع جنایت قصاص  ابت می -2نکته 

مجنی علیه در مددورد   ،خود را درمان کند یا قسمت جدا شده را پیوند بزند  عضو،هرگاه مرتکب بعد از اجرای قصاص  .  حکم را دارد  مینه
 آن حقی نخواهد داشت

 رتكب مُ عزيرتَ -447ماده 

 عميدی نایياتجِ سایر در و قانون آن( 612) ماده طابقمُ عمدی قتل خصوص در است، شده داده ارجاع « عزیرات َتپنجم »   کتاب  به کتاب این در که مواردی  هکلیِّ  در
 .شودمی عمل آن تبصره و( 614) ماده طابقمُ
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 ديات -كتاب چهارم 

 مواد عمومي  -بخش اوّل 

 تعريف ديه و موارد آن -فصل اوّل

 تعريف ديه  - 448ماده 

همید قانون، دیه ماهیتی دوگانه دارد که هم مجازات اسددت و هددم  453و   452قانون مجازات اسالمی و مواد    14)بر اساس بند پ مادد    دیه

ت، یا بر نَفس، عضو یا مَنفع جِنایت غیرعمدیمال مُعینی است که در شَرع مُقدَّس به سبب   غیر مقدر یا همان أرش است(  یدیه)در مقابل  مُقَدّر،    غرامت(

 در مواردی که به هر جَهتی قِصاص ندارد، مُقَرَّر شده است. جنایت عمدی

و نیددز   1394اصددالحی    1392قانون آیین دادرسی کیفددری مصددوب    13کلی مشمول موقوفی تعقیب موضوع ماده    طوربهدیات    -1نکته  

 .گرددمیمرور زمان قرار ن

 ندارد.وصول دیه نیازی به تقدیم دادخواست    -2نکته 

 ، دیات به طور مطلق قابل تخفیف و تعلیق نیستند.باشدمیعَلَیه  مَجنیٌّاز سوی شاکی و اولیاء دم یا    گذشتقابلتمام دیات    - 3نکته 

زیرا گرچه کلمدده نفددس و عضددو در ایددن مدداده بدده  گیردنمی، دیه به آن تعلق وارد کند یاصدمهنفس یا عضو خود اگر کسی بر    -4نکته  

اما عقالیی نیست که کسی به خودش دیه بپردازد یا از   شودمیصورت مطلق به کار رفته است و شامل عضو و نفس خود جانی و دیگری  
 (.11ص  448ذیل ماد   –کتاب دیات  –)عباز اعاعت  داده شود.  اشور هاموالش چیزی برداشته شود و به 

که از سددوی شددارع  شودمییا به ولی دم یا اولیای دم او پرداخت عَلَیه مَجنیٌّجنایت بر نفس یا عضو به  ا ر بردیه مالی است که  -5نکته 

 برای جنایت تعیین شده است.

دیدده   کهنیا  دیه را نیز یکی از انواع مجازات دانسته است ولی با توجه به  14در ماده    1392قانون مجازات اسالمی مصوب سال    -6نکته  

آن را دقیقدداً مجددازات  تددوانمین گددرددمیپرداخددت  اشخددانوادهیددا  عَلَیدده  مَجنیٌّبلکه به    شودمیبرخالف جزای نقدی به دولت پرداخت ن
که دیه ناشی از جرم و الاقل در جددرائم  مسئلهاز غرامت را دارد. این  ییهایژگیواز مجازات و  ییهایژگیوکه دیه   رسدمیدانست. به نظر  

ا آن ر  شددودمیبه جای دولت به قربددانی جددرم پرداخددت    کهنیاو برعکس،    کندمیمقدار آن  ابت است آن را به مجازات شبیه    غیرعمدی
)دکتاار  است هید. باشدمی موردیبکردن آن تحت عنوان مجازات یا غرامت  یبندطبقهاین، تالش برای  و بنابر  سازدیمشبیه به غرامت  

 (.46ص  -جرائم علیه اموال و مالکیت -حسین میر محمدصادقی

هرگددز بابددت دیدده محسددوب   هیدد علمحکومو حددبس    شودمیدیه اگر هم مرتکب توانایی پرداخت نداشته باشد تبدیل به حبس ن  -7نکته  

 مجازات ماهیت جبران خسارت نیز دارد.  تیبر ماهبه این دلیل که دیه عالوه   شودمین
 تعريف أرش - 449ماده 

)عباااز (اسددت  آمدددستبهمشخصی    یاندازد  ، برانگیختد ارج وجراحت  یبهاخوندر لغت به معنای    و  شودمیحکومت نیز نامیدد  )  أرش

و دادگاه با لحياظ نيوع و  (مُقدس استتعیید دیه شارع   مسئول)  میزان آن در شَرع تعیین نشده استقَدَّر است که  ُُمدیه غیر،  (48اعاعت همان ص  

)نظر کارشناس در تعیددید میددزان  و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مُقَدَّر و با جَلب نظر کارشيناس  عَلَیهمَجنیٌّسالمت    کیفیت جِنایت و تأثیر آن بر

 یدیه)شامل  دیه مُقَيدَّر مقرراتکند. میزان آن را تعیین می نظر وی میزان ارش را تعیید نماید( برخالف تواند میارش طریقیت دارد چراکه قاضی 

 مُقَرَّر شود.در مورد أرش نیز جریان دارد مگر اینكه در این قانون ترتیب دیگری  (شودمینفم و اعضاء 
  یا ارش.  شودمیدیه و ارش در یک عضو یا منفعت قابل جمع نیستند بلكه یا دیه پرداخت 

 موقعیت حقوقی »أرش« در حقوق جزای اسالمی به شرح ذیل است:  -1نکته 

 مقرر نشده است.  یاهیدجنایت بر عضو است که برای آن عضو،   غیرعمدیأرش خسارت  

 معینی ندارد عملی است.  یدیهدر صدمات بدنی، پرداخت أرش در موردی که صدمه وارده قانوناً    -2نکته 

 .شودمیکامل انسان، نوع و کیفیت صدمات و نظر کارشناس تعیین    یدیهدر صدمات بدنی، أرش با توجه به   -3نکته 

 ظ میزان، در مورد أرش فرقی میان زن و مرد نیست.در مورد میزان أرش جنایت وارده بر زن و مرد، باید گفت: از لحا  -4نکته 
 موارد ديه  - 450ماده 

قانون مجددازات   292)رجوع کنید به مادد    خطای مَحض  (1392قانون مجازات اسالمی مصوب    291)رجوع کنید به مادد    عَمدی،در جِنایت شِبهِ  

در که قِصاص در آن جایز یا ممكن نیست،  (1392قانون مجازات اسالمی مصوب  290)رجوع کنید به مادد  و جِنایت عَمدی (1392اسالمی مصوب  
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 عَلَیددهمَجنیٌّبلکه  شودمی)یعنی به صرف شکایت و محرز شدن جنایت موجب دیه، حکم به پرداخت آن نیا ولیِّ دَم    عَلَیهمَجنیٌّ  صورت درخواست

)از جددرائم  .شود مگر به نحيو دیگيری مُصيالِحِه شيودپرداخت می  مقدر است(  یدیه)در اینجا منظور    دیه  نمایند(  درخواستیا ولی دم باید دیه را  

 ق.م.ا( 104است مستند به مادد   گذشتقابل

 ، در کلیه جنایات قابل پرداخت است«.شودمییا به اولیای دم او داده  عَلَیه  مَجنیٌّطبق قوانین ایران، »دیه، مالی که به   -1نکته 
 محرومیت قاتل از ارث -451ماده 

برد. عَمدی باشد از دیه وی ارث نمیدر صورتی که قاتل از ورثه مقتول باشد چنانچه قتل، عمدی باشد از اموال و دیه مقتول و در صورتی که خطای مَحض یا شِبهِ

 (شوند میو اوالد وی شامل چنید محرومیتی ن گرددمی)اثر محرومیت از ارث در اید مادد شخصی و نسبی بودد و فقط خود مرتکب محروم 

 قانون مدنی(. 885 و 880رجوع کنید به مواد ). مقام رهبری وارث استدر موارد فِقدان وارث دیگر، 

برای قتل وجود نداشته باشد، بنابراین اگددر مددردی همسددر خددود را در  یاموجههممنوعیت ارث از دیه در صورتی است که علت   -1نکته  

 .بردمیارث   و اگر مستحق دیه به هر نحو باشد از دیه هم  بردمیبه قتل برساند از اموال وی ارث    ی )قتل در فراش(بحال زنا با مرد اجن

 فصل دوّم ـ ضَمان ديه

 شمول احكام مَسؤولیت مدني نسبت به ديه  -452ده ما

و تَهياتُر،  با پرداخت دیه، مُصالِحِه، اِبيراذِمِّه مُرتكب جز    را دارد.ضَمَان  یا    مَدَنی  تیمسؤوللَیه یا ولیّ دَم است و احكام و آثار  عَحَسَبِ مورد حقّ شخصی مَجنیٌّ  دیه،
 گردد.بَری نمی
 تبصره ق

 برند.االرث از دیه مقتول نیز ارث میبه نسبت سهم )امی( بستگان مادریورثه مقتول به جز 

   زن و  ه جققز، محققروم از ارث هسققتند یققا تمققام وراث بقق یا خویشاوندان مققادری برندمیارث وجود دارد که آیا تمامی وارثان از دیه   نظراختالفدر مورد وارثان دیه
: تمققام وارثققان سققببی و نسققبی، مگققر دیقق فرمایم؟ برنققدمیشوهر وارث دیه هستند؟ آیت اله مكارم شیرازی در پاس  به این سؤال که دیه را چققه کسققانی بققه ارث 

 (.123ص  ،همان ،)عباز اعاعت  متقربان به مادر مانند برادر و خواهر امی جمادرید

 مدنی دارد.  یجنبه، تنها  و احکامدیه از لحاظ آ ار    -1نکته 

 .شودمیو مساوی انجام    االرثسهمدریافت دیه از سوی اولیای دم و پرداخت دیه از سوی عاقله به ترتیب به نسبت   -2نکته 
 براي پرداخت ديه  شركاتساوي  - 453ماده 

  طور مساوی ُمكلَّيف بيه پرداخيت دیيه اسيت.   به   ( اصواًل)   ها آن عاقِِله  یا    شرکا هرگاه دو یا چند نفر به نحو اشتراک ُمرتكب ِجنایت موجب دیه گردند، حََسِب مورد هریك از  

 قانون مجازات اسالمی(   527و    526)مگر در مورد مواد 

. همچنین گفته شده اسددت  شوند می در آن معلوم نباشد به صورت مساوی محکوم به پرداخت دیه    کنندگان شرکت   وجرح ضرب اگر نوع   -1نکته 

اگر جراحاتی در نزاع دسته جمعی وارد شده باشد و لوث هم وجود نداشته باشد قصاص امکان ندارد و اختالف است که دیه بایددد بدده قیددد قرعدده  
 . شود می در نزاع تقسیم    کنندگان شرکت  ی همه پرداخت شود یا میان  

 قانون مجازات اسالمی  726و    725میت و مسئول پرداخت آن رجوع کنید به مواد   ی دیه در خصوص  -  2نکته 

 مواد مرتبط 
، عاملی که جنایققت مسققتند بققه او اسققت دققامن اسققت  داشته باشند   ر ی تأث و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی،    ، برخی به مباشرت قانون مجازات اسالمی: هرگاه دو یا چند عامل   526ماده  

ثیر رفتارشققان مسققئول هسققتند.  که در این صورت هریققک بققه میققزان تققأ   ثیر رفتار مرتكبان متفاوت باشد مگر تأ   باشند می ه طور مساوی دامن  و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد ب 
 باشد فقط سبب، دامن است.  ها آن ، جاهل، صغیر ممیز یا مجنون و مانند ار ی اخت ی ب ورتی که مباشر در جنایت  در ص 
، مسققاوی باشققد در مققورد جنایققت شققبه  در برخققورد   هققا آن   ر ی تققأث انچققه میققزان  یا یكدیگر کشته شوند یا آسیب ببینند، چن   واسطه ی ب قانون مجازات اسالمی: هرگاه دو نفر بر اثر برخورد    527  ماده 

،  د کشققته شققود یققا آسققیب ببینقق   ها آن و اگر تنها یكی از    شود می دیگری پرداخت    ی عاقله   ی وسیله به هرکدام    ی دیه هرکدام از مال دیگری و در مورد خطای محض نصف    ی دیه عمدی نصف  
 یا اولیای دم او بپردازد.   َعَلیه َمجنیٌّ، نصف دیه را باید به  ا خود مرتكب ی  عاقله حسب مورد  

متخلققف موقققوف    ی راننققده کیفققری  فققوت شققوند و تعقیققب    هققا آن موتققوری راننققدگان    ی ه ی نقل   ی وسیله : چنانچه براثر تصادم بین دو  1370/ 3/ 28مورخ  -563شماره    ی رویه وحدت    ی رأ 
 حقوقی است.   ی ها دادگاه مالی دارد در صالحیت   ی جنبه راننده دیگر از آن جهت که    ی ورثه علیه   ها راننده ، رسیدگی به دعوای اولیاء دم یكی از  باشد 

 

 ديه  اثبات يهاراهفصل سوّم ـ  

 ديه  اثباتادلّه  -454ماده 
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)یعنی، اقرار، علم  یون و ضَمَان مالی اسيت.دُ اثباتادلّه  ( همان1392مجازات اسالمی مصوب قانون  313ه، )رجوع کنید به ماده دیه، عالوه بر قَسام  اثباتادلّه  

 مرد یا دو شاهد زن به همراد سوگند مدعی(  شاهد و دو شاهد زن، یک   ، دو شاهد مرد، یک شاهد مردقاضی

 ه در قتل عمدي موجب ديه تعداد قَسام - 455ماده 

 و پينج ميرد، تنهيا در بيا قَسيم بیسيت )شبه عمد و خطای محض(  قتل غیرعمدیبا قَسم پنجاه مرد و    مُقرر در باب قِصاص  به شرحموجب دیه،    قتل عمدی

)بدده جددز  شيود.می اثباتو فِقدان ادلّه دیگر غیر از سوگند مُنكِر،  (1392قانون مجازات اسالمی مصوب   314)رجوع کنید به مادد    ثصورت حصول لو

 خویشاوندی و وجود علم در قسامه الزم است( یرابطه، رجولیت

هادت کنددد و سددوگند ش  یاقامه، طفل ممیز دیگری را مجروح سازد و مورد از موارد لوث باشد، ولی طفل باید  گر طفل ممیزیا  -1نکته  

 ولیتی متوجه طفل برای اتیان سوگند نیست.یاد نماید و مسؤ
 و منافع اعضاءتعداد قَسامه در جنايت بر  - 456ماده 

ه بيه شيرح زیير، تواند با اقاميه قَسياممی عَلَیهمَجنیٌّغیر از سوگند مُنكِر،  درصورت لوُث و فُقدان ادلّه دیگر  غیرعمدیو    عمدیدر جِنایت بر اعضاء و مَنافع اعمّ از  
 شود.و دیه آن را مُطالبه کند. لكن حقّ قِصاص با آن ثابت نمی اثباترا  ادعاجِنایت مورد 

 است.  دیه کاملشِش قَسم در جِنایتی که دیه آن به مقدار  -الف
 است. پنج ششم دیه کاملپنج قَسم در جِنایتی که دیه آن  -ب 
 است.  دو سوّم دیه کاملچهار قَسم در جِنایتی که دیه آن  -پ 
 است.  یك دوّم دیه کاملسه قَسم در جِنایتی که دیه آن  -ت 
 است.  یك سوّم دیه کاملدو قَسم در جِنایتی که دیه آن  -ث 
 است. کمتر از آنیا  یك ششم دیه کاملیك قَسم در جِنایتی که دیه آن  -ج 

 ق  1تبصره 

 (شودمیاما در قتل پذیرفته ن  شودمی)تکرار قسم در بحث جراحات از مدعی پذیرفته  ورت نبودن نفرات الزم،  در مورد هریك از بندهای فوق درص
 .تكرار کندتواند به همان اندازه قَسم را ، میخواه زن باشد  خواه مرد، عَلَیهمَجنیٌّ
 ق 2تبصره 

 مُقَرَّر در آن بند و کمتر از مقدار مُقَرَّر در بَند قبلی باشد، رعایت نِصاب بیشتر الزم است. در هریك از موارد فوق چنانچه مقدار دیه، بیش از مقدار 

. در جنایت بر اعضاء »اعددم از کندمیدادگاه به لحاظ جنایت بر عضو عمدی آقای »الف« با قسامه، وی را به قصاص عضو محکوم   -1نکته  

 .شودمیقصاص ن« در صورت لوث، موجب ا بات حق غیرعمدیعمدی و 

 نصاب قسامه در جائفه دو قسم است.  -2نکته 

 کمتر است، نصاب قسامه یک قسم است.  ای  هیدکه موجب سدس    ییهاجراحتدر    -3نکته 
 عَِلیه با قَسامه تبرئه مُدَّعيُ - 457ماده 

 شود.ه میه تَبرئلَیه با قَسامعَه کند و در این صورت مُدَّعیٌّمُطالبه قَساملَیه، عَتواند از مُدَّعیٌّه نكند، میقَسام اقامهاگر مُدَّعی به ترتیب فوق، 
 سوگند در قَسامة ديه  مقررات -458ماده 

 قانون مجازات اسالمی( 338)رجوع کنید به مادد  کتاب قِصاص است. مقرراته همان سوگند در قَسام مقررات
 ه جِنايت با قَسام اثبات -459ماده 

درصورت لوُث و عدم دسترسی به کارشناس مورد وثيوق عيدم امكيان  مَنفعت عضو شودیا ولیّ او ُمدَّعی زوال یا نُقصان  عَلَیهمَجنیٌّهرگاه در اثر جِنایت واقع شده 
 شود. می  اثبات ه به ترتیبی که ذکر شد،  با قَسام یا ولی ّاو  عَلَیهمَجنیٌّار موجب عِلم، اِدّعای آزمایش و اختب

 اختالف دربازگشت مَنفعت -460ماده 

قيدان دلیيل إثبياتی، قيول یا ولیّ او نسبت به بازگشت تمام یا بخشی از مَنفعت زائيل شيده یيا نُقصيان یافتيه، درصيورت فُ عَلَیهمَجنیٌّو در اختالف میان ُمرتكب 
 رسد.ه نمیقَّدم است و نوبت به اجرای قَسامیا ولی او با سوگند مُ عَلَیهمَجنیٌّ

 در مُهلت تعیین شده  عََلیهمَجنيٌّفوت  -461 ماده

قبل از وفيات  در ایامی که کارشناس مورد وثوق برای بازگشت مَنفعت زائل شده تعیین نموده است فوت نماید و مُرتكب، مدعی بازگشت مَنفعت  عَلَیهمَجنیٌّهرگاه  
چنانچيه  رسيد و ه نمیقدَّم است و نوبت به اجرای قَسيامقول اولیاء با سوگند مُدر صورتی که ُمرتكب نتواند ِاّدعای خود را ثابت کند،  ت، مُنكِر آن باشند، بوده و اولیای مَیّ

 .شودثابت میدیه نسبت به سهم آنان تنها برخی از اولیاء سوگند بخورند، 
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 پرداخت ديه مسئولفصل چهارم ـ 

 مسؤولیت ُمرتكب براي پرداخت ديه در ِجنايت عمدي و ِشبِه عمدي  - 462ماده 

 خود مرتكب است. بر عهده عمدیشِبهِو  عمدیدیه جنایت 
 جانی است.  یعهدهسقط جنین شبه عمد، پرداخت دیه به   یدیهدر مورد    -1نکته 
 جِنايت خطاي مَحضمسؤولیت مُرتكب در  -463ماده 

نُكُول او از سوگند  یا   مُرتكب  قرارعاقِلِه است و اگر با    بر عهدهثابت شود، پرداخت دیه    عِلم قاضییا   هقَسامیا    نهبَیّدر جنایت خَطای مَحض درصورتی که جِنایت با 

و بعد    باشند می( پرداخت دیه  مسئولکنند خود ضامد )، اقرار مرتکب را تصدیق  )در صورتی که عاقله  .ثابت شد برعهده خود او است  هیا قَسام

 ند به مرتکب رجوع کنند چون در موارد مصرح پرداخت دیه از جانب عاقله تکلیف شرعی و قانونی است(.توانمیاز پرداخت ن
 -تبصره 

 پرداخت دیه است. مسئولمُرتكب به جِنایت خَطایی، عاقِلِه اظهارات او را تصدیق نماید، عاقِلِه  قرارهرگاه پس از 

 در قتل »خطای محض« ا بات قتل با بینه، قسامه و علم قاضی باید انجام شود تا عاقله دیه را پرداخت کند.  -1نکته 

 عاقله است، خواه جنین روح پیدا کرده یا نکرده باشد.  یعهدهسقط جنین بر   یدیهدر خطای محض   -2نکته 

ارتکاب قتل خطایی تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و در جریان تحقیقددات بدده ارتکدداب قتددل اقددرار کددرده آقای »الف« به اتهام    -3نکته  

 است. در این فرض، خود جانی ضامن پرداخت دیه است.

 در صورتی که قتل با اقرار متهم  ابت شود، در قتل خطای محض پرداخت دیه به عهده عاقله نیست.  -4نکته 

 نکول قاتل از سوگند  ابت شده است. در این فرض پرداخت دیه به عهده قاتل است.قتل خطای محض با    -5نکته 

گفت که خددود قاتددل مسددئول پرداخددت دیدده اسددت، زیددرا  توانمی، اتل  ابت شود و هم با شهادت شهوداگر قتلی هم با اقرار ق   –  6نکته  

)دکتاار  اسددت و در مددوارد اسددتثناء بایددد بدده قدددر متددیقن اکتفددا کددرد.  هددامجازاتعاقله، استثنایی بر اصددل شخصددی بددودن    تیمسؤول

 (357ص  ،همان، گلدوایان

 اختالف در خطا بودن جنايت -464ماده 

نماید، قول عاقله با سوگند  انكاربودن جِنایت را  خطاه، اگر مُرتكب مُدَّعی خطائی بودن آن گردد و عاقِلِه یت با شهادت، عِلم قاضی یا قَسامدر موارد ثبوت اصل جِنا
 با قَسم مُدَّعی، عاقِلِه مُكلَّف به پرداخت دیه است. نُكول کندشود و دیه بر عُهده مُرتكب است و چنانچه عاقِلِه از اِتیان قسم پذیرفته می

 -تبصره 

 616)رجوع کنید به مددادد  گردد.وسیله مُرتكب پرداخت میبه هاآنشوند و سهم برخی از افراد عاقِلِه سوگند یاد نمایند از پرداخت دیه معاف میدر صورتی که  

 قانون مجازات اسالمی بخت تعزیرات(

 عدم مسؤولیت عاقله براي جِنايت جاني بر خودش - 465ماده 

که قبالً ذکر شد عمالً مطالبه دیه منتفی است چراکه  طورهمان)در اید مورد سازد هایی که شخص بر خود وارد میجنایتعاقِلِه، مُكلَّف به پرداخت دیه 

 (.1392قانون مجازات اسالمی مصوب  468)رجوع کنید به مادد نیست.  شخص علیه خود اقدام نمودد است(

 انحصار مسؤولیت عاقله در دية خطاي مَحض  -466ماده 

 435)در خصوص پرداخت دیه در قتل عمدی توسط عاقله رجوع کنیددد بدده مددادد   تنها مُكلَّف به پرداخت دیه خَطای مَحض است،  (اصوالً)  عاقِلِه،

 که به طور خطائی تلف شده است. (شودمیمشمول پرداخت دیه ن باشد.مال نمی اتالف) مالی اتالفلیكن ضامن   قانون مجازات اسالمی(

 .باشدمیاگر طفل غیر بالغ، عمداً خسارت جانی و مالی به کسی وارد نماید، عاقله تنها خسارت جانی را ضامن    -1نکته 

و در جددرائم علیدده اشددخاص، عاقلدده مسددئول   باشدمی  مسئول، در جرائم مالی، طفل نابالغ  شود  میاگر طفلی نابالغی مرتکب جر  -2نکته  

 است.

به طور عمدی فردی را به قتل برساند، در این صورت، نابالغ مرتکب قتل خطئی شددده و  یاگر نابالغمطابق قوانین کیفری ایران    -3نکته  

 قتل خطئی را به ور ه مقتول بدهد.  یدیهوی باید    یعاقله

که از مال خددود   شخص متهم صغیر است  یعهدهمتهم صغیر باشد، به    کهیوقتدادگاه جزا  جبران ضرر و زیان ناشی از جرم در    -4نکته  

 .شودمیاو برداشت 

 .پردازدیماگر شخص دیوانه مرتکب قتل عمد شود، قتل خطایی و دیه را عاقله    -5نکته 
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پرداخت دیدده  مسئول هوشبیشخص  یعاقلهشخص در حال خواب یا  یعاقلهاگر کسی در خواب یا بیهوشی دیگری را بکشد،   -6نکته  

 است.

 مسؤولیت عاقله در پرداخت دیه در حقوق کیفری اسالم، استثنایی است بر اصل شخصی بودن مجازات.  -7نکته 
 ق.م.ا(   709)ر.ک ماده   وضحهكمتر از منايت عدم مَسؤولیت عاقِِله براي جِ - 467ماده 

 وضِحِه نیست، هرچند مُرتكب، نابالغ یا مَجنون باشد.های کمتر از مپرداخت دیه جِنایتعاقِلِه، مُكلَّف به 
 تبصره ق

 یدیهموضحه   یدیه)مالک رسیدن به    وضِحِه،و وارد آید، مالک رسیدن به دیه مهرگاه در اثر یك یا چند ضربه خطائی، صدمات متعددی بر یك یا چند عض

 کافی نیست.وضِحِه به دیه م هاآنطور جداگانه است و برای ضَمان عاقِلِه، رسیدن دیه مجموع  دیه هر آسیب به مجموع ضربات( یدیههر ضربه است نه  

  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  709  ماده بند ث رجوع کنید بهبرای دیدن تعریف مودحه. 

ضامن نیست. عاقله در مورد اتالف مالی که به طور خطددای محددض  آوردمیخطائی که شخص بر خود وارد  یهاتیجناعاقله در    -1نکته  

 حاصل از جنایت خطای محض از قتل تا موضحه، ضامن است.  یهاخسارت، ضامن نیست. عاقله در مورد پرداخت  شودمیحاصل  

 در قتل خطای محض، دادگاه مکلف به دعوت عاقله برای رسیدگی است.  -2نکته 

 خود جانی است.  یعهدهاز موضحه، با وجود خطای محض بودن جنایت بر   ترکمدیه جراحات   -3نکته 
 افراد عاقِِله  - 468ماده 

گفددت بسددتگان  توانمی)به طور کلی طبقات ارث است.  بیبه ترت  )ابی(  و مادری یا پدری  )ابوینی(  نسبی پدری  ذکور  پسر و بستگانعاقِلِه عبارت از پدر،  

مُكلَّيف بيه پرداخيت دیيه   )بدده نسددبت سددهم االرث(  صورت مساویتوانند ارث ببرند بههمه کسانی که در زمان فوت می  (اند خارجامی از طبقات ارث  

 باشند.می

منظور از »عاقله« که مسؤولیت پرداخت دیه در قتل خطای محض و یا در حکم خطای محض را به عهده دارد، عبارت اسددت از:   -1نکته  

بعدددی، بدده صددورت مسدداوی  یطبقددهکلیه بستگان ذکور نسبی ابوینی یا ابی که به ترتیب طبقات ارث و با اولویت هر طبقدده نسددبت بدده 
 .باشندمیپرداخت دیه    دارعهده
 شرط عاقل و بالغ و متمكن بودن عاقله  -469ماده 

 است که عالوه بر داشتن نسب مَشروع، عاقل، بالغ و در مواعد پرداخت اقساط دیه، تَمَكُّن مالی داشته باشد. مسئولعاقِلِه در صورتی 

 دیه قتل خطائی نخواهند بود.  دارعهدهو   شوندمیعاقله محسوب ندیوانه، معسر و نابالغ جزء    -1نکته 

 .شودمیجنایت بر دیگری را بر عهده گرفته، عاقله نامیده    یدیهکسی که با عقد ضمان جریره،   -2نکته 

خطددایی  گونددهچیهدر قتل ناشی از حوادث رانندگی، وقتی قتل خطئی باشد و کسی کدده ارتکدداب آن بدده او نسددبت داده شددده،  -3نکته  

 پرداخت دیه کسی نیست.  مسئولمرتکب نشده باشد و وقوع قتل هم صرفاً به لحاظ تخلف مقتول باشد،  
 در صورت فقدان عاقله  المال بیتمسؤولیت  -470ماده 

ر بپردازد، دیه توسط مُرتكب و در صورت عدم تَمَكُّين از در صورتی که مُرتكب، دارای عاقِلِه نباشد، یا عاِقلِه او به دلیل عدم تَمَكُّن مالی نتواند دیه را در مهلت مُقرَّ
 نیست.شود. در این مورد فرقی میان دیه نَفس و غیر آن المال پرداخت میبِیتُ

   آیدنمیبه وجود   المالبیتدر صورتی که عاقله تمكن پرداخت داشته باشد اما از پرداخت امتناع کند موجبی برای پرداخت از. 

و در صددورت عدددم تمکددن  شددودمیدر صورت عدم تمکن مالی عاقله برای پرداخت دیه در مهلت مقرر، توسط مرتکب پرداخددت   -1نکته  

 .پردازدمی  المالبیتمرتکب آن را  
 هاي ديني اقلیت جنايتمَسؤولیت دولت براي  - 471ماده 

کنيد، کيه در ایيران زنيدگی می و زرتشددتی( یهودی() یمیکلاز: مسیحی،  اند عبارت) های دینی شناخته شده در قانون اساسيیهرگاه فرد ایرانی از اَقلیَّت

شيود و میدار پرداخت دیه است لكن در صورتی که توان پرداخت دیه را نداشته باشد، به او مهلت مناسيب داده  مُرتكب جِنایت خطای مَحض گردد، شخصاً عهده

 مسئول)فرض وجود عاقله فقط مخصوص مسلمانان است و نیز  شود.پرداخت می توسط دولتاگر با مهلت مناسب نیز قادر به پرداخت نباشد، معادل دیه 

 (.شودمیدینی شناخته شدد در قانون اساسی ن هایاقلیتاست شامل   المالبیتپرداخت دیه در صورت عدم تمکد توسط عاقله که 

مرتکب جنایت خطددای محددض شددده و   کندمیدینی شناخته شده در قانون اساسی که در ایران زندگی    هایاقلیتاگر فردی از    -1نکته  

 .شودمیدر مهلت مناسب به پرداخت دیه نباشد، معادل دیه توسط دولت پرداخت  
 ثبوت اصل جِنايت و عدم ثبوت نوع آن  - 472ماده 
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دیيه ثابيت و پرداخيت آن برعهيده  ر اید مورد اصل بر شبه عمدی بودن جنایت است()د نشيود اثباتدر مواردی که اصل جِنایت ثابت شود لكن نوع آن 

 )چراکه اصل بر شخصی بودن مجازات است و استثناء نیازمند تصریح( مُرتكب است.
 در صورت ايراد صدمه از سوي مأمور المال بیتمَسؤولیت  -473ماده 

 است. المالدیه برعهده بِیتُکسی شود،  صدمه بدنییا  فوتانجام دهد و همان عمل موجب  مقرراتهرگاه مأموری در اجرای وظایف قانونی، عملی را ُمطابق 
 تبصره ق

، هدف قيرار مقرراتگردد و ُمطابق دیگری که ورود به آن ممنوع است    هرگاه شخصی با علم به خطر یا از روی تَقصیر، وارد منطقه ممنوعه نظامی و یا هر مكان

قددانون  41)رجوع کنید به مادد  شود.المال پرداخت میدیه از بِیتُگیرد، ضَمان ثابت نیست و در صورتی که از ممنوعه بودن مكان مزبور آگاهی نداشته باشد، 

 (.92قانون مجازات اسالمی مصوب  159نیز مادد  و 1382  مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب

مأمور انتظامی در اجرای دستور آمر قانونی، مرتکددب قتددل »الددف« شددده اسددت. در صددورت عدددم تخفیددف مددأمور از مقددررات و   -1نکته  

 .شودمیپرداخت   المالبیت  یوسیلهبهقتل    یدیهمهدورالدم نبودن »مقتول«  

جنایت   یدیهاگر مأموری در اجرای دستور مقام مافوق شخصی را به تصور اینکه جزء اشرار است به ضرب گلوله از پای درآورد    -2نکته  

 است.  المالبیت  یعهدهبر 
 در صورت فرار جاني المال بیتمسؤولیت  -474ماده 

المال شود و درصورتی که مال او کفایت نكند از بِیتُبه مُرتكب دسترسی نباشد، دیه از مال او گرفته می  فراریا    مرگدرصورتی که به دلیل    در جِنایت شِبهِ عَمدی
 .شودپرداخت می

 نايات مادون قتل در جِ المال بیتمَسؤولیت  - 475ماده 

، دسترسی به او ممكن نباشد دیه جِنایت از اميوال او پرداخيت فراریا  مرگدر مواردی که پرداخت دیه بر عهده مُرتكب است اگر به علت  جِنایت خطای مَحضدر  

 مورد امکان رجوع به عاقله منتفی است( در اید) شود.المال پرداخت میشود و درصورتی که مُرتكب مالی نداشته باشد دیه از بِیتُمی

قانون مجازات اسالمی مصوب  487و  475، 474، 435قانونگذار به شرح مواد :  10/4/1399مورخ    790حدت رویۀ شمارۀ  رأی و  –نکته  

قتل نفس یا مادون  آن که به مرتکب دسترسی حاصل نشده است اعددم از آنکدده شناسددایی   و با لحاظ موازین فقهی، در همۀ موارد   1392
المال را مقرر کرده است که البته در موارد  شناسایی  مرتکب و عدددم دسترسددی بدده وی، پرداخددت باشد، پرداخت دیه از بیتشده یا نشده  

ونی مربوطه رعایت شود. بنا به مراتب، در مواردی که مرتکب  صدددمۀ المال در صورتی ممکن است که ترتّب مذکور در مواد قاندیه از بیت
 المال است.عمدی  مادون  قتل شناسایی نشده باشد، پرداخت دیه بر عهدۀ بیت

 تبعیت ديه از احكام ساير ديون مُتوفي - 476ماده 

 م سایر دیون مُتوفّی است.باشد، دیه تابع احكاپرداخت دیه می مسئولدر صورت فوت مُرتكب در مواردی که خود وی 

 جمالي به ارتكاب جِنايت از سوي فرد نامعین علم ا - 477ماده 

ه در این باب  ی، طبق مواد قَساماجمالبه ارتكاب جِنایت، توسط یك نفر از دو یا چند نفر مُعیَّن، درصورت وجود لوُث بر برخی از اطراف عِلم    یجمالادر موارد عِلم  
المال ز بِیتُاز مُتهمان مُطالبه سوگند کند که اگر همگی سوگند یاد کنند در خصوص قتل دیه ا  تواندیمشود و درصورت عدم وجود لوُث، صاحب حق  عمل می

 قانون مجازات اسالمی(   334)رجوع کنید به مادد    شود. دیه به نسبت مساوی از ُمتهمان دریافت می   شود و در غیر قتل،پرداخت می
 -تبصره

برای دریافت دیه به هر یك از مُتَّهمان مراجعه کنند و در این امر تفاوتی   رندمُخَیّ  عَلَیهمَجنیٌّ مورد اولیای دَم یا  مُتَّهمان باشد، حَسَبِ  اقرار،  یاجمالهرگاه مَنشأ عِلم  

  یهمه)توجه شود که اید مورد با شرکت در قتل تفاوت دارد، شرکت در قتل مستند به    .نیستبین جِنایت عمدی و غیرعمدی و قتل و غیر قتل  

 افراد است ولی در اینجا عمل یک نفر باعث قتل شدد است(

در مورد علم اجمالی به ارتکاب قتل توسط یک نفر از دو یا چند نفر معین، در صورت عدم وجود لددوث و تقاضددای صدداحب حددق   -1نکته  

 .شودمیپرداخت   المالبیتبرای ادای سوگند، در صورت ادای سوگند توسط متهمین دیه از  
 امتناع از سوگند يا قَسامه  - 478ماده 

که شيود و درصيورتیکننيدگان ثابيت میطور مساوی بر عهيده اِمتناعاِمتناع کنند دیه به هإقامه قَسامیا   اِتیان سوگند، از  یاجمالهرگاه همه یا برخی از اطراف عِلم  
 .نیستدار پرداخت دیه خواهد بود. در حُكم فوق تفاوتی میان قتل و غیر آن کننده یكی باشد به تنهایی عهدهاِمتناع

 معلوم نبودن مُرتكب رفتار - 479ماده 
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 ۀنَفس یا دی ۀباید دی هاآنهر رفتار مشخص نباشد، همه  شود و جِنایت، مُستند به برخی از رفتارها باشد و مُرتكبِ مَصدومیا  کُشتهای هرگاه کسی در اثر رفتار عده

 (.1375قانون مجازات اسالمی بخت تعزیرات مصوب   615رجوع کنید به مادد ) طور مساوی بپردازند. صدمات را به
کنندگان بوده است، به هددیچ وجدده مشددخص یک نفر به قتل رسیده است. ولی اینکه عامل قتل کدام یک از منازعه  یامنازعهدر    -1نکته  

 .شودمی  اخذ هاآنبه تساوی از    عَلَیهمَجنیٌّ  یدیهنیست. در این حالت قصاص ساقط و 

قانون مجددازات اسددالمی کدده بدده دلیددل  479ه مورد ماد درپرسیده شد: » 1393سؤالی از اداره کلّ حقوقی قوۀ قضاییه در سال   -2نکته  

بدده ؟« اداره کلّ حقددوقی قددوۀ قضدداییه خیر یا دارد وجاهت تعزیری مجازات تعیین  آیا  شودنبودن مرتکب هر رفتار دیه تقسیم میمشخص
 479مدداده  در    چون مرتکب یا مرتکبین رفتار یا رفتارهای مددذکورسخ داد: »دین شرح پاب  6/2/93مورخ    187/93/7  ۀشمار  ۀینظرموجب  

برای مرتکب  ،در قانون مّقرر  ۀدی  عالوه بر  ،بنابراین تعیین مجازات تعزیری  باشند،مشخص نمی  1392ل  ب ساوّقانون مجازات اسالمی مص
 «ت قانونی است.یا مرتکبین رفتارهای یادشده فاقد وجاه

 ياجمالنايت شخص معین از اطراف عِلم جِ -480ماده 

 شود.ه عمل میقَسام مقرراته، طبق ی با قَساماجمالجِنایت، علیه شخصی مُعیَّن از اطراف عِلم  اثباتدر موارد تحقق لوُث و امكان 
 نامعین بودن مُرتكب از دو يا چند نفر معین - 481ماده 

اید. با اجرای ه نمقَسام اقامهتواند  کنند که مُرتكب شخصی نامُعیَّن از دو یا چند نفر مُعیَّن است، درصورت تحقق لوُث، مُدَّعی می  یا اولیای دَم اِدّعا عَلَیهمَجنیٌّهرگاه 
 گردد.می اجراشود و مُفادّ مواد فوق مشخص می یاجمال، مُرتكب به عِلم هاآنه بر مُجرِم بودن یكی از قَسام

 عدم امكان تعیین مُرتكب  -482 ماده

جِنایت به یكی از دو یا چند نفر وعدم امكان تعیین مُرتكب، چنانچه جِنایت، عمدی باشد قِصاص ساقط و حُكم بيه پرداخيت دیيه   انتساببه    یاجمالدر موارد عِلم  

 قانون مجازات اسالمی( 334 یال 331)رجوع کنید به مواد   شود.می
 دو نفر به یک جِنایت اقرار -483ماده 

نباشيد  اقيرارکند که مُرتكب همان جِنایت شده است و علم تفصیلی به کِذب یكيی از دو   اقرار  به جِنایت موجب دیه کند سپس شخص دیگری  اقرارهرگاه کسی  

 حجت است اما یکی از قرارها صحیح است( هاآن)زیرا اقرار هرکدام علیه  فقط از یكی از آن دو مُطالبه دیه کند. مُخَیَّر استمُدَّعی 

اگر ابتدا شخص الف و مدتی بعد شخص ب اقرار به جنایت موجب دیه علیه شخص ج نمایند، در این صورت در خصوص مدعی   -1نکته  

 فر مطالبه دیه کند.باید گفت که با فقدان علم تفصیلی به کذب بودن یکی از اقاریر مخیر است فقط از یک ن
 در صورت عدم شناسايي قاتل  المال بیتپرداخت ديه از  - 484ماده 

شود و در غیر موارد المال پرداخت میه کند، دیه از بِیتُسامقَ اقامهلَیه برسد و او عَه مُدَّعیُّل که با تحقق لوُث نوبت به قِسامدر موارد وقوع قتل و عدم شناسایی قات
 شود.پرداخت می المالبیتدیه از  بر عدم انجام قتل سوگند بخورد مقرراتلوُث چنانچه نوبت به سوگند مُتَّهم برسد و طبق 

 جِنايت ناشي از اجراي مُجازات - 485ماده 

ای بیش از مُجازات مورد حُكم به او وارد شود،  هرگاه مَحكوم به قِصاص عضو یا تَعزیر یا حَدِّ غیرمستوجِب سَلبِ حیات در اثر اجرای مُجازات کشته شود یا صدمه
در غیر این صورت در مورد قِصاص و حَدّ، ضَمان  شود.  َمحكوم می   دیه یا    ِقصاص حََسبِ مورد به    ، عمدی یا مُستند به تَقصیر باشد، مُجری حُكم،صَدمهیا    قتلچنانچه  

 شود.المال پرداخت میمُنتفی است و در تَعزیرات، دیه از بِیتُ 
 -تبصره 

 لَیه باشد ضَمان منتفی است. عَاضافی مستند به مَحكومٌآسیب   چنانچه ورود

 جِنايت ناشي از خطاي قاضي - 486ماده 

آیین دادرسی، رسیدگی مجدد شيده  مقرراتبدنی شده است پرونده در دادگاه صالح طبق  صَدمه، یا قتلقِصاص، حَدّ یا تَعزیر که موجب   هرگاه پس از اجرای حكمِ
به َمرجع قضائی  ی المال را صادر و پرونده را با ذکر مُستندات، جهت رسیدگمجدد، حُكم پرداخت دیه از بِیتُ  ۀکنندرسیدگی  دادگاهِ  و عدم صِحَّت آن حُكم ثابت شود،

حُكم قطعيی، وی ضيامن اسيت و بيه حُكيم مَرجيع  ۀصورت ثبوت عمد یا تقصیر از طرف قاضی صادرکنند رسیدگی شود. در مقرراتطبق نماید تا  مربوط ارسال می 
 شود.كوم میالمال مَحقِصاص یا تَعزیر مُقرَّر در کتاب پنجم »تَعزیرات« و بازگرداندن دیه به بِیتُ مَذکور، حَسَب مورد به

چنانچه پس از اجرای حکم قصاص عضو، پرونده در دادگاه صالح رسیدگی مجدد شده و عدم صددحت حکددم قبلددی و تقصددیر یددا   -1نکته  

حکم قبلی به قصاص عضددو یددا تعزیددر و دیدده ناشددی از قطددع عضددو   صادرکنندهحکم احراز شود، مسؤولیت قاضی    صادرکنندهعمد قاضی  
 .شودمیمجازات تخلف از وظایف قضائی محکوم   عالوهبه

 اینکه صاحب حق قصاص فقط حق قصاص دارد. بر اصلاین ماده استثنایی است   -2نکته 
 ازدحام در صورت قتل بر اثر  المالبیتپرداخت ديه از  -487ماده 
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 گردد.المال پرداخت میکشته شود دیه از بِیتُ ازدحاماگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود یا بر اثر 
 

 فصل پنجم ـ مهلت پرداخت ديه

 پرداخت ديه  يهامهلت - 488ماده 

 دیگری تراضی شده باشد:  به نحوزیر است مگر اینكه   بیبه ترت )نه از زمان صدور حکم یا زمان قطعیت حکم(از زمان وقوع جنایت مهلت پرداخت دیه، 
 قَمَری در عمد موجب دیه، ظرف یك سال  -الف
 قَمَری در شِبهِ عمد، ظرف دو سال -ب
 قَمَری  در خطای مَحض، ظرف سه سال -پ 

 -تبصره 

)مالک در پرداخت انواع    لَه مُكلَّف به قبول آن است.مُقرَّر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام نماید، مَحكومٌ   یها مهلتکننده در بین  هرگاه پرداخت

. مگر اینکه برخالف اید موضوع  باشد میو زمان پرداخت مالک    ، قیمت حید االدااخت شود و چه به صورت اقساط باشد پرد  دیه چه نقداً

 باشد(. تراضی شدد 

   1394و اصالحی  1392قانون آیین دادرسی کیفری مصوب   534رجوع کنید به تبصره ماده. 

 مهلت پرداخت دیه از تاریخ وقوع جرم است.  -1نکته 

 مهلددت  در رانندگی صادر شده اسددت.  یاطیاحتیبغیرعمدی ناشی از    یصدمهحکم به محکومیت به پرداخت دیه به اتهام ایراد    -2نکته  

 از تاریخ وقوع حاد ه.  دو سالمزبور عبارت است از:   یدیهپرداخت  

این مهلت، از زمددان وقددوع قتددل  مبدأاست و  دو سالمهلت پرداخت دیه در قتل شبه عمدی و قتل در حکم شبه عمدی مدت    -3نکته  

 .شودمیمحاسبه  

 قتل جنین، در صورتی که شبه عمد شناخته شود دو سال است.  یدیهمهلت پرداخت    -4نکته 

و خطددای محددض سدده  دو سددالقانون، مهلت پرداخت دیه از زمان وقوع قتل را معین کرده که در قتل عمد یکسال، شبه عمددد   -5نکته  

 بدون تراضی طرفین جایز نیست.  هامهلتسال است. تأخیر از این 
 حضنحوه پرداخت ديه خطاي مَ -489ماده 

 کننده باید ظرف هر سال، یك سوّم دیه و در شِبهِ عَمدی، ظرف هر سال نصف دیه را بپردازد.خطای مَحض، پرداخت تیدر جنا

 تعیین قیمت زمان پرداخت -490ماده 

مگر آنكيه بير  قیمت زمان پرداخت است، معیارصورت اقساطی باشد، کننده بخواهد هر یك از انواع دیه را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه بهدرصورتی که پرداخت
 یك مبلغ قطعی توافق شده باشد.

 نحوه پرداخت دیه تواف  شده - 491ماده 

از سيال لكن مُهلت پرداخت آن مشخص نگردد، دیه باید ظيرف یك توافق شودبر گرفتن دیه  عَلَیهمَجنیٌّو اولیای دَم یا  جِنایت عمدیدر مواردی که بین مُرتكب 
 پرداخت گردد. حین تراضی

 

 فصل ششم ـ موجبات ضِمان

 شرط استناد جِنايت به رفتار مُرتكب - 492ماده 

)مددادد  نحيو مُباشيرت اعم از آنكه به است( مدنظر)استناد عرفی  است که نتیجه حاصله مُستند به رفتار مُرتكب باشد  دیهیا    قِصاصجِنایت درصورتی موجب  

 انجام شود. هاآن .م.ا(ق 526)مادد  یا به اجتماع .م.ا(ق 506)مادد  یا به تَسبیب .م.ا(ق 494

: »جراحات ایجادشددده در معالجددات پزشددکی، قابلیددت اسددتناد بدده رفتددار 1399دی    2مورخ    804وفق رأی وحدت رویۀ شمارۀ    -1نکته  

مستوجب پرداخت دیه یا ارش از جانددب وی   1392قانون مجازات اسالمی مصوب    492را ندارد تا مطابق مادۀ    واردکنندۀ صدمۀ اولیه

قانون مذکور چنانچه جراحات  موصوف با رعایت مقددررات پزشددکی و مددوازین قددانونی ایجدداد  496و  495باشد. از طرفی با عنایت به مواد 
   برای پرداخت دیه یا ارش در قبال آن ندارند.«کننده اعم از پزشک یا پرستار و مانند آن نیز مسؤولیتی  شده باشد، معالجه

کند سپس »ب« برای مداوا به بیمارستان مراجعدده و پزشددک   طبق این رأی وحدت رویه اگر مثالً »الف« جراحتی به »ب« وارد  -2نکته  

یا پرستار برای عمل جراحی ناشی از جراحت، بدن  »ب« را بشکافد، »الف« تنها ملزم به پرداخت  دیۀ آسددیب  اولیدده اسددت )و نبایددد دیددۀ 
 شود.  ق.م.ا رفتار می 497تا   495شکاف ایجادشده توسط پزشک را بدهد( در مورد دیۀ شکاف ایجادشده توسط پزشک نیز، مطابق مواد 
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 عدم تأثیر فاصله زماني  - 493ماده 

کيه   )مثل انتقال ایدز(نتیجه ناشی از آن، مانع از تحقق جِنایت نیست مانند فوت ناشی از انتقال عامل بیماری کشنده،    ووجود فاصله زمانی، میان رفتار مُرتكب  

 ( این قانون در مورد کلیِّه جرائم جاری است.492) مادهو  مادهاست. حُكم این  دیهیا  قِصاصحَسَبِ مورد موجب 

 تعريف مُباشرت  -494ماده 

 نایت مستقیماً توسط خود مُرتكب واقع شود.مُباشرت آن است که جِ
 

 مواد مرتبط
مرتكب جنایت نشود. به طققوری  کند و خود مستقیماً فراهمقانون مجازات اسالمی: تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را   506ماده  

 مانند آنكه چاهی بكند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.  شدنمیکه در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل 

 پزشك  تیمسؤول - 495ماده 

پزشكی و موازین فنی باشد یا    مقررات گردد، ضامن دیه است مگر آنكه عمل او مُطابق    صدمه بدنییا    تَلفدهد موجب  هرگاه پزشك در معالجاتی که انجام می

  اخذ و چنانچه    )در صورت گرفتد برائت بیمار باید قصور پزشک را ثابت کند(  این که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مُرتكب تَقصیری هم نشود

تحصیل    مریض  ولیِّدلیل بیهوشی و مانند آن ممكن نگردد، برائت از  نابالغ یا مَجنون بودن او، مُعتبر نباشد و یا تحصیل بَرائت از او به    لیبه دلبرائت از مریض  
 شود. می

 –1تبصره 
 نكرده باشد.  اخذ برای وی ضَمان وجود ندارد هرچند بَرائَت  پزشك در عِلم و عمل تقصیریا  قصوردر صورت عدم 

 -2تبصره 

است. در موارد فِقدان یا عدم دسترسی به ولی خاصّ، رئیس قوِّه قضائیه با    مقام رهبریکه    عام  ولیِّ   )جد پدری(  است مانند پدر و  ولی خاصبیمار اَعمّ از    ولیِّ

بدنی    یصدمه)در صورت تلف بیمار یا ورود    نماید.اقدام می بَراَئت به طبیب    یاعطامربوطه به    یهادادستان و تفویض اختیار به    مقام رهبریإستیذان از  

قانون   145)رجوع کنید به تبصرد مادد    بر او اصل بر ضمان پزشک در پرداخت دیه خواهد بود لیکد مجازات تعزیری اعمال نخواهد شد(

 (. 1392مجازات اسالمی مصوب 

رعایت مقددررات و ضددوابط مربددوط را بنمایددد، ضددامن چنانچه پزشک قبل از عمل جراحی، از مریض برائت ذمه حاصل نماید اگر   -1نکته  

 نیست.

بدنی شود، در صورت عدم قصور یا تقصیر در علم و عمددل،   یصدمههرگاه موجب تلف یا    دهدمیپزشک در معالجاتی که انجام    -2نکته  

 ضامن نیست.

وی مرتکددب تقصددیری هددم نشددده باشددد، لکددن چنانچه اقدامات درمانی پزشک منطبق با مقررات پزشکی و موازین فنی بوده و   -3نکته  

 بیمار فوت نماید پزشک ضامن نیست.

اذن بیمار، عمل جراحی را انجام داده است. بر ا ر عدم رعایت نظامات و احتیاط الزم، بیمار   اخذپزشک حاذق متخصص پس از    -4نکته  

اجاره، به دلیل عدم رعایت نظامددات و عدددم  اخذجود در حین عمل جراحی فوت نموده است. در رابطه با مسؤولیت پزشک باید گفت: با و
نکرده باشد ضامن دیه است مگددر اینکدده  ابددت کنددد در علددم و عمددل تقصددیر و   اخذبنابراین اگر پزشک برائت  ؛  احتیاط الزم ضامن است

کنند که پزشک مرتکددب کرده باشد ضامن نیست مگر اینکه بیمار یا کسانش  ابت    اخذقصوری متوجه او نبوده است و اگر پزشک برائت  
 تقصیر شده است.

 مَسؤولیت پزشك در دستورات معالجه - 496ماده 

( 495ماده )ضامن است مگر آنكه مُطابق    صدمه بدنییا    تَلَفنماید، درصورت  به مریض یا پرستار و مانند آن صادر می  دستور انجام آن راپزشك در معالجاتی که  
 عمل نماید. این قانون
 – 1تبصره 

شود و با وجود این به دستور عمل کند، پزشك ضامن نیست بلكه  موارد مَزبور، هرگاه مریض یا پرستار بداند که دستور اشتباه است و موجب صدمه و تَلَف می در  
 صَدمه و خسارت مُستند به خود مریض یا پرستار است. 

 – 2تبصره 
 شود.( این قانون عمل می 495) مادهدر قطع عضو یا جِراحات ایجاد شده در معالجات پزشكی طبق 

 عدم ضِمانت پزشك - 497ماده 

 اقدام به معالجه نماید، کسی ضامن تَلَف یا صدمات وارده نیست. مقرراتدر موارد ضروری که تحصیل بَرائَت ممكن نباشد و پزشك برای نجات مریض، طبق 
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 ضمانت حمل كنندة اشیاء  -498ماده 

)در اید مورد مسؤولیت مطلق   کننده ضامن دیه است.گردد به نحوی از انحاء موجب جِنایت گردد حَملحَمل می  وسیله نقلیهیا    انسانهرگاه شیئی که توسط  

 برای حامل در نظر گرفته شدد است(.

 مَسؤولیت فراري دهنده - 499ماده 

باعددث  اریاختیبی کسی که ترسیدد و ولیت متوجهمعنوی بیرونی است و بدید دلیل مسؤ)یکی از مصادیق اجبار    هرگاه کسی دیگری را بترساند

اختیار فرار کند یا بدون اختیار حرکتی از او سر بزنيد کيه موجيب ایيراد صَيدمه بير و آن شخص در اثر ترس بی مرد یا صدمه بر دیگری شدد نخواهد بود(

 است. مسئول غیرعمدیو  عمدیخودش یا دیگری گردد، ترساننده حَسَبِ تعاریف جنایات 

 عدم ضَمانت در صورت وقوع علل قَهري  - 500ماده 

 کسی نباشد، مانند اینكه در اثر علل قَهری واقع شود، ضَمان مُنتفی است.در مواردی که جِنایت یا هر نوع خسارت دیگر مستند به رفتار 

 مسؤولیت ترساننده  -501ماده 

گردد مانند فریاد کشیدن یا انفجار هرگاه کسی به روی شخصی سِالح بكشد یا حیوانی مانند سگ را به سوی او برانگیزد یا هر کار دیگری که موجب هَراسِ او می

یا مَصدوم گردد حَسَبِ مورد بر اساس تعاریف انواع جِنایيات بيه   علیت بید فعل و نتیجه باشد(  یرابطه)  بر اثر این إرعاب، شخص بمیردصوتی انجام دهد و  

 شود.قِصاص یا دیه مَحكوم می

»الددف« مرتکددب قتددل . در این فددرض،  کندمیو »ب« بر ا ر هراس فوت    زدیانگیبرم»الف« به قصد قتل سگی را به سوی »ب«    -1نکته  

 عمدی شده است.

»الف« به قصد قتل و با فریاد کشیدن باعث وحشت »ب« شده و بر ا ر این ارعاب »ب« فوت کرده است. در این فددرض »الددف«   -2نکته  

 مرتکب قتل عمدی شده است.

کشددنده نباشددد و  نوعاًین عمل اگر شخصی به روی دیگری سالح بکشد که موجب ترس او گردد و بر ا ر ترس بمیرد، چنانچه ا  -3نکته  

 .باشدمیقصد قتل نیز وجود نداشته باشد، جرم شبه عمدی بوده و دیه بر عهده قاتل  
 پرتاب خود روي ديگري  -502ماده 

قِصياص یيا دیيه مَحكيوم هرگاه کسی خود را از جای بلندی پرت کند و بر روی شخصی بیافتد و سَبب جِنایت شود بر اساس تعاریف انواع جِنایت حَسَبِ مورد به 
 نیست. شود لكن اگر فعلی از او سر نزند و به علل قَهری همچون طوفان و زِلزله پَرت شود و به دیگری بخورد و صَدمه به او وارد کند، کسی ضامنمی

پرداخددت دیدده   ئولمس. در این صورت کسی  شودمیشخصی بر ا ر وقوع زلزله از پشت بام به پایین افتاده و موجب قتل دیگری    -1نکته  

 .باشدمین

به جایی پرت شود و موجب جنایت گردد. در این صورت نه خددود وی  اریاختیباگر کسی به علت لغزش و یا علل قهری دیگر و   -2نکته  

 و نه عاقله، هیچ یک ضامن نیستند.
 پرتاب كسي روي ديگري  -503ماده 

شده بمیرد یا مَصدوم گردد درصورتی که مَشيمول تعریيف جِنایيت عميدی شخص پرت    هرگاه کسی دیگری را به روی شخص ثالثی پرت کند و شخص ثالث یا
 نگردد، جِنایت شِبهِ عمدی است.

 مقصر عدم مَسؤولیت رانندة غیر - 504ماده 

در حال حرکت است در حالی که قادر به کنترل وسیله نباشد و به کسی که   مقرراتای که با داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطمئن و رعایت سایر  هرگاه راننده
 ، بدون تَقصیر برخورد نماید، ضمان منتفی و در غیر این صورت راننده ضامن است. مجاز نیستحضورش در آن محل 

 -1تبصره 
تَقصیر مُرتكب  گونه رانندگی تأثیری در حادثه نداشته باشد به   مقرراتدر موارد فوق هرگاه عدم رعایت برخی از   ، راننده ضامن علَّت جِنایت حاصله نباشدای که 

 نیست.
 -2تبصره 

 در مورد وسایل و ابزارآالت دیگر نیز جاری است.  مادهحُكمِ مُندَرَج در این 

نقلیدده هددم نقددص فنددی  یوسیلهبا سرعت مجاز حرکت کند و  یارانندهکه عبور عابر پیاده مجاز نیست، چنانچه  ییهاابانیخدر    -1نکته  

متوفی نبددوده و  یدیهنقلیه نباشد، ضامن  یوسیلهکنترل  قادر بهنداشته باشد، با عابر تصادف نموده و موجب مرگ وی گردد، اگر راننده 
 مجازات تعزیری هم نخواهد داشت.
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سرعت راننده مجاز باشد و وسیله نقلیه فاقد نقص فنددی باشددد و محددل تصددادف ، در صورتی که ادهیعابر پدر تصادف اتومبیل با    -2نکته  

 برای عبور عابر پیاده ممنوع باشد، راننده ضامن دیه نیست.

رانندگی منتهددی بدده قتددل  یحاد هچنانچه در دادگاه احراز شود که آقای »الف« در ضمن رانندگی مرتکب خالفی شده است و  -3نکته  

 مسؤولیتی ندارد.  گونهچیهقتول بوده است، راننده »آقای الف« صرفاً به لحاظ تخلف م

 عمومی دیوان عالی کشور رجوع کنید.  هیئت 6/7/1362-13در رابطه با این ماده به رأی وحدت رویه    -4نکته 
 انتساب حادثه به شخص ثالث -505ماده 

ی که سَبب حادثه، عِلل هرگاه هنگام رانندگی به سبب حوادثی مانند واژگون شدن خودرو و یا برخورد آن با موانع، سرنشینان خودرو مَصدوم یا تَلَف شوند در صورت

شهرداری یددا   یهاچاله)مثل    قوقیحقَهری همچون زِلزله و سیل نبوده و مستند به راننده باشد، راننده ضامن دیه است. چنانچه وقوع حادثه مُستند به شخص  

 دیگری باشد آن شخص ضامن است. حقیقییا  حفاری ادارات(

. شددوندمیشخص الف در حال رانندگی در جاده بوده که بر ا ر جاری شدن سیل، خودروی وی واژگون و سرنشینان آن مصدوم   -1نکته  

 در این فرض شخص الف ضامن دیه نیست.
 تعريف تسبیب در جِنايت   -506ماده  

خود مستقیمًا ُمرتكب ِجنایت نشيود بيه طيوری کيه در صيورت ِفقيدان رفتيار او  تسبیب در ِجنایت آن است که کسی َسبب تََلف شدن یا َمصدومیت دیگری را فراهم کند و  
 مانند آنكه چاهی بكند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند. شد  ِجنایت حاصل نمی 

 تسبیب در قتل، مستوجب پرداخت دیه است.  -1نکته 
 حَفر گودال در معابر عمومي - 507ماده 

ای در آن قرار دهد و یا هر عملی انجام دهيد کيه سَيبب عمومی یا مِلك دیگری بدون إذن مالك، گودالی حَفر کند یا چیز لغزندههرگاه شخصی در مَعابِر و اماکن  
 عمداً با آن برخورد نماید.،  اجتناب دیده با عِلم به آن و امكان  مگر اینكه فرد آسیب آسیب دیگری گردد، ضامن دیه است 

 خود حفر گودال در مِلك  -508ماده 

انجام دهد و سَبب آسیب دیگری گردد،   مكانی که در تَصرُّف و اختیار اوست،  یا( این قانون را در مِلك خویش  507)  مادههرگاه شخصی یكی از کارهای مَذکور در  
 و به استناد آن، جِنایتی به وی وارد گردد. به آنجا بخواندضامن نیست مگر اینكه شخصی را که آگاه به آن نیست 

 - 1تبصره 
مالِك  دیده بدون إذن مالك یا با إذنی که قبل از انجام اعمال مَذکور از مالك گرفته، وارد شود و صاحب مِلك از ورود او اطالع نداشته باشد،  هرگاه شخص آسیب 

 مُستند به مالك باشد. مانند آنو  انگاری در اطالع دادنسَهل،  إغواضامن نیست مگر اینكه صَدمه یا تَلَف به علَّت 
 - 2تبصره 

( این قانون گردد و شخص ثالثی که بدون إذن وارد آن ِملك شده است، آسیب ببیند،  507)   ماده ُمرتكب یكی از کارهای َمذکور در    ، بدون إذن او هرگاه کسی در ِملك دیگری و  
که دراین صورت ُمرتكب ضامن نیست مانند اینكه ُمرتكب عالمتی هشداردهنده بگذارد یا  مگر اینكه بروز حادثه و صدمه مستند به خود مَصدوم باشد  دار دیه است  ُمرتكب عهده 

 َدرب محل را قفل کند لكن َمصدوم بدون توجه به عالئم یا با شكستن َدرب وارد شود. 

 ارتكاب عمل به مَصلحت عابران  - 509ماده 

گيردد،  خِسيارتیا  جِنایتقانونی و نكات ایمنی عملی به مَصلَحَت عابران انجام دهد و اتفاقاً موجب وقوع  مقرراتدر مَعابِر یا اماکن عمومی با رعایت   هرگاه کسی
 ضامن نیست.

است. در این فرض آقددای آقای »الف« در معبر عام عملی را به مصلحت عابران انجام داده که این عمل منجر به جنایت گردیده    -1نکته  

 »الف« ضامن دیه نیست.
 ارتكاب عمل با انگیزه احسان - 510ماده 

، انجام دهيد و هميان عميل موجيب صَيدمه و یيا  الزم است با انگیزه إحسان و کمك به دیگری رفتاری را که به جهت حفظ مال، جان، ِعرض یا ناموس او    هرگاه شخصی 
 ، ضامن نیست. نكات ایمنی و    قانونی  مقررات درصورت رعایت    خسارت شود 

 توقف در مكان مجاز  - 511ماده 

هر شیء مجاز دیگری را در آنجا قرار دهد و شخصی بيا  یاتوقف کند یا وسیله نقلیه خود  توقف در آنجا مجاز است    کسی که در مِلك خود یا در مكان یا راهی که
 برخورد کند و مَصدوم گردد یا فوت کند ضامن نیست و چنانچه خسارتی بر او یا مالش وارد شود، برخوردکننده ضامن است. هاآن

»الف« در ملک متعلق به خود توقف کرده است. دیگری به او برخورد نموده و مصدوم شده است. در این فرض شددخص متوقددف   -1نکته  

 پرداخت خسارت نیست.  مسئول
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. بددازدیماسددت جددان  روادهیپلف« از بلندی به پایین پریده و در ا ر برخورد با شخص »ب« که در پایین در حال راه رفتن در »ا  -2نکته  

 در این فرض قتلی به وی قابل انتساب نیست.

از فقهای شیعه عقیده دارند کدده فاعددل  یاعدهاگر کسی را به آتش بیندازند و آن شخص به اختیار خود در آتش بماند و بسوزد   -3نکته  

 نتیجه پیروی شده است.  یواسطهیبقاتل محسوب کرد. در این عقیده از نظریه شرط   توانمیرا ن
 رمجاز یغتوقف در مكان  - 512ماده 

ای در آن قرار دهد مُستقر سازد یا چیز لغزنده هامحلمجاز نیست، توقف نماید یا شیء و یا حیوانی را در این قبیل   هاآنکه توقف در    ییهامحلهرگاه شخصی در  
کيه آن شيیء یيا حیيوان را مُسيتقر مَصدوم شود یا فوت کند یا خسارت مالی ببیند، شخص متوقف یا کسی  لغزشیا   برخورددر اثر    هاآنو دیگری بدون توجه به  

باشد مگر آنكه عابر با وسعت راه و محل عمداً با آن برخيورد کنيد کيه در ایين صيورت نيه فقيط می سایر خساراتو  دیهنموده یا راه را لغزنده کرده است، ضامن 
 شود.دار خسارت وارده نیز میگیرد بلكه عهدهخسارت به او تعلق نمی

 فراخواندن شخص از محل اقامت خود  - 513ماده 

)در اید حالت قصاص   کننده، ضامن دیه اوست اند، مفقود شود، دعوت طور مَشكوکی از محل اقامتش فراخوانده و بیرون برده هرگاه شخصی را که شبانه و به 

شده زنده است یا اگر فوت  مگر اینكه ثابت کند که دعوت   عمداً به قتل رسیدد است(  کنندددعوتمنتفی است مگر اید که ثابت شود شخص توسط  

یا   حیلهد کسی که با  کرده به مرگ عادی یا علل قَهری بوده که ارتباطی به او نداشته است یا اگر کشته شده دیگری او را به قتل رسانده است. این حُكم در مور
 است.  یجار زین، کسی را بِرُباید و آن شخص مَفقود گردد هر طریق دیگرییا  تهدید
 تبصره ق

شخص کننده  دعوت شود که    اثباتگردد و چنانچه  هرگاه پس از دریافت دیه، مشخص شود که شخص مَفقود زنده است و یا قاتل شناسایی گردد، دیه مُستَرَد می
 شود. مَفقود را عمداً کشته است قِصاص ثابت می

 آسیب در اثر علل قَهري - 514ماده 

 ها آنکس ضامن نیست، گرچه شخص یا اشخاصی تَمَكُّن برطرف کردن آید و موجب آسیب گردد، هیچ به وجودمانعی  هرگاه در اثر علل قَهری مانند سیل و زِلزله
هد که موجب آسیب شود،  را داشته باشند و اگر سیل یا مانند آن، چیزی را به همراه آورد ولكن کسی آن را جایی نامناسب مانند جای اوّل یا در جای بدتری قرار د

 ست.تری قرار دهد ضامن نیدار دیه است و اگر آن را از جای نامناسب بردارد و در جهت مَصلَحَت عابران در جای مناسب عهده
 -1تبصره 

 تر نیز ضامن نیست. آمده باشد تغییردهنده وضعیت به حالت مناسب به وجودهرگاه مانع مَزبور توسط شخصی  
 - 2تبصره 

 باشند.ضامن می،  قابل استناد در انجام وظیفه درصورت َتقصیر یا قصوِر  گونه حوادث را برعهده دارند، این رَفعِ آثاریا  اصالح تیمسؤولکه  ییهادستگاهافراد یا 

 اتومبیل يا كاال در مكان مجاز   دادن قرار - 515ماده 

عدم منيع قيانونی و    درصورت کننده اتومبیل  هرگاه قرار دادن کاال در خارج مغازه یا توقف اتومبیل در مقابل منزل و امثال آن ُعرف و عادت شده باشد، گذارنده کاال یا متوقف 
 وارده نیست.   ی ها ان ی ز عریض بودن َمعبر و عدم ایجاد مزاحمت برای عابران ضامن 

 افتادن اشیاء از مكان جايز - 516ماده 

، قرار دهد و در اثر حوادث به مَعبر عام و یا مِلك دیگری بیفتد جایز استکه قرار دادن اشیاء در آن    مِلك خودهرگاه کسی چیزی را در مكانی مانند دیوار یا بالكن  
 صَدمه یا خسارت باشد. مُستَعِدِّ نوعاًو موجب صَدمه یا خِسارت شود ضَمان مُنتفی است مگر آنكه آن را طوری گذاشته باشد که 

 آسیب ناشي از عمل مجاز - 517ماده 

بالكُن و مانند آن را با رعایت نكات ایمنی و ضوابط فنی که در استحكام بنا الزم   یا  مجاز بسازد  به نحو دار احداث ملِكی است بنایی را  اگر مالك یا کسی که عهده
 است در محل مُجاز، احداث کند و اتفاقاً موجب آسیب یا خسارت گردد، ضامن نیست.

 -تبصره 
ربط ساختمان باشد ضَمان از مالك مُنتفی و کسی که به مالك مُستند نمود مانند آنكه مُستند به مهندسان ذیای باشد که نتوان آن را  گونه اگر عمل غیرمجاز به 

 عمل مَذکور مُستند به اوست ضامن است. 

 مترقبه سقوط اشیاء بر اساس حوادث غیر - 518ماده 

، ماننيد نشيدهینیبشیپحوادث  به علتمُحكم و با رعایت مُقرَّراتی که در استحكام بنا و ایمنی الزم است احداث نماید لكن   هیبر پاهرگاه شخصی بنا یا دیواری را  
قوط عاً در ملك خود، سزِلزله یا سَیل، سقوط کند و موجب آسیب گردد، ضامن نیست و چنانچه دیوار یا بنا را به سَمت مِلك خود احداث نماید که اگر سقوط کند طب

 کند لكن اتفاقاً به سمت دیگری سقوط نماید و موجب آسیب گردد، ضامن نیست.می

 ريزش بناي استوار  - 519ماده 
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در مَعرَضِ ریزش قرار گیرد یا متمایل به سقوط به سَمت مِلك دیگری یا مَعبَر گردد اگر قبل    غیرمتمایل احداث شده است و    استوار  هیبر پاهرگاه دیوار یا بنایی که  
مقتضی افراد در مَعرَض   به نحواز آنكه مالك تمكن اصالح یا خراب کردن آن را پیدا کند ساقط شود و موجب آسیب گردد، ضَمان مُنتفی است مَشروط به آنكه  

 انگاری نماید، ضامن است.سَهلسازی و جلوگیری از وقوع آسیب،  از اصالح یا رفع یا آگاه آسیب را از وجود خطر آگاه کرده باشد. چنانچه مالك با وجود تَمَكُّن 
 تبصره ق

آن    مسئولق به صَغیر یا مَجنون باشد ولیّ او ضامن است و اگر بنای مَذکور از بناهای عمومی و دولتی باشد، متولی و  ار یا بنایی که ساقِط شده مُتعلِّهرگاه دیو
 ضامن است.

 متمايل كردن بناي ديگري به سقوط - 520ماده 

 دار صَدمه و خسارت ناشی از سقوط آن است.مُتمایل به سقوط نماید، عهده بدون إذن اوهرگاه شخصی دیوار یا بنای دیگری را 

 روشن كردن آتش در مكان مجاز - 521ماده 

جایی دیگر سِيرایت کند و غالباً نیز سِرایت نكند لكن اتفاقاً بههرگاه شخصی در مِلك خود یا مكان مجاز دیگری، آتشی روشن کند و بداند که به جایی سِرایت نمی
 اید و موجب خسارت و صدمه گردد ضَمان ثابت نیست و در غیر این صورت ضامن است.نم

 تَقصیر در نگهداری حیوان - 522ماده 

ر  سازد، ضامن است. ولی اگ  مُتصرِّف هر حیوانی که از احتمال حمله آن آگاه است باید آن را حفظ نماید و اگر در اثر تقصیر او، حیوان مَزبور به دیگری صَدمه وارد
 از احتمال حمله حیوان آگاه نبوده و عدم آگاهی ناشی از تَقصیر او نباشد، ضامن نیست.

 - 1تبصره 
 شود. نگهداری حیوانی که شخص توانایی حفظ آن را ندارد، تَقصیر مَحسوب می 

 - 2تبصره 
تبصره  رسانی آن نباشد، مَشمول حُكم  حفظ و جلوگیری از آسیب نگهداری هر وسیله یا شیء خطرناکی که دیگران را در مَعرَض آسیب قرار دهد و شخص قادر به  

 است. ماده( این 1)

 وارد كردن صَدمه توسط حیوان در منزل صاحب آن -523ماده 

وارد منزل  دارد،  إذن  با إذن کسی که حقّ  یا شیئی که در آن مكان است    یا   هرگاه شخصی  ناحیه حیوان  از  و  تَصرُّف اوست، گردد  و   صدمه محلی که در 
إذن   خسارت  إذن ببیند،  خواه  و  باشد  گرفته  قرار  آن  در  بعداً  یا  بوده  محل  آن  در  إذن  از  قبل  حیوان  یا  شیء  آن  خواه  است،  ضامن  به دهنده  نسبت  دهنده 

 ته باشد.رسانی آن عِلم داشته باشد خواه نداش آسیب 
 –تبصره 

باشد،  دهنده از آن آگاه نیست و یا قادر به رَفع خطر نمیدر مواردی که آسیب مُستند به مَصدوم باشد مانند آنكه واردشونده بداند حیوان مَزبور خطرناک است و إذن 
 ضَمان منتفی است. 

 مَسؤولیت سوار حیوان -524ماده 

کند و مُسيتند هایی که آن حیوان وارد میخسارت  تماممتوقف نماید در مورد    رمجازیغ  یهامحلهرگاه کسی که سوار حیوان است آن را در مَعابر عمومی یا دیگر  
 باشد ضامن است و چنانچه مَهار حیوان در دست دیگری باشد مَهارکننده به ترتیب فوق ضامن است.به فعل شخص مَزبور می

 تحريك كردن حیوان - 525ماده 

کنيد مگير آنكيه وارد می  وحشتیا    تَحریكهایی است که حیوان در اثر  هرگاه شخصی عملی انجام دهد که موجب تَحریك یا وحشت حیوان گردد ضامن جِنایت
 عمل مَزبور مِصداق دفاع مَشروع باشد.

 جمع سبب و مباشر  - 526ماده 

مُباشرت و بعضی به تَسبیب در وقوع جِنایتی، تأثیر داشته باشند، عاملی که جِنایت مُستند به اوست ضامن است و چنانچه جِنایيت هرگاه دو یا چند عامل، برخی به  
در هسيتند.    مسئول هریك به میزان تأثیر رفتارشان   باشند مگر تأثیر رفتار مُرتكبان متفاوت باشد که در این صورتطور مساوی ضامن میمُستند به تمام عوامل باشد به

سددبب  کننددددانیب)قسمت اخیر اید مادد  .، ضامن استسَببباشد فقط  هاآنز یا مَجنون و مانند اختیار، جاهل، صَغیر غیرمُمَیّدر جِنایت بی  مُباشرصورتی که  

 اقوای از مباشر است(

آنددان   یهمددهبدنی شوند و جنایت مستند بدده    یصدمههرگاه دو یا چند عامل، برخی از مباشرت و برخی به تسبیب باعث ایراد    -1نکته  

 ند.اباشد اما تأ یر رفتار مرتکبان متفاوت باشد، هریک از عوامل به میزان تأ یر رفتارشان مسؤول

، مسؤولیت ضارب بددرای پرداخددت دیدده بدده سپاردیمسه حشره جان    چاقو و نیش  یضربهشخصی در نتیجه تأ یر مشترک یک    -2نکته  

 کامل است. یدیهمیزان نصف 
 آسیب ديدن دو نفر بر اثر برخورد با يكديگر  -527ماده 
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نصيف  عَمدیِ در برخورد، مساوی باشد در مورد جِنایت شِيبه هاآنواسطه با یكدیگر کشته شوند یا آسیب ببینند، چنانچه میزان تأثیر هرگاه دو نفر بر اثر برخورد بی
، آسیب ببیندیا  کشته شود هاآنشود و اگر تنها یكی از وسیله عاقِلِه دیگری پرداخت میدیه هر کدام از مال دیگری و در مورد خطای مَحض نصف دیه هر کدام به

 یا اولیای َدم او بپردازند.   عََلیه َمجنیٌّنصف دیه را باید به  خود مُرتكب،  یاحَسَب ِمورد عاقِلِه 

هددر کدددام  یدیه. در این صورت نصف شودمیو موضوع شبه عمد تشخیص داده  شوندمیدو نفر بر ا ر برخورد با یکدیگر کشته   -1نکته  

 .شودمیاز مال دیگری پرداخت  

ایی یددک مددرد ذمطابق ضوابط عرفی راجع به تشخیص اقوی بودن سبب از مباشر، در مورد خانمی که بددرای فددرار از تعقیددب ایدد   -2نکته  

 یصدددمه مسددئول تددوانمی، شددخص مباشددر را اندازدیمیک اتومبیل در حال حرکت    یهاچرخض، با دویدن در خیابان خود را زیر  معتر
 وارده قلمداد کرد.

 آسیب ديدن سرنشینان بر اثر برخورد دو وسیله نقلیه - 528ماده 

کشته شوند یا آسیب ببینند درصورت إنتساب برخورد به هر دو راننيده، هریيك  هاآن، راننده یا سرنشینان هوایییا  آبی، زمینی  هرگاه در اثر برخورد دو وسیله نقلیه
یيك سيوّم دیيه  مسيئولنصف دیه راننده مقابل و سرنشینان هر دو وسیله نقلیه است و چنانچه سه وسیله نقلیه با هم برخورد کننيد هریيك از راننيدگان   مسئول
ر باشيد باشد و به همین صورت در وسایل نقلیه بیشيتر، مُحاسيبه مینان هر سه وسیله نقلیه میهای مقابل و سرنشیراننده شيود و هرگياه یكيی از طيرفین مُقصيِّ

 ای که برخورد به او مُستند شود، فقط او ضامن است.گونهبه
با همدیگر برخورد کنند و هردو راننده کشته شددوند، هریددک ضددامن نصددف   هاراننده  یاطیاحتیبنقلیه بر ا ر    یوسیلههرگاه دو    -1نکته  

 دیگری است.  یدیه

هریددک از دو   یرانندددهکشته شوند، در صورت شبه عمدی بودن عمل،    هاآننقلیه سرنشینان    یوسیلههرگاه در ا ر برخورد دو    -2نکته  

 تمام سرنشینان خواهد بود.  یدیهنقلیه ضامن نصف   یوسیله

 عمومی دیوان عالی کشور رجوع کنید.  هیئت 6/2/1390-717در رابطه با این ماده به رأی وحدت رویه   -3نکته 

. کارشناسان مسددؤولیت حاد دده را بدده کنندمیرانندگان فوت    جزبهدر ا ر برخورد دو خودرو با یکدیگر، سرنشینان هردو خودرو    -4نکته  

. در این خصددوص در کنندمیرصد برای شخص الف )راننده اول( و سی درصد برای شخص ب )راننده دوم( تعیین و اعالم  میزان هفتاد د
 پرداخت نصف دیه کلیه سرنشینان است.  مسئولمورد دیه باید گفت هر راننده  

 لزوم احراز رابطه سببیت - 529ماده 

 کیفری است، دادگاه موظَّف است استناد نتیجه حاصله به تَقصیر مُرتكب را اِحراز نماید.در کلیه مواردی که تَقصیر موجب ضَمان مدنی یا 

 برخورد بر اثر عوامل قَهري - 530ماده 

 آید، ضَمان مُنتفی است. به وجودبرخورد بین دو یا چند نفر یا وسیله نقلیه بر اثر عوامل قَهری مانند سیل و طوفان  هرگاه

 حادثه به يك طرفانتساب  - 531ماده 

قدری ضعیف باشد که اثری بير آن مُترتيب نگيردد، تنهيا دربياره در موارد برخورد هرگاه حادثه به یكی از طرفین مُستند باشد مثل اینكه حرکت یكی از طرفین به
 طرفی که حادثه مُستند به او است، ضَمان ثابت است.

را از جانی مطالبه   هباید تنها نیمی از دی  ، اندهمراه شخص جانی در وقوع جنایات مو ر بودهدر مواردی که عامل دیگری مثل حیوانات به    -1نکته  
دو زخم   وی را گاز بگیرد یا نیش بزند و مجنی علیه در ا ر سرایت هره ای مثل اینکه کسی به دیگری زخمی وارد کند و بعد از آن حیوان درند ،کرد

در مواردی جاری   همین حکم  سد کهی ربه نظر م  . اشدب   جانی قصاص شونده قابل پرداخت می   ود ولی نصف دیه بهی شقصاص ساقط نم  ،بمیرد
 شود.قربانی موجب مرگ وی   بر سر هاز کو ریخته ی مثل سنگ فرو ئباشد که تا یر مشترک عمل جانی و اشیا

 قِصاص يا ديه در صورت جِنايت بودن برخورد - 532ماده 

 شود.حُكم می دیهیا  قِصاصگردد حَسَبِ مورد به جِنایات عمدی مَشمول تعریف  هاآنتار هر دو یا یكی از در برخورد دو وسیله نقلیه هرگاه رف

 شركاتساوي  - 533ماده 

طيور  همگی مُستند باشيد، بيه یاطوری که آن جِنایت یا خِسارت به هر دو  بر دیگری گردند به خِسارتییا  جِنایتشرکت، سَبب وقوع  به نحوهرگاه دو یا چند نفر 
 باشند.مساوی ضامن می

 مسؤولیت به وجود آورندة مانع يا سبب برخورد  - 534ماده 

 کشته شوند، مُسَبِّب ضامن است. و یاآسیب ببینند  برخوردعلت بهسببی دو یا چند نفر یا وسیله نقلیه با هم برخورد کنند و  یاهرگاه بر اثر ایجاد مانع 

 ها به شكل طوليايجاد سبب -535ماده 

صورت طولی دخالت داشته باشند کسی که تأثیر کار او در وقوع جِنایت قبل از تأثیر سَبب و به  به نحوهرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیرمجاز در وقوع جِنایتی  
ال ر باشد، ضامن است مانند آنكه یكی از آنان گودالی حَفر کند و دیگری سنگی در کنار آن قرار دهد و عابری به سَبب برخورد با سنگ به گودسَبب یا اسباب دیگ
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حسيوب که در این صورت شيرکت در جُيرم مَ همه قصد ارتكاب جِنایت را داشته باشندبیفتد که در این صورت، کسی که سنگ را گذاشته، ضامن است مگر آنكه 
 شود.می

 ناً در وقوع جنایتی به نحو تسبیب دخالت داشته باشند، سبب مقدم در تأ یر ضامن است.اعدو دو نفرهرگاه    -1نکته 

ج« عابر با برخددورد بددا سددنگ بدده چدداه و »و »ب« نیز عدواناً سنگی در کنار آن قرار دهد    اگر »الف« عدواناً چاهی را حفر نماید  -2نکته  

 سبب مقدم در تأ یر منطبق است.  ینظریهایرانی در مورد این جرم با   گذارقانونافتاده و فوت کند، مجازات مورد نظر 

سددبب عدواناً در وقوع جنایتی به نحو سبب دخالت داشته باشند، کسی که تأ یر کار او در جنایددت قبددل از تددأ یر   دو نفرهرگاه    -3نکته  

 دیگری باشد، ضامن خواهد بود.

 شخص الف در مقابل سنگی که ساعتی قبل از سوی شخص ب در خیابان بسیار پر ترددی گذاشددته شددده اسددت چدداهی حفددر  -4نکته  

. در این فرض مسؤولیت جرح بر عهده شخص ب به عنددوان شودمی. عابری پس از برخورد با سنگ به داخل چاه افتاده و مجروح  کندمی
 سبب مقدم در تأ یر است.

 بودن عمل طرف ديگر  رمجازیغمجاز بودن عمل يك طرف و  - 536ماده 

( این قانون عمل یكی از دو نفر غیرمجاز و عمل دیگری مجاز باشد مانند آنكه شخصی وسیله یا چیزی را در کنار مَعبَر عمومی که مجاز 535)  مادههرگاه در مورد  
و بيا کنار آن چاهی حَفر کند که مُجاز نیست، شخصی که عملش غیرمُجاز بوده، ضامن است. اگر عمل شخصی پس از عميل نفير اوّل    یگریو داست، قرار دهد  

 شود انجام گرفته باشد، نفر دوّم ضامن است.موجب صَدمه زدن به دیگران می در کنار سَبَب اوّلتوجه به اینكه ایجاد آن سَبَب 
. شخص الف مانعی در خیابان ایجاد کرده و شخص ب در کف  گیرندمیتصمیم به قتل شخص ج    اشخاص الف و ب مشترکاً  -نکته  

. در این فرض قتل به اشخاص الف و ب با  کندمی. شخص ج روی روغن لیز خورده و در ا ر برخورد با مانع فوت  ریزدمیخیابان روغن  
 عنوان شرکت در جنایت عمدی قابل استناد است. 

 
 عََلیه مَجنيٌّمقصر بودن  - 537ماده 

مُستند به عمد  اصل جِنایتباشد ضَمان ثابت نیست. در مواردی که  عَلَیهمَجنیٌّد به عمد و یا تَقصیر مُستن مُنحصراًموارد مَذکور در این فصل هرگاه جِنایت   در کلیِّه
 نسبت به مورد سِرایت ضامن نیست. مُرتكب باشد عَلَیهمَجنیٌّمُستند به عمد یا تَقصیر  سِرایت آنلكن  مُرتكب باشدیا تَقصیر 

 

 فصل هفتم ـ تَداخُل و تَعَدُّد ديات 

 اصل تَعَدُّد ديات - 538ماده 

قددانون  543)رجوع کنیددد بدده مددادد  .در این قانون خِالف آن مُقَرَّر شده استاست مگر مواردی که    هاآندر تَعدُّد جِنایات، اصل بر تَعَدُّد دیات و عدم تَداخُل  

 مجازات اسالمی(

 وحدت و تَعَدُّد صدمات  - 539ماده 

 شود:ترتیب ذیل دیه تعیین میصَدمه یا صَدمات غیرعمدی فوت نماید یا عضوی از اعضای او قطع شود یا آسیب بزرگتری ببیند به سِرایتدر اثر  عَلَیهمَجنیٌّهرگاه 
 شود.دیه نَفس یا عضو یا آسیب بزرگتر ثابت می تنها، یكی باشددرصورتی که صَدمه وارده  -الف 
شيود و چنانچه مرگ یا قطع عضو یا آسیب بیشتر، در اثر سِرایت تمام صَدمات باشد، تنها دیه نَفس یا عضو یا آسیب بزرگتر ثابت می تَعَدُّد صَدماتدر صورت  -ب  

کنيد و دیيه شد، دیه صَدمات مُسری در دیه نَفس یا عضو یيا آسيیب بزرگتير تَيداخُل میاگر مرگ یا قطع عضو یا آسیب بزرگتر در اثر سِرایت برخی از صدمات با
 شود.صَدمات غیرمُسری، جداگانه مُحاسبه و مورد حُكم واقع می

 عمدي بودن صدمه و غیر عمدي بودن نتیجه  -540ماده 

جِنایيت آسیب بیشتر نباشد لكن اتفاقاً سِرایت کند، عالوه بر حقّ قِصاص یا دیيه، نسيبت بيه  یاموجب قطع عضو  یاکشنده   و نوعاًهرگاه صَدمه وارده عمدی باشد  
سِيرایت کنيد و موجيب نیز باید پرداخت شود مانند اینكه شخصی عمداً انگشت دیگری را قطع کند و اتفاقاً این قطيع   دیه جِنایت بیشتر، حَسَبِ مورد  عمدی کمتر

)رجوع کنید  مَجنیٌّ عِلَیه نیز باید پرداخت شود. دیه دستیا  دیه نَفسدیه انگشت، حَسَبِ مورد    یااو گردد، عالوه بر حقّ قِصاص  قطع دست    یالَیه  فوت مَجنیٌّ عَ

 قانون مجازات اسالمی( 296به مادد 
 

 مواد مرتبط
، چنانچققه جنایققت واقققع شققده مشققمول تعریققف سبب سرایت جنایت فوت کنققدجنایتی را بر عوض فردی وارد سازد و او به   عمداًقانون مجازات اسالمی: اگر کسی    296ماده  

نفققس نیققز محكققوم  یدیققه، قتل شبه عمدی است و مرتكققب عققالوه بققر قصققاص عضققو بققه پرداخققت این صورت  ریغ  در،  شودمیمدی باشد، قتل عمدی محسوب  جنایات ع
 .شودمی

 متعدد ناشي از يك رفتار ايهآسیب - 541ماده 
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در اعضای مختلف باشد یا همه در یك عضو بوده   هاآنآید چنانچه هریك از    به وجودمتعدِّد در اعضای بدن    یهابیآسهر رفتار دیگر،    یاهرگاه در اثر یك ضربه  
 دارد.ولی نوع هر آسیبی غیر از نوع دیگری باشد و یا از یك نوع بوده ولكن در دو یا چند محل جداگانه از یك عضو باشد، هر آسیب دیه جداگانه 

در یددک عضددو بددوده،   هابیآس  یهمهمتعددی در بدن بزه دیده ایجاد شده باشد، چنانچه    یهابیآسهرگاه در ا ر رفتار مرتکب    -1نکته  

 دارد.  ایجداگانهولی نوع هر آسیب غیر از نوع دیگر باشد هر آسیب، دیه  
 متعدد ناشي از چند رفتار  هايآسیب - 542ماده 

 متعدِّد ایجاد شود هر آسیبی دیه جداگانه دارد. یهابیآسهرگاه در اثر رفتارهای متعدِّد، 

 موارد تَداخُل ديات - 543ماده 

 شود:کند و تنها دیه یك آسیب ثابت میمتعدِّد تَداخُل می یهابیآسشرایط چهارگانه ذیل، دیه  مَجموعدرصورت وجود 
 یك نوع باشد.های متعدد یا جراحات متعدد از ایجاد شده مانند شكستگی یهابیآسهمه  -الف
 در یك عضو باشد. هابیآسهمه  -ب 
 ای نزدیك به هم باشد که عرفاً یك آسیب مَحسوب شود.گونهل به هم یا بهمتصّ هابیآس -پ 
 آید. به وجودبا یك رفتار مُرتكب  هابیآسمَجموع  -ت 

 تعدد دية منافع - 544ماده 

، هریيك دیيه کم شيودیا  از بین برودچند رفتار، مَنافع متعدِّد زائل یا ناقص شود مانند اینكه در اثر ضربه به سر، بینایی، شنوایی و عقل کسی   یاهرگاه در اثر یك  
 جداگانه دارد.

 صدمه به عضو و منفعت - 545ماده 

شود ولی اگر مَنفعت قائم به آن عضيو ثابت می تنها دیه بیشترمَنفعت گردد   اِختاللیا    زَوالهرگاه منفعتی قائم به عضوی باشد در جِنایت بر آن عضو که مُنجر به  
ه در تقویيت ، مانند الله گوش و بینی کير باشدمَنفعت مؤثّ لیو تسه   تیدر تقومُالزَمَه نباشد، اگرچه وجود آن عضو    زَوال مَنفعتو    از بین رفتن عضونبوده و میان  

 گردد، هرکدام دیه جداگانه دارد. ناقصیا  زائلند و به سَبَب قطع الله گوش یا بینی، شنوایی یا بویایی نیز ارشنوایی و بویایی مؤثّ

 ترحدوث صدمه بزرگ  - 546ماده 

لت و سَيبَب زَوال یيا نُقصيان جِراحَت عّل زائل شود، هرگاه آن ، عقبا شكستن سرآید مانند اینكه    به وجودچنانچه به سَبَب ایراد ضَربه یا جِراحَت، صَدمه بزرگتری  
کند و تنها دیه زَوال یا نُقصان مَنفعت که بیشتر است پرداخت مَنفعت باشد اگر با یك ضربه یا جِراحَت واقع شده باشد دیه ضربه یا جِراحَت در دیه بیشتر تَداخُل می

ای که جِراحَت را ایجاد کرده است، واقع شده باشد و یا ضربه یا جِراحَت وارده ی غیر از ضربهشود و چنانچه زَوال مَنفعت یا نُقصان آن با ضربه یا جِراحَت دیگرمی
نُقصان یابد، ضَيربه یيا جِراحَيت و  یاای که الزم و مَلزوم یكدیگرند، نباشد و اتفاقاً با آن ضربه و جِراحَت، مَنفعت نیز زائل گردد گونهعلَّت زَوال یا نُقصان مَنفعت به

 هر کدام دیه جداگانه دارد. مَنفعت،

 جِراحَت عَمیق  - 547ماده 

تر جِراحَت خَفیف ابتداشود و اگر به تدریج واقع شود یعنی هرگاه جِراحَت عَمیقی مانند مُنَقَّلِه و یا جائِفِه یكباره واقع شود، تنها دیه همان جِراحَت عَمیق پرداخت می
شود و درصورتی که مانند مُنَقَّلِه ایجاد شود، چنانچه به سَبَب سِرایت جِراحَت اوّل باشد تنها دیه جِراحَت شدیدتر پرداخت میوضِحِه و سپس جِراحَت شدیدتر مانند م

 به سَبَب ضربه دیگری باشد، خواه دو ضربه از یك نفر خواه از چند نفر باشد، هریك از دو جِراحَت، دیه جداگانه دارد.

 مقدار أرش - 548ماده 

سَبَب آن جِنایت، مَنفعت یا عضو دیگيری از بيین رود یيا و چنانچه به  نیستاء و مَنافع، مقدار أرش یك جِنایت، بیش از دیه مُقَدَّر برای آن عضو یا مَنفعت در اعض
 گردد.ای تعیین میایجاد شود، برای هر آسیب دیه جداگانه هاآنعیبی در 

 

 م ـ مقادير ديه بخش دوّ

 نَفسل ـ ديه فصل اوّ

 موارد ديه  - 549ماده 

 مقيام رهبيریتعیین شده است و میزان آن در ابتدای هر سال توسط رئیس قوِّه قضائیِّه به تَفصیل بر اساس نظير  شَرع مقرراتدر موارد دیه کامل همان است که 
 شود.تعیین و اعالم می

 ديه قتل زن  - 550ماده 

 دیه قتل زن، نصف دیه مَرد است.
 ديه خُنثي  - 551ماده 

مُلحَق به    ،زن بودن(  یهانشانهمَرد بودن را دارد و هم    یهانشانه)خُنثی کسی است که نه مرد باشد و نه زن و به لحاظ بدنی هم    دیه خُنثای

جنسی ملحق به زن یا مرد    ی هاعالمت)او را با توجه به غلبه داشتد نشانه و    مرد، دیه مرد و دیه خُنثای مُلحَق به زن، دیه زن و دیه خُنثای مُشكِل،
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عالوه نصف دیه مرد به   (نامند یم غالب جنسی بر جنم دیگر نمایان نباشد چنید شخصی را خنثی مشکل    یهانشانهو در صورتی که    کنند می

 نصف دیه زن است. 
 -تبصره 
 شود. بدنی پرداخت می یهاخسارتمرد نیست، معادِل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین  عَلَیهمَجنیٌّجِنایاتی که  هیّدر کل

 ديه متولد از زنا  -552ماده 

 زنا مسلمان باشند، در احكام دیه مانند مسلمان است. یكی از طرفینیا  هر دوشخص متولد از زنا در صورتی که 

 وارث بودن مقام رهبري نسبت به ديه متولد از زنا  - 553ماده 

یكيی از نانچيه وارث دیه شخص متولد از زنا درصورتی که فرزند و همسر نداشته باشد و زنا از هر دو طرف با رضایت صورت گرفته باشد، مقام رهبری اسيت و چ
 باشند.اقوام او، وارث دیه می یا، همان طرف شده باشد اکراهیا  ه داشتهطرفین شُبَه

 هاي ديني ديه اقلیت - 554ماده 

 گيردد.دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به اندازه دیه مسلمان تعیيین می  یهاتیاقلمقام رهبری، دیه جِنایت بر    نظر حكومتی  بر اساس

حکددم  توانمیدینی به رسمیت شناخته شدد در قانون اساسی نباشد با عدم استحقاق تأدیه دیه نسبت به وی   هایاقلیتاز  عَلَیه  مَجنیٌّ)هرگاد  

 داد(. زیان ناشی از جرم(ضرر و عنوان )به پرداخت غرامتی تحت 

 یدیددهدینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، مطابق قوانین جاری کشور مسدداوی   هایاقلیت  یدیهمقدار    -1نکته  

 مسلمان است.

 مسلمان برابر است.  یدیهایران با  یموضوعهمسیحیان، زرتشتیان و یهودیان، در حقوق    یدیه  -2نکته 
 .م.ا( ق 385ر.ک ماده ) حرام هاي ديه قتل در ماه -555ماده 

، رَجَددب، مُحَددرَّم»حَيرام  یهياماههير دو در  )فعل و نتیجه باید در یک زمان یا در یک مکان به وقوع بپیوندد( لَیهجنیٌّ عَفوت مَو    رفتار مُرتكبهرگاه  

 گيردد.سيوّم دیيه نیيز افيزوده میباشد، عالوه بر دیه نَفس، یك  غیرعمدیخواه    عمدیه، واقع شود خواه جِنایت  یا در مَحدوده حَرَمِ مَكّ  «الحَجِّهذِیو  الَقعِددذِی

 قانون مجازات اسالمی( 385)رجوع کنید به مادد  مُقدَّس و مُتَبَرِّک مَشمول حُكم تَغلیظ دیه نیست. یهازمانو  هامكانسایر  )الزامی است(
 تبصره ق

الثانی، شروع و با مَغيرب شَيرعی آخيرین روز مياه مانند ماه رَجب که از مَغرب شَرعی آخرین روز ماه جَمادِی مَغرِب شَرعی استحَرام،    یهاماهمعیار شروع و پایان  
 .رسدرَجب به پایان می

   اً یققک مكرمه به لحاظ اصل برائت و اصل عدم تداخل صققرف یمكهحرم  یمحدوده، مثالً وقوع قتل در ماه حرام و در شدن دو سبب تغلیظ دیه در آن واحدبا جمع
 .گیردمیتغلیظ کافی بوده و تعل  

. ردیدد میمدر ایددران  الحجهیذ. شخص مجروح در ماه سازدیمدر حرم مکه معظمه، دیگری را مجروح    القعدهیذشخصی در ماه    -1نکته  

 یک سوم است. عالوهبهکامل    یدیهقابل پرداخت، به مقدار    یدیهدر این فرض  

. بایددد شددودمیقتل در صورتی که صدمه و فوت هر دو در ماه حرام واقع شود به عنوان تشدید مجازات  لث دیدده اضددافه    یدیه  -2نکته  

 .شودمیحرام محسوب ن  یهاماهدقت نمود که ماه صفر جزء 

 .الحجهیذ،  القعدهیذاز: رجب، محرم،    اندعبارتبه ترتیب   شودمیحرام که باعث تغلیظ دیه    هایماه  -3نکته 

. ایددن گددرددمیحرام از نظر شرعی واقع شددود، تشدددید  هایماهقتل در صورتی که صدمه و قتل در   یدیهطبق مقررات جزائی،    -4نکته  

البتدده   شددودمیمربوط به کیفیات مشدد زمانی و مکانی است و چون صرفاً در همین مورد خاص اعمال    چون  تشدید نوعی و خاص است،
 .شودمیاز جمله کیفیات مشدد قانونی و اجباری نیز محسوب  

 که ضرب و جرح و قتل در ماه حرام باشد.  شودمیدر ضرب و جرح منتهی به فوت، در صورتی دیه تغلیظ    -5نکته 
 اطالق تَغلیظ ديه  - 556ماده 

، زن و مرد و مسلمان و غیرمسلمان نیست. سِقطِ جَنین نیز پس از پیدایش روح، مَشمول حُكم تَغليیظ اسيت. تَغليیظ بالغ  ریغدر حُكمِ تَغلیظ دیه فرقی میان بالغ و  
شيود علت عدم امكان قِصاص یا عدم جواز آن دیه پرداخت مینیز جاری است. در قتل عمدی که به  کننده دیه باشدپرداختالمال  دیه، در مواردی که عاقِلِه یا بِیتُ

 )منظور تغلیظ دیه است(. ین حُكم جاری است.نیز ا

 .ردیگیبرمتغلیظ دیه، تمامی انواع قتل )عمد، شبه عمد، خطائی( را در    -1نکته 
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پرداخددت آن اسددت، انجددام   مسئولدر صورت ارتکاب قتل در ماه حرام، تغلیظ دیه در هر حال و بدون توجه به اینکه چه کسی    -2نکته  

 .شودمی

قابددل  یدیددهمردی در ماه حرام زنی را به قتل رسانیده است. اولیای دم زن در ماه حددرام قصددد قصدداص مددرد را دارنددد. فاضددل   -3نکته  

 است.  کامل  یدیهپرداخت به میزان نصف 
 انحصار تَغلیظ ديه در قتل نَفس - 557ماده 

 است و در جِنایت بر اعضاء و مَنافع جاری نیست. )اعم از قتل عمدی، شِبهِ عمدی و خطای مَحض( تَغلیظ دیه مخصوص قتل نَفس

 .شودمیدر جنایات مادون نفس، حکم تغلیظ دیه جاری ن  -1نکته 

 دیه به آن تعلق گیرد، موجب مستقلی برای تغلیظ دیه نیست.قتل اقارب در صورتی که    -2نکته 

 حرام و در حرمین شرفین موجب تغلیظ دیه است.  هایماهقتل اقارب تنها در    -3نکته 

در صددورت اجددرای قصدداص تغلددیظ  باشند وتغلیظ دیه مربوط به وقتی است که اولیای دم خواهان دریافت دیه به جای قصاص   -4نکته  

)ساد  ساا حقااوق جاازای اخت اصاای، نااوع محمااد   .دهدددمیدیه موضوعیت ندارد و به عبارتی موضوعیت خود را از دست  

 (.198صبری، ص 
 فصل دوّم ـ قواعد عمومي ديه اعضاء 

 مصالحه بر ديه در صورت عدم امكان قصاص -558ماده 

 بيه شيرحدی که قِصاص ندارد یا قِصاص در آن ممكن نیست یا بر دیه، مُصالِحِه شده و مقدار آن مشخص نشده است در جِنایت غیرعمدی بر اعضاء و جِنایت عم
 شود.مُقَرَّر در این قانون، دیه ثابت می

 موارد أرش اعضاء  -559ماده 

مُندَرَج در این قيانون مُقَيرَّر شيده  به شرح نسبت مُعیَّنی از آنیا  در شَرع دیه ُمقَدَّرای بر عضو یا مَنافع وارد آید چنانچه برای آن جِنایت هرگاه در اثر جِنایت صَدمه
 باشد مقدار مُقَرَّر و چنانچه َشرعاً مقدار خاصّی برای آن تعیین نشده أرش آن قابل مُطالبه است.

 تنصیف دية زن  - 560ماده 

 یابد.زن و مرد در اعضاء و مَنافع تا کمتر از ثُلث دیه کامل مرد یكسان است و چنانچه ثُلث یا بیشتر شود دیه زن به نِصف تَقلیل می دیه
 این صورت، دیه زن، نصف دیه مرد است.  در کامل برسد.  یدیهدیه زن و مرد یکسان است تا وقتی دیه به  لث    -1نکته 

زن نصددف  یدیددهمتعلقه  لث دیه کامل یا بیشتر باشددد،   یدیهصدمات بدنی در موردی که مصدوم زن است، در صورتی که    در  -2نکته  

 مرد است.  یدیه
 اصل عدم تداخل ديات اعضاء - 561ماده 

 هایآسیبمگر اینكه   طور جداگانه است دیه هر آسیب به  مالک رسیدن دیه به ثُلث،  مُتعدِّدی بر یك یا چند عضو وارد شود،    هایآسیبهرگاه در اثر یك یا چند ضَربه،  
 وارده بر عضو، عرفاً یك آسیب و جِنایت مَحسوب شود.

 اطالق أرش نسبت به زن و مرد  - 562ماده 

نباید بیش از دیه اعضاء و مَنافع او باشد، اگرچيه مسياوی بيا أرش   زنلكن میزان أرش جِنایت وارده بر اعضاء و مَنافع  نیست  فرقی میان زن و مرد    در موارد أرش
 همان جِنایت در مرد باشد.

 از لحاظ میزان در مورد أرش فرقی میان زن و مرد نیست.  -1نکته 
 دية اعضاي فرد و زوج بدن -563ماده 

زبيور از بین بردن هر یك از اعضای فرد و هر دو عضو از اعضای زوج، دیه کامل و از بین بردن هریك از اعضای زوج، نصيف دیيه کاميل دارد. خيواه عضيو مَاز  
 اعضای داخلی بدن باشد خواه از اعضای ظاهری مگر اینكه در قانون ترتیب دیگری مُقَرَّر شده باشد.

ای با عنایت به منابع معتبر فقهددی و عدددم تعیددین دیدده مقدددر بددر  18/1/1394مورخ    –  740بر اساس رأی وحدت رویه شماره    -1نکته  

 ، أرش پیش بینی نموده است.طحال، برای از بین بردن طحال
 دية فلج كردن عضو  - 564ماده 

کيه درصيدی از یك سوّم دیه همان عضو را دارد. در فَلَيج کيردن نِسيبی عضيو  فَلَج،فَلَج کردن عضو دارای دیه مُعیَّن، دو سوّم دیه آن عضو و از بین بردن عضو 
 گردد.، با توجه به کارایی از دست رفته، أرش تعیین میرودکارایی آن از بین می

 دية از بین بردن مقداري از عضو  -565ماده 
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سوّم آن نصف و از بین بردن یك زانیبه ممَنفعت دارای دیه مُقَدَّر به همان نِسبت دیه دارد به این ترتیب که از بین بردن نصف آن  یااز بین بردن قسمتی از عضو 
 ترتیب دیگری ُمَقرَّر شده باشد.   در قانون مگر اینكه  یك سوّم دارای دیه است  زان یبه م

 - 1تبصره 
 شود.تشخیص نباشد، ارش تعیین می در مواردی که نسبت از بین رفته قابل 

 - 2تبصره 
 شود.ناگزیر از قطع آن باشد دیه قطع عضو ثابت می  عَلَیهمَجنیٌّکه به تشخیص کارشناس، هرگاه جِنایت، عضو را در وضعیتی قرار دهد 

 دية عضو پیوند زده شده - 566ماده 

میزان دیه عضيو اصيلی اسيت و اگير شوند به رفته، قرار گرفته است و مانند عضو اصلی دارای حیات میدیه اعضائی که با پیوند و امثال آن در محل عضو از بین 
 دارای حیات گردد ولی از جهت دیگری مَعیوب شود، دیه عضو مَعیوب را دارد. از بین بردن اعضای مَصنوعی، تنها موجب ضَمان مالی است.

 زاعدم ضَمان در رفتار غیر آسیب - 567ماده 

لكن در موارد عمدی در صيورت عيدم  مواردی که رفتار مُرتكب نه موجب آسیب و عیبی در بدن گردد و نه اثری از خود در بدن برجای بگذارد ضَمان مُنتفی است   در
 شود.حَبس یا شالّق تَعزیری دَرَجه هفت مَحكوم میُمرتكب به  َتصاُلح،  

در مواردی که رفتار مرتکب موجب آسیب و عیبی در بدن نشود و ا ری هم برجای نگذارد ضمان منتفی است. ولددی در صددورت   -1نکته  

 .شودمیعمدی بودن و عدم مصالحه، مرتکب تعزیر 

سوی وی ارتکاب یافتدده باقی نگذارد، یک جرم خاص مستوجب تعزیر از    عَلَیهمَجنیٌّمرتکب هیچ ا ری بر    یضربهدر صورتی که    -2نکته  

 است.

در مواردی که رفتار مرتکب موجب آسیب و عیبی در بدن نشود و ا ری هم بر جای نگذارد ضمان منتفی است ولی در صددورت   -3نکته  

 .شودمیعمدی بودن و عدم مصالحه مرتکب تعزیر 

 .شودمی، مرتکب به ارتکاب یک جرم خاص موجب تعزیر محکوم  مادهدر خصوص مورد این   -4نکته 
 دية شكستگي التیام يافته  - 568ماده 

ای اصالح شود که هیچ عیب و نَقصی در آن باقی نماند، چهار بیست و پنجم دیه آن گونهعضوی که دارای دیه مُقَدَّر است، چنانچه پس از جِنایت به  یدر شكستگ
شود یا برای آن عضو دیه مُقَدَّری نباشد، أرش ثابت است مگر در مواردی که در این قانون خِالف آن مُقَرَّر شده   اصالحعضو ثابت است و چنانچه با عیب و نقص  

 باشد.
 شتن و خرد شدن استخوان دية شكستن، ترک بردا - 569ماده 

 شكستن، تَرَک برداشتن و خُرد شدن استخوان هر عضو دارای دیه مُقَدَّر به شرح زیر است: دیه
 پنجم دیه شكستن آن است. دیه شكستن استخوان هر عضو یك پنجم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود چهار -الف
 پنجم دیه خُرد شدن آن استخوان است. آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود چهاردیه خُرد شدن استخوان هر عضو یك سوّم دیه  -ب 
 دیه َترَک برداشتن استخوان هر عضو چهار پنجم دیه شكستن آن عضو است.   -پ  
 عضو است.وضِحه آن، یك چهارم دیه شكستگی آن موجب شكستگی آن گردد و نیز دیه مدیه جِراحتی که به استخوان نفوذ کند بدون آنكه  -ت 

 دية شكستن چند نقطة استخوان - 570ماده 

دد مَحسوب گردد، هریك دیيه جداگانيه دارد های متعّجِنایتعرفاً  بشكند یا خُرد شود یا ترک بخورد، درصورتی که    از چند نقطه جدای از همهرگاه یك استخوان  
 عضو هم بیشتر باشد. های َمزبور از دیه  مجموع دیه ِجنایت وجود آید و هرچند با یك ضربه به 

 دية دررفتگي استخوان  - 571ماده 

هميان عضيو و دررفتگی استخوان از مَفصل، درصورتی که موجب شِلَل یا از کارافتادگی کامل عضو نگردد، موجب أرش و در غیر این صورت موجب دو سوّم دیه 
 باشد.درصورت درمان بدون عیب موجب چهارپنجم از دوسوّم دیه آن عضو می

 دية جدا شدن تكه استخوان - 572ماده 

 هرگاه در اثر جِنایتی تكه کوچكی از استخوان از آن جدا شود، دیه شكستگی ثابت است.

 صدمه بر استخوان همراه با نقص عضو - 573ماده 

 ای دارد.هرگاه صَدمه بر استخوان، موجب نَقص عضو یا صدمه دیگری گردد، هر یك دیه جداگانه

 دررفتگي مفصل و شكستن استخوان  - 574ماده 
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جداگانه دارد. اگر  أرشیا  دیهشود و هریك  چند ضَربه، عالوه بر دررفتگی مَفصل، استخوان نیز بشكند یا تَرَک بِخورد، دو جِنایت مَحسوب می  یاهرگاه بر اثر یك  

، 709رجوع کنید به مددواد )جائِفِه در بدن ایجاد شود نیز این حُكم جاری است.   یاذِه و  فِنا  یاوضِحِه  خوان بشكند و هم جِراحتی مانند مای، هم استبر اثر ضربه

 (.1392ات اسالمی مصوب زقانون مجا 713و  711
 پیوند خوردن عضو پس از جِنايت - 575ماده 

 پیوند خوردن عضو پس از جِنایت تأثیری در دیه ندارد.
 

 ديه مُقَدَّر اعضاء  -م فصل سوّ

 ديه مو -ل مبحث اوّ

 – 576ماده 

بروید، نسيبت بيه ميوی سير، أرش و نسيبت بيه ریيش  موی سر یا ریش مرد، درصورتی که دیگر نروید، دیه کامل دارد و اگر دوباره  تمامکَندن و یا از بین بردن  
 نیست.پُشت و پرپُشت و کودک و بزرگسال سوّم دیه کامل ثابت است. در این حُكم فرقی میان موی کمیك

 - 577ماده 

موی سر زن، درصورتی که دیگر نروید، موجب دیه کامل زن و اگر دوباره بروید، موجب مَهرُالمِثل است. در ایين حُكيم فرقيی میيان   تمامکَندن و یا از بین بردن  
 نیست.پُشت و پرپُشت و کودک و بزرگسال موی کم
 شود. فقط به مقدار دیه کامل زن، پرداخت می  مَهرُالمِثل بیش از دیه کامل زن باشداگر -تبصره

 - 578ماده 

، دیه پرداخت شود و اگر دوباره بروید، در موی سر مرد، أرش و به نسبتچنانچه قسمتی از موی سر مرد یا زن یا ریش مرد طوری از بین برود که دیگر نروید، باید  
 وّم دیه کامل و در موی سر زن به همان نسبت از مَهرُالمِثل، باید دیه پرداخت شود.سدر ریش به نسبت از یك

 - 579ماده 

های او باشيد یيا بيه جهيت ضيرورت ، با رضایت ولیِّستیمعتبر نکَندن موی سر زن یا مرد یا ریش مرد، چنانچه با رضایت شخص یا در مواردی که اذن شخص 
 پزشكی الزم باشد، دیه یا أرش ندارد.

 - 580ماده

ظير او ثابيت تشخیص روییدن و نروییدن مو با کارشناس مورد وثوق است. چنانچه نظر کارشناس بر نروییدن باشد و دیه پرداخت شود، ولی پيس از آن خِيالف ن
سّوم دیه و  أرش یا یك کننده دیه، مُستَرَد شود و اگر نظر کارشناس بر روییدن باشد و هرُالمِثل، حَسَبِ مورد به پرداختسوّم دیه و یا مَ  گردد، باید مازاد بر أرش یا یك

 التَّفاوت آن پرداخت شود.ولی خِالف نظر او ثابت گردد، باید مابِه  حََسِب مورد پرداخت شود یا َمهُرالِمثل،  

 - 581ماده 

او در مواردی که إذن شخص مُعتبير نیسيت و یيا بيدون ضَيرورت تَجویزکننيده باشيد   وها، اگر بدون رضایت شخص یا ولیِّیك از ابرکَندن و یا از بین بردن هر  
نروییده، دیيه اگر مقداری از آن بروید نسبت به مقداری که روییده، أرش و نسبت به مقداری که  چهارم دیه کامل دارد و اگر دوباره بروید، موجب أرش است ویك

 شود.با احتساب مقدار مَساحت، تعیین می

 - 582ماده 

 ، حُكم از بین بردن قسمتی از مو را دارد.هاآنسر، ریش و ابرو پیش از جِنایت از بین رفته باشد، زائل کردن باقیمانده  مقداری از مویاگر 

 - 583ماده 

جِنایت نیيز پرداخيت  أرشیا  دیهمو یا ریش یا ابرو، حَسَبِ مورد  دیهریش یا ابرو از بین برود، عالوه بر پوست و مانند آن، موی سر،   یاهرگاه با از بین بردن عضو  
 شود.می

 - 584ماده 

سایر موهای بدن در صورت بروز عیب و نقص موجب أرش است، خواه بروید خواه نروید و چنانچيه بيا از بيین بيردن عضيو یيا    یا از بین بردن تمام یا قسمتی از موی پلك  
 شود. َکندن پوست و مانند آن باشد، تنها دیه یا أرش َمحل مو پرداخت می 

 - 585ماده 

پُشيت برویيد، أرش ثابيت مانند آنكه رنگ یا حالت طبیعی آن تغییر کند یيا کم  با عیب و نَقص بروید  که از بین رفته استهرگاه موی سر مرد یا زن یا ریش مرد  
در شيود.  بیشتر از أرشی باشد که درصورت رویش بدون عیب تعیيین می سوّم دیه کامل و در مورد موی سر مرد، است. مقدار أرش مَزبور در مورد ریش باید بیشتر از یك

 ثُلث دیه یا مَهرُالمِثل حَسَبِ مورد باید أرشِ دیگری برای عیب حاصله پرداخت شود.مورد موی سر زن نیز عالوه بر أرش یا 

 - 586ماده 

 ، تأثیری در حُكم ندارد.سوزاندنیا  کَندنمالک مسؤولیت صَدمه به مو، از بین بردن آن است و شیوه از بین بردن مانند 
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 مبحث دوّم ـ ديه چشم

 - 587ماده 

 هاآنهرچند میزان بینایی    اندكسانیهایی که بینایی دارند در این حُكم  نصف دیه دارد. چشم  هاآندرآوردن و یا از بین بردن دو چشم بینا دیه کامل و هریك از  
 کوری و منحَرِف بودن با هم فرق داشته باشند. متفاوت باشد یا از جهات دیگر مانند شَب 

 تبصره ق
ورت،  دائمی موجود در چشم مانع بینایی قسمتی از چشم گردد، درصورتی که تعیین مقدار آن ممكن باشد به همان نسبت از دیه کَسر و در غیر این صهرگاه لَكِّه  

 شود. أرش پرداخت می

 - 588ماده 

و چشم دیگرش نابینای مادرزادی و یا به علل غیرجِنایی از بین رفتيه باشيد موجيب دیيه  فقط یك چشم بینا دارددرآوردن و یا از بین بردن چشم بینای کسی که  
 باشد.دیه چشم بینا، نصف دیه کامل میِجنایتی که استحقاق دیه آن را داشته است از دست داده باشد  کامل است لكن اگر چشم دیگرش را در اثر قِصاص یا 

 - 589ماده 

 ششم دیه کامل است.هر چِشمی که بینایی ندارد یكاز بین بردن  و یادیه درآوردن 

 - 590ماده 

 چهارم دیه کامل است. پایین، یك یهاپلكششم دیه کامل و دیه هر یك از باال، یك یهاپلك، دیه کامل، دیه هریك از دو چشم چهار پلكدیه مَجموع 
 –تبصره 

 جداگانه دارد.هرگاه کسی چِشم و پِلك را یكجا از بین ببرد، هریك دیه 

 - 591ماده 

 چهارم دیه است.پایین، موجب یك هایپلكششم دیه و شكافتن هریك از باال، موجب یك  یهاپلكشكافتن هریك از 
 

 مبحث سوّم ـ ديه بيني 

 - 592ماده 

مقيداری از اسيتخوان بینيی  یياای که پایین استخوان بینی است دیه کامل دارد. از بین بردن تميام نَرميه بيا تميام از بین بردن تمام بینی یا نَرمه  و یاقطع کردن  
مقداری از استخوان بینی در دفعه دیگر از بین برود، برای نَرميه  یادرصورتی که در یك دفعه باشد، موجب دیه کامل است لكن اگر نَرمه بینی در یك دفعه و تمام 

 شود.دیه کامل و برای استخوان، أرش تعیین می

 - 593ماده 

دهم دیيه جب فَساد بینی و از بین رفتن آن شود، دیه کامل دارد و چنانچه بدون عیب و نقص اصيالح شيود موجيب یيكشكستن استخوان بینی درصورتی که مو
 شود.شكستن استخوان بینی که مُنجَر به فَساد آن نشود، أرش ثابت می یاکامل و اگر با عیب و نقص بهبود پیدا کند، موجب أرش است. در کَج شدن بینی 

  -594ماده 

 سّوم دیه کامل است. های بینی یا پرده میان دو سوراخ، موجب یك ردن هریك از َپرِّه از بین ب 

 - 595ماده

 سوّم دیه کامل است.فَلَج کردن بینی، موجب دوسوّم دیه کامل و از بین بردن بینی فَلَج، موجب یك

 - 596ماده

نيوک آن نشيود، موجيب  یياپَرده فاصل میان آن، خواه با پارگی همراه باشد خواه نباشد، درصورتی که باعث از بین رفتن بینيی   وسوراخ کردن هر دو طرف بینی  
 پنجم دیه کامل است.سوّم دیه کامل است و اگر بهبود یابد، موجب یكیك

 -597ماده 

طرف بیستم دیه کامل است و دیه سوراخ کردن یيكکامل و درصورتی که بهبود یابد، یكنهم دیه دیه سوراخ کردن یك طرف بینی درصورتی که بهبود نیابد یك
 پانزدهم دیه کامل است.پَرده وسط آن درصورتی که بهبود نیابد دونهم دیه کامل و درصورتی که بهبود یابد، یك با بینی

 - 598ماده 

 دهم دیه کامل است.سوّم دیه کامل و اگر بهبود یابد یكنشود، یك کردن بینی درصورتی که سبب از بین رفتن بینی یا نوک آندیه پاره

 - 599ماده 

 باشد.دیه از بین بردن نوک بینی که محل چكیدن خون است، نصف دیه کامل می
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 مبحث چهارم ـ ديه الله گوش

 - 600ماده 

 نصف دیه کامل دارد. هاآنبین بردن هریك از  و ازاز بین بردن دو الله گوش، دیه کامل 
 تبصره ق

 ششم دیه کامل است. موجب یك کامل دارد( یدیههر دو گوش یک سوم  ینرمه)از بید بردن از بین بردن نرمه هر گوش، 

 -601ماده 

مورد در صورت بهبيودی کاميل، نهم دیه کامل است و در هر دو ششم دیه کامل و پاره کردن نَرمه یك گوش، موجب یكپاره کردن الله یك گوش، موجب یك
 أرش ثابت است.

 -602ماده 

 سوّم دیه آن را دارد.شده، یكفَلَج کردن الله هر گوش، دوسوّم دیه آن و بریدن الله گوش فَلَج

 - 603ماده 

 داخت شود.وضِحِه نیز باید پردد عالوه بر دیه الله گوش، دیه مقطع شود که استخوان زیر آن ظاهر گر یبه نحوهرگاه الله گوش 

 - 604ماده 

 باشد در احكام این فصل یكسان هستند. حیات کاملو  دارای حسّو سالم گوش شنوا و ناشنوا یا مَعیوبی که الله آن 

 - 605ماده 

 پرداخت شود.، دیه آن نیز باید نُقصان پیدا کندیا  حسّ شنوایی نیز از بین برودپاره کردن پَرده گوش، موجب أرش است و اگر در اثر آن 

 -606ماده 

 ای دارد.دیه جداگانه هرکدامشنوایی سِرایت کند یا موجب سِرایت به استخوان و شكستگی آن شود  هرگاه آسیب رساندن به گوش به حسّ
 

 مبحث پنجم ـ ديه لب 

 - 607ماده 

 شود.مقداری از لب به نسبت تمام لب مُحاسِبِه می ، نصف دیه کامل دارد و دیه از بین بردن هریك، دیه کامل و دو لباز بین بردن 
 -تبصره

پوشاند و به دو روزنه و دیواره بینی مُتَّصل و طول آن همان طول دهان است و حُدود لبِ پایین از نظر حُدود لبِ باال از نظر عَرض، مقداری است که لثه را می
 شود.مَحسوب نمی  هالبها جزء دهان است. حاشیه گونه پوشاند و طول آن همان طول عَرض، مقداری است که لثه را می 

 - 608ماده 

 ها بشود خواه نشود.قسمتی از آن گردد موجب أرش است خواه موجب نمایان شدن دندان و یادو لب  یاجِنایتی که باعث جمع شدن یك 

 -609ماده 

موجب دوسيوّم دیيه یيك ليب و از بيین بيردن  ها کنار نرود،با خنده و مانند آن از دندانای که گونهگردد به هالبهریك از  فَلَج شدنو  سُستجِنایتی که موجب 
 سوّم دیه آن است.موجب یك فَلَج شدهو  سُست یهالبهریك از 

 - 610ماده 

پنجم دیه کامل دارد. شكافتن یيك ليب سوّم دیه کامل و در صورت بهبودی بدون عیب، یكها شود، یكباعث نمایان شدن دندان کهینحوبهشكافتن هر دو لب 
 دهم دیه کامل است.بهبودی بدون عیب، موجب یك در صورتششم دیه کامل و موجب یك
 تبصره ق

 در صورتی که از مَصادیق حارِصِه، دامیه و مُتَالحِمِه باشد، حُكم جِراحات مَذکور را دارد. نگرددها جِراحات وارده بر لب هرگاه باعث نمایان شدن دندان
 

 مبحث ششم ـ ديه زبان 

 - 611ماده 

زبان گویا موجب دیه کامل است و دیه از بین بردن قسمتی از آن به نسبت گویایی از بین رفته است که با تقسیم تمام دیه به حروف    تمامقطع و یا از بین بردن  
 شود.مُحاسِبِه می 

 -1تبصره 
به  توجه  با  هر حرف  أدای  بردن  بین  از  تَكَلُّم    دیه  زبان  می   عَلَیهمَجنیٌّ حروف  بردن  تعیین  بین  از  اینكه  مانند  فارسی شود  أدای یك حرف شخص  زبان،  قدرت 

 ودوّم دیه کامل است. سییك
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 -2تبصره 
 شود.تواند تلفُّظ کند، گویا مَحسوب می گوید یا برخی از حروف را نمی به کُندی یا تُندی سخن می  شخصی که دارای لُكنَت زبان است و یا

 - 612ماده 

 موجب همان مقدار دیه به نسبت َمساحِت تمام زبان است.   سوّم دیه کامل است و از بین بردن مقداری از آن،زبان الل موجب یك تمامقطع و از بین بردن  
 -تبصره 

 شود.طور موقَّت قادر به سخن گفتن نیست، گویا مَحسوب می ای به است لكن کسی که به واسطه عارِضه عارِضِیو  مادرزادیالل اعمّ از 

 - 613ماده 

را قطع کنيد هرگاه شخصی مقداری از زبان کسی را قطع کند و موجب از بین رفتن قدرت أدای تعدادی از حروف گردد و شخص دیگری مقداری دیگر از زبان او 
 باشد.امن میضرا از بین برده است،    ها آن به نسبت تعداد حروفی که قدرت أدای و موجب از بین رفتن قدرت أدای تعداد دیگری از حروف شود هر شخص 

 - 614ماده 

سيوّم زبان کودکی که زمان سخن گفتن او فرا نرسیده، موجب دیه کامل است لكن اگر بعداً معلوم شود که الل بوده است، ميازاد بير یك  تمامقطع و از بین بردن  
 شود.دیه مُستَرَد می

 - 615ماده 

شود لكن اگير بعيداً معليوم پرداخت می میزان نسبت مَساحت قطع شده، دیه هرگاه قسمتی از زبان کودکی که زمان سخن گفتن او فرا نرسیده است، قطع شود به
، درصورتی که دیه حروف از بین رفته از دیه نسبت گویيایی از گویا بوده استگردد و چنانچه معلوم شود که  ، دوسوّم آن مُستَرَد میکودک الل بوده استشود که  

 التَّفاوت آن باید پرداخت شود.بین رفته بیشتر باشد، مابِهُ
 

 دندانمبحث هفتم ـ ديه 

 - 616ماده 

 شود:ترتیب زیر توزیع میگانه دیه کامل دارد که بهو هشتهای دائم بیست دندان تماماز بین بردن 
بیستم یك هرکدامروید و جمعاً دوازده عدد است، کدام دو عدد در باال و دو عدد در پایین میز: پیش، چهارتایی و نیش که از هرا  اندعبارتهای جلو که دندان -الف

 دیه کامل دارد.
چهلم دیيه یيك هرکيدامیك ضاحِك و سه ضِرس قرار دارد و جمعاً شانزده عدد اسيت،   هرکدامهای عقب که در چهار سمت پایانی از باال و پایین در  دندان  -ب  

 کامل دارد.

 - 617ماده 

نَقصی حاصل نشيود  گونهچیهگردد و اگر نَقصی حاصل شود، أرش ثابت می  هاآنبه هر نحو که روییده باشد اگر در کندن  های اضافی به هر نام که باشد و  دندان
 أرش نیز ندارد.

 - 1تبصره 
 آید، برای جِراحت مَزبور، أرش ثابت است.  به وجودلكن جِراحتی  نقصی حاصل نشودهرگاه در کَندن دندان زائد 

 - 2تبصره 
دیه االَمرِین از اَقَلُّ  نشود،با رجوع به کارشناس، زائد یا اصلی بودن آن مشخص    شده اصلی است یا زائد، تردید وجود داشته باشد و هرگاه در مورد اینكه دندان کَنده

 شود. رش دندان زائد پرداخت میادندان اصلی و 

 - 618ماده 

 ای کم شده باشد. خواه خِلقتًا کمتر باشد یا در اثر عارِضه یابد وهشت عدد کمتر باشد به همان نسبت از دیه کامل کاهش میهای اصلی دائمی از بیستهرگاه دندان

 - 619ماده 

و اگر دندانی در اثر جِنایت، سیاه شود و نیفتد دیه آن دوسوّم دیه همان دندان است    وجود نداردگوناگون دارند،    یهارنگ هایی که  در میزان دیه تفاوتی میان دندان 
 سوّم دیه همان دندان است. و دیه دندانی که قبالً سیاه شده است، یك

 تبصره ق
دندان مَزبور را بِكَنَد، باید دیه کامل همان دندان را    شخصی در تغییر رنگ دندان، بدون آنكه سیاه شود یا مَنفَعَت آن از بین برود، أرش ثابت است و اگر پس از آن  

 بدهد.

 - 620ماده 

 در غیر این صورت موجب أرش است. هرگاه در حُكم از بین بردن آن باشد، موجب دیه همان دندان و ایجاد تَرَک یا لَق کردن دندان

 - 621ماده 

 خورده که مَنفعت آن باقی است، موجب دیه همان دندان و در غیر این صورت موجب أرش است.کَندن دندان لَق یا تَرک
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 - 622ماده 

اگر کسی بعد از شكستن مقدار مَزبور ریشه را بكند، خواه مُرتكب کسی باشد    شكستن آن مقدار از دندان که نمایان است با بقای ریشه، دیه همان دندان را دارد و
 شود.یگری، أرش تعیین می دکه مقدار نمایانِ دندان را شكسته است یا 

 -1تبصره 
 شكستن مقداری از قسمت نمایان دندان به همان نسبت دیه دارد. 

 - 2تبصره 
 یابد.قبالً از بین رفته باشد به همان نسبت از دیه دندان کاهش می ایعارِضهیا  جِنایتهرگاه قسمتی از دندان کَنده شده در اثر 

 - 623ماده 

کامل دندان دائمی پرداخت  صدم دیه کامل ثابت است مگر اینكه کَندنِ آن موجب گردد دندان دائمی نروید که در این صورت باید دیه  یكشیری  در کَندنِ دندان  
 شود. 
 -تبصره 

 شكستن، مَعیوب کردن و شكافتن دندان شیری موجب أرش است. 

 - 624ماده 

شود، اگرچه دوباره در محل آن، دندان دیگری بروید و مانند سابق شود و چنانچه شخصی دندان روییده شده دیه همان دندان ثابت می  دائمیبا کَندِه شدن دندان  
 ، باید دیه کامل همان دندان را بپردازد.دوباره بِكَندرا 

 - 625ماده 

مانند دندان اصلی دارای حسّ و حیات شود، کَندَن آن، دیه همان دندان را دارد لكن اگر هرگاه به جای دندان کَندِه شده دندان دیگری یا همان دندان قرار گیرد و  
 دارای حسّ و حیات نباشد، کندن آن موجب ضَمان مالی است.

 

 مبحث هشتم ـ ديه گردن

 - 626ماده 

و زَوَال حالت خمیدگی و کَيج  در صورت بهبودیل و و باقی ماندن این حالت موجب دیه کام در صورت عدم بهبودیکَج شدن و خمیدگی گردن در اثر شكستگی  
 شدگی موجب أرش است.

 صدمات وارده بر گردن در موارد زیر موجب أرش است:  -1نکته 

 کک شدن و خمیدگی گردن در اثر شكستگی در صورت بهبودی و زوال حالت خمیدگی و کک شدگی -1

 شكستگی گردن بدون کک شدن و خمیدگی آن -2

 مانع فروبردن یا جویدن غذا و یا نقص آن و یا مانع حرکت گردن شود.جنایت برگردن که  -3

 - 627ماده 

 َکج شدن و خمیدگی موجب أرش است.   بدون شكستگی گردن  

 - 628ماده 

 غذا و یا نَقص آن و یا مانع حرکت گردن شود موجب أرش است. جَویدنیا  مانع فرو بردنجِنایت بر گردن که 
 

 مبحث نهم ـ ديه فکّ

 - 629ماده 

 هاآننصف دیه کامل و مقداری از  هاآناز  هرکدامهای پایین است، دیه کامل، که محل رویش دندان  دو استخوان چپ و راست فكّقطع کردن و یا از بین بردن  
 به همان نسبت دیه دارد.

 - 630ماده 

 جداگانه دارد. أرشیا  دیه هرکداماز بین برود یا آسیب ببیند   دندان یا غیر آن اگر با فّك،  دیه فكّ، مُستقل از دیه دندان و سایر اعضاء است و 

 - 631ماده 

 شود.افزوده میموجب کُندی حرکت فكّ شود، أرش دارد و چنانچه مانع جَویدن یا موجب نقص آن شود، أرش آن نیز  جِنایتی که

 - 632ماده 

 قسمتی از فكِّ باال، موجب أرش است. یااز بین بردن تمام 

 - 633ماده 
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 های سر و صورت است. مَشمول ُحكم شكستگی استخوان باال  گی استخوان و شكستگی استخوان فكّپایین مَشمول حُكم شكستشكستگی استخوان فكّ 

 -634ماده 

 سوّم دیه کامل دارد.یك فَلَج، دوسوّم دیه کامل و قطع فكّ پایین،  فَلَج کردن فكّ
 

 مبحث دهم ـ ديه دست و پا

 - 635ماده 

دارای دو دست  عَلَیهمَجنیٌّنصف دیه کامل است خواه موجب  شرط آنكه دارای انگشتان کامل باشد،از مَفصَل ُمچ به  هادستهریك از   از بین بردنو یا  قطع کردن
 علت دارای یك دست باشد.و خواه به هر 

 - 636ماده 

 ، موجب نصف دیه کامل است.تا مُچیا  از انتهای انگشتانقطع تمام انگشتان یك دست 

 - 637ماده 

 باشد، موجب أرش است. َکف دستی که به هر علت دارای انگشت نمی  از بین بردنو یا  قطع کردن
 تبصره ق

بدین ترتیب که اگر    کَف دستی که کمتر از پنج انگشت دارد، عالوه بر دیه آن انگشتان، نسبتی از أرش کَف دست نیز ثابت است،  از بین بردن و یا  قطع کردن  در  
پنجم أرش  مُچ دست دارای یك انگشت باشد، عالوه بر دیه یك انگشت، چهارپنجم أرش کَف دست و اگر دارای دو انگشت باشد، عالوه بر دیه دو انگشت، سه

پنجم  یك ت و اگر دارای سه انگشت باشد، عالوه بر دیه سه انگشت، دوپنجم أرش کَف دست و اگر دارای چهار انگشت باشد، عالوه بر دیه چهار انگشت،  کَف دس
 شود. أرش کَف دست نیز پرداخت می 

 - 638ماده 

خواه دارای آرِنج باشد خواه نباشيد، نصيف   دارد و قطع دست دارای بازو از شانه،قطع دست دارای ساعِد از آرِنج، خواه دارای کَف باشد خواه نباشد نصف دیه کامل  
 دیه کامل دارد.

 - 639ماده 

عالوه بر نصف دیه کامل، موجب أرش مقدار  دستی که دارای انگشتان است اگر باالتر از مَفصَل مُچ و نیز دستی که دارای ساعِد است اگر باالتر از آرِنج قطع گردد
 باشد.قطع شده نیز میزائدی که 

 - 640ماده 

اصلی و زائيد  دستدارای دو دست است، موجب نصف دیه کامل و قطع دست زائد موجب أرش است. تشخیص    شانهیا    آرِنجیا    مُچقطع دست اصلی کسی که از  
 برعهده کارشناس مورد وثوق است.

 - 641ماده 

 است.دهم دیه کامل دیه هریك از انگشتان اصلی دست، یك

 - 642ماده 

 سوّم دیه آن انگشت و هر بند انگشت شَست، موجب نصف دیه شَست است.، موجب یكغیر شَستهر بند انگشت  از بین بردنیا  بریدن

 - 643ماده 

سوّم دیه بند اصلی همان  اصلی یكسوّم دیه همان بند اصلی و دیه بند زائد انگشت  سوّم دیه انگشت اصلی و دیه بندهای انگشت زائد، یكدیه انگشت زائد، یك 
 انگشت است. 

 تبصره ق
 شود.درصورتی که بند انگشت نُقصان داشته باشد به همان میزان از مقدار دیه آن کاسته می 

 - 644ماده 

سوّم دیه دست و دیه قطع انگشيت فَلَيج دیه فَلَج کردن هر دست دوسوّم دیه دست، دیه فَلَج کردن هر انگشت دوسوّم دیه همان انگشت، دیه قطع دست فَلَج یك
 سوّم دیه همان انگشت است.یك

 - 645ماده 

 باشد.درصد دیه کامل میدرصد دیه کامل و اگر بدون عیب بروید، نیمدیگر نروید یا فاسِد و مَعیوب بروید، یك کهیطوربهدیه از بین بردن ناخُن 

 - 646ماده 

 .نیز جاری استاحكام مَذکور در دیه دست و انگشتان آن، در پا و انگشتان آن 
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 مبحث يازدهم ـ ديه ستون فَقَرات، نُخاع و نِشيمنگاه 

 -647ماده 

 ترتیب ذیل است: دیه شكستن ستون فَقَرات به 
 خَمیده درآید، موجب دیه کامل است. صورت اصالً درمان نشود و یا بعد از عاِلج به  شكستن ستون فَقَرات درصورتی که -الف
توان راه رفتن یا نشستن نداشته باشد و یا توان    عََلیه َمجنیٌّعیب درمان شود ولی موجب از بین رفتن یكی از َمنافع گردد مانند اینكه  شكستن ستون َفَقرات که بی   -ب  

 جنسی یا کنترل إدرار وی از بین برود، موجب دیه کامل است. 
بر دیه کامل شكستگی ستون فَقَرات، موجب دیه یا ب( شود، عالوه  بند )شكستن ستون فَقَرات که درمان نشود و موجب عوارضی از قبیل موارد مُندَرَج در    -پ  

 أرش هریك از عوارض حاصله نیز است.
 دهم دیه کامل است. شكستن ستون َفَقرات که بدون عیب درمان شود، موجب یك   -ت  
 حسّ شدن پاها گردد عالوه بر دیه ستون فَقَرات، موجب دوسوّم دیه برای فَلَج دو پا نیز است. شكستن ستون فَقَرات که موجب فَلَج و بی   -ث  

 - 1تبصره 
 باشد. دُنبالچِه می های گردن و استخوان مُهره جزبه های ستون فَقَرات  مراد از شكستن ستون فَقَرات، شكستن یك یا چند مُهره از مُهره

 - 2تبصره 
موجب دیه کامل و درصورتی که بدون    صورتی که خَمیدگی درمان نشود،  جِنایتی که سَبب خَمیدگی پُشت شود بدون آنكه موجب شكستن ستون فَقَرات گردد در

 دهم دیه کامل است. عیب درمان شود، دیه آن یك 

 - 648ماده 

 آن به نسبت مَساحَت عَرض، دیه دارد.قَطع نُخاع دیه کامل و قطع جزئی از 

 - 649ماده 

 شود.آن عضو بر دیه نُخاع افزوده می أرشیا  دیههرگاه قطع نُخاع موجب عیب عضو دیگر شود، حَسَبِ مورد 

 - 650ماده 

 قسمتی از آن، به همان نسبت دیه دارد.، نصف دیه کامل و هاآناز  هرکدامنحوی که به استخوان برسد، دیه کامل و  از بین بردن دو کَپَل به

 - 651ماده 

و اگر قيادر بيه  دیه کامل داردکه در این صورت َلیه قادر به َضبط َمدفوع نباشد  ِنایت َمزبور باعث شود َمجنیٌّ َعج شكستن استخوان دُنبالچِه، موجب أرش است مگر آنكه 
 شود.پرداخت می ضَبط مَدفوع باشد ولی قادر به ضَبط باد نباشد، أرش آن نیز

 - 652ماده 

 ادرار یا مدفوع یا هردو گردد، یك دیه کامل دارد. عدم ضَبطها و مَقعَد وارد شده است موجب ای که به حَدِّ فاصل بیضههرگاه صَدمه
 

 مبحث دوازدهم ـ ديه دَندِه و تَرقُوَه 

 - 653ماده 

دَندِهدیه شكستن   از  به قلبهریك  از آن حفاظت می  های محیط  دَندِهکند، یكکه  از  دیه شكستن هریك  و  کامل  دیه  دیه کامل  های دیگر، یكچهلم  صدم 
 باشد. می

 –تبصره 
 موجب أرش است.  دَندِهکَندن 

 - 654ماده 

و دیيه دَررَفتگيی آن،  هشيتادم دیيه کاميلیك های محيیط بيه قليب،هریك از دَندِهچهارم دیه شكستن آن، دیه تَرَک خوردن ها، یكهریك از دَندِهوضِحِه  مدیه  
 هزارم دیه کامل است.پنج هاآنهزارم دیه کامل و دیه دَررَفتگی هفت های دیگرهریك از دَندِهونیم هزارم دیه کامل است. دیه تَرَک خوردن هفت

 - 655ماده 

 ، موجب نصف دیه کامل است.هاآناز  هرکدامدو استخوان ترقوه، موجب دیه کامل و  از بین بردنو  قطع

 - 656ماده 

با عیب درمان شيود،  و یادرصورتی که بدون عیب درمان شود، موجب چهار درصد دیه کامل و در صورتی که درمان نشود   های تَرقُوَههریك از استخوانشكستن  
 موجب نصف دیه کامل است.

 - 657ماده 

هزارم هزارم و دیه سوراخ شدن آن، دههزارم، دیه دَررَفتگی آن، بیستوضِحِه آن، بیست و پنجودو هزارم، دیه م، سیهای تَرقُوَههریك از استخواندیه تَرَک خوردن  
 دیه کامل است.
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 مبحث سيزدهم ـ ديه ازاله بکارت و افضاء

 - 658ماده 

 غیرهمسر با مُقارِبَت یا به هر وسیله دیگری و بدون رضایت صورت گرفته باشد موجب ضَمان مَهرُالمِثل است. إِزالَه بِكارَتهرگاه 
 -1تبصره 

 هرگاه إِزالَه بِكارت با مُقارِبَت و با رضایت انجام گرفته باشد چیزی ثابت نیست.
 - 2تبصره 

 زنا نداشته در حُكمِ عَدَم رضایت است. رضایت دختر نابالغ یا مَجنون یا مُكرَهی که رضایت واقعی به 

 - 659ماده 

یيا  دیيهوجود آید مانند آنكه مَثانه آسیب دیده و شخص نتواند إدرار خود را ضَبط کند، جِنایت مَزبور حَسَبِ ميورد إِزالَه بِكارَت جِنایت دیگری نیز بهبه همراه  هرگاه  
 جداگانه دارد. أرش

 - 660ماده 

 به ترتیب ذیل موجب ضَمان است:  همسرإفضای 
 هرگاه همسر، بالغ و إفضاء به سَببی غیر از مُقارِبَت باشد، دیه کامل زن باید پرداخت شود.  -الف
هر چند او ده زوج است  َنَفِقه نیز تا زمان وفات یكی از زوجین بر عه ، دیه کامل زنو  تمام مَهر هرگاه همسر، نابالغ و إفضاء به سبب مُقارِبَت جنسی باشد عالوه بر  -ب 

 را طالق داده باشد. 
 –تبصره 

 إفضاء عبارت از یكی شدن دو مجرای بُول و حِیض یا حِیض و غائِط است. 

 - 661ماده 

 ترتیب ذیل موجب ضَمان است:، بهغیرهمسرإفضای 
البِكارَه نیز ثابت خواهد ، درصورت إزاله بِكارَت، أرشدیه کامل زنو    مَهرُالمِثلو إفضاء به سبب مُقاربت باشد، عالوه بر    مُكرَه بودهیا  نابالغ  شده    هرگاه إفضاء  -الف

 بود و اگر إفضاء به غیرمُقارِبت باشد، دیه کامل زن و درصورت إزاله بِكارَت، مَهرُالمِثل نیز ثابت است.
 یق مُقاربت انجام گرفته باشد، تنها پرداخت دیه کامل زن ثابت خواهد بود.هرگاه إفضاء با رضایت زن بالغ و از طر -ب 
 باشد.البِكارَه نیز می، درصورت إزاله بِكارَت، موجب أرشدیهو  مَهرُالمِثلإفضای ناشی از وطی به شُبَهه عالوه بر  -پ

  

 ديه اندام تناسلي و بيضه  -مبحث چهاردهم

 - 662ماده 

گاه مُحاسِبِه و به همان نسبت دیه  گاه به نسبت خَتَنَهموجب دیه کامل است و در کمتر از خَتَنَه  بیشتر از آن،و یا    گاهتا خَتَنَهاندام تناسلی مرد    از بین بردن و    قطع
 شود. پرداخت می

 - 1تبصره 
 فاقد بیضه است، وجود ندارد.  معیوب یا سالم یابیضه در این حُكم تفاوتی بین اندام کودک، جوان، پیر، عَقیم و شخصی که دارای 

 - 2تبصره 
گاه، دیه کامل  ت به خَتَنَه شخص دیگری باقیمانده یا قسمتی دیگر از اندام تناسلی را از بین ببرد، نسبیا گاه از بین برود و سپس مُرتكب  تا خَتَنَه   با یك ضربه هرگاه  

 و در مقدار بیشتر، أرش ثابت است. 
 -3تبصره 

خَتَنَه از  قسمتی  خَتَنَه هرگاه  از  دیگر  قسمت  و  را شخصی  خَتَنَهگاه  از  که  مَساحَتی  نسبت  به  هریك  کند،  قطع  دیگری  را شخص  کردهگاه  قطع  اند، ضامن گاه 
گاه را به انضمام تمام یا قسمتی از اندام تناسلی قطع کند، نسبت به جِنایت  ا قطع کند و دیگری باقیمانده خَتَنَهگاه رباشند و چنانچه شخصی قسمتی از خَتَنَه می

 گاه و نسبت به جِنایت دوّم، بقیه دیه و أرش مقدار زائد قطع شده از اندام تناسلی ثابت است. نهه مقدار مَساحَت قطع شده از خَتاوّل، دیه ب

 - 663ماده 

وعی بیماری است که  )ن  عِنِّینسوّم دیه کامل و فَلَج کردن اندام سالم موجب دوسوّم دیه کامل است لكن در قطع اندام  ، موجب یكفَلَجقطع اندام تناسلی  

، مردی شودمیآن، زوج از عمل نزدیکی عاجز    جهیدرنت  و  آید نمیو حالت نعوض به وجود    شودمی، آلت تناسلی مرد منتشر نآن  یواسطهبه

 ثُلث دیه کامل ثابت است. را که دارای اید حالت باشد عنید گویند(

 تبصره ق
 گاه باشد خواه غیر آن دیه دارد. قطع قسمتی از اندام فَلَج به نسبت تمام اندام تناسلی، خواه قسمت مَقطوع خَتَنَه

 - 664ماده 
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بخشی از آن، به همان نسبت دیيه دارد. در ایين   از بین بردنو    قطعهر یك از دو طرف اندام تناسلی زن، موجب نصف دیه کامل زن است و    از بین بردنو    قطع
 رَتقَاء و قَرناء نیست. از قَبیل، خُردسال و بزرگسال سالم و مَعیوب باکره ریغحُكم فرقی میان باکِرِه و 

 - 665ماده 

 دیه کامل و قطع بیضه چپ، دو ثلث دیه و قطع بیضه راست، ثُلث دیه دارد. قطع دو بیضه یكباره 
 –تبصره 

 نیست.   مانند آن و    سالم و    ِعنین و    بزرگ و    کودک و    پیر و    جوان فرقی در حُكم مَذکور بین 

 - 666ماده 

 دهم دیه کامل است.رفتن مفید شود دیه آن هشتیك بیضه، دودهم دیه کامل است و اگر تَورُّم مانع راه  وَرَم کردندیه 

 -667ماده 

 أرش است. ها یا اندام تناسلی مردانه ُخنثای مُشِكل یا مُلَحق به زن، موجب ها یا اندام تناسلی مردانه ُخنثای مُلَحق به مرد، موجب دیه کامل است. قطع بیضه قطع بیضه 

 - 668ماده 

 مرد یا زن، موجب أرش است. )رستنگاد موی بر باالی شرمگاد مرد و زن که از عالئم بلوغ است( عانِهاز بین بردن 
 

 مبحث پانزدهم ـ ديه پستان

 - 669ماده 

هریك از دو پستان زن، موجب نصف دیه کامل زن و از بین بردن مقداری از آن به همان نسبت موجب دیه است و اگر همراه با از بین رفيتن   از بین بردنو    قطع
مَزبور نیيز  ش جِنایتتمام یا بخشی از پستان مقداری از پوست یا گوشت اطراف آن هم از بین برود یا موجب جِنایت دیگری گردد، عالوه بر دیه پستان، دیه یا أر

 باید پرداخت شود.

 - 670ماده 

 ش ثابت است.در قطع کردن شیر پستان زن یا از بین بردن قدرت تولید شیر یا مُتَعَذِّر کردن خروج شیر از پستان و یا ایجاد هر نقص دیگری در آن، أر

 :گیردمیدر موارد زیر به زن أرش تعلق    -1نکته 

 قطع کردن شیر پستان زن -1

 بردن قدرت تولید شیر نیاز ب -2

 متعذر کردن خروج شیر از پستان -3

 قواعد عمومي ديه مَنافع -فصل چهارم 

 - 671ماده 

نُقصيان آن، چنانچيه از طریيق اختبيار و  یيادر زَوَال مَنفعيت  عَلَیهمَجنیٌّاختالف میان مُرتكب و    دیه اعضاء است. در موارد  اثباتدیه مَنافع، همان أدلّه    اثباتأدلّه  
ه به نحوی کيه تواند با قَساممی عَلَیهمَجنیٌّد در صورت تَحقق لوُث، آزمایش، إقرار، بَیِّنه، عِلم قاضی یا قول کارشناس مورد وثوق، زَوَال یا نُقصان مَنفعت ثابت نشو

و  شيودثابيت میلَیيه جنيیٌّ عَازگشت مَنفعت زائل یا ناقص شده اختالف باشد دیه با یك سيوگند مَدر دیه اعضاء ُمقَرَّر است، دیه را ثابت کند و چنانچه نسبت به ب
 ه نیست.نیازی به قَسام

اختالف باشددد، دیدده بددا یددک  عَلَیهمَجنیٌّمنافع، چنانچه نسبت به بازگشت منفعت ناقص شده، میان مرتکب و   یدیهدر خصوص    -1نکته  

 و نیاز به قسامه نیست.  شودمیسوگند مجنیٌّ علیه  ابت 
 - 672ماده 

 شود.دیه ثابت می فوت کندقبل از مدت تعیین شده  عَلَیهمَجنیٌّناقص شده در مدت معینی باشد چنانچه  یابازگشت مَنفعت زائل  نظر کارشناسیدر مواردی که 

 - 673ماده 

و تنها دیيه نَفيس قابيل  کندتَداخُل میمَنفعت در دیه نَفس  شود دیه عَلَیهمَجنیٌّسِرایت کند و سبب مرگ  جِنایتی که موجب زَوَال یكی از مَنافع شده است،هرگاه  
 مُطالبه است.

منفعت در دیدده نفددس  یدیهشود،  عَلَیهمَجنیٌّهرگاه جنایتی که موجب زوال یکی از منافع شده است سرایت کند و سبب مرگ   -1نکته  

 نفس قابل مطالبه است.  یدیهو تنها    کندمیتداخل  
 - 674ماده 
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به عنيوان مثيال   گردیده، عضوی که مَنفعت، قائم به آن است از بین برود،، تعیین  ناقص شدهیا    مَنفعت زائلبرای بازگشت    که به طریق مُعتبریهرگاه در مُهلتی  
ضامن أرش زَوَال موقَّت آن مَنفعت است و چنانچه از بین رفتن آن عضو فقط  طور موقت از بین رفته است از حَدَقِه بیرون بیاید، مُرتكب،    چِشمی که بینایی آن به

 باشد.، ضامن دیه کامل آن عضو میسَبَب جنایت شخص دیگر باشد مُرتكب دوّم به
 

 فصل پنجم ـ ديه مُقَرَّر مَنافِع

 ديه عقل -مبحث اوّل 

 - 675ماده 

 باشد. زائل کردن عقل موجب دیه کامل و ایجاد نقص در آن موجب أرش است، خواه جِنایت در اثر ایراد ضربه و جِراحت و خواه ترساندن و مانند آن  
 -تبصره 

 أرش ثابت است.  جنون اَدواری شوددچار  عَلَیهمَجنیٌّ در صورتی که 

 -676ماده 

 در صورتی که به حدِّ جنون نرسد أرش ثابت است.   ِاختالل روانی و نیز   َزَوال و ُنقصان حافظه در  

 - 677ماده 

 شود.أرش است و مُرتكب قِصاص نمی یاشود هرچند عمدی باشد حَسَبِ مورد، موجب دیه  شدن آنکمیا  زَوَال عقلجِنایتی که موجب 

 - 678ماده 

 ای دارد.ای مانند شكستن سر یا صورت، عقل زائل شود یا نُقصان یابد، هریك دیه یا أرش جداگانههرگاه در اثر صدمه

 - 679ماده 

 شود.دیه مُستَرَد و أرش پرداخت می عقل برگردد،دیه کامل  هرگاه در اثر جِنایتی عقل زائل گردد و پس از دریافت

 .شودمیکامل، عقل برگردد دیه مسترد و أرش پرداخت    یدیههرگاه در ا ر جنایتی عقل زایل گردد و پس از دریافت    -1نکته 
 - 680ماده 

شود و چنانچه به هوش آید، نسبت به زمانی که شود و به إغماء برود، چنانچه مُنتهی به فوت او گردد، دیه نَفس ثابت می  هوشبی عَلَیهمَجنیٌّهرگاه در اثر جِنایتی 
 عوارض مزبور نیز باید پرداخت شود.أرش یا  دیهوجود آید، دیگری نیز به هایآسیبشود و چنانچه عوارض و بوده، أرش ثابت می هوشبی

 - 681ماده 

 شود.است از جهت احكام مربوط به قِصاص و دیه، جِنایت بر شخص هوشیار مَحسوب می مانند آنو  بیهوشییا  إغماءجِنایت بر کسی که در 
 

 ديه شنوايي - مبحث دوّم

 - 682ماده 

 شنوایی دو گوش به یك اندازه نباشد.از بین بردن شنوایی هر دو گوش دیه کامل و از بین بردن شنوایی یك گوش نصف دیه کامل دارد هرچند 

 -683ماده 

 شنود، موجب نصف دیه کامل است.او نمی یهاگوشاز بین بردن شنوایی گوش شنوای شخصی که یكی از 

 - 684ماده 

 کاهش شنوایی درصورتی که مقدار آن قابل تشخیص باشد به همان نسبت دیه دارد.

 - 685ماده 

 ها، دیه یا أرش جداگانه دارد.نُقصان یابد هریك از جِنایت یاشنوایی از بین برود  هر جِنایت دیگریگوش و یا  از بین بردنیا  با قطعهرگاه 

آن جنایت  یدیهگوش در یک جنایت که موجب زوال شنوایی شود، دو جنایت محسوب شده و برای هر جنایت   یاللهدر قطع    -1نکته  

 .شودمیپرداخت  
 - 686ماده 

طور کامل مانع شنیدن گردد، دیه شنوایی ثابت است و درصورتی که نَقيص ميوقَّتی به کهینحوبههرگاه در اثر جِنایتی در مَجرای شنوایی، نقص دائمی ایجاد شود 
 شود.باشد أرش تعیین می

 - 687ماده 

در اثر َکر شدن  نتواند سخن بگوید و یا کودکی که تازه زمان سخن گفتن او فرا رسیده است  کر شدنهرگاه کودکی که زمان سخن گفتن او فرا نرسیده است در اثر 
 شود.نیز، حَسَبِ مورد ثابت می نقص گفتاریا  زَوَالبر دیه شنوایی، دیه یا أرش عالوه نتواند کلمات دیگر را یاد گیرد و بر زبان آورد، 
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 گویایی هر دو از بین برود، دو دیه کامل دارد.هرگاه در ا ر جنایتی، حس شنوایی و   -1نکته 
 - 688ماده 

 شنوایی و گویایی، هر دو از بین برود، هرکدام یك دیه کامل دارد. هرگاه در اثر جِنایتی حسّ
 

 ديه بينايي -مبحث سوّم 

 - 689ماده 

 کامل دارد. از بین بردن بینایی هر دو چِشم دیه کامل و از بین بردن بینایی یك چِشم نصف دیه 
 تبصره
کوری و مُنحرِف بودن با هم تفاوت  متفاوت باشد یا از جَهات دیگر مانند شَب   هاآنکه بینایی دارند در حُكم مَذکور یكسان هستند هرچند میزان بینایی    ییهاچشم

 داشته باشند. 

 - 690ماده 

 دیه دارد و چنانچه قابل تشخیص نباشد، موجب أرش است.کاهش بینایی، درصورتی که مقدار آن قابل تشخیص باشد به همان نسبت 

 - 691ماده 

اشد، موجب دیيه کاميل از بین بردن بینایی چِشم کسی که فقط یك چِشم بینا دارد و چشم دیگرش نابینای مادرزادی بوده و یا در اثر علل غیرجنایی از بین رفته ب
 باشد.نا، نصف دیه کامل می، از دست داده باشد، دیه چِشم بیإِستحقاق دیه آن را داشته استجِنایتی که یا است لكن اگر چِشم دیگرش را در اثر قِصاص 

 - 692ماده 

چِشم از حَدَقِه فقط یك دیه دارد و از بین رفتن بینایی، دیه دیگری ندارد لكن اگر در اثر صَدمه دیگری مانند شكستن سَر، بینایی نیيز  بیرون آوردنیا    از بین بردن
 ارد.جداگانه د أرشیا  دیهاز بین برود یا نُقصان یابد، هرکدام حَسَبِ مورد 

 

 ديه بويايي  -مبحث چهارم 

 - 693ماده 

 از بین بردن کامل بویایی، موجب دیه کامل است و از بین بردن قسمتی از آن، أرش دارد. 
 –تبصره 

 به طور کامل از بین برود نصف دیه کامل دارد.   سوراخ بینی یكی از دواگر در اثر جِنایت، بویایی 

 - 694ماده 

 نُقصان یابد هر جِنایت، دیه یا أرش جداگانه دارد. یابویایی نیز از بین برود  جِنایت دیگریبینی یا از بین بُردن یا  بُریدنهرگاه در اثر 

أرش جداگانه   ای  هیدهرگاه در ا ر بریدن یا از بین بردن بینی یا جنایت دیگری بویایی نیز از بین برود یا نقصان باید، هر جنایت    -1نکته  

 دارد.

 

 ديه چشايي  -مبحث پنجم 

 - 695ماده 

 چِشایی و نُقصان آن، موجب أرش است. از بین بردن حسّ

 - 696ماده 

نُقصان یابد، درصيورتی  یاشود و اگر با قطع بخشی از زبان، چِشایی از بین برود چِشایی از بین برود، فقط دیه قطع زبان پرداخت می ، حسّتمام زبانهرگاه با قطع 
باید پرداخت شود و اگر چِشایی از بین رفتيه مربيوط بيه که بیشتر باشد،    دیه زبان و    أرش چِشایی هرکدام از  که چِشایی از بین رفته مربوط به همان قسمت زبان باشد،  

میزان دیه کامل پرداخت  که در این صورت فقط به  مگر اینكه از دیه کامل بیشتر باشد   جداگانه باید پرداخت شود، أرش چِشایی و دیه زبان  نباشدهمان قسمت از زبان  
 گردد.یا أرش آن جِنایت بر أرش چِشایی افزوده می دیهنُقصان پیدا کند،  یااگر با جِنایت بر غیر زبان، چِشایی از بین برود شود و  می 

 

 ديه صوت و گويايي  -مبحث ششم 

 - 697ماده 

 ای که شخص نتواند صدایش را آشكار کند، دیه کامل دارد گرچه بتواند با أخَفات و آهسته صدایش را برساند.گونهبه طور کاملبه از بین بردن صوت 

 که شخص نتواند صدایش را آشکار کند دیه کامل دارد. یاگونهبهاز بین بردن صورت به طور کامل،    -1نکته 
 - 698ماده 

 به همان نسبت دیه دارد.   و بدون قطع زبان، دیه کامل و از بین بردن قدرت أدای برخی از حروف طور کامل به از بین بردن گویایی 
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 تبصره ق
شود و دیه از بین بردن أدای هر حرف  تواند تلفظ کند، گویا َمحسوب می گوید یا برخی از حروف را نمی شخصی که دارای ُلكَنت زبان است و یا به ُکندی یا ُتندی سخن می 

 و دوم دیه کامل است. سی  مانند اینكه از بین بردن قدرت أدای یك حرف شخص فارسی زبان، یك    ؛ شود تعیین می   عََلیه َمجنیٌّداد حروف زبان تَكلُّم  به تع با توجه  

 - 699ماده 

 است.جِنایتی که موجب پیدایش عیبی در گفتار یا أدای حروف گردد و یا عیب موجود در آن را تشدید کند، موجب أرش 

 - 700ماده 

عیب تلقيی شيود، موجيب  عرفاًجای حرف »ل«، حرف »ر« تَلَفظ نماید اگر نماید، مانند آنكه به  جای حرف دیگر أداحرفی را به  لَیهعَمَجنیٌّ  جِنایتی که باعث شود  
 أرش است.

 - 701ماده 

 کردن از طریق بینی شود، أرش دارد.جِنایتی که موجب عیبی در صوت مانند کاهش طنین صدا، گرفتگی آن و یا صحبت 

 .شودمیدر جنایتی که موجب نقصان صوت شود، أرش تعیین    -1نکته 
 - 702ماده 

 از بین رفتن صوت بعضی از حروف، موجب أرش است.

 -703ماده 

 شود.دیه ثابت می دوبر زَوَال صوت، موجب زَوَال نُطق نیز گردد،  عالوه درصورتی که جِنایت،
 

 ديه ساير مَنافِع -مبحث هفتم

 -704ماده 

إدرار  ریيزش غیردائميیو ریزش إدرار گردد، دیه کامل دارد و جِنایتی که موجب    )یعنی روان شدن ادرار بدون اختیار(  موجب سَلَس  به طور دائمجِنایتی که  

 گردد، موجب أرش است.

 - 705ماده 

 کامل دارد.مَدفوع یا إدرار شود، دیه دائمکه موجب عَدَم ضَبط جِنایتی

 - 706ماده 

 از بین بردن قدرت إنزال یا تولید مثل مرد یا بارداری زن و یا از بین بردن لذت مُقارَبَت زن یا مرد موجب أرش است.

 در موارد زیر جنایت ارتکابی موجب أرش است:  -1نکته 

 قدرت إنزال یا تولید مثل مرداز بین بردن  -1

 از بین بردن قدرت بارداری زن -2

 از بین بردن لذت مقاربت زن یا مرد -3

 - 707ماده 

 از بین بردن کامل قدرت مُقارَبَت، موجب دیه کامل است.

 - 708ماده 

وجود آوردن أمراضی مانند لرزش، تشنگی، گرسنگی، ترس و  دائم یا موقَّت حواس یا مَنافِع دیگر مانند المِسِه، خواب و عادت ماهانه و نیز به  نَقصیا  بین بردن  از  
 غَش، موجب أرش است.

 

 فصل ششم ـ ديه جِراحات

 - 709ماده 

 ترتیب ذیل است: به   هاآن جِراحات سر و صورت و دیه 
 صدم دیه کاملخَراش پوست بدون آنكه خون جاری شود، یكحارِصِه:  -الف

 خون( = )دم همراه با جریان کم یا زیاد خون باشد، دوصدم دیه کامل دامِیه: جِراحَتی که اندکی وارد گوشت شود و -ب 

 گوشت(  = )لحم دیه کاملصدم مُتَالحِمِه: جِراحَتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود لكن به پوست نازک روی استخوان نرسد، سه  -پ 

 سِمحاق: جِراحَتی که به پوست نازک روی استخوان برسد، چهارصدم دیه کامل  -ت
 صدم دیه کامل وضِحِه: جِراحَتی که پوست نازک روی استخوان را کنار بزند و استخوان را آشكار کند، پنج م -ث
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 صدم دیه کامل تولید نكند، ده  هاشِمِه: جِنایتی که موجب شكستگی استخوان شود گرچه جِراحَتی را  -ج
 صدم دیه کامل جا کردن استخوان مُیسَّر نباشد، پانزدهمُنَقَّلِه: جِنایتی که درمان آن جز با جابه -چ 
 سوّم دیه کامل مأموُمِه: جِراحَتی که به کیسه مغز برسد، یك -ح 
 باشد. بر دیه مأموُمِه، موجب أرش پاره شدن کیسه مغز نیز می  عالوه دامِغِه: صَدمه یا جِراحَتی که کیسه مغز را پاره کند، که  -خ 

 – 1تبصره 

 جِراحات گوش، بینی، لب، زبان و داخل دهان، در غیر مواردی که برای آن دیه مُعیَّن شده است، در حُكم جِراحات سر و صورت است. 
 – 2تبصره 

 . نداردآن تأثیری در میزان دیه عَرض و  طولهای مَذکور، مقدار نفوذ جِراحَت بوده و مالک دیه در جِراحَت
 – 3تبصره 

پنجم دیه باشد که داخل دهان را نمایان سازد، موجب یك  یبه نحوبیستم دیه کامل و اگر  که داخل دهان را نمایان نسازد، موجب یك درصورتی   گونه جِنایت بر  
 باید پرداخت شود.بیستم دیه دیگر نیز آن، یك عالوه برکامل است. در این مورد چنانچه پس از بهبودی جِراحَت، اثر و عیب فاحِشی، درصورت باقی بماند، 

 – 4تبصره 
مَوضِحِه   از خود  صورتهرگاه جِنایت  اثری  التیام،  از  بگذارد، عالوه   بعد  م  بر جای  دیه  نیز  وضِحِه، یك بر  دیه کامل  است و هرگاه جِنایت در حد هشتادم  ثابت 

صدم دیه کامل نیز ثابت است و چنانچه جِنایت، شكافی درصورت ایجاد کند دیه آن بر دیه جِنایت، یك  وضِحِه نبوده و بعد از التیام اثری از آن باقی بماند، عالوه م
 مل است.صدم دیه کاهشت

 شتر است. 3،  شودمیجراحت از نوع متالحمه که در سروصورت ایجاد    یدیه  -1نکته 

 جراحتی که در پوست بگذرد و به پوست نازک روی استخوان برسد، سمحاق نام دارد.  -2نکته 

 »هاشمه« در جراحات مشمول دیه است.عملی که استخوان را بشکند، هر چند جراحتی تولید نکرده باشد، منطبق با معنای    -3نکته 

 مغز را پاره کند.  یسهیکدامغه، جراحتی است که   -4نکته 
 - 710ماده 

دیه  ( این قانون در غیر سر و صورت واقع شود، درصورتی که آن عضو دارای دیه معین باشد،  709)  ماده)ث(    تا  )الف(  های مَذکور در بندهایهرگاه یكی از جِراحَت 
 اگر آن عضو دارای دیه معین نباشد، أرش ثابت است. شود و  فوق از دیه آن عضو تعیین می   ی ها نسبت به حساب  
 - 1تبصره 

 جِراحات وارده به گردن، در حُكم جِراحات بدن است. 
 - 2تبصره 
شود و دیه  یك جِراحَت مَحسوب می  که از حیث عُمق متعدد باشد وجود آمده باشد  ( این قانون با یك ضربه به  709ماده )های مَذکور در  جِراحَت هریك از  هرگاه  

راحَت به مَوضِحِه مُبَدَّل شود برای هر  جِراحَت بیشتر را دارد لكن اگر با چند ضربه ایجاد شود مانند اینكه با یك ضربه حارِصِه ایجاد شود و با ضربه دیگر آن جِ
 خواه ُمرتكب هر دو جنایت یك نفر خواه دو نفر باشد. جِراحت، دیه مستقل ثابت است، 

 .باشدمیشتر   1جرح وارده بر یک دست که از نوع حارصه است،    یدیه  -1نکته 

. مجمددوع باشدددمیی زانوی راست  ی مچ دست و حارصهپیشانی و حارصه  یناحیهناشی از جرح عمدی، دامیه ید    یصدمهنوع    -2نکته  

 درصد از دیه کامل است. 3مزبور   یدیه

 معین دارد، دارای دیه معین است.  یدیهجرح از نوع دامیه، در سر و صورت و هر عضوی که    -3نکته 
 - 711ماده 

سوّم دیه کامل شود و موجب یكایجاد می   پَهلوو    پُشت،  سینه، شكمجائِفِه جِراحَتی است که با وارد کردن هر نوع وسیله و از هر جهت به درون بدن انسان اعمّ از  
 شود. می است. درصورتی که وسیله مَزبور از یك طرف وارد و از طرف دیگر خارج گردد، دو جراحَت جائِفِه مَحسوب 

 –تبصره 
 شود.بر دیه جائِفِه، دیه یا أرش آن نیز مُحاسِبِه می ، عالوهاز بین برودو یا  آسیب برسدهرگاه در جائِفِه به اعضای درونی بدن 

 .باشدمی  کامل  یدیهبه میزان یک سوم   یدیهجراحت از نوع جائفه،   یدیهدر    -1نکته 

 است.نصاب قسامه در جائفه، دو قسم    -2نکته 

 کامل است.  یدیه، دوسوم  آیدمیاست که از یک طرف بدن فرورفته و از طرف دیگر بیرون    یالهیوسدیه    -3نکته 
 -712ماده 

 جِراحَت مَحسوب و عيالوهله به داخل بدن مانند حَلق و گلو یا سینه فرو رود، دو بر ایجاد جِراحَت موضِحِه یا هاشِمِه و یا مُنَقِّ  عالوه  مانند آنو  گلوله  یا    نیزههرگاه  
 شود.مُنَقَّله، دیه جِراَحت جائِفِه نیز ثابت می وضِحِه یا هاشِمِه وبر دیه م
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 - 713ماده 

 شود. أرش ثابت می در زندهم دیه کامل است و یك  در مردشود دیه آن ای مانند نیزه یا گلوله در دست یا پا ایجاد مینافِذِه جِراحَتی است که با فرو رفتن وسیله
 – 1تبصره 

کامل دهم دیه  دهم دیه کامل باشد، در عضوی که دیه آن مساوی یا کمتر از یك از یك  بیشترنسبت به اعضائی است که دیه آن عضو    مادهحَكم مَذکور در این  
 باشد، أرش ثابت است مانند اینكه گلوله در بند انگشت فرو رود. 

 – 2تبصره 
 شود.وجود آورده است از طرف دیگر خارج گردد، دو جِراحَت نافِذِه مَحسوب می هرگاه شیئی که جِراحَت نافِذِه را به 

 - 714ماده 

 شَرح ذیل است:  شود، به دیه صَدماتی که موجب تغییر رنگ پوست می 
 ونیم هزارم دیه کامل هزارم و سرخ شدن آن، یك هزارم، کبود شدن آن، سه ، شش پوست صورت سیاه شدن    -الف 
 الف()   بند ، َحَسِب مورد نصف َمقادیر َمذکور در  سایر اعضاء تغییر رنگ پوست    -ب 

 - 1تبصره 
نباشد، نیست.   باشد یا  مُقَدَّر  اینكه عضو دارای دیه  بین  اثر آن  در حُكم مَذکور فرقی  بَقاء یا زَوَال  از عضو و نیز  تغییر رنگ تمام یا قسمتی  بین  همچنین فرقی 

 باشد. نمی
 - 2تبصره 

 أرش ثابت است.  ،پوست سَردر تغییر رنگ 

 - 715ماده 

تغییر رنيگ بيه  أرشو  دیه، حَسَب ِمورد موجب تغییر رنگ پوست نیز گرددبر تَوَرُّم بدن، سَر یا صورت گردد، أرش دارد و چنانچه عالوه   تَوَرُّمای که موجب  صَدمه
 شود.آن افزوده می

 

 ديه جَنين -فصل هفتم 

 - 716ماده 

 ترتیب ذیل است:دیه سِقطِ جَنین به
 که در رَحِم مُستقر شده است، دوصدم دیه کامل اینُطفِه -الف
 ، چهارصدم دیه کاملدیآیدرمصورت خون بسته که در آن جَنین به  عَلَقَه -ب
 صدم دیه کامل ، شش د ی آ ی درم صورت توده گوشتی  که در آن َجنین به  َمضَغه   -پ  
 صدم دیه کاملروییده نشده است، هشتصورت استخوان درآمده لكن هنوز گوشت که در آن جنین به عِظام -ت 
 دهم دیه کاملبندی آن تمام شده ولی روح در آن دمیده نشده است یكجَنینی که گوشت و استخوان -ث
 چهارم دیه کاملدیه جَنینی که روح در آن دمیده شده است اگر پسر باشد، دیه کامل و اگر دختر باشد نصف آن و اگر مُشتَبَه باشد، سه -ج 

 -717ماده 

 شود.ای از رشد که باشد پرداخت میبر دیه یا أرش جِنایت بر مادر، دیه جَنین نیز در هر مرحلههرگاه در اثر جِنایت وارد بر مادر، جَنین از بین برود، عالوه 

و   شددودمیمددادر افددزوده    یدیهکه باشد به    یامرحلهجنین در هر    یدیهسقط شود،    ایو  هرگاه در ا ر کشتن مادر جنین بمیرد    -1نکته  

 جنین نخواهد داشت.  یدیهدر    یریتأ اگر در مقابل مادر جانی قصاص شود، 
 - 718ماده 

 شود. مُرتكب یا عاقِلِه او پرداخت می  حَسَبِ مورد توسطاز بین ببرد، دیه جَنین،  اشد، به عَمد، شِبِه عَمد یا خطاای که بهرگاه زنی جَنین خود را، در هر مرحله
 –تبصره 

 شود.هرگاه جَنینی که بقای آن برای مادر خطر جانی دارد به منظور حفظ نَفس مادر سِقط شود، دیه ثابت نمی 

 .شودمیکامل مجازات    یدیهخود را سقط کند به پرداخت   یماهههشتزن بارداری که عمداً جنین    -1نکته 

نفددس از   یدیدده، پرداخددت  کندددمین سقط  آاز نظر قانون مجازات اسالمی، مجازات زنی که جنین خود را پس از ولوج روح در    -2نکته  

 سوی زن است.
 - 719ماده 

 ، دیه جداگانه دارد.هاآنهرگاه چند جَنین در یك رَحِم باشند سِقط هریك از 

که سه جنین در رحم مادر موجود بوده اسددت. در   گرددمی. در بررسی پزشکی مشخص  کندمیزنی شخصاً جنین خود را سقط    -1نکته  

 زن خواهد بود.  یبر عهدهجداگانه    یدیه،  هانیجنچنین شرایطی، به عدد هر یک از  
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 - 720ماده 

بندی آن کامل شده ولی روح در آن دَمیده نشده اسيت بيه نسيبت دیيه جَنيین در ایين مرحليه استخوانای که  دیه اعضاء و دیگر صَدمات وارد بر جَنین در مرحله
شود و چنانچه بر اثر همان جِنایت جَنین از بین برود، فقط دیيه جَنيین پرداخيت گردد و بعد از دَمیده شدن روح، حَسَبِ جنسیت جَنین، دیه مُحاسِبِه میمُحاسِبِه می

 شود.می

 - 721ماده 

، چیزی از زن سِقط شود که به تشخیص کارشناس مورد وثوق، منشأ انسان بودن آن ثابت نگردد، دیه و أرش ندارد لكن اگر در اثر صَدمهو یا    جِنایتهرگاه در اثر  
 شود.تعیین می أرشیا  دیهای بر مادر وارد گردد، حَسَبِ مورد آن، صَدمه

 

 تديه جِنايت بر مَيّ -فصل هشتم 

 - 722 ماده

ت  سَر از بدن مَیّ  جدا کردندهم دیه کامل انسان زنده است مانند  یك  و اعم از مسلمان و غیر مسلمان(  غیرعمدی )اعم از عمدی و    ت،دیه جِنایت بر مَیّ

و    سَر و صورتصدم دیه کامل دارد. دیه جِراحات وارده به  دهم دیه و یك انگشت، یكبیستم دیه و هر دو دست، یكدهم دیه و جدا کردن یك دست، یكکه یك

 . )سوزاندن بدن میت هم مشمول اید مادد است( شود.میت به همین نسبت مُحاسِبِه می سایر اعضاء و جوارح
 –تبصره 

 ر ی در غگردد و  ت است که درصورت مَدیون بودن وی و عدم کفایت تَرَکِه، صَرفِ پرداخت بدهی او می بلكه مُتعِّلق به خود مَیّ  رسدنمی ت به ارث  دیه جِنایت بر مَیّ

 .کات باشند( ند جزء شُتوانمی)البته در اید مورد وراث  شود.در امور خیر صَرف می  برای او این صورت 

 - 723ماده 

 گردد.دهم أرش چنین جِنایتی نسبت به انسان زنده مُحاسِبِه و پرداخت میت، دیه مُقَدَّر نداشته باشد، یكهرگاه آسیب وارده بر مَیّ

 - 724ماده 

 با وصیَّت او باشد، دیه ندارد.ت برای پیوند به دیگری درصورتی که قطع اعضای مَیّ

 - 725ماده 

در خصددوص  سددالهسهیددک، دو و  یهامهلتبه ترتیب  ؛ که، شبه عمد و یا خطای محض باشد )اعم از اینکه عمد  ت حالّ استدیه جِنایت بر مَیّ

 .شودبه او مُهلت مناسب داده میمگر اینكه مُرتكب نتواند فوراً آن را پرداخت کند که در این صورت  جنایت بر میت مدخلیتی ندارد(  یدیه

 - 726ماده 

 ولیت عاقله در جنایت خطای محض است(. ؤ )برخالف مس شود. توسط خود ُمرتكب پرداخت می   خطائی باشد یا  عمدی ت خواه  دیه ِجنایت بر َمّی

 - 727ماده 

مددورخ   740)مطددابق رأی وحدددت رویدده    بر پرداخيت دیيه یيا أرشت وارد سازد یا وی را هَتك نماید، عالوه  ، جِنایتی بر مَیّطور عمدیبههرگاه شخصی  

 شود.مَحكوم می شالّق تَعزیری دَرَجه شش چهار ضربهتا هفتاد و  كیویس، به جِنایت فقط ارش دارد( 18/1/94

 - 728ماده 

اسيالمی  ( کتياب پينجم قيانون ُمجيازات  728( تيا ) 726مواد ) ( و  629( تا ) 625)   ، مواد 1370/ 5/ 8مغایر با این قانون از جمله قانون ُمجازات اسالمی ُمصوَّب    مقررات ه قوانین و  کلّی
و    1366/ 7/ 26های مؤثر در قوانین جزائيی ُمصيوَّب  قانون تعریف َمحكومیَّت   و   1339/ 2/ 12، قانون اقدامات تأمینی ُمصوَّب  1375/ 3/ 2های بازدارنده« ُمصوَّب  َتعزیرات و ُمجازات » 

و سیصيد و نيود و دو  هزار  كی  ماهبهشتیاردفوق مشتمل بر هفتصد و بیست و هشت ماده در جلسه مورخ اوّل  قانون  گردد.  نَسخ می   ها آن اصالحات و الحاقات بعدی  
( قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به 85) کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسالمی طبق اصل هشتاد و پنجم

 به تأیید شورای نگهبان رسید. 11/2/1392مدت پنج سال، در تاریخ 
مصيوب  نیّدوليت و مصيرف آن در ميوارد معي یاز درآميدها ی( قانون وصول برخي3( ماده )1عبارت »حداکثر مجازات کمتر از نود و یك روز حبس و یا« از بند )

، ارتشا نید مجازات مرتكبی( قانون تشد5( ماده )6و تبصره )(  1( ماده )1شود و تبصره )( این قانون حذف می127و عبارت »یا قانون« از صدر ماده )  28/12/1373
برای شروع به جرم و معاونت در جرمِ مشيخص  هاآنمجمع تشخیص مصلحت نظام و مصادیق خاص قانونی که در   15/9/1367مصوب    یاختالس و کالهبردار

و تبصره آن  2/3/1375( مصوب زدارندههای با)تعزیرات و مجازات ی( کتاب پنجم قانون مجازات اسالم666تحت همین عناوین مجازات تعیین شده است و ماده )
 .گرددینسخ م
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بددرای زمددانی کدده   28/12/1373مصرف آن در موارد معددیّن مصددوب  قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و    3مادۀ    1در بند    -1نکته  

 37اکنون در این مورد طبق تبصددرۀ مددادۀ  روز حبس بود مجازت جزای نقدی در نظر گرفته شده بود که هم  91مجازات قضایی کمتر از  
 شود.مجازات جایگزین حبس تعیین می

مجازات تعیین شده است نسخ شده است مصادیق خاص معاونت در جرم که تحت همین عنوان )تحت عنوان معاونت در جرم(    -2نکته  

منظور از عبارت تحت همین عنوان این است که در متن قانون به عنوان  معاونت در جرم تصددریح شددده باشددد )ندده اینکدده صددرفاً یکددی از 
قانون تعزیرات مقرر داشته است:   593انگاری شده باشد مثالً مادۀ  ..( به عنوان جرم خاص جرممصادیق معاونت مانند تحریک، تطمیع و .

»هر کس عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم ارتشا از قبیل مذاکره، جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سددند پرداخددت  وجدده را 
این ماده به نددوعی از تهسددیل وقددوع جددرم اشدداره دارد امددا چددون مسددتقالً ود« شفراهم نماید به مجازات راشی بر حسب مورد محکوم می

قددانون تعزیددرات مقددرر داشددته  595انگاری شده است )نه به عنوان معاونت در جرم( همچنان به قوّت خود باقی است همچنین مادۀ جرم
و اَمثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جددنس   هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلحاست: »

شددود. مددرتکبین اعددم از ربادهنددده، مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می

ربه شالق و نیز معددادل مددال مددورد ض 74عالوه بر ردّ اضافه به صاحب مال شش ماه تا سه سال حبس و تا   واسطۀ بین آنهزرباگیرنده و  

در اینجا واسطۀ ربا نوعی معاونت در جرم کرده است اما چون برای وی مجازات مسددتقل در   «گردند.ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می
ه اسددت نظر گرفته شده است این ماده همچنان به قوّت باقی است اما از جمله مواردی که بددرای معاونددت در جددرم مجددازات تعیددین شددد

 شود(:تعیین می 127عبارتند از: )الزم به توضیح است موارد زیر نسخ شده است و مجازات معاونت در آنها طبق ماده  
قانون تعزیرات: »کسی که با علم و اطالع برای ارتکاب جرم مذکور در مادۀ فوق ]حبس یددا توقیددف غیرقددانونی[ مکددانی تهیدده   584مادۀ  

رتکب نموده باشد به مجازات حبس از سه ماه تا یک سال یا جزای نقدی از یددک میلیددون و پانصددد هددزار کرده و بدین طریق معاونت با م
 ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد.«

 شود.قانون تعزیرات در مورد مجازات معاونت در قتل عمدی که قاتل قصاص نمی 612تبصره مادۀ  
قبددول  705و  701ها یا اماکن معد برای صَرف  مشروبات  الکلی  موضددوع  مددواد قمارخانهکه در  قانون تعزیرات: »اشخاصی    710طبق مادۀ  

شوند و مجازات مباشر در جددرم را دارنددد خدمت کنند یا به نحوی از اَنحاء به دایرکنندۀ این قبیل اماکن کمک نمایند معاون محسوب می
 عمل  معاون، مجازات را تخفیف دهد.« تواند نظر به اوضاع و احوال و میزان  تأ یر ولی دادگاه می

 سال حبس دانسته بود. 5تا   2قانون مبارزه با قاچاق انسان، که معاونت در قاچاق انسان را مستوجب    3مادۀ   3تبصرۀ 
 1392سددال رسد مقصود  قانونگذار از نَسخ  مصادیق قانونی معاونت در جرم، مصادیقی است که قبل از تصویب قددانون مجددازات به نظر می

توان بدده معاونددت در اند همچنان به قوّت خود باقی است که از جملۀ آن میتصویب شده  1392وجود داشته و مصادیقی که بعد از قانون  
قددانون بدده  نیجرائم موضوع امجازات معاونت در  : »1398قانون تشدید مجازات اسیدپاشی مصوب    4اسیدپاشی اشاره کرد که طبق مادۀ  

 ید در صددورت ب درجدده دو؛  یریدد باشد، به حبس تعز  اتیمرتکب، سلب ح  یکه مجازات قانون  ید در صورت  الف  :شودیم  نییتع  ریز  بیترت
بدده هددر   ایدد که مجازات مرتکب قصاص نباشد    ید در صورت  پ  درجه سه؛  یریمرتکب، قصاص عضو باشد، به حبس تعز  یکه مجازات قانون

که مجازات معاونت در اسیدپاشی طبق همددین  «مرتکب. یریاز مجازات تعز ترنییدرجه پا ک یعضو اجراء نشود، به   ایقصاص نفس    یعلت
 ق.م.ا(. 127شود )نه مادۀ  قانون تعیین می

اند )البته قبل از اصالحات قانون جدیددد مصادیق خاص شروع به جرم که تحت عنوان شروع به جرم در قانون هستند نسخ شده  -3نکته  

موارد خاص شروع به جددرم را نسددخ ضددمنی کددرده  122نیز بسیاری از حقوقدانان از جملۀ مالکریمی  حقیر  حقوقخوان معتقد بودند مادۀ 
، تبصرۀ 542است که در این قانون، این امر مورد تصریح  قانونگذار قرار گرفت( از جملۀ این موارد در قانون تعزیرات عبارت است از: مادۀ  

ق.م.ا   122اکنون طبددق مددادۀ  ، به عبارتی تمامی  موارد شروع به جرم هم594، مادۀ  655، مادۀ  687مادۀ    2، تبصرۀ  675  2، تبصرۀ  621
 شود.تعیین می
وجددود  1392رسد منظور  قانونگذار از نَسخ  مصادیق  قانونی  شروع به جرم، مصادیقی است که قبل از تصددویب قددانون مجددازات به نظر می

توان به قانون قاچدداق به قوّت خود باقی است که از جملۀ آن میاند همچنان تصویب شده  1392دیقی که بعد از قانون  داشته است و مصا
قانون قاچاق کاال و ارز که مقرر داشته است: »مجازات شروع به قاچاق، عالوه ضبط کدداال یددا ارز، حسددب   68کاال و ارز اشاره کرد که مادۀ  

شددود )ندده طبددق  و ارز موضوع این قانون است.« که مجازات شروع به جرم طبق همین قانون تعیددین میمورد حداقل مجازات قاچاق کاال
 (.122مادۀ  
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مجمددع   1367قانون تشدید مجازات مددرتکبین ارتشدداء و اخددتالس و کالهبددرداری مصددوب    5مادۀ    6و تبصرۀ    1مادۀ    1تبصرۀ    -4نکته  

نسخ شده است این دو تبصره در مورد دو جرم اختالس و کالهبرداری مقررات خاصی برای تخفیددف مجددازات در تشخیص مصلحت نظام  
ها، میزان تخفیف مجازات در دو جرم کالهبددرداری و اخددتالس تددابع قواعددد عمددومی تبصرهاکنون با نسخ این  نظر گرفته شده بود که هم

 ق.م.ا است. 38و   37مذکور در مادۀ  

اکنددون نَسددخ شددده قانون تعزیرات که در مورد تکرار جرم سرقت تعزیری، قوانین خاصی را مقرر داشته بددود کدده هم  666مادۀ      -5نکته  

است تبصره این ماده نیز إعمال مقررات تخفیف در فرضی که شددخص   جرم  عمومی مربوط به تکرارعد  است و تکرار جرم سرقت، تابع قوا
اکنون در این فرض امکددان اعمددال سه فقره محکومیت قطعی به اتهام سرقت را داشت ممنوع کرده بود که این تبصره نیز نسخ شده و هم

 مقررات تخفیف وجود دارد.

، در چهار مورد، قوانین خاص مربوط به تخفیف نَسخ شده اسددت و ایددن چهددار مددورد 1399ون اصالحی  باید توجّه داشت در قان  -6نکته  

 اکنون تابع قواعد عمومی تخفیف است این چهار مورد عبارتند از:هم
 : شخصی که محکوم به تکرار سرقت است. 4: جرائم اختالس و کالهبرداری؛  3: مقررات تکرار جرم؛ 2: مقررات تعدد جرم؛  1
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 بازدارنده هایمجازات و راتي عزتَ -  پنجم كتاب
 كشور  يخارج و يداخل تي امن ضد مئراجَ  - لاوّ فصل

 يرقانونیغ  دستجات اداره ا ي لیتشك  - 498 ماده

  اداره   ای  دهد  ل یتشك  یعنوان  ای  اسم  هر  تحت  کشور  از  خارج  ای  داخل  در  نفر(   سه)حداقل    نفر  دو  از  شیب  یتیجمع  شعبه  ای  تیجمع  ،دسته  ،یمرام  هر  با  هرکس

 . شود ی م   محكوم   ( 4)تعزیر درجه    سال   ده   تا   دو   از   حبس   به  نشود شناخته محارب و )جرم مطلق است( باشد کشور تیامن زدنبرهم  آن هدف که دینما

کم و  ( صدور ح 512الی    498فصل )مواد    در این شده  م تعزیری مطرح تمامی جرائ (  1392قانون مجازات اسالمی )   47به موجب مادۀ    -1  نکته 

  ک ی   ، ، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ابالغ شد که به موجب این قانون 1399؛ اما در سال  باشد می   ق ی تعو   و   شان غیر قابل تعلیق مجازات 

در  کشور    ی و خارج   ی داخل   ت ی امن   ه ی در جرائم عل   -تبصره شد: » الحاق    1392/ 2/ 1مصوب    ی قانون مجازات اسالم   47شرح به ماده  این    تبصره به 

 ...«   بالمانع است   از مجازات   ی بخش   ق ی تعل ،  متهمزن   ر ی سز   یی مؤثر مرتکب در کشف جرم و شنزسز   ی صور  همکزر 

 باید بر هم زدن امنیت کشور باشد.   ها آن مهم نیست اما هدف    اصالً طرز فکر این افراد    -2  نکته 

 .  یری ندارد سمت و ملیت مرتکبین در این جرم تأ ،  جنسیت، شغل   -  3  نکته 

تشکیل شده است که طبق قوانین  گفت که: جمعیتی یا گروهی به هدف برهم زدن امنیت کشور    توان می به تعداد بیش از دو نفر افراد  -4  نکته 

 را مجازات نمود.   ها آن   توان می ی  جزائ 

 تشکیل جمعیت در صورتی جرم است که هدف آن، برهم زدن امنیت کشور باشد.   -5  نکته 

این    -6نکته   موضوع  جرم  مرتکبان  و  مرتکب  ملیت  و  سمت  شغل،  ن جنسیت،  برخوردار  اهمیت  از  هرکس    باشدمیماده   تواندمیو 

از جرائمرتکب جرم موضو بسیاری دیگر  و  ماده  این  تعزیرات مصوب سالع  قانون  اول  حسین   )دکتر  شود  1375  م مذکور در فصل 

 .(69ص  ،م علیه امنیت و آسایش عمومیجرائ ،میرمحمد صادقی

 (گیردميعنصر مادي آن با وضعیت يا حالت صورت ) يرقانونیغ دستجات  در تيعضو - 499ماده 

  به   رفدار عضو نیست(چون ط  گرددمی)شامل طرفدار ن  ابد، ی  تیعضو(  498)  ماده  در  مذکور  یهات یشعب جمع  ای  هاتیجمع  ای  هادسته   از  ی كی  در  هرکس

سال  تا  ماه  سه درجه    حبس  پنج  ک)  .است  بوده  اطالعی ب  آن  اهداف  از  شود  ثابت  نكهیا  مگر  گرددی م  محكوم  (5)تعزیر  مادد  رجوع  به  قانون    17نید 

 . ( 1382م نیروهای مسلح مصوب مجازات جرائ

که هدف برهم امنیت کشور را دارند، در صورتی که شرکت کننده از اهداف تشکیل این    هاتیجمع یا شعب  ها دستهعضویت در  -1نکته 

 خواهد بود. هامجازاتکننده از عوامل معاف هاتیجمع از اهداف  ی اطالع یبباشد، در این حالت،  اطالعیبموضوع 
 

 هاي ايراني يا اديان الهي يا مذاهب اسالمي مصرح در قانون اساسيتوهین به قومیت – (1399)الحاقی  مکرر 499ماده 

 نیتيوه یمصيرح در قيانون اساسي یِمذاهب اسيالم ای یاله  انیاد ای یرانیا یهاتیبا علم به وقوع آن به قوم ایتنش در جامعه و  ایخشونت  جادیبا قصد ا  هرکس
صورت به حبس و  نیا ریغاز آن دو محكوم و در   یكی  ایدرجه پنج   ینقد یتنش شده باشد به حبس و جزا ایچنانچه مشمول حد نباشد و منجر به خشونت  د،ینما
 شود.« یاز آن دو محكوم م یكی ایدرجه شش  ینقد یجزا

 
( 608، )(514، )(513مواد ) یهتك حرمت مندرج در مقررات جزائ ایو  نینسبت به کلمه اهانت، توه  هیموارد مندرج در »قانون استفسار  نیمنظور از توه  -1  تبصره

 باشد.یم« 4/10/1379قانون مطبوعات مصوب ( 27و )( 26و مواد )( 6ماده )( 8و )( 7) یو بندها یقانون مجازات اسالم( 609و )
 

انجام    نیدر ح  یعموم  ای  یمستخدمان دولت  ایمأموران    یاز سو  ایو    ابدیارتكاب    افتهیسازمان  ۀمجرمان  گروهِ  ماده در قالبِ  نیا  موضوعِ  چنانچه جرمِ  -2  تبصره
منتشر شود، مجازات   یمجاز  ای  یواقع  یدر فضا   ی ارتباط جمع  یبا استفاده از ابزارها  ای   یطق در مجامع عمومنُ  قیاز طر  ایبه مناسبت آن واقع شود و    ای  فهیوظ

 شود«.  یم دیدرجه تشد كی زانیمقرر به م

استفسار   -1نکته   توه  هیقانون  اهانت،  کلمه  به  مقررات جزائ  ا ی و    نینسبت  در  مندرج  )  یهتک حرمت  )(513مواد   ،514)( و  (  608، 

 :4/10/1379قانون مطبوعات مصوب ( 27و )( 26و مواد )( 6ماده )( 8و )( 7)  یو بندها یقانون مجازات اسالم (  609)
 موضوع استفسار:

( قددانون 609( و )608(، )514(، )513)  مددواد  از جملدده  ییمندرج در مقررات جزا  «هتک حرمت  ایو    نیاهانت، توه»منظور از عبارت    ایآ
بددر  حیصر که داللت ی( قانون مطبوعات عبارت است از بکار بردن الفاظ27( و )26( و مواد )6)  ( ماده8( و )7)  یبندها  و  یمجازات اسالم
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 قیضددوع از مصددادمو ایدد اهانت و هتک حرمددت آ قصد و در صورت عدم صراحت مطلب و انکار متهم بر  ر؟یخ  ایو سب و لعن دارد    یفحاش
 ر؟یخ ای  باشدیمواد مورد ذکر م

 مجلس: نظر
عمددال و أارتکدداب  ایدد ظاهر باشد و  ای حیکه صر یالفاظ و ... عبارت است از بکار بردن نیاهانت و توه  یفریاز نظر مقررات ک  -واحده    ماده

شود   آنان  ریو تحق   فیاشخاص موجب تخف   تیو موقع  یو مکان  یزمان  طیو با در نظر گرفتن شرا  جامعه  اتیکه با لحاظ عرف   یحرکات  انجام
 .گرددینم  یتلق  نیتوه  و با عدم ظهور الفاظ

 رقابددلیاالبددد غ یاصددل الدد  نیدد اسددت و ا یعشریا ن یاسالم و مذهب جعفر ران،یا یرسم نیج.ا.ا: د یاصل  دوازدهم قانون اساس-2نکته  

مددذاهب در  نیدد ا روانیدد احترام کامددل هسددتند و پ یدارا یدیو ز یحنبل ،یمالک ،یشافع ،یاعم از حنف  یاسالم گریاست و مذاهب د  رییتغ
 ی( و دعدداوتی)ازدواج، طددالق، ارث و وصدد   هیو احددوال شخصدد   یندد ید  تیو ترب  میآزادند و در تعل  انطبق فقه خودش  ،یانجام مراسم مذهب

در  یداشددته باشددند، مقددررات محلدد  تیدد مذاهب اکثر نیاز ا  ک یهر    روانیکه پ  یادارند و در هر منطقه  تیها رسممربوط به آن در دادگاه
 .مذاهب  ریسا  روانیپ قوقشوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ ح  اراتیحدود اخت

کدده در حدددود   شددوندیشددناخته م  یندد ید  یهاتیتنها اقل  یحیو مس  یمیکل  ،یزرتشت  انیرانیج.ا.ا: ا  یقانون اساس  زدهمیاصل  س  -3نکته  

 .کنندیخود عمل م نییبر طبق آ  ینید  ماتیو تعل هیخود آزادند و در احوال شخص  ینیقانون در انجام مراسم د

 .باشدیمُکَرَر  ق.م.ا.ت م 499ماده    ،یو مذاهب  اسالم  یاله  ان یو اد یرانیا  یها  تیبه قوم نیجرم  توه  ی عُنصر  قانون  -4نکته 

مرتکددب شددرط  یبددرا یخاصدد   ی ژگدد یجرم، با توجه به عبارت هرکَس در ماده قددانون  فددوقُ الددذکر، و  نیا  افتن یبه منظور تحقق    -5نکته  

 .باشدینم

 مُرتکب  جرم  مذکور گردد. تواندیم  یالهیمرتکب با هر وس  -6نکته 

موج ددب   ،یمجدداز ایدد  یواقع ی در فضا یارتباط  جمع یبا استفاده از ابزار ها ای ینُطق در مجامع  عموم  قیجرم از طر  نیارتکاب  ا  -7نکته  

 .شودیدرجه م  ک ی  زان یمجازات  مُرتَک ب ، به م  دیتشد

 ندارد.  یمجازات  مرتکب نقش  نییزمان و مَکان در ارتکاب  جرم  مذکور به منظور  تع  -8نکته 

مجددازات   د یباشددد، موجددب  تشددد فددهیانجددام وظ ن یدر حدد  یعمددوم ای یمستخدمان  دولت  ایجرم از ماموران    نیچنانچه مُرتکب  ا  -9نکته  

 درجه خواهد شد.  ک ی زنیمرتکب، به م

برشددمارده   جددهیبدده نت  دیدد علم به وقوع  آن وجود داشددته باشددد، از جددرائم  مق   ایتنش در جامعه    ایخشونت    جاد یچنانچه قصد  ا  -10نکته  

 قصد وجود نداشته باشد، جُرم  مذکور از جرائم  مُطلق خواهد بود. نیو اکگر ا  شودیم

عددام از جان ددب  عامددل در   ت یسددوءن  جاب یباشد الزم است، البته ا  جهیبه نت  دیَکه فعل مَُق  یعام و خاص در صورت  تینوجود  سوء  -11نکته  

 .کندیم  تیجرم کفا نیتحقق  ا

 شخص متضرر از جرم.  ایاراده آگاه نسبت به موضوع جرم  ⬅خاص  تیناراده آگاه عامل در ارتکاب جرم. سوء  ⬅عام تینسوء راهنمز:

 یالهدد   ان یها، اد  تیبه قوم  نیدرباره توه  باشد،یم  یق یبه افراد  حق   نیق.م.ا.ت که در خصوص  توه  608ماده برخالف  ماده    نیا  -12نکته  

 .باشدیم  یو مذاهب  اسالم

االرض و قددذف( نباشددد از   یا فساد  ف   ،یالنبحد ) جرائم  سب  ن یکه رفتار مرتکب، مشمول  عناو  یمجازات  جرم  مذکور در صورت  -13نکته  

 .باشدیمُکَرَر( م  499الذکر )ماده قانون  فوقُ  ق یمصاد

فعددل، حددبس و  نیدد علم  به وقوع  آن در عامل  وجود داشته باشددد، مجددازات  ا ایتنش در جامعه  ایخشونت  جاد یچنانچه قصد  ا  -14نکته  

 از آن دو است.  یکی  ایدرجه پنج    ی نقد ی جزا

درجدده  ی نقد ی تنش در جامعه( در عامل وجود نداشته باشد، مجازات آن، حبس و جزا ایخشونت  جاد یچنانچه قصد  مذکور )ا  -15نکته  

 از آن ها خواهد بود.  یکی  ایشش  

نُطددق در   قیدد از طر  ایو    یعموم  ای  یمستخدمان  دولت  ایماموران    افته،یجرم، توسط  گروه مجرمانه سازمان    نیچنانچه ارتکاب  ا  -16نکته  

 .باشدیاز آن دو م  یکی ایدرجه چهار    ی نقد ی مجازات  آن، حبس و جزا  رد،ی( انجام گیمجاز  ای  یواقع  ی فضا  لی)از قب  یمجامع عموم
 نظام  مخالف يهاگروه نفع به اي نظام  هیعل  يغیتبل  تیفعال - 500ماده 

 هایسازمان  و  هاگروه  نفع  به  ای  رانیا  یاسالم  یجمهور  نظام  هیعل  مالک نیست()به طور مطلق بیان شدد است و جنسیت و شغل و ملیت    هرکس

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


 کنونی حقوق محشی آزمونی قانون مجازات اسالمی در نظم /196
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  محكوم   (6)تعزیر درجه    كسالی  تا  ماه  سه  از  حبس  به  باید فعالیت تبلیغاتی داشته باشد(  مباشرتاً)شخص    دینما  یغ یتبل  تیفعال  نحو  هر  به  نظام  مخالف

 . شد خواهد

مخالف نظام باشد، یک جرم علیه امنیت محسوب    هایگروهبه نفع    نانجام فعالیت تبلیغی، در صورتی که علیه کلیت نظامیا  -1نکته  

 .شودمی

 در تحقق جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام، استمرار داشتن تبلیغ شرط است.  -2نکته 

 جرم جاسوسی، از مصادیق جرم آنی است.  -3نکته 

 در تحقق جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام استمرار داشتن تبلیغ شرط است.  -4نکته 
 

 مانند آن اي تیدر قالب فرقه، گروه، جمع يكنترل ذهن و القائات روان يهاوهیاستفاده از ش -( 1399الحاقی مکرر ) 500ماده 

گردد، چنانچه   ریمرتكب اقدامات ز  یمجاز  ای  یواقع  یدر فضا  یکنترل ذهن و القائات روان  یهاوهیمانند آن و استفاده از ش  ای  تیدر قالب فرقه، گروه، جمع  هرکس
گيردد. مجيازات  یمي مدرجه پنج محكيو یاز حقوق اجتماع تیدو مجازات و محروم نیاز ا یكی ایدرجه پنج  ینقد یمشمول حد نباشد، به حبس و جزا  یرفتار و

 شود:یم نییتع 1/2/1392مصوب  یقانون مجازات اسالم( 130گروه مزبور مطابق با ماده ) ایفرقه  یسردستگ
 
در اثير  ایيواقيع شيود و  یميال ایي یجسيم ،یجنس ۀاستفادو سوء یکشبهره موردِ ،که فرد یشود به نحو یگریبر د  یجسم  ای  یط روانکه موجب تسلّ  یهر اقدام  •

گيردان، ا ميواد روانیيمواد مخدر و  ،یعفّت، مصرف مشروبات الكل یِمناف عمالِأ لیاز قب یبه ارتكاب جرائم  یو  قیفرد و تشو  یریگمیبه قدرت تصم  یرسانبیآس
 اقدامات گردد. نیفرد مرتكب ا ،یزن گرید ای یخودآزار

 
از  یو ميذهب ینید یو کذب در حوزه ها یواه  یمانند طرح ادعاها  یمخل به شرع مقدس اسالم از طرق  ایو    ریمغا  یانحراف  یغیتبل  ایو    یآموزش  تیهرگونه فعال  •
 السالم( همیائمه اطهار )عل ای امبرانیارتباط با پ ایامامت و  اینبوت  ت،یالوه یادعا لیقب
 

 ینقد یبه حبس درجه پنج و جزا تیآنها موجب محكوم تیاز ماه  یماده با آگاه  نیموضوع ا  یاز گروه ها  گرید  یماد  تیهر نوع حما  ایو    یمال  نیتأم  -1  تبصره
مذکور  ینقد یجزا رداختباشد به انحالل و پ یباشد. چنانچه مرتكب شخص حقوقیشده مارائه  یماد  یهاتیو حما  یمال  یهامعادل دو تا پنج برابر ارزش کمك

 گردد.یمحكوم م
 

درجيه   كیي  زانیيمجازات مقيرر بيه م  دیموجب تشد  یالتیتشك  یهاتیهدا  ای  تیحما  افتیدر  یماده با خارج از کشور برا  نیموضوع ا  یهاارتباط گروه  -2تبصره
 گردد.یم
 

شده   هیمنظور ته   نیبه ا  ایارتكاب جرم استفاده    یبرا  ایاز جرم بوده    یماده که ناش  نیموضوع ا  یهاگروه  یمال  ۀکنندنیها و اشخاص تأماموال سردسته  -3  تبصره
 گردد.یالمال مصادره متیمزبور به نفع ب یهاباشد و اموال متعلق به گروه

 
اشخاص و  اریفعال مجرمانه در اختأنسبت به آن صاحب حق باشد و آن اموال به منظور انجام  یگرید ایبوده  یگریکه مشخص شود اموال متعلق به د  یصورت  در

چنانچيه مشيخص  ایشود، و یمحكوم م ینقد یصاحب حق مسترد و مرتكب معادل ارزش آن به جزا  ایمذکور قرار نگرفته باشد، اموال مزبور به مالك    یهاگروه
 ست،یاز جرم ن یشده به منظور ارتكاب جرم، متعلق به خود او است و ناش هیته  ایحال دارد و اموال استفاده شده در ارتكاب جرم   نید  یگریشود مجرم نسبت به د

 شود.یمحكوم م ینقد یاطلبكاران مسترد و مجرم معادل ارزش اموال مستردشده به جز ایحال به طلبكار  نیمعادل ارزش د یاموال و
 
 

 نیماده از شمول حكم ا  نیموضوع ا  یهاگروه  دیبه شبهات و نقد عقا ییاقدامات مشابه به منظور رد و طرد و پاسخگو  ریو سا  یو پژوهش  یامور آموزش  -4  تبصره
 قانون خارج است.  نیمكرر( ا 499ماده و ماده )

  یغ یتبل ایو  یآموزش  تیسوءاستفاده از افراد و فعال  ا ی ی کشبر افراد و بهره ی جسمان ای  یتسلط روان لیاز قب یجرائم ی عٌنصر  قانون  -1نکته 

فرقه، و...   ت،یگروه، جمع  قیو ائمه اطهار )ع( از طر  امبرانی ارتباط با پ  ایامامت    ت،یالوه  یمانند ادعا   ییمٌخ ل به شرع با روش ها  یانحراف 
اس ش   تفاده و  روان  یهاوهیاز  القائات   و  ذهن  تازگ   ، یکنترل   به  قانون  یکه  جرمتوسط   ماده  شده  یانگار  گذار  ق.م.ا.ت    500اند،  مٌکَرَر 

 . دباشیم

امّا    باشد، یمرتکب شرط نم   یبرا  یخاص   ی ژگیمکرر ق.م.ا.ت با توجه به عبارت  هرکَس، و  500در تحقق جرائم  موضوع  ماده    -2نکته  

 .ردیدر قالب  گروه، فرقه و... انجام گ   دیالذکر صرفاً با دونفر باشد، بلکه ارتکاب جرائم  فوق  ای  ک ی  تواندیمرتکب جرائم  مذکور نم 
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ا  -3نکته   و    ر یمغا  ی انحراف  غاتیبر افراد و تبل   یجسمان  ا ی  ی که موجب  تسلط  روان  ی جرم، شامل  هر اقدام   نیرفتار  مجرمانه در تحقق  

 . ردیدر قالب  گروه،فرقه و... انجام گ  د یاعمال  مذکور با ی  مخل است. الزم به ذکر است تمام

در    ی و القائاته روان  ی کنترل ذهن   یها  وهی از ش   دی خاص بوده و مرتکب با  ی ژگیو  یماده دارا  نیارتکاب جرائم  موضوع  ا  لهیوس   -4نکته  

 .ردی کمک گ  یو واقع  ی مجاز یفضا

 .است جه ی نتبه  دیَ شده استکه هردو از جرائم  مٌَق ی انگارگذار جرممکرر ق.م.ا.ت ، دو رفتار توسط قانون 500ماده  1در بند  -5نکته 

است که    یاقدامات «  ی هر اقدام ». منظور از  باشدیشود« م  یگریبر د  ی جسم  ا ی  ی که موجب  تسلط روان  ی رفتار اول »هر اقدام   -6نکته  

 .شودیمحقق م  یواقع  ا ی ی مجاز یدر فضا  یکنترل  ذهن و القائات  روان  یها وهیاستفاده از ش قه یاز طر

به   قیو تشو  یو  یریگ   می به قدرت تصم  یرسان بیمکرر ق.م.ا.ت به آن اشاره شده شامل  آس  500ماده    1بند    در   رفتار دوم که   -7نکته  

قب   یارتکاب  جرائم  عبارت     ی اعمال مناف  ل یاز  به  توجه  با  و... است.  قبعفت  بند     ل«ی»از  اقدام  1برخالف   ( موارد مذکور، جنبه  ی )هر 

 دارند. یل یتمث

 داشته باشند. ی مذکور همسان یها  تیبا فعال  د یرندبایگیالذکر( قرار مه در قالب  رفتار  دوم )نکته فوقک  ییهارفتار ریسا  -8نکته 

از مبداء  خارج   ی التیتشک  ت یو هدا تیحما  یاعضا و سرکرده، دارا نکه یندارند مگر ا یزمان و مکان، اصوالً در جرائم  مذکور نقش  -9نکته 

 خواهد کرد. دای پ د یدرجه تشد  ک ی  زان یصورت مجازات به م   نیاز کشور باشند که در ا

 . باشندیم  یمکرر ق.م.ا.ت از جرائم  عمد  500ماده  2و1 یجرائم  مذکور در بند ها -10نکته 

 نموده است.  یانگار ماده را جرم نیموضوع  ا یاز گروه ها  ی ماد ت یو حما نیماده تام  نیا 1تبصرۀ  -11نکته 

 مصادره خواهد شد. المال تیاموال  متعلق به گروه، در هرحال به نفع  ب -12نکته 

که به منظور  ارتکاب  جرم    یاموال   ای که در ارتکاب  جرم استفاده شده و    یحال باشد و نه موجل، اموال  و  ن ی د   ی اگر مجرم دارا  -13نکته  

 .شودیمسترد م  یحال به طلبکار  و ن یشده باشد، معادل  ارزش  د   هیته
 ي خارج و  ي داخل  استیس به مربوط اسرار  و  هانقشه میتسل  - 501ماده 

  قيرار   ندارنيد   را   هيا آن   بيه   ی دسترس   ت ی صالح   که   ی افراد   ار ی اخت   در   و عامداً  عالماً  را  کشور  یخارج  ای  یداخل  استیس  به  راجع  ماتیتصم  و  اسناد  ای  اسرار  ای  هانقشه  هرکس

)تعزیر درجه  حبس سال ده تا كی  به جرم  مراتب و اتیفیک  به  نظر  باشد،  )جرمی آنی است(  یجاسوس  ینوع  متضمن که  ینحو  به  کندمطلع آن مفاد  از  ا ی   دهد 

 .(1382مسلح مصوب م نیروهای قانون جرائ 26)رجوع کنید به مادد  .شودیم محكوم (4

قانون مجازات اسالمی »تعزیرات« »مرتکب« ممکن است صددالحیت دسترسددی   501  یمادهبرای تحقق جرم جاسوسی موضوع    -1نکته  

 به اطالعات و اسناد را نداشته باشد، ولی علم او به عدم صالحیت گیرنده و عمد او در تسلیم اطالعات شرط است.

 هدداآنبه سیاست داخلی یا خارجی کشور در اختیار افرادی که صالحیت دسترسی بدده  اسناد راجعیا اسرار یا    هانقشه  قرار دادن  -2نکته  

 .باشدمیرا ندارند، در صورتی که به نحوی متضمن نوعی جاسوسی باشد، جرم 

 داشتن مأموریت خاص از ضوابط تشخیص جاسوسی است.  -3نکته 

 جاسوسی با داشتن مأموریت خاص قابل تشخیص است.در غیر موارد مفروض قانونی، جرم    -4نکته 

هرگاه کسی برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، بر اسدداس مقددررات موجددود، محددارب   -5نکته  

 است.

 موریت خاص قابل تشخیص است.ض قانونی، جرم جاسوسی با داشتن مأدر غیر موارد مفرو  -6نکته 
 گر ي د گانه یب  ضرر به و ي ا گانهیب نفع به يجاسوس - 502ماده 

 کيهینحوبه شود یجاسوس مئجرا از یكی مرتكب  رانیا  قلمرو  در  خاص است(  سوءنیت)بیانگر    گرید  گانهیب  دولت  ضرر  به  و  گانهیب  دولت  كی  نفع  به  هرکس

 .شد خواهدمحكوم  (5)تعزیر درجه  حبس سال پنج تا كی به دینما وارد صدمه یمل تیامن به

. در ایددن شددودمیدیگر مرتکب یکی از اعمال جاسوسددی  یگانهیب»الف« در قلمرو ایران به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت  -1نکته  

 فرض در صورتی که به امنیت ایران صدمه وارد آید، قابل مجازات است.

ایران، این عمل هرگاه به امنیددت ملددی ایددران صدددمه بزنددد جددرم در مورد جاسوسی علیه دولت »الف« و به نفع دولت »ب« در   -2نکته  

 است.
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به دولت بیگانه و صدمه بدده امنیددت ملددی،  ضرر رساندنخاص  سوءنیتعام قصد جاسوسی و   سوءنیتدر جرم موضوع این ماده    -3نکته  

 مادی صرف است.  ینتیجه

 زیر است:  قراربهشرایط اعمال این ماده   –  4نکته 

 قلمرو حاکمیتی ایران اتفاق افتاده باشد.جرم در   -1

 جرم جاسوسی علیه کشور بیگانه و به نفع کشور بیگانه دیگر باشد.  -2

 به منافع ملی ایران صدمه وارد نماید.  -3
 اطالع  قصد  به ينظام و  يتیامن و ياسی س مواضع به شدن داخل - 503ماده 

  که   یاشخاص  نیهمچن  و  )عنصر مادی(   شود   داخل  مربوطه  مواضع  به   ی تیامن  ای  ینظام  ای  ی اسیس  اسرار  از   اطالع  کسب  ای  یبردار نقشه  ای  سرقت   قصد  به   هرکس

  تا   ماه  شش   به  شوند  ر یدستگ  ممنوعه  اماکن  ای  ینظام  استحكامات  از  برداریعكس   ای  لمی ف  گرفتن  ای  یبردارنقشه  در حال  صالحیذ  مقامات  ای  نیمورأم  اجازه  بدون

درجه    سال  سه محكوم  (5)تعزیر  است(  . شوندی م  حبس  مطلق  ک))جرم  مادد  رجوع  به  جرائ  24نید  مجازات  مصوب قانون  مسلح  نیروهای  م 

1382 .) 

نگهداری در  ل و امنیت انجام دهد یا به قصدت  خاص ندارد و مرتکب این جرم را چه به قصد اخال  سوءنیتاین جرم نیازی به    -1نکته  

 موضوع ندارد. آلبوم شخصی انجام دهد، تفاوتی در 
 رزمنده ي روهاین كيتحر - 504ماده 

)یکی از مصادیق معاونت است اما به دلیل اهمیت    ثرؤم  كیتحر  هستند  مسلح  یروهاین  در خدمت  ینحو  به  که  را  یاشخاص  ای  رزمنده  یروهاین  هرکس

 عدم  ای  میتسل  ، فرار  ،ان یعص  به   در حکم مباشر دانسته است(  قانوناًآن را به عنوان جرمی مستقل قلمداد نمودد و معاون را    گذارقانونموضوع  

  چنانچه   واال  شودی م  محسوب  محارب  باشد  داشته  را  دشمن  مقابل  در  یخود  یروهاین  شكست  ای  حكومت  یبرانداز  قصد  که  یدرصورت  کند  ینظام  فیوظا  یاجرا

نید به مادد  رجوع ک ) . شود ی م  محكوم   حبس  ( 5)تعزیر درجه  سال  سه  تا   ماه  شش  به   صورت  نیا  ریغ  در  و  سال  ده  تا  دو  از  حبس  به  شود  واقع  ثرؤم  یو  اقدامات

 (. 1382قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب    23

 است.تحریک نیروهای رزمنده به عصیان یا فرار هرگاه مؤ ر باشد، جرم  -1نکته 

تحریک مؤ ر نیروهای رزمنده یا اشخاصی که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند برای فرار، عصیان، تسلیم یا  »جرم    -2نکته  

مصادیق   از  آن«  عدم  یا  برابر دشمن  در  نیروهای خودی  یا شکست  براندازی حکومت  قصد  داشتن  از  اعم  نظامی  وظایف  اجرای  عدم 
 ست.معاونت به عنوان جرم مستقل ا 

  اطالعات و    هانقشهعنوان سرقت در این ماده ناظر به سرقت مطلق اموال و اشیاء نیست بلکه منظور سرقت اسناد محرمانه،    –  3نکته  

 (30ص  ،پیمانی نیاءالدیضدکتر سید ، علیه آسایش عمومی جرائم ) است. شدهیبندطبقه

 قراردادن   ر ی غ   ار ی اخت   در   منظور   به   شده ي بند طبقه   اطالعات   ي آور جمع  - 505ماده 

  چنانچه   کند  آوریجمع  گر ی د   نحو   به   ا ی   دولت   ن ی مور أ م   ا ی   نظام   ن ی ول ؤ مس   پوشش   با   را  شدهبندیطبقه   اطالعات  له یوس  هر  به  کشور  تیامن  زدن   برهم  هدف   با  هرکس

  سال   پنج  تا  ك ی  از  حبس  به   صورت  نیا  ریغ  در  و  (4)تعزیر درجه    سال  ده  تا  دو  از  حبس  به  شود  آن  انجام  به  موفق  و  دهد  قرار  گرانید  اریاخت  در  را  آن  بخواهد

 . ( م نیروهای مسلح علی الخصوص بند الف و ب قانون مجازات جرائ   24نید به مادد  رجوع ک )   . شود ی م   محكوم   ( 5)تعزیر درجه  

 ي اطالعات  هیتخل  - 506ماده 

 اصول  تیرعا وعدم  یمباالتی ب اثر  در   است  شده  داده  الزم  آموزش  هاآن   به و باشندیم  شدهبندیطبقه   یاطالعات   و  ی حفاظت  امور  مسئول  که   یدولت  نیمورأم  چنانچه

درجه    حبس  ماه  شش  تا  كی  به  شوند  یاطالعات  هیتخل  دشمنان  توسط  یحفاظت موضوع  )  .شوندیم  محكوم  (6)تعزیر  جرائ جرم  از  مادد  م  اید 

م نیروهای  قانون مجازات جرائ   28و    27مواد  به  رجوع کنید  )(علیه امنیت کشور  غیرعمدیا جرم  گفت تنه  توانمیاست و    غیرعمدی

 . (1382مسلح مصوب 

او آموزش   ، اطالعاتی را در اختیار دشمن قرار دهد در حالی که بهمباالتیبی  یواسطهبهمور دولت که  عنوان قانونی اتهام مأ   -1نکته  

 اطالعاتی.  یتخلیهداده شده است، عبارت است از: 

و    -2نکته   اطالعات    مباالتیبیمسامحه  نگهداری  و  حفظ  توس  شده بندیطبقهدر  اطالعاتی  تخلیه  به  منجر  در  که  گردد،  دشمن  ط 

 ا نیز دیده باشد، جرم است.باشد و آموزش الزم ر شدهبندیطبقهحفظ و نگهداری اطالعات  مسئولصورتی که فرد، مأمور دولتی و  
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ا ر    -3نکته   که    مباالتی بیبر  اطالعاتی    مسئول و عدم رعایت اصول حفاظتی توسط مأموران دولتی  و    شده بندیطبقهامور حفاظتی 

 موران مذکور، اهمال در نگهداری اسناد دولتی است. در این فرض جرم مأ شود مین ربوده ، اسنادی توسط دشم باشندمی
 عذر قانوني معاف كننده از مجازات( ) كشور تیامن هی عل  نیمقدم يهمكار عذر - 507ماده 

 قصد  ،ب یتعق  از  قبل  و  باشد  نداشته  یتیمرکز  ای  استیر  و  بوده  کنندیم  اقدام  کشور  یخارج  ای  یداخل  تیامن  هیعل  که  یاشخاص  ای  نیمفسد  دستجات  داخل  هرکس
 به   یثرؤم  یهمكار  یدولت  نیمورأم  با  بیتعق  به  شروع  از  پس  ای  و  دهد  اطالع  یدولت  نیمورأم  به  هستند،  لیدخ  فساد  و  فتنه  در  که  را  یاشخاص  یاسام  و  تیجنا

 . شد خواهد محكوم  جرم آن مجازات به  فقط  باشد شده  یگرید جرم مرتكب شخصاً که یصورت درو  معاف مجازات از آورد عمل

مطرح است و در صورت احراز این شرایط دادگاه مکلف به اعمال معافیت از مجازات در    ( این نوع معافیت به عنوان )عذر قانونی  -1نکته  

 .باشدمیحق فرد همکاری کننده 
 ي خارج  متخاصم  دول  با يهمكار - 508ماده 

 حبس   سال  ده  تا   كی  به  نشود  شناخته  محارب  که  یصورت   در  د،ینما  یهمكار  رانیا  یاسالم  یجمهور  هیعل  هر نحو  به  متخاصم  یخارج  دول  با  یگروه  ای  هرکس
 .گرددی م محكوم

 جنگ زمان در فریك ديتشد - 509ماده 

 .گرددی م محكوم جرم همان اشد  مجازات به شود فصل نیا موضوع  یخارج و یداخل تیامن  هیعل مئجرا از ی كی مرتكب جنگ زمان در هرکس

فر  -1نکته   از جرائدی در  چنانچه  اسالمی  زمان جنگ مرتکب یکی  قانون مجازات  اول  امنیت داخلی و خارجی موضوع فصل  م علیه 

 وی مجازات اشد همان جرم است.  فری ک  بازدارنده( گردد، هایمجازاتت و )بخش تعزیرا
 جاسوسان  اخفاء - 510ماده 

  ا ی  دینما  یمخف  و   شناخته  اندبوده   کشور  به   لطمه  هرگونه  کردن  وارد   ای  ش یتفت  مورأم  که  را   ی جاسوسان  ،دشمن  به   کمك  ای  یمل  ت یامن  زدن   برهم  قصد  به   هرکس

 . شود ی م   محكوم   ( 5درجه  )تعزیر    سال   سه   تا   ماه   از شش   حبس   به  بشود هاآن  یاخفا سبب

 ق تبصره
 خصم   دولت  به   کشور  تیامن  ه یعل  ی جاسوس  جهت  و  نموده  جذب   و  یی شناسا  هر نحو   به   را  ی افراد  د،ینما  یمخف   را   جاسوسان  ا ی  و  کند   یجاسوس  آنكه   بدون   هرکس

رجوع کنید به  )  .شودی م  محكوم   حبس  (بدون محرومیت از حقوق اجتماعی  6  )تعزیر درجه  سال  دو   تا  ماه  شش  به   دینما  یمعرف  گانه یب  یکشورها  ای

 (. 1382قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب  28و مادد  24د ماد 2تبصرد 

 مخفی کردن جاسوسان خارجی، در صورتی جرم است که به قصد برهم زدن امنیت ملی یا کمک به دشمن باشد.  -1نکته 

معرفی کسی به سفارت یک کشور خارجی جهت جاسوسی، در صورتی که معرفی مسبوق به شناسایی و جذب فرد باشد جرم    -2نکته  

 است.

جاسوسی علیه امنیت کشور، در    جهت   ،باشدمیروابط خصمانه با ایران نکه دارای    ی اگانهیبصرف معرفی یک نفر به کشور    -3نکته  

 صورتی که معرفی مسبوق به جذب باشد.

 موضوع این ماده در صورتی جرم است که معرفی، مسبوق به شناسایی و جذب فرد باشد. -4نکته 

که    -5نکته   افرادی  به  پرداخت  وعده  دادن  و  پرداخت  لزوم  و در صورت  ترغیب  تشویق،  از  است  عبارت  برای جاسوسی  افراد  جذب 

 (دکتر محمد صالح ولیدی، )جرائم بر ضد امنیت و آسایش عمومی الزم و مناسب برای جاسوسی را دارند.  ینهیزم

 ي گذاربمب به ديتهد - 511ماده 

)اید ادعا حتماً  دینما ادعا ای نماید میعمو هینقل لیوسا و یکشت ما،یهواپ یگذاربمب به دیتهد یعموم اذهان شیتشو و کشور تیامن  زدن  برهم  قصد  به  هرکس

 سيال دو تيا مياه شيش  بيه  ،اشخاص  و  دولت  به  وارده  خسارات  جبران  بر  است عالوه  شدهیگذاربمب  مزبور  لیوسا  که  باید کذب و عاری از حقیقت باشد(

 .گرددیم محكوم حبس عدم محرومیت از حقوق اجتماعی( و 6)تعزیر درجه 

یا هواپیما در صورتی جرم علیه امنیت کشور است که به قصددد بددرهم زدن امنیددت   عمومی  ینقلیهوسایل    گذاریبمبتهدید به    -1نکته  

 .باشد  میکشور و تشویش اذهان عمو

باشد  اظهارشدههواپیما در صورتی که دروغ بوده و به قصد برهم زدن امنیت کشور و تشویش اذهان عمومی    گذاریبمبادعای    -2نکته  

 جرم است.
 كشتار   و  جنگ به كي تحر و  اغوا - 512ماده 

  کند   كیتحر  ای  گمراد ساختد()به معنی    اغوا  گری كدی  با  کشتار  و  جنگ  به  خاص است(  سوءنیت)بیانگر    کشور  تیامن  زدن  هم  بر  قصد  به  را  مردم  هرکس
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 محروم سال    2و    5  )تعزیر درجه  سال  پنج  تا  كی  به  )جرم موضوع اید مادد جرمی مطلق است(  نشود  ای  بشود  غارت  و  قتل  موجب  نكهیا  از  نظرصرف

اغوا و تحریک مردم به  )(است  عنوان جرم مستقل در نظر گرفته شدد ه  )ماهیتاً معاونت است اما ب  .گرددیم  محكوم  حبس  (از حقوق اجتماعی

جرم مستقل در نظر گرفته شدد    که به عنوان مباشرت در  باشدمینوعی معاونت در جرم    تاًیماهجن  و کشتار با همدیگر عنصر مادی جرم  

 . است(
 . شودینم( 512) و( 509) و( 508) مواد مشمول باشد کرده توبه  نظام یابیدست از قبل متهم شود احراز که یموارد در ي تبصره 

 که به قصد برهم زدن امنیت کشور باشد.   شود میتحریک و اغوای مردم به قتال با یکدیگر، وقتی جرم علیه امنیت کشور تلقی   -1نکته 

قانون مجازات اسالمی به این شرح است: »هرکس مردم را به قصد برهم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با    512  ی ماده  -2نکته  

اینکه موجب قتل و  از  اغوا یا تحریک کند، صرف نظر  تا پنج سال حبس محکوم    یکدیگر  به یک  یا نشود،  اگر  گرددمیغارت بشود   .»
 این فرد محرک مباشر است. یمجرمانه، عنوان مردم با تحریک این فرد مبادرت به کشتار کنند

 ، جرمی مستقل است.نمایدمیعنوان کیفری کسی که مردم را به کشتار با یکدیگر تحریک و اغوا  -3نکته 

 تحریک مردم به جنگ، هرگاه به قصد برهم زدن امنیت کشور انجام شود جرم است. -4نکته 

، تحریک هم در مورد نظامیان و  شودمیی یک جرم مستقل علیه امنیت محسوب  تحریک اشخاص به جنگ و کشتار در صورت  -5نکته  

 یک جرم علیه امنیت محسوب شود. تواندمیاعضای نیروهای مسلح و هم درمورد مردم عادی، 

 باشد. م علیه امنیت است که به قصد برهم زدن امنیت کشتار با یکدیگر در صورتی از جرائتحریک مردم به قتال و  -6نکته 

: »هرکس مردم را به قصد برهم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا کند، کلمه »اغوا« به معنی  یجملهدر    -7نکته  

 است.«  کاررفتهبهگمراه ساختن 

جرم تحریک مردم به کشتار و جنگ با یکدیگر و به قصد برهم زدن امنیت کشور، با وجود شرایط، خواه موجب قتل و غارت    -8نکته  

 .شودمیبشود یا نشود، محقق 

 ي داخل  مقامات به سوءقصد و يمذهب مقدسات به اهانت ـ مدوّ فصل

 .م.ا( ق 263و  262توهین مشدد()ر.ک ماده ) اسالم مقدسات به نیتوه - 513ماده 

)مثل: قددرآن  اسيالم مقدسات به (ردیگیبرممذهبی را در  مقام و ،شدد است و هرکم با هر جنسیت، پستبه صورت عام و مطلق بیان )  هرکس

 قهیصد حضرت ای( ع) نیطاهر ائمه ای (پیامبر است 12400)منظور  ظامعِ یایانب از كیهر ای و مجید، کعبه، ذات خداوند، خود نماز نه مهر و جانماز(

 نیيا ریيغ در و شيودیم اعيدام باشيد یالنبي ساب حكم  مشمول  اگر  خاص ندارد(  سوءنیتجرم موضوع اید مادد احتیاجی به  )  دینما  اهانت(  س)  طاهره

 .شد خواهد محكوم سال محرومیت از حقوق اجتماعی( 2با  5تعزیر درجه ) سال پنج تا كی از حبس به صورت

 دینی، شناخته در ایران در صورتی جرم است که آن مقدسات، جزء مقدسات اسالم هم باشد.  هایاقلیتتوهین به مقدسات    -1نکته 

 .اعدام  ازاگر اهانت به مقدسات مذهبی مشمول حکم ساب النبی باشد، مجازات مرتکب عبارت است   -2نکته 

دینی شناخته شده در ایران در صورتی جرم است که آن مقدسددات جددزء مقدسددات اسددالم هددم   هایاقلیتتوهین به مقدسات    -3نکته  

 باشند.
 توهین مشدد( ) يرهبر مقام اي  و ينیخم امام  به اهانت - 514ماده 

)جددرم موضددوع ایددد مددادد  دینما اهانت ءانحا از ینحو  به  یرهبر  معظم  مقام  و  هیعل...  ا  رضوان  یاسالم  یجمهور  گذارانیبن  ،ینیخم  امام  حضرت  به  هرکس

 سددال محددروم از حقددوق اجتمدداعی( 2و  5)تعزیر درجه  سال دو  تا  ماه  شش  از  حبس  به  (باشد می  گذشترقابلیغدارای ماهیت عمومی بودد و  

 .شد خواهد محكوم

 گانه سه يقوا يروسا و مراجع  و رهبر به سوءقصد - 515ماده 

)بدده معنددی  دینما سوءقصد د،یتقل بزرگ مراجع و گانهسه یقوا یروسا از كی هر و رهبر جان به مادد فاقد اهمیت است()تابعیت مرتکب در اید   هرکس

 محكيوم سال محرومیت از حقوق اجتمدداعی(  3و    4)تعزیر درجه    سال  ده  تا  سه  از  حبس  به  نشود  شناخته  محارب  چنانچه  است(  هاآنشروع به قتل  

 .شد خواهد

 و اقققدامات مرتكققب در  گققرددمیبه جان اشخاص مذکور در ماده مدنظر است پس قصد ایراد درب و جرح نسبت به آن اشخاص مشققمول ایققن مققاده ن  سوءقصد
 .این جرم مصداق شروع به جرم است

 است.  هاآنبه جان مقامات سیاسی، شروع به قتل    سوءقصدمنظور از    -1نکته 
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 است.  سوءقصد  مقررات  مجلس شورای اسالمی مشمولاز مقامات داخلی، رئیس   -2نکته 

 سال حبس است. 10تا   3به جان مقامات داخلی اگر محارب نباشد    سوءقصددر مورد مجازات    -3نکته 

 ي خارج ياسيس مقامات به سوءقصد ـ مسوّ فصل

 آن ياسیس ندهينما اي يخارج كشور  سیئر به سوءقصد - 516ماده 

 در خارج از کشور از شمول اید مادد خارج است(  سوءقصد )  دینما  سوءقصد  رانیا  قلمرو  در  آن  یاسیس  ندهینما  ای   یخارج  کشور  سیئر  جان  به  هرکس

  به   گردد  اعمال  ترف یخف  مجازات   اگر  واال  بشود  متقابل  معامله  ران یا  به   نسبت  زین  کشور  آن  در  نكهیا  به  مشروط  شودی م  محكوم(  515)  ماده  در  مذکور  مجازات   به

 . (باشد میم قابل گذشت )جرم موضوع اید مادد از جرائ .شودی م محكوم مجازات همان
 ق تبصره

با مرتکب تساوی در  عَلَیه  مَجنیٌّکه    شودمی)در صورتی اعمال    قصاص  به   مزبور  مجازات  بر عالوه  شود  ضرب  ای  جرح  ای  قتل  به  یمنته   سوءقصد  چنانچه

 . شد  خواهد محكوم مربوط مقررات  و  ضوابط مطابق هید ای دید داشته باشد(

 سوءقصددد، عمل ارتکابی  شودمی، اما مقصودش حاصل نکندمیشلیک    یاگلولهکسی که به قصد قتل رئیس یک کشور خارجی    -1نکته  

 .شودمیمحسوب  

به جان مقامات خارجی در صورتی به موجب قوانین ایران جرم و قابل مجازات است که مقام مورد قصد رئیس کشددور   سوءقصد  -2نکته  

 در قلمرو رسمی ایران واقع شده باشد.  سوءقصدخارجی یا نماینده سیاسی آن بوده و 

 م علیه امنیت کشور است.سیاسی کشور خارجی از جرائ  ینمایندهبه جان    سوءقصد  -3نکته 

به جان رئیس کشور خارجی او را مضروب کند، عمل او تعدد مادی است و به مجددازات هددر دو   سوءقصدچنانچه متهم عالوه بر    -4ته  نک

 .شودمیجرم محکوم  

به جان مقامات خارجی در صورتی به موجب قوانین ایران جرم و قابل مجازات است که مقام مورد قصد، رئیس کشور   سوءقصد  -5نکته  

 ایران باشد.  یقلمرو رسمدر    سوءقصدخارجی یا نماینده سیاسی آن و 
 آن ياسیس ندهينما اي يخارج كشور س یئر به نیتوه - 517ماده 

  است   شده  وارد  ( ردیگیبرنم)پم قلمرو دریایی و هوایی را در    ران یا  خاک  قلمرو  در  که   آن   ی اسیس  ندهینما  ای  یخارج  کشور  سیئر   به   نسبت   علناً  هرکس

 . بشود متقابل معامله رانیا  به  نسبت مذکور مورد در زین کشور آن در نكهیا به مشروط شودی م محكوم  حبس ماه سه  تا كی  به دینما نیتوه
 ق تبصره

  ا ی  دولت  آن  ی اسیس  ندهینما  ا ی  مربوطه  دولت  (باشد میجرائم قابل گذشت    یزمردمادد در  )جرم موضوع اید    یتقاضا  به  منوط  فصل   نیا  مواد  اعمال

 . شد  خواهد موقوف زی ن ی ئجزا ب یتعق تقاضا استرداد درصورت و  است او یول ای عَلَیهمَجنیٌّ مطالبه

 مجازات است: جرم توهین به رئیس خارجی در شرایط زیر قابل  -1نکته 

 علنی باشد  (1

 خاک ایران باشد   در قلمرو (2

 شرط متقابل هم وجود داشته باشد  (3

سیاسی آن که در قلمرو ایران وارد شده است، در صورتی که توهین علنی باشد و    ی نمایندهتوهین به رئیس کشور خارجی یا    -2نکته  

ایران   به  نسبت  کشور  آن  با    ی معاملهدر  مربوطه  دولت  و  شود  موجب    ی نمایندهمتقابل  کند،  تعقیب  درخواست  دولت  آن  سیاسی 
 . گرددمیمرتکب به مجازات توهین مشدد  تیمحکوم

رئیس یک مملکت خارجی در ایران توهین نماید و بعد مدعی شود که به سمت او آشنا نبوده، جرم  اگر کسی علناً نسبت به    -3نکته  

 انجام شده نسبت به رئیس مملکت خارجی جرم تام است.

قانون مجازات اسالمی    یرعلن یغ شرط علنی و    -4نکته   به مقامات سیاسی خارجی در  بودن توهین در خصوص مجازات جرم توهین 

 .وجود ندارد 1375

اگر کسی علناً نسبت به رئیس یک مملکت خارجی در ایران توهین نماید و بعد مدعی شود که به سمت او آشنا نبوده جرم    -5نکته  

 انجام شده نسبت به رئیس مملکت خارجی جرم تام است.
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 قلب سکه جيترو  و هي ته ـ  چهارم فصل

 قلب  سكه  جيترو و  هیته - 518ماده 

  از   را   آن  رینظا  و   رهیل  )سکه پهلوی(  ،ران یا  یقبل  یهاحكومت   یهاسكه   ،یآزاد  بهار  سكه   لیقب  از   یخارج  ای  ی داخل  نقره  ای   طال  مسكوک  هر نوع  هیشب  هرکس

 قرار  فروش   و   د یخر  مورد  ای  دینما  کشور  داخل  عالماً  ای  بسازد  (شرط است  هاسکهنی رای  بودن اید  یع)  ،شودی م  واقع   معامله  مورد   که  گر ید  یارزها  و  هاپول

 .شودی م محكوم سال محرومیت از حقوق اجتماعی( 3با  4)تعزیر درجه   سال ده تا كی از حبس به دینما قلب سكه  جیترو ای دهد

 قانون مجازات  104عدم تصریح در ماده دلیل جرم مودوع این ماده جقلب سكهد به  جرم مودوع این ماده جرمی است مطل  پس احتیاجی به حصول نتیجه ندارد
 . باشدمیو با ماهیت عمومی  گذشترقابلیغم اسالمی جزء جرائ

  قانون مجازات اسالمی رفتار خواهد شد. 134هرگاه شخص واحد، مرتكب ساختن قلب سكه و خرید و فروش و ترویص و وارد کردن آن گردد طب  ماده 

 اصلی باشد. یسکهتقلبی از نوع طال و نقره و غیر طال و نقره شبیه  ی سکه کهساختن سکه تقلبی در صورتی جرم است   -1نکته 

 جرم است.  رایج خارجی که شبیه به اصل آن باشد، ی سکهساختن  -2نکته 

اصلی باشد ولی شباهت ظاهری    یسکهتقلب باید شبیه    یسکهدرمورد جرم ساختن مسکوکات تقلبی در فرآیند احراز مادی،    -3نکته  

 کافی است. 

 قلب است.  یسکه، ترویج کندمیمخصوص، مواد خوراکی دریافت تقلبی به داخل دستگاه  ی سکهعمل کسی که با انداختن  -4نکته 

 .شودمیقلب سکه محسوب ن  گاههیچدویست ریالی وجود ندارد،   یسکهریالی چون در حال حاضر،  دویست   یسکهساختن  -5نکته 

م مزبور مطرح جرائ  ی دهندهلیتشک ادی، از ارکان  ، درمورد رکن مشودمیتقلب در مسکوکات مطرح    که در جعل  یسازهیشب  -6نکته  

 .شودمی

 به موجب قانون از شرایط تحقق جرم است.  ی سازهیشبدر ساختن مسکوکات تقلبی، طال و نقره،  -7نکته 

خواهد   1375قانون تعزیرات مصوب سال    518  یمادهطال و نقره در صورتی جرم تقلب سکه موضوع    یسکهساختن تقلبی    -8نکته  

سکه رواج نسبی بین مردم داشته و به سهولت قابل    کهخیر این است  طال و نقره »مورد معامله واقع شود« منظور از قید ا  یسکهکه    بود
 تبدیل به پول باشد. 

 رایج تقلبی به کشور، طبق قانون ایران جرم است. ی سکهوارد کردن  -9نکته 

 رایج خارجی در صورت شبیه بودن با اصل آن جرم است.   یسکهساختن  -10نکته 
 نقره و  طال  مسكوک جيترو  و  نمودن وارد   اي شيتخد - 519ماده 

  ل ی قب   ن ی ا   ج ی ترو   در   عامدًاو    عالمًا  ای  بكاهد  یخارج  ای   یرانیا  نقره  ای  طال   مسكوکات  مقدار  از   آن   رینظا  و  دن یبر  ،دن یتراش  لیقب  از  هر نحو  به   تقلب  قصد  به   هرکس

 .شودیم محكوم سال محروم از حقوق اجتماعی( 2و  5)تعزیر درجه  سال  سه  تا كی از حبس  به دینما کشور  داخل را آن  ا ی   شرکت   مسكوکات 

  باشدمی گذشترقابلیغجرم مطل  و   کیماده  جرم مودوع این . 
 قانون مجازات اسالمی خواهد بود.  134مشمول تعدد مادی مودوع ماده ، ترویص کننده و وارد کننده به کشور فرد واحد باشد مودوع هرگاه تخدیش کننده 

 نامشروع باشد.  ی استفادهمخدوش کردن سکه، در صورتی جرم است که سکه از نوع طال و نقره بوده و به قصد  -1نکته 

 داشتن قصد تقلب را شرط تحقق جرم دانسته است.  ایرانی یا خارجی، ینقرهدر کاستن از تعداد مسکوکات طال یا   گذارقانون -2نکته 

 ممکن است.  یوسیلهطال و نقره، کاستن از مقدار طال و نقره به هر  یسکهتخدیش  -3نکته 

بهار آزادی متعلق به دیگری بدون رضایت وی که باعث کاهش نیمی از وزن آن شود، موجب تحقق جرم    ی سکهسوراخ کردن    -4نکته  

 خریب است.ت

 است.  شدهین یبشیپ داخلی و خارجی مورد معامله  ینقرهدر قانون تعزیرات، بزه تخدیش برای مسکوکات طال و   -5نکته 

 از شرایط تحقق جرم نیست. یساز هیشب در تقلب در مسکوکات، مخدوش کردن مسکوکات طال و نقره،   -6نکته 

 مخدوش، نسبت به مسکوکات طال و نقره جرم است.  های سکهترویج  -7نکته 

تا گردنبند بسازد، در چنین حالتی وی هیچ جرمی انجام    نماید میقانونی    های سکهزرگری مبادرت به برداشتن مقداری طال از    -8نکته  

 نداده است.

ی از وزن آن شود موجب تحقق جرم  بهار آزادی متعلق به دیگری بدون رضایت وی که باعث کاهش نیم  یسکهسوراخ کردن    -9نکته  

 .گرددمیتخریب 
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 نقره   و   طال   ر ی غ   مسكوک   فروش   و   د ي خر   ا ي   ج ي ترو   و   نمودن   وارد   ا ي   قلب  - 520ماده 

  و  دیخر  مورد  ا ی  کند  شرکت  هاآن  جیترو  در  ا ی  دینما  کشور  داخل  را  هاآن  عامداً  عالماً  ای  بسازد   را  نقره  و  طال  از  ریغ  یخارج  ای  یداخل  جیرا  مسكوکات  هیشب  هرکس

 .شودی م محكوم سال محرومیت از حقوق اجتماعی( 2و  5)تعزیر درجه  سال سه تا  كی از حبس به  دهد قرار فروش

   باشدمی گذشترقابلیغو است و فوری جرم مودوع این ماده مطل . 
   که مرتكب دو جرم شده و    گرددمیبخرد و سپس بفروشد و نسبت به آن علم داشته باشد از  اهر ماده چنین مستفاد  را    520مذکور در ماده    یسكههرگاه فردی

 قانون مجازات اسالمی خواهد بود.  134عمل وی نیز مشمول ماده 

 .باشدمیجرم مطلق و فوری در مورد ساختن شبیه مسکوکات رایج داخلی و خارجی از طال و نقره صحیح  -1نکته 

 از شرایط تحقق جرم است.  سازی شبیهمسکوکات  یکلیهتقلب در ساختن  -2نکته 

. وی به تقلب  فروشدیم بهار آزادی تقلبی درست کرده و آن را با ذکر تقلبی بودن نصف قیمت به دیگری    ی سکهشخصی یک    -3نکته  

 .شودمیی تقلبی محکوم سکه و فروش سکه
 آن  ش يتخد اي  و  جيترو و  هی ته و  سكه قلب جرائم در  يهمكار عذر - 521ماده 

  ضمن در ای ندینما مطلع جرم ارتكاب از را بیتعق نیمورأم ،هیقض کشف از قبل شوندیم(  520) و( 519) و( 518) مواد در مذکور مئجرا  مرتكب که یاشخاص هرگاه
  شنهادیپ  به  بنا  کنند  ییراهنما  و  کمك  جرم  کشف  در   یمؤثر  نحو به  را  دولت  نیمورأم  ای آورند  فراهم  را  نیریسا  بیتعق  لیتسه   موجبات  خود  اقرار واسطه  به  بیتعق

  مگر   شوند یم   معاف   حبس   مجازات  از   مورد  حسب و   شود ی م  داده   متناسب   ف ی تخف   آنان   مجازات   در   دادگاه  ص یتشخ  با  ای  و  دادگاه  موافقت  و   مربوط  یئقضا  حوزه   سیئر
 .شد خواهند معاف مذکور یهامجازات  هیکل از  صورت نیا در که اندکرده توبه یریدستگ از قبل شود  احراز که آن

  ها آنقبل از دستگیری توبه کنند، در مجازات    اند شدهتقلب    ی سکهم مربوط به تهیه و ترویج  هرگاه اشخاصی که مرتکب جرائ  -1نکته  

 . شودمیتخفیف مناسب داده 

از دستگیری توبه    -2نکته   بعد  به جرم خود نماید، نچنانچه متهم  اقرار  نیز  تخفیف مجازات    از معافیت یا   تواندمیکرده و در دادگاه 

 قانون مجازات اسالمی )تعزیرات اسالمی( استفاده کند.  520الی  518قلب موضوع مواد   یسکهم مربوط به تهیه و ترویج اتهامات جرائ
 آن   ملحقات   و   سكه   قلب   م ئ جرا   ي ل ی تكم   فر ی ك   عنوان   ه ب   ي ل ی تحص   اموال   ضبط  -522ماده 

 .شودی م ضبط دولت نفع   به  ریتعز عنوان به   زین مذکور موارد قیطر از یلیتحص اموال هیکل( 520و )( 519) و( 518) مواد در مقرر یهامجازات  بر عالوه

قلب تحصیل شده به عنوان تعزیر به    یسکهم مربوط به تهیه و ترویج  ات اسالمی اموالی که از طریق جرائمطابق قانون مجاز  -1نکته  

 . گرددمینفع دولت ضبط 

 ريتزو و جعل ـ پنجم فصل

 ر يتزو و جعل فيتعر - 523ماده 

  ای  مهر  ساختن  ای  سند  ای  نوشته  ساختن:  از  عبارتند  ریتزو  و  (باشد می)جرم جعل جرمی مطلق است و قصد انتفاع جاعل در تحقق آن شرط ن  جعل

  ا ی  محو  ای  الحاق  ای  )در اسناد جعلی خود فرد هم جرم کیفری و جعل است(  بردن   قلم  ای  دنیتراش  ای  دن یخراش  ، یررسمیغ  ای  یرسم  اشخاص  یامضا

 ا ی  یقیحق  خیتار   به  نسبت  سند  خیتار  ریتأخ  ای  میتقد  ای  )اگر تمام متد سند سیاد گردد عمل اتالف و تخریب سند است نه جعل(  کردن  اهیس  ای  اثبات

، جعل نیست مگر اینکه مصدق  )جعل در فتوکپی اسناد  هانیا  رینظا  و  آن  صاحب  اجازه  بدون  یگرید  مهر  بردن  بكار  ای  گرید  نوشته  به  یانوشته   الصاق

، امضاء، عالمت یا  مثل تمبر، مهربه لحاظ نص مادد موضوع جعل باید سند یا نوشته و یا سایر چیزهای مقرر در قانون  )  .تقلب  قصد  به  باشد(

تغییر   نتیجه  باشد در  نقاشیایرایانه  یهابرنامه  یمتقلبانهمنگنه  تابلو  مهندسی از شمول موارد مقررد خارج    یهانقشه، نوارهای کاست و  ، 

 . (است

 جرم جعل، خراشیدن و محو کردن بخشی از حروف و تراشیدن و محو نمودن با وسایلی چون تیغ است. در   -1نکته 

این    -2نکته   نباشد. در  قابل خواندن  به طوری که متن سند  به دیگری ریخته،  مقداری جوهر سیاه، روی سند متعلق  شخصی عمداً 

 عمل مرتکب تخریب است.  یمجرمانهفرض عنوان 

 مهر دیگری از مصادیق جعل مادی است. کار بردندیگری از مصادیق جعل مادی و به    ساختن مهر -3نکته 

 عمومی دیوان عالی کشور رجوع کنید.  هیئت 3/1336/ 30-1188در رابطه با این ماده به رأی وحدت رویه  -4نکته 

 . اندیمادمهر دیگری از مصادیق جعل  کار بردنساختن مهر دیگری و به  -5نکته 

، بنابراین کسی که مندرجات سند مجعول را تغییر دهد  نباشداست که خود آن ساختگی و تقلبی    تصورقابلجعل در چیزی    -6نکته  
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 جاعل نیست. 

که در آن ضرری به غیر وارد شده باشد، البته در جعل ضرر آنی شرط    آیدمیقلب حقیقت در صورتی جعل و تزویر به حساب    -7نکته  

 (497ص  ،همان ،)دکتر گلدوایان ه متضمن ضرر به دیگری باشد باز هم جعل تحقق یافته است.نیست بلکه اگر سند بالقو

 ق.م.ا( 5)ر.ک ماده  مقام اعتبار به  گانهسه ي قوا و رهبر نوشته جعل - 524ماده 

 ریتزو ای جعل  به علم با ا ی کند  جعل آنان مقام اعتبار به را قوه سه یساؤر ا ی و یرهبر مقام (غیررسمی)حتی  دستخط ای فرمان ای  مهر ای ءامضا  ای احكام هرکس

 . شد خواهد محكوم سال محروم از حقوق اجتماعی( 3و  3)تعزیر درجه  سال پانزده تا سه از  حبس به د،ینما استعمال

 . شودمیدر صورتی که جاعل از سند مجعول استفاده کند، به مجازات جعل و استفاده از سند مجعول محکوم   -1نکته 

 در مورد جعل و استفاده از سند مجعول، هرگاه توسط شخص واحدی انجام گیرد، از باب تعدد مادی قابل پیگرد است. -2نکته 

که    -3نکته   احراز    ینامهیگواهشخصی  گواهینامه  بودن  پلیس جعلی  مأمور  به  آن  ارائه  هنگام  ولی  کرده  را جعل  ،  شودمیرانندگی 

 م مختلف شده است.سند مجعول از باب تعدد مادی جرائ  مرتکب جرم جعل و استفاده از

همرنگ آن    یابرگهآن را با    ی هاسوراخو    آورد میابطال سوراخ شده است به دست    ی نشانهبانک ملی را که به    پولچک »الف«    -4نکته  

. در این فرض جعل مادی استفاده از سند مجعول و کالهبرداری محقق شده  دهدمیو در قبال خرید مالی از »ب« آن را به او  پوشاندیم
 است.
 ي بانك   اسناد   و   اسكناس   جعل   ، ها دادگاه   احكام   جعل   ، ي دولت   هاي دستگاه   عالمت   و   مهر   وزرا،   مهر   و   امضاء   جعل   -  525ماده  

  سال  ده  تا  كی  از  حبس  به  وارده  خسارت  جبران  بر  عالوه  دینما   کشور  داخل  ای  کند  استعمال  ریتزو  ای  جعل  به  علم  با  ای  کند  جعل  را  لیذ  یایاش  از  یكی  هرکس

 : شد خواهد محكوم سال محرومیت از حقوق اجتماعی( 3با  4)تعزیر درجه 

  مجلس   ای  یاسالم   یمجلس شورا  ندگانینما  ای  نگهبان  ی شورا  یاعضا  یامضا  ای  مهر  ا ی  وزرا  ای  جمهوررئیس   اول   معاون  دستخط   ا ی  مهر  ای  ءامضا  ای  احكام.  1
 .آنان  یرسم مقام ثیح از یدولت نیولؤمس و کارمندان ای ساؤر از یكی ای قضات ای خبرگان

 ا ی  (شودمین   یردولتیغسسات  و مؤ  هاشرکتشامل    مادد)پم مجازات اید    یدولت  ادارات  ای  سساتؤم  ای  هاشرکت  از   یكی   عالمت  ای  تمبر  ای  مهر.  2
 .ی اسالم انقالب ینهادها

  ا ی  اسناد  (اند شدد)اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقالب فرهنگی ذکر ن  ای  هادادگاه  احكام.  3

 .یدولت خزانه از صادره یهاحواله
 .رودی م بكار نقره  ای طال اریع  نییتع یبرا که یعالمت ای منگنه. 4
  .ی بانك  تعهدآور  اسناد  ریسا  و  هابانك   طرف  از  صادره  یها چك  ای  هابانك   طرف  از  شده  قبول  یهابرات   رینظ  یبانك  اسناد  ای  یخارج  ای  یداخل  جیرا  اسكناس.  5

 . (شودمی)ساختد سربرد ادارات مشمول اید مادد ن 
 ق تبصره

 ا ی  یمل  استاندارد  مئعال   و  نام  از  خدمات  و  داتیتول  تیفیک  در  شبهه  یالقا  منظور  به   و  یالملل نیب  و  یداخل  یرسم  مجوز  و  مستندات  داشتن  بدون  و  عمداً  هرکس
 . شد   خواهد   محكوم   ماده   ن ی ا   در   مقرر   مجازات   حداکثر   به  دینما استفاده یالمللنیب

وی مرتکب   شود میو آن را به مأمور مرز نشان داده ولی موفق به خروج از کشور ن کند میرا جعل  یاگذرنامهدر مورد کسی که    -1نکته 

 تعدد مادی به ارتکاب دو جرم مختلف شده است.

وراث از طریق جعل امضاء در دفتر اسناد رسمی از مصادیق جعل و انتقال مال غیر    یبقیهاقدام احراز ور ه در انتقال سهم    -2نکته  

 است.

 .شودمیمحسوب  ایجداگانهطبق نظر دیوان عالی کشور، استفاده از سند مجعول توسط جاعل، جرم  -3نکته 

 است.ساختن متقلبانه و غیر قانونی مهر اعضای شورای نگهبان به اعتبار مقام آنان جعل  -4نکته 

از سند مجعول در مورد احکام    -5نکته     تعهدآوریکسان است. همچنین است مجازات جعل اسناد    هادادگاهمجازات جعل و استفاده 

 بانکی.

 ولین دولتی، نمایندگان مجلس خبرگان و وزراء به اعتبار مقام رسمی آنان جرم است.جعل امضاء کارمندان و مسؤ -6نکته 

در صورتی جرم است که به منظور القاء در کیفیات تولیدات و بدون مجوز رسمی    المللی بینم استاندارد ملی یا  استفاده از عالئ  -7نکته  

 و عمدی باشد.

، جرم ویژه است و مجازات جعل را در پی خواهد  المللیبینم استاندارد ولی یا  عمدی و بدون مجوز از نام و عالئ  یاستفاده  -8نکته  
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 داشت.

 یکسان است.  هادادگاهدر مورد احکام    مجعولمجازات جعل و استفاده از سند  -9نکته 
 ي اسیس تیامن و  نظام زدن برهم اي  يبانك  اي يپول وضع  در  اخالل  قصد به  ي بانك  اسكناس جعل - 526ماده 

  یبانك  تعهدآور  اسناد  ریسا  و  هابانك  از طرف  صادره  یهاچك  ای  هابانك   طرف  از  شده  قبول  یهابرات   رینظ  ی بانك  اسناد  ای  یخارج   ای  یداخل  جیرا  اسكناس  هرکس
  ا ی  جعل  یاجتماع  و   یاسیس  تیامن و  نظام   زدن  برهم  ای  یاقتصاد  ا ی  یبانك  ای یپول  وضع  در  اخالل  قصد   به را   خزانه  از  صادره  یها حواله   ای  بهادار  اوراق   ا ی  اسناد  ز ین  و

سال محرومیت   3با    2)تعزیر درجه    سال   ست ی ب   تا   پنج  از   حبس   به   نشود  شناخته  محارب  و  مفسد  چنانچه   کند،  استفاده  بودن  مجعول  به   علم  با  ای  دینما  کشور  وارد

 . شود ی م   محكوم   از حقوق اجتماعی( 

 اگر به قصد برهم زدن نظام اقتصادی و پولی باشد مجازات محارب را دارد. جعل اسکناس رایج داخلی و خارجی  -1نکته 

 برهم زدن نظام و امنیت سیاسی از شرایط تحقق جعل اسناد بانکی است. قصد  -2نکته 

این مطلب »اخالل«    -3نکته   به  توجه  با  به هر صورت جرم است.  نظام صادراتی کشور  در  و تشکیالت جهت »اخالل«  باندی  اقدام 

 . کندمییادشده در متن قانون با »انگیزه« تطبیق 
 يل یتحص مدرک جعل - 527ماده 

در خصوص   از مدارک دانشگاهی را  گفت غیر  توانمی)  هادانشگاه  یلیتحص  زنمراتیر  ای  هیدییتأ  ای  یلی التحصفارغ  ای  لیتحص  به  اشتغال  مدارک  هرکس

  بودن   یجعل  به   علم  با  ای  کند  جعل  را  یخارج  التی تحص  یهاارزش نامه  ا ی   کشور  از   خارج  ا ی  داخل  ی قات ی تحق   و  ی عال   آموزش  سسات ؤ م   و  (شودمیشامل ن  زنمراتی ر

  محكوم خواهد  سال محرومیت از حقوق اجتماعی( 2با  5)تعزیر درجه  سال سه تا كی از حبس به ،خسارت بر جبران عالوه قرار دهد استفاده مورد را آن

  از   ینحو  به  ای  باشد  یاسالم  انقالب  ینهادها  ای  هایشهردار  ای  دولت  به  وابسته  سساتؤ م  و   هاسازمان  ای  هاوزارتخانه  کارکنان  از  یكی  ،مرتكب   که  یصورت  در  .شد
 .گرددیم  محكوم مجازات حداکثر به  باشد   داشته   شرکت   ی جعل   اوراق   و   مدارک   از   استفاده  ای جعل امر در انحاء

و مؤسسات آموزش عالی، با ماده قانون معینی از قانون تعزیرات قابل    هادانشگاه  یل یالتحصفارغجعل مدارک اشتغال تحصیل یا    -1نکته  

 مجازات است.

داخلی که در دادگاه نیز    یهادانشگاهدولتی مهم است به جعل ریزنمرات تحصیلی یکی از    هایسازمان»الف« کارمند یکی از    -2نکته  

 .کندمیونی و جبران خسارت در خصوص آن جرم محکوم . دادگاه او را به حداکثر مجازات حبس قانکندمیبه جرم خود اقرار 
 آن   از   استفاده   ا ي   ي ردولت ی غ   ي عموم   سسات ؤ م   عالمت   و   مهر   جعل  - 528ماده 

  بر   عالوه  دینما  استعمال  جعل  به  علم  با  ای  جعل کند  را  هایشهردار  مانند  یردولتیغ  یعموم  ینهادها  ای  سساتؤم  ای  از ادارات  یكی  عالمت  ای  منگنه  ای  مهر  هرکس

 . شد خواهد محكوم سال محرومیت از حقوق اجتماعی( 2با   5)تعزیر درجه  سال  سه تا ماه شش   از حبس  به وارده خسارت جبران

 آن  از استفاده  اي يردولتیغ يهاشركت عالمت  و مهر جعل - 529ماده 

 دینما  استعمال  ،جعل   به   علم  با   ا ی  کند  جعل  را  هاتجارتخانه   از  یكی  ا ی   است   شده   ل ی تشك   قانون   مطابق   که   ی ردولت ی غ   ی ها شرکت   از ی كی   عالمت  ای  منگنه   ای  مهر  هرکس

 . شد خواهد محكوم و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی( 6)تعزیر درجه  سال دو تا ماه سه از حبس به وارده  خسارت بر جبران عالوه

 .شودمیجرم است و مرتکب عالوه بر جبران خسارات وارده به حبس محکوم  ها شرکتجعل عالمت  -1نکته 
 ي ردولتیغ سساتؤم و نهادها عالمت و  مهر  از رمجازیغ استفاده - 530ماده 

 ضرر   هاآن  منافع  و   حقوق  به   که   یق یبه طر  و   آورد  به دست  مجوز   بدون   را   قبل  مواد   در  مذکور  یهاتجارتخانه   ای  هاشرکت   ای  ادارات  عالمت   ای  منگنه   ای  مهر  هرکس

  ( و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی   6)تعزیر درجه    سال   دو   تا   ماه   دو   به   وارده  خسارت  بر جبران  عالوه  گردد  آن  استعمال  سبب   ای  کند  استعمال  آورد  وارد

 . ( آوردن به حقوق و منافع   ضرر وارد   ، جرم موضوع اید مادد جرمی مقید به نتیجه است )   . شد   خواهد   محكوم   حبس 

 جعل در  يهمكار عذر - 531ماده 

  ب یتعق  از  بعد  ا ی  کنند  یمعرف  ،بودن  درصورت  را  نیمرتكب  ریسا  و  دهند  اطالع  دولت  به  بیتعق  از  قبل  هرگاه  اندشده  قبل  مواد  در  مذکور  مئجرا  مرتكب  که  یاشخاص
 . شد خواهند  معاف مجازات از ای و شودیم داده فی تخف آنان مجازات در مورد حسب ندینما فراهم را هاآن  یریدستگ لیوسا

 فهیوظ  ياجرا  در يرسم اسناد  در دولت كارمندان جعل - 532ماده 

ن  در   خود  فهیوظ  ی اجرا  در  که   یدولت  مسئوالن   و  کارمندان   از  كیهر مادد  اید  افراد غیر کارمند مشمول  اعمال توسط  اید    و  احكام   (شودمی)انجام 

از اسناد    اسناد  و  هانوشته   و  راتیتقر ، جعل در اسناد رسمی  و جعل در آن  شودمیرسمی شناخته ناست ولی سند    االجراالزم)چک هرچند 

 ای   کرده  فیتحر  را  خطوط  ای   مهر  ای   ءامضا  ای  ساخته  را  یمهر  ای   ءامضا  نكهیا  از  اعم  کند  ریتزو  یرسم  اوراق  و  هانوشته   از  هاآن   ریغ  و  دفاتر  و  سجالت  و  نیست(
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سال    2با    5تعزیر درجه  )  سال  پنج  تا  كی  از  حبس  به  وارده  خسارت  جبران  و  یادار  یهامجازات   بر  عالوه  دهد  رییتغ  را  اشخاص   یاسام  ای  کند  الحاق  یاکلمه

رجوع کنید به مادد )   . خواهد شد  محكوم  ینقد  یجزا  (6نقدی درجه  )جزای    الیر  ونیلیم  ی س  تا   شش  پرداخت  به   ای  محرومیت از حقوق اجتماعی(

 (. قانون ثبت اسناد و امالک 100

 كارمند  ریغ  توسط يرسم اسناد جعل - 533ماده 

  مسئول جعل معنوی توسط غیر کارمند یا  )اید مادد ناظر بر جعل مادی است چراکه جعل مفادی یا    ستندین  ی دولت  مسئول  ای   کارمند  که  یاشخاص

  2با  5)تعزیر درجه  سال  سه تا ماه شش از حبس به وارده خسارت بر جبران  عالوه شوند قبل ماده در مذکور مئجرا از یكی مرتكب هرگاه نیست( ر ی پذ امکان

 . شد خواهند محكوم  ینقد یجزا الیر ونیلیم هجده  تا سه ای سال محرومیت از حقوق اجتماعی(

 دولت  مورأم و مادي يمفاد جعل - 534ماده 

باشند(توانمیافراد فوق    )مرتکبید جعل مفادی صرفاً  یعموم  خدمات  به  نیمورأم  و  یئقضا  مراجع  و  یدولت  ادارات  کارکنان  از  كیهر   ر ی تحر   در   که   ند 

 ا ی مهر ،یرسم مقامات  از یكی نوشته و گفته ای دهند رییتغ را آن مضمون ای  موضوع نكه یا از اعم شوند ریتزو و جعل مرتكب  فشان ی وظا   به   راجع   ی قراردادها   و   ها نوشته 

  )جعل معنوی(  دهند،  جلوه  شده   اقرار  است  نشده  اقرار   بدان  که   را  یزیچ  ای  باطل  را  یحیصح  ای  حیصح  را  یباطل  امر  ای  کنند  فیتحر  را  نیطرف  از   یكی   راتیتقر

  ی س   تا  شش  ای  اجتماعی(سال محرومیت از حقوق    2با    5)تعزیر درجه    سال  پنج   تا  كی  از  حبس  به  وارده  خسارت  جبران  و  یادار  یهامجازات   بر  عالوه

 ی خواستهو آن در صورتی است که تمام  باشد میجعل مفادی به صورت ترک فعل نیز قابل تحقق  ) .شد خواهند محكوم ینقد یجزا الیر ونیلیم

 . (طرفید قید نگردد

را    -1نکته   را معامله  آن  اسم کسانی که  به  را  فرض سردفتر مرتکب جعل    اند نکردهسردفتری عامداً سندی  این   بت کرده است. در 

 معنوی شده است. 

 :شوندمییا معنوی محسوب  ی مفاد موارد زیر جعل  -2نکته 

 امر باطلی را صحیح یا امر صحیحی را باطل جلوه دادن  (1

 است، اقرار شده جلوه دادن چیزی را که بدان اقرار نشده  (2

 تقریرات یكی از طرفین دعوا را تحریف کردن (3

» من را پرداخت کردم« نوشته است » من را پرداخت نکردم«،    اظهارات خریدار به جای اینکه نویسد  سردفتری در انعکاس   -3نکته  

 این عمل سردفتر، جعل معنوی است.

با وجود اقرار متهم در دادسرا به    کندمیاتهام را وفق کیفرخواست دادسرا قرائت  قاضی دادگاه عمومی جزای، موضوع و دالیل    -4نکته  

»قبول ندارم« ولی منشی دادگاه نوشته »قبول دارم«. در این فرض عمل منشی دادگاه از مصادیق    کندمیعنوان دفاع در محکمه اعالم  
 جعل معنوی است. 

، در حین تنظیم سند، مصداق  قرار داردواقع مورد نظر طرفین    برخالفدن مطلبی  اقدام دفتردار  بت اسناد در مورد اضافه کر  -5نکته  

 مجرمانه جعل مفادی است.

خیر در پرداخت  من را به قصد  با خریدار، جریمه تأ  آمدهعملبه  تبانی  بر اساسبنگاه معامالتی در بیع نامه تنظیمی    مسئول   -6نکته  

ریال   به جای روزی پنجاه هزار تومان، روزی پنج هزار  به فروشنده و نفع خریدار  به  . عنوان فعل ارسدینویمضرر  تکابی جعل معنوی 
 بنگاه با معاونت خریدار است. مسئولاعتبار سمت 

 مجعول اسناد از استفاده - 535ماده 

 ماه  شش از حبس به وارده خسارت بر جبران عالوه دهد قرار استفاده مورد ریتزو و جعل به علم  با را( 534)  و( 533) و( 532)  مواد  در مذکور مجعول اوراق هرکس

 داشتدنگه)صرف    .شد  خواهد  محكوم  ینقد  یجزا   الیر  ونیلیم  تا هجده  سه  به  ای  سال محرومیت از حقوق اجتماعی(  2با    5)تعزیر درجه    سال  سه  تا

)هرگاد جاعل مرتکب استفادد از سند مجعول هم  فادد از سند و اوراق مجعول نیست(، استون استفادد از سند و اوراق مجعولسند مجعول بد 

 قانون مجازات اسالمی خواهد بود(. 134شود عمل وی مشمول مادد 

 ي عاد يهانوشته و  اسناد در جعل - 536ماده 

  بر   عالوه  دهد  قرار  استفاده  مورد  را  هاآن   ر یتزو  و  جعل  به  علم  با  ای  کند  ر یتزو  ای  جعل  یررسمیغ  یهانوشته   ای  اسناد  در  )اعم از کارمند و غیر کارمند(  هرکس

  ی نقد  یجزا  الیر  ونیلیم  دوازده  تا  سه  به  ای  و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی(  6)تعزیر درجه    دو سال  تا  ماه  شش  از  حبس   به  وارده  خسارت  جبران
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 . شد  خواهد محكوم

 در متن چک مبلغ آن را افزایش دهد، مرتکب جرم جعل سند عادی شده است. ی کاردستچک با  ی دارندههرگاه  -1نکته 

کرده و با آن کاال خریده باشد، مرتکب سرقت، جعل سند عادی    سازی شبیهرا در چک    چکدستهاگر سارق امضای صاحب    -2نکته  

 چک و استفاده از سند مجعول مذکور شده است. 

از    -3نکته   استفاده  جرم  برای    یهانوشتهدر  جعل  به  علم  با  استفاده  مجعول،  اعمال    کنندهاستفادهغیررسمی  شرط  قانونی  نظر  از 

 مجازات است.

 قابل گذشت است. جرم مندرج در این ماده،  -4نکته 

 در امضای صاحب حساب از مصادیق جرم کالهبرداری است.  سازیشبیهصدور چک از حساب دیگری بدون   -5نکته 
 ي عموم و  يدولت مدارک و تيهو اوراق از  برداريعكس - 537ماده 

  مهر   به   ممهور   د ی با   شود  اصل  با  اشتباه  موجب  که  یصورت  در  مشابه  مدارک  ریسا  و  یعموم  و  یدولت  مدارک  و  یشخص  تیهو  اوراق  ،ییشناسا  کارت  از  برداریعكس 
  و   مدارک  گونهنیا  کنندگانه یته   و  شودیم  محسوب  جعل  فوق  عمل  صورت  نیا  ریغ  در  باشد،ی م  عكس   ای  رونوشت  مدارک  آن  دهد   نشان   که   باشد   ی عالمت   ا ی 

و عدم محرومیت از حقوق    6)تعزیر درجه    دو سال  تا  شش ماه  از  حبس  به  خسارت  جبران  بر  عالوه  ،عامداًو    عالماً  ی اصل  یبجا  هاآن  از  کنندگاناستفاده

 . شد  خواهند محكوم  ینقد یجزا الیر ونیلیم دوازده تا  سه  به ای و اجتماعی(

اصل با عکس، موجب اشتباه    یکنندهمشخصاز مدارک دولتی و عمومی، در صورتی جرم است که بدون عالمت    ی بردارعکس  -1نکته  

 شود.

مانند    یبردارعکس  -2نکته   اوراق هویت شخصی،  به    ینامهیگواهاز  باید ممهور  با اصل شود،  اشتباه  رانندگی در صورتی که موجب 

 مهری یا عالمتی باشد که نشان دهد مدارک مزبور رونوشت یا عکس است. در غیر این صورت، در حکم جعل است. 

عنوان اصل ارائه شود،   رانندگی که کامالً شبیه اصل است به افسر راهنمایی و رانندگی هرگاه به  ینامهی گواهفتوکپی    یارائه  -3نکته  

 جرم است.
 يپزشك  يگواه جعل -538ماده 

ن)  دادگاه  به  میتقد  ی برا  ای  فهیوظنظام  ای  دولت  خدمت  از  یگرید  شخص  ای  خود  تیمعاف  یبرا   یگرید  توسط  ای  شخصاً  هرکس  (شودمیدادسرا را شامل 

  ونیلیم  شش  تا  سه  به  ای  (و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی  6)تعزیر درجه    كسالی  تا  ماه  شش  از  حبس  به  کند  جعل  بیطب  اسم  به  یپزشك   یگواه

 . شد  خواهد محكوم ینقد یجزا الیر

 است.  استفاده کند و چه نکند مرتکب جعل شده ی در این ماده مطلق است چه از گواه  جرم ارتکابی -1نکته  
 پزشك ي سو از واقع   خالف نامهقيتصد صدور - 539ماده 

)اعم از    تیمعاف  یبرا  یشخص  درباره  (شودمی)جعل محسوب ن  واقع  برخالف  نامهقیتصد  (شودمیمنشی محقق ن  مثالً  رپزشکیغ)توسط    بیطب  هرگاه

. . )اعم از دادسرا و دادگاد و شورای حل اختالف و .  یئقضا  مراجع  به  میتقد  یبرا  ای  فهیوظنظام  ای  یرسم  ادارات  در  خدمت  از  معافیت دائم یا موقت(

  ی نقد  یجزا  الیر  ون یلیم  دوازده  تا  سه  به   ای  و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی(  6)تعزیر درجه    دو سال  تا  ماه  شش  از   حبس   به  بدهد  (باشد می

  رشوه  یبرا مقرر مجازات به ،مه یجر عنوان  به آن ضبط و استرداد بر عالوه گرفته  انجام یوجه  ای مال اخذ واسطه به مزبور نامهق یتصد هرگاه ؛ وشد خواهد محكوم

 و نیز   دد شود و چه نشود جرم استبرخالف واقع توسط پزشک چه از آن استفا  نامه قیتصد )با توجه به اینکه صرف    .گرددی م  محكوم  رندهیگ

 گواهی(. کننددافتی در)در خصوص پزشک نه شخص باید افزود جرم موضوع اید مادد از جرائم مطلق است(

تقدیم   ا ی  فهی وظنظامپزشکی خالف واقع، هرگاه توسط طبیب و برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا   ینامهقیتصدصدور  -1نکته 

 به مراجع قضائی صادر شود، جرم است.

. عمل طبیب در این حدّ،  دهدمیشخصی به طبیب مراجعه و پزشک به او گواهی خالف واقع برای معافیت از خدمت سربازی    -2نکته  

 تصدیق برخالف واقع است.

 صادر شود جرم است.  فهی وظنظامخالف واقعی پزشکی در صورتی که برای معافیت از خدمت  ینامهقیتصد -3نکته 

و در ازای آن وجهی دریافت نماید، دادگاه طبیب را،    صادر کندشخصی    ی دربارهواقع    برخالف  یانامهقی تصدچنانچه طبیبی    -4نکته  

 . کندمیفقط به مجازات رشوه گیرنده محکوم 
 واقع  خالف قيتصد صدور - 540ماده 
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  مرتكب   )در اینجا جرم مقید است(  آورد  وارد  دولت  خزانه  بر  یخسارت  که  آن  ای  باشد  یثالث  شخص   موجب ضرر  که  واقع  خالف  هاینامهتصدیق   ریسا  یبرا

 . شد خواهد  محكوم ینقد یجزا الیر ونیلیم دو  تا هزار ستیدو به   ای ضربه( 74) تا شالق به  وارده خسارت بر جبران عالوه

از پزشک صادر    های نامهتصدیق  -1نکته   به  شوندمیخالف واقع که توسط اشخاصی غیر  ، اصوالً در صورتی که موجب ورود خسارت 

 دولت گردد، جرم است.  یخزانهشخص  الث یا 
 ي گري د يجا به  آزمون در شركت -541ماده 

 خارج  به دانشجو اعزام ،معلمت یترب مراکز ،سراهادانش ،یعال آموزش مؤسسات و هادانشگاه یورود از کنكور اعم هاآزمون  از كیهر یاصل داوطلب یجا به هرکس
 مورد   حسب  دینما  شرکت  امتحان  جلسه  در  وه  ریغ  و  هاهنرستان  و  ییراهنما  مدارس  ،هارستانیدب  امتحانات  ای  مزبور  یواحدها  یینها  و  یداخل  امتحانات  ای  کشور  از

و نیز   قیمض)با توجه به تفسیر    . شد  خواهد  محكوم  ینقد  یجزا  الیر  ونیلیم  كی  تا   هزار  ستیدو  به  یانتظام  و  یادار  مجازات  بر   عالوه   داوطلب   و   مرتكب

 (. گرددمیتفسیر به نفع متهم باید گفت موارد اید مادد شامل آزمون کانون وکال و استخدامی قضات و سر دفتران ن

بر مجازات    -1نکته   نماید، حسب مورد مرتکب و داوطلب عالوه  به جای داوطلب اصلی شغل سردفتری اسناد رسمی شرکت  هرکس 

 خواهند شد. اداری و انتظامی به جزای نقدی محکوم 

ورودی    -2نکته   آزمون  در  اصلی  داوطلب  جای  به  است  دولت  کارمند  که  را  کندمیشرکت    هادانشگاهشخصی  او  آزمون  مراقبان   .

 . این عمل جرم محسوب شده و قابل تعقیب کیفری است. کنندمیشناسایی و دستگیری 

، مرتکب جرم خاصی  نمایدمیامتحان شرکت    یجلسهر  آموزش عالی به جای داوطلب اصلی د  مؤسساتکسی که در آزمون    -3نکته  

 غیر از جعل گردیده است. 

»الف« به جای »ب« در آزمون کنکور ورودی سراسری دانشگاه شرکت نموده است، »الف« و »ب« هر دو مسؤولیت جزائی    -4نکته  

 و مجازات آنان یکسان است. دارند

 ی دارند و مجازات آنان یکسان است. یت جزائنده و داوطلب اصلی هردو مسؤولشخص شرکت کن  -5نکته 
 ر يتزو و  جعل هب شروع - 542ماده 

نسخ   1392ق.م.ا. مصوب    122اید مادد به موجب مادد  )  . بود  خواهد   مورد  همان  شده  نییتع  مجازات   حداقل  فصل  نی ا  در  ر یتزو  و   جعل  به   شروع  مجازات

است شدد  رجوع  (ضمنی  نظامیان  تزویر  و  جعل  جرم  خصوص  مواد  )در  به  مسلح   107لغایت    95کنید  نیروهای  جرائم  مجازات  قانون 

 (. 1382مصوب 

 است: شدهین یبشیپ شروع به جرائم زیر به موجب قانون جرم  -1نکته 

 جعل اسكناس داخل  (1

 جعل اسكناس خارجی  (2

 رباییآدم (3

 دارد. شدهنیمع شروع به جرم جعل اسناد عالی، به موجب مقررات خاص جرم است و مجازات  -2نکته 

 يدولت اماكن از هانوشته سرقت  و بپلم و مهر شکستن اي محو ـ ششم فصل

 پلمب اي  مهر شكستن  اي محو - 543ماده 

  بشكند   را  هاآن  عامداً  و  عالماً  یکس  و   باشد  شده  پلمپ  ای  مهر  غیر قضائی()اعم از مقامات قضائی و    یرسم  صالح  مقامات  امر  برحسب  یزیچ  ای  یمحل  هرگاه

 که   یصورت  در   .شد  خواهد  محكوم  سال  دو  تا  ماه  سه  از  حبس  به  مرتكب  شود  یتلق  پلمپ  شكستن  ای   محو  حكم  در  که  شود  مرتكب  یعمل  ای   دینما  محو  ای

  واسطه   به   ارتكاب  اگر   و   شودی م  محكوم  (بدون محرومیت از حقوق اجتماعی  6  )تعزیر درجه  دو سال  تا  كی  از   حبس  به  باشد   شده   مرتكب   آن  مستحفظ

 . بود  خواهد ضربه شالق ( 74) حداکثر ای حبس ماه شش  تا كی مستحفظ مجازات گردد واقع مستحفظ اهمال

بشکند، به حبس از سه ماه تا دو سال  حسب امر مقامات صالح رسمی، محلی مهر شده است. اگر کسی با علم و عمد، مهر را    -1نکته  

 محکوم خواهد شد.
 يدولت اماكن در محفوظ مدارک و  اسناد شدن معدوم ا ي بيتخر ا ي سرقت به  منجر اهمال  - 544 ماده

 حفظ   مورأم  رسماً  که  یاشخاص  نزد  ای  محفوظ  یدولت  اماکن  در   ای  مندرج  یدولت  ضبط  و   ثبت  دفاتر  در  که  یمطالب  ای  دفاتر  ای  اوراق   ای   اسناد  ای  هانوشته   کل   ای  بعض  هرگاه

 اهمال   واسطه  به  که  اشخاص  ریسا  و  مذکور  اسناد  ضبط  و  ثبت  مباشر  و  دفتردار  شود،  معدوم  مقررات  برخالف  ای  بیتخر  ای  ربوده  باشد،   شده  سپرده  هستند  هاآن

 سال   دو  تا  ماه   شش  از  حبس   به  ،است   افتهی  وقوع  مذکور  جرم   (1392قانون مجازات اسالمی مصوب    145)رجوع کنید به مادد    هاآن  (غیرعمدی)
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 . شد خواهند محكوم (عدم محرومیت از حقوق اجتماعیو  6)تعزیر درجه 

 ي دولت  نيمورأم نزد  در ا ي و  يدولت اماكن  در  محفوظ مدارک و اسناد  نمودن معدوم اي  بيتخر اي سرقت - 545ماده 

  سال محرومیت از حقوق اجتماعی(  3با    4)تعزیر درجه    سال  شش  تا  سه  از  حبس   به  فوق  در ماده  مشروح  یهاجرم  اقسام  و  انواع  از  كیهر  نیمرتكب

سال محرومیت از    3با    4)تعزیر درجه    حبس  سال  تا ده  سه  به  شود  الذکرفوق   م ئجرا  از  یك ی  مرتكب  مستحفظ  ای  دارامانت   اگر  و   دیگرد  خواهند  محكوم

 .شد خواهد محكوم حقوق اجتماعی(

اگر سرقت    -1نکته   اسالمی،  قانون مجازات  اماکن دولتی توسط    هانوشتهمطابق  باشد، مجازات    دار امانتاز  یافته  ارتکاب  یا مستحفظ 

 . این نوع تشدید از علل مشدده شخصی است. کندمیسارق تشدید پیدا 
 يدولت اماكن در محفوظ مدارک و  اسناد  نمودن معدوم و  ش يربا عنف به اپلمبيمهر محووشكستن -546ماده 

  د یبربا  را  اسناد  ا ی  نوشته  ا ی  شود  ی تلق  پلمپ  شكستن  ای  محو   حكم  در   که  شود  مرتكب  یعمل   ای  بشكند  ای  دینما  محو   را  پلمپ  ای  مهر  عنف  به  مرتكب   که   یصورت  در
  حاصل  تشدد  و  قهر  از  که  یمئجرا  مجازات  یاجرا  از  مانع  مجازات  نیا  و  شد  خواهد  محكوم  قبل  مواد  در  مقرر  یهامجازات  حداکثر  به  مورد  حسب  کند  معدوم  ای

 . بود نخواهد  است  شده
 

 ن يمقصر  ياخفا و يقانون ني محبوس فرار  ـ هفتم فصل

 .م.ا( ق 134ماده  2ر.ک تبصره ) زندان از فرار - 547ماده 

)در صورتی که به مرخصی برود و بدون عذر موجه خود را در موعد مقرر معرفی ننماید مشمول    دینما  فرار  بازداشتگاه  ای  زندان  از  که  ی زندان  هر

  و اگر   شودیم  محكوم  و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی(  7)تعزیر درجه    حبس  ماه  شش  تا  سه  ای  ضربه(  74تا )  شالق  به  (شودمیفرار از زندان  

)شکستد درب زندان باید    .شد  خواهد  محكوم  مجازات  دو  هر  به  وارده  خسارت  تأمین  بر  عالوه  باشد،  کرده  خراب  را  آن  ای  شكسته  را  زندان  درب  فرار  یبرا

 برای فرار باشد و زندانی عمالً فرار کردد باشد و هرگاد با شکستد درب نتواند فرار کند مشمول تشدید مقرر در اید مادد نخواهد بود(.

 ق تبصره
  محكوم   فوق  مجازات  به  و  محسوب  یفرار  ندیننما  یمعرف  موجه  عذر  بدون  مقرر  موعد  در  را  خود  و  رفته  یمرخص  به  هازندان   نامهنییآ  مطابق  که  یانیزندان

توأ  .گردندیم زندان  از  مادد  )فرار  مشمول  که  متفاوت  جرم  دو  و  مجازات  دو  با  است  واحد  جرمی  زندان  درب  تخریب  با  قانون   134م 

 (. شودمیمجازات اسالمی ن

سر    -1نکته   به  زندان  در  و  است  ابد  حبس  به  محکوم  که  فرار  بردمیفردی  زندان  از  را    کندمی،  زندان  درب  زندان  از  فرار  برای  و 

 ، این امر مصداق تعدد مادی است.شکندیم

فرار    -2نکته   آن  از  زندان  درب  با شکستن  را  کندمیشخصی  وی  زندان    توانمی.  از  فرار  مجازات جرم  درب    یوسیلهبهبه  شکستن 

 محکوم کرد.
 ي زندان ا ي متهم فرار  به  منجر اهمال  و تسامح - 548ماده 

 یاهمال  و  مسامحه  فهیوظ  انجام  در  بوده یزندان  فرد  ای  متهم  مراقبت  ای  )به معنی هموارد نزد کسی بودن است(  مالزمت ای  حفظ  به  موظف  که  یمورأم  هرگاه

و در صورت عمد مأمور در فرار زندانی موضوع خارج از    باشدمی  غیرعمدیجرائم    یزمرد)جرم موضوع اید مادد در    دینما   )غیر عمد(

 (. باشد میبحث اید مادد 

ر  ابد جرم با توجه به غیسال محرومیت از حقوق اجتماعی که البته    2با    5)جرم درجه    حبس  سال  سه  تا  ماه  شش  به  شود  یو  فرار  به  منجر  که

 . شد خواهد محكوم الیر ونیلیم هجده تا  از سه ینقد یجزا ای (گرددمیعمد بودن مشمول اید محرومیت قرار ن

 ، مطلق است.کندمیاو متهم فرار  ی مسامحهجرم مأموری که موظف به مراقبت از متهمی بوده و در ا ر  -1نکته 

بوده فرار کرده، مأمور    -2نکته   به حفظ یا مالزمت یا مراقبت متهم  به دلیل مسامحه و اهمال مأموری که موظف  قانون مجازات  در 

 مالزمت در مفهوم همواره نزد کسی بودن به کار رفته است.  ی کلمهمجرم شناخته شده است. در متن قانونی  
 فرار  در  مواضعه و يتبان اي ل یتسه اي مساعدت - 549ماده 

 ا ی جرائم عمدی است( یزمرد)جرم موضوع اید مادد در  دینما فرار در مساعدت و باشد یاشده  فیتوق ای ی زندان مالزمت ای مراقبت ای حفظ مورأم هرکس

 : شد خواهد مجازات لیذ  بیترت  به دینما  مواضعه و یتبان یو  فرار یبرا ای کند لیتسه   را او فرار راه
  سال   ده  تا  سه  به  باشد  شده  محكوم  هامجازات  نی ا  از  یكی  به  یزندان  ای  و  است  صلب  ای  رجم  ای  اعدام  آن  مجازات  که  باشد  میجر  به  متهم  شدهفیتوق  اگر  :الف
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  به   متهم  شده  فیتوق  ا ی  و  باشد   باال  به   سال  ده  از  حبس  ه یعل  محكوم   ت یمحكوم  اگر   و   سال محرومیت از حقوق اجتماعی(  3با    4)تعزیر درجه    حبس

 چنانچه  و  سال محرومیت از حقوق اجتماعی(  2با    5)تعزیر درجه    حبس  سال  پنج  تا  كی  به  باالست  به  سال  ده  از  حبس  آن  مجازات  که  باشد  میجر

 . شد خواهد محكوم  حبس سال  سه تا ماه شش به باشد الذکرفوق  موارد از ریغ شده فیتوق اتهام ای و  یزندان تیمحكوم
  ل یتحو  عدم  صورت  در  و   باشدیم  یو  دادن  لیتحو  به  موظف  فرار  عامل  باشد،   قصاص  مستوجب  قتل  به   متهم  شده  فیتوق  ا ی  قصاص  به  محكوم  یزندان  اگر   :ب

  عامل   شود  داده   صیتشخ  یخطئ  ای  عمد  شبه  قتل  ای  و  حاصل کند  برائت  و  محاکمه  اباًیغ  متهم  چنانچه  و  ماندی م  یباق  زندان  دری  و  لیتحو  تا  و  شودی م  یزندان
 به  دهنده  یفرار  باشد  قصاص  به   محكوم  چنانچه  شود  ممتنع  یو  لیتحو  ای  و  کند  فوت  یفرار  اگر  و شد  خواهد   محكوم   ( الف )  بند  ل ی ذ  در   شده  ن یی تع  مجازات  به   فرار

 . شد خواهد مقتول محكوم دم یایاول به هید پرداخت
 مال  و  هید  پرداخت  ضامن  (الف)  بند  لیذ  در  شده  نییتع  مجازات  بر   عالوه  فرار  عامل  باشد،  هید  ای  یمال  امر  به  محكوم  کرده  فرار  که  یمحكوم  ای  متهم  اگر:  ج

 . بود خواهد  زین به محكوم

به صورت فعل مثبت مادی و ترک فعل هردو   تواندمیاگر مأمور مراقبت از محبوسی با او مساعدت در فرار نماید، این مساعدت  -1نکته 

 باشد.

. دادگاه مأمور را برای فراری دادن به  دهدمییک مأمور انتظامی، فردی را که متهم به حمل و نگهداری مواد مخدر است فراری  -2نکته 

 . مجازات انفصال از خدمات دولتی از نوع مجازات تکمیلی اجباری است.کندمیز خدمات دولتی محکوم حبس و انفصال ا
 مساعدت قصد به اي يریدستگ  مأمور اهمال  و تسامح - 550ماده 

جرم  ) باشد کرده (عمد   ریغ) اهمال و مسامحه یر یدستگ فهیوظ یاجرا در و بوده یکس یریدستگ مورأم  قانون طبق کهی دولت  نیمورأم و نیمستخدم از كی هر

  تا   هزار   كصدی   پرداخت  به   تشکیل شدد است(  )مساعدت(و عمدی در قسمت دوم    )اهما (  قسمت اول  غیرعمدیموضوع اید مادد از دو قسمت  

  مجازات   بر  عالوه  باشد  شده  یو  فرار   به  منجر  که  بوده  )عمد(  مساعدت  قصد  به  اهمال  و  مسامحه  چنانچه  و  شد  خواهد  محكوم  ینقد  یجزا  الیر  هزار  پانصد

 . شودیم محكوم سال محرومیت از حقوق اجتماعی( 2با  5)تعزیر درجه  سال  سه تا ماه شش  از  حبس به مذکور

 مراقب  اي مالزم  رمحافظ،یغ ي سو از ي زندان فرار در مساعدت - 551ماده 

 مجازات   لیذ  ق یطر  به   آورد  فراهم  را   اند شده  ریدستگ  ای  ی زندان  قانوناً   که   یاشخاص  فرار  موجبات  عامداً   و   نباشد(  549)  ماده  در  مذکور  ن یمورأم  از  فرار  عامل   اگر
 . شد خواهد

سال محرومیت از حقوق    2با    5)تعزیر درجه    حبس  سال  سه  تا  كی  او  مجازات  بوده  صلب  ای  رجم  ای  دائم  حبس  ای  اعدام   به  محكوم  یزندان  چنانچه  :الف

و عدم   6)تعزیر درجه    حبس   سال  دو  تا  ماه  شش   از   مجازات  است   صلب  ای  رجم  ای  اعدام   آن   مجازات  که  بودهی  جرم  به  متهم  یزندان  اگر   و  اجتماعی(

 حبس  سالكی   تا  ماه  سه   او   مجازات   باشد  الذکرفوق  موارد  از   ر یغ  شده  فیتوق  ی قانون  مجازات  ای  و   یزندان   تیمحكوم  چنانچه  و   محرومیت از حقوق اجتماعی(

 . بود خواهد
  ی باق  زندان  در  یو  لیتحو  تا  و  شودی م  یزندان  لیتحو  عدم  صورت  در  و  باشدیم  یو  دادن  لیتحو  به  موظف  فرار  باشد عاملقصاص    به  محكوم  یزندان   اگر  :ب
 . شد  خواهد محكوم مقتول دم یایاول به  هید پرداخت به  دهنده یفرار شود ممتنع یو لیتحو  ای و کند فوت یفرار چنانچه. ماندیم

 دادن  اسلحه قي طر از  فرار در مساعدت - 552ماده 

  یزمرد )جرم موضوع اید مادد در    بدهد  اسلحه  فرار  به   مساعدت  ی برا  شده  فیتوق  ای  ی زندان  شخص  به  مور دولت یا شخص عادی()اعم از مأ  هرکس

 . شودی م محكوم محرومیت از حقوق اجتماعی(سال  2با  5)تعزیر درجه  سال پنج تا  دو از  حبس به جرائم مطلق است(

 يفرار يزندان اخفاء - 553ماده 

  به  امر  قانوناً و  ی جرم  ارتكاب  به   است   متهم  که  را  یکس  ای  کرده  فرار   و شده  ر یدستگ  قانوناً  که   را  یشخص  )اعم از مأمورید دولتی یا اشخاص عادی(  هرکس

عدم   کند  فراهم  را   او   فرار  لیوسا  ای  کند  ی مخف  است   شده  او   یریدستگ مثالً  فعل  ترک  با  و  بودد  فعل  به صورت  مادد هموارد  اید  )جرم موضوع 

 : شد  خواهد مجازات  لیذ بیترت  به (شودمیگزارش محل اختفاء محقق ن

 تا  كی از حبس فرار، در او کنندهکمك ای کننده  یمخف مجازات  بوده   د ی   قطع   ا ی   و   اطراف   و   نفس   قصاص   ا ی   صلب   ا ی   رجم   ا ی   اعدام  به محكوم کرده  فرار که یکس چنانچه

  صلب  ای  اعدام  آن  مجازات  که  بوده  یجرم  به  متهم  ای  مئدا  حبس  به  محكوم  اگر  و  سال محرومیت از حقوق اجتماعی(  2با    5)تعزیر درجه    است  سال  سه

  تا   ماه  كی  مرتكب  مجازات  حاالت  ر یسا  در  و   شد  خواهد  حبس  و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی(  6)تعزیر درجه    سال دو  تا  ماه  شش  به محكوم  است

 . بود خواهد و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی( 6)تعزیر درجه  حبس سال كی

 ق تبصره
 . شد خواهد معاف مجازات از  شود ثابت زین دادگاه در و داشته  یزندان ای متهم فرد یگناهی ب  به نیقیکننده  یمخف ای و دهنده یفرار فرد شود  احراز که یصورت در
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 ت یمحكوم و  محاكمه از مجرم استخالص در مساعدت - 554ماده 

 دینما  یمخف  را   جرم  ادله  ای  کند  هیته   منزل  او  یبرا  نكه یا  لیقب  از  کند  مساعدت  تیمحكوم  و  محاکمه  از  مجرم   یخالص  یبرا  و  شده  مطلع  یجرم  وقوع  از  هرکس

 . شد   خواهد   محكوم   حبس   سال محرومیت از حقوق اجتماعی(   2با    5)تعزیر درجه    سال   سه   تا   ك ی   به   مورد   حسب  کند ابراز ی جعل ادله مجرم تبرئه یبرا ای

 ق تبصره
 شتر یب  شده  نیی تع  حداکثر  نصف  از  مورد  هر  در  مجازات  مقدار  باشد  متهم  اول  درجه  اقارب  از  مرتكب  که  یصورت  در  ماده  ن ی ا  و  (553)  ماده  در  مذکور  موارد  در

 . بود نخواهد
 

 مشاغل  و نيعناو غصب ـ هشتم فصل

 ي دولت مشاغل  و  ن يعناو غصب - 555ماده 

  دهد  دخالت  است  نبوده  او  به  مربوط  قانون  نظر  از  که ی انتظام  و  ی لشگر  ا ی  ی کشور   از   اعم  ی دولت   مشاغل  در   را  خود   دولت  طرف  از  اذن  ای  یرسم  سمت  بدون  هرکس

و به صرف   جرائم مطلق است  یزمردو در    شودمی)جرم موضوع اید مادد صرفاً با فعل محقق    دینما  )غصب عنوان(  یمعرف  ای  )غصب شغل(

  دو   تا   ماه   شش   از   حبس   به   (مور دولت بگیرد و او سکوت کند مرتکب جرمی نشدد استپم اگر کسی دیگری را به جای مأ  شودمیگفتد محقق  

  باشد   کرده  جعل  ی سند  مزبور،   مشاغل  در   خود  یمعرف   ای  دخالت  ی برا  چنانچه  و   شد   خواهد   محكوم   اجتماعی( و عدم محرومیت از حقوق    6)تعزیر درجه    سال 

ن سمت ، مدرک یا مدارکی را جعل و یا از طریق معرفی خود به عنواراستای غصب عناوید  )اگر شخص در  .داشت   خواهد  ز ین  را   جعل  مجازات

()از گرددمیقانون مجازات اسالمی  134، مالی به دست آورد به عنوان کالهبردار قابل مجازات و مشمول مادد یا منصبی که غیر از آن است

 .(باب تعدد مادی

هرکس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشکری و انتظامی دخالت دهد،    -1نکته  

 است.مرتکب جرم غصب عنوان دولتی شده 

، این عمل عنوان جعل عنوان کیفری را  نمایدمیباشد خود را مأمور انتظامی معرفی    داشته  یرسم شخصی بدون اینکه سمت    -2نکته  

 دارد. 

. در چنین صورتی  ندینمایمدولتی مبادرت به جعل سندی نیز    هایسازمانفردی برای معرفی خود به عنوان کارمند یکی از    -3نکته  

 .شودمیعالوه بر مجازات مداخله در کار دولتی بدون سمت رسمی به مجازات جعل نیز محکوم 

چنانچه شخصی برخالف واقع خود را شفاهاً سرهنگ نیروی انتظامی معرفی نماید بدون آنکه هیچ اقدام دیگری در این راستا    -4نکته  

 وی انتظامی قابل تعقیب و مجازات است. انجام دهد، بدون نیاز به شکایت شاکی یا نیر

شخصی با علم و آگاهی از اینکه وکیل دادگستری از طریق دادگاه انتظامی کانون وکالی متبوع خود در حالت تعلیق به سر    -5نکته  

دادگاه شرکت    ی جلسهاساس وکیل طرح دعوی کرده و در    نیا  و برتا بر اساس آن طرح دعوی نماید    دهدمیبه نامبرده وکالت    بردمی
 . در این حالت فقط عمل وکیل جرم محسوب و قابل تعقیب است. کندمیکرده و دفاع 

 يدولت ازاتیامت و  هانشان و يانتظام و  ينظام مورانأم يرسم يهالباس از يعلن و رمجازیغ استفاده - 556ماده 

خارجی    ران ی ا   ی اسالم   ی جمهور   ی انتظام   ا ی   ی نظام   موران أ م   یرسم  یهالباس  یعلن  صورت  به  و  مجوز  بدون  هرکس همان  یا  ایرانی،  غیر  مأموران  )شامل 

)صرف استفادد برای تحقق    دهد  قرار  استفاده  مورد  شود  اشتباه  موجب  که  یجزئ  رییتغ  با  ای  رییتغ  بدون  را  یدولت  ازاتیامت  ر یسا  ای  هامدال  ها،نشان  ا ی   ( گردد می ن 

اید   از  استفادد  با  اگر  و  است  کافی  مادد  اید  موضوع  مادد    هالباسجرم  مشمول  و  کالهبرداری  باشد  کردد  هم  مال  قانون   134تحصیل 

 6)تعزیر درجه    سال  كی  تا  ماه  از سه  حبس  به  نباشد  یدتریشد  مجازات  مستلزم  یگر ید  قانون  موجببه   او  عمل  که  یصورت  در  (گرددمیمجازات اسالمی  

 عمل   نیا  از  که  یصورت  در  ؛ وشد  خواهد  محكوم  ال ی ر   ون ی ل ی م  شش  تا  ال ی ر   هزار   پانصد   و   ون ی ل ی م   ك ی   از   ی نقد  ی جزا   ای  و  (و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی

 . شد خواهد  محكوم مجازات دو  هر به  باشد کرده استفاده سوء خود
 ق تبصره

از  )به عب  بود  نخواهد  ماده  نیا  مقررات  مشمول  ی شینما   یهنرهای  اجرا  در  ماده  نیا  در  مذکور  یایاش  و  البسه  از  استفاده رسمی    یهالباسارتی استفادد 

 . (مجازات جرائم نیروهای مسلح قانون 95در اید خصوص رجوع کنید به مادد ) موران نظامی یا انتظامی به شرط اشتباد جرم است(مأ

 رسمی مأموران نظامی یا انتظامی به شرط اینکه موجب اشتباه شود جرم است.  ی هالباساستفاده از  -1نکته 

( برای تعیین مجازات مرتکب موضوع این قانون به مجازات  16/12/1388غیر مجاز از عناوین علمی )   یاستفادهقانون مجازات    -2نکته  

 داده است.  ارجاعرسمی مأموران نظامی یا انتظامی  ی هالباسجرم استفاده از 
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استفاده از عناوین علمی دکتر و مهندس برای کسانی که فاقد این عناوین هستند صرفاً در صورت استفاده در مکاتبات اداری    -3نکته  

 یا نطق در مجامع یا انتشار اوراق چاپی یا خطی جرم است. ی جمع ارتباطیا تبلیغ در وسایل 

 رم نیست.جظامی در صورتی که در اجرای هنرهای نمایشی به کار رفته باشد  رسمی مأموران نظامی یا انت  یها لباساستفاده از   -4نکته 

 .شودمیدر جنایات مادون نفس، حکم تغلیظ دیه جاری ن   -5نکته 
 ي خارج دولت  يهامدال  و  هانشان و گانه یب يكشورها موران أم متحدالشكل  اي يرسم يهالباس از يعلن و رمجازیغ استفاده - 557ماده 

 مورد   را   ران ی ا   در   ی خارج   ی ها دولت   ازات ی امت   ر ی سا   ا ی   ها مدال   ا ی   ها نشان   ای  گانهیب  یکشورها  مورانأم  متحدالشكل  ای  یرسم  یهالباس  رمجازیغ  صورت   به   و   یعلن  هرکس

از    یاستفادد)  .است   فوق   ماده  مقررات  مشمول  گردد  میعمو  نظم   در  اختالل  موجب   که   یصورت  در  ای  و   متقابل  معامله  شرطبه   دهد   قرار  استفاده غیر مجاز 

، استاد و... در مکاتبات اداری یا از طریق وسایل ارتباط جمعی یا نطق در مجامع یا از طریق  ، وکیلی از قبیل: دکتر، مهندسعناوید علم

  م خواهد شد(. غیر مجاز از عناوید علمی به مجازات مقرر محکو  یاستفاددانتشار اوراق چاپی یا خطی مشمول اید مادد بودد و طبق قانون  

 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح 96در اید خصوص رجوع کنید به ماد 

 

 ي فرهنگ ،يخيتار  اموال بيتخر ـ نهم فصل

 يخ يتار يفرهنگ  آثار بيتخر - 558 ماده

)در    ،است   دهیرس  ثبت   به   ران یا  یمل  آثار  فهرست  در   که ی  مذهب  ای  ی خیتار  ي   یفرهنگ  یهامجموعه   و  هامحوطه   ،اماکن  ، ه یابن  از   یقسمت  ا ی  تمام  به   هرکس

  مذکور  اماکن  در   موجود  ای  منصوب  نقوش  و  خطوط  و  لوازم  و  ایاش  سات،یسأ ت  ،ملحقات  ،ناتییتز  ای  (گرددمیصورت عدم ثبت اید آثار مشمول اید مادد ن

با   4)تعزیر درجه    سال  ده   یال  كی  از  حبس  به  وارده  خسارات  جبران   بر  عالوه  آورد  وارد   ی خراب  باشد،  یمذهب  ای  یخیتار  ي  یفرهنگ  تیثیح  واجد  زین  مستقالً  که

 . شودیم محكوم سال محرومیت از حقوق اجتماعی( 3

 جرم تخریب آ ار تاریخی و مذهبی، جرمی مقید و ساده است. -1نکته 

آ ار ملی به  -فرهنگی   ی هامجموعهو    هامحوطههرکس به تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن،    -2نکته   تاریخی یا مذهبی که در فهرست 

 .شودمی بت رسیده است خرابی وارد آورد، عالوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک الی ده سال محکوم 

به خارج کردن  یاجازهفردی بدون    -3نکته   از کشور    دولت مبادرت  قانون عبارت  کندمیاشیای عتیقه  از اشیای عتیقه در  ، مقصود 

 .گرددمیاست از اشیای عتیقه با توجه به قانون حفظ آ ار ملی مشخص  
 ي خي تار اماكن از  يخياءتاریدراش مداخله  و سرقت - 559ماده 

  ا ی  حفاظت   تحت  که  اماکن  ریسا  و   ی مذهب  و  یخیتار  اماکن  ،هاشگاهینما  و  هاموزه  از   را  یخیتار  ي   یفرهنگ  آثار  قطعات  و  مصالح  نیهمچن  و   لوازم   و  اءیاش  کس  هر
 آن  استرداد  بر  عالوه  نگردد   سرقت   حد   مجازات   مشمول   که   ی صورت   در   دارد  پنهان  ای  بخرد  را   مذکور  یایاش  ،بودن  مسروقه  به  علم  با  ای  کند  سرقت  ،است  دولت  نظارت

 . شود ی م   محكوم   سال محرومیت از حقوق اجتماعی(   2با    5درجه  )تعزیر    سال   پنج   تا   ك ی   از   حبس   به 

لطمه وارد    ها آنتوسط فردی که به    هاموزهسرقت کردن و پنهان کردن اشیاء و لوازم و قطعات فرهنگی و آ ار ملی و تاریخی    -1نکته  

 کند جرم است. 

گفت که این عمل ممکن است سرقت    توانمیتحت حفاظت و نظارت دولت    یموزهاز    بهاگراندر مورد سرقت یک ا ر تاریخی    -2نکته  

 مستوجب حد باشد. 
 ي خي تار آثار در  لطمه و  يخراب ان،یبن تزلزل جاديا - 560ماده 

  تخلف  با ای کشور، یفرهنگ  راثیم سازمان از اجازه بدون (صاحب ملک مزبور هم مشمول گردد تواندمی)به صورت عام بیان گردیدد است و  هرکس

 ها آن  انیبن  تزلزل  سبب  که  دینما  ی اتیعمل  به  مبادرت  ماده  نیا  در  مذکور  یخیتار  ي  یفرهنگ  آثار  میحر  در  مذکور  سازمان  یسو   از  شدهاعالم  و  مصوب  ضوابط  از

 یبناها  و  آثار  به  اتیعمل  آن  جهیدرنت  ای  (باشد میهمان خرابی در اموال است  جرائم مقید به نتیجه که    یزمردجرم موضوع اید مادد در  )  شود،

  از   حبس  به   وارده  خسارات  پرداخت  و  تخلف   آثار   رفع   بر  عالوه   منظور از خرابی و لطمه خرابی فیزیکی باشد(  رسد می)به نظر    د،یآ  وارد  لطمه  ای  یخراب  مذکور

 . شود ی م   محكوم   محرومیت از حقوق اجتماعی( سال    2با    5)تعزیر درجه    سال   سه   تا   ك ی 

 ي خي تار اموال  قاچاق - 561ماده 

جرائم مطلق قرار    ی زمردجرم موضوع اید مادد در  )  نجامدین  آن  کردن  خارج  به  هرچند  کشور  از  یفرهنگ  ي  یخیتار  اموال  کردن  خارج  به  اقدام  هرگونه
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  پرداخت   و  (سال محرومیت از حقوق اجتماعی  2ا  ب  5تعزیر درجه  )  سال  سه  تا  كی  از  حبس   به  اموال  بر استرداد  عالوه  مرتكب   و   محسوب  قاچاق  دارد(

 .گرددیم محكوم  قاچاق   موضوع   اموال   مت ی ق   برابر   دو   معادل   مه ی جر 
 ق تبصره
 . باشدیم کشور ی فرهنگ راثیم سازمان عهده به  یفرهنگ ي یخیتار تیماه صیتشخ

قضیه عمل او به    و کشفاما به دلیل دستگیر شدن  ؛  نمایدمیفرهنگی از کشور  -شخصی اقدام به خارج کردن اموال تاریخی  -1نکته  

 . شودمی. عنوان جزائی عمل او قاچاق محسوب انجامدینمخارج کردن اموال مزبور 

تاریخی    -2نکته   اموال  اقدام خارج کردن  به  فرهنگ»الف« متهم  او  باشدمیاز کشور    یو  که:    کندمیدفاع    گونهنیا. در دادگاه وکیل 

این عمل جرم »قاچاق« بوده و قابل    رسدمیچون »الف« موفق به خارج کردن اموال از کشور نشده پس عمل او جرم نیست. به نظر  
 .باشدمیمجازات و جریمه  

ملی چنانچه با علم به مؤ ر بودن اقدام در مقابله با نظام جمهوری    یها روتهر اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا    -3نکته  

 ج کردن آن اموال منجر نگردد.، اگر چه به خار شود می، به مجازات اخالل در نظام اقتصادی کشور محکوم باشد یاسالم

قانون    -4نکته   به  با توجه  قانون  بودن اشیاء در  از عتیقه  قانونی جرم است. مقصود  از کشور بدون مجوز  خارج ساختن اشیای عتیقه 

 .گرددمیحفظ آ ار ملی معین 
 ي خي تار آثار به يابیدست  قصد به  كاوش و يحفار - 562ماده 

چرا که جرم موضوع    گرددمی)با توجه به اید که صرف حفاری بدون اید که منت  به کشف اموال مذکور گردد جرم تلقی    یحفار  هرگونه

 سه سال   تا  ماه  شش  از  حبس  به  مرتكب  و  بوده  ممنوع  یفرهنگ  ي  یخیتار  اموال  آوردن  به دست  قصد  به  کاوش  و  جرائم مطلق است(  ی زمرداید مادد در  

  دولت   نفع  به  یحفار  ادوات  و  آالت  و   کشور   ی فرهنگ   راث ی م   سازمان   نفع   به   مكشوفه   ی ا ی اش   ضبط   و   (ال محرومیت از حقوق اجتماعیس  2با    5تعزیر درجه  )

 ردیگ  صورت  یمذهب  اماکن  و  متبرکه  بقاع  در  ای  ، است  دهیرس  به ثبت  یمل  آثار  فهرست  در  که  یخیتار  یهامحوطه  و  اماکن  در  یحفار  چنانچه  .شودیم  محكوم
 .شودی م محكوم  مقرر مجازات به حداکثر مرتكب  ،ی حفار ادوات و آالت و مكشوفه  یایاش بر ضبط عالوه
 ق  1تبصره

 دیننما  اقدام  آن  لیتحو  به  نسبت  کشور  یفرهنگ  راثیم  سازمان  مقررات  طبق  و  آورد  به دست  تصادف  حسب  را  ماده  نیا  موضوع  یفرهنگ  ي  یخیتار  اموال  هرکس
 .گرددی م محكوم  مكشوفه اموال  ضبط به

 ق 2تبصره
  تا   ماه  شش   از   حبس   به  مذکور،   یفرهنگ  اموال ضبط  بر   عالوه   فروشنده   و   داریو خر  است  ممنوع  رمجازیغ  یحفار  از  حاصله  یفرهنگ   ي  یخیتار اموال  فروش   و  دیخر

 م یمستق  طوربه  نیعناو  از  هر عنوان   تحت  مذکور  اموال  فروش  هرگاه.  شوندیم  محكوم   سال محرومیت از حقوق اجتماعی(  2با    5)تعزیر درجه    سال  سه

، صرف  هامجازاتل قانونی بودن جرائم و  )نظر به اص   .شودی م  محكوم  مقرر  مجازات   حداکثر  به  مرتكب   رد،یگ  صورت  یخارج  اتباع  به  میمستق  ریغ  ای

به موردی است که شیء عتیقه    ناظر آن    یهاتبصردو    562د و مقررات مادد  کردنمیداشتد اشیاء عتیقه و خرید و فروش آن جرم محسوب  

 باشد و متعاقباً مورد خرید و فروش قرار گیرد(. آمدددستبهاز طریق حفاری و کاوش غیر مجاز 

 ها آنگی را به دست آورد و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی کشور از تحویل  فرهن-اگر فردی حسب تصادف، اموال تاریخی   -1نکته  

 خودداری نماید، به ضبط اموال مکشوفه محکوم خواهد شد. 

را    هاآنو اماکن ملی و مذهبی به قصد استفاده حفاری کند و به اشیای عتیقه دسترسی پیدا کند و    هاتپهاگر کسی در اراضی،    -2نکته  

 تملک نماید، مستلزم مجازات اشد است.

 در فهرست آ ار ملی، مطلق و آنی )فوری( است.   شده بتجرم فروش اشیای عتیقه  -3نکته 

ماه    6فرهنگی حاصل از حفاری غیر مجاز مجازات خریدار یا فروشنده، عبارت است از حبس    -در خرید و فروش اموال تاریخی   -4نکته  

 اموال فرهنگی.سال و ضبط  3تا 

اماکن تاریخی که در فهرست آ ار ملی به  بت رسیده، حسب تصادف به دست آورد، به    فرهنگی را از   -اگر کسی اموال تاریخی  -5نکته  

 .شودمیمجازات جرم سرقت محکوم 

 در فهرست آ ار ملی مطلق است و آنی.  شده بت یقهیعت جرم فروش اشیای  -6نکته 

خارجی دستگیر شود مرتکب هیچ    ی تبعهبه دست آورده به یک    تصادفبرحسباگر کسی در حین فروش یک شیء عتیقه که    -7نکته  

 جرمی نشده است. 
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 شده ثبت رمنقول یغ آثار به  تجاوز - 563ماده 

مذکور به ثبت ملی   یتپهمرتکب باید مطلع باشد که اوالً اراضی و  )  دهیرس  یمل  آثار  ثبت   به  که  یمذهب  و  یخیتار  اماکن  و  هاتپه   و  یاراض  به  هرکس

باش نباشد رسیدد  دارای مالک خصوصی  ثانیاً  از  )  کند  تجاوز  باشد  نداشته  یخصوص   مالك  و   (د  به    ی کلمهبا استفادد  تجاوز بدون اید که منجر 

یا کشف اموال   از اید دارد که جرم موضوع اید مادد در    شددثبتاستخراج   سال   دو  تا  ماه  شش  به  جرائم مطلق است(  یزمردگردد نشان 

  نیا  مشخصات  حدود  قبالً  کشور  یفرهنگ  راثیم  سازمان  که  بر آن  مشروط  شودی م  محكوم  حبس  و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی(  6)تعزیر درجه  

 .باشد کرده یگذارعالمت  و نیی تع محل در را مناطق و اماکن لیقب

تجاوز به اماکن تاریخی و مذهبی، در صورتی جرم است که به  بت آ ار ملی رسیده، مالک خصوصی نداشته باشد و قبالً حدود    -1نکته  

 شده باشد. ی گذارعالمتو مشخصات آن توسط سازمان میراث فرهنگی تعیین و  
 شدهثبت يمل  آثار توسعه و دي تجد ،رییتغ ،ریتعم مرمت، - 564ماده 

)اگر قبل از اقدام به موارد مذکور اجازد گرفته شود مشمول اید مادد نخواهد شد البته ضوابط میراث فرهنگی در صورت    اجازه  بدون  هرکس

  توسعه   و  دیتجد  ، رییتغ  ،ریتعم ای  مرمت  به  مذکور  سازمان  ی سو  از   شدهاعالم   مصوب  ضوابط  برخالف  و   یفرهنگ  راثیم  سازمان  کسب اجازد باید رعایت شود(

و عدم محرومیت از    6)تعزیر درجه    سال  دو  تا   ماه  شش  از   حبس   به  د،ینما  مبادرت  یمل  آثار  فهرست  در  شدهثبت   یخی تار  يی  فرهنگ  اماکن  ناتییتز  ا ی  هیابن

 .گرددی م محكوم وارده خسارت پرداخت و حقوق اجتماعی(

.  پردازدمی  شده بتبه تعمیر و ترمیم یک مسجد که در فهرست آ ار ملی    یامجرمانهشخصی با حسن نیت و بدون هیچ قصد    -1نکته  

 در حالی که فاقد اجازه از سازمان میراث فرهنگی است. در چنین موردی عمل او جرم بوده و این شخص قابل مجازات است.
 ي خيتار  رمنقول یغ اموال انتقال  - 565ماده 

)بیانگر سوءنیت عام   اطالع  و  علم  با  را  یمل  آثار  فهرست  در  شدهثبت  رمنقولیغ  یخیتار  يی  فرهنگ  اموال  یمل  آثار  حفظ  قانون  در  مقرر  بیترت  برخالف  هرکس

 6)تعزیر درجه   سال  كی  تا   ماه  سه از  حبس   به  (شودمی)به صورت عام ذکر شدد و تنها شامل بیع ن  دهد  انتقال  گرانید  به  ینحو به  آن  ثبت  از  است(

 . شودیم محكوم و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی(

را برخالف ترتیب مقرر در قانون حفظ آ ار ملی به نحوی به دیگران    شده بت  رمنقول یغچنانچه فردی اموال فرهنگی تاریخی    -1نکته  

 انتقال دهد، در صورت علم و اطالع از  بت اموال مرتکب جرم شده است.
 ي خيتار آثار يمعنو تیثیح به لطمه - 566ماده 

بیان شدد و شامل مالک ملک    هرکس  ي   یمذهب  یهامحوطه   و  اماکن  ،ه یابن  از  استفاده  نحوه  رییتغ  به  نسبت  (گرددمینیز    شددثبت)به صورت عام 

  آثار  رفع  بر  عالوه  دینما  اقدام  کشور،  یفرهنگ  راثیسازمان م  یسو  از  مجوز  بدون  و  اثر  شئونات  برخالف  ،اندشدهثبت  یمل  آثار  فهرست  در  که  یخیتار  و  یفرهنگ

 .شودی م محكوم عدم محرومیت از حقوق اجتماعی(و  6)تعزیر درجه  كسالی تا ماه سه از حبس به  وارده جبران خسارت و تخلف

 جرمی خاص است. هاآنتقلبی آ ار فرهنگی تاریخی به قصد فروش  ینمونهساختن  -1نکته 
 تاريخي  ـ فرهنگي آثار تقلبي نمونه ساخت - (26/3/1388الحاقی مکرر ) 566 ماده

  فروش،   یا  قاچاق  عرضه،  قصد  به   را  آن  یا  بسازد  اصلی  اثر  جای  به   را   )بدون شرط متقابل(  خارجی  و   ایرانی   از   اعم  تاریخی  ي   فرهنگی   آثار  تقلبی  نمونه   کس  هر

و عدم محرومیت از حقوق   7)تعزیر درجه  ماه شش  تا روز یك و نود از حبس به کند خریداری اثر بودن  تقلبی از آگاهی با یا کند نگهداری یا حمل معرفی،

 . شودمی محكوم  گردشگری و یدستعیصنا فرهنگی،  میراث  سازمان از کارشناس نظر اخذ  با اصلی اثر ارزش نصف معادل نقدی یو جزا اجتماعی(

 ق  1 تبصره
 تاریخی  ي  فرهنگی  آثار  شبیه  وزن  و  حجم  اندازه،  جنس،  شكل،  خطوط،  نقوش،  حیث  از  و  شده  ساخته  معاصر  دوره  در  که  گرددمی   اطالق  اشیائی  به  تقلبی  نمونه
  فرهنگی،  میراث  سازمان  یا  سازنده  سوی  از  عالمتی  و  شود  معرفی  اصیل  تاریخی  ي  فرهنگی  اثر  عنوان  به باشد  داشته  وجود  اصلی نمونه  که  آن  بدون  یا  بوده  اصیل
 .باشد نشده حك آن  روی بر  اصل، از تشخیص برای  گردشگری و دستی صنایع
 ق 2 تبصره

 .گرددمی  تعیین گردشگری و دستی صنایع فرهنگی، میراث  سازمان کارشناسان توسط  وجود فرض به آن ارزش باشد،  نداشته اصلی  نمونه تقلبی  شیء چنانچه
 ق 3 تبصره
  این   شدن   االجرا الزم   از   قبل   که  اشیائی   شامل  تبصره  این  حكم.  گردد می   ضبط   گردشگری   و   دستی   صنایع   فرهنگی،   میراث   سازمان   نفع به  ماده  این  موضوع  مكشوفه  اشیاء
 . گردد می   نیز   شده   ضبط   قانون 

 يفرهنگ  راث یم هیعل  جرائم در  يخصوص يمدع اي يشاك -567ماده 
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اما حق استرداد )  شودیم  محسوب  یخصوص  یمدع   ای  یشاک  مورد  برحسبی  دولت  ریدوا  ریسا  ای  یفرهنگ  راثیم  سازمان  ،فصل  نیا  در  مذکور  مئجرا  هیکل  در

قانون مجازات اسالمی و عدم ذکر موارد اید فصل    104شکایت و رضایت به مرتکب را ندارند()جرائم موضوع اید فصل به استناد مادد  

 (.باشند می گذشترقابلیغجرائم  یزمردعمومی و در  یجنبه دارای 

بودن آن مشخص نشده    گذشترقابلیغبودن یا    گذشتقابلفرهنگی از جرائم در قوانین کیفری    -جرم تخریب اموال تاریخی  -1نکته  

 است.
 ي فرهنگ   راث ی م   ه ی عل   جرائم   در   ي حقوق   اشخاص   ي فر ی ك   ت ی ول ؤ مس   ي نف  - 568ماده 

  ی هامجازات  به  مورد  برحسب  باشند،   دهنده  دستور  که  مسئوالن  و   رانیمد  از  كیهر  شود  انجام  ی اشخاص حقوق  لهیوسبه   که  فصل  نیا  در  مذکور  مئجرا  مورد  در

یا عمومی    . شوندی م  محكوم   مقرر ن  یردولتیغ)اشخاص حقوقی دولتی  اید   کنند میدر مواردی که اعمال حاکمیت  مرتکب جرائم مذکور در 

 اعمال شود(.   هاآندر مورد  تواند میقانون مجازات اسالمی نیز  20، مجازات مادد فصل در ایدعالود بر مجازات مقرر  فصل شوند 
 ق تبصره
  استرداد   و  ضبط  به  حكم  که  یموارد  هیکل  در  و  فی توق  کشور  یفرهنگ  راثیم  سازمان  نظر   تحت  فصل  نیا  در  مذکور  مئجرا  از  حاصله  یخیتار  ي  یفرهنگ  اموال
 .گرفت  خواهد قرار حكم مورد کشور یفرهنگ راثیم سازمان نفع   به شودیم داده خسارات و زاتیتجه  ،ل یوسا ،اموال

این جرائم طبق قانون، مدیران    مسئولاشخاص حقوقی انجام پذیرد،    یوسیلهبهفرهنگی  -چنانچه جرائم نسبت به اموال تاریخی   -1نکته  

 دستوردهنده هستند. مسئوالن و 

صورت گیرد، شهردار و مأمور شهرداری به مجازات    یمأمور شهردار در صورتی که بنا به امر غیرقانونی شهردار، جرمی توسط    -2نکته  

 .شوندمیمقرر در قانون محکوم 

 است. رمسئول یمدچنانچه کارفرما شخص حقوقی باشد، به موجب قانون کار مسؤولیت جزائی متوجه مدیرعامل یا  -3نکته 
 اثر  ثبت از  ياطالعيب  واسطهبه فریك از مالك تیعافم - 569ماده 

)به دلیل عدم وجود عنصر   باشد اطالعیب یمل آثار عنوان به آن ثبت از مالك  و بوده یشخص ملك ،بیتخر مورد ملك که یصورت  در فصل  نیا موارد هیکل در

 . بود خواهد معاف فوق مواد در مقرر یهامجازات از معنوی برای تحقق جرم(
 

 ي دولت نيمور أم و مقامات راتيتقص ـ دهم فصل

 افراد  ياساس حقوق و  يشخص ي آزاد سلب -( 11/10/1381)اصالحی  570ماده 

  حقوق   از  را  آنان  ای   قانون اساسی(  26)رجوع کنید به اصل    کند  سلب  را  ملت  افراد  یشخص  یآزاد  ،قانون   برخالف  که  یدولت  نیمورأم  و  مقامات  از  كیهر

انفصال  عالوه  دینما  محروم  ی اساس  قانون  در  مقرر قانون مجازات اسالمی قابل تعلیق نیست مگر اید که در حکم    26)انفصال به استناد مادد    بر 

سال محرومیت از حقوق    2با    5)تعزیر درجه    سال   سه   تا   ماه   شش   از   حبس   به   یدولت  مشاغل  از  سال  پنج  تا  سه  تیمحروم  و  خدمت  از  دادگاد قید شود(

 . شد   خواهد   محكوم   اجتماعی( 

که برخالف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند    حکومتی  یهادستگاهوابسته به نهادها و    هریک از مقامات و مأمورین  -1نکته  

دو  یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید به انفصال از خدمت، محرومیت یک تا چند سال از مشاغل حکومتی، حبس از  
 تا سه سال محکوم خواهد شد. ماه

از حقوق مقرر در قانون اساسی    آنان ورین دولتی یا محروم کردن  سلب آزادی شخصی افراد برخالف قانون توسط مقامات و مأم  -2نکته  

 حسب مورد گوناگون با فعل و ترک فعل امکان دارد. 

دولتی یا محروم کردن آنان از حقوق مقرر در قانون اساسی    نیمأمورقانون توسط مقامات و    برخالفسلب آزادی شخصی افراد    -3نکته  

 امکان دارد. حسب موارد گوناگون با فعل و ترک فعل 
 ي دولت  مورأم مجعول  امضاء برحسب ياساس  قانون  خالف اقدام - 571ماده 

 یکسان  و  مرتكب  باشد،  آمده  عمل  به  یدولت  نیمأمور  ای  ریوز  یساختگ  یامضا  برحسب  باشدی م  رانیا  یاسالم  یجمهور  یاساس  قانون   برخالف   که  یاقدامات  هرگاه

 . شد  خواهند محكوم سال محرومیت از حقوق اجتماعی( 3با  4)تعزیر درجه   سال  ده تا سه از حبس به  باشند  کاربرده به را آن عالماً که

 (گیردميعنصر مادي با ترک فعل صورت )  يرقانونیغ محبوس تيشكا استماع عدم - 572ماده 

  را  او تیشكا  آنان و نموده یانتظام نیمورأم ای یدادگستر  نیضابط به تیشكا خود یقانون ریغ حبس در خصوص و باشد شده  حبس قانون برخالف یشخص هرگاه
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  مقامات   به  را  او  تظلم  که  ندیننما  ثابت  و  (1394و اصالحی    1392قانون آیید دادرسی کیفری مصوب    37)رجوع کنید به مادد    باشند  نكرده  استماع

)به معنی قطع ارتباط استخدامی با آن وزارت خانه یا ادارد اما محرومیت به معنی    مئدا  انفصال  به  اندداشته  معمول  را  الزم  اقدامات  و  اعالم  صالحیذ

 . شد   خواهند   محكوم   سال   پنج   تا   سه   مدت   به  یدولت مشاغل از تی محروم و سمت همان از است( هاوزارتخانه قطع با تمام ادارات یا 

 بازداشت  برگ اخذ بدون يزندان رشيپذ - 573ماده 

  دو   به   رند یبپذ  یزندان   نام  به  را  ی شخص  ،دارتیصالح  مقامات  و   مراجع  طرف   از  صادره  بازداشت  برگ  اخذ  بدون   هاندامتگاه  و  هابازداشتگاه  نیمورأم  و  نیولؤمس  اگر

 . شد  خواهند محكوم حبس و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی( 6)تعزیر درجه  سال دو تا ماه

 ها آن   تظلمات   دن ی رسان   با   ي زندان   م ی تسل   ا ي   زندان   دفاتر   ه ي ازارا   امتناع  - 574ماده 

 امتناع  مزبور اشخاص   به  خود  دفاتر  دادن ارائه  از  ای  یئقضا  صالح  مقامات  به یزندان  کردن  میتسل  ای  دادن  ارائه  از  هاندامتگاه   و  ها بازداشتگاه  نیمورأم  و  نیولؤمس  اگر
 ی کتب  امر  موجب  به  که  ندینما  ثابت  نكهیا  مگر  بود  خواهند  قبل  ماده  مشمول  ندینما  یخوددار  ای  ممانعت  صالح  مقامات  به  نی محبوس  تظلمات  دنیرسان  از  ای  کنند
 . شد  خواهد مقرر آمر درباره مزبور مجازات صورتن یا در که اندبوده  آن به مورأم  خود، میمستق سیئر  طرف از یرسم

 تیمجرم قرار  و  بازداشت بر يمبتن قانون برخالف دستور صدور - 575ماده 

  از   مئدا  انفصال  به   ندینما  صادر  را  یکس  تیمجرم  قرار  ای  ی ئجزا   بیتعق  ای  بازداشت   دستور  ای  فیتوق  قانون  برخالف   صالحیذ  نی مورأم  گرید  ای  ئیقضا  مقامات  هرگاه

رجوع کنید به  )  .شد  خواهند  محكوم  سال   پنج   مدت   به   ی دولت   مشاغل   از   ت ی محروم   اصلی است(  هایمجازات  یزمرد)اید مجازات در    و  ئیقضا  سمت

 (.1394و اصالحی  1392قانون آیید دادرسی کیفری مصوب  46قانون اساسی و مادد  32اصل 

را    -1نکته   فردی  بازداشت  دستور  قانون  برخالف  قضائی  مقامات  از  دائ یکی  انفصال  مجازات  است.  کرده  و  صادر  قضائی  سمت  از  م 

 قابل اجرا است.سال در مورد او  5محرومیت از مشاغل دولتی به مدت 

 چنانچه یک مقام قضائی برخالف قانون دستور بازداشت کسی را صادر نماید عمل وی جرم آنی و مطلق است.  -2 نکته

در واحد نظامی مربوط بازمانده است، به علت وجد عامل    موقع بهبازداشت توسط مراجع قضائی، از حضور    ی جهیدرنتفردی که    -3  نکته

 .شودمیزات نرافع مسؤولیت کیفری مجا

 م آنی و مطلق است. جرائ یزمرهق.م.ا بخش تعزیرات در  575جرم موضوع ماده  -4 نکته
 ي ئقضا مقامات اي يكتب اوامر  اي و  نی قوان ي اجرا از  يریجلوگ در يرسم قدرت از سوءاستفاده - 576ماده 

عمددومی از  یردولتدد یغبه جز شهرداری سددایر ادارات  رسد می)به نظر  هایشيهردار و یدولت نیمورأم و نیمستخدم و منصبانصاحب  از  كیهر  چنانچه

 یاجرا ای و یمملكت نیقوانی اجرا ای یدولت یکتب اوامر یاجرا از و نموده استفاده سوء خود مقام از باشد که یمقام  و  رتبه  هر  در  شمول اید مادد خارج هستند(

 محكيوم سيال پينج تيا كیي ازی دولتي  خدمات  از  انفصال  به  دینما  یریجلوگ  باشد   شده   صادر   ی قانون   مقامات   طرف   از   که   ی امر   هرگونه   ای  ئیقضا  مقامات  اوامر  ای  احكام
 .شد خواهد

 ئي درامورقضا دخالت - 577ماده 

  ی امور   در   )استثنائاً(  تیحكم  موارد  ر یغ  دری  انتظام  نیمورأم  و  هاآن   معاونان   ای  بخشداران  و   فرمانداران  و  استانداران  از  اعمی  دولت  ن یمورأم  و  نیمستخدم  چنانچه

  از   حبس   به   ندیننما  مداخله  رفع ئی  قضا  دارتیصالح  مقامات  اعتراض   ای  هاآن   از   ی كی  ای  ن ییمتداع  اعتراض   وجود  با  و   ند ی نما   دخالت   است  ئی قضا   مراجع   ت ی صالح  در  که 

قانون آیید دادرسی کیفری مصوب    82رجوع کنید به مادد  )   . شد   خواهند  محكوم  سال محرومیت از حقوق اجتماعی(   2با   5)تعزیر درجه    سال   سه   تا   ماه  دو 

 (. 1394و اصالحی    1392

 يبدن آزار  و  تياذ با  اقرار اخذ - 578ماده 
)هرگاد افراد غیر موارد   دینما  یبدن  آزار   و  تیاذ   را   او  کند  اقرار  به  مجبور  را  یمتهم  نكهیا  یبرا  یدولت  ئی قضا  ریغ  ای  ئیقضا   نیمورأم  و  نیمستخدم  از  كیهر

 حسب   هید  پرداخت  ای  قصاص  بر  عالوه  (شوند میمذکور در اید مادد مرتکب موارد مذکور در اید مادد شوند به ضرب و جرح عمدی محکوم  

  دستور   خصوص  نیا  در  یکس  چنانچه   و  گرددیم  محكوم  سال محرومیت از حقوق اجتماعی(  2با    5درجه  )تعزیر    سال  سه  تا  ماه  از شش   حبس   به  مورد

 را  قتل آمر مجازات آمر و قاتل مجازات ،مباشر کند فوت آزار و تیاذ واسطهبه متهم اگر و شد خواهد محكوم مذکور حبس مجازات به دهنده دستور فقط باشد داده

قتل،  )  .داشت  خواهد در  امعاونت  است(  نجای در  معنوی  فاعل  مادد  )آمر،  به  کنید  مصوب    60رجوع  کیفری  دادرسی  آیید  و    1392قانون 

مادد باید برای گرفتد اقرار صورت گرفته باشد، هرگاد برای امر اقرار نباشد از شمول اید    در اید ()آزار و اذیت بدنی مقرر  1394اصالحی  

 (.گرددمیمادد خارج و مشمول ضرب و جرح عمدی 

این اعمال آن    ی جهیدرنت اگر یکی از مأمورین دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند، او را اذیت و آزار بدنی نماید و    -1نکته  
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 . شودمیشخص فوت شود، به عنوان مباشر قتل به مجازات قصاص نفس محکوم 

قانون تعزیرات هرگاه یکی از مستخدمین دولت برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند، امر به اذیت و   578  یمادهبه موجب    -2نکته  

 آزاد بدنی او کند، به حبس محکوم خواهد شد. در این ماده آمر فاعل معنوی نام دارد. 

»الف« مبادرت به صدور دستور به »ب« برای ارتکاب قتل »ج« نموده است. »الف« به عنوان آمر به مجازات حبس ابد محکوم    -3نکته  

 .شودمی
 حكم  مورد  ریغ در  اي  و حكم  مورد فریك از  ترسخت مجازات  اعمال  - 579ماده 

 حكم   مورد  که  یمجازات  از  ترسخت   را  یمحكوم  منظور مأمورید اجرای احکام کیفری مد نظر است(  رسد می)به نظر    یدولت  نیمورأم  از  كیهر  چنانچه

  سال محرومیت از حقوق اجتماعی(   2با    5درجه  )تعزیر    سال  سه  تا  ماه  شش  از  حبس  به  است  نبوده  حكم  مورد  که  کند  یمجازات  ای  کند  مجازات  است

  هید  ای  قصاص  موجب  عمل  نیا  چنانچه  و  شودیم  محكوم  مذکور  مجازات  به  آمر  فقط  شود  انجام  یگرید  فرد  دستور  به  عمل  نیا  چنانچه   و  شد  خواهد  محكوم
  خواهد   اجرا  آمر  ای  مباشر  به   نسبت  مورد  حسب  جرم  همان  مجازات  باشد زین  یگرید  جرم  متضمن  مزبور  اقدام  اگر  و  گرددیم  محكوم   زین  آن   مجازات  به مباشر  باشد
 . شد

 ق.م.ا بخش تعزيرات در مورد غیر مأمور(   694ر.ک ماده  )   ي دولت   ن ي مور أ م   واسطه   به   ر ی غ   منزل   حرمت   هتك   -  580ماده  

منظور    رسد می )به نظر    منزل   به ی  قانون   ب یترت  بدون  باشد  شده  ارجاع  او  به   یدولت  خدمت  که  یکس  ای  ئی قضا  ریغ  ای  ئیقضا  نیمورأم  و  نیمستخدم  از  كیهر

  صاحب   ی رضا   و   اجازه   بدون   ی کس   اتاق هتل را نیز شامل شود که فرد در آن در حال زندگی است(   تواند می مکانی است که معد زندگی برای فرد باشد که  

 امر   به  دینما  ثابت  نكه یا  مگر  شد  خواهد  محكوم  ( و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی  6درجه  تعزیر  )  سال  كی  تا  ماه  كی  از  به حبس  شود   داخل   منزل 

  و   شد  خواهد  اجرا  آمر  حق  در  مزبور  مجازات  صورت  نیا  در  که  است  کرده  اقدام  ،بوده   او امر  اطاعت  به  همكرَ  است   داشته  را  حكم  تیصالح  که  خود  یساؤر  از  یكی

  به   آمر   ا ی   مرتكب   شود  واقع  (ی مجازات)عامل مشددد  شب  در  عمل  نیا  چنانچه  و  دید خواهد  زین را  آن  مجازات  باشد  زین  یگرید  جرم  وقوع  سبب   ای  مرتكب  اگر

قانون مجازات    694نیز مادد    و   1394  ی اصالح و    1392قانون آیید دادرسی کیفری مصوب    55رجوع کنید به مادد  )   . شد   خواهد   محكوم   مقرر   مجازات   حداکثر 

 (. اسالمی بخت تعزیرات 

. مقصود از منزل در این  شودمییک مأمور دولت در غیر موردی که قانوناً حق دخول به منزل دیگری دارد، به منزل وی وارد    -1نکته  

 جرم عبارت است هر محلی که شخص در آن سکونت دارد. 
 آن  فروش  اي ریغ برحق  تسلط اي ديخر  در قدرت از سوءاستفاده - 581ماده 

 ای  شود  مسلط بر آن  حق   بدون ای  بخرد  رای  کس  حق  ای  مال  قهر  و   جبر  به خود  شغل  از  استفاده  سوء   با  که  یدولت  نیمأمور  و  نی مستخدم  و  منصبانصاحب  از  كیهر

سال   2با  5درجه )تعزیر  سال سه تا سال كی از حبس مجازات به  ، حق   ا ی   مال   مت ی ق   ی نقد   معادل   ا ی   مال   ن ی ع   رد   بر   عالوه  کند یگریبه د فروش به اکراه را مالك

چنانچه شخص به عنوان یک خریدار عادی و بدون  )  .گرددیم  محكوم  الیر  ونیلیم  تا هجده  شش  از  ینقد  یجزا  ا ی   محرومیت از حقوق اجتماعی(

 (.شودمیسوء استفادد از شغل و سمت خود مال دیگری را با قهر و غلبه تصاحب کند مشمول اید مادد ن

. در این فرض مجازات  کندمیبا سوء استفاده از موقعیت خود مالکی را به فروش ملک خود اکراه    هاشهرستانفرماندار یکی از    -1نکته  

 .باشدمیاو حسب مورد، رد مال، حبس و یا جزای نقدی 
 هاآن افشاءمطالب و مكالمات ،مخابرات مراسالت، حرمت هتك - 582ماده 

 ا ی  فیتوق  ای  مفتوح  مورد  حسب  داده  اجازه  قانون  که  یموارد  ریغ  در  را   اشخاص  یتلفن  مكالمات  ای  مخابرات   ای  مراسالت  ،یدولت   نیمورأم  و  نیمستخدم  از  كیهر

  2با    5تعزیر درجه  )  سال  سه   تا  سال  كی  از   حبس  به   دینما  ءافشا  را  هاآن   مطالب  هاآن   صاحبان  اجازه   بدون  ا ی  دینما  سمع  استراق  ا ی  ضبط   ای  ی بازرس  ای  معدوم

قانون   152و    150و    87رجوع کنید به مواد  )  .شد   خواهد  محكوم  الیر  ونیلیم  هجده  تا  از شش   ینقد  یجزا  ای  و  سال محرومیت از حقوق اجتماعی(

چنانچه اشخاص عادی غیر از اشخاص مصرح در مادد فوق مرتکب اعمال  ()1394و اصالحی    1392آیید دادرسی کیفری مصوب  

 . ( شوند می اید مادد ن مذکور شوند مشمول  

. عمل در صورتی مجازات  خواندیمو    کندمیفردی را که در غیر مواردی که قانون اجازه داده باز    ینامه»الف« مستخدم دولت،    -1نکته  

 دارد که صرف استخدام دولت برای انجام جرم کافی باشد. 

تلفنی از سوی مستخدمین و مأمورین دولتی در قانون مجازات اسالمی  افشاء یا استراق سمع مراسالت، مخابرات یا مکالمات    -2نکته  

 )تعزیرات( واجد وصف مجرمانه شناخته شده است. 

 نسبت به افراد مرتکب باید گفت که صرف استخدام دولت برای انجام جرم کافی است.  582برای اعمال مجازات مقرر در ماده  -3نکته 
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 يرقانونیغ بازداشت و حبس - 583ماده 

  را   اشخاص   فیتوق  ای  جلب   قانون  در  که   یموارد  ر یغ  در  دارت یصالح  مقامات  از   یحكم  بدون   هاآن   ر یغ  ای  مسلح  یروهاین  ای  ی دولت  نیمورأم  ای  مقامات  از  هرکس

از حقوق   2ا  ب  5تعزیر درجه  )   حبس   سال  سه   تا  ك ی  به  دینما  ی مخف  یمحل  در   عنفاً  ای  کند  حبس  ای  ف یتوق  را   یشخص  ،نموده  زیتجو سال محرومیت 

قانون آیید دادرسی کیفری مصوب    45مادد    1)رجوع کنید به تبصرد    .شد  خواهد  محكوم  الیر  ونیلیم  هجده  تا  شش  از  ینقد  یجزا  ای  (اجتماعی

و   جرائم مستمر است()چنانچه شخص مذکور در اید مادد رضایت داشته باشد   یزمرد()جرم موضوع اید مادد در  1394و اصالحی    1392

 (.گرددمیجلب به دستور قانون باشد مشمول اید مادد ن

  ی هیتهو »ج« نیز به دلیل    کند میدر غیر موارد قانونی »ب« را توقیف    دار تیصالحیک مأمور دولت بدون حکم از مقامات    -1نکته  

قرار   تعقیب  به عنوان معاونت تحت  توقیف  برای  تا  گیردمیمکانی  ماه  از سه  از: حبس  . در چنین مواردی مجازات »ج« عبارت است 
 .باشدمیریال تا شش میلیون ریال  پانصد هزاریکسال یا جزای نقدی از یک میلیون و 

مقام دولتی یا    تواندمیجرمی است مستمر و مرتکب آن    در خصوص جرم توقیف یا حبس غیر قانونی باید در نظر داشته که  -2نکته  

 باشد. یردولت یغ

با جعل حکم قاضی دادگاه کیفری، شخصی را    -3نکته   قانونی و بدون حکم قضائی  از کارکنان دادگستری در غیر موارد جلب  یکی 

 . در این فرض اقدام او مشمول تعدد مادی و مستوجب تعدد مجازات است. کندمیتوقیف 
 يرقانونیغ بازداشت ي برا مكان  هیته - 584ماده 

  ك ی  تا  ماه  سه  از  حبس  مجازات  به  باشد  نموده  مرتكب  با  معاونت  قیطر  نیبد  و  کردههیته   یمكان  فوق  ماده  در  مذکور  جرم  ارتكاب  یبرا  اطالع  و  علم  با  که  یکس

رجوع )  .شد  خواهد  محكوم  ال ی ر   ون ی ل ی م   شش   تا   ال ی ر   هزار   پانصد   و   ون ی ل ی م   ك ی   از   ینقد  یجزا   ای  و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی(  6)تعزیر درجه    سال

 (. 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  127کنید به مادد 

اتهام معاونت در    -1نکته   به  در    یهیته»الف«  قرار گرفته است. مجازات معاون  تعقیب  قانونی شخصی تحت  توقیف غیر  برای  مکانی 

 چنین مواردی عبارت است از حبس از سه ماه تا یکسال. 
 شده بازداشت دنیرهان و عذرندامت - 585ماده 

 اده یز را مزبور  شخص که یصورت در آورد عمل  به یو شدن رها جهت الزم اقدام ای کند  رها را شده فیشخص توق  شود بیتعق  که آن از قبل معاون ای مرتكب  اگر

)تخفیف قانونی:   . بود  خواهد  و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی(  7)تعزیر درجه    ماه  شش  تا  دو  از   حبس  او   مجازات  باشد   نكرده   فیتوق  روز   پنج  از

 (.گرددمیاست و شامل مرتکب و معاون جرم هم  آورالزاماید تخفیف 

از مقامات    -1نکته   از مقامات و مأمورین دولتی که بدون داشتن حکمی  شخصی را توقیف یا حبس کرده    دارتیصالححکم هرکس 

شد مجازات او از  روز توقیف نکرده با  5باشد ولی قبل از آنکه تعقیب شود آن شخص را رها کند در صورتی که شخص مزبور را زیادتر از  
 دو ماه تا شش ماه حبس خواهد بود.

روز توقیف نشده    5در توقیف غیرقانونی اگر توقیف کننده قبل از تعقیب، توقیف شده را آزاد نماید، توقیف کننده اگر بیش از    -2نکته  

 باشد، مجازات کمتری دارد. 

 توقیف غیر قانونی شخص از مصادیق جرم مستمر است. -3نکته 
 ي رقانون ی غ   بازداشت   در   ي جعل   حكم   ارائه   ا ي   و   مجعول   عنوان   و   اسم   اتخاذ  - 586ماده 

  ا ی  کرده  اریاخت  ریتزو  به  را  آنان  به  منتسب  لباس  ای   دولت  نیمورأم  عالمت  و  اسم  ای  مجعول  عنوان  ای  اسم(  583)ماده  در  مذکور  مئجرا  ارتكاب  یبرا  مرتكب  هرگاه

  قانون مجازات اسالمی مصوب  134رجوع کنید به مادد  )  . شد   خواهد  محكوم   ر ی تزو   ا ی   جعل  مجازات  به   مزبور  ماده  مجازات  بر   عالوه  باشد  نموده  ابراز  یجعل  حكم

 تعدد مادی(.   در خصوص   1392

 .م.ا( ق  134ماده   2ر.ک تبصره ) آزار و  شكنجه  با توأم  يرقانونیغ بازداشت - 587ماده 

  ا ی  قصاص  بر  عالوه   باشد  آورده  وارد  ی بدن  آزار   و  شكنجه   ای  نموده  قتل  به   دیتهد  را  شدهی مخف  ای  شده  محبوس  ا ی  شده  فی توق  قبل  مواد  مئجرا  مرتكب   چنانچه

  . شد   خواهد   محكوم   ی دولت   خدمات   از   ت ی محروم   و  (سال محرومیت از حقوق اجتماعی  2ا  ب  5تعزیر درجه  )   حبس  سال  پنج  تا  ك ی  به مورد  حسب  هید  پرداخت

 (. گردد می شکنجه و آزار معنوی شامل اید مادد ن ) ( 1392قانون مجازات اسالمی مصوب    135و    134مواد  رجوع کنید به  ) 
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 يكالهبردار  و ربا و ءارتشا ـ ازدهمي فصل

 ركارمند یغ كارشناسان و   زانیمم ،ارتشاءداوران – 588ماده 

)تعهد به پرداخت را   مال  ای  وجه  اخذ  مقابل  در  چنانچه   ،نیطرف  توسط   ای  باشد  شده  نیمع  دادگاه  توسط  نكهیا  از  اعم  کارشناسان  و   زانیمم  و  داوران  از  كیهر

ن درجه    سال  دو  تا  ماه  شش   از  حبس  به  د ی نما   م ی تصم   اتخاذ   ا ی   اظهارنظر   ن ی طرف   از   ی ك ی   نفع   به   (شودمیشامل  حقوق    6)تعزیر  از  محرومیت  عدم  و 

 . شد  خواهد ضبط  دولت نفع به  یدؤم مجازات عنوان   به  است گرفته  آنچه و محكوم الیر ونیلیم تا دوازده  سه  از ینقد مجازات ای اجتماعی(

 . کندمیمال کفایت ن اخذجرم موضوع این ماده در زمره جرائم مقید است و صرف  -1نکته 

اگر فرد عادی به عنوان حکم توسط طرفین یک دعوی انتخاب شود و به نفع یکی از طرفین اتخاذ رأی کند و در مقابل وجه یا    -2نکته  

 آنچه پذیرفته است. ی دیهنماید عمل این فرد جرم است و مستحق مجازات حبس و تأ اخذمالی از او 

مانند شروع به ارتشاء مجازات تعیین نشده است چنانچه یکی از اشخاص  چون در این ماده برای شروع به گرفتن وجه یا مال    -3نکته  

محشای قانون )  موضوع این ماده پیش از گرفتن وجه یا مال دستگیر شود، مشمول این ماده نخواهد بود و مجازاتی نخواهد داشت 

 (556ص  ،دکتر ایرج گلدوایان ،ات اسالمیمجاا

 ارتشاء  واسطه به  اشد يفریك به  حكم صدور - 589ماده 

  ی مجازات  به  حكم  (تر استصوری با قیمت بسیار ارزان   یمعامله، سند و انجام  )اعم از وجه نقد، مال  ءارتشا  واسطه  به  محاکم  حكام  که  یصورت  در

غیر قانونی در حق مرتکب اعمال  )باید به صورت    یزائد  مقدار  مجازات   به  مورد  حسب  ءارتشا  مجازات   بر  عالوه  باشند  داده  قانون  در  مقرر  مجازات   از  اشد

 . شد خواهند محكوم شده واقع  حكم مورد که شود نه اعمال کیفیات مشددد ی جرم(

ارتشاء حکم به مجازاتی اشدّ از مجازات مقرر در قانون داده باشد، به هر دو مجازات ارتشاء و    ی واسطهبههرگاه قاضی دادگاهی    -1نکته  

 که مورد حکم واقع شده است محکوم خواهد شد.   یزائدمقدار 

 در موردی که مرتشی از حکام محاکم باشد انجام امر مورد توافق راشی و مرتشی در مجازات مرتشی مؤ ر است. -2نکته 
 ي رنقدیغ رشاء - 590ماده 

)اعم از اینکه مال خود راشی یا شخصی دیگری باشد که در ید راشی بودد است و یا مال مسروقه    یمال  بلكه  نباشد  نقد  وجه  صورت  به  رشوه  اگر

کارمندان )  یدولت  نیمستخدم  به  متی ق  از  کمتر  یفاحش  مقدار  به  واقعاً  و  یمعمول  متی ق  به  ظاهراً  ای  یمعمول  متیق  از  ترارزان   فاحش  مقدار  به  ای  بالعوض   باشد(

یا   مادد    یهاشرکتادارات  اید  در  مذکور  موارد  انجام  در صورت  و  است  خارج  مادد  اید  شمول  از  تحت    هاآن  توانمیخصوصی  را 

  ی برا   ای  شود  منتقل  میرمستقیغ  ای  میمستق  طوربه   یادار   و   ئیقضا  از   اعم  عناوینی مثل تحصیل مال نامشروع و یا کالهبرداری مورد تعقیب قرار داد( 

است  اخذ )زمان    متیق  از  ترگران   یفاحش  مقدار  به  یمال  مقاصد،  همان مالک   ، گردد  یداریخر  میرمستقیغ  ای  میمستق  نیمورأم  ا ی  نیمستخدم  از   (مال 

جرائم مطلق است و تحقق نتیجه در آن   یزمرد )جرم رشاء و ارتشاء در    .شودیم  محسوب  یراش   معامله  طرف   و  یمرتش  مزبور  نیمورأم  و  نیمستخدم

 کردد باشد(.  اخذ وظایف خود مال را  یطهیح)راشی باید از سمت مرتشی آگاد بودد و مرتشی هم در  شرط نیست(

 رشاء محسوب شود.  تواندمیبا کارمند دولت  ی رواقعیغ از نظر حقوق ایران، دادن مال به کارمند دولت انجام معامله با بهای  -1نکته 
 فر یك از تیمعاف ي رقانونيمعاذ  از يناچار - 591ماده 

)در غیر   .گرددی م  مسترد  او  به  داده  که  یمال  ای  وجه  و  ندارد  یفریک  بیتعق  بوده  یمال  ا ی  وجه  دادن  از  ناچار  خود  حقه  حقوق  حفظ   یبرا  یراش   که  شود  ثابت  هرگاه

()در خصوص اید مادد راشی مطلقاً قابل تعقیب کیفری و مجازات نیست اما  گرددمیمورد اید مادد وجه مسترد نشدد و به نفع دولت ضبط  

 با مجرمیت راشی ندارد(.  یامالزمهچراکه مجرمیت مرتشی  شودمیاید موضوع ارتباط با مرتشی ندارد و وی تعقیب و مجازات 

تعقیب کیفری ندارد و وجوه    پردازدمیخود وجوهی به عنوان رشوه به مأموریت    یحقهنوع عمل شخصی که برای حفظ حقوق    -1نکته  

 . گرددمیداده شده به او مسترد 

چنانچه  ابت شود که راشی مالی را به عنوان رشوه به مرتشی داده است ولی او ادعای دادن مال را برای حفظ حقوق خود    -2نکته  

 (577ص  ،همان ،دکتر ایرج گلدوایان) خود اوست.  ی عهدهکند، ا بات این امر بر 

 رشاء  - 592ماده 

  و   اختالس  ارتشا،  ن یمرتكب  مجازات   دیتشد  قانون(  3)  ماده  در  مذکور  اشخاص   فیوظا  از   که   یامر  انجام  از  امتناع  ای  یامر  به  اقدام ی  برا  عامداً  و  عالماً  هرکس
 حكم  در  بدهد  می مستق  ریغ  ای  میمستق  را  یمال  میتسل  ای  وجه  پرداخت  سند  ای  یمال  ای  وجه  باشد ی م   نظام   مصلحت   ص ی تشخ   مجمع   1367/ 9/ 15مصوب ی  کالهبردار
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هرگاد میزان رشود از مبلغ دویست هزار ریال بیشتر باشد و با وجود دالیل کافی بر انتساب جرم نسبت به متهم، صدور قرار )  است  یراش

  5)تعزیر درجه    سال  سه  تا  ماه  شش  از  حبس  به  ءارتشا  از یناش   ،مال  ضبط  بر  عالوه  مجازات  عنوان  به  و  الزامی است(  ماد   ک ی بازداشت موقت به مدت  

 .شودی م محكوم شالق ضربه( 74) تا ای و محرومیت از حقوق اجتماعی(سال  2با 

 .م.اد ق 592جر.ک ماده  ق تبصره

رشود گیرندد که حتماً باید کارمند دولت باشد و رشود در   برخالف  شودمی)شامل افراد عادی و کارمندان اداری    دهنده  رشوه  که  یصورت  در

گفت با توجه به اینکه اضطرار از   توانمی)  مضطر  رشوه   پرداخت   یبرا  خصوص وظایف اداری وی باشد و خارج از صالحیت اداری او نباشد(

  مزبور   حبس  مجازات   از  دینما  تیشكا  ای  دهد  گزارش  را  آن  پرداخت  ای  و  بوده  (شودمیعوامل رافع مسؤولیت کیفری است مجازات شالق نیز اجرا ن

  به   مال  و  معافیت از مجازات بودد است و نه اینکه شالق اجرا شود و مرتکب فقط از حبم معاف شود(  گذارقانون)مقصود    بود  خواهد  معاف

 . گرددیم مسترد یو

چک سفید امضائی تحصیل نموده باشد رفتار وی جرم تام  چنانچه کارمند دولت، در مقابل انجام کار مربوط به وظایف خود    -1نکته  

 ارتشاء است.

  اخذ با    شودمیاقدام کارمند دولت در قبول چکی به عنوان رشوه در حالی که به علت بالمحل بودن موفق به دریافت وجه آن ن  -2نکته  

 رشوه مطابقت دارد. 

 حبس مقرر در قانون معاف نخواهد شد. در مورد اقرار به پرداخت رشوه، رشوه دهنده از مجازات -3نکته 
 ارتشاء تحقق موجبات نمودن فراهم - 593ماده 

  مجازات   به   دینما  فراهم  را   وجه   پرداخت  سند  ای  مال  ای  وجه  صالیا  و   وصول  ای  موافقت  جلب  ،مذاکره  لیقب  از ء  ارتشا  جرم  تحقق   موجبات  عامداً  و  عالماً  هرکس

باید گفت که عمل فرد نوعی معاونت در تحقق جرم ارتشاء  )  شود ی م  محكوم  مورد  برحسب  یراش اید مادد  لیکد مقند    باشدمیدر خصوص 

 معاونت را در حکم جرم مستقل مطرح نمودد است(.

پس در حکم راشی است و به مجازات    مجازات کسی که موجبات تحقق جرم ارتشاء را عالماً فراهم نماید مجازات راشی است.  -1نکته  

 . شودمیراشی محکوم 

این فرض آقای    در  آقای »الف« عالماً و عامداً از طریق وصول و ایصال وجه موجبات تحقق جرم ارتشاء را فراهم نموده است.  -2نکته  

 . شودمی»الف« به مجازات راشی محکوم 

در ارتشاء    نفعیذو خود    کندمیلب موافقت وصول یا ایصال وجه را فراهم  کسی که موجبات تحقق ارتشاء از قبیل مذاکره، ج  -3نکته  

 نیست عمل او در حکم رشاء است.

 جرم مستقلی است و مجازات راشی را دارد. دهد میو به مرتشی  اخذاقدام کسی که وجه یا مال مورد ارتشاء را از راشی  -4نکته 
 ارتشاء  به شروع - 594ماده 

ندارد()  ءارتشا  عمل  به  شروع  مجازات قابلیت محقق شدن  فعل  ترک  مورد  در  به صورت  به  )  .است   مورد  آن  در  مقرر  مجازات  حداقل  هر  اید مادد 

مادد   است(  1392مصوب  ق.م.ا.    122موجب  شدد  تبصرد  نسخ ضمنی  به  کنید  رجوع  مادد  اید  قانون    3مادد    3)در خصوص 

تفسیری شورای محترم نگهبان دال    یهینظرر به  اختالس و کالهبرداری()با امعان نظومید ارتشاء  تشدید مجازات مرتکبید و محک

ند ناسخ قوانید مصوب مجمع تشخیص مصلحت باشند اید مادد قابلیت  توانمیبر اید که قوانید مصوب مجلم شورای اسالمی ن

 نمودد و کما فی السابق به قوت خود باقی است(.  حفظاجرائی خود را 

برای آن مورد    -1نکته   نباشد مجازات آن در هر مورد حداقل مجازات مقرر  انجام شده خود جرم  ارتشاء اگر مقدمات  به عمل  شروع 

 است.

 مجازات شروع به عمل ارتشاء در هر مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد است. -2 نکته
 ربا  در  اضطرار ربا - 595ماده 

  ا ی  و  دینما  موزون معامله  و  لیمك  جنس  همان  با  اضافه  شرط  با  را  یجنس  آن  امثال  و  صلح ،قرض  ،عیب  لیقب  از  یقرارداد  هر  تحت  نفر  چند  ای  دو  نیب توافق  نوع  هر

 جرائم مقید است و نیازمند به تحقق نتیجه(   یزمرد)جرم موضوع اید مادد در    .شودی م  شناخته   جرم   و  محسوب  ربا  دینما  افتیدر  ،ی پرداخت  مبلغبر   زائد

اما به عنوان مجازات مستقل مورد توجه قرار گرفته است  واسطه   و  رندهیگ  ربا  ،ربادهنده  از  اعم   نیمرتكب اینجا  )عمل واسطه معاونت است  ، در 
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 5تعزیر درجه  )  سال  سه   تا   ماه  شش   به  مالصاحب  به   اضافه  رد   بر  عالوه  هاآن   ن یب  (یکسان است   هاآن و واسطه بید    رنددیربا گمجازات ربادهندد و  

 .گردندی م محكوم  ینقد یجزا عنوان  به ربا مورد مال معادل زین و شالق   ضربه( 74) تا و حبس (سال محرومیت از حقوق اجتماعی 2ا ب

 - 1 تبصره
 . گرفت خواهد  قرار هیفقیول اریاخت در و بوده المالكمجهول اموال قیمصاد از ربا مورد مال ،مالصاحب نبودن معلوم صورت در

 - 2 تبصره

در   یرباخواررسیدگی به جرم  )  .شد  خواهد  معاف  ماده  نیا  در  مذکور  مجازات  از  بوده   مضطر  یاضاف  مال  ای  وجه  پرداخت  مقام  در  ربادهنده  شود  ثابت  هرگاه

قانون اساسی در    49ناشی از ربا به استناد اصل    یهاثروتاما رسیدگی به دعاوی مربوط به    باشد می  (جزائی  –صالحیت دادگاد )عمومی

 (. باشدمیصالحیت دادگاد انقالب 
 - 3 تبصره
 . بود نخواهد ماده نیا مقررات مشمول کند افتیدر ربا کافر از مسلمان ای شود منعقد شوهر  و زن ای  فرزند و پدر نیب مذکور قرارداد هرگاه

بر مبلغ وام پرداختی نماید اقدام او موجب تحقق جرم    زائد ، مبادرت به دریافت مبلغی  باشدمیهرگاه »الف« که برادر »ب«    -1نکته  

 رباست.

 در خصوص ربا: نکته چند  -2نکته 

 .شودمیزن محقق نجرم ربا بین شوهر و  -1

 باشد از مجازات معاف است.  هرگاه ربادهنده مضطر -2

 ربا اعم از قرض و معاملی، جرم بوده و قابل مجازات است.  هر نوع -3

به عنوان ربا دریافت نموده است به عنوان    ها آن،  هاچک   یدارندهدر صورتی که محرز شود    -3نکته   به مجازات قانونی    رندهیربا گرا 

 .گرددمیمحکوم 

 قرار خواهد گرفت.  هیفقیولباشد در اختیار  المالک مجهولاگر مال مورد ربا از مصادیق اموال  -4نکته 

 .شودمیتحت شرایط اضطرار از مجازات معاف  ربادهندهبه موجب قانون مجازات اسالمی دریافت و پرداخت ربا جرم است و  -5نکته 

 دریافت ربا در صورتی که مسلمان از کافر باشد قابل مجازات نیست.   -6نکته 

 قرارداد ربا بین کافر و مسلمان در صورتی که کافر ربا دریافت کند جرم است.  1375مطابق قانون تعزیرات سال  -7نکته 

  6به موجب بند    عمومی دیوان عالی کشور رجوع کنید.   هیئت  6/10/1384-682ت رویه  در رابطه با این ماده به رأی وحد  -8نکته  

ناشی از ربا    یها  روتقانون اساسی از جمله    49، رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل  عمومی و انقالب  هایدادگاهتشکیل  قانون    5ماده  
 در صالحیت محاکم عمومی است.  یرباخوارو بر طبق این ماده رسیدگی به جرم   باشدمیدر صالحیت دادگاه انقالب 

 را یکسان قرار داده است. هاآنمجازات ربادهنده و ربا گیرنده و واسطه بین  گذارقانون -9نکته 
 غیر رشید  افراد  هوس و  يهو ا ي يشخص نفس ضعف از سوءاستفاده - 596ماده 

 ل یقب  از  یرتجاریغ  ای  یتجار  از  اعم  یسند  ای  نوشته  او   ضرر  به  دیرش  ریغ  افراد  یشخص  جئحوا   ای  او  هوس  و  یهو  ای  یشخص  نفس  از ضعف  استفاده  با  هرکس
  لیتحص  نحو  هر  به  شود ی م   گر ی د  شخص   هر  ا ی  سند  رنده ی گ   ذمه  برائت   ا ی  یو  التزام  موجب  که  یانوشته   هرگونه  ا ی  و  حساب  مفاصا  و  قبض  ،حواله  ،چك  ،سفته   ،برات 

 ون یلیم  ده  تا  ونیلیم  كی  از  و  (و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی  6تعزیر درجه  )  سال  دو  تا  ماه  شش  از  حبس  به  یمال  خسارات  جبران  بر  عالوه  دینما

  سال   هفت  تا  سه  از  یمال  خسارات  جبران  بر  عالوه  یو  مجازات  باشد   داشته   شخص   آن   بر   مومت ی ق   ا ی   ت ی وصا   ا ی   ت ی وال   مرتكب   اگر   و  شودیم محكومی  نقد  یجزا  الیر

باید   1399قانون کاهت مجازات حبم تعزیری مصوب    استنادِ)به    .بود  خواهد  حبس  (سال محرومیت از حقوق اجتماعی  3ا  ب  4تعزیر درجه  )

 (.باشد میجرائم قابل گذشت  یزمردجرم موضوع اید مادد در گفت 

با    -1نکته   فرد غیر رشید    سوءنیت چنانچه  نفس و حوایج شخصی  بدون    یانامهعهیمبااز ضعف  و  تنظیم  او  به منزل مسکونی  نسبت 

آن   موجب  به  نیز  پرداخت  من  رسید  وجهی  با    اخذپرداخت  اسالمی  مجازات  قانون  در  مجرمانه  خاص  عنوان  دارای  اقدام  این  شود 
 مجازات معین است. 

. در این  گرددمیسند پرداختی از وی    اخذشخصی که قیم دیگری بوده است با استفاده از ضعف نفس شخصی وی موفق به    -2نکته  

 حالت شخص، مرتکب جرم خاصی از صور کالهبرداری شده است.

ری بردن مال غیر  زیرا کالهبردا   شود میچنانچه شخص با توسل به وسایل متقلبانه مال خودش را ببرد کالهبرداری محقق ن  -3نکته  
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، اموال خود را تحصیل کند و ببرد مرتکب جرم کالهبرداری نشده است و  را با فریب امین  یاشدهال توقیف  است بنابراین اگر مالک امو
ماده   موضوع  شده  توقیف  اشیاء  در  مداخله  جرم  مشمول  تعزیرات    663تنها  بخش  اسالمی  مجازات  )دکتر   .باشدمیقانون 

 (561ص  ،همان، گلدوایان

 .باشدمیذشت ق.م.ا از جرائم قابل گ 104قسمت اخیر این ماده مستند به ماده  -4نکته 

 ي قانون فيوظا انجام از امتناع ـ دوازدهم فصل

 قانون   برخالف   حكم   صدور   در   ر ی تاخ   و   ي دگ ی رس   از   ئي قضا   مقام   استنكاف  - 597ماده 

چنانچه  :  )معنی مخالف  یقانون  طیشرا  مطابق  یتظلم   و  تیشكا  که  (ی مستقر در دادسرا و دادگادئاعم است مقامات قضا)  ئیقضا  مقامات  از  كی  هر

 بوده  آنان  فی وظا  از  هاآن   به  یدگیرس  نكهیا  وجود  با  و  شود  برده  هاآن  نزد  شرایط قانونی رعایت نشود از شمول ضمانت اجرای اید مادد خارج است(

ادد به  مادی جرم موضوع اید مرفتار  )  کند  امتناع   آن  به  یدگیرس  ای  تیشكا  قبول  از  قانون  تناقض  ای   اجمال  ای  سكوت  عذر  به  اگرچه  بهانه  و  عذر  هر  به

  در  و  كسالی  تا   ماه  شش  از  اول  دفعه  کند  رفتار  قانون  حیصر  برخالف  ای  اندازد  ریخأت  به  قانون  برخالف  را  حكم  صدور  ای  (شودمیصورت ترک فعل محقق  

  69و    37)رجوع کنید به مواد    .شد  خواهد  محكوم  زین  وارده  خسارات  هیدأت  به  صورت  هر  در  و  شودیم  محكوم  ئیقضا  شغل  از  مئدا  انفصال  به  تكرار  صورت

 قانون اساسی(. 167 اصل  ز ی ن و 1394و اصالحیه  1392قانون آیید دادرسی کیفری مصوب 

به    -1نکته   رسیدگی  در  دادگاه  قاضی  که  عنوان  این  به  برده شده  قاضی  نزد  تعلل    یپروندهشکایتی  را    نمایدمیوی  صدور حکم  و 

 . در این صورت این عمل جرم است.اندازدیمبرخالف قانون به تأخیر 

تأخیر اندازد در هر حال قاضی مرتکب  در صورتی که قاضی از رسیدگی به پرونده امتناع یا صدور حکم را برخالف قانون به    -2نکته  

 جرم شده و مستوجب تعقیب کیفری است. 

خسارت وارده    یدیههرگاه یکی از مقامات قضائی صدور حکم را برخالف قانون به تأخیر اندازد، به انفصال از شغل قضایی و تأ  -3نکته  

 .شودمیمحکوم 

 نوع مجازات اصلی است. مجازات انفصال برای قاضی مستنکف از احقاق حق از  -4نکته 

از شغل قضائی محکوم    دائمدر جرم استنکاف از رسیدگی یا عدم قبول شکایت، قاضی دادگاه در صورت تکرار جرم به انفصال    -5نکته  

 .گرددمی

 دولت به نسبت يدولت نيمور أم اتيتعد ـ زدهميفصل س

 يرقانونیغ تصرف - 598ماده 

)اشخاص عادی و کارکنان   دولت  به   وابسته  ای  و  یدولت  یهاشرکت   و  سساتؤم  و  های شهردار  ای  و  شوراها  ای  هاسازمان  و  ادارات  کارکنان  و  کارمندان  از  كیهر

  وان ید  و  شوندی م  اداره  هیفقیول  نظر  ریز  که  یسساتؤم  و  ادهایبن و  یانقالب  ینهادها  ای  و  (گیرند میموضوع اید مادد قرار    خصوصی خارج از  یهاشرکت

 مسلح  یروهاین  نیهمچن  و  گانهسه  یقوا  کارکنان  و  اعضای  کل  طور به  و  ئیقضا  هیپا  دارندگان  ای  و  شوندیم  اداره  دولت  مستمر  کمك  به   که  یسساتؤم  و  محاسبات

  هر   به  متعلق  اموال  ریسا  ای  بهادار  اوراق   و   اسناد  ریسا  و  سهام  ای  حوالجات  ای  مطالبات  ای  ینقد  وجوه  غیررسمی  و  ی رسم  از  اعم  یعموم   خدمات  به  نیمورأم   و
  هاآن  تملك  قصد  کهآن   بدون  دهد  قرار  رمجازیغ  استفاده  مورد  را  است  شده  سپرده  هاآن  به فهیوظ  برحسب  که  یاشخاص  ای  الذکرفوق  سساتؤم  و  هاسازمان  از  كی
  شود ی م  محكوم  ( ضربه 74)  تا   شالق به  المثلاجرت  پرداخت  و   وارده  خسارات  جبران   بر   عالوه   و   محسوب  ی قانون  ریغ  متصرف باشد،  داشته   یگرید  ای  نفع خود به   را
 ا ی  اهمال علت به که یصورت در است نیهمچن و خواهد شد محكوم یانتفاع مبلغ معادل ینقد یجزا به مذکور بر مجازات عالوه باشد شده منتفع که یصورت در و

  اعتبار   بر   زائد  ای  نیمع  مورد  ریغ  در  ای  نشده  منظور  آن  یبرا  یاعتبار  قانون  در  که  برساند  یمصارف  به  را  آن  ای  و  گردد  یدولت  وجوه  و  اموال  عییتض  موجب   طیتفر

ز بید جرم موضوع اید مادد  ور را ندارد و همید امر وجه تمای اید مادد مرتکب قصد تصاحب و تملک اموال مزب  بر اساس)  . باشد نموده  مصرف

 (.باشد میو اختالس 

شهردار یكی از شهرهای ایران، اعتباری در اختیار دارد که باید صرف احداث پرورشگاهی شود. وی به جای احداث پرورشگاه اعتبار مزبور را  -1نکته 
 است.  یرقانونی غ. در این فرض عمل شهردار تصرف نمایدمیصرف احداث کتابخانه 

غیرمجاز قرار دهد بدون آنكه    یاستفاده عنوان مجرمانه کارمند دولتی که وجوه نقدی متعلق به دولت به او سپرده شده و وی آن را مورد    -2نکته  
 است. یرقانونیغقصد تملك آن را داشته باشد، تصرف 

 . باشدمی  یرقانونیغآن در تصرف  تفاوت اختالس و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی در وجود قصد تملك و عدم نیترمهم -3نکته 

عمرانی مربوط به نوسازی مدارس حقوق معلمان را پرداخت نماید عمل او جرم و در    یبودجهآموزش و پرورش از محل    یادارهاگر رئیس    -4نکته  
 در اموال دولتی است.  یرقانونیغحكم تصرف 
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خاصی را بنا به مصالحی و به تشخیص خود در غیر مورد    یپروژه طرح و    یمصوبه  یبودجهاگر باالترین مقام اجرایی یك دستگاه دولتی    -5نکته  
. هرچند خود وی شودمیتصویب مجلس هزینه نماید عمل وی تصرف غیر مجاز در وجوه و اموال دولتی محسوب و به مجازات تعزیری آن محكوم  

 یا نشده باشد.  نیز منتفع شده

هرگاه یكی از کارمندان دولت به علت تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد اقدام او در حكم تصرف غیرقانونی محسوب و به    -6نکته  
 .شودمیمجازات تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محكوم 

 تالس کلی نیست اما تصرف غیرقانونی کلی است. که مقررات اخ گفت دیبادر مورد فرق اختالس و تصرف غیرقانونی  -7نکته 

نیازهای جنگ علیه دشمن به کار برد  تأمینمربوط به حقوق و دستمزد را در راه  ی بودجهدولتی  هایسازمانیكی از   مسئولدر صورتی که  -8نکته 
 عمل او در کم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. 

 . در این فرض عمل وی سرقت است نه تصرف غیرقانونی.بردمیکارمندی حین خروج از اداره به علت نبودن انباردار از انبار دولتی مالی را  -9نکته 

با    -10نکته   . در این فرض قاضی به مجازات ارتشاء و دهدمیتی اشد از مجازات مقرر در قانون  اپول از شاکی، حكم به مجاز  اخذقاضی دادگاه 
 . شودمیمجازات مقدار زائدی که مورد حكم واقع شده محكوم 

است:  «کشور  یعال  وانید  یعموم  أتیه  15/7/1399ي    798  ۀشمار  ۀیرو  وحدت  یرأ »  -11نکته   داشته  اشعار  ماده    اینگونه  قانون   598مطابق 
نسبت به وجوه   یرقانونیمشمول حكم مقرر در خصوص تصرف غ  ،همانند کارکنان دولت  یبه خدمات عموم  نیمأمور  1375مصوب    یمجازات اسالم

و    یپول  ۀ ردخدمات گست  ۀ به ارائ  ،یك مرکزکه تحت نظارت بان  یخصوص  یهاهستند. کارکنان بانك  فهیشده به آنها برحسب وظاموال سپرده   ر یسا  ای

 الذکر هستند. و مشمول مجازات مقرر در ماده فوق  شوندیمحسوب م یبه خدمات عموم  نیمأمور قیاز مصاد  پردازند،یبه مردم م یبانك
 

 يدولت  معامالت در سیتدل - 599ماده 

 از   كیهر  یبرا   آن  ساختن  به  امر  ای  ساختن  در  نظارت  ای  یزیچ  ساختن  ای  معامله  انجام  دارعهده  (از اشخاص عادی یا مستخدمید دولت  اعم)  یهر شخص

 معامله مورد متعارف حد  از شیب متیق ای صفت ای مقدار نییتع جهت از معامله در سیتدل واسطه  به  است بوده( 598) ماده در مذکور سساتؤم و هاسازمان  و ادارات

مادد د)  کند  لیتحص  یگرید  ای  خود  یبرا   ی نفع  زیچ  آن  ساختن  در  تقلب  ای اید    جبران   بر  عالوه  (نتیجه است  به  دیمق جرائم    یزمردر  جرم موضوع 

 . شد  خواهد محكوم از حقوق اجتماعی(  سال محرومیت 2با  5عزیر درجه ت) سال پنج تا ماه شش  از  حبس به وارده خسارات

. در  کندمیمصالح نامرغوب برای خود تحصیل منفعت    کار بردنالف« پیمانکار ساختن یک مدرسه برای دولت با به  شخص »  -1نکته  

 این فرض عنوان رفتار وی تدلیس در معامالت دولتی است.
 آن  اخذ به امر ا ي و يقانون زان یم بر زائد مال  اخذ - 600ماده 

  بر   ادهیز  ای  قانون  برخالف  است   دولت  نفع  بهی  مال  ای  وجه   وصول  ایمحاسبه    ای  نییتع  ا ی  صیتشخ  مورأم  که  ینیمورأم  و  نیمستخدم  و  یدولت  نیولؤمس  از  كیهر

  از   حبس  به  (گرددمینماید مشمول جرم اختالس    اخذ)اگر میزان زیادی را برای خود    دینما  آن  اخذ  به  امر  ای  اخذ  یمال  ای  وجه  و  اقدام  یقانون  مقررات

 نیمورأم  و  نیولؤمس  مورد   در  ماده  نیا  در  مذکور  مجازات   . شد  خواهد   محكوم  (و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی  6تعزیر درجه  )   سال  ك ی  تا  ماه  دو

 .گرددیم مسترد حقیذ به   است نموده اخذ  مقررات و قانون  برخالف آنچه حال هر در و است  یمجر زین یشهردار

از قیمت خرید در    ترگراندولتی به منظور تحصیل منفعت، جنسی را به حساب دولت    های سازمانکارمند امور مالی یکی از    -1نکته  

 . شودمی. این عمل او تدلیس محسوب کندمیدفاتر  بت 

.  کندمیبه نفع دولت وصول    یمؤددارایی و مأمور وصول مالیات است. او سه برابر مبلغ مربوطه را از    یادارهشخصی کارمند    -2نکته  

 به نفع دولت است.  اخذ یمجرمانهعمل او مشمول عنوان 

کند، عالوه بر اینکه    اخذولین و مستخدمین دولتی که زیاده بر مقدار مقرّر قانونی مال یا وجهی را به نفع دولت  هریک از مسؤ  -3نکته  

 .باشدمیباید وجوه اضافی مسترد شود مرتکب یا آمر مستوجب مجازات نیز 
 اجرت   تصاحب   و   ها آن   نمودن   ر ی اج   به   تظاهر   و   اشخاص   از   گرفتن   ي گار ی ب  - 601ماده 

  را   (ردیگیبرم)به صورت عام بیان شدد و اشخاص حقیقی و حقوقی را در    اشخاص  خود   تیمورأم  برحسب  کهی  دولت   نیمورأم  و   نیمستخدم  از  كیهر

  به   است  آمده  عمل  به   آنان   توسط   که  را   ونقلحمل  اجرت  ای  اشخاص  اجرت  از  یقسمت  ای   تمام  و   باشد  نموده  را   ییایاش  ونقلحمل  مباشرت  ای  کرده  استخدام   ای  ریاج
  به   را  اشخاص  که  ینیمستخدم  درباره  است  مقرر  مجازات  نیهم  و  شودیم  محكوم  سه سال  تا  ماه  سه  از  موقت  انفصال  به  باشد  نپرداخته  یول  آورده  حساب دولت

 . د ی نما   مسترد   حق ی ذ   به   را   خوذه أ م   اجرت   د ی با   صورت   هر   در  و  است نموده  منظور دولت حساب به  و برداشته خود را هاآن  اجرت و گرفته یگاریب

 دولت   خدمه   جزو   ي شخص   ن ی مستخدم   نمودن   منظور   و   مجعول   افراد   استخدام  - 602ماده 
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 کرده   استخدام  ای  ریاج  که  یاعده   از   شیب  و  کند  ری اج  و   استخدام  را   یاشخاص  است   داشته  حق  خود  تیمورأم  برحسب  که  یدولت  نیمورأم  و  نیمستخدم  از  كیهر
 ضربه  (74)  تا  شالق  به  بدارد  منظور  دولت  حساب  به  را  هاآن  حقوق  و  دینما  محسوب  دولت  خدمه  جزء  را  خود  یشخص  خدمه  ا ی  دینما  منظور  دولت  حساب  به  است

 .دیگرد خواهد محكوم  است   داشته   منظور   دولت   حساب   به   فوق   ب ی ترت   به   که   ی مبلغ   ه ی تأد  و

 ي دولت   معامالت   در   ي دولت   كارمندان   و   اندركاران دست   ي ناروا   مداخله  -603ماده 

 به   ای  بالمباشره  که(  598)  ماده  در  مذکور  یهاسازمان  و  ادارات  و  هاوزارتخانه   در  یسرپرست  و  تیریمد  فه یوظ  دارعهده  اشخاص  و  کارکنان  و  کارمندان  از  كی  هر
 پاداش   ای  العملحق  و  الزحمهحق  ای  ونیسیکم  از  اعم   یعنوان  هر  تحت   ،متبوع  دستگاه  به  مربوط  ازات ی امت   و   صات ی تشخ   و   ها مناقصه   و   ها ده ی مزا   و   معامالت   در   واسطه

  ت یمأمور  بدون  ای  دارد  منظور  هاآن  شعب  و  ندگانی نما  ای  اشخاص  ریسا  ای  خاص  باتیترت  ای  تفاهم  ای  توافق  قیطر  از  کشور   خارج   ا ی   داخل   در   ی نفع   ی گر ی د   ا ی   خود   ی برا 
 خود یبرا آورد عمل به دیبا که یحساب غیتفر ا ی   بوده   او   عهده   به   فه ی وظ   حسب   که   ی وجوه   پرداخت   موقع   در   ای بسازد  ای بخرد یزیچ آن متبوعه برعهده دستگاه طرف از
 مورد   تیفیک  ا ی  مقدار  در  رییتغ  موجب  یو  عمل  که  یصورت   و در  شودی م  محكوم  قیطر  نیا  از  حاصله  منافع  و  وجوه  برابر  دو  هیتأد  به  دارد  منظور  ینفع  یگرید  ای

  ی نقد  مجازات  ای  و   سال محرومیت از حقوق اجتماعی(  2با    5)تعزیر درجه    سال  پنج  تا  ماه  شش   از  حبس   به   گردد  آن   شده  تمام  متیق  شیافزا  ای  معامله

  یهاپست)اشخاص مذکور برای اید جرم عالود بر اینکه باید کارمند دولت باشند باید دارای    .شد  خواهد  محكوم  زین  الیر  ونیلیم  یس  تا  سه  از

 مذکور در اید مادد نیز باشند(.

 تیصالح فاقد اشخاص به اسناد م یتسل  ا ي نمودن معدوم اي اخفاء - 604ماده 

 شده  داده  هاآن   به  فشانیوظا  انجام  یبرا  ای  شده  سپرده  آنان  به  فهیوظ  حسب  که  یاسناد  و  اوراق  و  هانوشته ی  ادار  و  ئیقضا  از  اعم  یدولت  نیمستخدم  از  كیهر
  سال   ك ی   تا   ماه   سه   از   حبس   به   وارده  خسارت  بر جبران  عالوه  باشدیم ممنوع  کس  آن  به دادن  از قانون  لحاظ  به  که  بدهد  یکس  به  ای  دینما یمخف  ای  معدوم  را  است

قانون مجازات اسالمی بخت تعزیرات مصوب    684رجوع کنید به مادد  )   . شد   خواهد   محكوم   اجتماعی( و عدم محرومیت از حقوق    6)تعزیر درجه  

1375 .) 

 حق  برخالف و مغرضانه  اقدام ا ي اظهارنظر -605ماده 

  سه   تا  حبس  به   باشد  کرده  یاقدام  ای  اظهارنظر  نیطرف از  یكیدرباره    حق  برخالف  و  غرض  یرو  از  که(  598)  ماده  در  مذکور  سساتؤم  و  ادارات  نیاز مأمور  كیهر

  . شد  محكوم خواهد  وارده  خسارت  جبران  و   ال ی ر   هزار  پانصد  و   ون ی ل ی م  ك ی  مبلغ   تا  ی نقد  مجازات   ای  و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی(  8)تعزیر درجه    ماه

 (. 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  39در خصوص امکان معافیت از کیفر رجوع کنید به مادد )

 (گیردميعنصر مادي با ترک فعل صورت ) خود نظر  تحت واحد در خاص جرائم وقوع اعالم  از  يدولت يواحدها ران يمد و مسئوالن امتناع -606ماده 

افراد عادی  )جرائم مذکور باید توسط کارکنان و مستخدمید انجام گرفته باشد و شامل    سساتؤم  و  هاسازمان  ن یولؤمس  ای  رانیمد  ای  رؤسا  از  كیهر

 ای  سازمان  در(  603)  و(  599)  مواد  موضوع  مئجرا  ای  یکالهبردار  ای  یرقانونیغ  تصرف  ای  اختالس  ای  ارتشاء  جرم  وقوع  از  که (  598)  ماده  در  مذکور  (شودمین

)عنصر مادی جرم موضوع اید    دیننما  اعالم  یادار  ای  ئیقضا  دارتیصالح  مراجع  به  مورد  حسب  را  مراتب   و  شده  مطلع  خود  نظارت  ای  اداره  تحت  سساتؤم

 دو سال  تا  ماه  شش  از  موقت  انفصال  به  سال  دو  تا  ماه  شش  از  بر حبس  عالوه  (: عدم گزارش وقوع جرمشودمیمحقق  مادد به صورت ترک فعل  

و   1392آیید دادرسی کیفری مصوب  قانون    72رجوع کنید به مادد  )  .شد  خواهد  محكوم  (و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی  6)تعزیر درجه  

 (. 1394اصالحی 

 اطالع ندادن قصور و اهمال در انجام وظیفه در سازمان متبوع توسط مدیران به مراجع صالح قضائی جرم نیست.  -1نکته 

 دولت نيمور أم به نسبت تمرد ـ چهاردهم فصل

 دولت  ن يمورأم به نسبت تمرد - 607 ماده

  فه ی وظ  انجام  ن ی ح   در   ( شود می موریت به خدمات عمومی را شامل ن )اشخاص عادی و مأ  دولت   ن ی مور أ م  به  نسبت   یآگاه  و   علم  با  که  ی مقاومت  ای  حمله  هرگونه 

 :است  لیذ شرح به  آن  مجازات و شودیم محسوب تمرد  ( ت بودن خارج از تایم اداری باشند موری ز ابتدای تایم اداری یا در حال مأ )یعنی ا   د ی آ   عمل   به   آنان 

 ( اجتماعیو عدم محرومیت از حقوق  6)تعزیر درجه  .سال دو تا ماه  از شش حبس دهد، نشان را خود اسلحه  دیتهد قصد به متمرد هرگاه. 1

 (سال محرومیت از حقوق اجتماعی 2ا ب 5تعزیر درجه ) .سه سال  تا كی از حبس  ،برد  اسلحه به دست اقدام نیح در متمرد هرگاه. 2

 (.و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی 6تعزیر درجه ) .سال كی  تا ماه سه از  حبس موارد ریسا در. 3
 ق تبصره

استثنائی بر اصل تعدد مادی و اجرای مجازات اشد  )  .شد  خواهد  محكوم  جرم  دو   هر  مجازات  به  بشود  هم  یگرید  جرم  مرتكب  تمرد  هنگام  در  متمرد  اگر

 است( گذشت قابلجرائم  یزمرداید مادد در )(1392قانون مجازات اسالمی مصوب  134مقرر در مادد 
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   توهین کیفری در جواب توهین دیگری بگوید خودتیاما اگر    شودمینیز مرتكب توهین کیفری    کندمیفردی که متقابالً در مقابل توهین دیگری به وی توهین ،
 . شودمیمحق  ن

 دولت در حین انجام وظیفه مقاومت کند، عمل او وصف تمرد را دارد. هرگاه کسی با علم و آگاهی در برابر مأمورین  -1نکته 

، طبق قانون مجازات باید با علم و  شودمیحمله و مقاومت نسبت به مأمورین دولت در حین انجام وظیفه که تمرد محسوب    -2نکته  

 آگاهی باشد.

 . کندمیبه شکل حمله یا مقاومت بروز پیدا  آنان ی فهیوظانجامتمرد نسبت به مأمورین دولت در حین  -3نکته 

 تمرد نسبت به مأمورین دولتی، عبارت است از هرگونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی در حین انجام وظیفه به عمل آید.  -4نکته 

خود را به او نشان دهد«    یاسلحهاگر »فردی نسبت به مأمور دولت حین انجام وظیفه مقاومت کند و به قصد تهدید مأمور،    -5نکته  

 نشان دادن اسلحه به مأمور صرفاً علت تشدید مجازات است.

 . باشدمی  هردو جرمتمرد نسبت با مأمور دولت و مجروح کردن او توسط متمرّد، تعدّد مادی است و مستوجب تحمل مجازات  -6نکته 

 اشخاص حرمت هتک ـ پانزدهم فصل

 دباشدمیکه نیازمند سوءنیت خاص نیز نججرمی است  ساده نیتوه - 608 ماده

 از   (شودمیت مشمول اید مادد نمشخص و زندد باشد، توهید به میّ  و آن فرد باید معید و  ردیگیبرم)فقط شخص حقیقی را در    افراد  به   نیتوه

با هر نوع رفتاری محقق   تواند میارتکاب در اید جرم موضوعیت ندارد بلکه طریقیت دارد و    یوسیله)  كیرک  الفاظ  استعمال  و  یفحاش  لیقب

وقوع جرم شرط    ی لحظه در    گیرد می )حضور فردی که مورد توهید قرار    . بود   خواهد   درجه شش   ی نقد   ی جزا ،  نباشد  قذف  حد  موجب   چنانچه  شود(

 نسبت به فرد غایب هم اید جرم مصداق داشته باشد(.   تواند می نیست و  

 تعزیر است.  ، چنانچه موجب حد قذف نباشد، موجبتوهین به افراد، از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک  -1نکته 

 است.  وهن آور یاشارهمنظور از توهین کیفری، فعل، گفتار، نوشته یا  -2نکته 

خاص نیز    سوءنیتکه نیازمند    که جرمی است مطلق  گفت  د یباقانون تعزیرات    608  یمادهدر مورد جرم توهین ساده، موضوع    -3نکته  

 . باشدمین

 بودن شخص مورد توهین، ضروری است.بودن و معینبرای تحقق توهین کیفری، حقیقی -4نکته 

 معیار تشخیص تحقق توهین عرف است.  -5نکته 

 به صورت فعل، لفظ و ترک فعل باشد. تواندمیرکن مادی جرم توهین به افراد عادی،  -6نکته 

استفساریه راجع به کلمات توهین، هتک حرمت و اهانت، بدین نحو است که به    ی نهیزم نظر دقیق مجلس شورای اسالمی در    -7نکته  

الفاظی که مورد صریح یا ظاهر باشد یا ارتکاب اعمال و انجام حرکاتی که با لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط    کار بردن
 .گرددمیور الفظ، توهین تلقی نزمانی و مکانی و موقعیت شخص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود و با عدم ظه

 در مورد شرط لزوم ارتجالی بودن توهین به موجب قانون مجازات اسالمی باید گفت که وجود چنین شرطی، ضرورت ندارد.   -8نکته 

و در صورتی که »ب«    دهدمی»خودتی« پاسخ    ی واژهو »ب« نیز با ذکر    کند مینادان خطاب    « راشخص »الف« شخص »ب   -9نکته  

 .شودمیزیرا پاسخ »ب« عرفاً توهین تلقی ن؛ اً نادان باشد، فقط شخص »الف« مرتکب جرم توهین شده استواقع

 اگر کسی دیگری را در غیاب وی در حضور دیگران »مجرم« خطاب کند، عمل وی مصداق جرم توهین است.  -10نکته 

از توهین کیفری، فعل، گفتار، نوشته یا    -11نکته   ناراحت کردن    یاشارهمنظور  نماند که در جرم توهین قصد  ناگفته  وهن آور است 

 طرف مقابل شرط نیست. 

 اگر کسی دیگری را در غیاب وی و در حضور دیگران »مجرم« خطاب کند عمل وی مشمول جرم توهین است.  -12نکته 

 معیار تشخیص تحقق توهین عرف است. -13نکته 
 توهین مشدد()  دولت كارمند به نیتوه - 609 ماده

  از   یكی  ای  وزرا  ای  جمهوررئیس   معاونان  ای  قوه  سه  یساؤر  از  یكی  )یعنی مرتکب با علم و اطالع مرتکب توهید شدد باشد(  ،سمت   به  توجه  با  هرکس

 و مؤسسات هاوزارتخانه کارکنان ای محاسبات وانی د یاعضا ای قضات ای نگهبان یشورا  یاعضا  ای خبرگان مجلس ندگانینما ای یاسالمی شورا مجلس ندگانینما

و عدم محرومیت از حقوق    7)تعزیر درجه    حبس  ماه  شش  تا  سه  به  دینما  نیتوه  آن  سبب  به  ای  فهیوظ  انجام  حال  در  هایشهردار   و  یدولت  یهاشرکت  و

 .شودی م محكوم  ینقد یجزا الیر ونیلیم كی تا هزار پنجاه ای و  ضربه شالق( 74) تا ای و اجتماعی(
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  باشدمی گذشتقابلجرائم   یزمرهجرم مودوع این ماده در . 

انجام    -1نکته   حال  در  وقتی  دولت،  مأمور  به  محسوب    ای  فهی وظتوهین  مشدّد  توهین  جرم  باشد،  او  سوی  از  وظیفه  انجام  به سبب 

 .شودمی

وزرا  -2نکته   از  برگزاری    یکی  به    هیئت  یجلسهدر زمان  به کارمند دولت  کند میاهانت    جمهوررئیسدولت  توهین  . عمل وی جرم 

 است.

یا سایر رؤسای قوا یا وزرا و نمایندگان مجلس توهین کند، اگر این عمل در حین    جمهور رئیسهرکس با توجه به سمت، به    -3نکته  

 و شکایت شاکی خصوصی هم ضروری نیست.  شودمیبه سبب آن باشد، توهین مشدّد محسوب  ای  فهی وظانجام 

 ، دانستن سمت شخص عنصر روانی جرم است.داندمیسمت او را  کهیدرحالی توهین کند، سی به یکی از مسؤولین قضائاگر ک -4نکته 

اگر کسی علناً نسبت به رئیس یک کشور خارجی در ایران توهین کند و بعداً مدعی شود که به سمت او آشنا نبوده است، جرم   -5نکته 

 کشور خارجی، جرم تام توهین است.انجام شده نسبت به رئیس  

 عمومی دیوان عالی کشور رجوع کنید.  هیئت 20/3/1364-12در رابطه با این ماده به رأی وحدت رویه   -6نکته 

 م ئجرا ارتکاب يبرا يتبان و اجتماع ـ شانزدهم فصل

 كشور تیامن  ضد بر مئارتكاب جرا ي درتبان و اجتماع - 610ماده 

 یتبان و اجتماع باشد اعم از کارمند یا غیر کارمند اما باید حتماً از یک نفر بیشتر باشد( ی هرکس تواندمی)مرتکبید اید جرم  شتریب ای نفر دو هرگاه

  ا ی  یداخل  تیامن  بر ضد   یمئجرا   که  جرائم مطلق است و تحقق یا عدم تحقق نتیجه در آن شرط نیست(  یزمرد)جرم موضوع اید مادد در    ندینما

  2ا  ب  5تعزیر درجه  )   حبس  سال  پنج  تا  دو  به   نباشد  صادق  آنان   بر   محارب  عنوان   که  ی صورت  در  ندینما  فراهم  را   آن  ارتكاب  لیوسا  ای  شوند  مرتكب  کشور  خارج

 . شد  خواهند محكوم (اجتماعیسال محرومیت از حقوق 

  امنیت داخلی یا خارجی کشور به صورت مطلق و بدون هیچ گونه قیدی، جرم است.  بر ضد م  اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرائ  -1نکته  

 به عبارتی به صرف تبانی در خصوص این ماده جرم محقق شده است.

بین    -2نکته   یا خارجی  داخلی  امنیت  علیه  ارتکاب یک جرم  به  نسبت  توافق  است که  زمانی  امنیت  علیه  ارتکاب جرائم  برای  تبانی 

 باشد. وجود داشته  دو نفرحداقل  

 فراتر نرود، هرگاه برای ارتکاب جرائم علیه امنیت باشد، جرم است. یر یگمیتصم یمرحلهتبانی برای ارتکاب جرم، هرگاه از  -3نکته 

 . باشدمیجرائم، جرم  یکلیهتبانی نسبت به  -4نکته 

 تبانی جرمی مستمر است. -5نکته 

 . قرار گذاشتن»مواضعه« در ارتکاب جرم، یعنی   -6نکته 

 ارتکاب جرائم علیه امنیت باشد، جرم است.مذاکره با دیگری برای ارتکاب جرم، هرگاه برای  -7نکته 

امنیت داخلی یا خارجی کشور مرتکب شوند، در صورتی که    ضد بر    یجرائمیا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که    دو نفر هرگاه    -8نکته  

 صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد. ها بر آنعنوان محارب 
 مردم  اموال  اي نفوس اي اعراض ه یعل  يتبان و اجتماع - 611ماده 

 خود  اراده  بدون  یول  باشند  دهید  تدارک  هم   را  ئیاجرا  مقدمات  و  ندینما  اقدام  مردم  اموال  ای  نفوس  ای  اعراض  هیعل  که  ندیبنما  یتبان  و  اجتماع  شتریب  ای  نفر  دو  هرگاه

 حسب  (شودمیمجازات جرم تام مزبور اعمال    ناموس یا قتل، صرفاً)در صورت تحقق جرم غایی مانند: سرقت یا هتک    نشوند  اقدام  به  موفق

 . شد  خواهند محكوم سال سه  تا ماه شش  از  حبس به مراتب

یکدیگر    -1نکته   علیه  دیگری  به  متعلق  مال  بردن  برای  تا  کند  تبانی  یکدیگر  با  اشخاصی  که    یاقامههرگاه  در صورتی  نمایند  دعوا 

بدون   ولی  باشند  دیده  تدارک  را  اجرایی  محکوم    ی ارادهمقدمات  مردم  اموال  علیه  تبانی  عنوان  به  نشوند،  مال  بردن  به  موفق  خود 
 .شوندمی

 اطفال  و اشخاص ه يعل مئجرا ـ هفدهم فصل

 گردد مين قصاص  يعلت هره ب  ي كهعمد  قتل تعزير -612ماده 

نیست(  نداشته  یشاک  و   شود  عمد  قتل  مرتكب   هرکس دم  ولی  نداشتد  معنی  )از جمله جرائم   باشد  کرده  گذشت   قصاص  از  ی ول  داشته  یشاک  ای  )به 

  اقدام   که  یصورت  در  ...(   ابوت و بنوت و عدم تساوی در دید و عقل و  یرابطهوجود    مانند )  نشود  قصاص  علت  ر ه  به  ای  و  (باشد می  گذشتقابل
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  (نند نوشیدن آب لیوان به قصد شراب)انجام عملی مباح به قصد فعل حرام ما  یتجر  میب  ا ی  جامعه  تیامن  و  انت یص  و  نظم  در  اخالل  موجب  یو

 .دینمایم محكوم سال محرومیت از حقوق اجتماعی( 3با  4)تعزیر درجه  سال ده تا سه  از حبس به  را مرتكب دادگاه گردد گرانید ای مرتكب

 - تبصره

قانون آیید   237)رجوع کنید به بند ت مادد    .بود  خواهد   سال  تا پنج  كی  از   حبس  موجب  عمد  قتل   در  معاونت  )یعنی قاتل قصاص نشود(  مورد  نیا  در

 ( 1394و اصالحی  1392دادرسی کیفری مصوب 
 نسخ ضمنی شده است(.  1392ق.م.ا. مصوب   127ماده  2تبصره   تبصره به موجباین )

و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد یا به هر علت قصاص نشود در   هرکس مرتکب قتل عمد شود   -1نکته  

بیم تجرّی دیگران گردد دادگاه مرتکب را به  صورتی که اقدام وی موجب اخالل در نظم و صیانت و امنیت جامعه، بیم تجرّی مرتکب و  
است ولی اگر    گذشت قابل  هایمجازاتبنابراین در مورد جرم قتل عمدی مجازات آن جزو  ؛  نمایدمیسال محکوم    10حبس از سه تا  

 است. گذشت رقابلیغسال حبس  10تا  3قصاص به هر علت اجرا نشود مجازات تعزیری آن 

 مالک اصلی تمیز شروع به قتل از جرم تعهد عملی به قتل عنصر مادی جرم است.  -2نکته 

 نسخ ضمنی شده است.  1392قانون مجازات اسالمی مصوب   122تبصره این ماده به موجب ماده  -3نکته 
 ي عمد قتل  به شروع - 613اده م 

  شش   به  (کند می)انصراف ارادی عمل را از شمول اید مادد خارج    نگردد  محقق  یو  اراده  بدون  منظور  جهینت  یول  دینما  عمد  قتل  به  شروع  یکس  هرگاه

 .شد  خواهد محكوم یریتعز سال محرومیت از حقوق اجتماعی( 2با  5)تعزیر درجه  حبس سال سه تا ماه

 نسخ ضمنی شده است. 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  122این ماده به موجب ماده  -1نکته 

 مجازات شروع به قتل عمد از نوع حبس تعزیری است. -2نکته 
 تعزير در ضرب و جرح منتهي به عوارض شديد  -614ماده 

جرم موضوع اید مادد از جرائم  )  آورد  وارد  یضرب  ای   جرح  یگرید  به  (گرددمیمثالً در اثر تصادف ن  غیرعمدی شامل ضرب و جرح  )  عمداً  هرکس

اما از موارد صدور قرار   گذشترقابلیغ تعلیق را داراست  قابلیت اعمال تخفیف و  از سالح برای ضرب و جرح هرچند  است و استفادد 

  حواس   از   یكی   نقص ای  فقدان  ای  ی مئدا  مرض به  یمنته   ا ی  اعضا  از   یعضو  افتادن کار  از  ا ی  شكستن ای  نقصان  موجب  که  (باشد میبازداشت موقت الزامی نیز  

  ی تجر   میب  ای  جامعه  ت یامن  و  انت یص  و  نظم  در  اخالل  موجب  یو  اقدام  چنانچه   باشد   نداشته  امكان   قصاص  که  یموارد  در  گردد  عَلَیهمَجنیٌّ  عقل   زوال  ای  منافع  ای

  عَلَیهمَجنیٌّ  درخواست  صورت  در  و  شد  خواهد  محكوم(  99مصوب    یریمجازات حبس تعزقانون کاهش  )منطبق بر    6حبس درجۀ    به  گردد  گرانید  ای  مرتكب

 .شودی م محكوم زین هید پرداخت  به  مرتكب( گرددمیدرخواست دیه نکند مرتکب فقط به مجازات حبم مقرر محکوم عَلَیه مَجنیٌّ)چنانچه 

 ق تبصره

  گرددمیدر اید مورد دیه پرداخت ن  رسد می)به نظر    باشد  آن  امثال  و  چاقو  ای  اسلحه  جرح  آلت  و  نشود  فوق  عاتیضا  به  یمنته   وارده  جرح  که  یصورت  در

اگر   باشد(عَلَیه  مَجنیٌّحتی  کردد  دیه  حقوق    6درجه    یتعزیرحبم  )  حبس  سال  كی  تا  ماه  سه  به   مرتكب  درخواست  از  محرومیت  عدم  و 

 . شد  خواهد محكوم اجتماعی(

اگر شخصی با پرتاب سنگ به گروهی از دانش آموزان صدمه بزند موجب سلب آرامددش عمددومی نیددز بشددود، دادگدداه وی را بدده   -1نکته  

 .کندمیمصدومین و حبس و شالق محکوم    یدیهمجموع 

 عمومی دیوان عالی کشور رجوع کنید.  هیئت 6/11/1383-673در رابطه با این ماده به رأی وحدت رویه    -2نکته 
 منازعه در شركت - 615 ماده

از    یاعده  هرگاه دیگر    ندینما  منازعه  گریكدی  با  نفر(  2)بیت  گرود  با  گروهی  مادد    ورحمله)اگر  اید  مشمول  باشد  منفعل  دوم  گرود  و  شود 

 نزاع   در  کنندگانشرکت  از  ك ی  هر  (دیگر زدوخورد نمایند   یاعددبا    ی اعددبه عبارت دیگر منظور از نزاع دسته جمعی اید است که    شودمین

 : شوندیم  محكوم ریز مجازات به مورد حسب

 محرومیت از حقوق اجتماعی( سال  2با  5)تعزیر درجه  .سال سه  تا  كی حبس از به  شود قتل  بهی  منته  نزاع کهیدرصورت ي 1

 سال محرومیت از حقوق اجتماعی( 2با  5)تعزیر درجه  .سال  تا سه ماه شش  از  حبس به  شود عضو نقص به  یمنته  که یصورت در ي 2

 اجتماعی(و عدم محرومیت از حقوق  6)تعزیر درجه  .سال  كیتا  ماه سه  از حبس به  شود جرح  و ضرب به  یمنته  که یصورت در ي 3
 ق  1تبصره
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 . بود نخواهد ماده نیا مشمول شود داده صیتشخ مشروع دفاع ،شخص   اقدام که یصورت در
 ق 2تبصره

و   شود میجرم موضوع اید مادد تنها به صورت فعل محقق  یعنصر ماد) .شد نخواهد مورد حسب هید ای قصاص مقررات  یاجرا مانع فوق یهامجازات

حاصله باید قتل یا    ینتیجهو    جرائم مقید به نتیجه است  یزمردعنصر مادی اید جرم باشد()جرم موضوع اید مادد در    تواندمیترک فعل ن

 (. 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  479)رجوع کنید به مادد (نقص عضو یا ضرب و جرح باشد 

 حداقل سه نفر باشند.  کنندگانشرکتدر بزه منازعه که منتهی به قتل یا ضرب و جرح شود باید تعداد    -1نکته 
 يرانندگ رتصادفیغناشي از تقصیر جزائي  قتل -616ماده 

است()  رعمدیغ  قتل  که  یصورت  در عمد  شبه  قتل  همان  یا  جزائی  از خطای  ناشی  عمد  غیر  قتل  )از   یمباالتی ب  ای  یاطیاحتی ب   واسطه  به  منظور 

هرچند  )  سال  سه  تا  كی  از  حبس  به  مسبب  شود  واقع  نظامات  تیرعا  عدم  سبب  به  ای است  نداشته  مهارت  آن  در  مرتكب  که  یامر  به  اقدام  ای  مصادیق تقصیر(

 ه یناح  از  مطالبه  صورت  در  هید  پرداخت  به  زین  و  (گرددمیحرومیت از حقوق اجتماعی نبودن مشمول م  غیرعمدی است اما به دلیل    5یر درجه  ز تع

 . باشد  محض یخطا نكهیا مگر شد خواهد محكوم دم یایاول
 ق تبصره

  1392قانون مجازات اسالمی مصوب    717لغایت    714رجوع کنید به مواد  )   .گرددی نم  یرانندگ  تصادف  اثر  در  عمد  ریغ  قتل  شامل  ماده  نیا  مقررات

 (.تعزیرات بخت

  شودمی، زندان است. بدون لزوم تقاضای اولیای دم و دیه در صورتی تعیین مباالتیبییا  ی اطی احتیبمجازات قتل عمد ناشی از  -1نکته 

 که اولیای دم درخواست کرده باشند.

 ناشی از تقصیر، حبس و پرداخت دیه است.  غیرعمدیمجازات قتل   -2نکته 

به اتهام شرکت در قتل غیرعمدی    چهار نفر . هر  اندشدهمرتکب قتل مرد مسلمانی    مباالتی بیو    یاط یاحتیبچهار نفر در ا ر    -3نکته  

تعقیب   نیز  اندقرارگرفتهتحت  تا سه سال حبس    یامطالبه. ولی دّم مقتول  به یک  از متهمین  این صورت هریک  نموده است. در  دیه 
 یک مرد مسلمان را بپردازد. یدیهو باید متساویاً   شوندمیمحکوم 

 اسلحه   نوع   هر با  د  ي تهد   ا ي   ي اخاذ   ا ي   مزاحمت   و يا   يي نما قدرت به    تظاهر  - 617ماده 

اگر )  شود  زیگالو  یکس  با ا ی   دهد   قرار   د ی تهد  ا ی   ی اخاذ   ا ی  اشخاص   مزاحمت  له ی وس  را  آن   ای  کند   یینماقدرت  ای  تظاهر  گرید  اسلحه  هر نوع  ای  و  چاقو  لهیوس  به  هرکس

  از   حبس  به  نباشد  محارب  قیمصاد  از  که  یصورت  در  (گرددمیازات اسالمی بخت تعزیرات  قانون مج  615دارای شرایط منازعه باشد مشمول مادد  

)جرم موضوع اید مادد در   .شد  خواهد  محكوم  شالق  ضربه (  74)  تا  و  (و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی  6تعزیر درجه  )  سال  دو  تا  ماه  شش

قانون مجازات اسالمی بخت   669رجوع کنید به مادد    جرائم مطلق است و تحقق نتیجه به طور مثال اخاذی در آن شرط نیست(.  یزمرد

 تعزیرات. 

 يعموم  شيآسا و  نظم  در  اخالل  -618ماده 

  حبس   به  دارد باز  کار  و  کسب  از  را  مردم  ای  گردد میعمو  آرامش   و  ش یآسا  و  نظم  اخالل موجب  افراد به تعرض  ای  رمتعارفیغ حرکات  ای  جنجال  و  اهویه  با  هرکس

  ی زمرد )جرم موضوع اید مادد در   . شد خواهد محكوم شالق ضربه( 74) تا و (و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی 6عزیر درجه ت) سال كی تا ماه سه از

 . مشمول مرور زمان گردد(   تواند می است اما قابل تخفیف و تعلیق بودد و    گذشت رقابل ی غ جرائم  

  مردم از کسب و کار شود. در نظم و آسایش عمومی و بازماندن جرائم مقید به نتیجه است و عمل مرتكب باید موجب اخالل یزمرهجرم مودوع این ماده در 

یا تعرّض به افراد موجب اخالل   رمتعارفیغ قانون مجازات اسالمی: »هرکس با هیاهو و جنجال یا حرکات    618  یمادهطبق    -1نکته  

 ... محکوم خواهد شد« جرم مذکور فوری و مقید است.  به ،گردد می نظم و آسایش عمو
 زنان  اي اطفال  مزاحمت - 619ماده 

  609و    608)رجوع کنید به مادد    ن ی توه   آنان   به   ت ی ث ی ح   و   شئون   مخالف   حرکات   و   الفاظ   با  ای  بشود  زنان   ای  اطفال مزاحم  ای  متعرض  معابر  ا ی  یعموم  اماکن  در  هرکس

 تا   و  (و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی  7تعزیر درجه  )  ماه  شش  تا  دو  از  حبس   به  د ی نما   ( 1375قانون مجازات اسالمی بخت تعزیرات مصوب  

 . شد  خواهد محكوم  شالق ضربه( 74)

   به دلیل عدم تصریح در ماده جرائم    یزمرهکردن عفت و اخالق عمومی در    دارحهیجرو    1392قانون مجازات اسالمی مصوب    104جرم مذکور در این ماده 
 . م مطل  استجرائ یزمرهو نیز در  باشدمی گذشترقابلیغ
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شئون و حیثیت به زنان و اطفال توهین نماید، جرم او مطلق  چنانچه کسی در اماکن عمومی یا معابر با الفاظ و حرکات مخالف    -1نکته  

 است.

 در صورتی جرم خاص است که در اماکن عمومی یا معابر انجام شود.  ها آنتعرّض به زنان یا ایجاد مزاحمت برای  -2نکته 
 ي بودن عمل جمع دسته  و ي قبل  توطئه -620ماده 

 . شد   خواهد   محكوم   مقرر   مجازات   حداکثر   به   ن ی مرتكب   از   ك ی هر  شود  واقع یجمع دسته و  یقبل توطئه جهینت در (618) و( 617) و( 616) مواد در مذکور مئجرا هرگاه

 ربايي آدم - 621 ماده

  قصد   به  (شودمی)به صورت مطلق بیان شدد است که شامل مباشر شخصاً و کسی هم که به دستور دیگری مبادرت به ربودن نماید    هرکس

هر    به  ای  لهیح  ای  (4ربایی تؤام با عنف یا تهدید باشد: حبس درجۀ  )در صورتی که آدم  دیتهد  ای  عنف  به   گرید  هر منظور  به  ای   انتقام  قصد  به  ای  مال  ای  وجه  ۀمطالب

 ربایی آدم)رکد رکید جرم    دیبربا  را  یشخص  یگرید  توسط  ای  شخصاً(  5با حیله یا به انحاء دیگر باشد: حبس درجۀ    تؤام  ییرباکه آدم  یدر صورت)  گرید  نحو

)در غیرِ عنفی یا    5درجۀ  یا    (دیتهد  ایبا عنف  بودن  تؤام  )در صورت    4درجۀ    حبسِ   به  کند  یمخف  ای  (شودمیاست که به صورت آنی محقق    «ربودن»

  ل یوسا  توسط   ربودن   ای  باشد   تمام  سال  پانزده  کمتر از  )اعم از مؤنث یا مذکر(  هیلَعَیٌّمجن   سن   که   ی صورت  در  .سادد(  رباییآدم )  شد   خواهد   محكوم  تهدیدی(

 شده نییتع  مجازات  حداکثر  به  مرتكب  نث باشد یا مذکر()اعم از اینکه بزد دیدد مؤ  شود  وارد  یتیث یح  ای  یجسم  بیآس   عَلَیهمَجنیٌّ  به  ای  ردیپذ  انجام  هینقل

 . مشدد( رباییآدم ) گرددی م محكوم زین  جرم آن مجازات به گرید م ئجرا ارتكاب  صورت در و شد  خواهد محكوم

 -تبصره
نسخ ضمنی شدد    1392ق.م.ا. مصوب    122اید تبصرد به موجب مادد  عالود بر اینکه سابقاً  )  .است  حبس  سال  پنج  تا  سه  ربودن  به  شروع  مجازات

  ی مجازات اسالمقانون    122مادد    ربایی به صراحت آدمدر مورد شروع به جرم  نیز    99مصوب    ی ری قانون کاهت مجازات حبم تعز بود،  

اید جرم در    در زمرد جرائم مطلق است و تحقق نتیجه جرم در آن حائز اهمیت نیست و  رباییآدم()داند فرما میرا حکم  1/2/1392مصوب  

 .(آنی است جرائم یزمرد و اید جرم در  صالحیت دادگاد عمومی کیفری قرار دارد

   و نیازمند احراز عمد مرتكب و احراز قصد ربودن در مرتكب   باشدمی جرائم مادی صرف به طور مثال صدور چک پرداخت نشدنی ن  یزمرهدر    رباییآدمجرم
 .باشدمیبوده اما قابل تعلی  و تخفیف  گذشترقابلیغجرائم  یزمرهو در  باشدمی

ها این موضوع رو شده بود ولی یکسری  ضمنی   سخِنَ  92مجازات اسالمی در سال    قانون  122تبصره این ماده به موجب ماده    -1نکته  

قانون، نسخ و در  (  621تبصره ماده )کرد اوون رو: »  صریح  سخِنَ( اومد و  1399)  یریقانون کاهش مجازات حبس تعزقبول نداشتند تا  

 .«شودیعمل م  1/2/1392مصوب  یقانون مجازات اسالم ( 122مورد شروع به جرم آن مطابق ماده )

 باشد.  یا لهیوسوجه و با هر  ی مطالبهکه ربودن به قصد   شودمی، در صورتی محقق رباییآدم -2نکته 

 سازد.را منتفی می رباییآدمازدواج جرم  یانگیزهبالغ به  شدهربودهو  رباآدمتبانی قبلی  -3نکته 

از جهات    -4نکته   بزه دیده  بودن  با محوریت مؤنث  بزه دیده  اخفای اشخاص در    رباییآدممجازات جرائم    یدکنندهیتشدجنسیت  و 

 . باشدمین 1375قانون مجازات اسالمی 

 از شمول مصادیق تعدد مادی جرم خارج است.  رباآدمتوسط  شده ربودهکردن شخص و مخفی رباییآدم -5نکته 

  ربایی آدم. رباینده به اتهام جرم  دیربایمداخل جیبش    ی هاپولشخص بالغ عاقلی شخص بالغ عاقل دیگری را به قصد ربودن    -6نکته  

 قابل تعقیب است. 

 ربایی به عنف یا تهدید« است. مربایی »آد ، تنها کیفیت  مشددۀ آدم1399طبق  اصالحات  سال  ، ربایی آدمدر جرم  -7نکته 

 : 5ربایی به حبس درجۀ  و در سایر موارد  آدم شودمیمحکوم  4حبس درجۀ مجرم به  ،رد زیر، در مورباییآدمدر جرم   -8نکته 

 .ربایی به عنف یا تهدیدارتکاب آدم

 منتفی است.  ربایی آدمدر جرم   شده ربودهکردن شخص شروع به جرم مخفی -9نکته 

 از:  بودعبارت  1375و اخفای اشخاص در قانون مجازات اسالمی  ربایی آدممجازات جرم  دکنندهیتشدجهات  -10نکته 

 سال باشد. 15 سن مجنی علیه کمتر از (1

 یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام گیرد. (2

 آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شده باشد.  عَلَیه مَجنیٌّ بهیا  (3
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 نیستند. کیفیت مشدده .شه 1399به موجب اصالحاتِ  اکنون اینها دیگهاینكه: هم مهم 

 . باشدمیمصداق تعدد مادی جرم ن رباآدمتوسط  شدهربودهکردن شخص و مخفی ربایی آدم -12نکته 

به  ربایی  ق.م.ا( است. مجازات شروع به آدم  122)بند ب مادۀ    5، حبس درجه  به عنف و تهدید ربایی  شروع به آدم  مجازات   -13نکته  

 ق.م.ا( است  122)بند پ مادۀ   6، حبس یا شالق درجه عنف و تهدیدجز موارد 
 .م.ا(ق 306ر.ک ماده ) ت ياذ   اي ضرب واسطه ن بهیجن عمدي اسقاط - 622ماده 

 شود   یو  مقید به نتیجه: سلب حیات جنید است()  نیجن  سقط  موجب  ،زن حامله  آزار  و  تیاذ  ای  ضرب  واسطه  به  )جرم عمدی(  عامداً   وعالماً  کس  هر

  به  مورد   حسب  جنید است(   به خاطرق.م.ا پم دیه و تعزیر    306به استناد مادد    گردد می)کلمه قصاص به مادر بر  قصاص  ای  هید  پرداخت  بر  عالوه

قانون مجازات اسالمی و ذکر    104با توجه به مادد  )   . شد   خواهد   محكوم   حقوق اجتماعی( سال محرومیت از    2با    5)تعزیر درجه    سال   سه   تا   ك ی   از   حبس 

، وی باید علم به حامله  عمد در ایراد ضرب و آزار و اذیت   )مرتکب عالود بر ( باشد می   گذشت قابل جرائم    ی زمرد ، اید جرم در  622جرم موضوع مادد  

 بودن زن نیز داشته باشد تا جرم محقق شود(. 

 با وسايل شیمیايي يا فیزيكي  نیجن عمدي اسقاط -623ماده 

ید به نتیجه: سلب حیات  مق )  نیجن  سقط  موجب  یگرید  لیوسا  ای  هیادو  دادن  واسطه  به  (باشد می)منظور اشخاص عادی غیر از طبیب و ماما    کس  هر

 زن   عامداً  و  عالماً  اگر  و  شودیم  محكوم  حبس  (ماعیحقوق اجتو عدم محرومیت از    6تعزیر درجه  )  سال  كی  تا  ماه   شش  به  گردد  زن  (جنید است

ماه  تا  سه   از  حبس   به   گردد  سقط  یو   نیجن  که   دینما  یگری د  لیوسا  ای  هیادو  استعمال  به   داللت  را  یاحامله از    7تعزیر درجه  )  شش  و عدم محرومیت 

  مربوط   مقررات  مطابق   هید  پرداخت   به  حكم  مورد  هر   در   و  باشد ی م  مادر  اتیح  حفظ   یبرا   اقدام  ن یا  شود  ثابت   نكه یا  مگر   شد  خواهد  محكوم  (حقوق اجتماعی

 (. باشد می گذشترقابلیغقانون مجازات اسالمی  104جرم موضوع اید مادد به دلیل عدم ذکر در مادد  ) .شد خواهد داده

جنین را    ی دیهبه استعمال ادویه داللت نماید و موجب سقط جنین او شود،    را  او  ی احاملهاگر کسی برای حفظ حیات زن    -1نکته  

 . شودمیوضعیت پرداخت و تعزیر  برحسب
 توسط شاغلین در امور پزشكي  نیجن اسقاط - 624ماده 

  سقط  لیوسا  کنندی م  اقدام  یفروش  دارو  ای  یجراح  ای  ییماما  ای  طبابت  عنوان  به  که  (ردیگیبرنمافراد عادی را در  )  یاشخاص  و  داروفروش  ای  ماما  ای  بیطب  اگر

  تا   دو  از  حبس  به  ندینما  نیجن  اسقاط  به   مباشرت  ای  و  (ه صورت مستقل جرم انگاری شدد استنوعی معاونت در جرم است که ب)  سازند  فراهم  نیجن

اینجا مجازات فراهم نمودن وسایل سقط جنید و  )در    شد  خواهند  محكوم  سال محرومیت از حقوق اجتماعی(  2با    5)تعزیر درجه    سال  پنج

است( یکسان  و   .رفتیپذ  خواهد  صورت  مربوط  مقررات  مطابق  هید  پرداخت  به  حكم  و  مباشرت  جنید  سقط  وسایل  نمودن  فراهم  مجازات  )پم 

 . مباشرت به اسقاط جنید در اید مادد هر دو یکسان است(

به اسقاط جنین نماید چنانچه طبیبی وسایل سقط جنین زنی را    -1نکته   مبادرت  اینکه شخصاً  این    فراهم نماید، بدون  از  نیز  و زن 

 وسایل استفاده نکند و جنین سقط نگردد، عمل طبیب جرم تام و مطلق است.

سقط    یوسیلهشخصاً مباشرت به اسقاط جنین نماید  آنکه یب. پزشک کندمیخانمی به طبیب جهت سقط جنین خود مراجعه  -2نکته 

. در چنین صورتی عمل طبیب مستقالً جرم است و قابل مجازات  نمایدمی  شدهفراهم  ی وسیلهرا فراهم و خانم خود مبادرت به سقط با  
 . باشدمی

و در    -3نکته   تهیه کرده  را  ارتکاب سقط جنین  به سقط جنین خانمی وسایل  به قصد کمک  قرار  »الف«  . خانم  دهدمیاختیار وی 

 . فعل ارتکابی توسط »الف« جرم است و مجازات دارد.گرددمیولی سقط محقق ن کندمیمذکور از این وسایل استفاده 

و    -4نکته   پنج سال  تا  دو  از  به حبس  باشد،  آن دمیده شده  در  روح  نماید که  اسقاط جنینی  به  مباشرت  عامداً  و  عامالً  اگر طبیب 

 .شودمیه مطابق مقررات محکوم پرداخت دی

صرف فراهم کردن وسایل سقط جنین از سوی طبیب جرم تام و مطلق است چه استفاده بشود و چه استفاده نشود چه جنین    -5نکته  

 سقط شود و چه سقط نشود.
 - 625 ماده

 نسخ شده است.  1/2/1392قانون مجازات اسالمی مصوب  728به موجب ماده 

 - 626 ماده

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


231 های بازدارنده  /کتاب پنجم: تعزیرات و مجازات   

 

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

 نسخ شده است.  1/2/1392قانون مجازات اسالمی مصوب  728موجب ماده به 

 -627 ماده
 نسخ شده است.  1/2/1392قانون مجازات اسالمی مصوب  728به موجب ماده 

 - 628 ماده
 نسخ شده است.  1/2/1392قانون مجازات اسالمی مصوب  728به موجب ماده 

 - 629 ماده
 نسخ شده است.  1/2/1392ی مصوب قانون مجازات اسالم 728به موجب ماده 

 معاذير قانوني معافیت از مجازات( ) فراش  درقتل  - 630ماده 

و شامل مادر و خواهر و دختر   م یا موقتاعم از همسر دائ )  خود  همسر  (شودمی... را شامل ن  ، پدر، عمو و دایی وزن، برادر)  یمرد  هرگاه

و  )  ازن  حال  در  را  (شودمین تقبیل  نشامل  م  ی مشاهدد)  کند  مشاهدهی  اجنب  مرد   با  (شودمیمضاجعه  فیلم، عید  از طریق  نه مشاهدد  دنظر است 

  قتل   به  را  آنان  حال  همان  در  تواندیم  (دهد می)یعنی بداند که زن با رضایت آن کار را انجام    باشد  داشته  زن  نیتمك  به  علم  و  ..(.  ، اسالید وعکم

)حکم اید مادد فقط سبب   .است   قتل   مانند  ز ین  مورد  ن یا  در  جرح   و   ضرب  حكم .  برساند   قتل  به   تواند ی م  را  مرد  فقط   باشد  ه مكرَ  زن   که   ی صورت  در  و   برساند 

در خصوص وی قابل تسری   را در حال مواقعه با زن اجنبی ببیند حکم اید مادد  ، شوهر خودو اگر چنانچه زنی  شودمیمل شوهر  ع  یاباحه

به   شودمیمختص شوهر زانیه است و شامل دیگر اقوام اعم از پدر و برادر و ... ن قتل یا ضرب و جرح در اید مادد صرفاً یاباحه)(باشد مین

مهدور  عبارتی مورد  اید  در  زانیه  و  در  اندینسبالدم  زانی  مذکور  افراد  و  شوهر  به  نسبت  فقط  هم  آن  الدم    و  محقون  سایرید  مقابل 

 (. 1392قانون مجازات اسالمی مصوب   302)رجوع کنید به مادد هستند(

 عوض نمودن نوزاد  نوزاد ربايي  - 631ماده 

به عبارتی طفل باید نوزاد باشد یعنی  )  است  شده  متولد  تازه  که  را  یطفل  (رباییآدم  برخالفمرتکب شرط است  )در اید مورد مباشرت    هرکس

  زن   به  متعلق  ای  ی گرید  طفل  یبجا  را   او   ای  کند  یمخف   ای  بدزدد  است(  رباییآدم تازد دیدد به جهان گشودد باشد در غیر اید صورت مشمول جرم  

تعلیق  دینما  قلمداد  طفل  مادر  از  ریغ  یگرید قابل  مادد  اید  موضوع  زمان  )جرم  مرور  مشمول  و  تخفیف  قابل  است    باشد می،  جرمی  اما 

  که   شود  احراز  چنانچه  و  شد  خواهد  محكوم  حبس  (سال محرومیت از حقوق اجتماعی  2ا  ب  5تعزیر درجه  )  سال  سه  تا  ماه  شش  به  (گذشترقابلیغ

 . شد  خواهد محكوم ینقد  یجزا الیر هزار پانصد تا هزار كصدی به مرتكب بوده مرده مزبور  طفل

 شروع به جرم طفل ربایی، مجازات ندارد.  -1نکته 
 شده  طفل سپرده استرداد از امتناع -632ماده 

تعزیر ) حبس ماه شش تا ماه  سه  از مجازات  به کند  امتناع  دارند  مطالبه  حق قانوناً که  یاشخاص مطالبه موقع در  است شده  سپرده او  به که  یطفل دادن  ازی  کس  اگر

 104بدده اسددتناد مددادد ) .شد خواهد محكوم  ال ی ر   ون ی ل ی م   سه   تا   هزار   پانصد   و   ون ی ل ی م   ك ی   از  ینقد یجزا به ای (و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی  7درجه  

)رجوع کنیددد بدده قددانون اسددت(  گذشددتقابلجرائم    یزمرد، در  104قانون مجازات اسالمی و با توجه به تصریح موضوع اید مادد در مادد  

 (.1391حمایت از خانوادد مصوب  

عنصددر  مطالبدده داشددته باشددد.امتناع کسی از تحویل طفلی که به او سپرده شده، در صورتی جرم است که مطالبه کننددده حددق   -1نکته  

 .م.ا.ق 104است مستند به ماده    گذشتقابلو از جرائم   گیردمیمادی با ترک فعل صورت  

 یمطالبددهقانون مجازات اسالمی: »اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شددده اسددت در موقددع    632  یمادهجرم مندرج در    -2نکته  

اشخاصی که قانوناً حق مطالبه دارند امتناع کند، به مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس و یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار 
 ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد« از جرائم، مطلق و فوری است.

 م مطلق و فوری است.جرائ یزمرهرم موضوع این ماده در  ج  -3نکته 
 خود ظتاحف فرد ناتوان از اي طفل ندونم رها - 633ماده 

 تا ماه شش از حبس به دینما رها است سكنه از یخال که یمحل در باشدینم خود محافظت به  قادر  که  رای  شخص  ای  طفلی  گرید  دستور  به  ای  شخصاً  یکس  هرگاه

 وی آبياد در اگير و شد خواهد محكوم الیر ونیلیم دوازده تا ونیلیم از سه ینقد یجزا ای و و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی( 6)تعزیر درجه   دو سال

 عالوه کننده رها شود فوت ای  بیآس  ای  صدمه  آمدن  وارد  سبب  اقدام  نیا  چنانچه  و  شد  خواهد  محكوم  مذکور  مجازات  نصف  تا  کند  رها  باشد  سكنه  یدارا  که  ییجا

باشددد  رهاشدددد)چنانچه شخص رها کنندد ولی، وصی، یا قیم شددخص  .شيد خواهد محكوم  زین  ارش  ای  هید  ای  قصاص  به  مورد  حسب  فوق  مجازات  بر
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دادستان است و رضایت دادستان نیز شرط صدور قرار موقوفی تعقیب یا قرار  یعهددتعقیب امر کیفری در صورت عدم تعیید قیم موقت بر 

 .(1394و اصالحی  1392کیفری مصوب   قانون آیید دادرسی 70)به استناد مادد (موقوفی اجرای مجازات است

   باشدمی  گذشتقابلجرائم   یزمرهقانون مجازات اسالمی در   104ماده   حیتصربهجرم مودوع این ماده با توجه. 

آقای »الف« طفلی را که قادر به محافظت خود نبوده در جایی که خالی از سکنه است رها نموده و منتهی به مرگ طفددل شددده   -1نکته  

 است. اقدام مرتکب، ارتکاب جرم از طریق فعل است.
 قبر نبش - 634ماده 

  و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی(  6تعزیر درجه  )  كسالی  تا  روز  كی  و  ماه   سه  از  حبس  مجازات  به  دینما  قبر  نبش  مشروع  مجوز  بدون  هرکس

ت  )رسیدگی به اید جرم در صالحی   .شد  خواهد  محكوم  هم  جرم  آن  مجازات  به  باشد  شده  مرتكب   قبر  نبش   با  زین  یگرید  جرم  هرگاه  و  شودی م  محكوم

 . (باشدمی 2دادگاد عمومی کیفری 

  بوده اما قابل تخفیف و   گذشت رقابل ی غ جرائم   ی زمره ، این جرم در باشد می قبر موجب تحق  نبش قبر ن  نمایان شدن جسد است و صرف کندن جرم نبش قبر مقید به
 . باشد می یا تعلی   

 :اندشدهموارد زیر در قانون مجازات اسالمی جرم تلقی  -1نکته 

 نبش قبر بدون مجوز مشروع. (1

 مربوط.دفن جنازه بدون رعایت نظامات  (2

 اخفای جسد مقتول با علم به قتل.  (3

 هرگاه شخصی عالوه بر نبش قبر، جرم دیگری نیز مرتکب شده باشد، به مجازات آن جرم هم محکوم خواهد شد. -2نکته 
 نظامات تي رعا دفن اموات بدون  - 635ماده 

  ا ی  شود  آن  دفن  سبب  ای  (ت نه برخی از اعضای جداشدد از ویاست  منظور میّ)  کند  دفن  را  یاجنازه  اموات  دفن  به  مربوط  نظامات  تیرعا  بدون  هرکس

 . شد خواهد محكوم  ال ی ر   ون ی ل ی م   ك ی   تا   هزار   كصد ی   از   ی نقد   ی جزا   به  دینما ی مخف را آن

  جرائم مطل  است. یزمرهجرم مودوع این ماده در 
 اخفاء يا دفن جسد مقتول  -636ماده 

را مرتکب نشدد است چراکه اخفای جسد از    ای جداگانهغیر از قاتل مد نظر است چرا که اگر قاتل جسد مقتول را مخفی کند جرم  )  هرکس

و خطای    غیرعمدی ،  است و شامل هر سه نوع قتل: عمدیبه صورت عام بیان شدد  )  قتل  به  علم  با  را  یمقتول  جسد  نتای  ارتکاب قتل است(

 تا  روز كی و ماه سه از حبس به دینما دفن را آن دهد خبر هستند مئجرا بیتعق و کشف  مورأم قانوناً که یاشخاص به نكهیا از قبل  ای کند یمخف (شودمیمحض 

 . شد  خواهد محكوم و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی( 6)تعزیر درجه  سال كی
 

 ي عموم اخالق و عفت  ضد مئجرا ـ هجدهم فصل

 ا زن از ریغ عفت يمناف عمل  اي  نامشروع هرابط - 637ماده 

ی زوجیت بدده صددورت رسددمی اشد یا موقت و اعم از اینکه علقهاعم از زوجیت به صورت دائم ب)  تیزوج  علقه  هاآن  نیب  که  یمرد  و  زن  هرگاه

 ضيربه نيه و نيود تيا شيالق بيه شوند، مضاجعه ای لیتقب لیقب از زنا از ریغ عفت یمناف عمل ای نامشروع روابط مرتكب  ،نباشد  (غیررسمیمنعقد شدد باشد یا  

 135)رجوع کنید به تبصرد مادد  .شودیم  ریتعز  کنندهاکراه  فقط  باشد  اکراه  و  عنف  با  عمل  اگر  و  (شودمی)مستقیماً در دادگاد مطرح    شد  خواهند  محكوم

 (.1392قانون مجازات اسالمی مصوب  

ی زوجیت وجود ندارد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفتی از زنا گردند، مجددازات علقه  هاآنهرگاه زن و مردی که بین    -1نکته  

 شالق تا نود و نه ضربه است. هاآن

به یکسددال تبعیددد در شددهر مددرزی محکددوم   نیچنهمضربه شالق و    99شخصی به اتهام ارتکاب عمل منافی عفت غیر از زنا به    -2نکته  

 شده است. در این صورت شالق مجازات اصلی و تبعید مجازات تتمیمی بزه مزبور است.

. در چنین حالتی و مشروط به فقدان موانع نکاح بین کندمیو بعداً نیز با او ازدواج    سدینویمعاشقانه برای »ب«    ینامه»الف«    -3نکته  

 الً جرم نیست.طرفین، عمل شخص الف اص
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قددانون بدده موجددب  ضاجعه )خوابیدن در یک بستر(مُو  تقبیل )بوسیدن(روابط نامشروع یا أعمال  منافی  عفت  مادون  زنا از قبیل   -4نکته  

 قابل تعلیق است. (1399) یریکاهش مجازات حبس تعز
 حرام  فعل به تظاهر - 638ماده 

(  74)  تا   ای  ماه  دو  تا  روز  ده  از  حبس  به  عمل  فریک  بر  عالوه  دینما  (یخوارشراب)مثل    یحرام  عمل  به  تظاهر  معابر  و  یعموم   اماکن   و   انظار  در  علناً  هرکس

 دارحه یجر  را  یعموم  عفت  یول  (یخوارروزدمانند  )  باشدی نم  فریک  یدارا  عمل  آن  نفس   که  شودی  عمل  مرتكب  که  یصورت  در  و  گرددی م  محكوم  شالق  ضربه

)رجوع کنید به   .شد  خواهد محكوم شالق  ضربه(  74)  تا ای (و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی 8تعزیر درجه ) ماه دو تا روز ده از حبس به فقط دینما

 . قانون مجازات اسالمی بخت تعزیرات( 75مادد 
 ق تبصره

و   8تعزیر درجه  )  ماه  دو   تا  روز  ده  از  حبس  به  شوند  ظاهر  یعموم  انظار  و  معابر  در  (جرم انگاری نشدد است  یبدحجاب)  ی شرع  حجاب  بدون  که  یزنان

 (.قانون اساسی 167ید به اصل )رجوع کن  .شد  خواهند محكوم ینقد یجزا الیر  هزار پانصد تا هزار پنجاه از ای و (عدم محرومیت از حقوق اجتماعی

  دارحهیجرهرگاه در انظار عمومی تظاهر به آن گردد و عّفت عمومی را    باشدمیارتکاب فعل حرامی که نفس آن دارای کیفر ن  -1نکته  

 نماید، مستوجب مجازات است.

همسایه، از مصادیق جرم تظاهر به فعل یا عمل    یخانهسرکشی و نگاه کردن عمدی از روی بام و دیوار و امثال آن به حریم    -2نکته  

 حرام است.

 . باشدمیر عمومی بدون حجاب شرعی، جرم بوده و مستوجب حبس تعزیری و یا جزای نقدی ظاهر شدن زنان در معابر و انظا -3نکته 

 دیو در صورتی که تعداد آن معد برای امر تجاری و توزیع نباشد، جرم نیست.ی و و نمای نوار سنگهداری، طرح، نقاشی،  -4نکته 

همسایه از مصادیق جرم تظاهر به فعل یا عمل    یخانهسرکشی و نگاه کردن عمدی از روی بام و دیوار و امثال آن به حریم    -5نکته  

 حرام است.

 ( قابل تعلیق است.1399) یریقانون کاهش مجازات حبس تعزتظاهر به عمل حرام به موجب   -6نکته 

 
 به آن  ق يتشو ايفحشا و   ايمركز فساد و   نمودن ر يدا - 639ماده 

 مجازات  بر  عالوه   «الف»  بند  مورد  در  و  شوندیم  محكوم  (سال محرومیت از حقوق اجتماعی  3ا  ب  4تعزیر درجه  )  سال  ده  تا  كی  از  حبس  به  ریز  افراد

 : شد خواهد بسته دادگاه نظر با  موقت طور  به  مربوطه محل مقرر،
 .کند اداره ای ریدا فحشا  ای و فساد مرکز که یکس ي الف

افرادی که  )  .دینما فراهم را آن موجبات ای نموده (ی شدد است)معاونت به عنوان جرم خاص جرم انگار قیتشو فحشا ای فساد به را مردم که یکس ي ب

 مگر اید که مصداق مورد ب باشند(.  گردند میمشمول اید مادد ن باشند میدر اید مراکز به عنوان خدمه مشغول به کار 

 ق تبصره

 (شودمی)یعنی به هر دو مجازات محکوم    ز ین  .م.ا(ق  243)مادد    یبه حد قواد  مذکور  مجازات  بر  عالوه  دینما  صدق  یقواد  عنوان  فوق  عمل  بر  هرگاه
 .گرددی محكوم م

 و نمايش اشیاء منافي عفت فروش  و ديخر ا ي هیته - 640ماده 

  تا   الیر  هزار  پانصد   و  ون یلیم  كی  از   ی نقد  یجزا  و  (و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی  6تعزیر درجه  )   سال  كی   تا  ماه  سه  از   حبس   به   ل یذ  اشخاص

 : شد  خواهند محكوم مذکور مجازات دو ای كی  به ای شالق  ضربه( 74تا ) و الیر ونیلیم شش
 دار حهیجر  را  ی عموم  اخالق  و  عفت  که  زیهر چ  یکل  طور  به  ای  و  نمایس  نوار  ،لمیف  ،عالئم  ،اعالنات   ،مطبوعات  ر،یتصاو  ،ی نقاش  گراور،  ،طرح  ای  نوشته  هرکس  ي  1

 دارد. نگاه عیتجارت و توز یبرا ای بسازد ای گذارد یعموم انظار معرض و شینما به   عیتوز ای تجارت یبرا دینما
  هر قسم   ای  و  تجارت  واسطه  ای  یمتصد  ءانحا  از  ینحو  به  ای  و  کند   صادر  ای  وارد  یگرید  لهیوس  به  ای  شخصاً  فوق  اهداف  منظور  به  را  مذکور  یایاش  هرکس  ي  2

 . دینما مال لیتحص هاآن  دادن هیکرا از ای شود گرید معامله
 .بگذارد  یعموم انظار معرض به  را هاآن ای دینما منتشر انحاء از  ینحو به  را  فوق یایاش هرکس ي 3
  دست   به  محل  ای  و  فوق  ممنوعه  اعمال  از   یكی  فاعل  ای  و  اعالن  انحاء  از  ینحو  به  اءیاش  آن  جیترو  ای  و  فوق  در  مذکور  یایاش  معامله  به   ق یتشو  یبرا  هرکس  ي  4

خاص آن یعنی به قصد تجارت و توزیع و تسهیل مال صورت گرفته   سوءنیت)اعمال مندرج در اید مادد باید با    .دینما  یمعرف  را  آن  آوردن

 بنابراید صرف نگهداری اشیاء فوق در صورتی که معد برای تجارت نباشد وصف جزائی ندارد(.  شود،
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 -1تبصره 
 متعارف  استفاده  و مورد  فروش  و  د یخر  ای  هیته   گرید  یی عقال  حالل  مصلحت  هر  ای  یعلم  مقاصد  یبرا  و  ی شرع  نیمواز  تیرعا  با  که   بود  نخواهد  ییایاش  شامل 

 )به دلیل عدم وجود عنصر روانی برای جرم مذکور(. .ردیگیم قرار یعلم

 -2تبصره 
 . شد خواهد  لیتحو ربطیذ یدولت دستگاه به الزم استفاده جهت و گرددیم آثار محو و ضبط مذکور یایاش

 جزائی است. یجنبهاگر شخصی نوار و تصاویر مستهجن را صرفاً نگهداری نماید، ولی به قصد تجارت و توزیع نباشد، فاقد  -1نکته 

  ی استفاده، در حالت نگهداری و  کندمی  دارحهیجرکه عفت و اخالق عمومی را    نما ینوار سدر مورد فیلم، مطبوعات، تصاویر،    -2نکته  

 شخصی جرم نیست.

 شخصی که در محل کار خود دو عدد سی در غیر مجاز داشته فاقد عنوان مجرمانه بوده و مجازات ندارد.  -3 نکته

 دیوان عالی کشور رجوع کنید. هیئت 1378/ 23/9-645ی وحدت رویه در رابطه با این ماده به رأ -4نکته 

در این فرض عمل وی فاقد    . کندمی، فقط نگهداری  نمایدمی  دار حهیجرشخصی نوار و تصاویری که عفت و اخالق عمومی را    -5نکته  

 ی است.وصف جزائ

 نشریات الکترونیکی تابع قوانین مطبوعات است. -6نکته 
 يمزاحمت تلفن جاديا - 641ماده 

  ی اجرا  بر  عالوه  اعم از اینکه سکوت کند یا صحبت نماید()  دینما  مزاحمت  جادی ا  اشخاص  یبرا  گریدی  مخابرات  یهادستگاه  ای  تلفن  لهیوس  به  یکس  هرگاه

جرم مذکور در  )   . شد   خواهد  محكوم  ( و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی   7تعزیر درجه  )  ماه  شش   تا   ك ی  از  حبس   به   مرتكب   ،مخابرات   شرکت  خاص  مقررات

قانون    134ایجاد مزاحمت است()هرگاد مزاحمت تلفنی همراد با توهید یا تهدید باشد مشمول مادد    ی عن ی   جه ی نت جرائم مقید به    ی زمرد اید مادد در  

 (. ات اسالمی قانون مجاز   135مجازات اسالمی خواهد بود و اگر مشمول قذف گردد مجازات حدی نیز قابل اجرا است به استناد مادد  

مت نماید، دادگاه او را به اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات و حبس  تلفن برای اشخاص ایجاد مزاح  ی وسیلهبهاگر کسی    -1نکته  

 . کندمیمحکوم 

مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید، عالوه بر اجرای مقررات خاص    یهادستگاهتلفن یا    یوسیلهبههرگاه کسی    -2نکته  

 شرکت مخابرات، به حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد. 

 است. گذشت قابلجرم مزاحمت تلفنی   -3نکته 

 يخانوادگ فيتکال و ضد حقوق بر مئجرا - نوزدهم  فصل

 - 642ماده 

 .نسخ شده است 1/12/1391مصوب قانون حمایت خانواده  53به موجب ماده 
النفقه امتناع کند به حبس تعزیری  ق هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمكین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب   قانون حمایت خانواده  53  ماده

خصوصی است و درصورت گذشت وی از شكایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای   استد  گذشتقابلججزو جرائم    ی منوط به شكایت شاکی. تعقیب کیفرشودمیدرجه شش محكوم  
 .شودمی مجازات موقوف 

و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول    ق.مد  1085ماده  است جکه به موجب قانون مجاز به عدم تمكین    یازوجهتبصره ق امتناع از پرداخت نفقه  
 . مقررات این ماده است

 شرایط: -1نکته 

 استطاعت مالی زوج  -1

 تمكین زوجه  -2

 شكایت شاکی خصوصی.  -3

 عقد نمودن زن شوهردار يا معتده  -643ماده 

 یگرید  عده  در که   را  یزن   ای  شوهردار  زن  عالماً  مرتکب جرم موضوع اید مادد شود(  تواند میبه صورت مطلق بیان شدد و هر شخصی  )  یکس  هرگاه

 ا ی  (سال محرومیت از حقوق اجتماعی  2ا  ب  5تعزیر درجه  )  سال  سه  تا  ماه  شش از  حبس   به  ،م یا موقت()اعم از عقد دائ  دینما  عقد  یمرد  یبرا است
 از  شهیهم  ی برا  باشد  میرس  اسناد  ای  طالق  و  ازدواج  دفتر  یدارا  اگر  و  شودی م  محكوم  شالق  ضربه(  74)  تا  و  ینقد  یجزا  الیر  ونیلیم  جدهیه  تا  ونیلیم  سه  از

 (.قانون مجازات اسالمی 513)رجوع کنید به تبصرد مادد  .دیگرد خواهد ممنوع دفتر یتصد
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دیگری است، برای مردی عقد کرده است. در این فرض، آقای    یعدّهآقای »الف« به عنوان سردفتر ازدواج عالماً زنی را که در    -1نکته  

 .شودمی»الف« به حبس یا جزای نقدی و شالق و محرومیت دائم از تصدی دفتر ازدواج محکوم 
 و يا عقد شدن زن شوهردار يا معتده  درآوردنبه عقد  - 644ماده 

  دوازده   تا   سه   از   ای  و  (و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی  6تعزیر درجه  )   سال  دو  تا  ماه  شش  از  حبس   به  شوند  ریز  اعمال  از   ی كی  مرتكب   عالماً  که  یکسان

 : شوند ی م   محكوم   ی نقد   ی جزا   ال ی ر   ون ی ل ی م 

رجوع  )  نگردد  مواقعه  به  منجر  که  یصورت  در  درآورد  یگرید  ()اعم از عقد موقت یا دائم  عقد  به  را  خود  است  یگرید  عده  ای  تیزوج  دیق  در  که  یزن  هر  ي  1

 قانون مجازات اسالمی( 135کنید به تبصرد مادد 

)در صورتی که مرتکب علم به   .نگردد مواقعه به یمنته  که یصورت در دینما جیتزو خودی برا است یگرید عده در که را یزن ای شوهردار زن که یهرکس ي 2

یا  علقه و  زن  زوجیت  موبد    دارعددی  مرتکب حرام  بر  زن  و  باطل  باشد عقد  داشته  نکاحی هم  به حرمت چنید  علم  و  داشته  بودن وی 

 (.شودمی

عقد دیگری    ی عدهزنی که در    -1نکته   به  را  قرار دارد خود  نقدی  آوردیدرم بائن  یا جزای  به حبس  و  ارتکابی جرم محسوب  . عمل 

 .شودمیمحکوم 
 - 645ماده 

 .نسخ شده است 1/12/1391مصوب قانون حمایت خانواده  49به موجب ماده 
واردی که  ق چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طالق یا فس  نكاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مقانون حمایت خانواده    49  مادهج

. این مجازات در مورد  شودمی ت محكوم  ثبت نكاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، دمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنص و یا حبس تعزیری درجه هف
 تد.مردی که از ثبت انفساخ نكاح و اعالم بطالن نكاح یا طالق استنكاف کند نیز مقرر اس

 - 646ماده 

 .نسخ شده است 1/12/1391مصوب قانون حمایت خانواده  50به موجب ماده 
شود. هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به به حبس تعزیری درجه شش محكوم می   مدنی ازدواج کند،  د قانون1041ق هرگاه مردی برخالف مقررات ماده ج  قانون حمایت خانواده  50  ماده 

ج عالوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری  نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج عالوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنص و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زو
 .دشومی درجه چهار محكوم 

 تبصره ق
نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتكاب جرم مودوع این ماده تأثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه شش محكوم   مسئولهرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا  

 .. این حكم در مورد عاقد نیز مقرر استشوندمی

 نكاح  درتدلیس - 647 ماده

مطلق بیان شدد و   )به صورت  ازدواج   عقد  از  قبل  (شودمینیز ن  هاآن شامل شخص ثالثی غیر از زوجید حتی پدر و مادر  )  نیزوج  از   كیهر  چنانچه

  تجرد   ،خاص  سمت  و  شغل   ،ی اجتماع  تیموقع  ،یمال  تمكن   ،ی عال  التیتحص  داشتن  لی قب  از  ی واه  امور   به   را   خود  طرف   (شودمی  منقطعم و  شامل ازدواج دائ

و عدم محرومیت از حقوق   6تعزیر درجه ) سال  دو تا ماه شش از یریتعز  حبس به  مرتكب شود واقع هاآن از كیهر یمبنا بر  عقد و دهد بیفر آن امثال و

فریب محقق شود و صرف    یجهیدرنتجرائم مقید به نتیجه است یعنی عقد باید    یزمردجرم موضوع اید مادد در  )  .گرددیم  محكوم  اجتماعی(

 مشمول اید مادد نیست(. انجامد  ین فریب اگر به عقد 

 امور واهی که مبنای عقد واقع شود، اغفال نماید.  در که یکی از زوجین، طرف خود را   شودمیفریب در ازدواج وقتی محقق   -1نکته 

قابل تعقیب کیفری    -2نکته   مردی با کتمان ازدواج سابق خود، با دختری ازدواج نموده است، موضوع تحت عنوان فریب در ازدواج، 

 است.

 ماده، قابل گذشت است.  نیجرم مندرج در ا -3نکته 

 سر  يافشا و دروغ شهادت و قسم ـ  ستميب فصل

 ي احرفهار سراء افشا - 648ماده 

 در   هرگاه  ، قضات و روان شناسان()مثل وکال  شوندی م  اسرار  محرم  خود  حرفه  ای  شغل   مناسبت  به   که  یکسان  هیکل  و  داروفروشان  و  ماماها  و  جراحان  و  ءاطبا

  ك ی  به   ای  و  (و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی  6تعزیر درجه  )   حبس  سال  كی   تا  روز   كی  و   ماه  سه  به  کنند  ءافشا  را   مردم  اسرار  ،ی قانون  موارد  از   ریغ

و اصالحی    1392کیفری مصوب  قانون آیید دادرسی    72)رجوع کنید به مادد    .شوندیم  محكوم  ی نقد   ی جزا   ال ی ر   ون ی ل ی م   شش   تا   هزار   پانصد   و   ون ی ل ی م 
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جرائم    یزمردقانون مجازات اسالمی باید گفت که جرم موضوع اید مادد در    104  9مادد  با توجه به ذکر اید مادد در موارد مذکور  )(1394

در   ها آناسبت شغل با  هریک از افراد موضوع اید مادد چنان چه رازی را از دوست خود که به عنوان دوست نه به من)(باشد می  گذشتقابل

 . (ایرایانهم قانون جرائ 17، مادد 745رجوع کنید به مادد ) (گرددمیکنند مشمول اید مادد ن ش، فاگذاشته انیم

 مردم منع نموده است. یوسیلهبهافشای آن را  گذار قانوناست که   هاحرفهمنظور افشای اسرار بعضی از   یاحرفهافشای اسرار  -1نکته 

بیماران، اخالقاً ملزم به حفظ اسرار آنان هستند. افشای اسرار شخصی جرم است و مستوجب حبس یا  اطباء و جراحان در قبال  -2نکته 

 جزای نقدی است. 

اسرار،    -3نکته   افشای  جرم  مناسبت   ی همهمرتکبان  به  که  هستند  دیگران    کسانی  اسرار  محرم  عادی    اند شدهشغل،  افراد  شامل  و 

 .شودمین

 محقق شده است. ی احرفه. در این فرض جرم افشای سر نمایدمیاز، اسرار بیماران را افشاء پزشک در غیر از موارد مج -4نکته 

 .م.ا. ق  104مستند به ماده  باشدمی  گذشت قابلاز جرائم   -5نکته 
 دروغ سوگند -649ماده 

سوگند دروغ به تنهایی و در ) دینما ادی دروغ سوگند  باشد او شده متوجه قسم که ئیجزا ای یحقوق یدعوا  در (باشد میصرفاً شامل طرفید دعوا ) هرکس

و عدم محرومیت از    6تعزیر درجه  )  سال  دو  تا  ماه  شش  به  صورت عدم وجود شرایط اید مادد فاقد وصف جزائی و غیر قابل مجازات است(

 . شد خواهد محكوم حبس (حقوق اجتماعی

 .شودمیدر دعوای حقوقی یا جزائی، اگر کسی که قسم متوجه او شده است قسم دروغ یاد کند به مجازات حبس محکوم   -1نکته 

سوگند نماید، در    یاقامهچنانچه در دادگاه با وجود شرایط قانونی، اتیان سوگند متوجه یکی از اصحاب دعوی شده و به دروغ    -2نکته  

 طرفی که قسم متوجه اوست، متضمن وقوع جرم است.  ی ناحیهسوگند دروغ از  یاقامهدعوای حقوقی یا امر جزائی، 

 طبق قانون مجازات اسالمی )تعزیرات( شهادت دروغ در دادگاه و نزد مقامات رسمی جرم است. -3نکته 
 دروغ  شهادت -650ماده 

و عدم   6تعزیر درجه  )  حبس   سال  دو  تا   روز  كی   و   ماه  سه   به  بدهد  دروغ  شهادت  یرسم   مقامات  نزد  دادگاه  در  مدنظر است(غیر از طرفید دعوا  )  هرکس

)صرف کتمان موضوع شهادت    .شد  خواهد  محكوم  ینقد  یجزا  الیر  ونیلیم  دوازده  تا  هزار  پانصد  و  ونیلیم  كی  به  ای  و   (محرومیت از حقوق اجتماعی

 (.گرددمیمشمول مجازات ن
 -تبصره

 . است دهیگرد ذکر دروغ شهادت  یبرا اتید و قصاص و  حدود باب در که است  یمجازات  بر عالوه ماده نیا در مذکور مجازات

شهادت دروغ در صورتی که نزد مقامات رسمی در دادگاه باشد، مستوجب مجازات حبس یا    االجراالزمبر اساس مقررات قانونی    -1نکته  

 جزای نقدی است. 

 شهادت دروغ نزد مقامات رسمی در دادگاه جرم است.  -2نکته 

 ريغ مال ربودن و سرقت ـ  کمي و ستيب فصل

 مشدد(سرقت تعزيري ) آزاربا  توأمسرقت جمعي شبانه و مسلحانه  - 651ماده 

سال محرومیت از    3ا  ب  2تعزیر درجه  )  حبس  سال  ستیب  تا  پنج  از  مرتكب  باشد  لیذ  شرط  پنج  تمام  به  مقرون  یول  نباشد   حد  طیشرا  جامع  سرقت  هرگاه

 :گرددی م محكوم شالق ضربه( 74) تا و (حقوق اجتماعی

 . باشد شده  واقع شب  در سرقت ي 1
 . باشند شتریب ای نفر  دو نیسارق ي 2

صرف حمل سالح برای جرم موضوع اید مادد کافی بودد و استفادد از آن شرط )  . باشند  بوده  ی مخف  ای  ظاهر  سالح  حامل  هاآن   از  نفر  چند  ای  كی  ي  3

 (.باشد مین
 ق د22/8/1387 یالحاقتبصره ج

 :باشدمذکور در این بند موارد ذیل می  (گرددمیدر هر حالت سالح باید اصلی باشد و سالح قالبی مشمول اید مادد ن)  سالحمنظور از 

 انواع اسلحه گرم از قبیل تفنگ و نارنجك.  -1

 . بوکسپنجهانواع اسلحه سرد از قبیل قمه، شمشیر، کارد، چاقو و  -2
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اسلحه سرد  -3 ایران    انواع  اسالمی  نیروهای مسلح جمهوری  متداول در  بر کاردهای سنگری  بر روی   نصبقابلهای  و سرنیزه  هاآنمشابه    یاجنگی مشتمل 
 تفنگ. 

 ویژه شكار حیوانات آبزی.  یهاتفنگ کردن جانداران و  هوشبی مخصوص  یهاتفنگ زنی، ساچمه یهاتفنگ انواع اسلحه شكاری شامل  -4

  ای  کاربردهبه   یساختگ  دیکل  ای  از کردن با کلید(معنوی مانند ب   اعم از شکستد مادی مانند تخریب یا شکستد)  شكسته  را   حرز  ای  رفته  باال  وارید  از  ي  4

  آن   توابع  ای  یسكن   یبرا  ایمه   ای ی سكن محل  که  ییدرجا  ای  کرده  قلمداد  یدولت  مور أم  را  خود   قتیحق برخالف  ای  کرده  اریاخت  را  دولت  مستخدم  لباس  ای  عنوان   نكهیا
 . باشند کرده سرقت  است

 .باشند کرده دیتهد ای آزار را یکس سرقت ضمن در ي 5

: سرقت عبارت است از ربودن  باشدمیتعریف ذیل در مورد جرم سرقت جامع    1375با توجه به قانون مجازات اسالمی مصوب    -1نکته  

 بدون اطالع و بدون رضایت مال دیگری.
 آزار  به مقرون سرقت - 652ماده 

  3ا  ب  4تعزیر درجه  )  سال  ده  تا  ماه  سه  از  حبس  به  باشد  مسلح  سارق  ای  و  باشد  اعم از اید که آزار مادی باشد یا معنوی()  آزار   به  مقرون  سرقت  هرگاه

  مذکور  مجازات   حداکثر  به   جرح  مجازات  بر   عالوه  باشد  شده  واقع   زین  ی جرح  اگر  و   شودیم   محكوم  ضربه(  74)  تا  شالق  و  (سال محرومیت از حقوق اجتماعی

 . گردد ی م   محكوم   ماده   ن ی ا   در 

با یک س  -1نکته   مال دیگری  وجود  ربودن  اگر شرایط سرقت مستوجب حد  باخته  مال  بر گوش  نواختن سیلی  با  توام  و  تقلبی  الح 

 . گرددمینداشته باشد، سرقت مقرون به آزار محسوب 

به    -2نکته   از سالح گرم، مرتکب سرقت مقرون  استفاده  با  به مجروح   شودمیشخص دیگری    هیآزار علشخصی  نهایت منجر  که در 

 .باشدمی. کیفر شخص ضارب حداکثر میزان حبس تعزیری و شالق مقرر در قانون، عالوه بر مجازات جرح گرددمیشدن آن شخص 

 سرقت مقرون به آزار واحد عنوان جرم خاص و مستلزم مجازات مقرر در قانون است.  -3نکته 
 .م.ا( ق 281ر.ک ماده ) يراهزن -653ماده 

  که   یصورت  در   راهزنی شود مرتكب    انحاء  از  ینحو  به  (باشد می)به طور احصایی ذکر شدد و شامل موارد غیر از اید اماکد ن  شوارع  و  هاراه   در  هرکس

  محكوم   ضربه(  74)  تا  و شالق  (سال محرومیت از حقوق اجتماعی  3ا  ب  3تعزیر درجه  )  حبس  سال  پانزده  تا  سه  به  نباشد  صادق  او  بر  محارب  عنوان

جرائم مقید به نتیجه است یعنی سرقت باید صورت گیرد و صرف رعب و وحشت مشمول اید    یزمرد )جرم موضوع اید مادد در    .شودیم

 (.گرددمیمادد ن

 »راهزنی« در شوارع، مصداق جرم مقیّد است. -1نکته 

 مکان خاص در تحقق محاربه شرط نیست. در خصوص تأ یر مکان در تحقق جرم محاربه باید گفت:  -2نکته 
 سرقت جمعي شبانه و مسلحانه  - 654ماده 

در زمان ارتکاب جرم مالک )  یمخف  ای  ظاهر  سالح  حامل  آنان  از  نفر  كی  الاقل  و  باشند  شتریب  ای  نفر  دو  نیسارق  و  باشد   شده  واقع  شب  در  سرقت  هرگاه

درجه  )   سال  پانزده  تا  پنج  از   حبس  مرتكبان   ای  مرتكب  یجزا  نكند  صدق   محارب  عنوان   اسلحه   حامل  بر  که  ی صورت  در  باشد   است( سال    3ا  ب  3تعزیر 

 . باشدی م ضربه (74) تا  شالق و (محرومیت از حقوق اجتماعی

جواهرفروشی مبادرت به شکستن    یمغازهحامل سالح است، به قصد سرقت از    هاآندو نفر هنگام شب و در حالی که یکی از    -1نکته  

مورد تعقیب قرار    . لیکن،گردندمیحضور مأمورین انتظامی موفق به انجام سرقت ن  ی مشاهده. با  ندینمایم قفل مغازه برای ورود به آن  
 ضربه شالق است. 74سال حبس و تا  5، شروع به جرم و دارای مجازات تا هاآن، عمل گیرندمی

 در مورد راهزنی، سرقت شبانه و سرقت مسلحانه قابل است. شروع به جرم  -2نکته 

 قانون تعزیرات، زمان در تحقق سرقت مؤ ر است. 656 یمادهموضوع  در سرقت  -3نکته 
 مشدده  سرقت به شروع - 655ماده 

اید مادد به موجب )  . باشدی م  ضربه(  74)  تا   شالق  و   حبس   سال  پنج  تا  ق.م.ا(  654تا مادد    651)مادد    قبل   مواد  در  مذکور  یهاسرقت   به   شروع   مجازات

 . (نسخ ضمنی شدد است 1392مصوب  ق.م.ا 122مادد 

 با يكي از علل مشدده توأمسرقت  - 656ماده 

درجه  )  سال  سه  تا  ماه  شش  از  حبس   به  مرتكب  باشد  ریز  طی شرا  از  یكی  به  مقرون  و  نباشد  حد  طی شرا  جامع  سرقت  که  یصورت  در سال    2با    5تعزیر 
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 : شودی م محكوم شالق ضربه( 74) تا و (محرومیت از حقوق اجتماعی

 . باشد شده  واقع هانیا ریغ و حمام  و مسجد لیقب از یعموم یهامحل در ای آن توابع  در ای ی سكن یبرا ایمه  ا ی یسكن  محل که ییدرجا سرقت ي 1

منظور در اید جا شکستد  )  .باشد  شكسته  را  حرز   سارق  و  بوده  محرز  نرده  ای  نیپرچ  ای  بوته  ای  و  درخت  واسطه  به  که  باشد  شده  واقع  ییدرجا  سرقت  ي  2

 .معنوی حرز است مثالً از دیوار خانه باال رود و وارد خانه شود(
 . باشد  شده واقع شب  در سرقت  که یصورت در ي 3
 . باشند شتریب ای نفر  دو نیسارق ي 4
 کارگر  ای  شاگرد  ای  رفته   آنجا  به  مخدوم  اتفاق   به  که  یگرید  منزل  ای  خود  مخدوم  منزل  در   را  یگرید  مال  ای  دهیدزد  را   خود  مخدوم  مال  و  بوده  مستخدم  سارق   ي  5

 . باشد  نموده سرقت  انبار و کارخانه ،کارگاه ،دکان ،خانه  لیقب از بوده یو کار محل معموالً که یمحل در ای و بوده
  را   آن  از  یقسمت  ای  تمام  است  آنان  دسترس  در  یاموال  شغل  یاقتضا  به  که  یکسان  یطورکلبه   و  کاروان  و  کاروانسرا  و  مسافرخانه  و  هتل  کنندگاناداره  هرگاه  ي  6

 .دهند قرار دستبرد مورد

 . شودمی، سرقت مشدد محسوب نزدهطوفانسرقت در مناطق  -1نکته 

  ی فری مؤ ر ک  ۀفاقد سابق   ،نباشد و سارق  ال یر(  200,000.000)  ون یلیم  ست یدو  از   ش یکه ارزش مال مورد سرقت ب  ی شرطبه  -2نکته  

 آن. شروع و معاونت در همینطور و  است   گذشت قابلباشد 
 ي بربیجو  يزنفیك -657ماده 

سال محرومیت از حقوق   2ا ب 5تعزیر درجه ) سال پنج تا كی از حبس به شود آن امثال و یبربیج ،یزنفیک قیطر ازی گرید مال ربودن مرتكب هرکس

 )جیب مخفی و پنهان حرز برای پول و وسایل موجود در آن است(.  .شد  خواهد محكوم شالق   ضربه (74) تا و (اجتماعی

 ربودن مال غیر از طریق کیف زنی، تحت عنوان خاص و مستقل کیف زنی قابل تعقیب است. -1نکته 

ی  هوشبیو پس از    دهد میکننده    هوشبیشخصی به قصد بدون مال دیگری او را فریب داده و به جای شربت به او نوشیدنی    -2نکته  

 . عنوان جزائی عمل مرتکب، سرقت است.بردمیوی اموال مورد نظر را 

  یفریمؤ ر ک  ۀ فاقد سابق   ،نباشد و سارق  الیر(  200,000.000)  ونیلیم  ستی دو  از  شیکه ارزش مال مورد سرقت ب  یشرطبه  -3نکته  

 آن. شروع و معاونت در همینطور و  است   گذشت قابلباشد 
 

 بحراني  ط يشرا در سرقت - 658ماده 

و نیز    اند شددکه دچار تصادف    شودمی  ییخودروهاشامل  )  ی رانندگ  تصادف  محل  در  ای  یسوزآتش   ای  یجنگ  ای  زدهزلزله  ای  لیس مناطق  در  سرقت  هرگاه

  مجازات  به   مرتكب   نباشد  حد  طیشرا  حائز  و  ردیپذ  صورت  (اند کرددتصادف توقف    یصحنهکه برای دیدن    ییخودروهااید خودروها و نه    نانیسرنش

)موارد مذکور در اید مادد   . شد  خواهد   محكوم  شالق  ضربه(  74تا )  و   سال محرومیت از حقوق اجتماعی(   2با    5)تعزیر درجه    سال   پنج   تا   ك ی   از   حبس 

 (. شود میو قطعی زدد ن زددطوفاناحصائی بودد پم شامل مناطق  

 ي عموم   استفاده   مورد   سات ی س أ ت   به   مربوط   متعلقات   و   ل ي وسا سرقت   -659ماده 

  لهیوس  به  ای  یردولت یغ  بخش  و  دولت  مشترک  هیسرما  ای  دولت  هیسرما  با  ای  دولت  نهیهز  به  که  یعموم  استفاده  مورد  ساتیسأت   به  مربوط  متعلقات  و  لیوسا  هرکس

سرقت اید )  دینما  را سرقت  رهیغ  و   گاز  و  برق   و  آب  یبرداربهره  ساتیسأ ت  مانند  شدهنصب   ای  جادیا  هیریخ  سساتؤم  ای  یردولتیغ  یعموم  یهاسازمان  و  نهادها

با   5تعزیر درجه  )  سال  پنج  تا  كی  از  حبس  به   ( شودمیصب بروند مشمول اید مادد ندر انبار باشند یا بر روی خودرو برای ن  کهیهنگاموسایل  

 . شد خواهد  محكوم  مقرر مجازات حداکثر به باشد مربوطه یهاسازمان  از کارکنان مرتكب چنانچه و شودیم محكوم (تماعیاج از حقوقسال محرومیت  2

 و برق و تلفن و گاز و فاضالب  استفاده غیرمجاز از آب   -(22/8/1387)اصالحی  660ماده 

آب و فاضالب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده   (ردیگیبرمبا توجه به اید لفظ تا قبل از ورود به کنتور را در  )  هرکس بدون پرداخت حق انشعاب

  محكوم خواهد   از یك تا دو برابر خسارت واردهغیرمجاز از آب و برق و تلفن و گاز شبكه فاضالب نماید عالوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزای نقدی  
 . خواهد شدمحكوم حداکثر مجازات  مذکور باشد به  یهاشرکتچنانچه مرتكب از مأمورین   شد.

به    -1نکته   به برق عمومی، مبادرت  با وصل کردن سیم برق کارگاه خود  از برق نموده است. عمل وی    یاستفادهشخصی  غیر مجاز 

 سرقت نیروی برق است.

، اقدام وی جرم  کندمیو تلفن به طور غیر مجاز استفاده  گازانشعاب و پرداخت حق انشعاب از آب و برق و  اخذکسی که بدون  -2نکته 
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 خاص است. 

.  کندمیو آبونمان هم پرداخت ن  کندمیسازمان توانیر، از آن استفاده    یرسانبرقشخصی با اتصال سیم برق منزل خود به سیم    -3نکته  

 از نیروی برق است. رمجاز یغ اقدام او استفاده 

 برق، جرم خاص است. یادارهمقررات  برخالفه با رضایت وی گرفتن برق از سیم همسای -4نکته 
 سرقت تعزيري ساده  - 661ماده 

مواد  مذکور  طیشرا  به   مقرون  سرقت  که  موارد  ریسا  در سال  تا  روز  كی  و  ماه  سه  از  حبس  ،مرتكب   مجازات  نباشد  فوق  در  درجه  )  دو  عدم    6تعزیر  و 

 . بود خواهد  شالق ضربه( 74) تا و (محرومیت از حقوق اجتماعی

  ی فریمؤ ر ک  ۀنباشد و سارق، فاقد سابق   الیر(  200,000.000)  ونیلیم  ست یاز دو  ش یکه ارزش مال مورد سرقت ب  ی شرطبه  -1نکته  

 شروع و معاونت در آن.  نطوری است  و هم گذشت قابلباشد 
 مداخله در اموال مسروقه  - 662ماده 

  است  آمدهدستبه  سرقت ارتكاب جهینت در مال نكهیا  به آور نانیاطم نی قرا وجود با ای اطالع و علم  با (باشد میمنظور از کسی غیر از خود سارق ) کس هر

  از   حبس  به  نگرفته است()حمل کردن مال مسروقه مورد اشارد قرار    دهد  قرار  معامله  مورد  ای  دینما  قبول  ای  یمخف  ای  لیتحص  انحاء  از  ینحو  به  را  آن

 . شد خواهد محكوم  شالق   ضربه( 74) تا و (سال محرومیت از حقوق اجتماعی 2ا ب 5تعزیر درجه  )  سال سه تا ماه شش

موضوع اید مادد  )عنصر مادی جرم    .گرددیم  محكوم  ماده  نیا  در  مجازات  حداکثر  به  باشد  داده  قرار  خود  حرفه   را  مسروقه  اموال  معامله  متهم  که  یصورت  در

سرقت و مخفی کردن مال مسروقه  )فقط با فعل قابل تحقق است()چنانچه سارق خود مال مسروقه را مخفی نماید مشمول اید مادد نیست(

اخفای مال مسروقه مربوطه    توسط خود سارق جرمی سادد و آنی است چرا که مخفی کردن مال مسروقه توسط خود سارق مصداق ندارد و

 .(از سارق است فردی غیر به

 شده  فیتوق اءیاش در مداخله  -663ماده 

  متصرف  ایکننده  مداخله ولو باشد فیتوق با یمناف  که  دینما یتصرف ای دخالت ،اجازه بدون  است   شده   ف ی توق   صالح ی ذ   مقامات   توسط   که   ی اموال   و   ی ا ی اش   در   عالماً هرکس

 . شد   خواهد   محكوم   ( و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی   6تعزیر درجه  )   سال   ك ی   تا   ماه   سه   از   حبس   به  باشد آن مالك

 جرم ارتكاب يبرا  لهیوس نوع هرتهیه  اي و ساخت -664ماده 

ذکر شدد برای    یوسیله منظور از  )  جرم  ارتكاب  یبرا  یاله یوس  نوع  هر  ای  دینما  آن  رییتغ  ای  دیکل  ساخت  به  اقدامی  جرم  ارتكاب  یبرا  عامداً  عالماً  هرکس

 سال   كی  تا  ماه  سه   از   حبس  به  کند  هیته   ای  بسازد،  (آید نمیارتکاب جرم در اید مادد خاص جرم بودد و جز برای ارتکاب جرم به کار دیگری  

 . شد  خواهد محكوم شالق ضربه( 74) تا و (اجتماعی از حقوقو عدم محرومیت  6درجه تعزیر )

  باشدمیجرائم مطل   یزمرهجرم مودوع این ماده نوعی معاونت در جرم است اما طب  این ماده به عنوان جرمی مستقل جرم انگاری شده است و در . 

 ساختن کلید برای عمل سرقت جرم مستقل است.  -1نکته 

 .باشدمیتفسیر قضائی  این ماده احراز نظر مقنن است و از مراحل -2نکته 

 این ماده مثال برای جرم مانع است.  -3نکته 
 ربودني كه سرقت نیست  -665ماده 

  شش   از  حبس  به  مثالً مال به صورت علنی و یا با زور از طرف گرفته شدد باشد()  نباشد  سرقت   عنوان   مشمول  او  عمل   و  د یبربا  را  یگرید  مال  هرکس

  باشد   شده  وارد  عَلَیهمَجنیٌّ   به  یاصدمه   کار  نیا  جهینت  در  اگر  و  شد   خواهد   محكوم  (اجتماعیو عدم محرومیت از حقوق    6تعزیر درجه  )  سال  كی  تا  ماه

 . شد  خواهد محكوم زین آن مجازات به 

اگر شخص اتومبیل دیگری را به صورت موقت برباید و پس از چند ساعت اتومبیل را به صاحبش مسترد نماید، اقدام مرتکب،    -1نکته  

 . شودمیسرقت محسوب 

به همان مؤسسه    دیربا یمشخصی اتومبیل دولتی را بدون آنکه قصد تملک آن را داشته باشد    -2نکته   و پس از استفاده از آن، عیناً 

 . وصف عمل او سرقت است.هددمیعودت 

 ربودن مال دیگری اگر به صورت موقت باشد و مال به صاحب آن مسترد گردد، عنوان عمل مرتکب، سرقت است.  -3نکته 

  یفری مؤ ر ک  ۀ فاقد سابق   ، نباشد و سارق  ال یر(  200,000.000)  ون یلیم  ست ی دو  از   شیکه ارزش مال مورد سرقت ب  یشرطبه  -4نکته  
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 آن. شروع و معاونت در همینطور و  است   گذشت قابلباشد 
 سرقت جرم تكرار -666ماده 

 نسخ گردیده است.  1399این ماده به موجب »قانون کاهش مجازات حبس تعزیری« مصوب 

برحسب ( در تکرار جرم سرقت مستوجب تعزیر، تکرار جرم موجب تحمیل حداکثر مجازات  1375در قانون مجازات اسالمی )  -1نکته  

 مورد است.

تکرار سرقت مستوجب تعزیر توسط سارقی که قبالً سه فقره محکومیت قطعی به ارتکاب سرقت تعزیری داشته باشد موجب    -2نکته  

 .شودمیحداکثر مجازات مقرر در قانون بدون حق اعطای تخفیف از سوی قاضی 

 یمت بازاری مال مسروقه است. در مورد جرم سرقت برای جبران خسارت مدعی خصوصی، مالک، ق  -3نکته 
 شده ربوده ا ي مسروقه مال متیق اي  مثل  يا ن یع رد  بهتكلیف  -667ماده 

در جرم سرقت احتیاج به )  و  نیع  رد  به  را  ندهیربا  ای  سارق  ،شده  نییتع  مجازات  بر  عالوه  دادگاه  فصل  نیا  در  مذکور  اموال  ربودن   و  سرقت  موارد  هیکل  در

  . نمود   خواهد  محكوم  وارده  خسارت  و جبران  شده  ربوده  ای  مسروقه  مال  متیق  ای  مثل  رد  به  نیع  فقدان  صورت  در  مال ندارد(تقدیم دادخواست برای رد  

 (.قانون آیید دادرسی کیفری است عالود بر رد مال جبران خسارت هم مد نظر قرار دادد است 15 بر مادد )اید مادد استثنایی 

از اتهام اختفای   سوءنیت. انباردار به علت فقدان کندمیسارقی پس از سپردن اموال مسروقه به یکی از انبارهای وزارت راه فوت  -1نکته 

توجه به صدور قرار موقوفی تعقیب سارق و حکم برائت انباردار، اتخاذ تصمیم در مورد استرداد  . با  شودمیشناخته    گناهی باموال مزبور  
 حکم، برائت است. یکنندهاموال مسروقه با دادگاه صادر 

بوده    -2نکته   تعزیری  سرقت  به  متهم  دادگاه شخصی  محکوم    و  مسروقه  اموال  ضبط  و  زندان  به  را  عدم    نماید میوی  ا ر  در  و 

قطعی    یاهدنظرخویتجد به  شودمیحکم  باید  ادعای خود  ا بات  برای  وی  است.  به خود  اموال  تعلق  مدّعی    هایدادگاه. شخص  الثی 
 عمومی مراجعه کرده و با تقدیم دادخواست حقوقی، استرداد اموال را خواستار شود. 

مال به میزان    مسؤولیت هر یک از سارقان در ردّ : در موارد شرکت در سرقت،  15/7/1399مورخ    799رأی وحدت رویۀ شمارۀ    -3نکته  

قانون مجازات اسالمی    214و مادۀ    1375قانون مجازات اسالمی مصوب    667مالی است که تحصیل کرده است و دادگاه در اجرای مادۀ  
کند و  ص میحدود مسؤولیت هر یک از سارقان را بر همین اساس مشخ  1392قانون آیین دادرسی کیفری    19و مادۀ    1392مصوب  

و   526،  453شده توسط هر یک از سارقان معلوم نباشد، با توجّه به اصل تساوی مسؤولیت که از جمله در مواد  تحصیل  مال   اگر میزان 
مال مسروقه به طور مساوی    مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است، مسؤولیت سارقان در ردّ   1392قانون مجازات اسالمی مصوب    533
 است.

 اكراه و ديتهد ـ  دوم و ستيب فصل

 سند يا نوشته به عنف و اكراه  اخذ -668ماده 

  را  باشدیم او به  سپرده ای او به متعلق که یانوشته  و سند ای و دی نما مهر ای و امضا ای سند ای نوشته  دادن  به ملزم را یگرید دیتهد و اکراه با ای قهر و جبر با هرکس

 . شد  خواهد محكوم شالق ضربه( 74) تا و (و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی 6تعزیر درجه ) سال دو تا  ماه سه  از حبس  به  ردیبگی و از

   و نیز جرمی   قرار دارد  گذشتقابلجرائم    یزمرهقانون مجازات اسالمی در    104جرائم مقید به نتیجه است و با توجه به ماده    یزمرهجرم مودوع این ماده در
 . است فوری

 . این جرم فوری است و مقیّد. کندمی  یانوشته»الف« با تهدید، »دیگری« را ملزم به دادن  -1نکته 

 دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند نماید، شرط نیست.تطمیع جهت مجازات فردی که  -2نکته 

دیگری در    قرار دادن موقعی که شخصی دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاء یا مهر نماید، طبق قانون مجازات در    -3نکته  

 حالت اضطرار، جرمی انجام نداده است.

 شرط، جرم است.تهدید دیگری در هر حال و بدون قید و  -4نکته 
 و اخاذي  ديتهد - 669ماده 

و  یریگبدداجمثددل تهدیددد بدده ) یميال ای یشرف ای ینفس یضررها )تهدید به قتل جرمی مطلق است(  ای  قتل  به  دیتهد  نحو  هر  به  را  یگرید  یکس  هرگاه

  ننميوده   ا یي  نموده   را   ی فعل   ترک   ا ی   امر   انجام   ی تقاضا  ای مال ای وجه یتقاضا واسطه نیا به نكهیا از اعم د،ینما او بستگان ای خود به  نسبت  یسر  یافشا  به  ای  و  اخاذی(

 .شد خواهد محكوم و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی( 6تعزیر درجه ) سال دو تا ماه دو از زندان ای ضربه( 74) تا شالق مجازات به  باشد 

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


241 های بازدارنده  /کتاب پنجم: تعزیرات و مجازات   

 

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

   باشدمی گذشتقابلقانون مجازات اسالمی   104و به استناد ماده   باشدمیجرائم مطل   یزمرهجرم مودوع این ماده در. 

 تهدید به قتل، جرمی مطلق است.  -1نکته 

 تهدید صغیر غیرممیز به ارتکاب سرقت، جرمی مستقل است.  -2نکته 

و مبلددغ بدددهی را بدده او پرداخددت   کندددمی»الف« بابت بدهی خود به »ب« چکی به او داده است. پس از مدتی بدده او مراجعدده    -3نکته  

چددک را الصدداق  یشددده. »ب« پس از رفتن »الف« کاغذهای پاره ریزدمیو آن را پاره کرده و دور    گیردمیو چک مربوط را از او    کندمی
، علیه او شکایت خواهد کرد. در ایددن فددرض، عمددل ارتکددابی »ب« صورت نیاکه وجه مربوطه را به او دهد در غیر  خواهدیمکرده و از او 

 فقط جرم تهدید کیفری است.

 يورشکستگ ـ  سوم و ستيب فصل

 تقلب  به  يورشكستگ  - 670ماده 

 (سال محرومیت از حقوق اجتماعی  2ا  ب  5تعزیر درجه  )  سال  پنج  تا  كی  از  حبس  مجازات  به  شوندمی  محكوم  تقلب  به  یورشكستگ  عنوان  به  که  یکسان

 (.1347اصالحی  1311تجارت مصوب  قانون 549)رجوع کنید به مادد  .شد خواهند محكوم

 جزائی دارد.  یجنبهاز انواع ورشکستگی، ورشکستگی به تقلّب و به تقصیر،    -1نکته 

شخصی که شغلش تجارت است از طریق تقلّب در دفاتر تجدداری خددود و اعددالم ورشکسددتگی، از پرداخددت مطالبددات طلبکدداران   -2نکته  

 . آن شخص ورشکسته به تقلب است.کندمیخودداری  

. رفتددار او، کندددمیو از پرداخددت مطالبددات خددود فددرار  کندددمیدر دفاتر تجاری خددود اعددالم ورشکسددتگی   یکاردستفردی با    -3نکته  

 ورشکستگی به تقلب است.

  یری در موضوع ندارد.ألب تاجر، تضایت طلبکاران در ورشکستگی به تق ر  -4نکته 

  یری در موضوع ندارد.اران در ورشکستگی به تقلب تاجر تأرضایت طلبک  -5نکته 
 ر یتقص به  گيورشكست - 671ماده 

و    542)رجوع کنید به مواد    .است   حبس  (و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی  6تعزیر درجه  )   سال  دو  تا  ماه  شش   از   ریتقص  به   ورشكسته   مجازات

 قانون تجارت(.  541

 بازرگانی که ورشکست شده است، در صورتی که مرتکب تقلب یا تقصیر شده باشد قابل تعقیب کیفری است.  -1نکته 

رض کند و تا مدتی مانع ظهور ورشکستگی او شود، عمل او معاونت در جرم  ق اگر کسی با علم و اطالع برای تاجر ورشکسته    -2نکته  

 است.

 . شودمیاگر کسی همدست فرد ورشکسته به تقلب باشد، معاون به جرم مستقل است و حبس  -3نکته 
 ورشكسته  تاجريا   و طلبكاران با هیتصف ريمد يتبان -672ماده 

 د ینما  یتبان  گرید  قیطر  به  ای  قرارداد  عقد  قیطر  از  الواسطهمع  ا ی  ماًیمستق  ورشكسته  تاجر  و  طلبكاران  ن یبی  ورشكستگ  به  یدگیرس  امر   در  هیتصف  ریمد  هرگاه

سال محرومیت    2ا  ب  5تعزیر درجه  )  حبس  سال   سه  تا  ماه  شش  به  تبانی شخص تاجر ورشکسته با برخی از طلبکاران مشمول اید مادد نیست()

 .گرددمی  محكوم الیر ونیلیم هجده تا سه  از ینقد یجزا به ای و (از حقوق اجتماعی
 

 امانت  در  انتيخ  ـ چهارم  و ستيب فصل

 ءامضا دیسف اي مهر دیسف استفاده از ءسو - 673ماده 

  به دست   قیطر هر  به ای  شده است  سپرده  او به  که  ییامضا  دیسف  ای  مهر  دیسف از  (باشد یا هر شخص دیگر غیر از امیداعم از اید که فرد امید  )  هرکس

سپردد و    کنندداستفادد)چه سفید امضاء به سوء    دینما  استفاده  ءسو  باشد چه به سرقت بردد باشد و چه پیدا کردد باشد(  گرفتهامانتچه  )  آورده

  خواهد   محكوم  حبس  (سال محرومیت از حقوق اجتماعی  2ا  ب  5تعزیر درجه  )   سه سال  تا  كی  به  چه سپردد نشدد باشد مجازاتت یکسان است(

 (. شود می)عنصر مادی موضوع اید جرم به صورت فعل محقق  شد

 . خیانت در امانت و کالهبرداری و ...استفاده از سفید مهر و سفید امضاء جرمی مستقل است در مقابل جعل  -1نکته 

 امضاء در صورتی جرم است که سپرده شده و از آن سوء استفاده شود. استفاده از سفید -2نکته 

مهر نموده   ضرر صاحب»الف« از سفید مهری که به او سپرده شده سوء استفاده کرده و از روی تقلب اقدام به انتقال مال به    -3نکته  
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 »الف« مرتکب جرم خیانت در امانت شده است. است. در این صورت 

سپرده وجه، سپرده نشده    کنندهاستفادهبه سوء    امضاء  دی سف باید گفت، گرچه    امضاء   د یسف در مورد مجازات سوء استفاده از    -4نکته  

 باشد، مجازاتش یکسان است. 

یادگاری    -5نکته   امضاء  معروف  ورزشکار  از یک  باالی  گیردمیشخصی  به    سدینویم  ی تعهدآورامضاء شده مطلب    ی ورقه. سپس  و 

 . اتهام وی سوء استفاده از سفید امضاء است. کندمیدعوا  یاقامهاستناد آن علیه صاحب امضاء 

پرده شده یا به هر  امضایی که به او س  مهر یا سفید  سفید قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات »هرکس از    673  ی مادهطبق    -6نکته  

« در این ماده »سوء استفاده از سفید مهر« عنصر  شودمیورده، سوء استفاده کند به یک تا سه سال حبس محکوم  طریقی به دست آ
 مادی جرم است.

 خاص در استفاده از سفید مهر دیگری عبارت است از: قصد و هدف، ایراد ضرر به صاحب امضاء یا مهر است. سوءنیت -7نکته 

امضاء کرده است و نوشتن مطالبی بر روی آن و بدان وسیله مال    که دیگری آن را به شکل سفید   یاورقهبه دست آوردن    -8نکته  

 اری است.امضاء و کالهبرد کسی را بردن، سوء استفاده از سفید 

 امضاء صاحب حساب، کالهبرداری است. سازیشبیهاز حساب دیگری بدون  صدور چک  -9نکته 

 عمومی دیوان عالی کشور رجوع کنید. هیئت 1373/ 16/1-591رویه  وحدت  یرأدر رابطه با این ماده به  -10نکته 

. در این فرض باید گفت عمل شخص  کندمیاع  شخص الف چک سفید امضای شخص ب را مخفی کرده و از استرداد آن امتن  -11نکته  

 ندارد.  یامجرمانهالف عنوان 

 مهر است.  عنصر مادی جرم موضوع این ماده سوء استفاده از سفید  -12نکته 

 است.  گذشتقابلماده،    ن یجرم مندرج در ا -13نکته 
 امانت در انتیخ -674ماده 

یی مورد  هاآن)مطلق نوشته مدنظر نبودد است بلکه تنها    ییهانوشته   ای  رمنقولیغ  ای  منقول  داشته باشند()اید اموال باید حتماً مالیت    اموال  هرگاه

 یکس  به  اجرتیب  ای   اجرت  با  هر کار  ای  وکالت   یبرا  ا ی  رهن  ای  امانت  ای  اجاره  عنوان  به  آن  رینظا  و  قبض  و  چك  و  سفته  لیقب   از  که مالیت دارند(  اندتی حما

)اعم است از ضرر   ضرر  به   را  هاآن   بوده  او  نزد  ءایاش  آن   که  یشخص  و  برسد ی  نیمع  مصرف  به   ای  شود  مسترد  مذکور  یای اش  که  است   بوده  نیبنابرا  و  شده  داده

سال محرومیت   2ا  ب  5)تعزیر درجه    سال  سه تا  ماه  شش حبس از  به   دینما  مفقود  ا ی   تلف  ای  تصاحب  ای  استعمال  هاآن  نی متصرف  ای  نیمالك  (مادی یا معنوی

و رفتار    باشد می  گذشتقابلجرائم مقید به نتیجه است و جرمی    یزمرد)جرم موضوع اید مادد در    .شد  خواهد  محكوم  (از حقوق اجتماعی

اگر چنانچه    شودمی()از بید بردن حق مالی هم خیانت در امانت محسوب  یابدمیمادد تنها به صورت فعل تحقق    فیزیکی جرم موضوع اید

 شرایط تحقق جرم خیانت در امانت محرز باشد(.

   و یققا  باشققدمیوانی وی تصققرف عققد یاجققازهقابل تصور نیست، لكن تصاحب شریک در سهم شریک دیگر بدون   شرکاخیانت در امانت در مال مشاع توسط احد
 باعث جرم تخریب کیفری شود.  دتوانمیتلف مال مشاع 

 ی است.مو حق عمو  الناسحقخیانت در امانت،   -1نکته 

 با توجه به مقررات موجود موضوع جرم خیانت در امانت اعم از مال منقول و غیر منقول است.  -2نکته 

 ، جرمی است: آنی، فوری و مرکب.یعنصر مادجرم خیانت در امانت از نظر   -3نکته 

 تواندددمیاز جمله وجوه تشابه جرم کالهبرداری و جرم خیانت در امانت عبارت است از: موضوع جرم در هر دو عنوان مجرمانه،    -4نکته  

 باشد.  رمنقولیغمنقول یا  

 در جرم »خیانت در امانت« سپردن مال به دیگری شرط محقق شدن جرم است.  -5نکته 

 نتیجه.جرم خیانت جرمی است مقید به   -6نکته 

 .شودمییا متصرف قانونی، جرم خیانت در امانت محقق    ضرر مالک با وجود تخلف امین از قرارداد امانت به   -7نکته 

»ب« اتومبیددل را فروختدده و  یولدد  »الف« اتومبیل خود را به »ب« تحویل داده تا آن را بفروشد و  من آن را به او مسترد کنددد.  -8نکته  

 شخص »ب« خیانت در امانت است. یمجرمانهبیل را تصاحب کرده است. اقدام  خود وجه حاصل از فروش اتوم

بعد کدده  چند روز. کندمیرسید خودداری  اخذو به علت آشنایی قبلی از  بردمیخود را برای تعمیر نزد »ب«   وضبطیراد»الف«    -9نکته  

. در ایددن فددرض شودمیرسید به خط و امضای خودش مدعی استرداد آن    یارائه، »ب« با  کندمیمراجعه    وضبطیرادگرفتن    ی« برا»الف
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 عمل »ب« خیانت در امانت است.

 یمجرمانهکه اتومبیل مورد تعمیر در یک سرقت مسلحانه ربوده شده است. عنوان    کندمیتعمیرکاری به طور متقلبانه وانمود    -10نکته  

 تعمیرکار خیانت در امانت است.

امین پددس از فددروش مقددداری از قیمددت را  ومالک جنس رد کند  به آن رابه شخصی داده شود تا بفروشد و قیمت اگر جنسی    -11نکته  

 تصرف نماید و بقیه را مسترد دارد، عمل او خیانت در امانت است.

وریت خود مالی به عنوان قرض از دیگری بگیرد و بنابراین باشد که به مصرف معینی برسد، مهرگاه مأمور دولت برای انجام مأ  -12نکته  

 .باشدمیچنانچه مال مذکور را به مصرف شخصی برساند فعل او خیانت در امانت 

لددی خیانددت در تفاوت اصلی اختالس با خیانت در امانت در این است که: اختالس فقط قابل انتساب به کارکنان دولت اسددت و -13نکته  

 امانت قابل انتساب به دیگران نیز هست.

اگر »الف« به »ب« وکالت داده باشد که ملک او را با هر شرایطی به خود یا دیگری منتقل کند و »ب« پددس از فددروش ملددک   -14نکته  

  من آن را تملک کند، اقدام او خیانت در امانت است.

سار گذاشته تا پس از فروش وجه آن را دریافددت کنددد. سمسددار از پرداخددت وجدده شخصی یک تخته قالی مستعمل را نزد سم  -15نکته  

 ، عمل سمسار مشمول جرم خیانت در امانت است.کندمیحاصل از فروش به صاحب قالی خودداری  

در امانددت آن نددزد دیگددری خیانددت  گددرو گذاشددتناگر کسی مالی را از دیگری به امانت بگیرد که پس از رفع احتیاج رد کند،   -16نکته  

 است.

»الف« کیف محتوی چک و اسناد خود را به »ب« داده تا پس از مراجعت از سفر آن را مسددترد دارد. »ب« در غیدداب »الددف«   -17نکته  

. شخص »ب« تحت عنوان جرم خیانددت در امانددت کندمیمحتویات کیف را بررسی و یک برگ چک در وجه حامل را به نفع خود وصول 
 ت.قابل تعقیب کیفری اس

استعمال ناروا، تصدداحب، تلددف و مفقددود کددردن مددال امددانی بدده طددور رم خیانت در امانت عبارت است از:  رفتار مجرمانه در ج  -18نکته  

 حصری.

رفتار امینی که مال امانی را به عنوان رشوه تحویل داده باشد، جرم وی تعدد معنوی با خیانت در امانت کیفری و دادن رشددوه   -19نکته  

 است.

زوجه بدداقی مانددده امتندداع نمایددد، مرتکددب هددیچ   یهیزیجهدر صورتی که شوهر بعد از انحالل نکاح، از استرداد آنچه را که از    -20نکته  

 جرمی نشده است.

امددا شددخص »ب« عمددداً و بددا ؛  تا آن را به شخص »ج« برساند  دهدمیامضایی را به شخص »ب«    سفید  یورقهشخص »الف«    -21نکته  

خیانددت در  یمجرماندده. این عمل شددخص »ب« واجددد عنددوان رساندمیرا پاره کرده و به دست شخص »ج« ن  امضاء  دیسف ورقه    سوءنیت
 امانت است.

خیانددت   یمجرمانددهنموده است عمل وی مشمول عنوان    لیومفیحاز اموال شرکت    یردولتیغیکی از مدیران شرکت تجاری    -22نکته  

 در امانت است.

اگر شریکی سهم خود را از مال مشاع نزد شریکش به امانت گذارد و شریک مذکور بدددون اجددازه آن را تصدداحب کنددد، عمددل   -23نکته  

 شریک مصداق جرم خیانت در امانت است.

نمایددد، عمددل وی  االجددارهمال یبقیهو تسلیم اشیاء مذکور را موکول به پرداخت  امتناع کرد مستأجراگر موجر از تسلیم ا اث   -24نکته  

 فاقد عنوان مجرمانه است.

 مال امانی تحویلی به امین را از او برباید، ماهیت اقدام او واجد عنوان مجرمانه نیست.  گذارامانتاگر   -25نکته 

 اموال دولتی را تصاحب نماید، اتهام وی خیانت در امانت است.  داربنگاهسپرده شود و    یداربنگاههرگاه اموال دولتی به   -26نکته 

 ، عمل او غصب است.کندمیتصرف   شناسدیمکه مالک آن را   یاگمشدهکسی در مال    -27نکته 

رفددتن بدده . فروشنده سه روز بعد خودرو را از خریدار بددرای فروشدیمشخص الف خودروی خود را با سند عادی به شخص ب    -28نکته  

 . در این صورت شخص الف مرتکب جرم خیانت در امانت شده است.گرداندمیمسافرت عاریه گرفته و دیگر آن را بازن

 ی ایران، امانت مورد نظر در جرم خیانت در امانت اعم از امانت شرعی، عرفی و قراردادی است.بر اساس رویه قضائ  -29نکته 
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 ن مال به دیگری شرط تحقق جرم است.در جرم خیانت در امانت سپرد  -30نکته 

 جرم خیانت در امانت از نظر عنصر مادی جرمی است آنی و فوری.  -31نکته 

 برای تحقق جرم خیانت در امانت ضرر مالک یا متصرف قانونی شرط است.  -32نکته 

 .7یا   6یعنی درجه    شودمیق.م.ا تعیین   127مجازات جرم خیانت در امانت مطابق ت ماده    -33نکته 

 یخاصدد  یاست که ارتکاب آن مسددتلزم وجددود عناصددر و اجددزا یدر امانت به نحو انتیخ لیاز جرائم از قب یبرخ  ییطبع قضا  -34نکته  

 .کندیم  دایپ  یها با هم، عمل مجرمانه مورد نظر مقنن شکل خارجکه در ا ر وجود و اجتماع آن  یاست به طور

حمددل و نقددل   یبددرا  یگریروزانه به د  ینیوجه مع  افتیخود را در قبال در  یهینقل  یلهیوس  ون،یدستگاه کام  ک یمالک    مثال:  -35نکته  

 باشد.  دهیخودشان در حضور شهود به امضا رس نیب  یمکتوب  نکهیا  ایاجاره دهد    یسند رسم  لهیبه وس  یتجار  یکاال

 بددا  آن  متصددرف  یددا مددال صاحب یاراده این رابطه امانی که معموالً بر اساس توافق  ایجاد رابطه امانی ناشی از عقد امانت آور:  -36نکته  

معین( مثل ودیعه، اجاره، عاریه، وکالت تحقددق پیدددا این است که در چارچوب عقد امانت آوری )ولو غیر   اشالزمه گیرد،می صورت  امین
 از مددورد شددود، ایجدداد بیددع یددا قددرض صددورت بدده عقدددی یددا قددرارداد نفددر دو م.( پددس هرگدداه بددین .ق 10 کنددد )یددا در قالددب مدداده

 .است  خارج امانت در خیانت شمول

 انیدد ب ریدد با استفاده از جمله ز 674امانت آور را ماده  یرابطه حقوق  جادیا قهیطر نیمنشاء ا قانونگذار :یعرف  یرابطه امان  جادیا  -37نکته  

برسد.  ینیبه مصرف مع ایمذکور مسترد شود   یایبوده است که اش  نیداده شده و بنابرا  یاجرت به کس  یب  ایکرده است: هر کار با اجرت  
 یسوار  لیاتومب  یکس  نکهی: مانند امثال  اهد بود.بر حسب مورد بر اساس عرف خو  واردم  لیقب  نیدر ا  یامان  یرابطه  صیتشخ  قتیدر حق 

 لیدد بدده صدددور قددبض تحو یازیدد موارد، غالباً از نظر عرف ن لیقب نی. در اسپاردیو به او م  بردیم  ک یموتور به نزد مکان  ریتعم  یخود را برا
 .ستین نیدر ب  ک یمکان  یهیاز ناح  لیاتومب

. مانند نصددب گرددیبرقرار م ییمقامات قضا میبر اساس تصم یامان یقسم رابطه نیا :ییامانت آور قضا  یحقوق   یرابطه  جادیا  -38نکته  

 .هانیمفقود اال ر و مانند ا  بیاموال غا  یاداره یبرا نینصب ام  ایصغار و   یبرا  میق 

بددا صدداحب  نیامدد  یبه اعالم توافق قبلدد  زایو بدون ن یامانت آور ممکن است به صورت قهر یاوقات منشاء روابط حقوق  یاپاره  -39نکته  

مراجعددان بدده   لیدد اتومب  لیدد اول تحو  ک یشددر  کنندیم  یاندازراه  لیاتومب  شگاهینما  گریکدیدو نفر به مشارکت    دیمال گردد. مثالً فرض کن
کدده  یکیشددر یاحاد دده ایدد . چنانچه بر ا ر تصددادف ردیگیرا برعهده م شگاهینما یمسائل مال  گرید  ک یشر  و  شودیرا عهده دار م  شگاهینما

 لیدد فرصددت اسددتفاده کنددد و اتومب  نیاز ا  گرید  ک یشر  طیشرا  نیدر ا  د،یرا ترک گو  شگاهیمراجعان است، نما  لیاتومب  لیامر تحو  یمتصد
آن  یتصاحب کند، در مقددام مراجعدده ست،ین کشیکه متعلق به شر نیو اطالع از ا لماست، با ع شگاهیرا که در نما  انیاز مشتر  یکی  یامان

دادگاه با احراز مدارک مربوط به مشارکت نددام   رد،یقرار گ  گردیتحت پ  لیصاحب اتومب  تیکند و در ا ر شکا  یبه او خوددار  لیاز ردّ اتومب
 جهیخواهد شناخت و در نت  یاست؛ تصرف او نسبت به آن را قهراً امان  ینکه تصاحب کرده است، اما  یلیاتومب  نکهیبرده و علم و اطالع از ا

که آن را به امانت گرفته اسددت، برقددرار  یکیاست که به سبب مشارکت با شر  یامانت آور قهر  یدر امانت همان رابطه  انتیمالک جرم خ
 خواهد شد.

تصددرفات   یتصددرف عدددوان یصرفاً به آن جهت خواهد بود کدده در دعددوا یبا تصرف عدوان  رمنقولیدر امانت در اموال غ  انتیخ  -40نکته  

در امانددت،  انتیدر مورد خ نیدر امانت، تصرف ام انتی. برعکس در مورد خستیتوأم با قهر و غلبه است و مسبوق به اذن و اجازه مالک ن
 .خواهد شد  یجرم تلق  نیار شده که مالک اامانت آور برقر  یحقوق  یرابطه  یهیمالک و برپا  یو اجازه  یبا توجه به توافق قبل

صاحب سرّ آن را فاش کنددد، مددورد مشددمول حکددم  تیچنانچه  بدون رضا  نیمال باشد بنابرا  لیتحص  لهیوس  دیموضوع جرم با  -41نکته  

 در امانت نخواهد بود.  انتیخ

کددرده اسددت بدده واقددع   یکه امکان تحقق را جددرم انگددار  یدر امانت در مال مشابه نظر  انتیدر خصوص امکان تحقق جرم خ  -42نکته  

 شرط مقرر فراهم باشد.  دیاست البته با  ترک ینزد

 یقددهیبازپس گرفتدده و بدده عنددوان و  یبه راهن بسپارد  تا مجدداً آن را از و  یمدت کوتاه  یمرهونه را برا  نیرگاه مرتهن عه  -43نکته  

در امانددت   انددتیمرتکب جرم خ  توانیرا نم  یکند و  یراهن از استرداد مال مرهون خوددار  ینزد خود نگه دارد ول  نیکامل د  هیتا د  نید
 بوده است  یقانون نیبر مواز  یمال مبتن ردانست هرچند که تصرف مرتهن ب

 یاز ردّ آن خددوددار نیبددوده اسددت و امدد  نیدر دادگاه معلوم شود که مورد امانت متعلق به امدد  ییقضا یهایدگیهرگاه در رس  -44نکته  
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 یهیدد رو دیدد بنما یقدد یحق  یاگر نسبت به مال مورد امانت ادعا بیترت نیدر امانت به حساب آورد و به هم  انتیخ  توانیکند اقدام او را نم
   .کندیدر امانت نم  انتیخ یبه علت فقدان عنصر روان نیام  یهیناح  زعدم استرداد مال را ا  ییقضا

 میبوده اسددت از تسددل یشاک یجاریاست یکه موجر خانه یدر امانت نخواهد شد. مثالً اگر کس انتیتقاص سبب تحقق جرم خ  -45نکته  

 انددتیخ قیعمددل از مصدداد نیا د،یمال االجاره خانه نما هیمزبور را موکول به پرداخت بق  یایاش میمزبور امتناع کند و تسل  یخانه  یهیا ا 
  در امانت نخواهد بود.

جنددگ،   ،یآسمان  یبال  لیاز قب  هیقهر  یاست اگر مورد امانت بر ا ر قوا  یدر مورد مال مورد امانت امان  نیکه ام  نیبا توجه به ا  -46نکته  

 .نخواهد بود  نیمتوجه ام  یتیگرفته شود، مسئول  نیاز ام هیقهر  یدر ا ر قوا  نکهیا  ایبرود   نیاز ب قیحر  ای  لیس

منقددول   ریدد غ  ایمنقول    ءیش  ای(  مال  2امانت آور،    یحقوق   ی( وجود رابطه1در امانت:    انتیخ  یعنصر ماد   یمتشکله  یاجزا  -47نکته  

 .نیام  یهی( عدم استرداد مورد امانت از ناح4در قانون،   ی(  ارتکاب فعل مرتکب به صورت حصر3  ر،یمتعلق به غ

بداند مددال  یعنیاست. ) یگریمتعلق به د یمال امان یبر رو دهدیرا که انجام م یعمل نیداشته باشد که ا یآگاه دیمرتکب با -48نکته  

 (.دیمفقود نما  ایاوست، تلف، استعمال، تصاحب   یامان  دیرا که تحت  یگرید

امانت آور با مالک داشته باشددد. پددس مرتکددب   یحقوق   یرابطه  یعنیباشد    نیام  دیدر امانت با  انتیمرتکب در موضوع جرم خ  -49نکته  

 نیدد مشددمول ا رد،یصورت گ نیام  ریدر امانت اگر توسط غ  انتیجرم خ  یدارد و اعمال مذکور به عنوان عنصر ماد  تیجرم موضوع  نیدر ا

 .ستیجرم ن

است مقنن عدم استرداد مورد امانت را در مدداده  نیشدن مال به امبه سپرده یدر امانت اساساً متک انتیتحقق جرم خ  نکهیبا ا  -50نکته  

 نکددهیدر امانت عبارت اسددت از ا انتیخ یعنصر ماد یمتشکله یجزء از اجزا نیآخر بیترت نی، شرط تحقق جرم قرار داده است. بد674
بدده   نیطرف   نیشده ب  نیاز مصرف مع  ریغ  یبه مصرف   ایمفقود شود و    ایتوسط او، تصاحب، تلف    هرگاه  ستسپرده شده ا  نیکه به ام  یمال

 کار برده شود، مرتکب خائن در امانت خواهد بود.

 واناتيح و  اموال اتالف و بيتخر و احراق - پنجم و ستيب فصل

 احراق اموال - 675ماده 

 محصول  نوع  هر  ای  خرمن   ای  جنگل  ای  ی سكن  یبرا   معد   ای  یمسكون   محل   هر  یکل  طور  به  و   انبار  ای  کارخانه  ای  مایهواپ  ای  ی کشت  ای  بنا  ای  عمارت  عمداً   کس  هر

 متعلق یهاباغ ای  مزارع ای (شودمیو فقط شامل درختان کاشته شدد  اند شدد)در اید جا به معنی درختانی است که کندد یا بریدد ن اشجار ای یزراع

)عنصر   .شودیم  محكوم  (سال محرومیت از حقوق اجتماعی  2ا  ب  5)تعزیر درجه    سال  پنج  تا دو  از  حبس   به  خاص(  سوءنیت)  بزند  آتش  را   یگرید  به

 اموال مذکور در اید مادد به صورت احصایی بیان شدد است(.)مادی جرم موضوع اید مادد به صورت فعل قابل تحقق است(
 - 1 تبصره

)منظور خاص حکومت اسالمی   یاسالم حكومت با )قصد مقابله انگیزد ارتکاب اید جرم است( مقابله قصد به که یصورت در فصل نیا در فوق اعمال

 .داشت  خواهد را  محارب مجازات باشد و حکومت جمهوری اسالمی ایران است نه معنای عام حکومت اسالمی(

 - 2 تبصره

 نسخ ضمنی شدد است(.  1392ق.م.ا. مصوب  122)اید تبصرد به موجب مادد  .باشدیم  حبس سال دو تا ماه شش  فوق  مئجرا به  شروع مجازات

 ، مجازات محارب دارد. زندمیکسی که عمداً و به قصد مقابله با حکومت اسالمی کارخانه شخص حقوقی را آتش   -1نکته 

عمدی    -2نکته   زدن  آتش  نوعمرتکب  یا    هر  زراعی  ضدیمحصول  قصد  به  دیگری  به  متعلق  حکاشجار  با  مجازات  ت  اسالمی،  ومت 

 محارب دارد.

به قصد ضدیتحریق عمدی کشتی، هواپیما و محصوال  -3نکته   با حکومت  ت زراعی در صورتی که  ، مجازات محارب  باشد  یاسالم ت 

 دارد. 

 دارد. تحریق عمدی یک کارخانه در صورتی که کارخانه متعلق به غیر و به قصد مقابله با حکومت باشد، مجازات محارب را  -4نکته 

 است. شده ینیبشی پ( شروع به جرم  1375برای شروع به آتش زدن جنگل در قانون )مجازات اسالمی  -5نکته 
 حرق اموال منقول متعلق به غیر - 676ماده 

 (حقوق اجتماعیت از  سال محرومی  2با    5تعزیر درجه  )  سال  سه  تا  ماه  شش  از  حبس   به  بزند  آتش  را  یگرید  به   متعلق  منقول  یایاش  ریسا  هرکس

 (. .م.ا ق 104مستند به مادد  است گذشتقابلجرائم  یزمرد)جرم موضوع اید مادد در  .شد  خواهد محكوم
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. عمل وی تحت عنوان  زندمیدیگری را آتش    ی شدهدهیبر  ی هادرختشخصی به قصد مقابله با نظام جمهوری اسالمی ایران،    -1نکته  

 تعقیب کیفری خواهد بود.آتش زدن اموال منقول، قابل 
 تخريب و اتالف اموال -677ماده 

  ا ی  کالً  نحو  هر  به  ای  (فیزیکی برای تحقق تخریب شرط است  )ورود خسارت  دینما  ب یتخر  را  یگریبه د  متعلق  رمنقولیغ  ای  منقول  یایاش  اًعمد  هرکس

در  د ] ش   خواهد   محكوم   ( باشد   بیشتر   ال ی ر   ون ی ل ی م   کصد ی   از   خسارت واردد   زان ی که م   ی صورت در  )   سال   سه   تا   ماه   شش   از   حبس   به  اندازد از کار ای و دینما تلف بعضاً

  ی زمرد )جرم موضوع اید مادد در   . محكوم خواهد شد    تا دو برابر معادل خسارت وارده  ی نقد  ی به جزا باشد  کمتر   ا ی   ال ی ر   ون ی ل ی م   كصد ی وارده  خسارتِ   زاِنی که م   ی صورت 

ریب کیفری خواهد  با قصد اضرار به دیگری مشمول تخ   شرکا ()تخریب مال مشاع توسط احد  ق.م.ا   104مادد  مستند به    باشد می   گذشت قابل جرائم  

 مرتکب تخریب و اتالف شود و ثانیًا علم به تحقق مال به غیر داشته باشد(.   عمداً بود()مرتکب در انجام عمل جرم موضوع اید مادد اواًل باید  

 عمدی اموال در مورد مجازات با تخریب عمدی اموال فرقی ندارد.   انداختن   کار از    -1  نکته 

  3ماه تا    6به دیگری موجب تشدید کیفر فاعل جرم از   رمنقول ی غ مواد منفجره مجازات تخریب اشیای منقول و یا   ی وسیله به در تخریب   -2 نکته 

 سال حبس خواهد بود.   5تا    2سال حبس به  

  ، قددانون کدداهش ...   104  مدداده ن طبددق تبصددره  و اما چدد   ده ی گرد   قید ماه تا سه سال حبس    ش مجازات مرتکب ش   ، 677رچند در متن ماده  ه   -3  نکته 

  نددیم سددال و    ک یدد نصف شده و به سه مدداه تددا  زات این جرم نیز  مجا   لذا نصف شده است    گذشت قابل    م ی شت جرا ه درجه چهار تا  های  مجازات حبس 
 است.   افته ی   تغییر حبس 

  کصددد ی خسددارت وارده    میددزان اگددر    1399اصالحات  شده است اما طبق    ی ن ی ب یم پیش سال و ن   ک ی مجازات سه ماه تا  ،  677در ماده  هرچند    -4  نکته 

باشددد    ال یدد ر   میلیددون خسددارت وارده ده    میددزان اگددر    مددثاًلخسددارت وارده اسددت  تا دو برابددر    ی نقد   ی جزا   ، مرتکب   کمتر باشد مجازات   ا ی   ال ی ر   میلیون 
  بددیش از یکصددد میلیددون ت وارده  ا ر کدده خسددا   مددوردی است و در    ( ال ی ر   میلیون   بیست تا    ال ی ر میلیون    ک ی از  تا بیست میلیون ریال ) مجازات مرتکب  

 . د و ش ی اعمال م   نیم( سال و    ک ی حبس از سه ماه تا )   677مجازات ماده    همان باشد   ال ی ر 
 استفاده از مواد منفجره در جرم تخريب و حرق اموال   واسطه به تشديد كیفر   - 678ماده 

اید که    منفجره  مواد  لهیوس  به (  677)  و(  676)  مواد  در  مذکور  مئجرا  هرگاه از  نارنجک جنگی(  سازدست)اعم  مثل  یا صنعتی    باشد   شده  واقع  باشد 

جرائم   یزمرد)جرم موضوع اید مادد در    .حبس است  (اجتماعیسال محرومیت از حقوق    2ا  ب  5تعزیر درجه  )  سال  پنج  تا  دو   مرتكب   مجازات

 است(. گذشترقابلیغ

شخص »الف« مبادرت    از موجبات تشدید مجازات است. اگر  اگر با مواد محترقه انجام شود  رمنقول یغتخریب اشیای منقول و    -1نکته  

 به ارتکاب این جرم کرده باشد، تشدید او واجد کیفیات مشدده نوعی است.

 تشدید مقرر مجازات در این ماده تشدید نوعی است. -2نکته 
 يا ممنوع الشكار   گوشت حالل تلف يا مسموم يا ناقص نمودن حیوان   - 679ماده 

  ا ی  تلف  ای  مسموم  ای  بكشد را  است   شدهاعالم   ممنوع  دولت  توسط  هاآن   شكار  که   یواناتیح   ای  یگرید  به   متعلق گوشتحالل   وانیح  ضرورت  بدون   و   عمد  به   هرکس

  تا   ال ی ر  هزار   پانصد   و  ون ی ل ی م   ك ی  از   ینقد  یجزا  ای  ( و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی  7تعزیر درجه  )  ماه  شش  تا  روز   كی  و  از نود  حبس  به  کند  ناقص

جرم موضوع اید مادد هم با فعل و هم با ترک فعل قابل تحقق یافتد است()جرم موضوع اید مادد با توجه  )  .شد  خواهد  محكوم  ال ی ر   ون ی ل ی م   سه 

 (. باشد می گذشت قابلجرائم  یزمردقانون مجازات اسالمی در  104به مادد 

 شده حفاظت شكار و صید بدون مجوز حیوانات  - 680ماده 

)معنی مخالف:    دینما  شدهحفاظت   یوحش  جانوران  و  واناتیح  مترادف در علم اصول()  دیص  ای  شكار  به  اقدام  یقانون  مجوز  بدون  و  مقررات  برخالف  هرکس

  از   ی نقد  یجزا  ای  و  (سال محرومیت از حقوق اجتماعی  2ا  ب  5تعزیر درجه  )  سال  سه   تا  ماه  سه   از  حبس   به   اگر محافظت نشدد باشند جرم نیست(

 . شد  خواهد محكوم الیر ونیلیم هجده تا الیر  ونیلیم مین و كی

 باشند، جرم است. شدهحفاظتشکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی در صورتی که  -1نکته 
 احراق و اتالف اسناد دولتي - 681ماده 

 و   هاقباله  و  دفاتر  )اید قید شرط اجرای مجازات است(  عالماً  (شودمیبه صورت عام بیان شدد است اعم از کارمند و غیر آن را شامل  )  هرکس

طریقیت دارد و به هر  )  بسوزاند  را  (شودمیمنظور اسنادی است که به دولت تعلق دارد نه اسنادی که توسط دولت صادر  )  یدولت  اسناد  ریسا
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سال    3ا  ب  4تعزیر درجه  )  سال  ده  تا  دو  از  حبس  به  کند  تلف  یگرید  هر نحو   به  ای  (شودمیتلف گردد را شامل    ...یدن ونحو اعم از سوزاندن و بر 

 . شد  خواهد محكوم (اجتماعیمحرومیت از حقوق 

را امضاء نموده، ولی او مبادرت به امضاء نکرده است،    هاآن»الف« اوراق بازجویی خود را نزد قاضی دادگاه با وصف اینکه قاضی    -1نکته  

 . رفتار او اتالف اسناد دولتی است.کندمیپاره 

سوزاندن دفاتر و اسناد دولتی اقدام نماید شرط اجرای مجازات  وقتی قانون مجازات اسالمی، علم داشتن، جهت کسی که به    -2نکته  

 است.
 يردولتیغاحراق و اتالف اسناد  -682ماده 

طریقیت دارد و به هر نحو اعم از  )  بسوزاند  است   ریغ  ضرر   موجب  هاآن   اتالف   را که  یردولتیغ  ی تجارت  ر یغ  و   یتجارت  اوراق   ا ی  اسناد  نوع   هر  عالماً  هرکس

نحو  به  ای  که تلف گردد(  ...  بریدن و سوزاندن و   و عدم محرومیت از حقوق    6تعزیر درجه  )  سال  دو  تا  ماه  سه  از  حبس  به  کند  تلف   گرید  هر 

نتیجه است()به استناد مادد  )  .شد  خواهد  محكوم  (اجتماعی به  قانون مجازات اسالمی جرم    104جرم موضوع اید مادد در زمرد جرائم مقید 

 است(. گذشت قابلجرائم  یزمردموضوع اید مادد در 

 نهب و غارت و اتالف اموال به نحو قهر و غلبه  - 683ماده 

نفر یا بیشتر باید حضور داشته باشند و   3هر  )  نفر   سه  از   ش یب  ی جماعت  طرف  از   که  محصوالت   ای  امتعه   و  اجناس  و  اموال   اتالف   و   غارت  و  نهب   نوع   هر

اقدام کنند( سال محرومیت از حقوق    2ا  ب   5تعزیر درجه  )   سال   پنج   تا   دو   از   حبس   به   نشوند   شناخته  محارب  چنانچه  شود  واقع  غلبه  و   قهر  نحو  به   مباشرتاً 

 .م.ا( ق   134مادد    2تبصرد  )ر.ک    . شد   خواهند   محكوم   ( اجتماعی 

 خاص است.   سوءنیت بیش از سه نفر مصداق    ی ا عده »قهر و غلبه« در جرم نهب و غارت و اتالف اموال به نحو قهر و غلبه از طرف    -1  نکته 

 . شود می بیش از سه نفر باشد، نهب و غارت و اتالف اموال به نحو قهر و غلبه واقع    کنندگان حمله در صورتی که تعداد    -2  نکته 
 چرانیدن و قطع و درو نمودن محصول غیر  -684ماده 

 یآب  قطع  ای  سرقت  واسطه  به  ای  دینما  درو  و  قطع  را  یگرید  محصول  ای  کند  خراب  را  یکس   نخلستان  ای  وهیم  باغ  ای  تاکستان  ای  بچراند  را  یگرید  محصول  هرکس
(  74)  تا شالق و  حبس درجه شش   به  ندازدیب  استفاده  از   را   ی گرید  ابیآس  ا ی  بشود  آن   عییتض  باعث  ای  کند  خشك  گر ید  لیوسا و   اقدامات با ای  است  آن  به  متعلق  که

 (. .م.ا ق 104به مادد  مستند  است گذشتقابل)جرم موضوع اید مادد در زمرد جرائم  .شودی م محكوم  ضربه

 اتالف و قطع اصله نخل  - 685ماده 

  ببرد   نیب از یقانون  مجوز بدون  لهیوس هر ای بیهر ترت به را (شودمیبه صورت انحصار ذکر شدد است و شامل سایر درختان ن) خرما نخل اصله هرکس

 ا ی  (محرومیت از حقوق اجتماعیو عدم    7تعزیر درجه  )   حبس   ماه  شش تا سه به   دینما  قطع  ای  (شودمیآن مشمول اید مادد ن  یهاشاخهشکستد  )

  گذشت قابلجرائم    یزمردجرم موضوع اید مادد در  )   .شد   خواهد   محكوم   مجازات  هردو   ای  ینقد  یجزا  الیر  ونیلیم  سه   تا  هزار  پانصد   و  ون یلیم  كی  از

 (. .م.اق 104مستند به مادد  است

 قطع و اتالف درختان موضوع قانون گسترش فضاي سبز - 686ماده 

 . شوراي انقالب اسالمي به شرح زير جانشین اين ماده شده است 1359قانون اصالح اليحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب  4ماده 

  و   عامداً   وعالماً  را   سبزی  فضا  گسترش   قانون  كیماده    موضوع  درختان  (شودمی)به صورت عام بیان شدد است و شامل مالک درختان هم    هرکس

جزای نقدی از یك میلیون ریال تا ده میلیون    به   مورد  حسب  وارده  خسارت  جبران   بر   عالوه آورد  فراهم  را  هاآن   رفتن   نیب  از   موجبات  ای  قطع   مذکور  قانون   برخالف 

  به   بیش از سی اصله باشد و درصورتی که قطع درخت   نوع درخت اعم از مثمر یا غیر مثمر بودن اهمیتی در اید مادد ندارد( )  ریال برای قطع هر درخت 

 . شد خواهد محكوم (سال محرومیت از حقوق اجتماعی 2ا ب 5تعزیر درجه ) سال  سه  تا ماه شش از یریتعز حبس

 سیسات مورد استفاده عمومياحراق و هر نوع خرابكاري در تأ - 687ماده 

 ساتیسأ ت  و  لیوسا  در  باشد(  هاآن)به صورت عام بیان شدد است اعم از اینکه شخص مستخدم و کارمند دولت باشد یا شخص غیر از    هرکس

  و   ون یزیتلو  و   ویراد  و (  مخابرات)  ویماکروو  و   فرکانس  مراکز   و  تلفن   و   تلگراف  و  پست  گاز،  ،نفت   برق،   ،فاضالب   و  آب  یهاشبكه   لیقب  از   ی عموم  استفاده  مورد
  د یتول  هایدستگاه  و (  ی نور   ا ی ی ن ی زم   ا یی ی هوا   ی ها کابل مخابرات )   و   رو ی ن   انتقال   خطوط   و  برق  یهاروگاهین  و  یکشلوله  انشعاب  و  و کانال  سد  از  اعم  هاآن   به  مربوط  متعلقات

  بخش   و  دولت  مشترک  هیسرما  با  ای  دولت  هیسرما  ای  نهیهز  به  که  (مادد به صورت حصری بیان شدد است  موارد مذکور در اید)  هاآن   انتقال  و  عیتوز  و

اید موارد است و در صورتی که اید لوازم در انبار باشند   یاندازرادبه معنی نصب و  )  شده  جادیا   یعموم   استفاده  یبرا   یخصوص  بخش  توسط  ای  یردولتیغ
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ن   و   شوارع در    فوق   سات ی س أ ت   تأمین   ای  اشخاص  جان  حفظ  منظور  به   که  یعالئم  ریسا  و  یرانندگ  و  ییراهنما  مئعال  در  نیهمچن  و  (گرددمیمشمول اید مادد 

  باشد  میعمو تی امن و نظم در اخالل او منظور که آن بدون شود گرید یخرابكار نوع هر ا ی انداختن کار  از ای  قیحر جادیا ای بیتخر مرتكب  ، است   شده   نصب   ها جاده 

 . شد خواهد محكوم (سال محرومیت از حقوق اجتماعی 3ا ب 4تعزیر درجه )  سال ده تا سه از  حبس به

 -1 تبصره
 . داشت  خواهد را محارب مجازات باشد  یاسالم حكومت با مقابله و جامعه ت یامن و نظم در اخالل منظور  به مذکور اعمال که یصورت در

 -2 تبصره

)رجوع نسخ ضمنی شدد است(  1392.ا. مصوب  ق.م   122)اید تبصرد به موجب مادد    .است  حبس  سال  سه  تا  كی  فوق  مئجرا  به  شروع  مجازات

 (. 1382نیروهای مسلح مصوب  هایمجازاتقانون جرائم و  72و نیز مادد  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  282کنید به مادد 

یا هر نوع خرابکاری دیگر    کار انداختن و تأسیسات مورد استفاده عمومی، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از    ل یوساهرکس در    -1نکته  

 ، به حبس از سه تا ده سال محوم خواهد شد. باشد میر او اخالل در نظم و امنیت عموشود، بدون آنکه منظو

جامعه    تیو امن  ت با حکومت اسالمی و اخالل در نظمرد استفاده عمومی اگر به قصد ضدیخرابکاری در وسایل و تأسیسات مو  -2نکته  

 باشد، مجازات محارب دارد. 

آب و فاضالب،    یها شبکهعمومی از قبیل    ی استفادهمورد    سات یو تأس  ایجاد حریق در وسایلهر نوع خرابکاری و تخریب و    -3نکته  

 برق، نفت و امثال آن، در صورتی که به منظور اخالل در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت باشد، مجازات محارب را خواهد داشت.

 مجازات محارب را دارد. باشد ی اسالمت با حکومت د ضدیراهنمایی و رانندگی به قص عالئماگر تخریب عمدی   -4نکته 
 اقدام علیه بهداشت عمومي - 688ماده 

 ی دام  و  یانسان  فضوالت  یربهداشتیغ  دفع  ،آلوده  یدنیآشام  آب  عیتوز  ای  یدنیآشام  آب  کردن  آلوده  لیقب  از  شود  شناخته  یعموم  بهداشت  هیعل  دیتهد  که  یاقدام  هر
 فاضالب  یهاخانه  ه یتصف  آب  پس   ای  خام  فاضالب  رمجاز یغ  استفاده  ، مجاز دام  ریغ  کشتار  و  هاابان یخ  در   زباله  ها،رودخانه   در  کنندهمسموم  مواد  ختن یر  ، زائد  مواد   و

و عدم    6تعزیر درجه  )  سال  كی  تا  حبس  به   نباشند  یدتریشد  مجازات  مشمول  خاص  نیقوان  طبق  چنانچه  ن یمرتكب  و  باشدیم  ممنوع  یکشاورز  مصارف  یبرا

 . شد  خواهند محكوم (محرومیت از حقوق اجتماعی

 ق د1376/ 8/5جاصالحی 1 تبصره
 ن یهمچن  و  یدام  فضوالت  دفع  و  دام  کشتار  بودن  مجاز  ر یغ  زین و  شودیم  شناخته  ستیز   ط یمح  یآلودگ  و  یعموم  بهداشت   هیعل  دیتهد  مزبور   اقدام نكهیا  صیتشخ
 . بود  خواهد ی دامپزشك سازمان و  ستیز طیمح حفاظت  سازمان ،ی پزشك آموزش و درمان ،بهداشت  وزارت عهده بر  مورد حسب مذکور جرم اعالم
 ق 2 تبصره
  به  را  آن   ك ی ولوژ ی ب  ا ی   یی ا ی م ی ش  ، ی ك ی ز ی ف  ت ی ف ی ک   که  ی زان ی م  به   نیزم  ای  خاک  ای  هوا   ای  آب   به   یخارج  مواد   ختنیآم  ای  پخش   از  عبارتست  ستیز  طی مح  یآلودگ  از  منظور

 . دهد رییتغ باشد مضر هیابن ای آثار ای اهانیگ ای زنده موجودات ریسا ای انسان حال به  که یطور

اقدامات    -1نکته   تشخیص  مرجع  دامپزشکی،  سازمان  و  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  پزشکی،  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت 

 . شوندمیعلیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته  دکننده یتهد

وزارت بهداشت،    ی بر عهدهتهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست( حسب مورد  )  ست یزدر جرائم علیه محیط    -2نکته  

 .شودمیدرمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی، شاکی خصوصی محسوب 

ا آب و هوا یا خاک یا زمین  آلودگی محیط زیست، وفق قانون مجازات اسالمی، عبارت است از: پخش یا آمیختن مواد خارجی ب  -3نکته  

  به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آ ار ابنیه مضر
 باشد، تغییر دهد. 

 منجر به قتل و يا صدمه و جراحت بدني بيتخر و حرق كیفر - 689ماده 

در اید جا  )  یانسان  به  صدمه  و  جراحت  ای  عضو  نقص  ای  قتل  به  یمنته   شده  انجام  اقدامات   ریسا  و  ب یتخر  و  حرق  هرگاه  فصل  نیا  در  مذکور  موارد  تمام  در

 حسب  مذکور  یهامجازات   بر   عالوه   مرتكب  شود   (سبب بروز صدمه یا قتل وی شدد استمنظور انسان معید و مشخص است که اقدام انجام شدد  

اید )  هید  پرداخت  و  قصاص  به  مورد در  مذکور  است  تعدد  مادی  تعدد  به    خسارات  هیدأت  به  حال  هر  در  و  (مادد  مادد  اید  در  خسارت  )جبران 

 . شد  خواهد محكوم زین وارده  دارد(یاز و تقدیم دادخواست ن لهمحکومدرخواست 
 

 ريغ  امالک و منازل حرمت هتک ـ ششم و ستيب فصل

 تصرف عدواني  يسازصحنهتهیه آثار تصرف از طريق  - 690ماده 
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یا شرایط خاصی شرط نیستباشد و برای محرز شدن جرم نسبت به مرتکب    یهرکس   تواند میمرتکب اید مادد  )  هرکس   به   (بودن شرط 

 آثار   ه یته   به  آن   امثال  و   زراعت   و   اشجار  غرس   ، حفر چاه  ،ینهرکش  ، یبند  کرت  مرز،  یامحا  ،فاصل  حد   رییتغ  ،یوارکشید  ،یکنی پ  ل یقب  از  یسازصحنه   لهیوس
 و  یعیطب  انهار  سارها،چشمه  ،آب  منابع  ها،قلمستان  ها،باغ  ها،کوهستان  ،شده   یمل  مراتع  و  هاجنگل   ،ی زراع  شیآ  در  ای  شدهکشت  از   اعم  یمزروع   یاراض  در  تصرف
  به   وابسته  یها شرکت   ای  دولت  به  متعلق  امالک  و  ی اراض  ریسا  و  ریبا  و  موات  یاراض  و   صنعت   و   کشت   و   ی دامپرور   و   ی دامدار   و   ی کشاورز   سات ی س أ ت   ،یمل  یها پارک
 ا ی یقیحق اشخاص ای افتهی اختصاص المنفعهعام مصارف یبرا که هیباق اثالث و محبوسات و موقوفات و امالک و یاراض نیهمچن  و اوقاف ا ی هایشهردار ای دولت
  به  مبادرت  گر ی د  صالحیذ  مراجع  ا ی  ستیز  طیمح  حفاظت   سازمان  اجازه   بدون  ای  دینما  مبادرت  ،ی گرید  ای  خود   کردن  یمعرف  حقیذ  ا ی  تصرف  منظور  به   یحقوق

رجوع کنید )   از حق  ممانعت  ای  مزاحمت  جادیا  ای یعدوان  تصرف و  تجاوز  هرگونه  به  اقدام  ای  گردد  یعیطب  منابع  و  ستیز  طیمح  بیتخر  موجب  که  دینما  یاتیعمل

مواد   مدنی    160و    159به  دادرسی  آیید  درجه  )  سال  كی  تا  ماه  كی  مجازات  به  دینما  مذکور  موارد  در  (1379مصوب  قانون  عدم   6تعزیر  و 

اجتماعی حقوق  از  مادد  )  یعدوان  تصرف  رفع  مورد  حسب  است  موظف  دادگاه  .شودیم  محكوم  حبس  (محرومیت  به  کنید  آیید   158رجوع  قانون 

 . دینما سابق حال به وضع اعاده ای حق از ممانعت ای مزاحمت رفع  ای (1379دادرسی مدنی مصوب 

 ق  1تبصره
  ی قطع  حكم  صدور   تا  را  متجاوز  اتیعمل  ماندن  متوقف  دستور  مجلسصورت  میتنظ  با  ئی قضا  مقام  و  دیآیم  عمل  به  نوبت  از  خارج  الذکرفوق   مئجرا   به  یدگیرس

 .داد خواهد
 ق 2تبصره

)باید    یتقاضا  تواندی م  یمدع  ،شد  خواهد  صادر  بازداشت  قرار  باشد  موجود  جرم  ارتكاب  بر  یقو  نیقرا  و  باشد  شتریب  ای  نفر   سه  متهمان  تعداد  که  یصورت  در

)با توجه به   . د ی بنما  را   تجاوز  آثار   رفع   و   اشجار  و  بنا  قلع   و  د ی   خلع   قانون آیید دادرسی مدنی تقدیم نماید(  55الی    48مواد  دادخواست حقوقی به استناد  

است پم برای احقاق حق باید طرح شکایت از جانب شخص یا سازمان ذی سمت و    گذشت قابل اینکه جرم موضوع اید مادد در زمرد جرائم  

جرم موضوع اید مادد    ی عنصر ماد از مصادیق اید مادد باشد()  تواند می  شرکا تصرف در ملک مشاع بدون اذن   رسد می صورت گیرد( )به نظر   حق ی ذ 

پم اید جرم جز با شکایت شاکی خصوصی   باشد می   گذشت قابل جرائم   ی زمرد قانون مجازات اسالمی در  104از نوع مستمر بودد و به استناد مادد 

 (. شود می تعقیب ن 

 . شود می در مورد جرم تصرف عدوانی باید گفت که این جرم، جز با شکایات شاکی خصوصی تعقیب ن   -1  نکته 

تا    ماه   ک ی در قوانین موجود حکم تصرف عدوانی به شرح زیر است: عالوه بر مسؤولیت مدنی عمل مرتکب جرم بوده و قابل مجازات از    -2  نکته 

 . شود می سه سال حبس  

 تصرف در اموال دولتی از مصادیق تصرف عدوانی نیست.   -3  نکته 

 قابل مجازات است که مدعی تصرف در مهلت مقرر شکایت کند. در جرم تصرف عدوانی متصرف در صورتی    -4  نکته 

بنا حکم   وقمع قلع است به   موظف »تصرف عدوانی« اگر غاصب، بنایی در ملک غیر احداث کرده باشد، دادگاه   در صورت احراز وقوع بزه   -5 نکته 

 دهد. 

عدوانی و رفع مزاحمت و ممانعت از حق، صدور قرار بازداشت موقت متهم الزامی است. در صورتی    تصرف   و م تجاوز به ملک غیر  در جرائ   -6  نکته 

 نفر یا بیشتر باشند و قرائن داللت بر ارتکاب جرم نماید.   3که تعداد متهمان  

بند    -7  نکته  مانند  قانونی  مقررات  از  برخی  در  که  نقدی  از    3مادۀ    2جزای  برخی  وصول  دولت مصوب  قانون  با    1373/ 12/ 28درآمدهای 

بینی شده است، مالک  تعیین  درجۀ جرم نیست؛ بلکه در این موارد  اصالحات بعدی، به عنوان بدیل حبس و به منظور رعایت حال متهم پیش 
قانون آیین دادرسی کیفری    340شود. بر این اساس و با عنایت به مادۀ  مقرر در قانون مربوطه تعیین می   حبس    مجازات    درجۀ جرم بر اساس  

در خصوص    1375قانون مجازات اسالمی مصوب    690مقرر در مادۀ  با اصالحات و الحاقات بعدی، به لحاظ آنکه مجازات حبس    1392مصوب  
، به نصف  1399/ 2/ 23قانون کاهش حبس تعزیری مصوب    11مواردی که امالک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، به موجب مادۀ  

 شود. است، به بزه مذکور به طور مستقیم در دادگاه کیفری دو رسیدگی می   7ل یافته و درجۀ  تقلی 
 ورود به ملك غیر به قهر و غلبه و يا توقف با قهر و غلبه در آن  - 691ماده 

 متصرف مالک باشد یا غیر مالک(اعم از اینکه  )  است   یگریتصرف د  در   که  شود   ی ملك  داخل   (شودمی)شامل نیرن  و حیله ن  غلبه  و   قهر  به   هرکس

  به  مورد  حسب  تجاوز رفع  بر  عالوه  باشد  مانده  غلبه  و  قهر  به  متصرف  اخطار  از  بعد  یول نبوده غلبه  و  قهر  به  ورود  یابتدا  در  ای   نباشد  ای  باشد  محصور  که  آن  از  اعم

اید اشخاص باید  )  بوده  شتریب  ای  نفر  دو  نیمرتكب  هرگاه.  شودی م  محكوم  و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی(  7تعزیر درجه  )  حبس  ماه  شش   تا  كی

یعنی در اعمال عنصر مادی حضور داشته باشند( اعم از سالح ظاهر یا  )  سالح  حامل  هاآن  از  یكی  الاقل  و  به عنوان مباشر عمل کردد باشند 
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تعزیر  )  سال  سه  تا  ك ی  از  به حبس   باشد  (شودمیقالبی ن  یاسلحهو    یدستچوبمخفی اما باید لفظ سالح بر آن داللت کند پم شامل عصا و  

 . شد خواهند محكوم (سال محرومیت از حقوق اجتماعی 2ا ب 5درجه 

حامل سالح باشد و به قهر و غلبه داخلی ملکی شوند که    هاآنیا بیشتر باشند و الاقل یکی از    دو نفردر صورتی که مرتکبین    -1نکته  

 . شودمیتشدید  هاآندر تصرف دیگری است، مجازات 
 تصرف ملك غیر به قهر و غلبه  - 692ماده 

اعم از تصرف مادی مانند وضع ید و یا تصرف معنوی مانند محروم کردن متصرف قبلی و )  کند  تصرف  غلبه  و  قهر  به  را  یگرید   ملك  یکس  هرگاه

  بر   عالوه  الزم نیست(  درآوردنمورد صرف تصرف برای تحقق جرم کافی است و به مالکیت خود    در ایدعدم استفادد خود، ناگفته نماند که  

که    یدر موارداید جرم،  )  .شد  خواهد  محكوم  (و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی  6تعزیر درجه  )  سال  كی   تا  ماه  سه  از  حبس  به   تجاوز  رفع

 .م.ا( ق 104است مستند به مادد  گذشتقابلاز جرائم  باشد  ی متعلق به اشخاص خصوص یامالک و اراض

 اعاده تجاوز پس از اجراي حكم  -693ماده 

 ی رمنقولیغ  مال  از  دی  خلع  به  محكوم  قابلیت اعتراض به سبب طرق اعتراض عادی را نداشته باشد()یعنی حکمی که    یقطع  حكم  موجب  به  یکس  اگر

  مزاحمت   ا ی   تصرف   عدوانًا  را  حكم  مورد  مجدداً  منظور همان حکم قطعی است()  حكم یاجرا  از  بعد  باشد،  حق شده  از  ممانعت  رفع  ای  مزاحمت  رفع  به  محكوم  ای

 . شد   خواهد   محكوم   ( محرومیت از حقوق اجتماعی   و عدم   6تعزیر درجه  )   سال   دو   تا   ماه   شش   از   حبس   به  تجاوز رفع بر عالوه  د ی نما   حق   از   ممانعت   ا ی 

وی اجرا گردیده است. این شخص بعد از اجرای   ی درباره شده و حکم نیز  رمنقول ی غ شخصی برابر حکم قطعی محکوم به خلع ید از مال  -1 نکته 

 . شود می . در این صورت به زندان از شش ماه تا دو سال و رفع تجاوز محکوم  نماید می حکم، مورد حکم را مجددًا به طور عدوان تصرف  

 قطعی تصرف عدوانی باشد.   در صورتی جرم است که تصرف مجدد عدوانی و پس از اجرای حکم   رمنقول ی غ تصرف مجدد اموال    -2  نکته 

 است.   گذشت قابل این جرم،    -3نکته  
 ورود به عنف يا تهديد به منزل افراد  - 694ماده 

)وجود  یگرید مسكن ای  منزل در  (باشد میقانون مجازات اسالمی بخت تعزیرات  580منظور افراد عادی غیر از مأمورید موضوع مادد ) هرکس

بودن محل است( بهترید شاخص مسکونی  زندگی در محل،  ن)ش  شود  وارد  دیتهد  ای  عنف  به  وسایل  فریب و حیله  به    به   (شودمیامل ورود 

 و بوده شتریب ای نفر دو نیمرتكب که یصورت در  و   شد   خواهد   محكوم   حبس   ( سال محرومیت از حقوق اجتماعی   2ا  ب   5تعزیر درجه  )   سال   سه   تا   ماه   شش   از   مجازات 

سال محرومیت از   3با    4تعزیر درجه  )  سال  شش   تا  ك ی  از   حبس   به  باشد   )اعم از سرد یا گرم و مخفی یا ظاهر(  سالح   حامل  هاآن   از   ی كی  الاقل

 .(باشد می  گذشتقابلجرائم  یزمرد قانون مجازات اسالمی در 104)جرم موضوع اید مادد به استناد مادد   شوندیم محكوم اجتماعی(حقوق 

نفر  -1نکته   دیگری    سه  مسکن  و  منزل  وارد  تهدید  و  عنف  به  که  سالح  محکوم    شوند میحامل  قانون  در  شده  تعیین  مجازات  به 

 .شوندمی

یا مسکن دیگری )موضوع    -2نکته   اسالمی    694  ی مادهدر جرم هتک حرمت منزل  ( وجود وسایل زندگی در  1375قانون مجازات 

 محل، بهترین شاخص مسکونی بودن محل است.

آپارتمان در    -3نکته   آپارتمانی قصد فروش آن را دارد و  اجاره منقضی شده ولی تصرفات مستأجر  غ   یاجارهمالک  اما مدت  یر است 

رؤیت خریدار   به  را  آن  و  آپارتمان شده  وارد  او  و در غیاب  بدون رضایت مستأجر  با خریداران  و همراه  با کلید یدکی  ادامه دارد. وی 
 . عمل مالک جرم هتک حرمت منزل است. رساندمی

 است. ورود به منزل دیگری به عنف جرمی آنی  -4نکته 

. مقصود از منزل در این  شودمییک مأمور دولت در غیر موردی که قانوناً حق دخول به منزل دیگری دارد به منزل وی وارد    -5نکته  

 جرم عبارت است از: هر محلی که شخص در آن سونت دارد. 

به موجب قوانین کشور، هتک حرمت منزل محسوب    خانه صاحبدیگری بدون اجازه و رضایت    یخانهورود شخص عادی به    -6نکته  

 .شودمی

 م آنی است.جرائ یزمرهجرم موضوع این ماده در   -7نکته 
 ارتكاب تصرف به قهر در شب واسطه بهتشديد كیفر  -695ماده 

 .شودی م محكوم مجازات حداکثر به مرتكب باشد  شده واقع شب  در( 693) و ( 692) مواد در مذکور مئجرا چنانچه
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 علیه ممتنع از اجراي حكم ضرر و زيان االدا محكومٌّبازداشت يوم  -696ماده 

و   باشد  شده  محكوم   جرم   از  ی ناش  ان یز  و  ضرر  و  هی د  پرداخت  ای  متیق  یادا  ای  مال  مثل ای  نیع  رد  به   یفریک  ت یمحكوم  بر  عالوه  هیعلمحكومٌّ  که  یموارد  هیکل  در
  ، لهمحكوم   حقوق  یفایاست  تا  ای  اجرا  را  حكم  نید  اتیمستثن  جزبه   هیعلمحكوم   اموال  فروش  با  دادگاه  لهمحكوم   یتقاضا  صورت  در  دینما  امتناع  حكم  یاجرا  از

و  ).نمود  خواهد  بازداشت  را   هیعل  محكوم حکم  اجرای  از  علیه  محکوم  که  ننم  یارائهدرصورتی  امتناع  انجام اموال  بازداشت  دیگر  اید 

براید است که رد عید و یا مثل مال و ادای قیمت نیازمند تقدیم دادخواست است، جز در موارد مصرحه در قانون مثل مادد  اصل ()گیردنمی

 (. 1375قانون مجازات اسالمی بخت تعزیرات مصوب  677
 ق تبصره

  ینحودقانون    22به استناد مادد  ).  داشت  خواهد  ادامه  بازداشت   طیتقس  صورت  به   پرداخت  ای  و  اعسار  حكم  صدور  تا  شود  اعسار  یمدع  هیعل  محكوم   چنانچه

ال  مالی از جمله ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال و امث  های محکومیت  یکلیه"  ؛داردیم که مقرر    93مالی مصوب    های محکومیتاجرای  

 . (نسخ گردیدد است ... "مشمول اید قانون خواهد بود ،جز محکومیت به جزای نقدی هاآن
   

 حرمت هتک و نيتوه و ءافترا ـ  هفتم و ستيب فصل

 نظري( ) سادهافتراي  -697ماده 

  ی چاپ  اوراق  اید مورد طریقیت دارد و نوع آن اهمیتی در انتساب بزد به مرتکب نسبت به نوع وسیله برای انجام بزد ندارد(  در)  هلیوس  به  هرکس

  را   یامر  یکس  به   ،الکترونیکی(  یهی نشر)مثالً تارنمای خبری یا همان    گرید  لهیوس   هر   به   ا ی  مجامع  در  نطق   ای  دیجرا  و   روزنامه  در  درج   لهیوس  به  ای  یخط  ای

  حد   موجب  که   یموارد  در  جز  دینما  ثابت  را  سناداِ   آن  صحت   نتواند  و   شودیم  محسوب  جرم  امر  آن   قانون  مطابق  که  دینما  منتشر  را  هاآن   ای  دهد  نسبت  حاًیصر

جرائم مطلق بودد و تحقق نتیجه    یزمرد)جرم موضوع اید مادد در    .شد  خواهد  محكوم  درجه شش  ینقد  یجزا  به  است()قذف مد نظر    است

 (. باشد میجرائم قبال گذشت  یزمردقانون مجازات اسالمی در  104در آن شرط نیست و نیز به استناد مادد 
 - تبصره

رجوع کنید به  )  .شد  خواهد  محكوم  مذکور  مجازات  به  مرتكب  دینما  ثابت  را  سناداِ  صحت  بتواند  هرچند  گردد  محسوب  فحشا  اشاعه  امر  آن  نشر  که  یموارد  در

 (. 1388مصوب  ای رایانهقانون جرائم  18مادد 

 عام است.  سوءنیتخاص و دومی مستلزم  سوءنیتعملی، این است که اولی مستلزم  و وجه افترای علمی و افترای -1نکته 

 است.مبدأ شروع مرور زمان در جرم افتراء از تاریخ قطعیت حکم برائت از انتساب به جرم معین  -2نکته 

ظلم از خود شکایت کیفری مطرح و امری را که جرم بوده به »ب« نسبت داده لکن متهم از    و رفع  »الف« به قصد احقاق حق  -3نکته  

 جرم انتسابی برائت حاصل نموده است، »الف« با فقدان قصد مجرمانه مرتکب هیچ جرمی نشده است.

 فتری علیه برای تحقق جرم افترا الزم است. شرط عدم وقوع قطعی بزه در مورد اسناد توسط م -4نکته 

با    -5نکته   معرفی    سوءنیت »الف«  خود  مال  سرقت  به  مرتکب  را  عنوان  کندمی»ب«  مشمول  او  عمل  صورت  این  در    یمجرمانه. 

 افتراست.

 قابل ا بات نیست. ب ینشر اکاذنشر اکاذیب باید گفت که در افتراء اسناد قابل ا بات و در  از جهات افتراق افتراء و -6نکته 

چنانچه شخصی بدون قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی برخالف واقعیت عملی را که دارای عنوان مجرمانه است صریحاً به    -7نکته  

 دیگری نسبت دهد، مرتکب جرم افترای بیانی شده است.

 افتراست. کند میدیگری وی را در دادگاه متهم به کالهبرداری   یگناهیبف عمل کسی که با علم به وص -8نکته 

 نسبت دادن عنوان مجرمانه به دیگری افتراء لفظی است. -9نکته 

 خطاب به موجب قانون جرم باشد.  امر موردشرط اصلی تحقق افتراء این است که  -10نکته 

 ف در کیفیت مجازات است.تفاوت جرم افتراء و قذ -11نکته 

افترا، قذف و یا    تواندمی. در این فرض عمل وی  دهدمیشخصی از طریق نطق در مجامع، ارتکاب جرمی را به دیگری نسبت    -12نکته  

 فحشاء باشد.   یاشاعه

نسبت دهنده بتواند صحت  نسبت دادن جرمی به کسی از طریق انتشار اوراق چاپی یا خطی در صورت اشاعه فحشاء هرچند    -13نکته  

 اسناد را  ابت کند، در مواردی موجب تحقق جرم افتراست.
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 نسبت دادن امر خالف واقع به ديگري  - نشر و اشاعه اكاذيب - 698ماده 

 ی چاپ  اوراق   هرگونه   عیتوز  ای  گزارش  ای  ضیعرا  ای  مراسالت  ای  ه یئشكوا  ای  نامه  له یوس  به  یرسم  مقامات  ای  ی عموم  اذهان  شی تشو  ای  ریغ  به  اضرار  قصد  به  هرکس
  ا ی  یحقوق  ای  ی قیحق  شخص   به  قول  نقل  عنوان  به  ای  رأساً  قت یحق  برخالف   را  یاعمال  مقاصد   همان  با  ای  دینما  اظهار  را  یبیاکاذ  ءامضا  بدون  ای  ءامضا  با  یخط  ای

  )جرم مطلق است(  نه  ای  شود  وارد  ر یغ  به  یمعنو  ای  یماد  ضرر  انحاء  از  ینحو  به   مزبور   قیطر  از  نكهیا  از  اعم  دهد  نسبت  حاًیتلو  ای  حاًیتصر  یرسم  مقامات

 .شود  محكوم ضربه( 74) تا شالق  ای و سال  دو تا ماه دو از حبس  به  دیبا ،امكان صورت در تیثیح بر اعاده عالوه

 از جرائم مطلق است. بینشر اکاذجرم  -1نکته 

 . باشد میکه اکاذیب منتشره به قصد تشویش اذهان عمو  شودمیجرم نشر اکاذیب در صورتی محقق  -2نکته 

 عام و خاص و مطلق است.  سوءنیتجرم نشر اکاذیب دارای  -3نکته 

 اکاذیب است.اوراق خطی با امضاء، اوراق چاپی با امضاء و اوراق خطی و چاپی با امضاء و بدون امضاء، رکن مادی جرم نشر  -4نکته 

. »ب« قصد شکایت از »الف«  دهدمیحقیقت به »ب« نسبت    برخالف»الف« در نشریه بدون مجوز از وزارت ارشاد، مطالبی را    -5نکته  

 را دارد. عنوان مجرمانه شخص الف نشر اکاذیب عمومی است.

 خاص، اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی الزم و ضروری است.  سوءنیتاکاذیب(  یاشاعهدر جرم نشر اکاذیب )   -6نکته 

با امضاء خود علیه »ب« به مقامات دولتی بنویسد و در آن امور خالف و کذبی را به او نسبت    یانامهدر صورتی که »الف«    -7نکته  

 . باشدمیدهد اقدام او عنوان جزائی جرم نشر اکاذیب 

 خاص متهم ضروری است.  سوءنیتافترای عملی این است که در هر دو جرم، احراز  وجه اشتراک نشر اکاذیب و -8نکته 

 قرار دارد.   گذشتقابلم جرائ یزمرهخاص و مطلق است و در  عام و  سوءنیتجرم نشر اکاذیب دارای  -9نکته 
 افتراي عملي  -699ماده 

 جيرم ادوات و آالت خاص در ارتکاب جرم( سوءنیت)بیانگر  یگرید نمودن متهم قصد به عامداً ()منظور عالم به جرم بودن عمل است  عالماً  هرکس

)اگر با اطالع و هماهنگی شخص و در راستای کمک  شيخص آن اطالع بدون گرددیم او اتهام موجب نفر كی تصرف در  آن  شدن  افتی  که  را  ییایاش  ای

 ینحيو بيه ایي کنيد یمخفي ای  بگذارد  اوست  به  متعلق  که  ییایاش  ای  بیج  ای  کسب  محل  ای  منزل  در  (باشد مییا مساعدت باشد خارج از شمول اید مادد  

: یعنی معنی مخالف) ،شيخص آن یقطع برائت اعالم ای و بیتعق منع قرار صدور از پس ،گردد بیتعق مزبور  شخص  عمل  نیا  اثر  در  و  دینما  قلمداد  او  به  متعلق

سددال   2ا  بدد   5تعزیددر درجدده  )  سيال  سيه  تيا  ماه  شش  از  حبس  به  مرتكب  (شودمیکب به مجازات مقرر محکوم ناگر اید موارد محقق نشود، مرت

جرائم مقیددد بدده نتیجدده اسددت یعنددی   یزمردجرم موضوع اید مادد در  )  .شودیم  محكوم  شالق  ضربه(  74)  تا  ای  و  (محرومیت از حقوق اجتماعی

تا صدور حکم برائت یا قرار منع تعقیب به صورت قطعی گردد    منجر بهو اید تحت تعقیب قرار گرفتد  شخص باید تحت تعقیب قرار گیرد  

قددرار   گذشددتقابلجرائم    یزمردقانون مجازات اسالمی جرم موضوع اید مادد در    104به مادد    با توجهجرم موضوع اید مادد محقق شود()

 (.18/1/93مورخ  7/93/43مشورتی شمارد   یهی نظر ز ینقانون مبارزد با مواد مخدر  26د ()رجوع کنید به ماددارد

 افترای عملی مبتنی است بر انجام فعل مادی مثبت.  -1نکته 

، در صورتی جرم است که تعقیددب صدداحب منددزل و گذاردیماقدام کسی که آالت و ادوات جرم را در منزل یا محل کار دیگری   -2نکته  

 محل کار منتهی به برائت و منع تعقیب قطعی شود.

مجددرم و  کسی که عالماً عامداً و به قصد متهم نمودن دیگری یک بسته محتوی هروئین در جیب شخصددی بگددذارد در صددورتی  -3نکته  

 صادر گردد.  شدهکشفهروئین در جیب او   یبستهقابل مجازات است که قرار منع تعقیب یا حکم برائت قطعی در مورد کسی که  
 كردن منتشرهجو نمودن و هجويه  - 700ماده 

  را  هیهجو ای و کند هجو را یکس یشفاه ای یکتب صورت به  ای نثر ای نظم با خاصی ندارد( به صورت عام بیان شدد و مرتکب آن نیاز به وصف) هرکس

 . شودیم محكوم (و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی 6)تعزیر درجه  ماه  شش تا كی از  حبس به د،ینما منتشر

  است.  گذشتقابلجرائم  یزمرهقانون مجازات اسالمی در  104جرائم مطل  بوده و به استناد ماده  یزمرهجرم مودوع این ماده در 
 

 (ييآزما بخت ،يبندو برد و باخت )قمار، شرط  يو ولگرد يتجاهر به استعمال مشروبات الکل ـ  هشتم و ستيب فصل

 استعمال متجاهرانه الكل  -701ماده 

  عالوه   د،ینما  استعمال  ی الكل  مشروبات  یعموم  مجامع  و   معابر  و  اماکن  در  علن  نحو   به   و  متجاهراً  (شوند میصرفاً افراد مسلمان مشمول اید مادد  )  هرکس
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 ی ریتعز  حبس  ماه  شش  تا  دو  به  سال به سبب جاری شدن حد شرعی(  2محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت  )  خمر  شرب  یشرع  حد  یاجرا  بر

 (. 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  265)رجوع کنید به مادد  شودی م محكوم

هرکس متجاهراً و به نحو علن در اماکن و معابر و مجامع عمومی مشروبات الکلی  »  قانون مجازات اسالمی،   701  یمادهطبق    -1نکته  

تا شش   دو ماه،  ماده« در این شودمیماه تا شش ماه حبس تعزیری محکوم  استعمال نماید عالوه بر اجرای حدّ شرعی شرب خمر، به دو 
 ماه حبس تعزیری، مجازات اصلی است. 

 خريد يا حمل يا نگهداري مشروبات الكلي  -  (22/8/1387)اصالحی  702ماده 

مشروبات الكلی    (شودمیهرگاد غیرمسلمانی به مسلمانی مشروب بفروشد مشمول اید مادد    و  شودمی)مشمول مسلمان و غیر مسلمان    هر کس

و عدم   6)تعزیر درجه  دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به شش ماه تا یك سال بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار را بسازد یا

  به میزان پنج برابر ارزش عرفی )تجاری( کاالی یادشده  ( ضربه شالق و نیز پرداخت جزای نقدی74تاد و چهار )حبس و تا هف  (محرومیت از حقوق اجتماعی

استعمال مشروبات الکلی    یاجازد  هاآن)خرید، حمل و نگهداری مشروبات الکلی توسط غیر مسلمان جرم نیست زیرا آن به    شود.محكوم می 

 (.694ص ، 702ذیل ماد   ،محشای قانون مجااات اسالمی،  )گلدوایاناشد(دادد شدد است مشروط بر اید که علنی نب

 ساخت، واردكردن و فروش مشروبات الكلي  -  (22/8/1387)اصالحی  703ماده 

( ضربه 74نظر از میزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار )گردد و واردکننده صرفمحسوب می  قاچاقبه کشور    مشروبات الكلینمودن    وارد

)به   است.  در صالحیت محاکم عمومیرسیدگی به این جرم    شود. به میزان ده برابر ارزش عرفی )تجاری( کاالی یادشده محكوم می نیز پرداخت جزای نقدی    شالق و

 در صالحیت دادگاد انقالب است(. 703جرم موضوع مادد  1392قانون مبارزد با قاچاق کاال و ارز مصوب استناد 
 ق د 22/8/1387جالحاقی 1تبصره 

چنانچه با  گیرد  استفاده قرار می  وسایلی که برای حمل آن مورد ،  به میزان بیش از بیست لیتر باشد هرگاه مشروبات الكلی مكشوفه  (،  703( و )702مواد )  در خصوص
شد. آالت و ادواتی که جهت    وسیله نقلیه نیز محكوم خواهد  معادل قیمتصورت مرتكب به پرداخت    نی ا  ریغدر    شد   به نفع دولت ضبط خواهد   اطالع مالك باشد 

 شد.  خواهد گیرد و وجوه حاصله از معامالت مربوط به نفع دولت ضبطتسهیل ارتكاب جرائم موضوع مواد مذکور مورد استفاده قرار می یاساخت 
 قد 22/8/1387جالحاقی 2تبصره 

  گانه سه به طور کلی قوای    اسالمی و  هادهای انقالبنیا    هایشهرداریا مؤسسات وابسته به دولت، شوراها،    هاشرکت دولتی و    یهاشرکتهرگاه کارکنان دولت یا  
عمومی به خدمات  مأموران  و  مسلح  نیروهای  اعضاء  )  و همچنین  مواد  موضوع  جرائم  و702در  تحمل    یا  معاونت  مباشرت،  (703)  (  بر  نمایند عالوه  مشارکت 

 شد.   مقرر، به انفصال موقت از یك سال تا پنج سال از خدمات دولتی محكوم خواهند یهامجازات

 قد 22/8/1387جالحاقی 3تبصره 
 ( صادر نماید. 703( و )702تحت هیچ شرایطی حكم به تعلیق اجراء مجازات مقرر در مواد ) تواندنمیدادگاه 

 مشروبات الکلی را در اختیار دیگران قرار دادن جرمی تام است.  -1نکته 
 داير نمودن محل شرب خمر و يا دعوت مردم به آن  - 704ماده 

و عدم محرومیت از حقوق    6)تعزیر درجه    حبس  سال  دو  تا  ماه  سه   به  کند  دعوت  آنجا  به  را  مردم  ای  باشد  کرده  ری دا  خمر  شرب  یبرا  را  یمحل  هرکس

  مرتكب  را مورد دو هر که یصورت در و شد خواهد محكوم هاآن  دو هر ای ینقد یجزا  الیر  ونی لیم دوازده تا هزار پانصد و ونی لیم كی از ای و شالق  ضربه( 74) و (اجتماعی

 (.نوان جرم خاص جرم انگاری شدد استموارد مذکور در اید مادد از مصادیق معاونت بودد که به ع) .شد خواهد محكوم مجازات حداکثر به  شود

 قماربازي يا تجاهربه آن  - 705ماده 

اطالق  )  یقمارباز بازی  به    شودمیبه  اال  و  باشد  مالی  یا  پول  مسیر  در  بدون    یهایبازکه  ن  بردوباختتفریحی  قمار  اطالق  شود  میهیچ 

تعزیر درجه  )   حبس  ماه  شش  تا  كی  به  آن  نیمرتكب  و  ممنوع  )نوع وسیله موضوعیت ندارد(  یاله یوس  هر   با  ((گلدوایان دکتر ایرج همان)

  هر   به  (در مرئی و منظر عام باشد )  یقمارباز  به   تجاهر  درصورت  و  شوندی م  محكوم  شالق  ضربه(  74)  تا  ای  و  و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی(  6

 .گردندی م محكوم مجازات دو
 « بدین نحو اصالح گردید: بازدارنده( یهاو مجازات  راتی)تعز یاز کتاب پنجم قانون مجازات اسالم یطرح اصالح موادبه موجب »  705ماده 

حاصيل از  دیعالوه بر ضبط اموال و عوا د،یشرکت نما  ییآزمادر بخت  ایشود    یبندشرط  ای  یمرتكب قمارباز  یمجاز  ای  یقیحق  یدر فضا  ینحوهر شخص به هر  
 .شودیم محكومباشد،  شتریاز جرم هر کدام ب یناش دیتا سه برابر مجموع اموال و عوا كیمعادل ارزش  ینقد یبه جزا ایدرجه شش  ینقد یجرم، به جزا

 
 ایي میبه صورت مسيتق یمال ازیامت ایبازندگان وجه، مال، منفعت، خدمت   ایبازنده    ،یکه طبق قواعد خاص آن باز  یعبارت است از هر نوع باز  یقمارباز  -1تبصره

 کنند.یبرندگان پرداخت م ایبه برنده  میرمستقیغ
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بازندگان ملزم به پرداخت وجه، مال،  ایخاص، که بازنده  یوقوع امر ینیبشیچند شخص در خصوص پ ایعبارت است از هر نوع مشارکت دو  یبندشرط -2تبصره
مسيابقات کننده در اشخاص شرکت نیمسابقه ب  جهینت  یبر رو  یبندبرندگان باشد. شرط  ایبه برنده    میرمستقیغ  ای  میبه صورت مستق  یمال  ازیامت  ایمنفعت، خدمت  

ادوات  ریو سيا ميایاست و مسيابقه بيا تانيك و هواپ یاسالم یجمهور یو نظام یدفاع هیبن تیکه موجب تقو یاو هر مسابقه  یربازیو شمش  یراندازیت  ،یسوارکار
 .ستیماده ن نیدارد، مشمول مجازات ا یو دفاع یکه کاربرد نظام یجنگ

کيه در  یانتخياب تصيادف ایيبر شيانس  یهر اقدام مبتن  ای  یکشچند شخص در خصوص انجام قرعه  ایو  عبارت است از هر نوع مشارکت د  ییآزمابخت  -3تبصره
به  میرمستقیغ ای میقکنندگان به صورت مستدر تعهد پرداخت قرار گرفته شرکت ایپرداخت شده  یمال ازیامت ایاز وجه، مال، منفعت، خدمت   یبخش ایآن کل   جهینت
 پرداخت شود. شوند،یبرنده محسوب م ییآزماقواعد آن بخت یکنندگان که بر مبناچند نفر از شرکت ای كی

محسوب نگردد، چنانچه   افتهیگروه مجرمانه سازمان    یگسردست  ایبه عنوان حرفه    ییبخت آزما  ای  یبندشرط  ا ی  یکه اقدامات مرتكب قمارباز  یدرصورت  -4تبصره
و عوائد حاصل از جرم آنها،   الگان و اموکنندگان و سردسته اداره  ییمؤثر در شناسا  یهمكار  یانتظام  ا ی  یبا مراجع قضائ  بیپس از شروع به تعق  ای  ب یقبل از تعق

 .شودیماده معاف م نی موضوع ا بیحاصل از جرم، از تعق دی داشته باشد، پس از ضبط اموال و عوا

 داري آالت مخصوص قماربازي خريد يا حمل يا نگه -706ماده 

 حبس   ماه  سه  تا  كی  به  کند   ینگهدار  ای   حمل  ای  بخرد   را  یقمارباز  به  مخصوص  لیوسا  و  آالت  به صورت عام بیان شدد و اطالق بر همه دارد()  هرکس

فروش وسایل  )  .شودیم  محكوم  ی نقد   ی جزا   ال ی ر   هزار   پانصد   و   ون ی ل ی م   ك ی   تا   هزار   پانصد   تا   ای   (تماعیو عدم محرومیت از حقوق اج  8تعزیر درجه  )

 (. 1392مصوب قانون مجازات اسالمی  65()رجوع کنید به مادد شودمیمشمول اید مادد ن یقماربازمخصوص 
 « بدین نحو اصالح گردید: بازدارنده( یهاو مجازات  راتی)تعز یاز کتاب پنجم قانون مجازات اسالم یطرح اصالح موادبه موجب »  706ماده 

اداره کند.  اي ريقانون  دا  نيا  ۷۰۵ماده    ۳تا    ۱  یاز جرائم مذکور در بند ها  یکيارتکاب    یبرا  یمجاز  اي  یقيحق  یهر نوع فضا  ايهر شخص، مکان  

 یمببال ازيامت ايارتکاب آنها وجه، ما ، منفعت، خدمت  قياز طر ايانجام جرائم مذکور  یو چنانچه برا شودیدرجه شش محکوم م یريبه حبس تعز

 .شودیمحکوم م زيز جرم نحاصل ا  ديمعاد  دو تا پنج برابر عوا ینقد یدرجه پنج، به ضب  ما  و جزا یريکسب کرده باشد، عالوه بر حبس تعز

مرتکببب بببه حببداکثر  رد،يفروش کاال و امثببا  آن صببورت پببذ  اي  یخدمات  اي  هيريماده تحت پوشش امور خ  نيچنانچه اقدامات موضوع ا  -۱تبصره

 .شودیماده محکوم م نيمقرر در ا  یهامجازات

ماه تا دو سا  و در صورت تکرار به مدت دو تببا پببنج بار نخست به شش یفوق برا یماده عالوه بر مجازاتها نيمرتکب جرائم موضوع ا  -۲تبصره

از  رشياستفاده از ابببزار پببذ اي افت يدر ،یکشور یأخذ نام دامنه مرتبه باال لياطالعات، از قب  یو فناور  یچند خدمت ارتباط  اي  کي  افت يسا  از در

کارت تلفببن   ميس  نترنت،يخدمات ا  افت يدر  ،یکارت بانک  لياز قب  یکيابزار پرداخت الکترون  اي  یکيدرگاه پرداخت الکترون  اي  یفروشگاه  انهيپا  ليقب

 شود. یمحروم م یاصدار اسناد تجارت ايهمراه، داشتن دسته چک  

 ،ی: بانببک مرکببزليدمات مذکور، از قبدهندگان خابالغ به ارائه  یاشخاص را برا  نياحکام مکلف است مطابق حکم دادگاه فهرست ا  یاجرا  یقاض

نببام دامنببه، ارائببه کنببد و دادسببتان و صنعت، معدن و تجببارت و مرکببز  بت   یاطالعات، فرهنگ و ارشاد اسالم  یارتباطات و فناور  یهاوزارتخانه

 انيبب متهمببان تببا پا  ايماده را به متهم    نيدهندگان خدمات، دستور توقف ارائه خدمت مذکور در ااز استمرار جرم، به ارائه  یريجهت جلوگ   تواندیم

 ريز یاز مجازاتها یکيحکم دادگاه توس  ارائه دهندگان خدمات مذکور حسب مورد مستوجب   ی. عدم اجراديصادر نما  یزمان صدور حکم قطع

 است:

 تا پنج سا  کياز  یانفصا  از خدمات دولت -۱

 درجه شش ینقد یاجز  ايانفصا  موقت از شش ماه تا دو سا  به عالوه حبس  -۲

 معرض فروش قراردادن وسايل قماربازي   در   قراردادن وفروش يا   اختیار   در  – 707ماده 

  كی تا ماه سه به دهد قرار یگرید  اریاخت در ای کند  وارد خارج از ای دهد قرار فروش معرض در ای بفروشد ای  بسازد را یقمارباز به مخصوص لیوسا و آالت هرکس

 . شود ی محكوم م   ی نقد   ی جزا   ال ی ر   ون ی ل ی م   شش   تا   هزار   پانصد   و   ون ی ل ی م   ك ی  و (و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی 6تعزیر درجه ) حبس سال

 « بدین نحو اصالح گردید: بازدارنده( یهاو مجازات  راتی)تعز یاز کتاب پنجم قانون مجازات اسالم یطرح اصالح موادبه موجب »  707ماده 
اعتبار   ایارزش    ایانجام داده باشد    افتهیگروه مجرمانه سازمان  كیسردسته    ایقانون را به عنوان حرفه خود    نیا(  706و    705موضوع مواد )هر شخص، جرائم  

حواله  اسناد،  اموال،  مفاصاحساب  وجوه،  بهادار،  اوراق  قبوض،  مثل چك    لیوسا  ایجات،  ارت   یبانك  یها کارت  ایپرداخت  اثر  در  در  كابکه  فوق   ای  افتیاعمال 
مناقصات مصوب   ینون برگزارقا  3هر سال بر اساس ماده    یبرابر حداقل نصاب معامالت بزرگ که ابتدا  میو ن  كی  یالیاز معادل ر  ش یکرده است ب  ینگهدار
نباشد، عالوه بر ضبط اموال    یاخالل در نظام اقتصاد  ای  االرضیکه رفتار او مشمول عنوان افساد ف  یشود، باشد، در صورتیآن اعالم م   1تبصره    و  1383/1/25

 . شودیمعادل سه تا شش برابر ارزش اموال مذکور محكوم م ینقد یدرجه چهار و جزا یریاز جرم، به حبس تعز یناش

 داير نمودن قمارخانه و دعوت به آن  - 708ماده 
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معاونت در قمددار علنددی از  خانهقهودندارد اما ممکد است داشتد  قمارخانهبا ایجاد   یامالزمه  خانهقهود)دایر کردن    کنيد  ریدا  قمارخانه  هرکس

 دو تيا مياه شش به دینما دعوت آنجا به قمار یبرا را مردم ای (م مستمر استجرائ یزمردایر کردن قمارخانه در د حیث تسهیل وسیله محسوب گردد

در  )موارد مقرر    .شودیم  محكومی  نقد یجزا  الیر ونیلیم دوازده تا ونیلیم  سه  از ای و حبس و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی( 6تعزیر درجه ) سال

 مادد از مصادیق معاونت است که به صورت جرم مستقل جرم انگاری شدد است(.  اید
 « بدین نحو اصالح گردید: بازدارنده( یهاو مجازات  راتی)تعز یاز کتاب پنجم قانون مجازات اسالم یطرح اصالح موادبه موجب »  708ماده 

تيا  كی ینقد یجزا ایدرجه شش  ینقد یکند، به جزا ینگهدار ایمعامله، عرضه، حمل  د،یرا تول یاانهیررایغ  ای  یا  انهیقمار اعم از راهر شخص، ابزار مخصوص  
 .شودیباشد محكوم م شتریحاصل از جرم، هر کدام ب دیسه برابر ارزش اموال و عوا

داشته باشد کيه  یعقالئ ایمگر آنكه منفعت مشروع  شود،یمعدوم م ایمسدود  ای فیحسب مورد توق  ییو بخت آزما  یبندمخصوص قمار، شرط  یابزارها  -1تبصره
 شود. یصورت به نفع دولت ضبط م نیدر ا

 شود. یماده نم نیابزار مخصوص قمار، بدون قصد استفاده در قمار مشمول مجازات ا یمورد یحمل و نگهدار -2 تبصره

ء و مستمر فاعل است  است که در طول زمان استمرار دارد و مبین قصد سو  یامجرمانهیا ترک فعل    جرم مستمر عبارت از فعل  -1نکته  

 م مستمر خارج هستند. در نتیجه جرائم مبتنی بر حالت از تعریف جرائ
 معدوم نمودن اسباب و ضبط نقود متعلق به قمار  - 709ماده 

بازندد مسترد  )  .شودیم  ضبط  مهیجر  عنوان  به  ای  معدوم  مورد  حسب  قمار  به   متعلق  نقود  و  اسباب  تمام به  را  باید وجود تحصیلی  برندد  در هر حال 

 نماید(. 
 « بدین نحو اصالح گردید: بازدارنده( یهاو مجازات  راتی)تعز یاز کتاب پنجم قانون مجازات اسالم یطرح اصالح موادبه موجب »  709ماده 

 رکنندهياز انحاء به دا  یبه نحو   ايقانون قبو  خدمت کند    نيا  ۷۰۵ماده    ۳تا    ۱  یاز مراکز ارتکاب جرائم موضوع بند ها  یکيهر شخص، در    -الف

 س،يدر تأسبب   یمجاز  اي  یقيحق  یدر فضا  یاندازراه  اي  یبانيپشت  ،ینگهدار  ،یساخت، طراح  لياز قب  یبا انجام اقدامات  اي  ديکننده آن کمک نمااداره  اي

 شود. یحبس محکوم م  یدرجه پنج به استثنا  یاز مجازاتها یکيبه  دياز مراکز مذکور معاونت نما یکي  رکردنيدا  اياداره 

 نيبب بببه شببرکت در ا یاشخاص را به هر نحو  ايکند  جيترو اي  غيقانون را تبل  نيا  ۷۰۵ماده    ۳تا    ۱  یاز جرائم موضوع بند ها  یکيهر شخص،    -ب

وجه، مببا ، منفعببت،   قيطر  نياز ا  ايکار    نيا  یو چنانچه برا  شودیدرجه هفت محکوم م  ینقد  یبه حبس و جزا  د،يدعوت نما  اي  قياقدامات تشو 

 ینقد یحاصل از جرم به نفع دولت و جزا ديبند به ضب  اموا  و عوا نيبه دست آورده باشد، عالوه بر مجازات مذکور در ا  یمال  ازيامت  ايخدمت  

 .شودیمذکور محکوم م  دياموا  و عوا  برابر ارزش معاد  دو

 ليبب از قب  یکبب يابببزار پرداخببت الکترون  ايبب   یکيدرگاه پرداخت الکترون  اي  یفروشگاه  انهيپا  لياز قب  رشيابزار پذ  اي  یکه حساب بانک  یهر شخص  -ج

مرتکببب قببرار دهببد، بببه  اريبب قانون در اخت نيا( ۷۱۱تا )(  ۷۰۵جهت ارتکاب اعما  مجرمانه مذکور در مواد )  یخود را با علم و آگاه  یکارت بانک

 شود. یمذکور محروم م  یاستفاده از ابزارها  اي  افت يتا دوسا  از در کيمعاونت در آن جرم محکوم و به مدت  اتمجاز

آنهببا را در  ريتقصبب  یابببزار پرداخببت از رو ايبب  رشيابزار پذ اي یکه براساس قرائن و شواهد ا بات شود صاحب حساب بانک  یدر صورت  -۱  تبصره

قببانون واقببع شببود، صببرفا  مشببمو   نيبب ا( ۷۱۱تببا )( ۷۰۵از اعما  مجرمانه مذکور در مواد )  یکيمرتکب قرار داده است و با استفاده از آن    ارياخت

 .شوديند مب نيمذکور در ا  ت يمحروم

 .ست ين(  ۱بند و تبصره ) نيموضوع ا  ت يمشمو  محروم  یبانک یدر هر صورت استفاده از خدمات حضور -۲ تبصره

درجه    کيرمز ارزها، مجازات مرتکب    اي  یکي الکترون  یقانون با استفاده از ارزها  نيا(  ۷۱۱تا    ۷۰۵در صورت ارتکاب جرائم مذکور در مواد)  -د

 . شودی م ديتشد

 ي الكل مشروبات رفصَ  ي برا معد اماكن اي هاقمارخانه  به دائركردن كمك اي خدمت قبول  - 710ماده 

 ل یقب  نیا  رکنندهیدا  به  انحاء  از  ینحو  به  ای  کنند  خدمت   قبول(  705)  و(  701)  مواد  موضوع  یالكل  مشروبات  صرف  یبرا  معد  اماکن  ای  هاقمارخانه  در  که  یاشخاص

 ( ونت در حکم جرم مستقل استا، عنصر مادی جرم مع)رفتار فیزیکی  دارند  را   جرم  در   مباشر  مجازات   و  شوند یم  محسوب  معاون  ندینما  کمك  اماکن

قانون مجازات اسالمی    702و    701)رجوع کنید به مواد    .دهد  فیتخف  را  مجازات  ،معاون   عمل  ریثأت  زانیم  و  احوال  و  اوضاع  به  نظر  تواندیم  دادگاه  یول

 (. 1375تعزیرات مصوب بخت 
 « بدین نحو اصالح گردید: بازدارنده( یهاو مجازات  راتی)تعز یاز کتاب پنجم قانون مجازات اسالم یطرح اصالح موادبه موجب »  710ماده 

سا  یدادگستر   نیاز ضابط  یكیهرگاه   )  دارتیصالح  نیمأمور  ریو  مواد  موضوع  جرائم  وقوع  )(  704از  در صورت  نیا(  709تا  شود،  مطلع  بر   یقانون  قدرت  که 
ارتشاء است، عالوه    وان مشمول عن  یکه رفتار و  ی خالف واقع گزارش کند، جز در موارد  بر   ایاطالع ندهد    صالحیدادن داشته باشد و مراتب را به مقامات ذاطالع
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 . دشوی درجه شش محكوم م ینقد یجزا ایبر انفصال موقت از شش ماه تا دو سال، به حبس 

 ممنوعه  يهامكانعدم گزارش يا گزارش خالف واقع در خصوص  -711ماده 

( 704)  مواد  در   مذکور  اماکن  وجود  از  (ردیگیبرنممور و ضابط را در  )افراد عادی و غیر مأ  دارتیصالح  نیمورأم  ریسا  و  یدادگستر  نیضابط  از  یكی  هرگاه

)عنصر مادی اید    ندینما  گزارش  واقع  برخالف  ای  ندهند  اطالع  صالحیذ  به مقامات  را   مراتب  و  بوده  مطلع(  710)  ماده   در  مذکور   اشخاص  ای(  708)  و(  705)  و

 موجب  به  که  یدرصورت  (شودمیجرم هم به صورت ترک فعل همان اطالع ندادن و هم به صورت فعل یعنی گزارش خالف واقع دادن محقق  

  شالق   ضربه(  74)  تا  ای   حبس  (و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی  7تعزیر درجه  )  ماه  شش  تا  سه  به  باشند  نداشته  یدتریشد  مجازات  گرید  یقانون

 . شوندی م محكوم
 « بدین نحو اصالح گردید: بازدارنده( یهاو مجازات  راتی)تعز یاز کتاب پنجم قانون مجازات اسالم یطرح اصالح موادبه موجب »  711ماده 
که از وقوع جرائم    یمخابرات  ی)اپراتور( هاها و کارور  بانك  لیاز قب  یكیالكترون  یبانكدار  اتیعمل  ایخدمات پرداخت    ای  یدهندگان خدمات ارتباطاز ارائه   كیهر  

( مواد  )(  704موضوع  ارائه   نیا(  709تا  بستر خدمات  در  سو قانون  از  م  یشده  به  فوراً  را  مراتب  است  مكلف  شود،  مطلع  غ  یقضائ  راجع خود  در  دهد،    ر ی اطالع 
 شود. ی باشد، محكوم م شتریشده در جرم مذکور، هر کدام بانجام یچهار برابر مجموع تراکنش ها ایدرجه چهار  ینقد  یبه جزا صورتنیا

 (گیردميعنصر مادي آن با وضعیت يا حالت صورت )  ي تكد، كالشي، ولگردي - 712ماده 

)از جرائم به عادت هستند و    یکالش  ای  یتكد  )به صورت عام و مطلق بیان شدد است و مرتکب آن احتیاج به وصف خاصی ندارد(  هرکس

  و  باشد   داده  قرار   خود  جرم موضوع اید مادد است(  یعنصر ماد)بیانگر به عادت بودن    شهیپ  را  برای محقق شدن حداقل باید دو بار انجام گیرند(

و با توجه به معنی    رسد می)به نظر    یمال  توان  وجود  با  چنانچه  و  شد  خواهد  محكوم  ماه  سه  تا  كی  از  حبس  به  دینما  یولگرد  ای  دینما  معاش  امرار  راه  نیا  از

  فوق   عمل  مرتكب  (گیردنمیاموالی صورت    یمصادرد و    گرددمیمخالف مادد در صورت عدم توانایی مالی مرتکب فقط به مجازات محکوم  

 . شد خواهد مصادره است  آورده به دست ی کالش و  یتكد ق یطر از که یاموال هیکل مذکور مجازات بر  عالوه شود

  شودمیشمول این ماده خارج   یدامنهگرنه از و  گیردنمیتوسل به وسیله متقلبانه صورت  گونهچ یهدر مورد تكدی و کالشی برای تحصیل مال. 

 ماهیت جرم ولگردی حالت است.  -1نکته 

 . باشدمیاز نظر عنصر مادی جرم خرید و فروش مال مسروقه جرم به عادت ن -2نکته 

اموال مکتسبه از طریق تکدّی و    یکلیهدر جرم »تکدّی« یا »کالشی« در صورتی که مجرم با توان مالی مرتکب جرم شود،    -3نکته  

 کالشی مصادره خواهد شد. 

 م مطلق و فوری و البته به عادت است. جرائ  یزمرهبزه تکدی در  -4نکته 

 .گیردمیبار( مشکل  2)حداقل  با تکرار فعل م به عادت، عادت رائدر تحقق ج  -5نکته 

و همراه خود پول ندارد و    شدهخرابکه ماشینش    د یگویممثالی برای کالشی: شخصی به صورت مکرر و به دروغ به مردم    -6نکته  

 .کندمیمبالغی دریافت  ها آنبرای تعمیر از 
 به تكدي  غیررشید  اشخاص و گماردن اطفال  -713ماده 

  دو   تا ماه  سه به   بگمارد  امر   نیا به  را   یافراد  ای  دهد  قرار   یتكد لهیوس  را  یدیرش  ر یغ  ای  ر یصغ  طفل  (پدر و مادر طفل یا هر شخص دیگری  اعم از)  هرکس

)در اید مادد به صورت مطلق بیان شدد است یعنی چه    ی اموال  هیکل  استرداد  و  حبس  (و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی  6تعزیر درجه  )  سال

)رجوع کنید    .شد  خواهد  محكوم   است  آورده  دست  به  مذکور  قیطر  از  که  (گیردمیتوان مالی داشته باشد و چه نداشته باشد استرداد اموال صورت  

 (. 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  128به مادد 

 جرائم مطلق و فوری است.   یزمرهبزه تکدّی در   -1نکته 

 تکدّی جرمی به عادت است. -2نکته 

 يرانندگ تخلفات از يناش مئجرا ـ  نهم و ستيب فصل

 رانندگي  تخلفات از ناشي  قتل غیرعمد - 714ماده 

اما از موارد تشدید مجازات در   باشدمی)صرف نداشتن گواهینامه دال بر عدم مهارت ن  مهارت  عدم  ای  یدولت  نظامات  تیرعا  عدم  ای  مباالتیبی  ای  یاطیاحتیب  هرگاه
غیير موتيوری ماننيد دوچرخيه و گياری را در   یوسيیله)  یموتيور  لهیوس  یمتصد  ای(  ییهوا  ای  یآب  ای  ینیزم  هینقل  طیوسا  از  اعم)  راننده  صورت وقوع حادثه است(

ل بيودن عمي غیرعميدیو عدم محرومیت از حقوق اجتماعی بيه دلیيل  5تعزیر درجه سال ) سه تا ماه شش به مرتكب شود  غیرعمدی  قتل  به  یمنته   (ردیگیبرنم
 .شودیم محكوم دم یایاول هیناح از مطالبه صورت در هید پرداخت به زین و حبس (مرتكب
 تبصره ق
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)اعم از   هینقل  لیوسا  به  مربوط  سوانح  مورد  در  مهارت  عدم  ای  یدولت  نظامات  تیرعا  عدم  ای  مباالتیبی   ای  یاطیاحتی ب  صیتشخ  خصوص   در  یکارشناس  اظهارنظر

  و   یرانیکشت  و  بنادر  سازمان  ران، یا  یاسالم  یجمهور  آهنراه  شرکت  ، یرانندگ  و  ییراهنما  اداره  مورد  حسب  ییهوا  و   یآب  ،ینیزم  (موتوری و غیر موتوری

 .باشدمی یکشوریی مایهواپ سازمان

   گذشترقابلیغجرائم    ی زمره، جرم مودوع این ماده در  بودن جرائم  گذشترقابلیغ و اصل    قانون مجازات اسالمی  104با توجه به عدم ذکر این ماده در ماده 
 .1392قانون مجازات اسالمی مصوب  145رجوع کنید به ماده  است.

 حکم شبه عمد است. قتل ناشی از تخلفات رانندگی از نوع قتل در   -1نکته 

زندان است و بدون لزوم تقاضای اولیای دم و دیه در صورتی تعیین    مباالتی بییا    ی اطیاحت یبمجازات قتل شبه عمد ناشی از    -2نکته  

 کرده باشند.  درخواستکه اولیای دم   شودمی

از رفتار خویش    ی اجهینتو حتی    بارانیزسوءنیت احتمالی: وضعی است که در آن فاعل به هیچ وجه خواستار حصول نتیجه    -3نکته  

این احتمال به حدی قوی است که فاعل    که چندانقوع آن را احتمال دهد  و  و این نتیجه را پیش بینی کند    تواندمینیست، ولی فاعل  
  کندمیاست که با علم به نقص ترمز با سرعت زیاد در سراشیبی جاده حرکت    یارانندهباید از ارتکاب این رفتار امتناع ورزد. مثال: وضع  

 . شودمیو سبب واژگونی خودرو و قتل و جرح سرنشینان آن 
 رانندگي   تخلفات   از بدن ناشي    اعضاء   از انداختن يكي    كار   از بردن و    ن ی ب   از  - 715ماده 

  ن ی ب  از  ای  و  باشد  عالج  قابل  ریغ  که  (روانی گوناگون است  هایبیماری ور  منظ)  ی ماغدِ  ای  یجسم  مرض  موجب  (714)   ماده  در  مذکور  جهات  از  یكی  هرگاه

  ا ی   شخص  صورت  ای  عضو  یدائم  شكل  رییتغ  ا ی   دهد ی م   انجام   را   انسان   ی زندگ   ی ضرور   ف ی وظا   از   ی ك ی   که   بدن  یاعضا  از  یعضو  ازکارافتادن  ای  حواس  از  یكی  رفتن

ماه  از  حبس  به  مرتكب  شود  (غیرعمدی)  نیجن  سقط : در صورت عدم  )معنی مخالف   مصدوم   ه ی ناح   از   مطالبه   صورت   در   هید  پرداخت  به  و  سال  كی  تا  دو 

 . شود ی م   محكوم   ( دهد می حکم به پرداخت ن   رأساً مصدوم دادگاد    ی مطالبه 

  های مجازات .م.ا  ق   68به ماده  . است   گذشت رقابل ی غ جرائم   ی زمره در    104جرائم مربوط به صدمات شدید ناشی از تقصیر جزائی با وسیله نقلیه به دلیل عدم ذکر در ماده  
 سال اختیاری است.   2سال حبس الزامی و بیش از    2تا    غیرعمدی جایگزین شود. در جرائم  

 رانندگي   تخلفات   از بدن ناشي    اعضاء   ا ي دائمي يكي از منافع    ضعف   ا ي   نقص   جاد ي ا  - 716ماده 

  نیب  از  باعث  ای  و  شود  بدن  یاعضا  از  یكی  ای  منافع  از  یكی  مئدا  ضعف  ای  نقصان  باعث  که  شود  یبدن  صدمه  موجب  (714)  ماده  در  مذکور  جهات  از  یكی  هرگاه

  به   مرتكب   شود  یعیطب  موعد  از  قبل  وضع حمل(  غیرعمدی)جرم    زن  حمل  وضع  باعث  ای  فتدیب  کار  از   عضو  که  آن  بدون  گردد،  مصدوم  عضو  از  یقسمت  رفتن

 . شد  خواهد محكوم مصدوم هیناح از مطالبه صورت در هید پرداخت و ماه شش  تا ماه دو از حبس

   جرائم   یزمرهدر    (1399)با إعمالِ »قانون کاهش مجازات حبس تعزیری« مصوب    زات اسالمیقانون مجا  104ماده    استنادجرم موضوع این ماده به
 قرار دارد.  گذشتقابل

 رانندگي تخلفات ازجسماني ساده ناشي  صدمات جاديا - 717ماده 

 محكوم   مصدوم  هیناح  از  مطالبه  صورت  در  هید  پرداخت  و  ماه  پنج  تا  كی  از  حبس  به  مرتكب  شود  یبدن  صدمه  موجب  (714)   ماده  در  مذکور  جهات  از  یكی  هرگاه
 . شودیم

در رانندگی عالوه بر دیه،    ی اط یاحتیب ناشی از    غیرعمدیبدنی    یصدمهقانون مجازات اسالمی بزه ایراد    717  یمادهبه موجب    -1نکته  

قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در    3  ی ماده  1مجازات حبس از یک ماه تا پنج ماه تعیین شده است. با اعمال بند  
 هرکدام از موارد زیر را اعمال کند: تواندمیعمومی بزه مزبور دادگاه   یجنبهمورد معین نسبت به 

 حبس  دو ماه (1

 میلیون ریال   3س یا جزای نقدی تا حب  چهار ماه (2

 یک میلیون ریال جزای نقدی  (3

مصوب    «یری)با إعمال  »قانون کاهش مجازات حبس تعز  ی قانون مجازات اسالم  104ماده به استناد ماده    ن یجرم موضوع ا  -2نکته  

 گذشت قرار دارد.جرائم قابل ی زمرهدر ( 1399
 جسماني ناشي از تخلفات رانندگي صدمات  در  علل تشديد كیفر - 718ماده 

  که   آن  ای  است  کردهی م  حرکت  مقرر  سرعت  از  ادتر یز  ای  نداشته  پروانه  ای  بوده  مست  جرم   وقوع   موقع   در ی  موتور   ل ی وسا   ی متصد   ا ی   راننده   هرگاه   فوق  مواد  مورد  در
  مراعات  ، است  شده  گذارده  مخصوص   عالمت   رو اده ی پ   عبور  ی برا  که   ییهامحل  در  ای  کارانداختهبه  تصادف  در  ثرؤم  یكیمكان  بیع   و  نقص  وجود  با  را  یموتور  دستگاه

)الزامی   .شد  خواهد  محكوم فوق  مواد   در   مذکور  مجازات   حداکثر   دوسوم   از  ش ی ب  به   ،نموده  یرانندگ  است  دهیگرد  ممنوع  آن  از  عبور  که  ییهامحل  از  ای  و  دیننما  الزم
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  مرتكب  فوق بر مجازات عالوه )اختیاری است(  تواندیم دادگاه  تعدد معنوی است( 9/6/78مورخ  638رأی وحدت رویه شمارد است و به موجب  

 )مجازات تکمیلی(  .دینما محروم یموتور لیوسا یتصد ایی  رانندگ  حق از سال پنج تا  كی مدت یبرا را

 - تبصره
از  نیا(  718)  و(  714)  مواد  موضوع  مجازات  اعمال  مصوب   ن ی مع   موارد   در   آن   مصرف   و   دولت   ی درآمدها   از   ی برخ   وصول   قانون   (3)  ماده(  1)   بند  شمول  قانون 

یعنی قتل غیر عمد ناشی از رانندگی قابل تبدیل به جزای نقدی نیست و دادگاد مکلف  )  .باشدیم  یمستثن  یاسالم ی  شورا  مجلس  28/12/1373

 .(ناشی از رانندگی منعی ندارد غیرعمدیاست که متهم را حبم نماید()تعلیق حکم اجرای مجازات قتل  

م مست باشد و یا پروانه نداشددته شود و حین وقوع جر  عمد  ریغقضائی ایران هرگاه راننده حین رانندگی مرتکب قتل    یرویهدر    -1نکته  

 باشد مورد از مصادیق تعدد معنوی است.

 .شودمیکیفیات مشدد مجازات محسوب    یزمرهباید گفت که: مستی در   717در خصوص بزه ماده    -2نکته 

 ناشی از تخلفات رانندگی است.  غیرعمدیارتکاب قتل در حین رانندگی با نداشتن گواهینامه موجب تشدید مجازات قتل    -3نکته 

و تصادف عابر موجب سقط جنین وی شددود   یاطیاحتیبرانندگی است در ا ر    ینامهیگواهوسیله نقلیه که فاقد    یرانندههرگاه    -4نکته  

. در این صورت، نداشددتن شودمیمحکوم  غیرعمدیمنجر به سقط جنین  یصدمهعزیری ناشی از ایراد عالوه بر پرداخت دیه به مجازات ت
 ی مجازات تعزیری خواهد بود.رانندگی از علل مشدده یپروانه

 است.  شدهینیبشیپبودن جرم موضوع این ماده    غیرعمدی  رغمیعلمجازات تبعی اختیاری    -5نکته 

 انیدد گفت که ب  دیموارد در نظر گرفته است با  نیا  یبرا  گذارقانونکه    یدتریشدبه نفع متهم و مجازات    ریتفسبا توجه به اصل    -  6نکته  

موارد علت قتددل  نیاز ا یکیوجود داشته باشد و چنانچه   میمستق   تیو عل  تیسبب  یرابطه  دیعمد با  ریماده و قتل غ  نیموارد مندرج در ا
 (.706 ص، یقانون مجااات اسالم محشای، انیگلدوا)  شد نخواهد  دیتشد  مجازاتعمد نباشد    ریغ

 از تخفیف استفاده کند.  تواندمیاگر جهات تخفیف وجود داشته باشد در این ماده    -7نکته 
 فرار از صحنه تصادف  واسطه  بهتشديد كیفر  - 719ماده 

  کند   یخوددار  کار   نیا  از  یانتظام  نیمأمور  از  استمداد  ای  و  یدرمان  مراکز  به  مصدوم  رساندن  امكان  وجود  با  راننده  و  داشته  ی فور   کمك  به  اجی احت  مصدوم  هرگاه

  دوسوم   از  شیب  به  مورد  حسب  کند  رها  را  مصدوم  و  ترک  را  حادثه  محل  ،ب یتعق  از  فرار  منظور  به   ای  و  (ی برای تحقق اید جرم ترک فعل است)عنصر ماد

 .دینما مخففه تیفیاعمال ک ماده نیا  مورد در تواندینم دادگاه. شد خواهد  محكوم( 716) و( 715) و( 714) مواد در مذکور مجازات حداکثر
 - 1 تبصره
  ق یطر  به   توسل  مصدوم  به   دنیرسانکمك  یبرا  دهد که  حرکت  حادثه  صحنه  از  را  هینقل  لهیوس  ماده  در این  مذکور  فیتكال  انجام   یبرا  تواندی م  یصورت  در  راننده

 . نباشد ممكن گرید
 جمعاذیر قانونی تخفیف دهندهد -2 تبصره

 معالجه  موجبات  ی هر نحو  به   ای  و  کند  آگاه واقعه   از  را  مربوطه   نیمأمور  ای  و  برساند   استراحت و  معالجه  ی برای نقاط  به  را  مصدوم  راننده   هرگاه  مذکور  موارد  تمام  در
 . نمود خواهد  تیرعا او درباره را فیتخف مقررات دادگاه کند فراهم را مصدوم آالم فیتخف و  استراحت و

   مقصری که موجب   یرانندهفرار  .  گیردمیمشمول مرور زمان قرار    ، غیر قابل تخفیف اما قابل تعلی  است وگذشترقابلیغ  ی زمرهجرم مودوع این ماده در
 .دهدمیاما نوع قتل را از غیر عمد تغییر ن باشدمیقتل مصدوم شده از محل حادثه، موجب تشدید مجازات 

. رفتار او مشمول عنوان  کندمیتصادف فرار    ی صحنهضمن عدم رعایت نظامات دولتی مرتکب قتل دیگری شده و از    یاراننده  -1نکته  

 است. قتل در حکم شبه عمد  یمجرمانه

 وجود امکان مجاز نیست.  رغم بهتخفیف مجازات در مورد خودداری راننده از کمک به مصدوم نیازمند،  -2نکته 
 تغییر پالک و پالک تقلبي وسیله نقلیه  - 720ماده 

اید مادد هیچ   ، برای مرتکب جرم موضوعباشد مالک وسایل مذکور یا شخصی غیر از آن    تواند میبه صورت عام بیان شدد است و  )  هرکس

  آن   به   را   ی گر ی د   ی موتور   ه ی نقل   له ی وس   پالک   ای و دهد  رییتغ یکشاورز ای یآب ،ینیزم یموتور هینقل لیوسا پالک مشخصات و ارقام در (وصف خاصی شرط نیست

  از   ینحو  به  هرکس  نی همچن  و  دهد  قرار  استفاده  مورد  یتقلب  پالک  ضیتعو  ای  و  رییتغ  به  علم  با  را  یلیوسا  نیچن  ای  برد  بكار  یتقلب  پالک  آن  یبرا ا ی   د ی نما  الصاق 
 مجوز  لیتحص  بدون   شده   نصب  ای  حك  سازنده  کارخانه  طرف  از  که   یشاس  و  موتور  یهاپالک  ای  و   یموتور  ه ینقل  لهیوس  پالک  ای  موتور  ،ی شاس  شماره  در  انحاء
  صورت   از  را  آن  و  دهد  رییتغ  یرانندگ  و  ییراهنما  از  مادد را برای مرتکب نخواهد داشت(مقرر در اید    یاجراهاداشتد مجوز هیچ کدام از ضمانت  )

)محل وقوع جرم   . شد  خواهد   محكوم  (و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی  6)تعزیر درجه    سال  كی  تا  شش ماه  از  حبس  به  خارج کند  کارخانه  یاصل
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 به عمل آمدد است(. آنجادر خصوص عمل ارتکابی اید مادد جایی است که تغییر رن  یا وضع اتومبیل در 

واقعی    -1نکته   قیمت  برابر  به چند  فروش خودرو  تغییر دادن پالک خودرو و سپس  اقدام نسبت  این کار    توان میدر مورد  که  گفت 

 ممکن است کالهبرداری محسوب شود. 

 تغییر ارقام شاسی اتومبیل جرم مستقل و خاصی در قانون مجازات اسالمی تعزیرات است. -2نکته 
 مجوز اخذاوراق وسیله نقلیه بدون   -721ماده 

 و   ییراهنما  ، دهد  اطالع  محل  یرانندگ  ویی  راهنما  به  هینقل  لهیوس  توقف  محل  نییتع  با  را  مراتب   است   مكلف  کند  اوراق   را  یموتور  هینقل  لهیوس  بخواهد  هرکس
 همان   ظرف  را  خود   یقطع  میتصم  ندارد  موافقت  کردن   اوراق  با  یلیبه دال  اگر  و  بدهد  را  هینقل  لهیوس  کردن  اوراق  اجازه  هفته  كی  مدت  ظرف  دیبا  محل   یرانندگ
.  است   مجاز  مدت  یانقضا  از  پس  ه ینقل لهیوس  کردن  اوراق  نكرد مدت  آن  در  ی اقدام  گونهچ یهی  رانندگ  و  ییراهنما  هرگاه  د،ینما  ابالغ  یمتقاض  به  لیدل  ذکر  با  مدت

 . بود خواهد حبس (و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی 6)تعزیر درجه  سال كی تا ماه دو از  تیمحكوم موجب کننده اوراق  یبرا ماده نیا از تخلف

 پالک آن  اي ه ینقل امتناع از اعالم سرقت يا مفقودي وسیله  - 722ماده 

 مكلف  اطالع  از   پس  نبوده  ای  بوده  مالك  کهآن   از  اعم  است  بوده  او   تصرف  و  اریاخت  در  لهیوس  که  یشخص شود، مفقود  ای  سرقت آن  پالک  ای  یموتور  لهیوس  چنانچه
  شد   خواهد  محكوم  ال ی ر   ون ی ل ی م   ك ی   تا   هزار   پانصد   از   ی نقد   یبه جزا  ماده  نیا  از  متخلف  د، ینما  اعالم  یانتظام  یروین  مرکز  نی كترینزد  را به   مراتب  بالفاصله  است

 .م مادی صرف است()جرم موضوع اید مادد از جمله جرائ

 . شودمیموتوری به نیروی انتظامی جرم محسوب  ینقلیه ی وسیلهاطالع ندادن سرقت یا مفقودشدن پالک  -1نکته 

به    -2نکته   اتومبیل  اعالم سرقت  از  اتومبیل مسروقه  مالک  از اطالع، جرم    نیترک ی نزدخودداری  بالفاصله پس  انتظامی  نیروی  مرکز 

 است و مرتکب به جزای نقدی محکوم خواهد شد.
 رانندگي بدون پروانه  - 723ماده 

اما تراکتور   ردیگیبرنموسایل غیر موتوری مانند دوچرخه و گاری را در  )  یموتور   لیوسا  یتصد  ای  و   یرانندگ  به  اقدام  یرسم  نامهیگواه  بدون  هرکس

 به   باشد   ممنوع   ی موتور   ه ی نقل   ل ی وسا ی  رانندگ   از   دادگاه   حكم   موجب   به   هرکس  نیهمچن  و  د یبنما  ،است   مخصوص  نامهیگواه  داشتن  مستلزم  که  (شودمیا شامل  ر

  به   مجدد  ارتكاب  صورت  در  و  مجازات  دو  هر  ای  و  الیر  ونیلیم  كی  تا  ینقد  یجزا  ای  ماه  دو  تا  یریتعز  حبس  به  اول  بار  یبرا  ورزد  مبادرت  مزبور  لیوسا  یرانندگ
 . شد خواهد محكوم  حبس ماه شش تا ماه دو

  است. نامهیگواهداشتن گواهینامه برای رانندگی با اتومبیل اتوماتیک و رانندگی با اتومبیل غیر اتوماتیک به معنی عدم داشتن 
   روز مخالف قانون است و چنانچه نظر دادگاه به این باشد باید   91از    ترکمدیوان عالی کشور: دادن حبس    9/9/78مورخ    642شماره    یرویهطب  رأی وحدت

 س را به جزای نقدی تبدیل نماید.حب

. در صورت تکرار همین  شودمیماه حبس تعزیری محکوم    که به دو   کند میرسمی اقدام به رانندگی    ینامهیگواهفردی بدون    -1نکته  

 . کندمیجرم، دادگاه متهم را به دو تا شش ماه حبس محکوم 

رانندگی است بدون اطالع مالک با اتومبیل وی رانندگی و با عابری تصادف نموده    ینامهیگواهچنانچه شخص »الف« که فاقد    -2نکته  

گردیده است. یکی رانندگی بدون پروانه و دیگری قتل در حکم شبه عمدی و مالک    دو جرم و منتهی به فوت عابر شود، راننده مرتکب  
 مسؤولیت ندارد.

تخطی از سرعت    ی جهیدرنت. نامبرده  گذاردیمرانندگی است،    ینامهیگواهپدری اتومبیل خود را در اختیار فرزندش که فاقد    -3نکته  

 مل پدر، معاونت در رانندگی بدون پروانه است.ع . نمایدمیتیجه عابر فوت مطمئنه و عدم توجه به جلو با عابر تصادف کرده و در ن
 وسیله نقلیه  سنجسرعتدر دستگاه  يكاردست - 724ماده 

  نیچن  نكهیا به   علم  با ای  و  دهد  نشان یواقع  سرعت از  کمتر  یسرعت  دستگاه  که  دهد  یر ییتغ  عمداً   هینقل  لهیوس سرعت   ثبت  دستگاه  در  که  یاه ینقل  له یوس  راننده  هر
  ا ی  و  الیر  هزار  پانصد  تا   هزار  پنجاه  از   ینقد  یجزا ای  و  ماه  دو  تا   روز  ده  از   حبس  به   اول بار یبرا  کند  ی رانندگ  هینقل لهیوس  آن با شده  داده  مزبور   دستگاه  در  یرییتغ

 . شد خواهد  محكوم (و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی 7تعزیر درجه )  حبس ماه شش تا دو  به  تكرار صورت در و مجازات دو هر

  باشدمیاما قابل تخفیف و تعلی  و مشمول مرور زمان  گذشترقابلیغجرائم   یزمرهجرم مودوع این ماده در. 

 دادن گواهینامه به فرد فاقد مهارت - 725ماده 

  حبس   به  بدهند  پروانه  نبوده  یرانندگ  طی شرا  واجد  که  یکس  به   اگر   هستند  یرانندگ  نامهیگواه  دادن  و  مهارت  صیتشخ  یمتصد  که  دولت  نیمأمور  از  كیهر

 پروانه  و   شد   خواهند   محكوم ی  دولت   خدمات   از   انفصال   سال   پنج   به   و  (و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی  6تعزیر درجه  )  سال  كی  تا  ماه  شش  از  یریتعز

 .گرددیم ابطال زین صادره

 - 726 ماده
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 نسخ شده است.  1/2/1392قانون مجازات اسالمی مصوب  728ماده به موجب 

 - 727 ماده

 نسخ شده است.  1/2/1392قانون مجازات اسالمی مصوب  728به موجب ماده 

 - 728 ماده

 نسخ شده است.  1/2/1392قانون مجازات اسالمی مصوب  728به موجب ماده 

 قوانین قانون مجازات اسالمي   با   مغاير لغو قوانین    -( 1377/ 2/ 27)اصالحی مصوب    729  ماده 

 .است یملغ آن یبعد الحاقات و اصالحات و 1304 سال مصوب یعموم مجازات قانون جمله از قانون نیا با ریمغا نیقوان هیکل
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 جزا قوانين خاص حقوق
 سیاسی   جرم قانون

  خارجی   یا  داخلی  یهااست یس  یا   سیاسی  ینهادها   و   مدیریت  علیه   کشور  امور   اصالح  انگیزه  با   چه   چنان   قانون  این  (2)  ماده  در  مصرح  جرائم   از   یك  هر   -1ماده  

 .شودمی  محسوب سیاسی جرم باشد داشته را نظام اصل  به  زدن ضربه قصد مرتكب کهآن  بدون  یابد، ارتكاب کشور

 . شوندمی  محسوب سیاسی جرم قانون این( 1) ماده در مقرر شرایط  با انطباق صورت در زیر جرائم -2ماده 

 مجلس   نمایندگان  اسالمی،   شورای  مجلس  نمایندگان  وزرا،  ،جمهورس یرئ  معاونان  نظام،  مصلحت  تشخیص  مجمع  رئیس   قوا،  سه  روسای  به  افترا  یا  توهین  -الف

 آنان  مسئولیت واسطهبه  نگهبان  شورای اعضای و خبرگان

 تعزیرات  بخش  اسالمی مجازات قانون( 517) ماده مفاد رعایت با  است واردشده ایران قلمرو در که خارجی دولت سیاسی نماینده  یا رئیس به توهین -ب

  دینی   یهاتیاقل  یا  اسالمی  یهاانجمن  و  صنفی  و  سیاسی  یهاانجمن  ،هاتیجمع  احزاب،  فعالیت  قانون  ( 16)  ماده  (ه)  و   (د)  بندهای  در  مندرج  جرائم  -پ

 7/6/1360 مصوب شدهشناخته

  ناظران   و   مجریان  یاستثنابه   روستا   و   شهر  اسالمی  شورای   و  اسالمی   شورای   مجلس  جمهوری،  ریاست  رهبری،  خبرگان  انتخابات  قوانین  در   مقرر  جرائم  -ت

 انتخابات 

 اکاذیب نشر -ث

 :شودنمی محسوب سیاسی جرم زیر جرائم به  شروع و معاونت مشارکت، مباشرت، -3ماده 

 دیات و قصاص حدود، مستوجب جرائم -الف

 خارجی و داخلی مقامات به سوءقصد -ب

 یریگگروگان ویی رباآدم -پ

 دریایی راهزنی و هواپیماربایی آن، به تهدید و یگذاربمب -ت

 عمدی تخریب و حریق ایجاد اموال، غارت و سرقت -ث

 گردانروان و مخدر مواد سالح، دوفروشیخر و قاچاق غیرقانونی، ونقلحمل -ج

 مزبور جرم از ناشی اموال اختفای یی،شوپول دولتی، وجوه در غیرقانونی تصرف اختالس، ارتشاء، و رشاء -چ

 اسرار افشای و جاسوسی -ح

 درگیری و کشتار و جنگ ی،طلبهیتجز به مردم تحریك -خ

 حاکمیتی یا عمومی ضروری خدمات ارائه برای شدهگرفته کار به مخابراتی و یاانهیرا یهاسامانه یا  هادر داده اختالل -د

 .آن غیر یا داده یهاحامل یا مخابراتی یا یاانهیرا یهاسامانه لهیوسبه ارتكابی جرائم از اعم عمومی اخالقی و عفت علیه جرائم  کلیه -ذ

 .است 1392/  12/  4 مصوب کیفری دادرسی آیین مطابق منصفه تهیأ به مربوط مقررات و سیاسی جرائم به رسیدگی نحوه -4ماده 

 .است مطرح آن در پرونده که است دادگاهی یا دادسرا با اتهام بودن سیاسی تشخیص -5ماده 

 طی کنندهیدگیرس مرجع. کند ایراد خود اتهام بودن یاسیرسیغ به نسبت دادگاه در دادرسی اول جلسه  پایان  تا  و  دادسرا  در  رسیدگی  از  مرحله  هر  در  تواندمی  متهم

 .نمایدمی اظهارنظر مورد این در قراری

 .است کیفری دادرسی آیین مقررات تابع قرار این به اعتراض و صدور شیوه

 :شودمی اعمال سیاسی جرائم محكومان و متهمان به نسبت زیر موارد - 6ماده 

 عادی مجرمان از حبس و بازداشت مدت در نگهداری محل بودن مجزا -الف

 حبس و بازداشت دوران طول در زندان لباس پوشاندن از ممنوعیت -ب

 جرم تكرار به ناظر مقررات اجرای ممنوعیت -پ

 سیاسی مجرمان بودن استرداد رقابلیغ -ت

 درهرحيال لكن  بداند،  ضروری  تحقیقات  تكمیل  برای  را  آن  یا  بدهد  تبانی  بیم  قضایی  مقام  که  مواردی  در  جزبه  انفرادی  صورتبه  حبس  و  بازداشت  ممنوعیت  -ث

 .باشد روز پانزده از بیش نباید آن مدت

 حبس مدت طول در اول طبقه بستگان با مكاتبه و مالقات حق -ج

 حبس مدت طول در تلویزیون و رادیو نشریات، کتب، به دسترسی حق -چ

 

 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداری

واهی فریب دهد    اراتیها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختهای یا کارخانهها یا تجارتخانه کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتهر  :1ماده  
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بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یكی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی   رواقعیامیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غ  رواقعییا به امور غ

و از این راه مال دیگری را ببرد کالهبردار محسوب و عالوه بر رد    کردهل یتحص  هاآندیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال  

 شود. کرده است محكوم می اخذسال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که  7حبس از یك تا  اصل مال به صاحبش، به 

دولتی یا شوراها یا   یهاها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتاز طرف سازمان  تیشخص مرتكب برخالف واقع عنوان یا سمت مأمور  کهیدرصورت

گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینكه جرم با  قوای سه  یطورکلیا نهادهای انقالبی و به   هایشهردار

از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد    یجمعاستفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط

عالوه بر رد اصل مال   باشد   مییا نهادهای انقالبی به خدمت عمو  هایدولتی یا وابسته به دولت یا شهردار  هایسازمانكب از کارکنان دولت یا مؤسسات و  یا مرت

 شود.کرده است محكوم می  اخذتا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که  2به صاحبش به حبس از 

 نسخ شده است.  1399قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب  15به موجب مادۀ  :1تبصره 

درصورت:  2تبصره   و  بود  خواهد  مورد  همان  در  مقرر  مجازات  حداقل  مورد  حسب  کالهبرداری  به  شروع  انجام   کهیمجازات  عمل  باشد،  نفس  جرم  نیز  شده 

 شود.کننده به مجازات آن جرم نیز محكوم می شروع

در مراتب    کهی باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و درصورت  هاآن یا باالتر یا همطراز    رکلیتخدمان دولتی عالوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدمس

 شوند. پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محكوم می

گردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه  از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می   یکس به نحو  هر  :2ماده  

کند  قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده کند و یا در توزیع کاالهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع  دوفروشیشود در معرض خرعرفاً موافقت اصولی گفته می 

تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و عالوه بر رد اصل مال به    ی مالی یا وجهیطورکلبه تقلب شود و یا    بمرتك

 آمده محكوم خواهد شد. دست مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به 

 این قانون خواهد بود.  1ماده  1در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق دادگاه مكلف به رعایت مقررات تبصره  در موارد مذکور در این ماده  :تبصره

از مستخدمین و مأمور  هر  :3ماده   اداری یا شوراها یا شهردار  نییك  از قضایی و  اعم  به   هایدولتی  انقالبی و  نهادهای  گانه و همچنین  قوای سه   یطورکلیا 

برای انجام دادن یا انجام    ی ررسمیبه خدمات عمومی خواه رسمی یا غ  ن یدولتی وابسته به دولت و یا مأمور  هایسازماندولتی یا    یهاتنیروهای مسلح یا شرک

رتشی است  قبول نماید در حكم م  میرمستقییا غ  ماًیباشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقمزبور می   هایسازمانندادن امری که مربوط به  

بوده یا نداده و انجام آن بر طبق    هاآنامر مذکور مربوط به وظایف    کهن یامر مذکور مربوط به وظایف قبول نماید در حكم مرتشی است اعم از ا  کهنیاعم از ا

 شود. زیر مجازات میکه در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن

 طراز همیا    رکلیقیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتكب در مرتبه مد  کهیدرصورت

سال تا سه سال حبس و جزای نقدی    ك ییا باالتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محكوم خواهد شد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از    رکلیمد

یا باالتر باشد    رکلیمد  طرازهمیا    رکلیمعادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد و چنانچه مرتكب در مرتبه مد

 انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محكوم خواهد شد.  یجابه 

عالوه جزای نقدی معادل قیمت ریال باشد مجازات مرتكب دو تا پنج سال حبس به ونی لی مكیقیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از دویست هزار ریال تا  کهیدرصورت

انفصال دائم ا تا  مال یا وجه مأخوذ و  بود و چنانچه مرتكب در مرتبه پا  74ز خدمات دولتی و  باشد بجای    طرازهمیا    رکلیاز مد  ترنییضربه شالق خواهد  آن 

 انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد. 

عالوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و  ال حبس به تا ده سریال باشد مجازات مرتكب پنج  ونیلیمك یقیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از    کهیدرصورت

آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال   طرازهمیا    رکلیاز مد  ترنییضربه شالق خواهد بود و چنانچه مرتكب در مرتبه پا  74انفصال دائم از خدمات دولتی و تا  

 موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد. 

بر  شده و جمع مبلغ مأخوذه بالغدفعات واقعاست که جرم دفعتاً واحده و یا به   نیمذکور از حیث تعیین مجازات و یا صالحیت محاکم اعم از امبالغ   :1تبصره  

 نصاب مزبور باشد. 

به  :2تبصره   ارتشاء  از  ناشی  مال  فوق  موارد  تمامی  و  در  شد  خواهد  ضبط  دولت  نفع  به  دهنده  رشوه  تعزیر  به عنوان  راشی  امتیازی   لهیوسچنانچه  رشوه 

 باشد این امتیاز لغو خواهد شد.  کردهلیتحص

است در    شدهینیبشیدر مواردی که در اصل ارتشاء انفصال دائم پ) مجازات شروع به ارتشاء حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود: 3تبصره  

 شده جرم باشد به مجازات این جرم نیز محكوم خواهد شد. نفس عمل انجام  کهیو درصورت (شودمی شروع به ارتشاء بجای آن سه سال انفصال تعیین

  ن یماه الزامی است و ا  كیهرگاه میزان رشوه بیش از مبلغ دویست هزار ریال باشد، در صورت وجود دالیل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت  :  4ه  تبصر

رسیدگی و تعیین   انیتواند پس از پایان مدت بازداشت موقت کارمند را تا پانخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می   لیتبدقابل  از مراحل رسیدگی   كیچیقرار در ه

 کور در هیچ حالت،تكلیف نهایی وی از پایان مدت بازداشت موقت کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تكلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذ
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 حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.  گونهچیه

را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزیر مالی معاف خواهد شد و در مورد امتیاز طبق    نیدر هر مورد از موارد ارتشاء هرگاه راشی قبل از کشف جرم مأمور:  5تبصره  

عنوان رشوه پرداخته است به  ل تعقیب مرتشی را فراهم نماید تا نصف مالی که به شود و چنانچه راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجبات تسهیمقررات عمل می 

 گردد.و امتیاز نیز لغو می شودی وی بازگردانده م

که    یرمنقولیو اختالس و کالهبرداری مبادرت ورزند عالوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غ   به امر ارتشاء  ی که با تشكیل یا رهبری شبكه چندنفر  یکسان  :4ماده  

اند به نفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختالس و کالهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی معادل  از طریق رشوه کسب کرده

ابد محكوم م تا  از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال  انفصال دائم  اموال و  ، هاآن باشند مجازات    االرضی مفسد ف  مصداق  کهی و درصورت  شوند ی مجموع آن 

 خواهد بود.  االرضیمجازات مفسد ف

دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقالبی   ی هاو مؤسسات و شرکت هایها یا شوراها و یا شهرداریك از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان هر :5ماده 

مؤسسات و  محاسبات  دیوان  مستمر  یو  به کمك  م  که  اداره  به  شوندیدولت  و  قضائی  پایه  دارندگان  یا  سه  یطورکلو  و  قوای  مسلح  نیروهای  و همچنین  گانه 

ها و  ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یك از سازمانوجوه یا مطالبات یا حواله  ی ررسمیبه خدمات عمومی از رسمی یا غ  نیمأمور

زیر    بیشده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و به ترتسپرده  هاآن ر و یا اشخاص را که برحسب وظیفه به  الذکمؤسسات فوق

 مجازات خواهد شد. 

و هرگاه بیش از این   هزار ریال باشد مرتكب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت میزان اختالس تا پنجاه  کهی درصورت:  1  تبصره 

دو برابر آن محكوم    مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد عالوه بر رد وجه یا مال مورد اختالس به جزای نقدی معادل

 شود. می

  5سال حبس و یك تا  5تا  2هزار ریال باشد مرتكب به میزان اختالس تا پنجاه کهیچنانچه عمل اختالس توأم با جعل سند و نظایر آن باشد درصورت :2تبصره 

تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر دو مورد عالوه بر رد وجه یا مال مورد اختالس   7سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به  

 شود.به جزای نقدی معادل دو برابر آن محكوم می 

معاف  هرگاه مرتكب اختالس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختالس را مسترد کند دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی   :3تبصره  

 و اجرا مجازات حبس را معلق ولی حكم انفصال درباره او اجرا خواهد شد.  دینمایم

شده و  دفعات واقع است که جرم دفعتاً واحده یا به   نی حداقل نصاب مبالغ مذکور در جرائم اختالس از حیث تعیین مجازات یا صالحیت محاکم اعم از ا :4تبصره  

 بر نصاب مزبور باشد. جمع مبلغ مورد اختالس بالغ

ماه الزامی است و این قرار    كیصد هزار ریال باشد، در صورت وجود دالیل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت    هرگاه میزان اختالس زائد بر:  5بصره  ت

بود.  لیتبداز مراحل رسیدگی قابل  كیچیدر ه را تهمچنین وزیر دستگاه می نخواهد  بازداشت موقت، کارمند  از پایان مدت  تعیین  تواند پس  ا پایان رسیدگی و 

 تعلق نخواهد گرفت.  ییایحقوق و مزا گونهچیتكلیف نهائی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت ه

 نسخ شده است.  1399قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب  15به موجب مادۀ  :6تبصره 

کننده به شده نیز جرم باشد، شروعنفس عمل انجام   کهیزات مقرر در همان مورد خواهد بود و درصورتشروع به اختالس حسب مورد حداقل مجا مجازات :6ماده 

 شود. مجازات آن جرم نیز محكوم می 

در مراتب   کهیدرصورتاز خدمات دولتی و    باشند به انفصال دائم  هاآن  طرازهممستخدمان دولتی عالوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا باالتر و یا  

 شوند. پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محكوم می

مذکور در این قانون باشد از تاریخ   نیمرتكب از مأمور  کهیهای مندرج در این قانون که مجازات حبس برای آن مقررشده درصورتهر مورد از بزه  در  :7ماده  

قطعی برائت حاصل کند ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب و حقوق    یموجب رأمتهم به  کهی اعالم دارد. درصورت  ربطیه اداره یا سازمان ذرا ب  فرخواستیصدور ک

 و مزایای مدتی را که به علت تعلیقش نگرفته دریافت خواهد کرد.

به    یی کههادستگاه  همه  :8ماده   قانون نسبت  نام است مشمول  هاآن شمول  لغو    مستلزم ذکر  قانون  این  مغایر  مقررات  بود همچنین کلیه  قانون خواهند  این 

  شود.می

 

 نمایند غیرمجاز می  یهاتیقانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعال 

آثار مجاز نماید و یا با تكثیر بدون مجوز    یجاهر شخص حقیقی یا حقوقی که مبادرت به هرگونه اعمالی برای معرفی آثار سمعی و بصری غیرمجاز به   ر   1ماده  

فشرده صوتی و   یهاآثار مجاز، موجب تضییع حقوق صاحبان اثر شود، اعم از جعل برچسب رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی الصاق شده بر روی نوار و لوح 

  ییو یا تعویض نوار یا محتوای داخل کاست نوار دارای برچسب و نظایر آن، برحسب مورد عالوه بر مجازات جعل و پرداخت خسارت وارده درجا (CD) تصویری

(  2.000.000قدی از دو میلیون ) کند و درهرحال به جریمه نکه تضییع حق موجب خسارت مالی است در صورت مطالبه صاحبان اثر خسارت وارده را جبران می

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


265 قوانین خاص حقوق جزا و نكات مهم آزمونی /   

 

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

 شود. ( ریال محكوم می20.000.000ریال تا بیست میلیون )

 تواند نظر کارشناسی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی را مالک عمل قرار دهد. در مرحله تشخیص عمل ارتكابی دادگاه می  تبصره ر 

مجوز از وزارت فرهنگ و    اخذ فشرده صوتی و تصویری نیاز به    یهاضه آثار، نوارها و لوح هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تكثیر و عر  ر   2ماده  

 شوند. ( ریال محكوم می 100.000.000میلیون ) صدكیریال تا  (10.000.000ارشاد اسالمی دارد. متخلفان از این امر به جریمه نقدی از ده میلیون )

مراکز و دستيگیری افراد طبيق موازیين    گونهنیاشخاص و مراکز نسبت به پلمپ ا   گونهنیاز فعالیت ا  نیروی انتظامی موظف است ضمن ممانعت  ر   1تبصره  

 قيضائی اقدام نماید.

 گیرنده مسئول خواهد بود.حقوقی، باالترین مقام اجرائی تصمیم یها ت یدر خصوص شخص ر  2تبصره 

مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی داشته و یا بدون    کهنیبصری غیرمجاز اعم از اعوامل تولید، توزیع، تكثیر و دارندگان آثار سمعی و    ر   3ماده  

 :مشروحه ذیل محكوم خواهند شد یهامجوز باشند با توجه به محتوای اثر حسب مورد عالوه بر ابطال مجوز به یكی از مجازات 

و بصری مستهجن   آثار سمعی  توزیع عمده  و  تكثیر  اصلی  ي عوامل  و  الف  تجهیزات مربوطه  تا سه سال حبس و ضبط  به یك  اول  میلیون   صدك یدر مرتبه 

( ریال جریمه نقدی و محرومیت اجتماعی به مدت هفت سال و در صورت تكرار به دو تا پنج سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و دویست  100.000.000)

( م200.000.000میلیون  به  اجتماعی  محرومیت  و  نقدی  جزای  ریال  می(  محكوم  سال  ده  فوق دت  عوامل  چنانچه  مفسد  شوند.  مصادیق  از  زیر  افراد  یا  الذکر 

 گردند. االرض شناخته شوند، به مجازات آن محكوم می فی

 تولیدکنندگان آثار مستهجن با عنف و اکراه. ي 1

 تولیدکنندگان آثار مستهجن برای سوءاستفاده جنسی از دیگران.  ي 2

 .آثار مستهجن عوامل اصلی در تولید ي 3

 اصلی. یهاگذار(، کارگران، فیلمبردار، بازیگران نقش کننده )سرمایهعوامل اصلی تولید آثار سمعی و بصری عبارت هستند از تهیه ر  1تبصره 

 گردد. عمده« تلقی می »عنوان  ده نسخه« به»تعيداد نوار یا لوح فيشرده و مانيند آن بیيش از  ر  2تبصره 

االرض نباشند به مجازات شالق از سی تا هفتادوچهار ضربه و الف« چنانچه از مصادیق افساد فی»سایر عوامل تولید، تكثیر و توزیع موضوع بند    ر   3تبصره  

 شوند. ( ریال و محرومیت اجتماعی از دو تا پنج سال محكوم می 50.000.000( ریال تا پنجاه میلیون )10.000.000جزای نقدی از ده میلیون )

(  10.000.000( تا ده میلیون )1.000.000)  ونیلیمك یکنندگان آثار سمعی و بصری کمتر از ده نسخه حسب مورد به جریمه نقدی از  تكثیر و توزیع   ر   4بصره  ت

 ریال و سی تا هفتادوچهار ضربه شالق محكوم خواهند شد. 

نمایش برهنگی زن و مرد و یا اندام تناسلی و یا نمایش آمیزش جنسی   هاآنشود که محتوای  مستهجن« به آثاری گفته می»آثار سمعی و بصری    ر   5تبصره  

 باشد. 

 ندارد.  االرضینباشد مجازات مفسد ف االرضیچنانچه تولید، تكثیر، توزیع و یا داشتن آثار مستهجن از مصادیق افساد ف ر  6تبصره 

االرض نباشند در مرتبه اول به سه  مبتذل چنانچه از مصادیق افساد فی  یهاشیشو و نما  هفشرد  یهاو لوح  هاسكیي تهیه و توزیع و تكثیرکنندگان نوارها و د  ب

ریال جزای نقدی و در مرتبه دوم به تحمل یك سال تا سه سال حبس و یا   (10.000.000)( ریال تا ده میلیون  2.000.000ماه تا یك سال حبس و یا دو میلیون )

( ریال تا  10.000.000( ریال جزای نقدی و در صورت تكرار به سه تا ده سال حبس و یا ده میلیون )30.000.000میلیون )( ریال تا سی  5.000.000پنج میلیون )

 شوند. عنوان تعزیر محكوم میمراتب به ( ریال جزای نقدی و ضبط کلیه تجهیزات مربوطه بنا به 50.000.000پنجاه میلیون )

قبیحه بوده و مضمون مخالف شریعت و اخالق اسالمی را تبلیغ   ها و صورگردد که دارای صحنهآثاری اطالق میمبتذل« به  » آثار سمعی و بصری    ر   1تبصره   

 گیری کند.و نتیجه 

ریال تا پنج میلیون   (500.000هزار )فشرده مستهجن و مبتذل موضوع این قانون به جزای نقدی از پانصد    یهاها و لوح   دارندگان نوارها و دیسكت  ر   2تبصره  

 گردد.فشرده مكشوفه امحاء می یهاها و لوح شوند و نوارها و دیسكت( ریال و نیز ضبط تجهیزات محكوم می 5.000.000)

فر  ر   3تبصره   عرضه،  نمایش،  نگهداری،  برای  صغار  از  لوح استفاده  و  نوارها  تكثیر  و  حداکثر    یهاوش  اعمال  موجب  قانون  این  موضوع  غیرمجاز  فشرده 

 مقرر برای عامل خواهد بود. یهامجازات

ه  فشرده سمعی و بصری که برابر قانون باید دارای پروانه و مجوز عرضه و فروش باشند در صورت نداشتن پروان   یهاج ي عوامل تهیه، تكثیر و توزیع نوارها و لوح 

( ریال تا ده میلیون ریال جزای نقدی و در صورت  2.000.000)  ونیلیهای مستهجن و مبتذل باشد، به دو منمایش و مجوز عرضه و فروش ولو آنكه فاقد صحنه 

 شوند.زیر محكوم می عنوان تع( ریال جزای نقدی و ضبط کلیه تجهیزات مربوط به 50.000.000ریال تا پنجاه میلیون ) (5.000.000تكرار به پنج میلیون )

از دیگری، وی را تهدید به افشاء و انتشار آثار مزبور نماید و از این طریق با وی زنا نماید به   شدههیهر کس با سوءاستفاده از آثار مبتذل و مستهجن ته   ر   4ماده  

مشمول تعزیر باشد به    کهی گردد و درصورتر بر وی جاری میشود ولی اگر عمل ارتكابی غیر از زنا و مشمول حد باشد حد مزبومجازات زنای به عنف محكوم می 

 حداکثر مجازات تعزیری محكوم خواهد شد. 

 :شوندمرتكبان جرائم زیر به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و هفتادوچهار ضربه شالق محكوم می  ر  5ماده 
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 ور سوءاستفاده جنسی، اخاذی، جلوگیری از احقاق حق یا هر منظور نامشروع و غیرقانونی دیگر. منظالف ي وسیله تهدید قرار دادن آثار مستهجن به

 ها و استخرها و یا تكثیر و توزیع آن. باشند مانند حمام فاقد پوشش مناسب می  هاآن که اختصاصی بانوان بوده و  ییهاب ي تهیه فیلم یا عكس از محل

 از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران و تكثیر و توزیع آن. ج ي تهیه مخفیانه فیلم یا عكس مبتذل 

 باشد.رابطه زوجیت مانع از اعمال مجازات مرتكب جرم تكثیر، انتشار و یا توزیع عمده اثر مستهجن نمی ر  6ماده 

 از جرائم مذکور در این قانون حق مطالبه ضرر و زیان را دارد. دهیدانیز ر  7ماده 

البكاره، مهرالمثل یا هر دو )حسب مورد( محكوم (، ضمن صدور حكم کیفری، مرتكب را به پرداخت ارش4بودن بزه دیده موضوع صدر ماده )دادگاه با احراز مكره  

 تواند دعوی مطالبه هزینه درمان و ضرر و زیان وارده را در دادگاه کیفری صالحه یا دادگاه محل اقامت خود اقامه نماید.نماید. بزه دیده میمی

دولتی، عمومی، خصوصی و قضائی که بنا بر اقتضاء شغلی آثار مستهجن در   یهاو ضابطان دادگستری، مدیران، کارکنان بخش  دارتیمأموران صالح  ر   8ماده  

نباشند، به دو تا پنج سال حبس و االرض  نموده و از مصادیق مفسد فی  هاآنیا برای استفاده مالی مبادرت به انتشار    تیگیرد، چنانچه با سوءنقرار می  هاآناختیار  

انگاری افشاء گردد، مسامحه کننده به  موارد یادشده در اثر سهل  کهی درصورت  شوند. ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و هفتادوچهار ضربه شالق محكوم می

 شود.( ریال محكوم می 20.000.000( ریال تا بیست میلیون )10.000.000مجازات تا یك سال حبس و مجازات نقدی از ده میلیون )

شود. اماکن کسب، تولید و توزیع انواع آثار مستهجن )در صورت اطالع قبلی مالك( به مدت شش ماه و در مورد آثار مبتذل به مدت سه ماه پلمپ می  ر   9ماده  

برائت متهم یا صدور قرار منع تعقیب، از ملك رفع توقیف می  این دستور ظرف ده روز  در صورت  ابالغ قابل شود.  تاریخ  صالح اعتراض در مرجع قضائی ذیاز 

 باشد. می

و سا  ر   10ماده   الكترونیكی  ارتباطات  از طریق  و مبتذل  آثار مستهجن  انتشار    یهات یانتشار  و  تكثیر  از مصادیق  تكنیك مشابه دیگر  و  یا وسیله  کامپیوتری 

 شود.محسوب و مرتكب حسب مورد به مجازات مقرر در این قانون محكوم می 

 انقالب است.  یهارسیدگی به جرائم مشروحه موضوع این قانون در صالحیت دادگاه ر  11ماده 

شود و در خصوص  گردد به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تحویل می کلیه وسایل و تجهیزات مربوطه که بر اساس این قانون از محكومان ضبط می   ر   12ماده  

 شود. نیز به همین نحو عمل می  هاشهرستانصالح در مراجع ذیشده از سوی وسایل و تجهیزات تحویل

نمایند غیرمجاز می  یهاتیاز تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر با آن از جمله قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعال  ر   13ماده  

 باشد. االثر میملغی 24/11/1372مصوب 

 

 ایقانون جرائم رایانه 

 جرائم و مجازات  –بخش یکم 

 ای و مخابراتیهای رایانه ها و سیستم جرائم علیه محرمانگی داده فصل یکم ر 

 مبحث یکم ر دسترسی غیرمجاز

( به  به   هرکس  (1ماده  غیرمجاز  سیستمدادهطور  یا  رایانهها  مخابراتیهای  یا  به   ای  حفاظت   لهیوسکه  امنیتی  از  تدابیر  حبس  به  یابد،  دسترسی  است  شده 

 تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد. روز تا یك سال یا جزای نقدی از پنج كینودو

 مبحث دوم ر شنود غیرمجاز

انتقال ارتباطات غیرعمومی در سیستمهرکس به   (2ماده ) را شنود    ای یا مخابراتی یا امواج الكترومغناطیسی یا نوریرایانههای  طور غیرمجاز محتوای در حال 

 کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد. 

 ایمبحث سوم ر جاسوسی رایانه

های داده مرتكب اعمال حامل  ای یا مخابراتی یاهای رایانهدر سیستم  شدهرهیدر حال انتقال یا ذخهای سری  نسبت به داده  طور غیرمجازبههرکس    (3ماده )

 :های مقرر محكوم خواهد شدبه مجازات  زیر شود، 

، به حبس از یك تا سه سال یا جزای نقدی از بیست تا شصت میلیون یا شنود محتوای سری در حال انتقال  هاآنهای مذکور یا تحصیل  دسترسی به داده   :الف

 ریال یا هر دو مجازات.

 ، به حبس از دو تا ده سال. برای اشخاص فاقد صالحیتهای مذکور هدر دسترس قرار دادن داد :ب

 ، به حبس از پنج تا پانزده سال.هاآن دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عامالن های مذکور برای افشا یا در دسترس قرار دادن داده :ج

 زند.لطمه می کشور یا منافع ملیامنیت به  هاآنهایی است که افشای های سری دادهداده ر  1تبصره 

از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت اطالعات  سه ماه  ظرف   هاآن بندی و حفاظت  های سری و نحوه طبقه نامه نحوه تعیین و تشخیص دادهآئین   ر   2تبصره  

 وهای مسلح تهیه و به تصویب هیئت دولت خواهد رسید.دادگستری، کشور، ارتباطات و فناوری اطالعات و دفاع و پشتیبانی نیر یهابا همكاری وزارتخانه 
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ای یا مخابراتی را نقض کند، به حبس از شش  های رایانهتدابیر امنیتی سیستم  ( این قانون، 3های سری موضوع ماده )به داده  دسترسی  قصدهرکس به   (4ماده )

 ت محكوم خواهد شد. ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازا

شده است  آموزش الزم داده  هاآن های مربوط هستند و به  ( این قانون یا سیستم3های سری مقرر در ماده )مسئول حفظ دادهچنانچه مأموران دولتی که   (5ماده )

 اشخاص فاقد صالحیت مباالتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی  احتیاطی، بی براثر بی   قرارگرفته است  هاآنهای مذکور در اختیار  ها یا سیستمیا داده

حاملداده به   سیستمها،  یا  داده  مذکورهای  نودو  های  از  حبس  به  و    كیشوند،  مجازات  دو  هر  یا  ریال  میلیون  چهل  تا  پنج  از  نقدی  جزای  یا  سال  دو  تا  روز 

 ازخدمت از شش ماه تا دو سال محكوم خواهند شد. انفصال

 

 ای و مخابراتیهای رایانه ها و سیستم فصل دوم ر جرائم علیه صحت و تمامیت داده 

 ایمبحث یکم ر جعل رایانه 

میلیون ریال یا هر دو   صدك یمرتكب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یك تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا  طور غیرمجازبه هرکس  (6ماده )

 :شد  مجازات محكوم خواهد

 ها، های قابل استناد یا ایجاد یا واردکردن متقلبانۀ دادهتغییر داده :الف

ها یا عالئم  ها یا ایجاد یا واردکردن متقلبانۀ داده ای یا مخابراتی یا تراشههای رایانه پردازش در سیستمیا قابل های حافظه  در کارتها یا عالئم موجود  تغییر داده  :ب

 .هاآن به 

 استفاده کند، به مجازات مندرج در ماده فوق محكوم خواهد شد.  هاآناز  هاها یا تراشه ها یا کارتدادههرکس با علم به مجعول بودن  (7ماده )

 ای و مخابراتیهای رایانه ها یا سیستم مبحث دوم ر تخریب و اخالل در داده

به    کند  حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازشهای داده  ای یا مخابراتی یا حاملرایانه  هایهای دیگری را از سیستمداده  طور غیرمجازبهکس  هر  (8ماده )

 حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد. 

انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دست طور غیرمجاز  به هر کس    (9ماده ) از قبیل واردکردن،  انجام اعمالی  امواج یا تخریب داده  یکاربا  ها یا 

، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی  را مختل کند  هاآنیا کارکرد    را از کار بیندازدای یا مخابراتی دیگری  های رایانه الكترومغناطیسی یا نوری، سیستم

 از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد. 

ها یا دادهمانع دسترسی اشخاص مجاز به    هاها، تغییر گذرواژه یا رمزنگاری دادهمخفی کردن دادهبیل  با انجام اعمالی از قطور غیرمجاز  به هرکس  (  10ماده )

 روز تا یك سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.  كیشود، به حبس از نودو ای یا مخابراتیهای رایانهسیستم

ای و مخابراتی  های رایانه ( این قانون را علیه سیستم10( و )9(، )8اعمال مذکور در مواد )  امنیت یا آسایش عمومی صد به خطر انداختن  قهرکس به (  11ماده )

ز  ونقل و بانكداری مرتكب شود، به حبس ا روند، از قبیل خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حملبه کار می  برای ارائه خدمات ضروری عمومیکه  

 سه تا ده سال محكوم خواهد شد. 

 سرقت و کالهبرداری مرتبط با رایانه  فصل سوم ر 

، به جزای نقدی از یك تا بیست میلیون ها در اختیار صاحب آن باشدچنانچه عین دادههای متعلق به دیگری را برباید،  دادهغیرمجاز    طورهرکس به(  12ماده )

 روز تا یك سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.  كیحبس از نودو در غیر این صورت به ریال و 

ها یا مختل کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن دادهای یا مخابراتی با ارتكاب اعمالی از قبیل واردهای رایانه از سیستمطور غیرمجاز  به هرکس    (13ماده )

به حبس از یك تا پنج سال یا    تحصیل کند عالوه بر رد مال به صاحب آن  خود یا دیگریبرای    وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالیکردن سیستم  

 واهد شد. میلیون ریال یا هر دو مجازات محكوم خ صدك یجزای نقدی از بیست تا 

 فصل چهارم ر جرائم علیه عفت و اخالق عمومی

قصد ارسال کند یا به  تولید، ارسال، منتشر، توزیع یا معاملههای داده محتویات مستهجن را  ای یا مخابراتی یا حاملهای رایانهسیستم  لهیوسهرکس به  (14ماده )

روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد    كیز نودو، به حبس ایا انتشار یا تجارت تولید یا ذخیره یا نگهداری کند

 شد. 

. محتویات و آثار مبتذل به آثاری شودی فوق م  یها موجب محكومیت به حداقل یكی از مجازات   محتویات مبتذلارتكاب اعمال فوق در خصوص    ر   1تبصره  

 باشد.   و صور قبیحهها  صحنه که دارای  گرددی اطالق م

 ارسال شود، مرتكب به یك تا پنج میلیون ریال جزای نقدی محكوم خواهد شد.  به کمتر از ده نفرهرگاه محتویات مستهجن  ر  2تبصره 

، به  االرض شناخته نشودچنانچه مفسد فی یافته مرتكب شود  طور سازمان چنانچه مرتكب اعمال مذکور در این ماده را حرفه خود قرار داده باشد یا به   ر   3تبصره  

 حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محكوم خواهد شد. 
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یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل  برهنگی کامل زن یا مرد  شود که بیانگر  ق می محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیرواقعی اطال  ر   4تبصره  

 جنسی انسان است. 

 :های داده مرتكب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شدای یا مخابراتی یا حاملهای رایانههرکس از طریق سیستم (15ماده )

را تسهیل   هاآنرا تحریك یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به    هاآن،  ت مستهجنمنظور دستیابی افراد به محتویابه چنانچه    :الف

روز تا یك سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات.ارتكاب این اعمال در خصوص محتویات    كی کند یا آموزش دهد، به حبس از نودو

 نقدی از دو تا پنج میلیون ریال است. مبتذل موجب جزای 

تحریك یا ترغیب یا    آمیزگردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان چنانچه افراد را به ارتكاب جرائم    :ب

روز تا یك سال یا جزای نقدی از پنج تا    كیا آموزش دهد، به حبس از نودورا تسهیل کند ی  هاآنتهدید یا دعوت کند یا فریب دهد یا شیوه ارتكاب یا استعمال  

 .شودی ممحكوم  بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات

دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه   مقاصد علمی یا هر مصلحت عقالیی شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که برای ( 14)ي مفاد این ماده و ماده  تبصره

 شود.یا توزیع یا انتشار یا معامله می

 عمومی دیوان عالی کشور. هیئت 23/9/1378-645ی وحدت رویه رأر.ک به   •

 فصل پنجم ر هتک حیثیت و نشر اکاذیب 

و آن را منتشر یا با علم به تغییر    تغییر دهد یا تحریف کند دیگری را    فیلم یا صوت یا تصویر  ای یا مخابراتی، های رایانهسیستم  لهیوسهرکس به   (16ماده )

روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو    كیاو شود، به حبس از نودو  موجب هتک حیثیتعرفاً    کهینحویا تحریف منتشر کند، به 

 مجازات محكوم خواهد شد. 

 صورت مستهجن باشد، مرتكب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محكوم خواهد شد. ف به ي چنانچه تغییر یا تحری تبصره

جز در موارد   بدون رضایت اورا    صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگریای یا مخابراتی  های رایانهسیستم  لهیوسهرکس به  (17ماده )

روز تا دو سال یا جزای    كی، به حبس از نودوموجب هتك حیثیت او شود  منجر به ضرر یا عرفاً  کهینحوقرار دهد، به   منتشر کند یا در دسترس دیگران  قانونی

 نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد. 

اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس سیستم رایانه یا مخابراتی    لهیوسبه اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی  قصد  هر کس به  (18ماده )

 تلویحی صریح یا  طور  های رسمی به یا مقام   حقیقی یا حقوقیقول، به شخص  عنوان نقل یا با همان مقاصد اعمالی را برخالف حقیقت، رأساً یا به   دیگران قرار دهد

 كیبه دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت به حبس از نودو  ضرر مادی یا معنویبه نحوی از انحاء    ادشدهیکه از طریق  نسبت دهد، اعم از این

 روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد. 

 اشخاص فصل ششم ر مسئولیت کیفری 

 :ارتكاب یابد، شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آنای در موارد زیر، چنانچه جرائم رایانه  (19ماده )

 ای شود.مرتكب جرم رایانه   مدیر شخص حقوقیهرگاه  :الف

 صادر کند و جرم به وقوع پیوندد. ای را دستور ارتكاب جرم رایانه هرگاه مدیر شخص حقوقی  :ب

 ای شود. مرتكب جرم رایانه  با اطالع مدیر یا در اثر عدم نظارت ویهرگاه یكی از کارمندان شخص حقوقی  :ج

 باشد.  افتهیای اختصاصهرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتكاب جرم رایانه  :د

 دارد.  گیری یا نظارت بر شخص حقوقی راایندگی یا تصمیمکه اختیار نممنظور از مدیر کسی است  ر 1تبصره

و در صورت نبود شرایط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص حقوقی فقط    مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتكب نخواهد بود  ر 2تبصره

 شخص حقیقی مسئول خواهد بود. 

سه تا شش  ، عالوه بر  واحوال جرم ارتكابی، میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتكاب جرم یط و اوضاعشرا اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق، با توجه به  (20ماده )

 :جرم ارتكابی، به ترتیب ذیل محكوم خواهند شد برابر حداکثر جزای نقدی

ر صورت تكرار جرم تعطیلی موقت شخص  چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یك تا نُه ماه و د  :الف

 حقوقی از یك تا پنج سال. 

شخص حقوقی    از یك تا سه سال و در صورت تكرار جرم  تعطیلی موقت شخص حقوقیچنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد،    :ب

 منحل خواهد شد. 

این ماده منحل می تبصره   بند »ب«  نمایندگی یا تصمیمتا سه سال    شودي مدیر شخص حقوقی که طبق  بر شخص حقوقی  حق تأسیس یا  گیری یا نظارت 

 را نخواهد داشت.  دیگری

تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه اعم از    تهیدهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کمارائه  (21ماده )
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عمداً از پاالیش محتوای مجرمانه خودداری    کهیرا پاالیش کنند. درصورت   رودای بكار می ای و محتوایی که برای ارتكاب جرائم رایانه محتوای ناشی از جرائم رایانه 

دسترسی به محتوای غیرقانونی را فراهم آورند، در مرتبه نخست به جزای نقدی از بیست   نهیزم االتیمباحتیاطی و بی از روی بی کنند، منحل خواهند شد و چنانچه  

میلیون تا یك میلیارد ریال و در مرتبه سوم به یك تا سه سال تعطیلی موقت محكوم خواهند    صدكیمیلیون ریال و در مرتبه دوم به جزای نقدی از    صدكیتا  

 شد. 

گانه مقننه، مجریه و قضائیه و مؤسسات و قوای سه   هیفقی نظر ول  ریهای مؤسسات عمومی شامل نهادهای زسایتی مجرمانه به وب چنانچه محتوا  «1تبصره »

غیردولتی مصوب عمومی  مؤسسات  و  نهادها  فهرست  قانون  موضوع  غیردولتی  احزاب، جمعیت  و  19/4/1373  عمومی  به  یا  آن  بعدی  انجمن الحاقات  های  ها، 

شده یا به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی حاضر در ایران که امكان احراز هویت و ارتباط با  های دینی شناختههای اسالمی یا اقلیتو انجمن   سیاسی و صنفی

سایت مزبور تا صدور  وب ،  کننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان با دستور مقام قضایی رسیدگیوجود دارد تعلق داشته باشد،    هاآن

 حكم نهایی پاالیش نخواهد شد. 

 . گرفت کننده به پرونده انجام خواهد پاالیش محتوای مجرمانه موضوع شكایت خصوصی با دستور مقام قضایی رسیدگی «2تبصره »

تشكیل   محل دادستانی کل کشورمانه را در  موظف است ظرف یك ماه از تاریخ تصویب این قانون کمیته تعیین مصادیق محتوای مجر  قوه قضائیه  (22ماده )

نما  دهد. یا  آموزشوزارتخانه  ندهیوزیر  علوم،های  دادگستری،  اطالعات،  اطالعات،  فناوری  و  ارتباطات  اسالمی،    وپرورش،  ارشاد  و  فناوری، فرهنگ  و  تحقیقات 

ك نفر خبره در فناوری اطالعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و و فرمانده نیروی انتظامی، ی  مایصداوس رئیس سازمان تبلیغات اسالمی، رئیس سازمان 

مجلس شورای اسالمی به انتخاب کمیسیون حقوقی و قضایی و تأیید مجلس شورای اسالمی اعضای کمیته را    ندهیمعادن مجلس شورای اسالمی و یك نفر نما

 د بود. ریاست کمیته به عهده دادستان کل کشور خواه: تشكیل خواهند داد

روز  جلسات کمیته    -1تبصره   پانزده  هر  با    باریكحداقل  نفر عضوو  با  دارای حق رأی رسمیت می  حضور هفت  و تصمیمات کمیته  نسبی یابد  اکثریت 

 معتبر خواهد بود. حاضران 

 . رأی کمیته قطعی است.گیری کندتصمیم هاآن رسیدگی و نسبت به  شدهشیکمیته موظف است به شكایات راجع به مصادیق پاال -2تبصره 

تقدیم   گانه و شورای عالی امنیت ملیرؤسای قوای سهکمیته موظف است هر شش ماه گزارشی در خصوص روند پاالیش محتوای مجرمانه را به    -3تبصره  

  کند.

کننده به پرونده ده فوق یا مقام قضایی رسیدگیمحض دریافت دستور کمیته تعیین مصادیق مذکور در مابه   اندموظف   دهندگان خدمات میزبانیارائه  (32ماده )

 کمیته یا مقام قضاییآورند. چنانچه عمداً از اجرای دستور  ای خود از ادامه دسترسی به آن ممانعت به عملرایانه هایمبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سیستم

زمینه دسترسی به محتوای مجرمانه مزبور را فراهم کنند، در مرتبه    مباالتیحتیاطی و بی ابی خودداری کنند، منحل خواهند شد. در غیر این صورت، چنانچه در اثر  

میلیون تا یك میلیارد ریال و در مرتبه سوم به یك تا سه سال تعطیلی موقت   صدكیمیلیون ریال و در مرتبه دوم به    صدكی نخست به جزای نقدی از بیست تا  

 محكوم خواهند شد. 

 تعیین مصادیق اطالع دهند. تهیمحض آگاهی از وجود محتوای مجرمانه مراتب به کمبه  اندموظف گان خدمات میزبانی دهندي ارائه  تبصره

  خارج ایران به داخل یا برعكس برای برقراری ارتباطات مخابراتی مبتنی بر پروتكل اینترنتی از    المللیپهنای باند بینهرکس بدون مجوز قانونی از    (42ماده )

 میلیون تا یك میلیارد ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.  صدكیبه حبس از یك تا سه سال یا جزای نقدی از  ،نداستفاده ک

 فصل هفتم ر سایر جرائم   

روز تا یك سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد    كیهرکس مرتكب اعمال زیر شود، به حبس از نودو  (25ماده )

 :شد

 روند.ای به کار می منظور ارتكاب جرائم رایانه که صرفاً به  افزارها یا هر نوع ابزار الكترونیكیها یا نرمدادهیا معامله  تولید یا انتشار یا توزیع :الف

ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را  های رایانهها یا سیستمای که امكان دسترسی غیرمجاز به داده گذرواژه یا هر دادهر دسترس قرار دادن  فروش یا انتشار یا د  :ب

 کند. فراهم می

 ای و مخابراتی.رایانههای ها یا سیستمای و تخریب و اخالل در دادهنحوه ارتكاب جرائم دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه  آموزش ج(

 ، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محكوم خواهد شد. حرفه خود قرار داده باشدرا  ادشدهیي چنانچه مرتكب اعمال  تبصره

 هافصل هشتم ر تشدید مجازات 

 :در موارد زیر، حسب مورد مرتكب به بیش از دوسوم حداکثر یك یا دو مجازات مقرر محكوم خواهد شد (26ماده )

های دولتی و یا وابسته به دولت یا نهادهای انقالبی و  ها و شرکتها و موسسهها یا شوراها و یا شهرداریها و سازمانهر یك از کارمندان و کارکنان اداره  :الف

شوند و یا دارندگان پایه قضایی و هایی که با کمك مستمر دولت اداره می شوند و دیوان محاسبات و مؤسسه اداره می   هیفقیهایی که زیر نظر ول سه بنیادها و مؤس

مرتكب جرم    فهیظوگانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیررسمی به مناسبت انجام اعضا و کارکنان قوای سه  یطورکلبه 

 ای شده باشند. رایانه
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 ای شده باشد. مرتكب جرم رایانه  خود به مناسبت شغلای یا مخابراتی که  های رایانهشبكه   متصدی یا متصرف قانونی :ب

 . باشد میدهنده خدمات عمودولت یا نهادها و مراکز ارائه ای یا مخابراتی، متعلق به های رایانهها یا سیستمداده :ج

  ارتكاب یافته باشد. یافتهسازمان صورت جرم به  :د

 ارتكاب یافته باشد.  ایدر سطح گستردهجرم  :ه

نام دامنه  اخذاشتراک اینترنت، تلفن همراه، تواند مرتكب را از خدمات الكترونیكی عمومی از قبیل دادگاه می تكرار جرم برای بیش از دو باردر صورت  (27ماده )

 :محروم کند مرتبه باالی کشوری و بانكداری الكترونیكی

 روز تا دو سال حبس باشد، محرومیت از یك ماه تا یك سال. كیچنانچه مجازات حبس آن جرم نودو :الف

 چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، محرومیت از یك تا سه سال. :ب

 بیش از پنج سال حبس باشد، محرومیت از سه تا پنج سال.  چنانچه مجازات حبس آن جرم :ج

 

 

 بخش دوم ر آیین دادرسی 

 صالحیت  فصل یکم ر 

 :های ایران در موارد زیر نیز صالح به رسیدگی خواهند بوددر دیگر قوانین، دادگاه شدهینیبش یعالوه بر موارد پ (28ماده )

های داده موجود در قلمرو حاکمیت ای و مخابراتی یا حاملهای رایانهبه هر نحو در سیستم  اندکاررفتهارتكاب جرم به هایی که برای  ا داده ی  مجرمانههای  داده  :الف

 . باشد شدهره یزمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسالمی ایران ذخ

 مرتبه باالی کد کشوری ایران ارتكاب یافته باشد.  های دارای دامنهسایتجرم از طریق وب  :ب

گانه یا نهاد  ا تحت کنترل قوای سه ی  استفادههای موردسایتای و مخابراتی و وب های رایانهعلیه سیستم  در خارج از ایران  یران یا  ریایرانی یا غجرم توسط هر    :ج

 دامنه مرتبه باالی کد کشوری ایراندارای  های  سایتدهد یا علیه وب ای که خدمات عمومی ارائه می های رسمی دولت یا هر نهاد یا مؤسسه رهبری یا نمایندگی

 در سطح گسترده ارتكاب یافته باشد. 

 باشد.  یرانیا  ریایرانی یا غ دهی، اعم از آنكه مرتكب یا بزه دسال 18از اشخاص کمتر از استفاده ای متضمن سوءجرائم رایانه  :د

مكلف است تحقیقات مقدماتی را    دادسرای محل کشف،  وقوع آن معلوم نباشدولی محل    در محلی کشف یا گزارش شود، ای  چنانچه جرم رایانه   (29)  ماده

کند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر خواهد  دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار می  انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود،

 کرد.

را برای رسیدگی به جرائم نظامی و تجدیدنظر    های عمومی و انقالب،دادسراها، دادگاهعبه یا شعبی از  تناسب ضرورت شقوه قضاییه موظف است به   (30ماده )

 ای اختصاص دهد.رایانه

 های مذکور از میان قضاتی که آشنایی الزم به امور رایانه دارند انتخاب خواهند شد. ي قضات دادسراها و دادگاه  تبصره

 خواهد بود. در امور مدنیهای عمومی و انقالب ر صالحیت، حل اختالف مطابق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه در صورت بروز اختالف د (31ماده )

 آوری ادله الکترونیکیفصل دوم ر جمع 

 هامبحث اول ر نگهداری داده

را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه    اطالعات کاربران را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد و    های ترافیكداده دهندگان خدمات دسترسی موظفند  ارائه   (32ماده )

 اشتراک نگهداری کنند.

مبدأ تا  از    هاآن تا امكان ردیابی    کنندتولید می   ای و مخابراتیای در زنجیره ارتباطات رایانه های رایانهای است که سیستمداده ترافیك هرگونه داده  ر   1تبصره  

  شود.ها شامل اطالعاتی از قبیل مبدأ، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه می وجود داشته باشد. این داده دمقص

امكانات فنی مورداستفاده و مدت   اطالعات کاربر هرگونه اطالعات راجع به کاربر خدمات دسترسی   ر   2تبصره   نوع خدمات،  درس  آ  زمان آن، هویت،از قبیل 

 ، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی اوست. IP جغرافیایی یا پستی یا

و داده   شدهرهیو محتوای ذخ  پس از خاتمه اشتراک اطالعات کاربران خود را حداقل تا شش ماه    اندموظف   دهندگان خدمات میزبانی داخلیارائه   (33ماده )

 حداقل تا پانزده روز نگهداری کنند. را جادشدهیترافیك حاصل از تغییرات ا

 شده رهیای ذخهای رایانه حفظ فوری داده مبحث دوم ر 

را برای اشخاصی که به    هاآن تواند دستور حفاظت از  الزم باشد، مقام قضایی می   تحقیق یا دادرسیبرای    شدهرهیای ذخهای رایانههرگاه حفظ داده   (43ماده )

بین رفتن داده  دارند  تحت تصرف یا کنترلنحوی   از  تغییر یا  رأساً دستور توانند  ها، ضابطان قضایی میصادر کند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب دیدن یا 
. چنانچه هر یك از کارکنان دولت یا ضابطان قضایی یا سایر اشخاص از  ساعت به اطالع مقام قضایی برسانند  24حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا  
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دادهاجرا یا  خودداری  دستور  این  را  های حفاظتی  کنندشده  داده  افشا  که  اشخاصی  به  یا  مزبور  می  هاآن های  را  مربوط  کنندشود  آگاه  دستور صادره  مفاد  ،  از 

تا ده میلیون روز تا شش ماه یا جزای نقدی از پنج  كیبه مجازات امتناع از دستور مقام قضایی و سایر اشخاص به حبس از نودو  دولت  ضابطان قضایی و کارکنان

 ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهند شد. 

 نبوده و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.  هاآنمنزله ارائه یا افشای ها به حفظ داده ر  1تبصره 

 قابل تمدید است.  دستور مقام قضاییاست و در صورت لزوم با  حداکثر سه ماهها زمان حفاظت از دادهت مد ر  2تبصره 

 ها ارائه داده مبحث سوم ر 

قرار    بطاناختیار ضابدهد تا در    ادشدهی( فوق را به اشخاص  34( و )33(، )32شده مذکور در مواد )های حفاظتتواند دستور ارائه داده می  قضایی مقام   (53ماده )

 محكوم خواهد شد. ( 34گیرد. مستنكف از اجرای این دستور به مجازات مقرر در ماده )

 ای و مخابراتیهای رایانه ها و سیستم مبحث چهارم ر تفتیش و توقیف داده

( داده (  36ماده  توقیف  و  یا سیستمتفتیش  رایانهها  به های  و مخابراتی  و در  ای  به عمل می موجب دستور قضایی  یا  آید که  مواردی  به کشف جرم  ظن قوی 

 وجود داشته باشد.  شناسایی متهم یا ادله جرم

،  را تحت کنترل قانونی دارند   هاآن متصرفان قانونی یا اشخاصی که به نحوی  ای و مخابراتی در حضور  های رایانهها یا سیستمتفتیش و توقیف داده   (37ماده )

 م خواهد شد. در غیر این صورت، قاضی با ذکر دالیل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذکور را صادر خواهد کرد.ها انجانظیر متصدیان سیستم

کند، از جمله اجرای دستور در محل یا خارج از آن، مشخصات کمك می  به اجرای صحیح آندستور تفتیش و توقیف باید شامل اطالعاتی باشد که    (38ماده )

شده و  های رمزنگاری یا حذفنحوه دستیابی به داده  افزارها،افزارها و نرمهای موردنظر، نوع و تعداد سخت تفتیش و توقیف، نوع و میزان داده  مكان و محدوده

 زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف. 

 :شودای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل میهای رایانهها یا سیستمتفتیش داده  (39ماده )

 ای یا مخابراتی. های رایانهاز سیستم تمام یا بخشیدسترسی به  :الف

 های حافظه.های فشرده یا کارتها یا لوحدیسكتهای داده از قبیل دسترسی به حامل :ب

 . شدهیهای حذف یا رمزنگارداده دستیابی به  :ج

برداری یا تصویربرداری از تمام ها، کپی هایی از قبیل چاپ داده، به روش در ارتكاب جرم  هاآن تناسب، نوع، اهمیت و نقش  ها، با رعایت  در توقیف داده   (40ماده )

 شود.عمل می های دادهتغییر گذرواژه یا رمزنگاری و ضبط حامل هایی از قبیل ها با روشکردن داده دسترسرقابل یها، غیا بخشی از داده

 :ای یا مخابراتی توقیف خواهند شدهای رایانهدر شرایط زیر سیستم (41ماده )

 ، به سهولت در دسترسی نبوده یا حجم زیادی داشته باشد شدهرهیهای ذخداده :الف

 پذیر نباشد،امكان  افزاریبدون سیستم سخت ها داده لیوتحله یتفتیش و تجز :ب

 متصرف قانونی سیستم رضایت داده باشد،  :ج

 پذیر نباشد،امكان  به لحاظ فنیها رداری از دادهبکپی :د

 شود، هاداده تفتیش در محل باعث آسیب  :ه

 دهد. سایر شرایطی که قاضی تشخیص :و

منظور عدم تغییر گذرواژه به هایی از قبیل  با روش  در ارتكاب جرم  هاآن نوع و اهمیت و نقش  ای یا مخابراتی متناسب با  های رایانهتوقیف سیستم  (42ماده )

 گیرد.صورت می دسترسی به سیستم، پلمپ سیستم در محل استقرار و ضبط سیستم

ل یا  تحت کنترای یا مخابراتی که  های رایانههای مرتبط با جرم ارتكابی در سایر سیستمچنانچه در حین اجرای دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده (  43ماده )

های موردنظر را  های دیگر گسترش خواهند داد و داده دامنه تفتیش و توقیف را به سیستم  ضابطان با دستور مقام قضایی،  ضروری باشد متهم قرار دارند    تصرف

 تفتیش یا توقیف خواهند کرد. 

یا خسارات مالی شدید به اشخاص یا اخالل در ارائه خدمات عمومی   ایراد لطمه جانیای یا مخابراتی که موجب  های رایانهها یا سیستمتوقیف داده  (44ماده )

 ممنوع است.  شودمی

 شدهفیهای توقکپی دریافت کند، مشروط به اینكه ارائه داده  هاآننفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از  ذی  شود، ها توقیف میکه اصل داده  ییدرجا  (45ماده )

 ها مجرمانه نباشند.و دادهای وارد نسازد محرمانه بودن تحقیقات نباشد و به روند تحقیقات لطمهمنافی با  ایمجرمانه 

( داده  (46ماده  اصل  که  مواردی  سیستمدر  یا  رایانهها  می های  توقیف  مخابراتی  یا  با  ای  است  موظف  قاضی  داده شود،  میزان  و  نوع  تعداد  لحاظ  و  نوع  و  ها 

 تعیین تكلیف کند.  هاآن ، در مهلت متناسب و متعارف نسبت به در جرم ارتكابی هاآن موردنظر و نقش  افزارهایافزارها و نرم سخت 

اقدام می   متضرر  (47ماده ) رایانهها و سیستمهای مأموران در توقیف دادهتواند در مورد عملیات و  با دالیل های  اعتراض کتبی خود را همراه  ای و مخابراتی، 
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 اعتراض است. خارج از نوبت رسیدگی گردیده و تصمیم اتخاذشده قابل ادشدهیبه مرجع قضایی دستوردهنده تسلیم نماید. به درخواست   روز ظرف ده

 ای مبحث پنجم ر شنود محتوای ارتباطات رایانه 

 مقررات راجع به شنود مكالمات تلفنی خواهد بود. ای یا مخابراتی مطابق های رایانهشنود محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سیستم (48ماده )

 در حكم شنود و مستلزم رعایت مقررات مربوط است. پست الكترونیكی یا پیامك، نظیر شدهرهیي دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخ تبصره

 ادله الکترونیکی یریفصل سوم ر استناد پذ 

نگهداری و مراقبت    هاآن نامه مربوط از  ، الزم است مطابق آیینشدهیآورادله الكترونیكی جمع  اعتبار و انكارناپذیریصحت و تمامیت،  منظور حفظ  به   (49ماده )

 به عمل آید. 

( داده  (50ماده  رایانهچنانچه  توسط  های  نداشتهای  آگاهی  از دعوا  ثالثی که  یا شخص  منتقل ،  طرف دعوا  یا ذخیره یا  یا پردازش  و   باشد   شدهایجاد 

ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهند ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انكارناپذیری دادهرایانه سیستم

 بود. 

مورد استناد قرار    هاآن که ادله الكترونیكی در    یرائمای شامل سایر جعالوه بر جرائم رایانه   و سوم این بخش، های دوم  مقررات مندرج در فصل  هیکل  (51)  ماده

 شود. گیرند نیز می می

 بخش سوم ر سایر مقررات

ارتقای همكاریبه   (52ماده ) رایانههای بینمنظور  با همكاری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات  المللی در زمینه جرائم  ای، وزارت دادگستری موظف است 

ای و معاهدات راجع به همكاری و معاضدت دوجانبه  المللی و منطقهنه تدوین لوایح و پیگیری امور مربوط جهت پیوستن ایران به اسناد بین اقدامات الزم را در زمی

 یا چندجانبه قضایی انجام دهد.

است،    نشدهی نیبش یقانون برای عمل مزبور مجازاتی پعنوان وسیله ارتكاب جرم بكار رفته و در این  ای یا مخابراتی به رایانه در مواردی که سیستم(  53ماده )

 مطابق قوانین جزایی مربوط عمل خواهد شد. 

است طبق مقررات قانون    نشدهینیبش یای مقررات خاصی از جهت آیین دادرسی پي در مواردی که در بخش دوم این قانون برای رسیدگی به جرائم رایانه  تبصره

 شد. آیین دادرسی کیفری اقدام خواهد 

با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و تصویب    باریكمیزان جزاهای نقدی این قانون بر اساس نرخ رسمی تورم حسب اعالم بانك مرکزی هر سه سال    (54ماده )

 است.  رییتغوزیران قابل  تأهی

های مربوط به  نامهاطات و فناوری اطالعات آئین دادگستری موظف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با همكاری وزارت ارتب  وزارت   (55ماده )

 ادله الكترونیكی را تهیه کند و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.  یریآوری و استناد پذجمع

 قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است.  (56ماده )

 

 غیر  مال انتقال به راجع  مجازات قانون

 ملی  شورای مجلس 1308 فروردین 5 مصوب

و    محسوب  بردارکه مال غیر را با علم به اینكه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کاله کسی  –  1  ماده

 است( گذشتقابل )جرم انتقال مال غیر،  شود.قانون مجازات عمومی محكوم می  238مطابق ماده 

 باشد.  دهندهانتقالکه در حین معامله عالم بعدم مالكیت  رندهیگ انتقالو همچنین است 

اسناد یا ثبت  اداره  بهگیرنده و مطلع کردن او از مالكیت خود    انتقال  بهپس از حصول اطالع اظهاریه برای ابالغ    ماه  كیاگر مالك از وقوع معامله مطلع شده و تا  

اظهاریه    مقابل  در  اندمكلفهر یك از دوایر و دفاتر فوق    –ی از دوایر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون مجرم محسوب خواهد شد  دفتر بدایت یا صلحیه یا یك

 برسانند.   طرفبه مالك رسید داده آن را بدون فوت وقت 

عمل   لیذ  بیترتیا مالك باید به    رندهیگ  انتقال  دهندهانتقالاست هر یك از    شدهواقعفوق قبل از اجرای این قانون    قیطر  به که   انتقاالتیه  نسبت ب  –  2  ماده

 :نمایند

جبرا   ك راو مال  رندهیگ  انتقالمكلف است در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون یا مالك را وادار به تنفیذ انتقال نموده و یا خسارات وارده بر    دهندهانتقال

 کند .] کد  ]جبران

 .دینما  جبرانبوده مكلف است در ظرف سه ماه مذکور خسارات وارده بر مالك را  دهندهانتقالای که در حین وقوع انتقال عالم بعدم مالكیت گیرندهانتقال

تاریخ    از  وقبل از این قانون مطلع شده باشد    کهیدرصورتمالكی که از انتقال مال خود مطلع بوده یا بشود مكلف است در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون  

 مستحضر نماید. خود تیمالكر ماده فوق از مذکور د ق یطر بهمقام قانونی او را یا قائم رنده یگ انتقالبعد از اجرای این قانون مطلع شود  کهیدرصورتحصول اطالع 

مجازات    قانون  مقررات یا انتقال گیرنده باشد کالهبردار و اگر مالك باشد معاون مجرم محسوب و مطابق    دهندهانتقالاگر    2متخلف از مقررات ماده    –  3  ماده
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 عمومی محكوم خواهد شد. 

 مجرم باید مادام که خسارت وارده بر مدعی خصوصی را جبران نكرده است در توقیف بماند.  3و  1عالوه بر مجازات مذکور در مواد  – 4 ماده

شكایت استرداد آن    از پسمدعی خصوصی است لیكن  تیشكا بهتعقیب جزایی مرتكب منوط  شدهواقع  قانون نیاکه قبل از اجرای  انتقاالتیه نسبت ب – 5 ماده

 مانع از تعقیب نخواهد بود. 

مرور زمان یا   واسطهبه  رندهیگ انتقالجزائی حق دعوی حقوقی مالك یا  بیتعق  بهقبل از شروع  هرگاه شدهواقعکه قبل از این قانون  انتقاالتیه ت بنسب – 6 ماده

 باشد مقررات این قانون مجرا نخواهد بود. شدهساقط صدور سند رسمی مالكیت  

عین یا    انتقال  جهیدرنتهمین قانون    موجببه یا    یتبان  به راجع    1307قانون سوم مرداد    موجببه مجازات اشخاصی که پس از تاریخ اجرای این قانون    –  7  ماده

قانون مجازات    45  ماده  مشمولشود  صادر می  هاآن یا منافع اموال مزبوره حكم محكومیت    نیعبه تبانی در دعوی مربوطه    جه یدرنتو یا    رمنقول یغمنافع اموال  

 عمومی نخواهد بود. 

ه  مربوطه ب   نیقوان   مطابق اسناد رسمی نموده یا بنمایند جاعل در اسناد رسمی محسوب و    لهیوسبه کسانی که معامالت تقلبی مذکوره در مواد فوق را    –  8  ماده

 موضوع مجازات خواهند شد.  این

 شود. اجرا گذاشته می  موقعبه  1308 ماهبهشتیارداین قانون از اول  – 9 ماده

 

 قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی 

 ( 1354مصوب )

 واحدهماده

مراجع یا مقاميات  کمك طلبیدن از دیگران یا اعالم فوری به خود یا هرکس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری – 1

وجود استمداد یيا دالليت اوضياع و  یا دیگران شود و با او خودخطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند بدون اینكه با این اقدام خطری متوجه  از وقوع  دارتیصالح

ریال محكوم خواهد شد. در ایين ميورد  هزار  ای تا یك سال و یا جزای نقدی تا پنجاهه حبس جنحه. باین امر خودداری نماید احوال بر ضرورت کمك از اقدام به

ده هيزار ریيال تيا  تا دو سال یا جزای نقيدی از سه ماهای از توانسته کمك مؤثری بنماید به حبس جنحهمی اگر مرتكب از کسانی باشد که به اقتضای حرفه خود

ی اولیيه هياکمكدیده و اقدام به درمان او یا  شخص آسیب  دولتی یا خصوصی که از پذیرفتن د شد. مسئوالن مراکز درمانی اعم ازخواهیكصد هزار ریال محكوم  

 شوند.امتناع نمایند به حداکثر مجازات ذکر شده محكوم می

 وزیران خواهد رسید. هیئتبه تصویب ت که ای اسنامهآیین هزینه درمان این قبیل بیماران و سایر مسائل مربوط به موجب تأمیننحوه 

الزم و کميك  معرض خطر جانی قرار دارند کمك نمایند از اقدام دیده یا اشخاصی که دربه اشخاص آسیب اندمكلفقانون  ای فهیوظهرگاه کسانی که حسب  – 2

 .ای از شش ماه تا سه سال محكوم خواهند شدبه حبس جنحه خودداری کنند، هاآنبه 

فيوری دارنيد  و وسایل انتقال مصدومین و بیماران که احتیاج به کميك اورژانس(ها به تناسب احتیاج مراکز درمان فوری )دولت مكلف است در شهرها و راه – 3

 .نماید ایجاد و فراهم

  رسانند بشوند.انی میمراکز درممراجع انتظامی یا  دیده را بهمأمورین انتظامی نباید متعرض کسانی که خود متهم نبوده و اشخاص آسیب – 4

 

 قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی کشور 

 ( با اصالحات و الحاقات بعدی19/9/1369)مصوب 

 شود:مقرر در این قانون محكوم می یهاشود و مرتكب به مجازاتارتكاب هر یك از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب می - 1 ماده

از داخلی و اعم  هاآناخالل در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سكه قلب یا جعل اسكناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده   -الف  

 خارجی و امثال آن.

مزبيور و پيیش  یهایازمنيدیعمومی و احتكار عمده ارزاق یا ن یهایازمندیکالن ارزاق یا سایر ن یفروشاخالل در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران  -ب  

 .هاآند انحصار یا کمبود در عرضه منظور ایجابه هاآنخرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال 

تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات مربوط در ميورد آن و   رمجازیاخالل در نظام تولیدی کشور از طریق سوءاستفاده عمده از فروش غ  -ج  

 .هاآنتولیدی کشور شود و امثال  یهااستیتالل در سمجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اخ اخذیا رشاء و ارتشاء عمده در امر تولید یا 

قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای خارج کيردن  نجامدیملی اگرچه به خارج کردن آن ن یهاهر گونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت  -د  

 .گرددیاز کشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط م

آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا اخيالل در نظيام   ریوصول وجوه کالن به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظا  -ه  

 قتصادی شود.ا
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 یگيذارمتیاقدام باندی و تشكیالتی جهت اخالل در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیيل تقليب در سيپردن پیميان ارزی یيا تأدیيه آن و تقليب در ق  -و  

 . ... کاالهای صادراتی و

اشی از افزایش اعضاء به نحوی که اعضاء جدید جهت منفعت، منظور کسب درآمد نتأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به  -ز  

 افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبكه انسانی تداوم یابد.

 الذکر عالوه بر ملحيوظ نظير قيرار دادن میيزانقاضی ذیصالح برای تشخیص عمده یا کالن و یا فراوان بودن موارد مذکور در هر یك از بندهای فوق  -  تبصره

 را نیز جلب نماید. ربطیتواند حسب مورد، نظر مرجع ذخسارات وارده و مبالغ مورد سوءاستفاده و آثار فساد دیگر مترتب بر آن می

 شود.که قبل از تصویب این قانون تشكیل شده است برابر قوانین قبلی رسیدگی می ییهاپرونده( 1384)الحاقی  - تبصره

چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسالمی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با عليم بيه ميؤثر   1در بندهای ماده    هر یك از اعمال مذکور  -  2  ماده

 شيودصورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محكوم می نیو در غیر ا اعدامباشد مرتكب به  االرضیبودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد ف

 عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خالف قانون به دست آمده باشد حكم خواهد داد.و در هر دو صورت دادگاه به

 ضربه شالق در انظار عمومی محكوم نماید. 74تا  20تواند عالوه بر جریمه مالی و حبس، مرتكب را به دادگاه می

عمده یا کالن یا فراوان نباشد، مرتكيب حسيب  (1)مواردی که اخالل موضوع هر یك از موارد مذکور در بندهای هفتگانه ماده   در  -(  1384اصالحی  )  1  تبصره

 شود.مورد عالوه بر رد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طریق مذکور به دست آورده محكوم می

و  هيایاین قانون از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی یا نهادها و یا تعاون  1که اقدامات مذکور در بندهای ماده  در مواردی    -  2  تبصره

بيا  هياآناقيدام اند بير حسيب اینكيه دخالت داشته یاگونهانجام گیرد فرد یا افرادی که در انجام این اقدامات عالماً و عامداً مباشرت و یا شرکت و یا به  هاآنغیر  

این قانون منطبق باشد به مجازات مقرر در این ماده محكوم خواهند شيد و در ایين ميوارد، ميدیر یيا ميدیران و بيازرس یيا بازرسيان و  2قسمت اول یا دوم ماده 

جلوگیری از آن یا آگاه ساختن افراد یيا   نهیند در زماز انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند مكلف  یاگونهکه به  ربطیمسئول یا مسئولین ذ  یطورکلبه

داری کرده یا با سكوت مقاماتی که قادر به جلوگیری از این اقدامات هستند اقدام فوری و مؤثری انجام دهند و کسانی که از انجام تكلیف مقرر در این تبصره خود

 .شوندیمقرر برای معاون جرم محكوم م خود به تحقق جرم کمك کنند معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات

مجازات شروع به جرم موضوع قسمت اول این ماده یك سال تا سه سال حبس و پانصد هزار تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و مجازات شيروع بيه   -  3  تبصره

ن و پانصد هزار ریال جزای نقدی و مجازات شروع بيه جيرم جرم موضوع قسمت اخیر این ماده شش ماه تا دو سال حبس و دویست و پنجاه هزار ریال تا دو میلیو

 ریال جزای نقدی است. ونیلیمكیسال و نیم حبس و دویست هزار ریال تا  كیاین ماده شش ماه تا  1موضوع تبصره 

مقرر حسب مورد به  یهاآن و کلیه شرکاء و معاونین هر یك از جرائم مزبور عالوه بر مجازات  3تا    1  یهامرتكبین جرائم موضوع این ماده و تبصره  -  4  تبصره

 محكوم خواهند شد. هاآنمحرومیت از هر گونه خدمات دولتی یا انفصال ابد از 

ومیت و انفصال دائم از خدمات دولتی و نهادها و جزاهای مالی و محر  اعداممقرر در این قانون قابل تعلیق نبوده و همچنین    یهااز مجازات  كیچیه  -  5  تبصره

 .باشدیاز طریق محاکم قابل تخفیف یا تقلیل نم

مزبور در مورد جيرائم  یهاانقالب اسالمی است و دادسراها و دادگاه یهارسیدگی به کلیه جرائم مذکور در این قانون در صالحیت دادسراها و دادگاه  -  6  تبصره

 ند فوراً و خارج از نوبت رسیدگی نمایند.الفاین قانون مك 1موضوع ماده  

 باشيندیمقرر در این قانون م  یهااالجرا شدن این قانون کلیه قوانین مغایر با آن به جز قوانینی که دارای مجازات شدیدتری از مجازاتاز زمان الزم  -  7  تبصره

 ملغی است.

 

 نمایندقانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیرتبانی می

 ( 1307)مصوب 

  ل یجزء تشبث به وسا  هاآن دعوی نمایند این اقدام  است بر همدیگر اقامه    ر یهرگاه اشخاصی با یكدیگر تبانی کرده و برای بردن مالی که متعلق به غ  -  1ماده  

است محسوب و به مجازات مندرجه در ماده مزبوره محكوم خواهند    شدهینیبش یقانون مجازات عمومی پ  238موجب ماده  متقلبانه برای بردن مال دیگری که به

 شد. 

اقامه دعوی   ماًیمستق  یحكم  بهمحكوم خص ثالث بر حكمی اعتراض کرده یا بر  عنوان شعنوان شخص ثالث در دعوائی وارد شده یا به که به   اشخاصی  -2ماده  

  ه یناشی از تبانی با یكی از اصحاب دعوی برای بردن مال یا تضییع حق طرف دیگر دعوی باشد کالهبردار محسوب و عالوه بر تأد  هاآننمایند و این اقدامات  

 ود. خسارات وارده به مجازات کالهبرداری محكوم خواهند ب

 .گرددی تبانی هر یك از طرفین دعوای اصلی با اشخاص فوق نیز در حكم کالهبرداری است و مرتكب به مجازات مذکوره محكوم م

قانون نیز  اند در صورتی مجازات خواهند شد که پس از تاریخ اجرای این  که اقدامات مذکوره در فوق را قبل از تاریخ اجرای این قانون نموده  اشخاصی  –تبصره  

 آن اقدامات را تعقیب نمایند. 
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 قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
 ( 1394با اصالحات و الحاقات   1392مصوب )

 الت یو تشک قیمصاد ف،یتعار -اول فصل

 :روندیمشروح مربوط به کار م یدر معان ریاصطالحات ز -1 ماده

 ریسيا ایيقيانون و  نیيمربوط به ورود و خروج کاال و ارز گردد و بر اساس ا یقانون فاتیاست که موجب نقض تشر  یترک فعل  ایهر فعل    قاچاق کاال و ارز:  -الف

 کشف شود. یلمحل عرضه آن در بازار داخ یهر نقطه از کشور حت ای یورود یباشد، در مباد شدهنییتع آن مجازات یقاچاق محسوب و برا ن،یقوان

 دارد. یزش اقتصادکه در عرف، ار ءیهر ش کاال: -ب

 کاربرد دارد. یاست که در مبادالت مال یكیالكترون ایاسناد مكتوب  ریو سا یاعم از اسكناس، مسكوکات، حوالجات ارز ،یخارج یکشورها جیپول را ارز: -پ

و  نیطبيق قيوان  انيدموظفاسيت کيه اشيخاص    ربطیالزم و ارائه به مراجع ذ  یمجوزها  اخذ  ،یو بانك  یگمرک  فاتیتشر  لیاز قب  یاقدامات  :یقانون  فاتیتشر  -ت

 ارز، انجام دهند. ایخارج کردن کاال  ایمنظور وارد مقررات به

 موجب قانون ممنوع است.ورود آن به ایکه صدور   ییکاال ممنوع:  یکاال -ث

 ربيطیچند مرجيع ذ  ای  كیاز    یبه کسب مجوز قبل  ازمندیحسب قانون ن  یگمرک  فاتیورود آن عالوه بر انجام تشر  ایکه صدور    ییکاال  مجاز مشروط:  یکاال  -ج

 است. یقانون

 به کسب مجوز ندارد. ازین ،یو بانك یگمرک فاتیتشر تیورود آن با رعا ایاست که صدور   ییکاال مجاز:  یکاال -چ

زميان  یاضيافه حقيوق ورودونقيل( بهو حمل  ميهیب  نهیکاال در مبدأ و هز  دیخر  متیمجموع قکاال )  فیعبارت است از ارزش س  :یقاچاق ورود  یارزش کاال  -ح

 .شودیم حاسبهدر زمان کشف م یتوسط بانك مرکز ینرخ ارز اعالم نیکه بر اساس باالتر ردیگیکه به آن کاال تا محل کشف تعلق م ییهانهیهز ریکشف و سا

 ییهانيهیونقيل و هزحمل نيهیاضيافه هزمحل کشف به یفروشعمده یبازار داخل نیتركیآزاد کاال در نزد متیعبارت است از ق  :یقاچاق خروج  یارزش کاال  -خ

 .ردیگیکه به آن کاال تعلق م ییهاارانهی هیکلو  یصادرات ژهیمانند عوارض و

کياال در   دیيخر  ميتیق  نیحسب مورد متناسيب بيا بياالتر  یمیو محصوالت پتروش  ینفت  یهاوردهمربوط به فرآ  یقاچاق خروج  یفهرست و ارزش کاال  -تبصره

 .شودیعوامل مؤثر توسط وزارت نفت و ستاد اعالم م ریکشور و سا ینرخ ارز رسم نیبر اساس باالتر ایهدف و  یبازارها

 .گرددیدر زمان کشف اعالم م رانیا یاسالم یجمهور یارز که توسط بانك مرکز ینرخ اعالم نیباالتر ارز: یبها -د

و   شيودیسيامانه ثبيت م  كیهر قلم کاال احصاء و در    یکاالست و مشخصات ماهو  یبندنظام جامع طبقه  كیبر    یکه مبتن  یچندرقم  یاشناسه  شناسه کاال:  -ذ

 .گرددیدرج م ایکاال نصب  یآن بر رو رینظا ایبارکد( و ) نهیرمزصورت به

بيا ابعياد  یبندبسيته یدارا یکاالهيا هیيفرد نمودن هر واحد کياال بيه کلمنظور منحصربهبر شناسه کاالست و به  یمبتن  یچندرقم  یاشناسه  :یریشناسه رهگ  -ر

 نهیرمز كیاست و در قالب  یریاستعالم و رهگشناسه قابل  نیبر ا  یمبتن  تأمین  رهیکاال در هر نقطه از زنج  تیو موقع  تیمالك  ت،ی. ماهابدییمشخص اختصاص م

 .شودیدرج م ایمزبور نصب   یکاالها یبر رو

 یجعلي  ایو    دیننما  قیبشده تطکشف  ایاظهار    ینوع، جنس، تعداد و وزن با کاال  ثیذکرشده از ح  یکاال  اتیاست که در آن خصوص  یاسناد  اسناد خالف واقع:  -ز

 باشد.

 یکياال دیيقيبض خر  ایيکاال، حواليه فيروش و    صیقبض سپرده موجب ترخ  ،یپته گمرک  ،یعبارت است از اصل سند پروانه ورود گمرک  :یاسناد مثبته گمرک  -ژ

کابوتياژ(، ) یبيرکرانپردازش، پته عبيور، پروانيه  یپروانه ورود موقت، پروانه ورود موقت برا ،یمرجوع پروانه  (،تیترانزعبور )و بالصاحب، پروانه    یمتروکه، ضبط

 شيودیم دییيو تأ لیيو کارت هوشيمند کيه توسيط گميرک تكم یو صنعت یصادره توسط مناطق آزاد تجار یپروانه صدور موقت و کارت مسافر  ،یپروانه صادرات

کشف کاال با توجه به نوع کياال  خیصدور سند و تار خیتار نیو فاصله ب دینما قیتطب ثید با مشخصات کاال از هر حاسنا نیمشخصات مذکور در ا  نكهیمشروط بر ا

 و نحوه مصرف آن متناسب باشد.

 .شوندینم یتلق یکاال از کشور ندارند، اسناد مثبته گمرک یصدور قانون ایبر ورود و   یکه داللت یاسناد ایو  یخارج  یگمرکات کشورها اسناد

ارتكاب  یکه برا شتریب ایگروه نسبتاً منسجم متشكل از سه نفر  كیتوسط  کارمیو تقس یگروه تیو هدا یزیراست که با برنامه  یجرم  :افتهیقاچاق سازمان  -س

 .ردیگیشده است صورت مارتكاب جرم قاچاق منحرف یهدف آن برا ل،یپس از تشك ای لیجرم قاچاق، تشك

و ارزش کياال یيا ارز قاچياق در هير مرتبيه بيیش از ده میلیيون   از سه بار مرتكب قاچاق شود  شیاست که ب  یشخص  :یاحرفه  یقاچاقچ  -(94اصالحی  ش )

 ریال باشد.  (000/000/10)

مبيارزه بيا  فيهیو مقيررات، وظ نیقيوان ریقانون و سا نیموجب ااست که به یخدمات کشور تیریقانون مد( 5ماده )موضوع  یدستگاه اجرائ  دستگاه کاشف:  -ص

 قاچاق کاال و ارز و کشف آن را بر عهده دارد.

دوليت  یمصوب، موظف به وصول درآمدها  فیشرح وظا  ای  نیموجب قواناست که به  یاجرائ  هایدستگاهاز    كیهر    دولت:  یدستگاه مأمور وصول درآمدها  -ض
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 .اشدبیم

 قانون است. نیمبارزه با قاچاق کاال و ارز موضوع ا یستاد مرکزستاد:  -ط

 :شودیقاچاق محسوب م زین ریذکرشده است، موارد ز 22/8/1390مصوب  یکه در قانون امور گمرک یقیعالوه بر مصاد -2 ماده

 آن کاال یصادرات قطع مشروط بودن ایبه کشور در مهلت مقرر در صورت ممنوع  یبرکران ایعنوان خروج موقت اظهارشده به یبرنگرداندن کاال -الف

 در داخل کشور یعبور یهاکاهش محموله ای ضیو تعو ی( خارجیتی)ترانز یاضافه کردن کاال به محموله عبور -ب

 یجعل یمجوزها ایاظهار کاال به گمرک با ارائه اسناد و  -پ

 شده نیگزیجا یکاال یبرا یصادرات ژهیپروانه، مشروط بر شمول حقوق و عوارض و یدارا یصادرات یکاال ضیتعو -ت

 22/8/1390مصوب  یقانون امور گمرک( 122ماده )ر( بند ) موضوع  یورود کاال -ث

 با قصد متقلبانه ربطیاز مراجع ذ یمجوز قانون اخذبدون  یرانیا یعالمت تجار ایبا نام  یواردات  یاظهار کاال -ج

 التیماننيد تسيه   یميورد مصيرف شخصي  یکاالها  یو مقررات مربوط برا  نیشده در قواندر نظر گرفته  التیبا استفاده از تسه   یصورت تجارواردات کاال به  -چ

 گمرک صیبه تشخ یعنوان تجاردر صورت عدم اظهار کاال به یو ملوان ینیمرزنش یهایهمراه مسافر، تعاون

 یقانون فاتیتشر تیبدون رعا ،یمرز یهااز استان یو ملوان ینیمرزنش التیمشمول تسه   یو کاالها یشده مسافر عیتجم یواردات  یخروج کاالها -ح

 یالزم از بانك مرکز یتوسط دولت و بدون مجوزها ینییضوابط تع تیفروش و حواله ارز بدون رعا د،یورود، خروج، خر -(94اصالحی خ )

 ها مشروط بر عدم مطابقت با مشخصات حوالهدستگاه ریسا ایو  یكیو فروش اموال تمل یآورفروش سازمان جمع یهاعرضه کاال به استناد حواله -د

آمده بود کيه طبيق (  10ماده )  هیقانون ]در متن اول  نیا(  13ماده )  تیبا رعا  یفروشدر سطح خرده  یریو شناسه رهگفاقد شناسه کاال    یواردات  یعرضه کاالها  -ذ

 .اصالح شد ( 13به ماده ) 25/12/1392 هیاصالح

 با استناد به قرائن و امارات موجود صالحیشرط احراز در مراجع ذبه یقانون فاتیهرگونه اقدام به خارج کردن کاال از کشور برخالف تشر -ر

 گرید نیموجب قوانقاچاق به قیمصاد ریسا -ز

مبارزه با قاچاق کاال  یو مبارزه با قاچاق کاال و ارز، ستاد مرکز یریشگیپ ،یو نظارت در حوزه امور اجرائ یهماهنگ ،یزیربرنامه  ،یگذاراستیمنظور سبه  -3  ماده

نفيت،  ،یجهياد کشياورز ،یکشور، امور خارجه، صينعت، معيدن و تجيارت، راه و شهرسياز  ،ییو دارا  یاطالعات، امور اقتصاد  ،یدادگستر  رانیو ارز متشكل از وز

بيه  یاسيالم یمجليس شيورا یو حقيوق ییقضا و یاقتصاد یهاونیسیعضو کم ندگانیآنان و دو نفر از نما ربطیمعاونان ذ ای یبهداشت، درمان و آموزش پزشك

ستاد   سیکل کشور، رئ  یبازرس  ران،یا  یاسالم  یجمهور  یمایصداوس  ،یكیو فروش اموال تمل  یآورجمع  ،یحكومت  راتیتعز  هایسازمان  یانتخاب مجلس و رؤسا

اسيتاندارد  یمؤسسه مل سیرئ ران،یا یاسالم یو گمرک جمهور یکل بانك مرکز یرؤسا ران،یا یاسالم یجمهور یانتظام  یروین  یمسلح، فرمانده  یروهایکل ن

قيوه  سیرئي اریياالختتام نيدهیو نما هیقضيائ قوه یریشگیو پ یاجتماعو معاون    رانیا  یو معادن و کشاورز  عیو صنا  یاتاق بازرگان  سیرئ  ران،یا  یصنعت  قاتیو تحق

 .گرددیم لیتشك یو ژهیو ندهینما ای جمهورسیرئ استیبا ر هیقضائ

در موضوعات مرتبط با قاچياق  یقانون اساس( 127) و هفتم ستیو ب صدكیاصل   تیبا رعا  یو  ژهیو  ندهینما  ایو    جمهورسیرئ  یستاد پس از امضا  نیا  ماتیتصم

 است. االجراالزم ییاجرا هایدستگاه یتمام یکاال و ارز برا

 یاسيالم  یجمهيور  یمایسيازمان صداوسي  ،یو انتظام  ینظام  یروهاین  ه،یقضائ  و مبارزه با قاچاق کاال و ارز از جمله قوه  یریشگیمرتبط با امر پ  هایدستگاه  ریسا

 الزم را با آن داشته باشند. یستاد، همكار نیا اراتیدارند در حدود اخت فهیعضو ستاد وظ هایدستگاهو  رانیا

متنياظر  ینظر ستاد و حسب مورد با اعضيا ریاستاندار و ز استیها به ربارزه با قاچاق کاال و ارز در استانو نظارت بر م  یهماهنگ  ،یزیربرنامه  ونیسیکم  -تبصره

 .شودیم لیستاد تشك

از  یریشيگیکيارگروه پ لیياز قب  یکارشناسي  یهاحسب مورد کارگروه  تواندیفصل، ستاد م  نیمندرج در ا  فیوظا  یو نظارت بر اجرا  یمنظور هماهنگبه  -4  ماده

 دهد. لیعضو ستاد تشك هایدستگاه ندگانیقاچاق کاال و ارز متشكل از نما

 از قاچاق کاال و ارز را بر عهده دارد. یریشگیکارگروه پ تیمسئول هیاز وقوع جرم قوه قضائ یریشگیو پ یمعاونت اجتماع -1 تبصره

 است. االجراالزمقانون  نیمقررات ا تیستاد، با رعا بیها پس از تصوکارگروه نیا  ماتیو تصم  شنهادهایپ هیکل -2 تبصره

و  یكيیالكترون یهاسيامانه جمهيورسیستاد و پس از ابالغ رئ شنهادیمند آن با پنظام ییاز ارتكاب قاچاق و شناسا یریشگیمنظور پدولت مكلف است به  -5  ماده

 .دیمان یاندازو راه جادیو مبادله کاال و ارز را ا یواردات، صادرات، حمل، نگهدار ندیجهت نظارت بر فرآ ازیمورد ن دیهوشمند جد

از اشتغال  تیمتخلف به محروم یقیو اشخاص حق باشندیشده م یاندازراه یهاقانون مربوط به سامانه نیاحكام ا تیمكلف به رعا یو حقوق  یقیاشخاص حق  هیکل

 .شوندیتا شش ماه محكوم م یتجار تیاز فعال تیبه ممنوع یسال و اشخاص حقوق كیبه حرفه خود تا 

جرم است و مرتكيب بيه مجيازات از   هاآناطالعات    یقانون و افشا  نیموجب ابه  شدهی  اندازراه  یهابه اطالعات سامانه  رمجازیغ  یهرگونه دسترس  -1  تبصره

 .شودیشش ماه تا دو سال حبس محكوم م
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قانون جرم است و مرتكب به شش ماه تا دو سال انفصال موقيت از  نیموضوع ا یهادر سامانه ریبا تأخ  ایناقص    ایوارد نمودن اطالعات خالف واقع    -2  تبصره

 .شودیمحكوم م یو عموم یخدمات دولت

 یاسيالم  یگمرک جمهور)  ییداراو    یصنعت، معدن و تجارت، امور اقتصاد  یهاوزارتخانه  یوزارت اطالعات و با همكار  قیاست از طر  ستاد موظف  -3  تبصره

 د.یقاچاق اقدام نما یو مبارزه با کاال ییاز سامانه شناسا یبرداراجرا و بهره ه،یبه ته  ربطیذ هایدستگاه ریو سا ی(، بانك مرکزرانیا

 .باشندیسامانه م نیا قیکشور، موظف به ارائه و تبادل اطالعات از طر یو خارج یمراکز مرتبط با تجارت داخل هیکل

و مطيابق  تيأمینقانون  نیا یاز محل درآمدها شودیم ینیبشیکه در بودجه ساالنه پ(  11ماده )ب(  بند )ماده و    نیحكم موضوع ا  یاجرا  یهانهیهز  -4  تبصره

 .دیبه مصرف خواهد رس رسد،یم رانیوزئتیه بیو به تصو شودیم هیته  یستاد و وزارت دادگستر  شنهادیکه به پ یانامهنییآ

 از قاچاق  یریشگ یپ -دوم فصل

 بروز قاچاق کاال و ارز: یهانهیمنظور کاهش زمو به( 5ماده )( 3تبصره )مذکور در  اطالعات مربوط به سامانه یسازكپارچهیها و داده عیمنظور تجمبه -6 ماده

اجيرا و   ه،یياقيدام بيه ته   ربيطیذ  هایدسيتگاه  ریو سيا  رانیيا  یاسيالم  یستاد و گمرک جمهيور  یوزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همكار  -الف

 .دیتجارت نما ندیو نظارت بر فرآ یسازكپارچهیجامع  یافزاراز سامانه نرم یبرداربهره

 .ندیآن اقدام نما قیسامانه به ارائه و تبادل اطالعات از طر نیاز ا یبردارکشور، موظفند با اجرا و بهره یمرتبط با تجارت خارج هایاهدستگ هیکل -تبصره

و  یورود یمباد زیکاال موظفند به تجه  یدقت در کنترل و بازرس  شیها و افزابا هدف کاهش توقف  یو راه و شهرساز  ییو دارا  یامور اقتصاد  یهاوزارتخانه  -ب

 .ندینما اقدامآن  ریونقل و نظااسناد ورود، صدور، عبور، حمل هینمودن کل یكیمناسب و الكترون یونقل به امكانات فنحمل یرهایو مس یخروج

 ،یمناطق مرز یاقتصاد یهاتیو توسعه فعال نانیمرزنش  شتیمع  تیرا با هدف تقو  یمناطق مرز  داریپا  تیتوسعه و امن  حهیستاد، ال  یوزارت کشور با همكار  -پ

 .دهدیارائه م رانیوزئتیو به ه کندیم هیته 

ستاد و اتاق  یبا همكار ،یو خارج یتجارت داخل یبرا یاعتبار یبندو رتبه یاعتبارسنج كپارچهیسامانه  جادیوزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است، با ا -ت

سامانه فوق با هيدف   قیاز طر  ار  یو ابطال کارت بازرگان  دیصدور، تمد  رانیا  یاسالم  یجمهور  یو اتاق تعاون مرکز  رانیا  یدن و کشاورزو معا  عیو صنا  یبازرگان

 .دینما یاز بروز تخلفات و قاچاق کاال و ارز سامانده یریشگیپ

انبارهيا و مراکيز   هیدار کردن کلبه شناسه  یافزاربا استفاده از سامانه نرم  ربطیذ  یاجرائ  هایدستگاه  یوزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همكار  -ث

 .دینما دامققاچاق ا یکاالها ییاماکن با هدف شناسا نیاز ا یو خروج یورود یکاالها زانیکاال و ثبت مشخصات مالك کاال، نوع و م ینگهدار

بيه  یها و خورها و انضباط بخشاسكله  لیو تكم  زیو تجه   یعضو آن، به سامانده  یاجرائ  هایدستگاهستاد و    یموظف است با همكار  یوزارت راه و شهرساز  -ج

 .دیتردد و توقف شناورها اقدام نما

کياال بيه  یاونقل جادهحمل لیشناورها و وسا زیونقل سوخت به تجه حمل تیریستاد، وزارت نفت و ستاد مد یموظف است با همكار  یوزارت راه و شهرساز  -چ

 .دیشده اقدام نما یمسافت ط یو کنترل مصرف سوخت بر مبنا ابیرد یسامانه فن

از قاچاق کاال، ميدنظر  یریشگیستاد را با هدف پ ینهادشیپ یهاتیگمرکات، اولو شیبرنامه آما یاجرا یموظف است در راستا ییو دارا یوزارت امور اقتصاد  -ح

 قرار دهد.

 اقدامات الزم را معمول دارد. یاز استفاده مكرر از اسناد گمرک یریجلوگ یمكلف است برا رانیا یاسالم  یگمرک جمهور -خ

قانون مقررات صادرات و  یاجرائ نامهنییآ( 1ماده )در کارگروه   یشنهادیپ  یکاالها  ینمودن سود بازرگان  یبر منطق  یستاد مبن  شنهادیپ  بیدر صورت عدم تصو  -د

 قرار دهد. رانیوزئتیهستاد را در دستور کار  شنهادیارتكاب قاچاق، پ یاقتصاد یهازهیحسب درخواست ستاد، با هدف کاهش انگ تواندیواردات، دولت م

 .رسدیم رانیوزئتیه بیو به تصو شودیم هیمربوط ته  هایدستگاه یماده توسط ستاد با همكار نیا یاجرائ نامهنییآ -تبصره

 را به عمل آورد: ریارز اقدامات ز رمجازیو کنترل بازار مبادالت غ یریشگیموظف است در جهت پ یبانك مرکز -7 ماده

 لیقب نیاز ا یو موارد ین عبورو مبادله در داخل کشور، همراه مسافر، همراه رانندگا یارز قابل نگهدار زانیو اعالم م نییتع -الف

 هاآن تیفعال یابیو رصد و ارز هایصراف یسامانه اطالعات مال جادیا -ب

اشيخاص  یکه تقاضا دینما جادیا یاگونهمبادله آزاد ارز را به  یآن، بازارها  تیکفاو در صورت عدم  تأمیناشخاص را    ازیدولت مكلف است ارز مورد ن  -1  تبصره

 گردد. تأمین یاز طرق قانون یو عبور یارز مسافر لیاز قب

مطيابق قيانون  نیممنوع است و با ميرتكب  ،یصنف  یاشخاص و واحدها  لهیوستوسط دولت به  شدهنییمجاز تع  یعرضه و فروش ارز، خارج از واحدها  -2  تبصره

 .شودیرفتار م

 .کندیم نییدولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تع -3 تبصره

در  ییمراجيع قضيا  صیو بيه تشيخ  باشندیموجب قانون، متكفل امر مبارزه با قاچاق کاال و ارز مکه به  یاز مأموران  تیمنظور حمادولت موظف است به  -8  ماده

بودجيه هرسيال  نیدر قيوان یفیرد شوند،یمواجه م گرانید اینسبت به خود و  یو مال یجان انیمربوط با ز یو قانون  یضوابط ادار  تیضمن رعا  فهیوظهنگام انجام
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 .دینما ینیبشیستاد پ یبرا

 دییيو پيس از تأ یکاشف به استناد گزارش بيدو هایدستگاهتوسط   فیرد  نیاست. اعتبارات ا  یمستثن  یاز شمول قانون محاسبات عموم  فیرد  نیموضوع ا  اعتبار

 .شودیم نهیستاد هز

 هياتیمتناسب با حجم فعال باشند،یقانون متكفل مبارزه با قاچاق کاال و ارز م نیموجب اکه به  ییهادستگاه  هیکل  یانسان  یهاهیاز سرما  انتیمنظور صبه  -9  ماده

 :ابدییانجام م ریاقدامات ز رسد،یستاد م بیکه به تصو یبر اساس دستورالعمل

 از آنان انتیدانش کارکنان و ص یمنظور ارتقاضمن خدمت به یهاآموزش -الف

 صورت موقتمسئول در امر مبارزه با قاچاق کاال و ارز به هایدستگاهبا  یهمكار یتخصص الزم برا یافراد باتجربه و دارا یریکارگبه -ب

 کارکنان یو روان یسالمت روح یمنظور ارتقابه یفرهنگ -یرفاه یهابرنامه یاجرا -پ

 :اندموظفمحوله،  یذات فیعضو ستاد عالوه بر وظا هایدستگاه -10 ماده

 آورند:را به عمل ریستاد در امر مبارزه با قاچاق کاال و ارز، اقدامات ز یمورد با هماهنگ حسب

 ق کاال و ارزتمام امور مربوط به مبارزه با قاچا یریگیو پ یهماهنگ یبا بودجه و امكانات موجود برا یمناسب و تخصص یساختار سازمان جادیا -الف

 کاشف هایدستگاه تیبا محور یآموزش یهاو کارگاه یاو منطقه یسراسر یهاشیرزما یبرگزار -ب

شرط عدم ممانعت از رونيد تجيارت قاچاق به  یکاال  یونقل و مراکز نگهدارورود و حمل  یرهایالزم بر مس  یهاو نظارت  ریپذبیو کاهش نقاط آس  ییشناسا  -پ

 یقانون

 در مبارزه با قاچاق یمقررات صنف یمنظور حسن اجراکاال به عیو نظام توز یصنف یواحدها كپارچهی تیرینظارت بر مد -ت

 کاشف هایدستگاهدر  یمردم یهاگزارش یآورواحد جمع جادیا -ث

 مبارزه یندهایعضو ستاد و اقدام در جهت بهبود فرآ هایدستگاه تیفعال یشناسبیآس یبرا ینظارت و بازرس -ج

از ارتكاب جرم قاچاق کياال و ارز   یریشگیها و پبه پرونده  یدگیدر رس  عیمنظور تسربه  اندموظفحسب مورد،    یحكومت  راتیو سازمان تعز  هیقوه قضائ  -11  ماده

 آورند:را به عمل ریاقدامات ز

 هیقوه قضائ سیبه جرائم قاچاق کاال و ارز توسط رئ یدگیجهت رس ژهیاختصاص شعب و -الف

مصيوب  ناميهنیاسيتخدام قضيات مطيابق آئ طیبه تخلفات قاچاق کاال و ارز متشيكل از افيراد حيائز شيرا  یدگیرس  ژهیو  دنظریو تجد  یاختصاص شعب بدو  -ب

 یحكومت راتیتوسط سازمان تعز رانیوزئتیه

 تيا(  1)  یهامستمر قضات در گروه  ژهیالعاده وفوق(  %80درصد )معادل هشتاد    یحكومت  راتیشعب سازمان تعز  یو اعضا  سیرئ  هژیالعاده وفوق  زانیم  -1  تبصره

 خیمياه از تيار  سيه  رفظي  یدادگسيتر  ریوز  شنهادیاست که به پ  یانامهنیجذب و انتصاب رؤسا و اعضاء مطابق آئ  زی. نحوه پرداخت و نگرددیم  نییتع  یقضائ(  8)

 .رسدیم رانیوزئتیه بیقانون به تصو نیشدن ا االجراالزم

 .شودیم تأمین( 5) ماده( 4) بند از محل اعتبارات موضوع تبصره نیحكم موضوع ا یاجرا یهانهیهز -2 تبصره

و عليل آن،  اجرانشيدهآمده، آراء صادره و احكيام عملبه یدرباره اقدامات قضائ یدادگستر کلسیرئ  قیاز طر  یماهه توسط مراجع قضائسه  یهاارائه گزارش  -پ

 در ستاد هیقوه قضائ ندهیبه نما یمقتض قیقاچاق کاال و ارز به طر  یهادرباره پرونده

 قاچاق کاال و ارز به ستاد یهادر موارد مرتبط با آن سازمان در خصوص پرونده یحكومت راتیماهه توسط سازمان تعزسه یهاارائه گزارش -ت

 آموزش اشخاص در معرض خطر جرائم قاچاق کاال و ارز تیبا اولو یبرنامه آموزش همگان یو اجرا نیتدو -ث

 یعلم یهاپژوهشبا انجام  یکاهش زمان دادرس یعلل گسترش جرم قاچاق کاال و ارز و راهكارها یقضائ یشناسبیآس -ج

 هیقوه قضائ سیقاچاق کاال و ارز توسط رئ یهااحكام پرونده یدر اجرا عیمنظور تسربه یکارگروه نظارت لیتشك -چ

و  سيتیو ب صيدكیاصيل  تیستاد با رعا شنهادیمورد پ یکشورها  تیدر مورد جرم قاچاق کاال و ارز با اولو  ییو قضا  یحقوق  یهاینامه همكارانعقاد موافقت  -ح

 یقانون اساس(  125پنجم )

از قاچاق کاال و ارز دستگاه متبوعيه خيود را   یریشگیساالنه پ  یها، برنامهشدهنییتع  یهاتیدر چهارچوب اولو  اندموظفعضو ستاد    هایدستگاه  هیکل  -12  ماده

 .ندیبه ستاد ارائه نما بیو تصو یجهت بررس

 یفاقد مجوزهيا ایقاچاق  یاز کاالها هاآن صیو تشخ شودیوارد کشور م یقانون فاتیکه با انجام تشر یخارج یکاالها یریو رهگ ییمنظور شناسابه -13  ماده

ثبيت  ،یریيشناسيه رهگ ،شناسيه کياال  افيتیدر  یهایمنوط به ارائه گواه  یتجار  یکاال  صیترخ  راستاندارد،یو غ  یربهداشتیغ  ،یتقلب  ،یجعل  یکاال  لیالزم از قب

 فوق توسط گمرک است. یهاماره شناسهو ش هایگواه

ميذکور قاچياق محسيوب  یصورت کاالها نیا ریدو شناسه است و در غ نیمنوط به نصب ا یفروشدر سطح بازار خرده یواردات  یو فروش کاالها  عیدرهرحال توز

 .شوندیم

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


279 قوانین خاص حقوق جزا و نكات مهم آزمونی /   

 

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

کاال از بيدو ورود تيا سيطح عرضيه   یریو رهگ  ییشناسا  یمرتبط، برا  یتخصص  هایدستگاه  یوزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است با همكار  -1  تبصره

 .دیفراهم نما زبورمرتبط را از سامانه م هایدستگاه یریگو امكان بهره جادیا ،یچندبعد ایدو  نهیاز جمله رمز نینو  یهایاز فناور یریگبا بهره یهاسامان

به کشور واردشده اسيت در هير نقطيه از کشيور  ینیمرزنش یو تعاون یملوان لیاز قب یقانون تیکه با استفاده از هرگونه معاف  ییو فروش کاالها  عیتوز  -2  تبصره

مياده و  6/7/1384مصوب    یزمبادالت مر  یقانون سامانده(  9ماده )  تیکاالها با رعا  نیا  یقانون  فاتی. تشرباشدیم  یریمنوط به نصب شناسه کاال و شناسه رهگ

 .شودیانجام م 22/8/1390مصوب  یقانون امور گمرک (120)

و  ییکاال تیاولو ،یبندعضو آن با لحاظ زمان یاجرائ هایدستگاهستاد و  یماده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكار  نیا  یاجرائ  نامهنییآ  -3  تبصره

 رانیيوز هیئيت بیو بيه تصيو شيودیم هیيهر دستگاه، ظرف سه مياه ته   یفن  یازهاین  صیکاال و نحوه تخص  یبر رو  یریروش نصب شناسه کاال و شناسه رهگ

 .رسدیم

 یهاو وزارتخانيه  یاسيالم  غياتیسازمان تبل  ران،یا  یاسالم  یجمهور  یمایاز جمله سازمان صداوس  یو آموزش  یپژوهش  ،یفرهنگ  ،یغیتبل  هایدستگاه  -14  ماده

 یابالغ یهااستیرا بر اساس س یجیو ترو یقاتیتحق ،یآموزش ،یفرهنگ یهابرنامه اندموظف یو فناور  قاتیوپرورش، علوم، تحقآموزش  ،یفرهنگ و ارشاد اسالم

و  یداخل  دیتول  یبه استفاده از کاال  شیگرا  یبرا  یفرهنگ عموم  یارتقا  ،یداخل  داتیتول  تیفیک  شیستاد با هدف افزا  یهاتیو اولو  یانقالب فرهنگ  یعال  یشورا

 .ندیقاچاق، اجرا نما  یاز مصرف کاال یریجلوگ

 ،یتجيار یهاناميهموافقت یميذاکرات مقيدمات ندیمنظور مبارزه با قاچاق کاال و ارز در فرآبه  اندموظف  المللنیمرتبط در عرصه تجارت ب  هایدستگاه  -15  ماده

 .ندینما تیمصوب ستاد را رعا یهاو برنامه هااستیس ،یونقل و گمرکحمل

مربيوط  هایدسيتگاه ریسيا فیامر مانع از انجام تكال نیو ارائه برآوردها و اطالعات و آمار در امر قاچاق کاال و ارز است. ا  هیته   یستاد، مرجع تخصص  -16  ماده

 .شودینم

 .دینمایم بیمختلف را تصو هایدستگاهآمار و اطالعات  یبندو جمع یخود دستورالعمل نحوه گردآور اراتیستاد در چهارچوب اخت -1 تبصره

 بياریكآن را هر سه مياه  لیو برآورد حجم و تحل اتیکشف زانیآمار و اطالعات قاچاق کاال و ارز از جمله م هیستاد موظف است گزارش مربوط به کل  -2  تبصره

 .دیارائه نما یاسالم یمجلس شورا یاقتصاد ونیسیبه کم

از قاچياق کياال و ارز را در حيل  یریشيگیپ نيهیخود، مصوبات ستاد در زم یپلماسید  یهاتیاز تمام ظرف  یریگوزارت امور خارجه موظف است با بهره  -17  هماد

 .دیتوجه نما هاآنچندجانبه به  ایدو  یهمكار یهانامهموافقت یمذاکرات مقدمات ندیکند و در فرآ تیمبارزه با قاچاق رعا یرو شیمشكالت پ

 و ارز  یاارانه یمجاز، مجاز مشروط،  یقاچاق کاالها -سوم فصل

 :شودیمحكوم م ریز ینقد یهامهیارز، به جر ایآن شود، عالوه بر ضبط کاال  ینگهدار ایهر شخص که مرتكب قاچاق کاال و ارز و حمل و  -18 ماده

 تا دو برابر ارزش کاال كی ینقد مهیجر مجاز:  یکاال -الف

 تا سه برابر ارزش کاال كیمعادل  ینقد مهیجر  مجاز مشروط: کاالی – ب

 معادل دو تا چهار برابر ارزش کاال ینقد مهیجر :یاارانهی کاالی – پ

و جریميه نقيدی آن  یالیير یدو تا چهار برابير بهيا ،یارز خروج ینقد مهیجر ،آن یالیر یتا دو برابر بها كی ،یارز ورود ینقد مهجری :ارز –  (94الحاقی  )  ت

 خرید، فروش یا حواله ارز، دو برابر بهای ریالی آن

 .شودیماده محكوم م نیمقرر در ا یهاو مرتكب به حداقل مجازات ممنوعماده  نیقاچاق موضوع ا یعرضه و فروش کاال -(94اصالحی ) 1 تبصره

 رانیوزئيتیه بیو بيه تصيو شيودیم هیيو صنعت، معيدن و تجيارت ته  ییو دارا  یامور اقتصاد  یهاوزارتخانه  شنهادیبا پ  یاارانهی  یفهرست کاالها  -2  تبصره

 .رسدیم

 .دیمجاز مشروط را اعالم نما یصنعت، معدن و تجارت مكلف است فهرست کاالها وزارت -3 تبصره

ی نفتی و دارویی خيارج هافرآوردهتجاری مانند  صورتبه رندیگیمخرید، فروش، حمل یا نگهداری کاالهایی که موضوع قاچاق قرار   -(  94الحاقی  )4تبصره  

. دولت مكلف شودیماز ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب و مرتكب عالوه بر ضبط کاالی مزبور حسب مورد به حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده محكوم 

 را تصویب نمایید. ازیموردنء شدن این قانون دستورالعمل االجراالزمرف مدت دو ماه از تاریخ است ظ

 هایصيراف( این قانون حسب مورد توسيط واحيدهای صينفی یيا 18نگهداری، عرضه یا فروش کاال و ارز قاچاق موضوع ماده ) -(94الحاقی مکرر ) 18ماده  

 :شودیمارز به ترتیب زیر جریمه تخلف محسوب و مرتكب عالوه بر ضبط کاال و 

 جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش کاال یا بهای ریالی ارز قاچاقمرتبه اول:  -الف 

 جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش کاال یا بهای ریالی ارز قاچاق مرتبه دوم: -ب 

متخليف صينفی و  عنوانبيهنصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسيب  و قاچاقجریمه نقدی معادل شش برابر ارزش کاال یا بهای ریالی ارز مرتبه سوم:    -ج  

 تعطیل محل کسب به مدت شش ماه
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وجود نداشته باشد تمام کاال ضبط و پس از کسر   كیمخلوط شود و امكان تفك  گرید  یقانون با کاال نیا( 18ماده )قاچاق موضوع   یکاال کهیدرصورت -19 ماده

 .شودیقاچاق از حاصل فروش به مالك مسترد م ریغ یبه نسبت کاال یقانون یهانهیهز ریساماده مذکور و   یهامهیجر

 (18موضوع ماده ) یمورداستفاده در حمل قاچاق کاال هینقل لیوسا -20 ماده

 :گرددیضبط م ریبه شرح ز ییو هوا ییایدر ،ینیقانون، اعم از زم نیا

 باشد. شتریب ای الیر (100.000.000) ونیلیم صدكیقاچاق مكشوفه  یارزش کاال کهیسبك درصورت هینقل لیوسا -الف

 باشد. شتریب ای الیر (300.000.000) ونیلیم صدیقاچاق مكشوفه س یارزش کاال کهیدرصورت ینیزم نیسنگ مهین هینقل لوسای – ب

 باشد. شتریب ای الیر (900.000.000) ونیلیمصد قاچاق مكشوفه نه یارزش کاال کهیدرصورت ییایو در ییهوا نیسنگ مهین هینقل لوسای – پ

 باشد. شتریب ای الیر (1.000.000.000) اردیلیم كیقاچاق مكشوفه  یارزش کاال کهیدرصورت ینیزم نیسنگ هینقل لوسای – ت

 باشد. شتریب ای الیر (3.000.000.000) اردیلیمقاچاق مكشوفه سه  یارزش کاال کهیدرصورت ییایو در ییهوا نیسنگ هینقل لوسای – ث

 ینقيد  ميهیجر  ،یابالغ حكم قطع  خیظرف دو ماه از تار  هیعلمحكومٌ  کهیو درصورت  شودیم  فیتوق  هینقل  لهیاز موارد فوق وس  ریدر غ  -  (94الحاقی  )1تبصره  

ی معادل حداکثر جيزای اقهیوثدر هر مرحله از رسیدگی چنانچه متهم  .  گرددیبه مالك مسترد م  یبرداشت و مابق  هینقل  لهیمورد حكم را نپردازد از محل فروش وس

 .شودیمنقدی تودیع نماید از وسیله نقلیه رفع توقیف 

 نیاز مبالغ ا شتریب ایمذکور حداقل سه بار تكرار شود و ارزش کاال در مجموع معادل   هینقل  لیاز انواع وسا  كیارتكاب جرم قاچاق با هر    کهیدرصورت  -2  تبصره

 .شودیضبط م هینقل لهیباشد وسماده  

 .رسدیم رانیوزئتیه بیو به تصو شودیم هیته  یوزارت راه و شهرساز شنهادیماده به پ نیدر ا هینقل لیوسا قیمصاد -3 تبصره

 یسابقه مرتكب ثابت شيود بيا عليم و اطيالع ماليك بيرا لیاز قب یاز مرتكب قاچاق باشد و از قرائن ریغ یمتعلق به شخص  هینقل  لهیوس  کهیدرصورت  -4  تبصره

 ینقيد ميهیآن بيه جر زشلك مسيترد و معيادل اربه ما  هینقل  لهیصورت وس  نیا  ریو در غ  شودیضبط م  هینقل  لهیقرارگرفته است، وس  یو  اریارتكاب قاچاق در اخت

 .گرددیمرتكب اضافه م

 ایو  شودیم لیتحو هیفقیول یبه نهاد مأذون از سو هینقل لهیوس نیالمالك باشد، عمجهول ایو  یصاحب متوار ایبالصاحب  هینقل لهیوس  کهیدرصورت  -5  تبصره

حسياب حاصيل از آن به وهو وجي رسيدیبه فروش م یكیو فروش اموال تمل یآورمزبور توسط سازمان جمع یمجوز فروش از نهاد مأذون کاال اخذو   یبا هماهنگ

 .شودیم زیوار هیفقیول ینهاد مأذون از سو

( 1000000)  ونیيلیدستگاه کاشيف معيادل ده م  هیاول  صیقانون، برابر تشخ  نیا(  18ارز مكشوفه موضوع ماده )  ایقاچاق و    یارزش کاال  کهیدرصورت  -21  ماده

کاال ضيبط و بيه  ،و حسب مورد دیجلسه کشف قو در صورت استنكاف، مراتب در صورت  رسدیمتهم م  یجلسه کشف به امضادر صورت  دیکمتر باشد با ق  ای  الیر

 یاسيالم یجمهيور  یشده توسط بانيك مرکيزحساب مشخصو ارز مكشوفه به  شودیم  لیتحو  یكیو فروش اموال تمل  یآورجلسه به سازمان جمعهمراه صورت

 .گرددیاز اوراق به متهم ابالغ م یو رونوشت زیوار رانیا

 نیيی. تيا تعدیياعتيراض نما میتصم نیبه ا شهرستان محل کشف یحكومت راتیابالغ در اداره تعز خیظرف ده روز از تار تواندیارز م ایصاحب کاال و   -1  تبصره

 شود. یکاال نگهدار نیع دیبا ،یحكومت راتیسازمان تعز یقاچاق از سو یقطع فیتكل

قيانون  نیا( 18موضوع ماده ) ینقد مهیارز به جر ایو باالتر عالوه بر ضبط کاال و   مرتبه سوم  یماده در صورت تكرار برا  نیمرتكب قاچاق موضوع ا  -2  تبصره

 .گرددیمحكوم م

 .ردیگیپاداش تعلق نم ایالكشف تحت عنوان حق یماده وجه  نیموضوع ا اتیبه کشف -3 تبصره

 ممنوع  یهاکاال قاچاق –چهارم فصل

بفروشد، عالوه بر ضبط کاال به شرح  ای دیحمل نما ای یممنوع قاچاق را نگهدار یکاال ایممنوع گردد  یهرکس مرتكب قاچاق کاال -(94اصالحی  )  22  ماده

 :شودیمجازات م( 24و )( 23و مواد ) ریز

 ممنوع قاچاق یمعادل دو تا سه برابر ارزش کاال ینقد یباشد، به جزا الیر (10.000.000) ونیلیارزش کاال تا ده م کهیدرصورت -الف

 یمعادل سيه تيا پينج برابير ارزش کياال  ینقد  یباشد به جزا  الیر(  100.000.000)  نویلیم  صدكیتا  (  10.000.000)  ونیلیارزش کاال از ده م  کهیدرصورت  -ب

 ممنوع قاچاق

 یاز شش ماه تا دو سال حيبس و بيه جيزا  شیباشد به ب  الیر  (1.000.000.000)  اردیلیم  كیتا  (  100.000.000)  ونیلیم  صدكیارزش کاال از    کهیدرصورت  -پ

 ممنوع قاچاق یمعادل پنج تا هفت برابر ارزش کاال ینقد

معيادل هفيت تيا ده برابير ارزش  ینقيد یباشد به دو سال تا پنج سال حبس و به جزا  الیر  (1.000.000.000)  اردیلیم  كیاز    شیارزش کاال ب  کهیدرصورت  -ت

 ممنوع قاچاق  یکاال

تجاری( مشروبات الكلی مشمول بندهای )الف( و )ب( این ماده باشد مرتكب عيالوه بير جریميه نقيدی )ارزش عرفی    کهیدرصورت  -(94اصالحی  )  1  تبصره
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 .شودیممقرر در این ماده به مجازات حبس از شش ماه تا یك سال محكوم 

 .شودیممنوع، ضبط م یوجوه حاصل از قاچاق کاال -2 تبصره

. شيودیضيبط م رد،یيگیممنيوع مورداسيتفاده قيرار م  یارتكاب قاچاق کاال  لیتسه   ایمنظور قاچاق  ممنوع به  یکه جهت ساخت کاال  یآالت و ادوات  -3  تبصره

 .باشدیتبصره نم نیمرتكب قرار نداده باشد، مشمول حكم ا اریکننده مالك نبوده و مالك عامداً آن را در اختکه استفاده یموارد

 یو بصير یقمار و آثار سيمع لیآالت و وسا رمجاز،یطور غاز ماهواره به  افتیدر  زاتیتجه   ،یفرهنگ  -یخیاموال تار  ،یمشروبات الكل  -(94الحاقی  )  4  تبصره

 .باشدیمو احكام مقرر برای این ماده  هامجازاتساخت تجهیزات دریافت از ماهواره نیز مشمول ممنوع است.   یکاال قیمبتذل و مستهجن از مصاد

قانون نشود،  نیا( 24ماده )مشمول حكم مندرج در   کهیمرتكب باشد، درصورت  تیقاچاق ممنوع که در مالك  یکاالها  یمحل نگهدار  -(94الحاقی  )  5  تبصره

ت و را نپردازد، حسب مورد از محيل فيروش آن برداشي  ینقد  مهیجر  ،یصدور حكم قطع  خیظرف دو ماه از تار  هیعلمحكوم  کهیو درصورت  شودیو پلمب م  فیتوق

 .شودیمی معادل حداکثر جزای نقدی تودیع کند از محل نگهداری رفع توقیف اقهیوثدر هر مرحله از رسیدگی چنانچه متهم . شودیبه مالك مسترد م یمابق

مزبور، در صيورت  یمورداستفاده در قاچاق کاال هینقل لهیگردد وس( 22ماده )پ( و )ت( ) یبندها طیقاچاق مكشوفه مشمول شرا یکه کاال  یدر موارد  -23  ماده

 :شودیضبط م ر،یز طیاز شرا كیوجود هر 

 مورداستفاده، متعلق به شخص مرتكب قاچاق باشد. هینقل لهیوس -الف

حمل  یعامداً، آن را جهت استفاده برا هینقل لهیدر امر قاچاق، ثابت شود که مالك وس هینقل لهیمالك وس ایقرائن ازجمله سابقه مرتكب و  ای لیبا استناد به دال -ب

 مرتكب قرار داده است. اریقاچاق در اخت  یکاال

 .شودیمرتكب اضافه م ینقد مهیبه مالك مسترد و معادل ارزش آن به جر هینقل لهیفوق، وس موارد ریغ در -تبصره

 یگيرید اریيقاچياق در اخت یکياال یتوسط مالك عامداً جهيت نگهيدار ایمتعلق به مرتكب بوده و  کهیممنوع درصورتقاچاق   یکاال  یمحل نگهدار  -24  ماده

قاچياق  یارزش کياال بيرارزش ملك از پنج برا نكهیمشروط به ا گردد،یباشد، مصادره م الیر( 1.000.000.000) اردیلیم كیاز  شیقرارگرفته باشد و ارزش کاال ب

و  ردیگیاصل ملك، مورد مصادره قرار م متیشده به ق یقاچاق نگهدار یکاال متیصورت ملك به مقدار نسبت پنج برابر ق  نیکه در ا  نباشد  شتریشده ب  ینگهدار

ميذکور مصيادره  تیفیسوم ارتكاب، به ک در مرتبه ابدی یقطع تیمنظور استفاده شود و محكوم نیچنانچه ارزش کاال کمتر از مبلغ مذکور باشد و حداقل دو بار به ا

 .گرددیم

 .شودیافزوده م یو ینقد یشده به جزا یقاچاق نگهدار یمرتكب بدون اطالع مالك از آن محل استفاده کند، از سه تا پنج برابر ارزش کاال کهیدرصورت

 هیقيوه قضيائ سیرئي دییيقيانون بيه تأ نیيشدن ا االجراءالزمخیو حداکثر ظرف سه ماه از تار  شودیم  هیته   هیماده توسط قوه قضائ  نیا  یاجرائ  نامهنییآ  -تبصره

 .رسدیم

 وانياتیو مقيررات بيه صيدور ح  نیدر قوان  شدهینیبشیپ  باتیترت  ریسا  تیو عدم رعا  ستیزطیاز سازمان حفاظت مح  یمجوز قانون  اخذهرکس بدون    -25  ماده

 یاجيزا زیو ن رزندهیغ ایطور زنده به یمهاجر وحش ای یاعم از بوم  یرشكاریو غ  یپرندگان شكار  ،یانواع موجودات آبز  اب،یو کم  یدر معرض نابود  ،یعاد  یوحش

 یقاچياق کياال شود، هرچند عمل او منجر به خروج موارد مذکور از کشور نشيود، بيه مجيازات ریصدور و خارج نمودن دستگ نیدر ح ایمبادرت کند،    واناتیح  نیا

 است. ستیزطیبر عهده سازمان حفاظت مح واناتیح نیا قیمصاد نییتع. گرددیممنوع محكوم م

 نیيیتع  التیآن توسيط سيازمان شي  قیو مصياد  زانیکه م  یاریخاو  انیو ماه  اریو صدور خاو  یعرضه، فروش، حمل، نگهدار  ه،یته   ،یآورعمل  د،یص  -26  ماده

 ممنوع است. یسازمان مشمول مجازات قاچاق کاال نیبدون مجوز ا شود،یم

 ،یدنیآشيام  ،یخيوراک  یهياميواد و فرآورده  ،یپزشك  زاتیها، ملزومات و تجه که اقدام به واردات و صادرات دارو، مكمل  یحقوق  ای  یقیهر شخص حق  -27  ماده

 .شودیمحكوم م ریقاچاق به شرح ز یبه مجازات کاالها دینما یقانون فاتیبدون انجام تشر یو بهداشت یشیآرا

 :ستیوارده ن یهاو خسارت هیمجازات مانع از پرداخت د نیا

مشيمول مجيازات قاچياق   یپزشيك  زاتیيها، ملزومات و تجه مكمل  ،«(بیولوژیك»ی زیستی  هافرآورده)یی  دارو  یهاقاچاق مواد و فرآورده  -(94الحاقی  الف )

 .باشدیقانون م نیا( 22ماده )ممنوع موضوع   یکاالها

مكليف اسيت نسيبت بيه   کنندهیدگیباشد، مرجع رسي  یو بهداشت  یشیآرا  ،یدنیآشام  ،یخوراک  یهاقاچاق مكشوفه شامل مواد و فرآورده  یکاال  کهیدرصورت  -ب

 .هداستعالم پاسخ د نیموظف است ظرف ده روز به ا یهداشت، درمان و آموزش پزشكمذکور اقدام و وزارت ب یکاالها یاستعالم مجوز مصرف انسان

مياده ب( بنيد )گردد جرم قاچاق مشمول مجازات منيدرج در  یدر خصوص مصرف انسان  یو درمان  یبهداشت  یمجوزها  اخذمكشوفه مذکور موفق به    یکاال  هرگاه

مشيمول  وشيده سيالمت ميردم شناختهمضير به ایيگذشيته و  مصرفخیفاسد، تار ،یتقلب یمكشوفه، کاال یصورت کاال نیا  ریقانون خواهد شد و در غ  نیا(  18)

 .باشدیممنوع م  یمجازات قاچاق کاالها

 .باشدیم ماده نیا و احكام مقرر در هامشمول مجازات زیفروش محصوالت فوق ن یاعرضه  ،یحمل، نگهدارساخت،  -(94اصالحی ) 1 تبصره

بهداشت، درمان و  یهاوزارتخانه شنهادیبا پ یاستعالم مجوز مصرف انسان یالزم از کاال برا  زانیاجرا و م  یماده در مورد چگونگ  نیا  یاجرائ  نامهنییآ  -2  تبصره

 .رسدیم رانیوزئتیه بیتصوقانون به  نیشدن ا االجراالزم خیو حداکثر ظرف سه ماه از تار شودیم هیصنعت، معدن و تجارت و ستاد ته  ،یآموزش پزشك
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 یاو حرفه افتهیقاچاق سازمان  -پنجم فصل

 ریيز بیيقيانون بيه ترت نیيا( 22ماده )مندرج در  ینقد یمرتكب عالوه بر جزا ابد،یارتكاب  افتهینحو سازمان ممنوع به یقاچاق کاالها کهیدرصورت -28  ماده

 :شودیمحكوم م

 روز تا شش ماه حبس كیبه نودو( 22ماده )الف( بند )در خصوص  -الف

 از شش ماه تا دو سال حبس شیبه ب( 22ماده )ب( بند )در خصوص  -ب

 مذکور یبه حداکثر مجازات حبس مندرج در بندها( 22ماده ))پ( و )ت(  یدر خصوص بندها -پ

 یهارا بر عهده دارند، حسب مورد به حداکثر مجازات افتهیگروه سازمان یسردستگ ایو  تیهدا ،یدهماده نقش سازمان نیکه در ارتكاب جرائم ا  یکسان  -تبصره

 .شوندی)الف( و )ب( محكوم م یمقرر در بندها

قيانون،  نیيا( 18موضيوع مياده ) یهاقاچاق شود، عالوه بر مجازات افتهیارز به نحو سازمان  ایو    یاارانهیمجاز، مجاز مشروط،    یکاالها  کهیدرصورت  -29  ماده

 .شودیمحكوم م ریز یهاحسب مورد مرتكب به مجازات

 شیارزش کاال ب  کهیروز تا شش ماه حبس و درصورت  كیباشد به نودو  الیر (100.000.000) ونیلیم صدكیمجاز مشروط تا  ایمجاز    یچنانچه ارزش کاال -الف

 از شش ماه تا دو سال حبس شیاز مبلغ مذکور باشد به ب

از مبليغ  شیارزش کياال بي کهیباشد به دو سال تا پنج سال حيبس و درصيورت  الیر  (100.000.000)  ونیلیم  صدكیارز تا    ای  یاارانهی  یچنانچه ارزش کاال  -ب

 بند نیمذکور باشد به حداکثر مجازات مذکور در ا

مقيرر در  یهيارا بر عهده دارند، حسب مورد به حيداکثر مجازات  افتهیگروه سازمان  یسردستگ  ایو    تیهدا  ،یدهکه در جرائم فوق نقش سازمان  یکسان  -تبصره

 .شوندیالف( و )ب( محكوم م) یبندها

با عليم بيه ميؤثر بيودن آن  ای رانیا یاسالم یقصد مقابله با نظام جمهوربه افتهیسازمان ایو  یصورت انفرادارتكاب قاچاق کاال و ارز به  کهیدرصورت  -30  ماده

 19/9/1369کشيور مصيوب  یدکشور شود، موضوع مشمول قانون مجازات اخاللگيران در نظيام اقتصيا یدر نظام اقتصاد و منجر به اخالل گسترده  ردیصورت گ

 .شودیو مرتكب طبق مقررات قانون مزبور مجازات م گرددیم

 تيأمین یبرا میرمستقیغ ای میجرائم را به نحو مستق  نیو سود حاصل از ا  دیاحراز شود مرتكب جرائم قاچاق کاال و ارز با علم و عمد، عوا  کهیدرصورت  -31  دهما

قانون حسب مورد  نیمقرر در ا یهازاتنموده است، عالوه بر مجا  نهیهز  ایمعاند با نظام اختصاص داده    یهاگروه  تیو تقو  یمل  تیامن  هیو اقدام عل  سمیترور  یمال

 .گرددیمحكوم م االرضیفمفسد  ایبه مجازات محارب 

و تا هفتادوچهار ضيربه  ینقد یارز قاچاق، به حداکثر جزا  ایعالوه بر ضبط کاال و    شوند،یمحسوب م  یاحرفه  یقانون قاچاقچ  نیکه مطابق ا  یکسان  -32  ماده

 :شوندیمحكوم م ریشرح ز حبس به یهاو مجازات یریشالق تعز

 الیر (1.000.000.000) اردیلیم كیکاال و ارز با ارزش تا  یروز تا شش ماه حبس برا كینودو -الف

 الیر (1.000.000.000) اردیلیم كیاز  شیکاال و ارز با ارزش ب یاز شش ماه تا دو سال برا شیب -ب

مياده   نیيمقيرر در ا  قانون حسب مورد به نصف حداکثر حبس  نیا(  22مندرج در ماده )  یهاممنوع عالوه بر مجازات  یکاالها  یاقاچاق حرفه  نیمرتكب  -تبصره

 .شوندیمحكوم م

 جرائم مرتبط  -ششم فصل

و فيروش   یآوراسناد سازمان جميع  لیاسناد از قب  ریو سا  یپلمب گمرک  ای(، مهروموم  یتالیجید)  یرقوم  ای  یاعم از کتب  یهرکس در اسناد مثبته گمرک  -33  ماده

صيادرات و  ازیيميورد ن یمجوزهيا ریثبت سفارش و سا ،یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشك ران،یا یصنعت قاتیاستاندارد و تحق  یمؤسسه مل  ،یكیاموال تمل

را مورد استفاده قرار دهد، حسب مورد عيالوه بير مجيازات حيبس ميذکور در  هاآنبودن،  یبا علم به جعل ایدد و مرتكب جعل گر  ،یریواردات، شناسه کاال و رهگ

 .شودیموضوع اسناد مجعول محكوم م یمعادل دو تا پنج برابر ارزش کاال ینقد یبه جزا یقانون مجازات اسالم

استفاده مكرر از آن اسناد، جرم محسوب و مرتكب به مجازات   نیکاال استفاده شده است و همچن  صیکه قبالً در ترخ  یگمرک  لیاسناد اص  دوفروشیخر  -تبصره

 .شودیفوق محكوم م

 اگير عميل ميذکور از د،یيمقاوميت نما ایيمقابليه   یارز قاچاق، در مواجهه با مأموران کاشف به هر نحو  ایمالك کاال و    ایشخص حامل    کهیدرصورت  -34  ماده

ارتكاب قاچاق، به شش ماه تا دو سال حيبس و تيا هفتادوچهيار ضيربه  یمقرر برا یهامردم نباشد عالوه بر مجازات  تیدست بردن به سالح و سلب امن  قیمصاد

 .شودیشالق محكوم م

عيالوه بير  نيد،یمعاونيت در ارتكياب نما ایشرکت  ایدولت، خود مرتكب قاچاق شوند و   یوصول درآمدها  ایکاشف    هایدستگاهمأموران    کهیدرصورت  -35  ماده

 .شوندیمحكوم م زیقانون به مجازات مختلس ن نیمجازات قاچاق مقرر در ا
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تلس محسوب و به مجيازات در حكم مخ  ندیو مقررات عمل نما  نیبرخالف قوان  ای  یمرتكبان خوددار  بیکه با علم به ارتكاب قاچاق از تعق  یمأموران  -1  تبصره

ن صورت به مجازات یباشد که در ا  یدتریمستلزم مجازات شد  یگریموجب قانون دمگر آنكه عمل مرتكب به  گردندیمحكوم م  یاموال دولت  نیمختلس  یمقرر برا

 .شوندیمحكوم م دتریشد

مشمول  زین یكیو فروش اموال تمل یآورمؤثر در امر مبارزه با قاچاق کاال و ارز از جمله ستاد و سازمان جمع  هایسازمانها و  دستگاه  یکارکنان تمام  -2  تبصره

 .شوندیآن م( 1ماده و تبصره ) نیحكم ا

 مقررات مربوط به دستگاه کاشف و کشف کاال  -هفتم فصل

 :شوندیمحسوب م کاشف در امر قاچاق ،یمحوله قانون فیدر حدود وظا ریز هایدستگاه -36 ماده

 یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشك -الف

 یوزارت جهاد کشاورز -ب

 یدر محدوده اماکن گمرک رانیا یاسالم جمهوری گمرک – پ

 دکنندگانیکنندگان و تولمصرف تیسازمان حما -ت

 ستیزطیسازمان حفاظت مح -ث

 یدستعیو صنا یگردشگر ،یفرهنگ راثیسازمان م -ج

 رانیا یاسالم  یجمهور یبانك مرکز -چ

 رانیا ینفت  یهاپخش فرآورده یشرکت مل -ح

 رانیا التیش یشرکت سهام -خ

 رانیا اتیشرکت دخان -د

 .شوندیخود کاشف محسوب م یمحوله قانون فیدر حدود وظا زین نیضابط -تبصره

موجيود در  یو کاالهيا یحفاظت اماکن گمرک یبرا رانیا یاسالم یگمرک جمهور کلسینظر رئ ریکشور ز یهاقانون، حفاظت گمرک نیموجب ابه  -37  ماده

ميذکور در  طیبيا شيرا و فیو مأموران آن در حدود وظا لیمسلح، تشك یروهایمجوز از ستاد کل ن اخذمبارزه با قاچاق در محدوده آن اماکن با   یو امور اجرائ  هاآن

 .شوندیمحسوب م یضابط خاص قضائ یفریک یدادرس نییقانون آ

و بيا حكيم سيتاد کيل  یانتظيام یرویيفرمانده ن  دییپس از تأ  رانیا  یاسالم  یگمرک جمهور  کلسیرئ  شنهادیکشور به پ  یهاحفاظت گمرک  سیرئ  -1  تبصره

 .شودیمسلح منصوب م یروهاین

 یاسيالم یجمهور یانتظام یرویاست که توسط ن  یموجب دستورالعملسالح به  یریکارگکشور، حمل و به  یهاحفاظت گمرک  یروهاین  حینحوه تسل  -2  تبصره

 .رسدیمسلح م یروهایستاد کل ن بیو به تصو شودیم هیته  رانیا

قيرائن و اميارات موجيود از جمليه   یدولت بر مبنا  یمأمور وصول درآمدها  یدستگاه اجرائ  ایکاشف    یهرگاه در زمان کشف جرم قاچاق دستگاه اجرائ  -38  ماده

واقيع   ریيز  یهاتیاز وضيع  یكيیدهند کيه جيرم در    یاحتمال قو  ای  ندیمكشوفه احراز نما  یمورد استفاده در ارتكاب جرم، حجم و ارزش کاال  زاتیو تجه   لیوسا

 :ندیاعالم نما یبه مقام قضائ یانجام اقدامات قانون یور براموضوع را با ذکر قرائن و امارات مزب نیاست مكلفند ا دهیگرد

 افتهیصورت سازمانوقوع جرم به -الف

 از متهم ریغ یاشخاص ایو سود حاصل از آن به شخص  دیعوا ایقاچاق  یتعلق کاال –ب

 سابقه ارتكاب جرم قاچاق توسط متهم -پ

 یهياگروه  ،یاصيل  یهابنا بر اعالم دسيتگاه کاشيف، شيبكه  ایخود    ،یقضائ  صالحیمرجع ذ  یبا هماهنگ  اندموظف  یانتظام  یرویوزارت اطالعات و ن  -39  ماده

 .ندینما قاتیتحق لیپرونده و تكم لیو اقدام به تشك ییرا شناسا هاآن یهاییقاچاق کاال و ارز و دارا افتهیسازمان

 .ندیرفتار نما یفریک یدادرس نییقاچاق طبق قانون آند در مبارزه با جرائم امكلف نیضابط -40 ماده

محيل   ایيارز قاچياق    ایحمل کاال و    لیند اموال مكشوفه و وساامكلف  نیقانون، هنگام کشف قاچاق، ضابط  نیا(  21موارد منطبق با ماده )  یاستثنابه  -41  ماده

مالك و حيامالن  قاچاق،ارز  ایمشخصات کاال و  قیجلسه کشف را با ذکر دقو پلمب کنند و صورت فیقانون حسب مورد توق نیآن را مطابق ا  یو اختفا  ینگهدار

 کنند. دیجلسه کشف قمتهمان برسانند و در صورت استنكاف، مراتب را در صورت ایمتهم  یو به امضا ندینما میتنظ هاآن

را نيزد  یميیضمن تحت نظر قيرار دادن ميتهم، پرونيده تنظ  ،یریساعت از زمان دستگ  وچهارستیظرف ب  یترسبالفاصله و در صورت عدم دس  اندمكلف  نیضابط

 .ندیمرجع صالح ارسال نما

جلسه کشف موضوع را صورت  میپس از کشف بالفاصله با تنظ  اندموظفباشند،    یدادگستر  نیضابط  اراتیکاشف فاقد اخت  هایدستگاهکه    یدر موارد  -1  تبصره

 اطالع دهند. یمراجع قضائ ای نیبه ضابط یجهت اقدام قانون
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بيا ارزش  ییهادر پرونده نیباشد و همچن یتبان ایادله، فرار متهم    یاختفا  میب  کهیقانون، درصورت  نیا(  21ماده )  یاستثناجرائم مقرر به  ریدر مورد سا  -2  تبصره

 است. یمتناسب با مجازات مقرر الزام قهی، صدور قرار وثالیر( 100.000.000) ونیلیم صدكی یقاچاق مكشوفه باال  یکاال

به انبارها و امياکن  یاز مرجع قضائ یپس از کسب مجوز بازرس توانندیم  نیارز قاچاق، ضابط  ایبر وجود کاال و    یدر صورت داللت قرائن و امارات قو  -42  ماده

و  نيدینما کشيف قاچياق اقيدام ومحل  یبا حضور صاحب محل نسبت به بازرس المقدوریارز قاچاق وارد شوند و حت  ایکاال و    ینگهدار  ایمحل اختفاء  و مستغالت  

 به مرجع صالح ارجاع دهند. یدگیحسب مورد جهت رس

 است. یارز قاچاق مكشوفه الزام ایافراد حاضر و مشخصات کاال و  ،یامر مانند ساعت بازرس اتیمحل با ذکر جزئ یجلسه بازرسصورت میتنظ -1 تبصره

 ماده ندارد. نیبه مجوز موضوع ا یازین ،یاز اماکن عموم یبازرس -2 تبصره

 یتميام یو با همكار صالحیدستور از مرجع ذ  اخذبا    اندموظف  نیاست، ضابط  یمتوار  اینشده و    ییکه صاحب کاال و ارز قاچاق شناسا  ییهادر پرونده  -43  ماده

 یدگیمرجع رس  صالح،یذوصول پرونده به مراجع    خیماه از تار  كیظرف    جهیمالك اقدام کنند و در صورت عدم حصول نت  ییبالفاصله به شناسا  ربط،یذ  ینهادها

 .دیرا صادر نما یمقتض یقانون رأ نیو مطابق مقررات ا یدگیرس یابیصورت غبه دیبا  صالح

 به جرائم یدگیقاچاق مكشوفه مانع رس یالمالك، ضبط کاالمجهول ایو  یقاچاق مكشوفه بالصاحب، صاحب متوار  یهابه پرونده  یابیغ  یدگیدر رس  -1  تبصره

 .ستیکاال ن  مالك

 ای لیتحو هیفقیول یبه ستاد مأذون از سو ناًیمزبور ع  یالمالك باشد، کاالمجهول ایو  یقاچاق مكشوفه بالصاحب، صاحب متوار  یکاال کهیدرصورت -2  تبصره

 .شودیم زیحساب آن نهاد وارو وجه آن به دهینهاد مزبور به فروش رس یحسب درخواست رسم

 به جرم قاچاق  یدگی مراجع صالح رس -هشتم فصل

در  یانفصال از خدمات دولت  ایممنوع و قاچاق کاال و ارز مستلزم حبس و    یقاچاق کاالها  ،یاو حرفه  افتهیبه جرائم قاچاق کاال و ارز سازمان  یدگیرس  -44  ماده

 دادسرا و دادگاه انقالب است. تیصالح

متهميان متعيدد داشيته و  ،یااسيت. چنانچيه پرونيده یحكومت راتیسازمان تعز تیبه آن در صالح یدگیقاچاق کاال و ارز، تخلف محسوب و رس  یهاپرونده  ریسا

 .شودیم یدگیمراجع رس نیدر ا زیاشخاص ن ریباشد، به اتهامات سا یمرجع قضائ تیاز آنان در صالح یكیبه اتهام  یدگیرس

 تیدر صيالح یبيه جيرم ارتكياب یدگیشود رسمحرز  قاتیو انجام تحق یحكومت راتیپس از ارجاع پرونده به سازمان تعز کهیدرصورت  -(94اصالحی  تبصره )

مقيام ميافوق شيعبه در سيازمان تعزیيرات  دیيتائکند. این قرار پس از خود را صادر  تیمكلف است بالفاصله قرار عدم صالح  هیالاست، شعبه مرجوعٌ  یمرجع قضائ

. همچنيین در شيودیارسيال م صيالحیذ یقضيائ به مرجيع ماًیمستق پروندهو حكومتی و یا در صورت عدم اعالم نظر آن مقام ظرف مدت یك هفته، قطعی است 

و شيعب سيازمان تعزیيرات  گيرددیمبه مرجع ميذکور ارسيال  ماًیمستقی در صالحیت تعزیرات حكومتی است، پرونده قضائمواردی که پرونده به تشخیص مرجع  

 .باشندیمی مكلف به رسیدگی حكومت

 است. یمستثن 21/1/1379( مصوب یدر امور مدنانقالب )و  یعموم یهادادگاه یدادرس نییقانون آ( 28ماده )تبصره از شمول  نیمقررات ا

 یو رأ یدگیرس دیپرونده با لیماه از زمان تحو كیظرف  هاآن دنظریو شعب تجد یحكومت  راتیتعز  ،یهرکدام از شعب دادسرا و دادگاه انقالب اسالم -45 ماده

صورت حسب مورد  نیدر ا هداشته باشد ک یشتریبه زمان ب ازین  قاتیشدن تحق  لیتكم  گر،یتخلف و علل د ایکه حسب نوع جرم  یرا صادر کنند، مگر موارد  ینهائ

 صورت مكتوب به مقام مافوق گزارش دهد.را به ریموظف است علت تأخ کنندهیدگیمرجع رس

 .گرددیدرجه سه م تا یانتظام تیگزارش موجب محكوم نیارسال ا عدم

 یهيابه پرونده  یدگیدر رس  یمراجع قضائ  اریهمان اخت  یحكومت  راتیاست شعب تعز  یدگیصالح به رس  یحكومت  راتیکه سازمان تعز  یموارد  هیدر کل  -46  ماده

 است. شدهحیتصر یدستور مقام قضائ اخذضرورت قانون به نیکه در ا یمزبور را دارند جز در موارد

کيه در قيانون  یارتكاب اعمال ای تیجز در موارد اثبات سوءنبه  یحكومت  راتیقاچاق کاال و ارز سازمان تعز  یهابه پرونده  یدگیرس  ژهیشعب و  یاعضا  -1  تبصره

 .رندیگیقرار نم یقضائ بیدر آراء صادره تحت تعق یقانون فیوظا یفایجرم است، در رابطه با ا

در دادسيرا و   شيوندیقاچاق کاال و ارز مرتكب م  یهابه پرونده  یدگیکه در مقام رس  یحكومت  راتیشعب سازمان تعز  یاتهامات رؤسا و اعضا  هیبه کل  -2  تبصره

 .شودیم یدگیمرکز رس  یهادادگاه

 نییدولت حسب مورد، در مورد تع یمأمور وصول درآمدها  هایسازمان  ریسا  ایاز مدارک پرونده به گمرک    یضمن ارسال رونوشت  کنندهیدگیشعبه رس  -47  ماده

 .دینمایاحراز جرم قاچاق استعالم م یبرا یاسناد ابراز یارز مكشوفه و بررس ایارزش کاال و 

اسيتعالم،   افتیدر  خیدولت موظف است ظرف ده روز از تار  ی. سازمان مأمور وصول درآمدهاگرددیمذکور و متهم ابالغ م  هایسازمانبه    یدگیوقت رس  نیهمچن

ميذکور  نيدهیمنوط به حضيور نما یدگیجلسه رس لی. درهرصورت، تشكدینما یمعرف یدگیحضور در جلسه رس یبرا زیخود را ن یحقوق  ندهیپاسخ آن را ارسال و نما

 .ستین

 (100.000.000)  ونیلیم  صدكیاز    شیقاچاق مكشوفه ب  یکه ارزش کاال  ییهاپرونده  ایو    یاحرفه  افته،یممنوع، سازمان  یقاچاق کاال  یهادر پرونده  -48  ماده

از جمليه  ،یمقتضي رقاز طي یاحتمال ینقد یاموال متعلق به متهم در حدود جزا فیو توق  ییمكلف است نسبت به صدور دستور شناسا  یدگیاست، مرجع رس  الیر
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موظفند ظرف پنج روز پاسخ الزم را  زیطرف استعالم ن مراجع. دیو سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام نما  هابانكاسناد و امالک، مخابرات،  استعالم از ادارات ثبت

 اعالم کنند. یدگیبه مرجع رس

قاچياق کياال و  یهابه پرونده یدگیرس ژهیو دنظریشعب تجد سیرئ ،یحكومت راتیقاچاق در سازمان تعز یهابر پرونده یمنظور اعمال نظارت قضائبه  -49  ماده

 .شوندیمنصوب م شانیا الغبا اب هیقوه قضائ سیپس از موافقت رئ ینُه قضائ هیپا یقضات دارا نیاز ب یدادگستر ریوز دییسازمان پس از تأ سیرئ شنهادیارز به پ

ميوارد جهيت   ،یدادگستر  ریوز  ایسازمان    سیصادر شود با درخواست رئ  یدر موارد مشابه احكام مختلف  راتیتعز  دنظریتجد  ژهیکه از شعب و  یدر موارد  -تبصره

 .گرددیکشور ارسال م یعال وانید یعموم ئتیبه ه هیوحدت رو جادیا

ميوارد آراء  ریسا  دراست.    یباشد، قطع  الیر(  000/000/20)  ونیلیم  ستیکمتر از ب  هاآندر مورد قاچاق کاال و ارز که ارزش    راتیتعز  یآراء شعب بدو  -50  ماده

 است. یدنظرخواهیقابل تجد هیعلابالغ با درخواست محكوم خیروز از تار ستیشعب ظرف ب

 است. یفریک یدادرس نییمطابق قانون آ یحكومت راتیدر شعب تعز یدنظرخواهیجهات تجد -1 تبصره

 .ستین یمراجع قضائ ریو سا یعدالت ادار وانیاعتراض در دقاچاق کاال و ارز قابل یهادر مورد پرونده یحكومت راتیآراء صادره از شعب تعز -2 تبصره

ابيالغ و پيس از  خیروز از تيار سيتیبر برائيت ميتهم باشيد ظيرف ب  یمبن  کهیو دادگاه انقالب درصورت  یحكومت  راتیتعز  یآراء صادره از شعب بدو  -3  تبصره

 است. یدنظرخواهیعنداللزوم دستگاه کاشف، قابل تجد ایستاد و  ایدولت  یدستگاه مأمور وصول درآمدها ایدرخواست دادستان 

مربوطيه ارجياع  دنظریياز شيعب تجد  یكيیمجيدد بيه    یدگیرس  یاستان برا  یدادگستر  کلسیرئ  ای  یحكومت  راتیسازمان تعز  سیرئ  یحسب مورد از سو  پرونده

 است. االجراالزمو  یقطع دنظریشعبه تجد یرأ. شودیم

ی با قانون یا عيدم رأهرگاه دلیلی بر عدم انطباق    اندشدهی قطعی  دنظرخواهیتجدآراء بدوی قطعی یا آرائی که به لحاظ عدم    هیدر کل  -(94الحاقی  )4تبصره  

 تقاضای تجدیدنظر کند. تواندیمن موجود باشد، رئیس سازمان تعزیرات حكومتی تناسب جریمه نقدی با قانو

 .شودیرفتار م یفریک یدادرس نییاست، مطابق قانون آ نشدهینیبشیقانون پ نیدر ا یو ضوابط دادرس طیکه شرا یموارد هیدر کل -51 ماده

، اصل کنندهیدگیظرف ده روز از زمان طرح پرونده در مرجع رس  اندمكلف  کنند،یاستناد م  یمنظور رد اتهام قاچاق به اسناد مثبته گمرککه به  یمتهمان  -52  ماده

 .ندیآن سند را ارائه نما

هيا ارائيه شيود مهلت نیيکه خارج از ا یاست. به اسناد دیبه مدت ده روز قابل تمد  گرید  باریكحداکثر    کنندهیدگیمرجع رس  صیموجه به تشخ  مهلت با عذر  نیا

 .شودیداده نم یاثر بیترت

 از قاچاق یاموال ناش -نهم فصل

را  ییو هيوا ییایيدر ،ینيیاعم از زم هینقل لیو وسا رمنقولیاموال منقول و غ هیقاچاق مكشوفه و کل یکاالها اندموظف نیکاشف و ضابط  هایدستگاه  -53  ماده

و  فیيجلسه کشيف و توقصورت تقانون، همراه با رونوش نیا( 56ماده )موضوع  هینقل لیممنوع و وسا یکاال یاستثنابه شوند،یم فیقانون، توق  نیا  یکه در اجرا

 .ندینما یكیو فروش اموال تمل یآورسازمان جمع لیارزش کاال، بالفاصله پس از کشف، تحو هیاول صیتشخ

 است. یقطع یقاچاق منوط به صدور رأ یکاال نموده و فروش کاال یسازمان اقدام به نگهدار نیا

 هیيفقیول یمزبور به نهاد مأذون از سو یکاال نیالمالك باشد، عمجهول ایو  یصاحب متوار ایقاچاق مكشوفه بالصاحب   یکه کاال  یموارد  هیدر کل  -1  تبصره

و وجيوه  رسيدیم وشبيه فير یكيیو فروش اميوال تمل یآورمزبور توسط سازمان جمع یمجوز فروش از نهاد مأذون کاال  اخذو    یبا هماهنگ  ایو    شودیم  لیتحو

 .شودیم زیوار هیفقیول یحساب نهاد مأذون از سوحاصل از آن به

کيه ميرور زميان   ییکاالها  ایو    وریاحشام و ط  االشتعال،عیسر  الفساد،عیسر  یموظف است در مورد کاالها  یكیو فروش اموال تمل  یآورسازمان جمع  -2  تبصره

 به فروش برساند. مربوطبالفاصله کاال را بر اساس مقررات  کننده،یدگیمجوز فروش از مرجع رس اخذپس از  شود،یم هاآندر  یفیو ک یکمّ راتییتغ جادیسبب ا

و پيس از فيروش آن وجيه  ردیيبگ لیيقاچاق مكشوفه را از دستگاه کاشف تحو  ینفت  یهاموظف است فرآورده  ینفت  یهاپخش فرآورده  یشرکت مل  -3  تبصره

 .دینما زیکل کشور وار یدارحاصله را به خزانه

حساب آن را به حكم تیو پس از قطع دینما زیوار یبانك مرکز یاز سو شدهنییحساب تعدستگاه کاشف مكلف است ارز مكشوفه به ظنّ قاچاق را به  -4  تبصره

 کند. زیکل کشور وار یدارخزانه ژهیو

 .شودیماده باشد، مطابق تبصره مذکور اقدام م نیا( 1تبصره )در  دشدهیق قیتبصره از مصاد نیوجوه موضوع ا کهیدرصورت

صيورت حسيب  نیا  ریآن و در غ  افتیمستحق در  ن،یبرائت متهم و حكم به استرداد کاال، صاحب کاال در صورت وجود ع  یقطع  یدر موارد صدور رأ  -54  ماده

 ميتیق مسيتحق ميت،ینبوده، در خصوص پرداخيت ق زیقانوناً جا ایفروش شرعاً   کهیروز فروش بوده و درصورت  متیکاال به ق  یبها  ایمثل    افتیمورد مستحق در

 .گرددینم ست،ین زیقانوناً جا هاآنکه فروش  ییماده شامل کاالها نی. حكم اباشدیم االداءومی

 .شودیمقررات مربوط به صاحب آن مسترد م تیبا رعا یحساب بانك مرکزبه یزیکه موضوع ماده مرتبط با قاچاق ارز باشد، ارز وار یدر موارد -تبصره

 است. یانهیو قرنط یبهداشت ،یمنیا ،یاز جمله ضوابط فن یضوابط قانون هیکل تیقاچاق منوط به رعا  یفروش کاال -55 ماده

و  ربيطیمجيوز از مراجيع ذ اخيذبازار لطمه وارد نكند، پيس از  یواقع ازیو ن یو تجارت قانون دیفروش کاال مطابق ضوابط فوق بالمانع باشد و به تول  کهیدرصورت
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 .شودیفروخته م یكیو فروش اموال تمل یآورزمان جمعقانون، توسط سا نیا( 13موضوع ماده ) نهینصب رمز

 .رسدیم رانیوزئتیه بیو به تصو شودیم هیماده توسط ستاد ته  نیا یاجرائ نامهنییآ

 یقرار دارد ماننيد کاالهيا هیفقیول یاز جمله نهاد مأذون از سو گرید یها و نهادهاسازمان اریدر اخت نیقاچاق که وفق قوان کاالهای از  دسته  آن  درباره  –  تبصره

 .دینما تیرا رعا ونقان نینهاد مربوط موظف است در فروش اموال مذکور مقررات ا ایالمالك، سازمان و مجهول یقاچاق بالصاحب و صاحب متوار

آن   نیقاچياق ممنيوع و همچني  یاست و کاالهيا  یانهیو قرنط  یبهداشت  ،یمنیا  ،یقاچاق مكشوفه که فاقد ضوابط فن  یمعدوم کردن کاالها  ایصدور    -56  ماده

و به  شودیم هیاست که توسط ستاد ته   یانامهنییبرابر آ  زندیلطمه م  یو تجارت قانون یداخل دیکه فروش آن در کشور به تول( 54ماده )موضوع   یبخش از کاالها

 .رسدیم رانیوزئتیه بیتصو

 یمقررات عموم  -دهم فصل

 .شودیمحسوب م یجرائم اقتصاد قیقاچاق کاال و ارز از مصاد -57 ماده

ارز قاچاق، مرتكب حسب ميورد عيالوه بير  ایکاال و  نیقانون در خصوص کاال و ارز، در صورت موجود نبودن ع نیجرائم و تخلفات موضوع ا  هیدر کل  -58  ماده

 .شودیماده نم نیمشمول ا رز. موارد خارج از اراده مرتكب در تلف کاال و اشودیمحكوم م زیمقرر، به پرداخت معادل ارزش کاال و ارز ن یهابه مجازات تیمحكوم

 کهیزا با مأموران کاشف باشيد، درصيورتمسلحانه مرتكبان قاچاق با انواع سالح گرم و آتش یریارز قاچاق، همراه با درگ  ایکشف کاال و    کهیدرصورت  -59  ماده

مرتكيب قيرار   اریيسابقه مرتكب معلوم شود که مالك عامداً آن را جهت ارتكاب قاچاق در اخت  لیاز قب  یبا استناد به قرائن  ایمتعلق به مرتكبان باشد و    هینقل  لهیوس

صورت خودرو بيه ماليك مسيترد و معيادل  نیا ریغ در. شودیبه نفع دستگاه کاشف جهت استفاده در امر مبارزه با قاچاق ضبط م  یئداده است، با حكم مرجع قضا

 .شودیمرتكبان افزوده م ایمرتكب  ینقد یارزش آن به جزا

 ند،یمقرر اقدام ننما یهامهیبه پرداخت جر یالغ حكم قطعاب  خیروز از تار  ستیقانون ظرف ب  نیمقرر در ا  ینقد  یهامهیمحكومان به جر  کهیدرصورت  -60  ماده

 ایينشود و  ییشناسا یاموال چنانچهو  شودیبه مالك مسترد م یو مابق اخذ هیعلمحكوم شدهییفروش اموال شناسا ایشده و سپرده یهاقهیاز محل وث  ینقد  مهیجر

احكيام  یاجيرا یحسب مورد با دستور قاضي  یفریک  یدادرس  نییمذکور مطابق قانون آ  یمورد حكم، وصول نشود، جرائم نقد  مهیباشد و جر  مهیجر  زانیکمتر از م

بيه  شيوندیقانون انتخياب م نیا( 49ماده )به روش مندرج در    یپنج قضائ  هیپا  یقضات دارا  نیکه از ب  یحكومت  راتیاحكام تعز  یاجرا  یقاض  ایمربوطه    یدادسرا

 باشد. شتریاز پانزده سال ب دینبا ینقد ی. درهرصورت حبس بدل از جزاشودیم لیحبس تبد

حوزه  یهااز دادگاه یشعب ایبه حبس به شعبه  ینقد یجزا لیبر تبد  یپرونده جهت صدور حكم مبن  یحكومت  راتیدر مورد احكام صادره از شعب تعز  -1  تبصره

 .ندیمعمول نما یتا ظرف ده روز نسبت به مورد، اقدام مقتض گرددیارجاع م شودیم نییتع هیقوه قضائ سیمربوطه که توسط رئ یقضائ

 .گرددیپس از اتمام حبس وصول م یحت ه،یعلاز محكوم یاموال ییدر صورت شناسا یلیمازاد بر حبس تبد ینقد یجزا -2 تبصره

به پرونده  یدگیو رس بیدادستان، تعق قیجرائم مرتبط حسب مورد از طر ایقانون و  نیمربوط به جرائم موضوع ا  یهادر خصوص پرونده  تواندیستاد م -61 ماده

 .دیتقاضا نما کنندهیدگیاحكام، از مراجع رس یتا مرحله اجرا لیرا از بدو تشك

 یتوسيط بانيك مرکيز یارز اعالمي  یرا بير اسياس نيرخ برابير  یواردات  یدولت مكلف است، فهرست ارزش کاالها  یسازمان مأمور وصول درآمدها  -62  ماده

 قرار دهد. هیارزش اول نییتع یمرتبط برا یقضائ نیکاشف و ضابط هایدستگاه هیکل اریصورت ساالنه در اختبه

 .شودیاعالم م ربطیرخ دهد، توسط سازمان ذ یاعمده راتییتغ یواردات یدر طول سال در فهرست ارزش کاالها کهیدرصورت

 است. یمطابق قانون مجازات اسالم ،یلیو تكم یتكرار ارتكاب قاچاق و معاونت آن و مجازات تبع ایحكم تعدّد و  -63 ماده

 حذف شد. 1394قانون سال  موجببه -64 ماده

 زیدر قاچاق کاال و ارز باشد و مالك ن هاآناز استفاده  ،یمحل نگهدار ای هینقل لهیاز اطالع مالك وس یآن حاک ریو نظا یجاساز لیاز قب یچنانچه قرائن -65 ماده

و در ميورد  شيودیقيانون، ضيبط م نیا( 20به شرح مندرج در ماده ) هینقل لهیمرتكب، وس یباشد عالوه بر حداقل مجازات مقرر برا  اوردهیاقدام بازدارنده به عمل ن

 .گرددیآن اعمال م یهاقانون و تبصره نیا( 22ممنوع، ماده ) یکاال یضبط محل نگهدار

بيه ماليك مسيترد  یبرداشيت و ميابق هياآنمورد حكم را نپردازد، از محل فروش  ینقد یجزا ،یصدور حكم قطع خیظرف دو ماه از تار هیعلمحكوم  کهیدرصورت

 .گرددیم

 ینقيد یرا از کيل جيزا كیيقاچاق، سهم هير  یعالوه بر حكم به ضبط کاال یدگیمرجع رس ند،یچند نفر در ارتكاب قاچاق شرکت نما ایچنانچه دو   -66  ماده

 .شودیم افتیدر تیبه نسبت مالك زیآن ن یرفته باشد بها نیقاچاق، از ب ارز ایکاال  کهیو درصورت دینمایو به پرداخت آن محكوم م نییتع

 .گرددیشالق مقرر محكوم م ایبه مجازات حبس و  شرکااز  كیداشته باشد، هر  زیشالق ن ایمجازات حبس و  یارتكاب چنانچه جرم -تبصره

عالوه بر  ،یو شخص حقوق کندیارز قاچاق مكشوفه اقدام م ایمرجع صدور حكم نسبت به ضبط کاال و  ابد،یارتكاب   یاگر قاچاق توسط شخص حقوق -67 ماده

 :شودیمحكوم م ریز بیترت به یقیشخص حق یمقرر برا مهیحسب مورد به دو تا چهار برابر حداکثر جر ،ینقد یبه جزا تیمحكوم

 یتا دو سال و در مرتبه دوم انحالل شخص حقوق كیاز  یشخص حقوق تیممنوع و ارز در مرتبه اول ممانعت از فعال ریغ  یدر مورد قاچاق کاال -الف
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 یانحالل شخص حقوق افته،یسازمان ایممنوع و   یدر مورد قاچاق کاال -ب

 .ستندین یو مشارکت در اداره شخص حقوق سیو تا پنج سال مجاز به تأس ابندییم یقطع تیماده محكوم نیافراد موضوع ا -1 تبصره

مرتكيب قاچياق را عيالوه بير  رانیکارکنيان و ميد کننده،یدگیرسي، مرجع باشد میمأمور به خدمات عمو ایوابسته به دولت   ،یچنانچه شخص حقوق  -2  تبصره

 .دینمایمحكوم م یردولتیغ یو عموم یموقت از خدمات دولت ایانفصال دائم  ای تیمربوط حسب مورد به محروم  یهامجازات

شيخص  ییاز محل دارا هامهیبه قاچاق اقدام گردد، جر یمنافع شخص حقوق تأمین یبرا ایو  ابدیتعلق  یاگر منافع حاصل از قاچاق به شخص حقوق  -3  تبصره

 .شودیوصول م یحقوق

 ری. منظيور از ميدشيودیعميل م یمطابق قانون مجازات اسيالم زیکه از عمل مباشران، علم و اطالع داشته باشد ن یشخص حقوق ریدر خصوص مد  -4  تبصره

 را دارد. ینظارت بر شخص حقوق ای یریگمیتصم ای یندگینما اریاست که اخت یکس یشخص حقوق

 قانون است. نیحسب مورد حداقل مجازات قاچاق کاال و ارز موضوع ا عالوه بر ضبط کاال یا ارز مجازات شروع به قاچاق، -(94اصالحی ) 68 ماده

حرکيت بيه  یقيرائن و اميارات قیيقبل از ورود از طر ایداخل  رانیا یاسالم یتحت نظارت جمهور یهاممنوع به آب یحامل کاال  هینقل  لیچنانچه وسا  -تبصره

 .شودیماده محكوم م نیانجام شود، حامل به مجازات شروع به جرم موضوع ا یرانیا یشناورها یاقدامات فوق با همكار ایاحراز شود و  رانیمقصد ا

مقيرر در   یهامرتكب، عالوه بر مجازات  تیوه، دفعات ارتكاب جرم و شخصنح  ط،یبا توجه به شرا  تواندیحسب مورد م  صالحیذ  کنندهیدگیمرجع رس  -69  ماده

 :دیمحكوم نما ریز یهاتیچند مورد مرتبط از محروم ای كیمجازات، به  لیعنوان تكمرا به یقانون، و نیا

 ابطال دائم: ایموقت  قیتعل -الف

 یکارت بازرگان -1

 یکارت مبادالت مرز -2

 یکارت ملوان -3

 یکارالعملحق ای یبرداربهره س،یپروانه کسب، تأس -4

 ونقلپروانه حمل -5

 ییو هوا ییایدر ،ینیزم هینقل لیوسا یرانندگ نامهیگواه -6

 و تجارت شهیدائم محل کسب و پ ایموقت  لیتعط -ب

 تا پنج سال كیحرف خاص از  ایاز اشتغال به حرفه  تیمحروم -پ

 تا پنج سال كیاز  یاشخاص حقوق یرعاملیو مد رهیمدئتیدر ه تیعضو ایشرکت و  سیاز تأس تیمحروم -ت

 خروج از کشور تا پنج سال تیممنوع -ث

حمل   ایمرتكب قاچاق کاال    هاآن  انیمتصد  ای  رانیکه مد  یالمللنیو ب  یونقل داخلها و مؤسسات حملدر مورد شرکت  صالحیذ  کنندهیدگیمرجع رس  -70  ماده

قانون به شرح  نیدر ا قررم یهامرتكب عالوه بر مجازات تینحوه، دفعات ارتكاب جرم و شخص  ط،یاند با توجه به شراشده یفاقد اسناد مثبته گمرک یخارج  یکاال

 :دینمایحكم م ریز

 انیمتصد ای رانیاشتغال مد تیمرتبه اول سه تا شش ماه محروم -الف

 انیمتصد ای رانیاشتغال مد تیسال محروم كیمرتبه دوم شش ماه تا  -ب

 تیيمنظور منحرف گيردد در مرتبيه اول، فعال  نیو هدف آن به ا  تیفعال  س،یپس از تأس  ایشود و    سیقصد قاچاق تأسشرکت و مؤسسه به  کهیدرصورت  -تبصره

 .گرددیمو در صورت تكرار، شرکت منحل  شودیم قیسال تعل كیشرکت سه ماه تا 

 یحبس و شالق در جيرائم قاچياق کاالهيا  یهاو مجازات  ستین  فیو تخف  قیقابل تعل  کنندهیدگیمرجع رس  یقانون از سو  نیمقرر در ا  ینقد  یجزا  -71  ماده

 .باشدینم قیقابل تعل زیقانون ن نیموضوع ا افتهیو سازمان یاممنوعه، حرفه

سير  یریدستگ ایبا اقرار خود موجبات کشف کاال و ارز و   ،یمقدمات  قاتیاند، در مراحل تحققانون شده  نیکه مرتكب جرائم موضوع ا  یهرگاه اشخاص  -72  ماده

در مجيازات  ایمعاف  انونق نیموضوع ا یفرهایضمن ضبط کاال و ارز قاچاق از ک ،یدگیمرجع رس صیمتهمان را فراهم کنند، بنا به تشخ  ریقاچاق و سا  یهاشبكه

 .شودیمتناسب داده م فیآنان تخف

و  یآوراطالعات محكومان قاچياق کياال و ارز در مرکيز فين گاهیپا ربط،یبه سوابق محكومان و ارائه آن به مراجع ذ  عیسر  یمنظور ثبت و دسترسبه  -73  ماده

 .گرددیم لیتشك هیقضائ قوه اطالعات

ثبيت   گاهیپا  نیمحكومان را در ا  یراجع به قاچاق کاال و ارز، مشخصات فرد  یهاتیمحكوم  یقطع  یرأ  افتیمحض دربه  اندمكلفاحكام    یاجرا  یواحدها  یتمام

 .ندینما

 وجود داشته باشد. نیها و استفاده کاربران طرفباشد که امكان تعامل داده یبه نحو دیبا هیو قوه قضائ یحكومت راتیسازمان تعز نیاطالعات ب  مبادله

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


 کنونی حقوق محشی آزمونی قانون مجازات اسالمی در نظم /288

 

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

و حيداکثر  شيودیم هیته  هیو قوه قضائ یحكومت راتیاست که توسط سازمان تعز یانامهنییموجب آها بهبه داده ربطیمراجع ذ ینحوه و سطوح دسترس  -بصرهت

 .رسدیم هیقوه قضائ سیرئ بیقانون، به تصو نیشدن ا االجراالزم خیظرف سه ماه از تار

قانون مورد  نیقاچاق موضوع ا یهابه پرونده یدگیرس یکه برا یمراجع ریدولت و سا یکاشف و مأمور وصول درآمدها  هایدستگاه  میمسئوالن مستق  -74  ماده

 یینسبت به پاسخگو الموصول استع خیروز از تار ستیچنانچه ظرف ب رند،یگیدولت قرار م یدستگاه مأمور وصول درآمدها ایو  کنندهیدگیمرجع رس  یخطاب کتب

مگير  گردنيد،یمحكوم م یبعد یهادر نوبت یبه مجازات منع اشتغال در شغل خود در نوبت اول و انفصال موقت تا شش ماه از خدمات دولت  ند،یمستند اقدام ننما

 .باشدیها ممراکز استان یدادگستر یفریمحاکم ک تیحامر در صال نیبه ا یدگیبوده است. رس یعدم ارسال پاسخ، مستند به عذر موجه قانون ندیاثبات نما نكهیا

 یرا در واحيدها  دهیيدآموزش  یقيانون ميأموران انتظيام  نیاحكام موضوع ا  یابالغ و اجرا  یموظف است برا  رانیا  یاسالم  یجمهور  یانتظام  یروین  -75  ماده

 روهياین  نیيا  تقراراسي  یامكانيات الزم را بيرا  اندموظف  یحكومت  راتیو سازمان تعز  ی. وزارت دادگستردیمستقر نما  یحكومت  راتیو تعز  هیاحكام قوه قضائ  یاجرا

 فراهم کنند.

 حذف شد. 1394قانون سال  موجببه -76 ماده

 یحكيومت راتیيقانون نحوه اعمال تعز ،یبا اصالحات بعد 29/12/1312قاچاق مصوب  نیقانون، قانون مجازات مرتكب نیء شدن ااالجراالزم  خیاز تار  -77  ماده

مصوب  ییایدر یتورمو هینقل طیاز عمل قاچاق توسط وسا  یریمصلحت نظام، قانون راجع به جلوگ  صیمجمع تشخ  12/2/1374راجع به قاچاق کاال و ارز مصوب  

، 24/12/1382مصوب  یقانون نظام صنف( 62ماده )، 24/10/1370مصوب  یكیو فروش اموال تمل یآورسازمان جمع سیقانون تأس( 36و )(  35، مواد )9/8/1336

قيانون حفاظيت از ( 22ماده )بند )د(    ،23/11/1373از ماهواره مصوب    افتیدر  زاتیتجه   یریکارگبه  تیقانون ممنوع(  9و بند )ب( ماده )(  8ماده )،  (3تبصره ماده )

قانون مربوط به مقررات اميور ( 3و اصالح ماده ) (1تبصره به ماده ) كیقانون الحاق ( 3ماده )( 1، تبصره )14/6/1374مصوب  رانیا یاسالم یجمهور  یمنابع آبز

دولت  یاز مقررات مال یبخش میبه قانون تنظ یقانون الحاق مواد(  12ماده )( 4و )( 2، )(1) ی، بندها10/12/1379مصوب  یدنیو آشام  یو خوردن  ییو دارو  یپزشك

 19/4/1348گارد بنادر و گمرکات مصيوب  لیو تشك یرانیسازمان بنادر و کشت یو استخدام  یمال  اراتیقانون اخت(  7و )(  6، )(5، )(4، )(3، مواد )5/8/1384مصوب  

 .شودیانقالب نسخ م یشورا 14/9/1358 بانحالل گارد بنادر و گمرکات مصو یقانون حهیو ال

نيزد  یاژهیيحسياب وبه یوصيول یهاميهیو جر یضيبط لیاز فروش کاال و ارز قاچياق، وسيا یوجوه ناش لیقانون از قب نیا یمبالغ حاصل از اجرا  هیکل  -تبصره

 .گرددیم زیکل کشور وار یدارخزانه

قاچاق  متكفل امر مبارزه با هایدستگاه ریمبارزه با قاچاق کاال و ارز متناسب با تأث  یبرا  الیر(  200.000.000.000)  اردیلیم  ستیساالنه تا مبلغ دو  ،یزیوجوه وار  از

 هایدسيتگاهکاشيفان،  انیيم رسيد،یم رانیوزئتیه بیتصو و به شودیم هیته  یستاد و وزارت دادگستر شنهادیپ  که به  یانامهنییشده مطابق آارائه  یهاو برنامه

 .گرددیم نهیهز کنندهیدگیو مراجع رس ربطیذ

 .شودیم لیمبلغ در مهرماه هرسال متناسب با نرخ تورم کشور نسبت به سال قبل تعد نیا

 موارد است. ریالكشف در هر پرونده دو برابر ساپرداخت وجوه مربوط به حق بیگردند، ضر یمعرف کنندهیدگیو به مرجع رس ییشناسا یکه متهمان اصل یموارد در

و پرداخيت  نیيیميذکور تع ناميهنییقيانون در آ نیموضوع ا یمترتبه بر کاال یهانهیهز ریسا تأمینو    یمحل نگهدار  نهیکارمزد فروش و نحوه محاسبه هز  زانیم

 .شودیم

محسوب و مرتكب بيه مجيازات مقيرر در  یدر اموال دولت یرقانونیاز موارد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، تصرف غ  ریماده در غ  نیو اختصاص وجوه موضوع ا  مصرف

 .شودیمحكوم م یقانون مجازات اسالم

 .دیگزارش نما یاسالم یمجلس شورا یو حقوق یو قضائ یاقتصاد یهاونیسیبه کم باریكتبصره را هر شش ماه  نیموظف است عملكرد ا ستاد

 

 

 

 یی شوپول قانون مبارزه با 
 15/ 1397/10 اصالحات با  11/2/ 1386مصوب 

 

 رود:اصطالحات مندرج در این قانون در معانی مشروح زیر به کار می  –(1397/10/15 یاصالح)1 ماده

جرم محسوب شود. از منظر این قانون تخلفات مذکور در قيانون   1392/2/1قانون مجازات اسالمی مصوب  (  2ي جرم منشأ: هر رفتاری است که مطابق ماده )  الف

 شود.مبارزه با قاچاق کاال و ارز با اصالحات بعدی جرم محسوب می

ن حق اعم و هر نوع منفعت یا امتیاز مالی و همچنین کلیه اسناد مبیّ مشروع ریغمادی، منقول یا غیرمنقول، مشروع یا ي مال: هر نوع دارایی اعم از مادی یا غیر  ب

 از کاغذی یا الكترونیكی نظیر اسناد تجاری، سهام یا اوراق بهادار.

ميالی تروریسيم  تيأمینآید از قبیل مالی که از جرائم اقتصيادی و جيرم  به دستپ ي مال حاصل از جرم: هر مالی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از جرم منشأ 

 شودحاصل می
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 آمده از جرم است.دسته برای ارتكاب جرم اختصاص داده شده است در حكم مال بههمچنین، مال موضوع جرم یا مالی ک

 این قانون.( 6و )( 5ت ي اشخاص مشمول: اشخاص مذکور در مواد )

بیيل در معيرض خطير قيرار دارنيد از ق ییشيوپولصيورت نقيدی انجيام داده و از نظير ث ي مشاغل غیرمالی: مشياغلی کيه شياغلین آن معيامالت زیيادی را به

 قیمت.محصول گران هر نوعجات و قیمتی، فروشندگان عتیقه یهافرشکنندگان مسكن یا خودرو، طالفروشان، صرافان، فروشندگان خودرو، فروشپیش

به منظيور   رجوعبارباباشد و پس از آن  نیاز و الزمه ارائه سایر خدمات توسط اشخاص مشمول میج ي خدمات پایه: خدماتی است که طبق مقررات مربوطه، پیش

 کنند.خدمات مكرر و متمادی به اشخاص مشمول مراجعه می اخذ

 چ ي معامالت و عملیات مشكوک:

قيرائن و اوضياع و  بير اسياساست که  هاآندریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیكی یا الكترونیكی یا شروع به معامالت و عملیات مشكوک شامل هر نوع معامله،  

 رد زیر ظن وقوع جرم را ایجاد کند:احوالی مانند موا

 که بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد. رجوعاربابمعامالت و عملیات مالی مربوط به  ي 1

 خدمات پایه. اخذکشف جعل، اظهار کذب یا گزارش خالف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعد از آنكه معامله یا عملیات مالی صورت گیرد و نیز در زمان  ي 2

 معامالت یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالك شخص دیگری است. ي 3

نامه اجرائی این قانون هر چند مراجعان قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصيراف داده یيا ش از سقف مقرر در آیینمعامالت یا عملیات مالی بی  ي  4

 بعد از انجام آن بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند.

 عبارت است از: ییشوپول  –(1397/10/15 یاصالح) 2 ماده

 مجرمانه آن. به منشأالف ي تحصیل، تملك، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتكاب جرائم با علم 

آمده  به دستمنشأ مجرمانه آن با علم به اینكه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتكاب جرم  کتمان کردنب ي تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان یا 

 وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتكاب آن جرم نشود. کهینحوبهجرم منشأ  تكببه مریا کمك  

 شده باشد.طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل جایی یا مالكیت عوایدی که بهمنشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه کتمان کردنپنهان یا  پ ي 

به شرایط امكان تحصیل آن میزان  با توجهو  نوعاً کهآندم صحت معامالت و تحصیل اموال وجود داشته باشد مانند هرگاه ظن نزدیك به علم به ع ر   1  تبصره

همان است کيه در ( 3متصرف است. منظور از علم در این تبصره و تبصره ) بر عهده هاآندارایی در یك زمان مشخص وجود نداشته باشد مسؤولیت اثبات صحت 

 قانون مجازات اسالمی برای علم قاضی تعریف شده است.

باشيد. عيالوه بير ایين چنانچيه ارزش اميوال مزبيور بيیش از ده میلیيارد اميوال موضيوع ایين قيانون منيوط بيه ارائيه اسيناد مثبتيه می  دارا شدن ر   2  تبصره

های مربوطيه مطيابق بعد باشد وجود سابقه از آن در سيامانه  یهاسالیافته آن بر اساس نرخ تورم برای  ریال برای سال پایه و معادل افزایش  (10.000.000.000)

رزش آن اموال خواهد چهارم اباشد به حكم دادگاه مستوجب جزای نقدی به میزان یك ییآزما  یراستقوانین و مقررات الزم است. عدم تقدیم اسناد مثبته که قابل  

شود. چنانچه پس از رسیدگی اثبات شود دارا شدن مشروع بوده از مال رفع توقیف بود، در این صورت اصل مال موضوع قانون تا زمان رسیدگی قضائی توقیف می

 شود.صورت ضبط می این و در غیر

که مشمول  داشته باشد در حكم مال نامشروع محسوب و مرتكب درصورتیچنانچه ظن نزدیك به علم بر تحصیل مال از طریق نامشروع وجود   ر   3  تبصره

 . شود. در هر صورت مال مزبور ضبط خواهد شد مگر اینكه تحصیل مشروع آن اثبات شودمجازات شدیدتری نباشد به حبس درجه شش محكوم می 

عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مال یا امتیازی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتكاب جرائم، اعم از جيرائم   –(1397/10/15 یاصالح)  3  ماده

 ، به دست آمده باشد.ییشوپولمنشأ و 

شيده در خيارج از کشيور اینكيه جيرم واقعجرم منشأ موضوع این ماده اعم است از اینكه در داخل یا در خارج از کشور واقع شده باشيد مشيروط بير  ر   1  تبصره

 جمهوری اسالمی ایران نیز مطابق قانون جرم باشد.

وسیله ارتكاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتكاب، استعمال و یيا بيرای اسيتعمال  ییشوپولکلیه آالت و ادواتی که در فرآیند جرم  ر   2  تبصره

شود. این ابزار و اموال از اختصاص یافته و در هر مرحله از مراحل تعقیب و رسیدگی به دست آید در صورت احراز اطالع مالك از قصد مجرمانه مرتكب توقیف می

 خواهد بود. 1392/12/4قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ( 147امور تابع مقررات ماده )لحاظ شیوه نگهداری و سایر 

مالی تروریسم، شيورای عيالی مقابليه و پیشيگیری از  تأمینو  ییشوپولمنظور هماهنگی برای پیشگیری و مقابله با جرائم به  –(1397/10/15 یاصالح)4  ماده

شود، به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای صنعت، معدن که در این قانون به اختصار شورا نامیده می مالی تروریسم تأمینو  ییشوپولجرائم  

قضائیه، دادستان کل کشور یا نماینده وی، رئیس سازمان بازرسی کل کشيور یيا نماینيده و تجارت، اطالعات، کشور، دادگستری و امور خارجه، نماینده رئیس قوه  

عنوان نياظر بيه پیشينهاد وی، رئیس سازمان اطالعات سپاه، رئیس کل بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران و سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسيالمی بيه

 شود:و قضائی و حقوقی و تصویب مجلس با وظایف ذیل تشكیل می های اقتصادی، شوراها و امور داخلی کشورکمیسیون

 ریزی در جهت اجرای قانون.تعیین راهبردها و برنامه ي 1
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 .رانیوزئتیهاجرای قانون برای تصویب به  در خصوصهای الزم نامهتهیه و پیشنهاد آیین ي 2

هيای های واصله، تهیيه سيامانهآوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد، مدارک، اطالعات و گزارشزیر مجموعه دولت در امر جمع  هایدستگاه  هماهنگ کردن  ي  3

 ربط جهت انجام اقدامات الزم.هوشمند و شناسایی معامالت مشكوک و گزارش به مراجع ذی

 .دبیرخانه شورا در وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود ر  1 تبصره

 خواهد رسید. رانیوزئتیهساختار و تشكیالت اجرائی شورا متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب  ر  2 تبصره

ایين ( 14ربط، با رعایيت مياده )برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی  رانیوزئتیهالذکر پس از تصویب  های اجرائی شورای فوقنامهکلیه آیین ر   3  تبصره

خواهد بود. متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضائی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط یا محرومیيت از هميان   االجراالزمنون  قا

 .شغل محكوم خواهد شد

کلیه صاحبان مشاغل غیرمالی و مؤسسات غیرانتفاعی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانك مرکزی جمهيوری   –(1397/10/15 یاصالح)5  ماده

هيای هيا، صيندوقالحسينه، بنیادهيا و مؤسسيات خیریيه، شيهرداریهيای قرضها، بیمه مرکزی، صندوق، مؤسسات مالی و اعتباری، بیمههابانكاسالمی ایران،  

ها کارگزاری، صندوق  یهاشرکت،  هابورساوراق بهادار( و سایر    یهابورسها، بازار سرمایه )های اعتباری، صرافیمومی غیردولتی، تعاونیبازنشستگی، نهادهای ع

باشد از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسيازی مستلزم ذکر نام می  هاآنگذاری و همچنین مؤسساتی که شمول قانون بر  سرمایه  یهاشرکتو  

 کنند. اجرامالی تروریسم را  تأمیندر ارتباط با این قانون و قانون مبارزه با  رانیوزئتیههای اجرائی نامهآیین اندمكلف، هاآنایران و غیر 

این قانون، از جمله گمرک جمهوری اسالمی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان ثبيت (  5موضوع ماده )کلیه اشخاص    –(1397/10/15 یاصالح)6  ماده

اطالعات مورد نیاز   اندمكلفاسناد و امالک کشور، دفاتر اسناد رسمی، وکالی دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی  

 .ارائه نمایند هاآنحسب درخواست شورا یا مرکز اطالعات مالی به  رانیوزئتیهون را طبق مصوبات در اجرای این قان

برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مكلف به (  6و    5مشمول این قانون )موضوع مواد    هایدستگاهاشخاص، نهادها و    –(1397/10/15 یاصالح)7  ماده

 هستند:رعایت موارد زیر 

 ا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده، وکیل و اصیل.ی نمایندهالف ي احراز هویت و شناسایی مراجعان، مالكان واقعی و در صورت اقدام توسط 

 موجب قوانین و مقررات دیگر نیست.مقررات این بند نافی ضرورت احراز هویت به تبصره ر 

 .رانیوزئتیهنامه مصوب ها، اسناد و مدارک الزم به مرکز اطالعات مالی در چهارچوب قانون و آیینب ي ارائه اطالعات، گزارش

گيذاری، صيرافی، پ ي ارائه گزارش معامالت یا عملیات یا شروع به عملیات بیش از میزان مصوب شورا یا معامالت و عملیيات مشيكوک بيانكی، ثبتيی، سيرمایه

 به مرکز اطالعات مالی. هاآناری و مانند کارگز

اوضياع و  بر اساساست که   هاآنمعامالت و عملیات مشكوک شامل هر نوع معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیكی یا الكترونیكی یا شروع به   تبصره ر 

 ایجاد کند؛ نظیر: احوالی مانند ارزش، موضوع یا طرفین آن برای انسان به طور متعارف ظن وقوع جرم را

 که به نحو فاحش بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد. رجوعاربابمعامالت و عملیات مالی مربوط به  ي 1

 خدمات پایه. اخذکشف جعل، اظهار کذب یا گزارش خالف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعد از آنكه معامله یا عملیات مالی صورت گیرد و نیز در زمان  ي 2

 معامالت یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالك شخص دیگری است. ي 3

( واقع شده است. فهرست این مناطق توسط شورا مشيخص ییشوپولمعامالت یا عملیات مالی که اقامتگاه قانونی هریك از طرفین در مناطق پرخطر )از نظر   ي  4

 شود.می

نامه اجرائی. هرچند مراجعان، قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده یا بعد از انجام یات مالی بیش از سقف مقرر در آییني معامالت یا عمل 5

 آن بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند.

عملیات و معامالت داخلی و خارجی حداقل به مدت پنج سال پس از پایيان رابطيه ،  هاحساب، مالك، سوابق  رجوعاربابت ي نگهداری سوابق مربوط به شناسایی  

 شود.نامه اجرائی این قانون تعیین میموجب آیینکاری یا انجام معامله موردی است که شیوه آن به

 .شده الزامی نموده نخواهد بوداین بند ناقض سایر قوانین که نگهداری اسناد را بیش از مدت یاد تبصره ر 

 های اجرائی آن.نامهث ي تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آیین

عالماً و عامداً و به قصيد تسيهیل  1386/7/8قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ( 5اجرائی موضوع ماده ) هایدستگاههر یك از مدیران و کارکنان  تبصره ر 

شش به جزای نقدی جرائم موضوع این قانون از انجام تكالیف مقرر در هر یك از بندهای فوق به استثنای بند »ث« خودداری نماید عالوه بر انفصال موقت درجه 

انفصال موقت درجه هفت محكوم خواهد شد. مدیران و کارکنان عدم انجام تكالیف مقرر ناشی از تقصیر باشد مرتكب به  کهیدرصورتشود.  درجه شش محكوم می

غیردولتی در صورت عدم انجام تكالیف مقرر در این ماده به استثنای بند »ث«، بيه جيزای نقيدی درجيه شيش محكيوم  یهابخشحاکمیتی و    هایدستگاهسایر  

 گردند.می

هيا و تصيمیمات شيورا، »مرکيز اطالعيات مالی تروریسم، سیاسيت تأمینقانون مبارزه با به منظور اجرای این قانون و  -(15/10/1397الحاقی  مکرر )  7  ماده
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 شود:این ماده زیر نظر شورا با وظایف و اختیارات زیر در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشكیل می( 2مالی« با ساختار و ترکیب مندرج در تبصره )

مالی تروریسم، ردیابی جریان  تأمینو  ییشوپولالف ي دریافت، گردآوری، نگهداری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطالعات و بررسی معامالت و عملیات مشكوک به 

 مالی تروریسم. تأمینو  ییشوپولوجوه و انتقال اموال با رعایت ضوابط قانونی و گزارش معامالت و عملیات مشكوک به 

، سيازمان ثبيت هيابانكرت اطالعات، نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران، گمرک جمهوری اسالمی ایران، بانك مرکزی جمهوری اسيالمی ایيران،  ب ي وزا

سيتاد مرکيزی ادار، احوال کشور، بیمه مرکزی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، سازمان حسابرسی، سازمان بورس و اوراق به 

پاسخ استعالمات مرکز در مورد اطالعات تكمیلی مرتبط با معيامالت و  اندموظفمبارزه با قاچاق کاال و ارز، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان تعزیرات حكومتی، 

قيانون  (117را به صورت برخط امن به این مرکز ارسال نمایند. همچنین، اطالعات موضوع این ماده با لحاظ مفاد ماده )  ییشوپولهای مالی مشكوک به  تراکنش

 گیرد.در اختیار قوه قضائیه قرار می 1395/12/14مصوب  برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران

 شده بعد از طی مراحل رسیدگی اطالعاتی ارائه خواهد شد.بندیواگذاری اطالعات امنیتی طبقه تبصره ر 

صيالح قضيائی بيرای به مراجيع ذی هاآنهای واصله و ارسال گزارش ها و عملیات مشكوک اشخاص درپ ي بررسی و ارزیابی نحوه تحصیل و مشروعیت دارایی

 رسیدگی در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل بودن آن از اهمیت برخوردار است.

( 1رسیدگی مطابق حكم تبصره )مالی تروریسم و اطالع به مرجع صالح قضائی جهت  تأمینو  ییشوپولت ي جلوگیری از نقل و انتقال وجوه یا اموال مشكوک به 

 این ماده.

 مالی تروریسم در قالب ابالغ اصول راهنما. تأمینو  ییشوپولث ي ارائه مشاوره به اشخاص مشمول برای مبارزه با 

ميالی تروریسيم جهيت  تأمین و مصادیق گزارش معامالت مالی مشكوک و اعمال موضوع این قانون و قانون مبارزه با هاروشهای مربوط به نامهج ي تدوین آیین

 ربط.و سپس ارجاع به مراجع ذی رانیوزئتیهتصویب در 

های متداول در انجام جرائم مذکور و ابزارهای مؤثر پیشگیری از آن، از مالی تروریسم، شیوه  تأمینو    ییشوپول  بارانیزهای آموزشی در زمینه آثار  چ ي تهیه برنامه

 طریق شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم.

م فعالیيت ميالی تروریسي  تيأمینو    ییشيوپولنهاد که در زمینه مبيارزه بيا  مردم  هایسازماندولتی و    هایدستگاهها و نهادها یا  ح ي همكاری با اشخاص، سازمان

 کنند.می

 شده و ارائه پیشنهادهای مربوط به شورا و شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم.هایی درباره اقدامات انجامخ ي تهیه و ارسال منظم گزارش

 بط مطابق قوانین و مقررات.رالمللی ذیالدولی و بینای، بینها، مجامع منطقهد ي همكاری و تبادل اطالعات با مراکز مشابه در سایر کشورها، سازمان

ای است که توسيط شيورا تهیيه شيده و بيه تصيویب نامهتبادل به موجب آیین  یهاطرفضوابط و نحوه همكاری و تبادل اطالعات و همچنین چگونگی انتخاب  

 رسد.شورای عالی امنیت ملی می

 ذ ي انجام سایر وظایف محوله از سوی شورا در چهارچوب مقررات این قانون.

 اخيذمالی تروریسم و یا انجام هرگونه تحقیقيات منيوط بيه    تأمینو    ییشوپولتوقیف و جلوگیری از نقل و انتقال وجوه یا اموال مشكوک به جرائم   ر   1  صرهتب

توانيد دسيتور توقیيف و صالح است؛ مگر در موارد فوری که به مقام قضائی دسترسی نیست که در این صورت مرکز اطالعات مالی میمجوز از مراجع قضائی ذی

ساعت صادر و بالفاصله پس از حصول دسترسی، مراتب را به مقام قضائی گيزارش و مطيابق   وچهارستیبجلوگیری از انتقال وجوه و اموال مشكوک را حداکثر تا  

 شود.ساعت مجوز مراجع قضائی صادر نشود، رفع توقیف می وچهارستیبدستور وی عمل کند. چنانچه بعد از 

 یهياگروهمرکز اطالعات مالی یك مؤسسه دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است. این مرکز متشكل از رئیس و بيه تعيداد الزم معياون و  ر   2  هتبصر

قل ده سيال سيابقه باشد. رئیس مرکز از میيان افيراد دارای حيداکارشناسی از قبیل کارگروه حقوقی قضائی، پیگیری و نظارت، تحلیل و بررسی اطالعات مالی می

شود. دوره ریاست چهيار سيال و تجدیيد آن بيرای مدیریتی یا قضائی مرتبط و با شرایط زیر با رأی حداقل دوسوم اعضای شورا و با حكم رئیس شورا منصوب می

 رسد.می رانیوزئتیه بیبه تصوود و شای است که توسط شورا تدوین مینامهمجاز است. تشكیالت این مرکز در چهارچوب این قانون بر اساس آیین باریك

 عالوه بر رعایت قوانین و مقررات عمومی، رئیس و کارکنان مرکز باید دارای این شرایط باشند:

 وثاقت و حسن شهرت ي 1

 توانایی انجام وظایف ي 2

 نداشتن هرگونه سابقه محكومیت کیفری ي 3

 سالمت مالی، اخالقی و امنیتی ي 4

  هیفقتیوالقالب، نظام اسالمی و قانون اساسی و التزام اعتقادی و عملی به ي تعهد به اسالم، ان 5

شود و صرفاً پس از احراز کلیه شرایط ميذکور و همچنيین پيس از از وزارت اطالعات و سازمان اطالعات سپاه استعالم می(  5و )(  4، )(1)  یبندهاشرایط مقرر در  

شيوند. کلیيه دریافت موافقت این دو نهاد در خصوص بندهای مورد اشاره، رئیس مرکز مطابق مقررات فوق و سایر کارکنان مرکز، توسط رئيیس مرکيز تعیيین می

کارکنيان  تيأمیندر صورت درخواست مرکز اطالعات مالی و با تصویب شورا نسبت به   اندمكلفگانه و نیروهای نظامی و انتظامی  ائی از قوای سهاجر  هایدستگاه

س ضيوابط شوند همكاری الزم را داشته باشند. همكاری نیروهيای نظيامی و انتظيامی بير اسيامرکز که از افراد مجرب و با سابقه آن نهاد انتخاب می  یهابخش
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 مربوطه فرماندهی کل قوا است.

ميالی تروریسيم ضيابط دادگسيتری  تيأمینعالوه بر ضابطین عام، وزارت اطالعات و سازمان اطالعات سپاه در جرائم این قانون و قانون مبارزه بيا  ر   3  تبصره

 باشند.می

موجيب  مالی تروریسيم و همچنيین تعریيف بيرخط امين بيه  تأمینو  ییشوپولنحوه و سطح دسترسی به اطالعات مالی و اداری مربوط به جرائم  ر   4  تبصره

 رسد.شورای عالی امنیت ملی می بیبه تصوشود و دستورالعملی است که توسط شورا تهیه می

شيود. افشيای جيرائم اسيتفاده ميیشده در اجرای این قانون، صرفاً در جهت کشف و رسیدگی بيه اطالعات و اسناد گردآوری  –(1397/10/15 یاصالح)8  ماده

طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط مأموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع بيوده و  به نفع خود یا دیگری به  هاآناطالعات و اسناد یا استفاده از  

 متخلف به مجازات حبس تعزیری درجه پنج محكوم خواهد شد.

)و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن( مرتكبین جيرم  ییشوپولاصل مال و درآمد و عواید حاصل از ارتكاب جرم منشأ و جرم   –(1397/10/15 یاصالح)9  ماده

ریال باشد به حبس تعزیری درجيه پينج و ارقيام  (10.000.000.000شود و همچنین چنانچه جمع اموال، درآمد و عواید مذکور تا ده میلیارد )مصادره می  ییشوپول

واقع گردیده محكوم  ییشوپولبیشتر از آن به حبس تعزیری درجه چهار در هر دو مورد عالوه بر مجازات قبل به جزای نقدی معادل وجوه یا ارزش مالی که مورد 

 شوند.می

اميوال   چنانچه عواید حاصل از جرم به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد همان اموال و در صورت انتقال به ثالث با حسن نیيت، معيادل آن از ر   1  تبصره

 شود.مرتكب ضبط می

 ست که متهم به لحاظ جرم منشأ، مشمول این حكم قرار نگرفته باشد.صدور و اجرای حكم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی ا ر  2 تبصره

شده در این قيانون بینیهای پیشهای مقرر مربوط به جرم منشأ، به مجازاتعالوه بر مجازات  ییشوپولمرتكبین جرم منشأ در صورت ارتكاب جرم   ر   3  تبصره

 شوند.در صورت عدم ارتكاب جرم منشأ صرفاً به مجازات مقرر در این ماده محكوم می ییشوپولنیز محكوم خواهند شد. مرتكبین جرم 

 اهد بود.یافته ارتكاب یابد، موجب تشدید در مجازات به میزان یك درجه خوبه صورت سازمان ییشوپولجرم  کهیدرصورت ر  4 تبصره

قانون مجازات اسالمی به جزای نقدی معيادل (  20های مقرر در ماده )شوند عالوه بر مجازات  ییشوپولاشخاص حقوقی مرتكب جرم    کهیدرصورت ر   5  تبصره

 شوند.واقع گردیده محكوم می ییشوپولدو تا چهار برابر وجوه یا ارزش مالی که مورد 

مر و این ا  چنانچه این اموال متعلق به غیر باشد و در دادگاه صالحه مشخص شود که بدون اطالع مالك استفاده شده یا اینكه مالك رضایت نداشته ر   6  تبصره

 شود.را به مراجع قانونی اعالم نموده یا اینكه امكان اعالم نداشته است به مالك آن مسترد می

همكاری کلیه اموری که در اجرا این قانون نیاز به اقدام یا مجوز قضائی دارد باید طبق مقررات انجام پذیرد. قوه قضائیه موظف است طبق مقررات    -10  ماده

 نماید.

و جرائم ميرتبط  ییشوپولامر رسیدگی به جرم ها به عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استان یهادادگاهشعبی از    –(1397/10/15 یاصالح)11  ماده

 باشد.شعبه مانع رسیدگی به سایر جرائم نمی بودن یتخصصیابد. اختصاص می

و مرتكب جرم منشأ، شخصی غیر از مقامات  قانون آیین دادرسی کیفری (308و )(  307مواد )از مقامات موضوع    ییشوپولدر مواردی که مرتكب جرم   تبصره ر 

 شود.کیفری تهران یا مرکز استان رسیدگی می یهادادگاهدر  حسب مورد ییشوپولمذکور باشد، به جرم 

باشد،    شده  بی تصویی  شوپولاطالعاتی در امر مبارزه با  قضایی و    در مواردی که بین دولت جمهوری اسالمی ایران و سایر کشورها قانون معاضدت  –12  ماده

 . گرفت خواهدهمكاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت 

مجازات شروع به جرم، معاونت و شرکت در جرائم موضوع این قانون و مقررات راجع به تشدید و تخفیيف مجيازات، حسيب  -(15/10/1397الحاقی  )  13  ماده

 مجازات اسالمی است.مورد تابع قانون 

شود و پس از تأیید االجراء شدن این قانون توسط شورا تهیه میاز تاریخ الزم  سه ماهنامه اجرائی این قانون ظرف مدت  آیین -(15/10/1397الحاقی  )  14  ماده

 رسد.می رانیوزئتیهتوسط رئیس قوه قضائیه به تصویب 

 

 قانون مبارزه با قاچاق انسان 

 :از است عبارتقاچاق انسان  ر  1 ماده

از قدرت یا   سوءاستفاده  خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد از مرزهای کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با  الف ر 

 .ت اعضا و جوارح، بردگی و ازدواجفحشا یا برداش قصدبه ، ادشدهیموقعیت خود یا سو استفاده از وضعیت فرد یا افراد 

 .با همان مقصودتحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اخفاء فرد یا افراد موضوع بند )الف( این ماده پس از عبور از مرز  ب ر 

 :شوداعمال زیر در حكم )قاچاق انسان( محسوب می  ر  2 ماده
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 . ( این قانون باشد1یا گروه که هدف آن انجام امور موضوع ماده ) الف ي تشكیل یا اداره دسته 

(  1برای فحشاء یا سایر مقاصد موضوع ماده )  افتهیسازمان  طوربه فرد یا افراد    رمجازیغعبور دادن )خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت(، حمل یا انتقال مجاز یا    ب ر 

 .با رضایت آنان باشد  هرچنداین قانون 

 . با رضایت آنان باشد هرچندفحشاء  قصدبه عبور دادن )خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت(، حمل یا انتقال غیرمجاز افراد  ج ر 

صورت    نیا  ری غمقرر در قانون یادشده و در    یهامجازاتمطابق    باشد  می ن مجازات اسالچنانچه عمل مرتكب )قاچاق انسان( از مصادیق مندرج در قانو  ر   3  ماده

وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت   برابر  دوبه حبس از دو تا ده سال و پرداخت جزای نقدی معادل  

 . شوداست، محكوم می شدهدادهآن به مرتكب 

افساد    ر   1  تبصره و  محاربه  از مصادیق  ارتكابی  و عمل  باشد  داشته  تمام  سال  از هجده  کمتر  قاچاق شده  فرد  حداکثر    االرضیفچنانچه  به  مرتكب  نباشد، 

 . شودمجازات مقرر در این ماده محكوم می 

کسی که شروع به ارتكاب جرائم موضوع این قانون نماید لیكن نتیجه منظور بدون اراده وی محقق نگردد، به شش ماه تا دو سال حبس محكوم    ر   2  تبصره

 .گرددیم

ز بزه یا وجوه و  مجازات معاونت در جرم )قاچاق انسان( به میزان دو تا پنج سال حبس حسب مورد و نیز جزای نقدی معادل وجوه یا اموال حاصل ا  ر   3  تبصره 

 . است، خواهد بود شدهدادهاموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتكب 

و نهادهای عمومی غیردولتی یا نهادهای    مؤسساتوابسته به دولت و نیروهای مسلح یا    هایسازمانو    هاشرکت،  مؤسساتهرگاه کارکنان دولت یا    ر   4  ماده

  با مقرر در این قانون،   یهامجازات به نحوی از انحا در جرائم موضوع این قانون دخالت داشته باشند، عالوه بر   گانهسه کارکنان قوای   یطورکلبه انقالب اسالمی یا 

 .از خدمات محكوم خواهند شد  دائمبه نقش مجرم به انفصال موقت یا  توجه

جرا   قصدبه خصوصی    یهاشرکتو    مؤسساتچنانچه    ر   5  ماده دیگری  ارتكاب  عنوان  و  بانام  ولو  قانون،  این  موضوع  اعمال   شدهل یتشكئم  بر  باشند، عالوه 

 .مقرر، پروانه فعالیت یا مجوز مربوط ابطال و موسسه و شرکت به دستور مقام قضایی تعطیل خواهد گردید یهامجازات

مربوط به آن    یهامجازات ا مرتكبان عالوه بر مجازات مقرر در این قانون، به  با ارتكاب جرائم دیگری تحقق یابد، مرتكب ی  توأمچنانچه )قاچاق انسان(  ر    6  ماده

 . عناوین نیز محكوم خواهند شد

 . هر تبعه ایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتكب یكی از جرائم موضوع این قانون گردد، مشمول مقررات این قانون خواهد بود ر  7ماده 

 . به نفع دولت ضبط خواهد شد  اندشدهدادهقاچاق انسان( اختصاص )به امر  عامداًو  که عالماً یاهینقلتمامی اشیا، اسباب و وسایط  ر  8ماده 

 

 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سالح و مهمات غیرمجاز  

 فصل اول ر کلیات 

 . غیرمجاز است  طوربه از کشور  هاآنبه کشور و یا خارج نمودن   هاآن  واردکردنقاچاق سالح، مهمات، اقالم و مواد تحت کنترل عبارت از  ر  1 ماده

 . است هاآن و مهمات مربوط به یزنگلوله  ریغزنی و گرم و سرد جنگی و شكاری اعم از گلوله  یهاسالحمقصود از سالح و مهمات در این قانون انواع  ر  2 ماده

که به دلیل مشابهت و کاربرد، قابلیت جایگزینی سالح را دارند از حیث احكام مندرج در این قانون، حسب    ییهاسالح   شبهي اسلحه لیزری و آن دسته از    تبصره 

 .باشندکننده تابع احكام سالح شكاری می آموزشی و بیهوش یهاسالح گیرند و  مورد تابع احكام سالح گرم قرار می 

کننده، ه، ناریه، منفجره اعم از نظامی و غیرنظامی، شیمیایی، رادیواکتیو، میكروبی، گازهای بیهوشاقالم و مواد تحت کنترل عبارت از انواع مواد محترق  ر   3  ماده

 . ها )شوکرها( و تجهیزات نظامی و انتظامی استدهندهآور و شوککننده و اشكحسبی 

از کشور، ساخت، مونتاژ، نگهداری، حمل، توزیع، تعمیر و    هاآنوارد کردن هر نوع سالح، مهمات، اقالم و مواد تحت کنترل به کشور، خارج کردن    ر   4  ماده

 . شودمندرج در این قانون محكوم می یهامجازاتصالح جرم است و مرتكب به بدون مجوز مراجع ذی هاآن هرگونه معامله 

 فصل دوم ر سالح و مهمات 

شود یا نسبت به ساخت، مونتاژ، فروش یا توزیع هر    هاآنر یا مهمات  هر کس مرتكب قاچاق سالح گرم یا سرد جنگی یا سالح شكاری یا قطعات مؤث  ر   5  ماده

 :شوداقدام کند به ترتیب زیر به حبس تعزیری محكوم می  هاآنیك از 

 سالح سرد جنگی، سالح شكاری یا مهمات آن، به حبس از شش ماه تا دو سال الف ر 

 حبس از دو تا پنج سال، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به خودکار ریغسالح گرم سبك  ب ر 

 سالح گرم سبك خودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از پنج تا ده سال پ ر 

 و سنگین، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از ده تا پانزده سال نیسنگ  مهینسالح گرم  ت ر 

 . شودي هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یك قبضه یا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد مجازات مرتكب حسب مورد یك درجه تشدید می تبصره
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  هاآنرا خریداری، نگهداری یا حمل نماید یا با    هاآنیا سالح شكاری یا قطعات مؤثر یا مهمات    یجنگ  سردغیرمجاز سالح گرم یا    طوربههر کس    ر   6  ماده

 : شودمعامله دیگری انجام دهد، به ترتیب زیر به حبس تعزیری محكوم می 

 روز تا شش ماه یا جزای نقدی از ده میلیون تا بیست میلیون ریال كی نودوسالح سرد جنگی، سالح شكاری یا مهمات آن، به حبس از  الف ر 

 تا دو سال یا جزای نقدی از بیست میلیون تا هشتاد میلیون ریال  ماه شش، قطعات مؤثر یا مهمات آن، به حبس از خودکار ریغسالح گرم سبك  ب ر 

 سالح گرم سبك خودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن، به حبس از دو تا پنج سال پ ر 

 سالحبس از پنج تا ده  ، بههاآنسنگین و سنگین، قطعات مؤثر یا مهمات   سالح گرم نیمه ت ر 

 . شودي هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یك قبضه یا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد مجازات مرتكب حسب مورد یك درجه تشدید می تبصره

هد اسلحه،  قاضی با نظر کارشناسان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا سازمان انرژی اتمی در مورد مواد رادیواکتیو تشخیص د  کهیدرصورت  ر   7  ماده

 .نماید، با توجه به مقدار و میزان خسارات احتمالی، انبوه بوده است، وی را به حبس تعزیری از ده تا پانزده سال محكوم می هاآنقطعات مؤثر یا مهمات 

های کشور با همكاری وزارتخانه   نامه اجرائی این ماده ظرف شش ماه در خصوص تعیین جدول انبوه هر یك از مصادیق این قانون توسط وزارت ي آیین  تبصره

 .رسدوزیران می  هیئتشود و به تصویب دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دادگستری و اطالعات تهیه می 

غیرمجاز حرفه خود را تعمیر سالح قرار دهد در مورد سالح گرم جنگی به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و در مورد سالح    طوربه هر کس    ر   8  ماده

 . شودشكاری به جزای نقدی از پنجاه تا یكصد میلیون ریال محكوم می

پس از پایان مدت به تمدید آن    ماه  سهدام نماید و چنانچه ظرف  دارنده پروانه حمل سالح شكاری مكلف است پس از انقضاء مدت به تمدید پروانه اق  ر   9  ماده

 .گرددشود و مرتكب به جزای نقدی از ده تا بیست میلیون ریال محكوم می اقدام ننماید، سالح غیرمجاز تلقی می 

)آرم( سالح را جعل نماید به جزای نقدی از بیست    ا نشانهی  شمارههر کس مبادرت به تغییر در کالیبر، لوله و آالت متحرک هر نوع سالح نماید یا    ر   10  ماده

شود. چنانچه تغییر یا جعل به درخواست مالك اسلحه یا متصرف آن صورت گیرد متقاضی نیز به مجازات مباشر محكوم  میلیون تا هشتاد میلیون ریال محكوم می 

 . شودمی

 فصل سوم ر اقالم و مواد تحت کنترل 

اقدام کند به ترتیب زیر به مجازات تعزیری محكوم    هاآن الم یا مواد تحت کنترل شود یا به ساخت و مونتاژ هر یك از  هر کس مرتكب قاچاق اق  ر   11  ماده

 : شودمی

 تا سی سال وپنجستیبمواد رادیواکتیو یا میكروبی، به حبس از   الف ر 

 مواد منفجره نظامی یا شیمیایی، به حبس از پنج تا ده سال  ب ر 

هدف از ارتكاب جرم مقاصد   کهی درصورتو    شدهکشفمواد ناریه یا منيفجره غیرنظامی، به حبس از دو تا پنج سال و جزای نقدی یك تا دو برابر ارزش مواد    پ ر 

 س از شش ماه تا دو سالبرداری غیرمجاز از معادن باشد، به حبغيیرامنیتی از قبیل بهره

 آور به حبس از دو تا پنج سالکننده و اشك کننده، بیهوشحسگازهای بی ت ر 

 ها )شوکرها(، به حبس از شش ماه تا دو سالدهندهمواد محترقه و شوک ث ر 

معامله    هرگونهاقدام کند و یا    هاآنتوزیع یا فروش  غیرمجاز اقالم یا مواد تحت کنترل را خریداری، نگهداری یا حمل نماید و یا به    طوربههر کس    ر   12  ماده

 :شودانجام دهد به ترتیب زیر به مجازات تعزیری محكوم می  هاآن دیگری با 

 سال وپنجستیبمواد رادیواکتیو یا میكروبی، به حبس از پانزده تا   الف ر 

 مواد منفجره نظامی یا شیمیایی، به حبس از دو تا پنج سال ب ر 

هدف از ارتكاب جرم    کهیدرصورتشده و  مواد ناریه یا منفجره غیرنظامی، به حبس از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی یك تا دو برابر ارزش مواد کشف  پ ر 

 روز تا شش ماه  كینودوبس از برداری غیرمجاز از معادن باشد، به حمقاصد غیرامنیتی از قبیل بهره

 آور، به حبس از شش ماه تا دو سالکننده و اشك کننده، بیهوشحسگازهای بی ت ر 

 روز تا شش ماه كینودوها )شوکرها(، به حبس از  دهندهمواد محترقه و شوک ث ر 

جب جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا ده میلیون ریال است. شود مستوو مراسم استفاده می  هاجشني خيرید و حمل مواد محترقه غیرمجياز که برای    تبصره

 . ای که به تشخیص وزارت دفاع خطرساز نیست از شمول این ماده و تبصره آن خارج استمواد محترقه

قاضی با جلب نظر کارشناسان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا سازمان انرژی اتمی در مورد مواد رادیواکتیو تشخیص دهد   کهیدرصورت  ر   13  ماده

ی از  ا به حبس تعزیراقالم یا مواد تحت کنترل، با توجه به مقدار و میزان خسارات احتمالی، عمده و انبوه بوده است، چنانچه مرتكب محارب شناخته نشود، وی ر

 .نمایدتا سی سال محكوم می  وپنجستیب

 ها مجازاتفصل چهارم ر تشدید و تخفیف 
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 . شودیافته ارتكاب یابد، مجازات مرتكبین حسب مورد یك درجه تشدید میهرگاه جرائم موضوع این قانون توسط گروه سازمان  ر 14 ماده

شود و مسلح باشد، حسب مورد مجازات، یك درجه تشدید می  هاآن( این قانون یا یكی از  12( و )11، )(6(، )5هرگاه مرتكبین جرائم موضوع مواد )  ر   15  ماده

 . شوندتا سی سال محكوم می  وپنجستیبمحارب شناخته نشوند، به حبس تعزیری از  کهیدرصورته در برابر مأموران دولتی مقاومت مسلحانه نمایند، چنانچ

تاریخ الزم  ر   16  ماده از  ماه  داوطلبانه ظرف شش  مواد تحت کنترل،  و  اقالم  انواع اسلحه، مهمات،  دارندگان غیرمجاز  اچنانچه  موارد  االجراءشدن  قانون،  ین 

با سالح مزبور مرتكب جرمی شده باشند فقط به    کهی درصورتشوند و  مذکور را به یكی از مراکز نظامی، انتظامی یا امنیتی تحویل دهند، از مجازات مقرر معاف می 

 . شوندمجازات مقرر در قوانین مربوط به همان جرم محكوم می 

سالح مذکور را ظرف سه ماه از    اندمكلفربط  ی باشد و در مهلت مقرر در این ماده تحویل گردد ميراجع ذیچنانچه سالح تحویلی از نوع شكار  ر   1  تبصره 

 . دهنده آن در صورت عدم سابقه محكومیت مؤثر کیفری و احراز شرایط با صدور جواز حمل و نگهداری مسترد نمایندتاریخ تحویل به تحویل 

ك تا شش، موجب دو درجه تخفیف و در جرائم تعزیری درجه هفت موجب یك درجه یدرجهتحویل داوطلبانه بعد از مدت مذکور در جرائم تعزیری    ر   2  تبصره

 .شودتخفیف می 

و مواد تحت کنترل و   همكاری متهمان و محكومان جرائم موضوع این قانون با مأموران نظامی، انتظامی و امنیتی برای کشف اسلحه، مهمات، اقالم  ر   17  ماده

به تشخیص مراجع قضائی رسیدگی   شرکاشناسایی و تعقیب معاونین و   این قانون  ك تا شش، موجب یك یدرجهتعزیری    یهامجازاتکننده در  جرائم موضوع 

 . شودتعزیری درجه هفت و هشت موجب معافیت از مجازات قانونی می  یهامجازات درجه تخفیف و در 

 رات فصل پنجم ر سایر مقر

حكم دادگاه به نفع دولت )وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای    موجببه شده موضوع این قانون  ، مهمات، اقالم و مواد تحت کنترل کشفهاسالحکلیه    ر   18  ماده

 .شودمسلح( ضبط می

امنیت   تأمینت استمرار مبارزه با این معضل و لزوم  با توجه به معضالت امنیتی و اجتماعی ناشی از وجود اقالم موضوع این قانون در جامعه، ضرور  ر   19  ماده

ویژه خلع سالح، اعتبار الزم را از    یهاطرح و اجرای    هاآن پایدار، دولت موظف است ساالنه برای پیشگیری از وقوع هر یك از جرائم موضوع این قانون و مقابله با  

 . محل بودجه عمومی کشور در اختیار شورای امنیت کشور قرار دهد

های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دادگستری و اطالعات ظرف شش ماه نامه اجرائی این قانون توسط وزارت کشور با همكاری وزارتخانه آیین  ر   20  ماده

 .رسدوزیران می  هیئتشود و به تصویب می پس از تصویب این قانون تهیه 

و قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات    29/12/1312( قانون مجازات مرتكبین قاچاق مصوب  45شدن این قانون، ماده )  االجراالزماز تاریخ    ر   21  ماده

مصوب   مسلح  قاچاقچیان  )  1350/ 26/11و  بند  ) (2و  )2تبصره  ماده  ساز43(  تأسیس  قانون  جمع (  مصوب مان  آن  اساسنامه  و  تملیكی  اموال  فروش  و  آوری 

 . گرددلغو می 24/10/1370

  

 قانون مبارزه با مواد مخدر

 (با اصالحات و الحاقات)

 شود:مقرر در این قانون محكوم می یهااعمال زیر جرم است و مرتكب به مجازات ر  1ماده 

 .یداروئ ریغ های صنعتیگردانمنظور تولید مواد مخدر یا روانبهي کشت خشخاش و کوکا مطلقاً و کشت شاهدانه  1

 .یداروئ ریهای صنعتی غگرداني واردکردن، ارسال، صادر کردن، تولید و ساخت انواع مواد مخدر یا روان 2

 .یاروئد ریغ های صنعتیگرداني نگهداری، حمل، خرید، توزیع، اخفاء، ترانزیت، عرضه و فروش مواد مخدر یا روان 3

 .یداروئ ریهای صنعتی غگرداني دایر کردن یا اداره کردن مكان برای استعمال مواد مخدر یا روان 4

 مستثنی کرده باشد. های صنعتی غیر داروئی به هر شكل و طریق، مگر در مواردی که قانونگرداني استعمال مواد مخدر یا روان 5

 های صنعتی غیر داروئی.گردانروان و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال مواد مخدر یا ي تولید، ساخت، خرید، فروش، نگهداری آالت 6

 اند.و یا دستگیر شده اندبیکه تحت تعقی داروئ ریهای صنعتی غگرداني قرار دادن یا پناه دادن متهمین، محكومیت مواد مخدر یا روان 7

 ي امحاء یا اخفاء ادله جرم مجرمان. 8

 قصد متهم کردن دیگری.یا آالت و ادوات استعمال در محلی بهی داروئ ریهای صنعتی غگردانقرار دادن مواد مخدر یا رواني  9

و اصالحات بعدی آن احصياء یيا  1338راجع به فهرست مواد مخدر مصوب   نامهبیمنظور از مواد مخدر در این قانون، کلیه موادی است که در تصو  ر   1تبصره  

 گردد.عنوان مخدر شناخته و اعالم میرت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی بهتوسط وزا

 باشد.های صنعتی غیر داروئی تابع مقررات رسیدگی به جرائم مواد مخدر میگردانرسیدگی به جرائم مواد روان ر  2تبصره 

های صنعتی غیر داروئی به کشت شاهدانه بپيردازد عيالوه بير گردانانهرکس مبادرت به کشت خشخاش یا کوکا کند و یا برای تولید مواد مخدر یا رو  ر   2ماده  

 به شرح زیر مجازات خواهد شد:امحاء کشت برحسب میزان کشت 
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 ي بار اول، ده تا صد میلیون ریال جریمه نقدی. 1

 میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شالق. 500تا  50ي بار دوم،  2

 تا یك میلیارد ریال جریمه نقدی و یك تا هفتاد ضربه شالق و دو تا پنج سال حبس. ي بار سوم، صد میلیون 3

 .اعدامي بار چهارم،  4

صيورت گرفتيه اسيت، شيخص   هياآنمقيام قيانونی  هرگاه ثابت شود کشت خشخاش یا کوکا یا شاهدانه به دستور مالك و یا مستأجر ملك و یيا قائم  تبصره ر 

شود و مباشر که متصدی کشت بيوده اسيت، بيه مقرر در این ماده محكوم می یهاکه اقوی از مباشر باشد، به مجازاتشرط آنبهدستوردهنده که سبب بوده است 

 میلیون ریال جریمه نقدی و پانزده تا چهل ضربه شالق محكوم خواهد شد. 30تا  10

و  یمیلیون ریال جریميه نقيد 30تا  ونیلیمكیگهداری، مخفی و یا حمل کند به هرکس بذر یا گرز خشخاش یا بذر یا برگ کوکا و یا بذر شاهدانه را ن  ر   3ماده  

 باید احراز شود. هاآناز  های صنعتی غیر داروئیگردانیك تا هفتاد ضربه شالق محكوم خواهد شد، در مورد بذر شاهدانه قصد تولید مواد مخدر یا روان

بيه  هياآنهای صنعتی غیر داروئيی کيه فهرسيت گردانه، تفاله تریاک و یا دیگر مواد مخدر یا روانهر کس بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخت  ر   4ماده  

رسد را به هر نحوی به کشور وارد و یا به هر طریقی صادر یا ارسال نماید یا مبادرت به تولید، ساخت، توزیع یا فروش کنيد یيا تصویب مجلس شورای اسالمی می

 شود:زیر محكوم می یهاعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازاتدر معرض فروش قرار دهد با ر

 ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شالق. ونیلیتا چهار م ي تا پنجاه گرم 1

دادگاه الزم بداند تا سه  کهیضربه شالق و درصورت  تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتادوچهار ونیلیي بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، از چهار م 2

 سال حبس.

 تا پانزده سال حبس.ي بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، از پنجاه میلیون ریال تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتادوچهار ضربه شالق و سه  3

 و مصادره اموال ناشی از همان جرم. اعدامي بیش از پنج کیلوگرم،  4

بیسيت هم نشيده و مواد، هاآناین ماده برای بار اول مرتكب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش   4هرگاه محرز شود مرتكبین جرائم موضوع بند    تبصره ر 

نماید. در اوزان باالی بیست ه حبس ابد و هفتادوچهار ضربه شالق و مصادره اموال ناشی از همان جرم میرا ب هاآنکیلو یا کمتر باشد دادگاه با جمع شروط مذکور 

 شوند.می اعدامکیلوگرم مرتكبین تحت هر شرایطی 

مياده  نیمواد و تبصره ذیل همرا خرید، نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به مقدار   4ي هرکس تریاک و دیگر مواد مذکور در ماده    5ماده  

 شود:زیر محكوم می یهابه مجازات

 تا سه میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شالق. ي تا پنجاه گرم 1

 ي بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، پنج تا پانزده میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا هفتاد و چهار ضربه شالق. 2

 پنج کیلوگرم، پانزده میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و چهل تا هفتادوچهار ضربه شالق و دو تا پنج سال حبس.ي بیش از پانصد گرم تا  3

صيورت  و در ي بیش از پنج کیلوگرم یا بیست کیلوگرم، شصت تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتادوچهار ضربه شالق و پنج تا ده سال حيبس  4

 و مصادره اموال ناشی از همان جرم. اعدامبرای بار سوم و  جریمه مصادره اموال ناشی از همان جرم یجامذکور، به یهای بار دوم عالوه بر مجازاتتكرار برا

 نقيدی مرتكيب اضيافههر کیلوگرم دو میلیون ریال بيه مجيازات جيزای  یبه ازا 4کیلوگرم، عالوه بر مجازات مقرر در بند  صدكیي بیش از بیست کیلوگرم تا   5

 و مصادره اموال ناشی از همان جرم. اعدامگردد و در صورت تكرار می

و مصادره اموال ناشيی از هميان   اعدامحبس ابد و در صورت تكرار    5و    4کیلوگرم، عالوه بر مجازات جریمه نقدی و شالق مقرر در بندهای    صدكیي بیش از    6

 جرم.

و چنانچيه  خواهند بيود 4ماده  یهاای عمل کرده باشند و مواد برای مصرف داخل باشد مشمول مجازاتصورت زنجیرهمرتكبین جرائم فوق چنانچه به  تبصره ر 

 گردند.این ماده محكوم می یهایكی از دو شرط موجود نباشد به مجازات

بيار  یدر صورت تكرار جرم مذکور در همان بند یا هر یك از بندهای دیگير، بيرا 5و   4دو ماده    3و    2،  1مرتكبین جرائم مذکور در هر یك از بندهای    ر   6ماده  

های بعد به ترتیب دو و نیم، سه، سه و نیم و... برابر مجازات جرم جدید محكوم خواهند شد. مجيازات و برابر و در مرتبهدوم به یك برابر و نیم، برای بار سوم به د

میزان مواد بيه بيیش از پينج کیليوگرم  4تكرار جرائم موضوع بندهای مذکور از ماده   جهیدرنت  چنانچه  شالق برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتادوچهار ضربه است.

یا بنيدهای ميذکور در  5و  4تكرار جرائم مذکور از دو ماده  جهیشود و چنانچه درنتمحكوم میو مصادره اموال ناشی از همان جرم   اعدامد مرتكب به مجازات  برس

 محكوم خواهد شد. 5از ماده  4مواد به بیش از پنج کیلوگرم برسد به دو برابر مجازات بند  5ماده  

وابسته به دولت باشيد و  یهاها و شرکتدولتی و مؤسسات و سازمان  یهااز کارکنان دولت یا شرکت  5و    4جرائم مذکور در مواد    مرتكب  کهیدرصورت  ر   7ماده  

 بيار دوم بيه یمذکور در مواد قبل برای بار اول به شش ماه انفصال و برا  یهامطابق قوانین استخدامی مشمول انفصال از خدمات دولتی نگردد عالوه بر مجازات

 شود.یك سال انفصال و برای بار سوم به انفصال دائم از خدمات دولتی محكوم می

ت هر کس هروئین، مرفین، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین و یا لیزرژیك اسید دی اتیل آمید )ال.اس.دی(، متيیلن دی اکسيی مي  ر   8ماده  
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سی بوتیریيك اسيید )جی.اچ.بيی(، فلونیترازپيام، آمفتيامین، ميت آمفتيامین )شیشيه( و یيا دیگير ميواد مخيدر یيا آمفتامین )ام.دی.ام.آ. یا آکستاسی(، گاما هیدروک

رسد را وارد کشور کند و یا مبادرت به ساخت، تولیيد، توزیيع، صيدور، به تصویب مجلس شورای اسالمی می هاآنهای صنعتی غیر داروئی که فهرست  گردانروان

ید و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد بيه شيرح زیير مجيازات ارسال، خرید یا فروش نما

 خواهد شد.

 ریال جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شالق. ونیلیمكیي تا پنج سانتی گرم، از پانصد هزار ریال تا  1

 رم، از دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شالق.ي بیش از پنج سانتی گرم تا یك گ 2

 ي بیش از یك گرم تا چهار گرم، از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمه نقدی و دو تا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شالق. 3

 ریال جریمه نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتادوچهار ضربه شالق.ي بیش از چهار گرم تا پانزده گرم، از بیست میلیون تا چهل میلیون  4

 ق.ي بیش از پانزده گرم تا سی گرم، از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتادوچهار ضربه شال 5

 و مصادره اموال ناشی از همان جرم. اعدامي بیش از سی گرم،  6

 کهیهيم نشيده درصيورت( این ماده برای بار اول مرتكب این جرم شده و موفق به توزیع یا فيروش آن6هرگاه محرز شود مرتكب جرم موضوع بند )  ر   1تبصره  

گرم نباشد با جمع شروط مذکور یا عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشور با توجه به کیفیت و مسیر حمل، دادگاه به حبس ابد  صدكیمیزان مواد بیش از  

 و مصادره اموال ناشی از همان جرم، حكم خواهد داد.

ميذکور  یهاسسات وابسته به دولت باشد، عالوه بر مجازاتها و مؤدولتی و شرکت  یهادر کلیه موارد فوق چنانچه متهم از کارکنان دولت یا شرکت  ر   2تبصره  

 در این ماده به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محكوم خواهد شد.

 انزیيبرای بار دوم یك برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند و برای بار سيوم دو برابير م  8ماده    5تا    1مرتكبین جرائم مذکور در بندهای    یهامجازات  ر   9ماده  

چنانچه در مرتبه چهارم مجموع مواد مخدر در اثر تكرار به سی  باشد.مقرر در هر بند خواهد بود. مجازات شالق برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتادوچهار ضربه می

اجيرا  دگی محكوم و در مألعيامحت در محل زندر صورت مصل  اعدامحكم  شود.محكوم می  اعداماست و به مجازات    االرضیفگرم برسد مرتكب در حكم مفسد  

مجموع مواد مخدر در مرتبه چهارم در اثر تكرار به سی گرم نرسد مرتكب به چهل تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی ده تا پانزده سال حبس   چنانچه  خواهد شد.

 شود.تا هفتادوچهار ضربه شالق محكوم می یو س

 حذف شد. ر  10ماده 

در صيورت  اعيداماسيت و حكيم  اعيدامطور مسلحانه های صنعتی غیر داروئی موضوع این قانون بهگردانچاق مواد مخدر یا روانمجازات اقدام به قا  ي  11ماده  

 عام اجرا خواهد شد.مألمصلحت در محل زندگی مرتكب در 

دوگاه بازپروری و نگهداری معتادان وارد نمایيد، حسيب های صنعتی غیر داروئی را به داخل زندان یا بازداشتگاه یا ارگردانهرکس مواد مخدر یا روان  ر   12ماده  

مرتكب از مأموران دولت باشد به انفصيال دائيم از مشياغل دولتيی نیيز محكيوم   کهیگردد و درصورتمحكوم می  9تا    4مذکور در مواد    یهامورد به اشد مجازات

 شود.می

تناسب، به مجازات: های صنعتی غیر داروئی به داخل این مراکز وارد شود مأموران خاطی بهگردانو مسامحه مأموران، مواد مخدر یا روان  یانگارهرگاه در اثر سهل

 شوند.انفصال موقت. ج: انفصال دائم محكوم میالف: تنزل درجه. ب:

های صينعتی غیير گرداند مخدر یا روانهرگاه کسی واحد صنعتی، تجاری، خدماتی و یا محل مسكونی خود را برای انبار کردن، تولید و یا توزیع موا  ر   13ماده  

را در اختیار دیگری بگذارد و نیز هرگاه نماینده مالك با اطالع یا اجازه وی مرتكيب ایين اميور   هاآناستفاده قرار دهد و یا بدین منظور  داروئی معد سازد و یا مورد

 واحد صنعتی یا جواز کسب واحد تجاری و خدماتی مربوط لغو و واحد یا واحدهای مذکور در این ماده به نفع دولت ضبط  یبردارو پروانه بهره  یشود. موافقت اصول

 گردد.می

یميه های صنعتی غیر داروئی مكانی را دایر و یا اداره کند به پنج میلیيون تيا ده میلیيون ریيال جرگردانمنظور استعمال مواد مخدر یا روانهرکس به  ر   14ماده  

شود. مجازات تكيرار ایين جيرم، دو تيا چهيار برابير نقدی و بیست تا هفتادوچهار ضربه شالق و یك تا دو سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی محكوم می

 مجازات بار اول خواهد بود.

مجيازات مقيرر در ایين مياده، موافقيت اصيولی و پروانيه  مكان مذکور در این ماده واحد تولیدی یا تجاری و یا خدماتی باشيد عيالوه بير  کهیدرصورت  ر   تبصره

افتد و در صورت تكرار جرم، واحد مذکور به نفيع دوليت واحد تولیدی و نیز پروانه کسب واحد تجاری و خدماتی مربوط به مدت یك سال از اعتبار می  یبرداربهره

 شود.ضبط می

نهاد درمان و کاهش آسيیب، اقيدام بيه تيرک اعتیياد های مردملتی، غیردولتی یا خصوصی و یا سازمانبا مراجعه به مراکز مجاز دو  اندمكلفمعتادان    ر   15ماده  

ه اعتیياد ننمایيد از نمایند. معتادی که با مراجعه به مراکز مذکور نسبت به درمان خود اقدام و گواهی تحت درمان و کاهش آسیب دریافت نماید، چنانچه تجياهر بي

 اند.. معتادانی که مبادرت به درمان یا ترک اعتیاد ننمایند، مجرمباشدتعقیب کیفری معاف می

اجتماعی ظرف مدت   تأمینهای بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و رفاه و  ای که توسط وزارتخانهنامهمراکز مجاز موضوع این ماده، بر اساس آیین  ر   1  تبصره
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 شود.سد، تعیین میرسه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب ستاد می

های ترک اعتیياد را بضاعت، تمام هزینهاجتماعی موظف است ضمن تحت پوشش درمان و کاهش آسیب قرار دادن معتادان بی  تأمینوزارت رفاه و    ر   2  تبصره

 نماید. تأمینبینی و ساله در لوایح بودجه، اعتبارات الزم را پیشهای پایه و بستری قرار دهد. دولت مكلف است همهمشمول بیمه

 ی بازپروری معتادین به مواد مخدر اقدام الزم را به عمل آورد.هااردوگاها و ایجاد دولت مكلف است برای احی – 3تبصره 

و متجاهر به اعتیاد، با دستور مقام قضایی برای ميدت ( 15فاقد گواهی موضوع ماده )( 8و )( 4گردان مذکور در دو ماده )معتادان به مواد مخدر و روان  ر   16ماده  

ماهه دیگر با درخواسيت مراکيز ميذکور بالميانع شوند. تمدید مهلت برای یك دوره سهمجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری مییك تا سه ماه در مراکز دولتی و  

بالميانع این قانون باشد، تداوم درمان وفيق مياده مزبيور  (  15است. با گزارش مراکز مذکور و بنا بر نظر مقام قضایی، چنانچه معتاد آماده تداوم درمان طبق ماده )

 باشد.می

باشيند کيه بنيا بير با درخواست مراکز مذکور و طبق دستور مقام قضایی، معتادان موضوع این ماده مكلف به اجرای تكالیف مراقبت بعد از خروج می  ر   1  تبصره

 رسد.، تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه میربطیذ هایدستگاهپیشنهاد دبیرخانه ستاد با همكاری 

تعقیيب بيه ميدت   قیيایين قيانون، نسيبت بيه تعل(  15مناسب و تعهد به ارائه گواهی موضوع ماده )  تأمین  اخذبا    باریكتواند برای  مقام قضایی می  ر   2  تبصره

مقام قضایی یا نماینيده  ماهیانه گزارش روند درمان معتاد را به اندموظفماهه اقدام و معتاد را به یكی از مراکز موضوع ماده مزبور معرفی نماید. مراکز مذکور شش

صورت طبق مفاد این مياده اقيدام  این درمان و ترک اعتیاد با صدور قرار موقوفی تعقیب توسط دادستان، پرونده بایگانی و در غیر دیوی ارائه نمایند. در صورت تائ

 بالمانع است.ماهه دیگر برای یك دوره سه ربطیشود. تمدید مهلت موضوع این تبصره با درخواست مراکز ذمی

 شود.روز تا شش ماه محكوم می كیاین ماده به حبس از نودو( 2تبصره )متخلف بدون عذر موجه از تكالیف موضوع  ر  3 تبصره

کشيور   چنانچه اتباع جمهوری اسالمی ایران با هر قصدی اقدام به نگهداری، حمل یا قاچاق هر مقدار مواد موضوع این قانون به داخيل یيا خيارج از  ر   17ماده  

شوند و در صورت تكرار، به مدت پنج تا پيانزده سيال گذرناميه الخروج میشدن حكم به مدت یك تا پنج سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع  ینمایند، از زمان قطع

اند مشيمول شيدهوع ایين قيانون محكومشوند. صدور هرگونه گذرنامه برای اتباع ایرانی که در خارج از کشور به سبب جرائم موضيالخروج میآنان ابطال و ممنوع

 باشد.ممنوعیت موضوع این ماده می

و یيا ميدیریت  یدهرا سازمان هاآنهرکيس برای ارتكاب هر یك از جرائم موضوع این قيانون، اشخاصی را اجیر کند یا به خدمت گمارد و یا فعالیت   ر   18ماده  

ره اموال ناشی از ارتكاب و ميصاد اعدامگذاری نماید، در مواردی که مجازات عمل مجرمانه حبس ابد باشد به های مذکور پشتیبانی مالی یا سرمایهکند و از فعالیت

 خواهد بود. اعدامشود. مجازات سرکرده یا رئیس باند یا شبكه این جرم و در سيایر موارد به حداکثر مجازات عمل مجرمانه، محكوم می

 شوند:رح ذیل مجازات میهای صنعتی غیر داروئی استعمال نمایند، برحسب نوع مواد به شگردانکه مواد مخدر یا روان یمعتاد ریافراد غ ر  19ماده 

 ( به بیست تا هفتادوچهار ضربه شالق و یك میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی.4ي استعمال مواد مذکور در ماده ) 1

 ( به پنجاه تا هفتادوچهار ضربه شالق و دو تا ده میلیون ریال جزای نقدی.8ي استعمال مواد مذکور در ماده ) 2

های صنعتی غیر داروئی را وارد کند، بسازد، خرید یا فروش کند، عالوه بر گردانادوات مخصوص تولید یا استعمال مواد مخدر یا روانهرکس آالت و    ر   20ماده  

تعمال شود. مرتكبین نگهداری، اخفاء یيا حميل آالت و ادوات اسيریال جزای نقدی و ده تا پنجاه ضربه شالق محكوم می ونیلیتا پنج م ونیلیمكیبه   هاآنضبط  

شوند. عتيایق از شيمول ایين مياده هر عدد صد تا پانصد هزار ریال جزای نقدی یا پنج تا بیست ضربه شالق محكوم می یبه ازا هاآنمواد مخدر، عالوه بر ضبط 

 باشند.مستثنی می

ه یيا قيرار دهيد و یيا در پنياه دادن یيا فيرار دادن او هرکس متهم موضوع این قانون را که تحت تعقیب یا در حین دستگیری است عالماً و عامداً پنيا ر   21ماده  

مرتكيب بيه  اعدامدر مورد حبس ابد و شود. مجازات جرمی که متهم به آن را فرار یا پناه داده است محكوم می  دومكیتا    پنجمكیکند در هر مورد، به    یهمكار

 شود.ادوچهار ضربه شالق محكوم میترتیب به چهار تا ده سال حبس و ده تا پانزده سال حبس و از سی تا هفت

 مجازات متهم اصلی نخواهد بود. دهمكیمتهم درهرحال بیش از  كیمجازات اقربای درجه ر  1تبصره 

منفصيل مرتكب از مأموران انتظامی و یا مأموران زندان و یا از مأموران قضایی باشد، عالوه بر مجازات مذکور، از خيدمات دولتيی نیيز   کهیدرصورت  ر   2تبصره  

 شود.می

نماید،  همكاری و مشارکت هاآنهرکس متهم موضوع این قانون را پس از دستگیری و نیز محكوم موضوع این قانون را پناه یا فرار دهد و یا در فرار   ر   22ماده  

تا هفتادوچهيار ، مرتكب به ترتیب به ده سال و بیست سيال حيبس و از سيیاعدامبه نصف مجازات متهم یا مجرم اصلی محكوم خواهد شد. در مورد حبس ابد و 

 شود.ضربه شالق محكوم می

انفصيال از  زیين قضائی باشد به مجازات متهم یا مجرم اصلی و نمرتكب از مأموران انتظامی و امنیتی و یا مأموران زندان و یا از مأمورا  کهیدرصورت  ر   1تبصره  

 سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی خواهد بود. وپنجستیکه مجازات مأمور، ب اعداممورد  یاستثناشود بهخدمات دولتی محكوم می

برئه شود اجيرای احكيام بالفاصيله نسيبت بيه تيرخیص او اقيدام و متهم اصلی پس از دستگیری ت  کهیدرصورت  22و    21در موارد مشمول دو ماده    ر   2تبصره  

 باشد.می این قانون قابل تجدیدنظر 32تری محكوم گردد درهرصورت محكومیت فرار یا پناه دهنده وفق ماده همچنین چنانچه متهم اصلی به جرم خفیف
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تيا نصيف مجيازات ميتهم  پنجمكیيهای صنعتی غیر داروئی اقدام کند به گردانیا روانکس عالماً و عامداً به امحاء یا اخفاء ادله جرم مواد مخدر هر  ر   23ماده  

 شود.به هشت تا بیست سال حبس محكوم می اعدامشود. در مورد حبس ابد مرتكب به چهار تا ده سال و در مورد اصلی محكوم می

کشت خشخاش یا کوکا یا شاهدانه در حوزه روستا مراتب را کتباً به دهدار و محض آگاهی از هر یك از اعضای شورای اسالمی روستا موظف است به  ر   24ماده  

زمان با گزارش موضيوع بيه فرمانيده بياالتر خيود، فوراً و هم اندموظفهای انتظامی ها و حوزهپاسگاه یا حوزه انتظامی اطالع دهد. فرماندهان پاسگاه  نیتركینزد

جلسه امر را تهیه کنند و همراه متهم یا متهميین بيه اسالمی روستا در محل کشت حاضر شوند و آن را امحاء و صورت  اتفاق دهدار یا بخشدار و نماینده شورایبه

 مراجع ذیصالح قضائی تحویل نمایند.

مقاوميت بسيیج  یرویننیروی انتظامی، شهرداری، های شهری کشت یا روئیده شده باشد، مأمورین )خشخاش یا کوکا یا شاهدانه در حوزه  کهیدرصورت  تبصره ر 

پاسگاه انتظامی و یا پایگاه نیروی مقاومت بسیج منطقه اطالع دهند و مسيئوالن مربوطيه   نیتركیمحض آگاهی مراتب را به نزدبه  اندموظفمنطقه( حسب مورد  

 اتفاق نماینده مرجع قضائی ذیصالح وفق مقررات این ماده اقدام نمایند.به

سيال  كیيخودداری یا کوتاهی کنند بار اول به شيش مياه تيا   فهیوظبدون عذر موجه از انجام  کهیو تبصره آن درصورت  24اشخاص مذکور در ماده    ر   25ماده  

بيار دوم   سيال و  كیيشوند. اعضای شورای اسالمی نیز بار اول به شش ماه تا  محرومیت از مشاغل دولتی و بار دوم به انفصال دائم از خدمات دولتی محكوم می

 شوند.برای همیشه از عضویت شوراهای اسالمی محروم می

های صنعتی غیر داروئی و یا آالت و ادوات استعمال آن را در محلی قرار دهد به حداکثر گردانقصد متهم کردن دیگری، مواد مخدر یا روانهرکس به ر  26ماده 

 مجازات همان جرم محكوم خواهد شد.

تا منظور تعقیب در مراجع ذیصالح، تعمداً و به خالف واقع متهم به یكی از جرائم موضوع ایين قيانون نمایيد بيه بیسيتیگری را بههرگاه شخصی د  ر   27ماده  

 هفتادوچهار ضربه شالق محكوم خواهد شد.

ل متهمان فراری موضوع این قانون در صيورت های صنعتی غیر داروئی تحصیل شده و نیز امواگردانکلیه اموالی که از راه قاچاق مواد مخدر یا روان  ر   28ماده  

 باشد.قانون اساسی در خصوص اموال دولتی نمی 53وجود ادله کافی برای مصادره، به نفع دولت ضبط و مشمول اصل 

دادگياه آن را بيه نفيع سيازمان آید های صنعتی غیر داروئی به دست میگردانای که در درگیری مسلحانه از قاچاقچیان مواد مخدر یا روانوسایل نقلیه  تبصره ر 

 کند.کننده ضبط میعمل

اهداف طيرح   تأمین  منظوربه  .درآمد عمومی واریز نمایند  حساببهرا  ها و دیگر وجوه حاصل از اجرای این قانون  جریمه  اندمكلف  ربطیذ  هایدستگاهر    29ماده  

ی مصوب ستاد مبارزه با مواد مخدر را تحت همین عنوان، ساالنه در الیحه بودجه کل کشور هاهبرنام، دولت اعتبار مورد نیاز برای اجرای  مواد مخدرملی مبارزه با  

 .ندینمایممنظور 

شوند به نفع دولت ضبط و با تصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر های صنعتی غیر داروئی شناخته میگردانای که حامل مواد مخدر یا رواننقلیه  طیوسا  ر   30ماده  

 شود.ك آن مسترد میگیرد. چنانچه حمل مواد مخدر بدون اذن و اطالع مالك وسیله نقلیه صورت گرفته باشد وسیله نقلیه به مالمی در اختیار سازمان کاشف قرار

نمایند، در نقلیه می لیهای صنعتی غیر داروئی در وساگردانکلیه افرادی که به هر نحو اقدام به ساخت یا تعبیه جاسازی جهت حمل مواد مخدر یا روان  تبصره ر 

رد از ده میلیون ریال تا پنجياه میلیيون ریيال جریميه عنوان معاون در جرم ارتكابی و در غیر آن از سه ماه تا شش ماه حبس و حسب موصورت وقوع یك جرم به

 شوند.می نقدی محكوم

 و بياز و یيا بازميهین یهامحكومانی که قادر به پرداخت تمام یا بخشی از جریمه نقدی مورد حكم نباشند باید به ازای روزی ده هزار ریيال در زنيدان  ر   31ماده  

مسيئوالن اداره   تشيخیص  طرز کار و رفتار محكومان در مدت اقامت مذکور شایسته باشد بنا بيه تقاضيا و  کهیاقامت نمایند، درصورت  یآموزمراکز اشتغال و حرفه

 شود.هزار ریال محاسبه میمراکز و موافقت اجرای احكام، مبلغ فوق به ازای روزی بیست تا پنجاه

ای معيادل آن و تضيمین معتبير از طيرف وثیقيه اخيذتقسیط جزای نقدی مورد حكم پس از اجرای مدت حبس توسط اجرای احكام، منوط است به   ر   1تبصره  

 ن بیش از سه سال نباشدشخص ثالث که مدت آ

 هرحال بیشتر از ده سال نخواهد بود.طول مدت حبس بدل از جزای نقدی به ر  2تبصره 

 .نسخ شده است 92مصوب  کد..ق.آ 570ماده  موجببه ر  32ماده 

و نیز ميوارد دیگيری کيه در  هاآن، فروش و استعمال منظور پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر از هر قبیل، اعم از تولید، توزیع، خریدبه  ر   33ماده  

ميواد  هیيعل غیيهای پیشگیری و آميوزش عميومی و تبلتشكیل و کلیه عملیات اجرائی و قضائی و برنامه  جمهورسیاین قانون ذکرشده است، ستادی به ریاست رئ

 باشند:مخدر در این ستاد متمرکز خواهد بود، اعضای ستاد به شرح زیر می

 جمهورسیي رئ 1

 ي دادستان کل کشور 2

 ي وزیر کشور 3

 ي وزیر اطالعات 4
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 ي وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی 5

 وپرورشي وزیر آموزش 6

 جمهوری اسالمی ایران یمایي رئیس سازمان صداوس 7

 ي فرمانده نیروی انتظامی 8

 ي سرپرست دادگاه انقالب اسالمی ایران 9

 و اقدامات تأمینی و تربیتی هازنداني سرپرست سازمان  10

 ي فرمانده نیروی مقاومت بسیج 11

 ي وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 12

 تواند برای اداره جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر یك نفر نماینده از جانب خود تعیین نماید.می جمهورسیرئ ر  1تبصره 

 نیموضيوع همي  ربطیذ  هایدستگاهای برای این امر اختصاص و به  ارتكاب جرائم مواد مخدر، دولت موظف است هرسال بودجهبرای پیشگیری از    ر   2تبصره  

 ماده ابالغ نماید.

 .اجرایی مورد نیاز اقدام نماید یهانامهنیشود که بر اساس ضرورت به تهیه و تدوین آئبه ستاد مبارزه با مواد مخدر اجازه داده می ر  34ماده 

هرکس اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال تمام هجری شمسی و افراد محجور عقلی را به هر نحو به مصرف و یا به ارتكاب هير یيك از جيرائم   ر   35ماده  

بيه وی تزریيق و یيا از طریيق گردان نماید و یا مواد مذکور را جبيراً موضوع این قانون وادار کند و یا دیگری را به هر طریق مجبور به مصرف مواد مخدر یا روان

و مصادره اموال ناشی از ارتكاب این جرم محكيوم   اعدامبرابر حداکثر مجازات قانونی همان جرم و در مورد حبس ابد به    نیم  دیگری وارد بدن وی نماید به یك و

 شود.شود. در صورت سایر جهات ازجمله ترغیب، مرتكب به مجازات مباشر جرم محكوم میمی

شوند، دادگياه مقرره به مصادره اموال ناشی از جرائم موضوع این قانون محكوم می یهادر کلیه مواردی که در این قانون، مرتكبین عالوه بر مجازات  ر   36ماده  

ظيامی و محكومیيت از مكلف است مشخصات دقیق اموال مصادره شده را دقیقاً در حكم یا در حكم اصالحی قید نماید. تخلف از مقررات مذکور موجب تعقیب انت

 باشد.به باال می 4 درجه

 رونوشت کلیه احكام صادرشده را پس از قطعیت به ستاد مبارزه با مواد مخدر ارسال دارند. اندموظفمحاکم  تبصره ر 

ماه نخواهد بود، چنانچه در مدت مذکور پرونده اتهامی منتهيی بيه صيدور حكيم نشيده باشيد مرجيع  4هرحال بیش از طول مدت بازداشت موقت به  ر   37ماده  

ه در ایين باشد مگر آنكه جهات قانونی یا علل موجهی برای ابقاء قرار بازداشت وجود داشته باشيد کيصادرکننده قرار، مكلف به فك و تخفیف قرار تأمین فوق می

 شود.صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقاء می

 کهیتعزیری مقرره در این قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفیف دهد درصورت  یهاتواند در صورت وجود جهات مخففه مجازاتدادگاه می  ر   38ماده  

تقاضای عفيو و  اعداممجازات  سال خواهد بود و در مورد  15ان تخفیف در احكام حبس ابد  یابد. میزمجازاتی فاقد حداقل باشد همان مجازات تا نصف تخفیف می

 تخفیف مجازات به کمیسیون عفو ارسال خواهد شد.

گيردد  هامنجر به کشف شيبكه  هاآنکننده همكاری نمایند و اقدام  کلیه محكومینی که پس از صدور حكم به نحوی با نیروی انتظامی یا سازمان عمل  ر   تبصره

الصدور تا نصف کننده بر اساس اسناد مربوطه، مجازات وی را ضمن اصالح حكم سابقتواند با تقاضای نیروی انتظامی و یا سازمان عملدادگاه صادرکننده رأی می

 تخفیف دهد.

 1367بعد از اجرای قانون مبارزه بيا ميواد مخيدر سيال یا سوابق  هاتیدر تشدید مجازات براثر تكرار جرم در کلیه موارد مصرح در این قانون محكوم  ر   39ماده  

 مناط اعتبار است.

های صنعتی غیر داروئی، مبادرت به ساخت، خرید، فروش، نگهداری، حمل، ورود، گردانقصد تبدیل یا تولید مواد مخدر یا روانهرکس عالماً عامداً به  ر   40ماده  

ید استیك، اسید انتر اتیلیك، اسید فنیل استیك، کلرور استیل و سایر مواد مندرج در جداول یك و دو ضيمیمه صدور و عرضه مواد صنعتی و شیمیائی از قبیل انیدر

و اصالحات و الحاقات بعدی آن بنماید، همچنین نسبت بيه ورود،  1988گردان مصوب میالدی کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان  12به ماده  

مقرر در مياده  یها، مصرف، نگهداری یا صدور کدئین و متادون اقدام بنماید با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد حسب مورد به مجازاتخرید، فروش، ساخت

 قانون مبارزه با مواد مخدر محكوم خواهد شد. 5

بيا  یحسب مورد برای مصارف پزشيكی، تحقیقياتی و صينعتساخت، تولید، خرید، فروش، ارسال، نگهداری، ورود، صدور، مصرف و حمل مواد ممنوع  ر   41ماده  

 مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی از شمول این قانون مستثنی است.

فرا به درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی تحت نظر وزارت جهاد کشاورزی و با نظارت ستاد مبارزه کشت شقایق پاپاور سامنیو فرم الی  ر   تبصره

 داروهای جایگزین بالمانع است. تأمینا مواد مخدر، برای مصارف دارویی و ب

بيا های خاص )زندان در اردوگاه یجاهای صنعتی غیر داروئی را بهگردانشود که بخشی از محكومان مواد مخدر یا روانبه قوه قضائیه اجازه داده می  ر   42ماده  

 نگهداری نمایند.سخت و عادی( طیشرا
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 ها در ظرف مدت یك سال تأمین کند.ف است اعتبارات و تسهیالت و مقررات الزم را برای تهیه و اداره این اردوگاهدولت موظ

 ها به عهده قوه قضائیه است.اداره این اردوگاه ر  1تبصره 

 ها را برای محكومین معین نمایند.کیفر حبس کیفر توقف در اردوگاه یجاتوانند بهمی هادادگاه ر  2تبصره 

ها بيا قانونی دو یا چندجانبه بین جمهوری اسالمی ایران و سایر دولت  یهانامهجمهوری اسالمی ایران اجازه دارد در چارچوب موافقت  یانتظام  یروین  -43  ماده

های قاچاق از کشيور، کشيف ن موضوع این قانون، ردیابی منابع مالی، کشف طرق ورود یا عبور محمولهمنظور شناسایی مجرمیدیگر کشورها به  نیمشارکت مأمور

های تحيت موليهوسایل یا مكان کشت یا تولید یا ساخت مواد مذکور با تنظیم طرح عملیاتی و درخواست فرمانده نیروی انتظامی با حكم دادستان کل کشيور، مح

موافقت سایر کشورها در قلمرو آن کشورها مورد تعقیب قرار داده و پس از تكمیل تحقیقات، گزارش اقدام را به دادستان کل کشيور کنترل را در قلمرو داخلی و با  

 کند تسلیم نماید. هرگونه تغییر در طرح عملیاتی مذکور در حین اجرا با مجوز کتبی دادستان کل کشور بالمانع است.ای که او تعیین مییا قاضی

باشد. ضبط، جایگزینی کلی و یا جزئی و یيا اجيازه عبيور درهرحال احراز هویت و درج مشخصات مأموران دیگر کشورها در طرح عملیات الزامی می  ر   1  تبصره

و تسهیل اقدامات  گردان صنعتی غیر داروئی و یا تهیه وسایل، نگهداری، اخفا، حمل و یا تحویل مواد مخدر و رواناخذهای موضوع این ماده از کشور و یا  محموله

 الحاقی با حكم دادستان کل کشور بالمانع است. یهاونیهای قانونی دو یا چندجانبه و با رعایت کنوانسنامهموردنیاز توسط ضابطان طبق موافقت

 شود.کل کشور تعیین می رسیدگی به اتهامات متهمان موضوع این ماده در مرحله دادرسی در صالحیت مرجع قضایی است که از طرف دادستان ر  2 تبصره

یافته ميرتبط بيا جيرائم المللی قاچاق سيازمانای و بینهای اصلی منطقهآوری اطالعات الزم در زمینه شبكهوزارت اطالعات مكلف است ضمن جمع ر  44  ماده

کند اقدام و همچنيین نسيبت بيه ای که او تعیین مییبا حكم دادستان کل یا قاض  هاآنموضوع این قانون، در حوزه اختیارات قانونی نسبت به شناسایی و تعقیب  

 ارائه سرویس اطالعاتی به نیروی انتظامی و مراجع ذیصالح نیز اقدام نماید.

 اصالح این قانون توسط مجلس شورای اسالمی بالمانع است. ر  45 ماده

ج در این قانون در قالب طرح یا الیحيه در مجليس شيورای اسيالمی بيه موردنظر این قانون افزون بر مواد مندر یهاگردانفهرست مواد مخدر و روان ر  تبصره

 رسید. تصویب خواهد

 

 قانون ثبت اسناد و امالکاحکام جزایی از 
 با اصالحات و الحاقات بعدی  1310/ 26/12مصوب 

 باب ششم ر جرائم و مجازات

  رسمی   اسناد  در   جاعل  شود   مرتكب   را  ذیل  هایجرم  از  یكی   عامداً  رسمی  دفاتر  صاحبان  و   امالک  و   اسناد  ثبت  اجزای   و  مستخدمین  از  یك  هر  -100  ماده

 . شد خواهد محكوم  مقررات  رسمی اسناد تزویر و جعل برای  که مجازاتی به و محسوب

 .کند ثبت را مزوره یا مجعوله اسناد: اوالً

 .نماید ثبت باشند  حضورداشته باید قانون  مطابق که اشخاصی حضور بدون را سندی: ثانیاً

 .کند ثبت اندنكرده  را معامله آن که کسانی اسم به را سندی: ثالثاً

 .کند ثبت دفتر در مؤخر یا مقدم را سندی  ثبت یا سند تاریخ: رابعاً

 .بیندازد  استفاده  و اعتبار از  را سندی ثبت دیگر متقلبانه وسایل به یا کند پاره را دفاتر آن از ورقی یا کند مكتوم یا معدوم را ثبت دفاتر از قسمتی یا تمام: خامساً

 . کند ثبت دهندهانتقال مالكیت  عدم  به علم با  را انتقالی اسناد: سادساً

 .کند ثبت افتاده، سندیت  از یا و نداشته سندیت وضوح طوربه  که  را سندی: سابعاً

  از   سال  سه   تا  سال  یك  از  کند،   ثبت  داشته  مملكتی  یموضوعه   قوانین   با  صریح  مخالفت  آن   مفاد  که  را   سندی  امالک  و  اسناد  ثبت  اعضای  هرگاه  -101  ماده

 . شد خواهد منفصل دولتی خدمات

 نماید  ثبت  عمداً  را  سندی  معامله  موضوع  قابلیت  یا  و  معامله  اصحاب  اهلیت  یا  و  اشخاص  هویت  احراز  از  قبل  امالک  و  اسناد  ثبت   اعضای  از  یك  هر  -102  ماده

 .گردید خواهد محكوم فوق اداری مجازات  به و

 . بود خواهد رسمی اسناد جاعل حكم  در باشد،  واقع مخالف که دهد تصدیقاتی عامداً امالک و اسناد ثبت اجزای و  مستخدمین از هریك -103 ماده

  تقصیر   یا  و  عمومی  جرم  مرتكب  که  امالک  و  اسناد  ثبت  اجزای  و  مستخدمین  نشده  معین  باب  این  موجببه   هاآن  مجازات  که  تقصیراتی  موارد  در  -104  ماده

 . شد خواهند مجازات و تعقیب  استخدام،   قانون یا و جزایی  قوانین مقررات  موافق شوندمی اداری

 کهاین  به  علم  با  داده  انتقال  دیگری   به  قبالً  که  بنماید  را   ملكی  ثبت  تقاضای  هرکس(  آن  امثال  و   شرط  بیع   به   راجع)  33  ماده  در  مذکور  مورد  در  جز  -105  ماده

  در   ولی   بوده  مالك  تقاضا  موقع   در  اگر   است   همچنین  و  شودمی   محسوب   کالهبردار  نماید،  ثبت  تقاضای  است   شده  او  از   مالكیت  سلب  قانونی  انحای  از  نحوی  به

  طرف   حق   تصدیق  برای   حاضر  ثبت،  اداره   اخطار  از  پس   ولی  نگرفته   مالكیت  سند   یا  بگیرد  مالكیت   سند  هذامع   و   نبوده  مالك  امالک،   ثبت  دفتر   در  ملك  ثبت  موقع

 . نباشد
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  مالكیت   سلب قانونی  انحای  از نحوی به  اینكه  به علم  با   یا  خود   مورث  طرف   از  ملك  انتقال  به   علم  با   که   است   جاری  نیز   وارثی  مورد  در   فوق  مقررات  -106  ماده

  اخطار   از  پس  فوق  ماده  اخیر  قسمت  مطابق  یا  و  کرده  خود  اسم  به  را  ملك  آن  مالكیت  سند  صدور  تقاضای  یا  ملك  آن  ثبت  تقاضای  است  بوده  شده  او  مورث  از

 . شود  محرز او خط  به  نوشته یا و مهر یا امضاء وسیلهبه  باید وارث علم موارد این تمام در. نكند رفتار ثبت اداره

 تقاضای  مالكیت  عنوانبه  و  بوده  محسوب  امین  ملكی  به  نسبت  هرکس  طورکلیبه  و  مباشرت  یا  و   سكنی  یا  رقبی  یا  عمری  یا  اجاره  عنوانبه   هرکس  -107  ماده

 . شد  خواهد محكوم کالهبردار مجازات  به  بكند، را آن ثبت

  به   ملك  او،   تبانی  یا  خیانت   واسطهبه   ولی  ننموده  ثبت  تقاضای  شخصاً  بوده،  متصرف  فوق  در  مذکوره  عناوین  از   یكی  به  را  ملك  که  شخصی  هرگاه  -108  ماده

 : شد خواهد عمل ذیل طریق  به برسد ثبت به  دیگری نام

  مجازات  به  اصلی   مجرم  عنوانبه  دو  هر  امین  و  او   شخص  باشد  109  و  106  و  105  مواد  از  یكی  مقررات  مشمول  شدهثبت  او  اسم  به  ملك  که  کسی  اگر  -الف

 . بود خواهند مسئول متضامناً خصوصی مدعی خسارات به  نسبت  و شدهمحكوم کالهبردار

 جزایی   و  حقوقی  از  اعم  عنوانهیچبه   مزبور  شخص  نباشد  109  و  106  و  105  مواد  مقررات  از  یكهیچ  مشمول  رسیده  ثبت  به  او  نام  به  ملك  که  کسی  هرگاه  -ب

 در   ملك،صاحب  خسارت  جبران   برای   عالوه به   و   شدهمحكوم   عمومی   مجازات   قانون   238  ماده  مطابق   و   تعقیب  اصلی  مجرم  عنوان به   امین  ولی   نیست  تعقیبقابل

  سلطنت   مقام  از   عدلیه زیر  و  سازد  فراهم  را  خصوصی  مدعی   رضایت  دیگر  طریق   از  یا  خسارت  تأدیه  با   نتوانست  سال  پنج  ظرف  در  کهدرصورتی .  ماند  خواهد  توقیف

 . کندمی  استدعا را او  عفو

  به   راجع  اختالفات.  شودمی   محسوب  کالهبردار  کند  ثبت  تقاضای  و  کرده  قلمداد  متصرف  را  خود  بوده  دیگری  تصرف   در   که  ملكی   به   نسبت  هرکس  -109  ماده

 .نیست ماده این مشمول حدود، در تصرف

 . است تقاضانامه یمنزلهبه  شودمی داده امالک  عمومی ثبت مورد در که ایاظهارنامه قانون این دیگر مواد کلیه در همچنین و فوق مواد مورد در -110ماده

 . است خصوصی مدعی  شكایت به موکول متهم تعقیب قبل مواد مورد در -111 ماده

  امالک   یا  و  متصدی  یا  متولی  عنوانبه   را  المنفعهعام  موقوفه  امالک  که  باشد  کسی  متهم  108  و  107  مواد  مورد  اگر  -  (7/5/1312  الحاقی)  مکرر  111  ماده

 .نیست  خصوصی مدعی شكایت  به موکول جزایی  تعقیب  دارد، تصرف در قیمومت و  والیت عنوانبه  را علیهمولی

 . شد خواهد متروک تعقیب  داشت مسترد را خود شكایت نهایی حكم صدور از قبل خصوصی مدعی کهدرصورتی -112 ماده

 . شودنمی پذیرفته خصوصی مدعی از شكایت تجدید -113 ماده

 کالهبرداری   جرم  برای  مقرر  مجازات  بر  عالوه  مجرم(  108  ماده  ب  بند  در  مذکور  مورد  استثنایبه )  109  و  108  و  107  و  106  و  105  مواد  مورد  در  -114  ماده

  مالكیت   سند  صدور  و  ثبت  تقاضای  واسطهبه   مستقیماً  که  را  خساراتی  دیگر  وسایل  به  یا  امالک  ثبت  اداره  در  خصوصی  مدعی  حق   تصدیق  وسیلهبه   که  موقعی  تا

 . ماند خواهد توقیف در ننماید، جبران شدهواقع  حكم مورد و نموده مطالبه حال عرض تقدیم وسیلهبه   خصوصی مدعی و آورده وارد طرفبه 

  جزایی   حكم  صدور  از   پس  خصوصی  مدعی  طرف   از  خسارت  حال  عرض  کهاین  ولو  کرده  رسیدگی  جزایی  جنبه   به  که  است  ایمحكمه   با  خسارت  میزان  تعیین

 .شد  خواهد وصول و تعیین معموله اصول مطابق( محاکمه از ناشی خسارات)  غیرمستقیم خسارات -باشد شدهداده

 1309  خردادماه  اول  تا  و   شده  مرتكب   1308  اسفندماه  اول  از   قبل   را  109  و   108  و  107  و   106  و  105  مواد  در  مشروحه  اعمال  از   یكی   هرکس  -115  ماده

  برای   مقرر  مجازات  بر   عالوه  و  شده  محسوب  کالهبردار  ننموده  جبران  را  ملكصاحب  بر  وارده  خسارت  دیگر  وسایل  به  یا  ثبت  دفاتر  در  طرف  حق  تصدیق  وسیلهبه 

 . ماند خواهد توقیف در نكرده جبران  114 ماده مطابق را  طرفبه وارده خسارت که موقعی تا جرم این

  ضمن   در  را   طرف   حق   است   مكلف  دهندهانتقال   یا  راهن   شده،داده  انتقال  33  ماده  در  مذکوره  عناوین  از  یكی  به   یا   رهن  به  که   امالکی  موارد  در  -116  ماده

  حق   مدت  انقضاء  تاریخ  از  سال  یك  تا  تواند می  گیرنده  انتقال  یا  مرتهن  ننموده  عمل  تكلیف  این  به  دهندهانتقال  یا  راهن  کهدرصورتی .  نماید  قید  خود  یاظهارنامه

  نداد،   را  طرف  حق  دهندهانتقال  یا  راهن  اظهارنامه  ابالغ  تاریخ  از  روز  ده  ظرف  در  هرگاه.  کند  مطالبه  را  خود  حق  رسمی  اظهارنامه  وسیلهبه   رهن،  یا  استرداد

 . شد  خواهد رفتار او با  114 ماده مطابق 113 و 112 و 111  مواد رعایت با و محسوب کالهبردار

  حق   او،  ملكیت  به  ملك  بقاء  صورت  در  که  بود  خواهد  مجرم  وقتی  دهندهانتقال  یا  راهن  باشد،  آمدهعملبه  رهن  یا  و  استرداد  حق  مدت  انقضاء  از  قبل  اخطار  اگر

  روز   ده  تا  که  شد   خواهد   محسوب   مجرم  وقتی   نباشد،  باقی  او  ملكیت   به   ملك  کهدرصورتی  و  ننماید  تصدیق  ثبت   اداره  در  اظهارنامه  ابالغ  از   پس  روز   ده  تا   را  طرف

 . نكند تأدیه را گیرنده انتقال یا مرتهن حق رهن، یا استرداد حق مدت انقضای از پس

 طلب  مطالبه  حق   نشده،  او   طلب  شامل  منقول  زمان  مرور   که  مادام  نكرد  را   فوق  در  مذکور  اخطار  سال،  یك  مدت  ظرف   در  که   گیرنده  انتقال  یا  مرتهن  -تبصره

 . داشت  خواهد را خود

  اشخاص   یا  شخص   به   حقی (  غیرمنقول  یا  منقول  از   اعم)  مالی  منفعت   یا  عینبه   نسبت  عادی  یا   رسمی  سند  موجببه   هرکس  -(7/5/1312  اصالحی)117  ماده

  محكوم   سال  ده  تا  سه  از  شاقه  اعمال  با  حبس  به  بنماید  مزبور  حق  با  معارض  تعهدی  یا  معامله  رسمی  سند  موجببه   منفعت  یا  عین  همان  به  نسبت  بعد  و  داده

 . شد خواهد
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 دیدگان ناشی از آنقانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه 

 21/ 1398/7مصوب  

از    هرکس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر، با هر میزان غلظت موجب جنایت بر نفس، عضو یا منفعت شود در صورت مطالبه -1  ماده

 .شوددم حسب مورد با رعایت شرایط مقرر در کتاب قصاص، به قصاص نفس، عضو یا منفعت محكوم می یا ولی عَلَیهمَجنیٌّ ناحیه 

 .ریختن اسید یا سایر ترکیبات شیمیایی بر روی فرد، فرو بردن اعضای بدن در درون اسید و اعمالی نظیر آن در حكم اسیدپاشی است -1 تبصره

)  -2  تبصره ماده  مقررات  مشمول  اسیدپاشی  که  مواردی  اسالمی (286در  مجازات  فی  1392مصوب   قانون  افساد  مرتكب،  اقدام  به  االرض  باشد؛  و  محسوب 

 .شودمجازات آن محكوم می 

هرگاه شخصی مرتكب جرم موضوع این قانون شود و مجازات آن قصاص نباشد یا به هر علتی مانند مصالحه اولیای دم، قصاص اجراء نشود، مرتكب   -2  ماده

 شود:المصالحه حسب مورد مطابق مقررات مربوطه، به ترتیب زیر مجازات می ارش یا وجه  ای ه یدعالوه بر پرداخت 

 ك؛یدرجهدیده به حبس تعزیری در جنایت بر نفس و جنایت منجر به تغییر شكل دائمی صورت بزه  -الف 

 در جنایتی که میزان دیه آن بیش از نصف دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه دو؛  -ب 

 سوم تا نصف دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه سه؛ جنایتی که میزان دیه آن از یكدر  -پ 

 سوم دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه چهار؛در جنایتی که میزان دیه آن تا یك -ت 

دیده یا  زات قابل اعمال نیست مگر آنكه بزه در مورد جرائم موضوع این قانون و شروع به آن، مقررات مربوط به آزادی مشروط، تعلیق و تخفیف مجا -3  ماده

 .تواند مجازات مرتكب را یك درجه تخفیف دهدشند که در این صورت دادگاه میاولیای دم نسبت به مجازات تعزیری مرتكب نیز اعالم گذشت کرده با

 شود: مجازات معاونت در جرائم موضوع این قانون به ترتیب زیر تعیین می -4 ماده

 ورتی که مجازات قانونی مرتكب، سلب حیات باشد، به حبس تعزیری درجه دو؛در ص -الف 

 در صورتی که مجازات قانونی مرتكب، قصاص عضو باشد، به حبس تعزیری درجه سه؛  -ب 

 .زیری مرتكبتر از مجازات تعدر صورتی که مجازات مرتكب قصاص نباشد یا به هر علتی قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، به یك درجه پایین -پ 

خسارت  - 5  ماده جبران  بر  عالوه  مرتكب  قانون،  این  در  مذکور  موارد  کلیه  )در  ماده  در  مقرر  کیفری (14های  دادرسی  آیین  به  1392مصوب   قانون  ملزم   ،

هزینه بزهپرداخت  درمان  میهای  رسیدگی دیده  قاضی  تشخیص  با  مرتكب  که  صورتی  در  هزینه باشد.  پرداخت  از  متمكن  هزینه کننده  نباشد،  درمان    هایهای 

 .شودهای بدنی پرداخت می خسارت تأمینمربوطه از محل صندوق 

گان موضوع این قانون خدمات روانشناختی، مددکاری و توانبخشی  دیدهکننده، به بزه سازمان بهزیستی کشور مكلف است با تشخیص قاضی رسیدگی  -1  تبصره

 .ارائه کند

شود، صندوق یا سازمان  های بدنی و سازمان بهزیستی پرداخت میخسارت  تأمین، از صندوق  (1تبصره )های موضوع این ماده و  در مواردی که هزینه  -2  تبصره

 .شده به مرتكب رجوع کنندهای پرداختتوانند برای دریافت هزینهبهزیستی می

 .شودبه دعاوی و شكایات مربوط به جرائم این قانون خارج از نوبت رسیدگی می  - 6 ماده

 .شودنسخ می 1337 مصوب الیحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید شدن این قانون، االجراالزم از تاریخ -7 ماده
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  ی فر کی ت  ی ط و موانع مسؤول ی ، شرا ی ت ی و ترب   ی ن ی رات، اقدامات تأم ی و تعزات  ی ، د اص ص حدود، ق   های مجازت جرائم و  مشتم. بر    ی قانون مجازات اسالم :  1نکته  
 است.   ها آن م بر  ک و قواعد حا 

 جرم و مجازات( شود.  اص. قانونی بودن  ی ن شده است جرم محسوب م یی آن مجازات تع   ی ه در قانون برا ک فع.    ک ا تر ی اعم از فع.    ی هر رفتار :  2نکته  
شود  ی عمال م إ کب جرم شوند  ران مرت ی ا   ی اسالم   ی جمهور   یی و هوا   یی ا ی ، دری ن ی ت زم ی م ک ه در قلمرو حا ک   ی ص ه اشخا ی ل ک ران درباره  ی ا   ی ن جزائ ی قوان :  3نکته  
 مقررشده باشد.  اص. سرزمینی بودن(   ی گر ی ب د ی ه به موجب قانون ترت ک مگر آن 
 ران است. ی ا   ی اسالم   ی شده در جمهور ران واقع شود در حکم جرم واقع ی ت ا ی آن در قلمرو حاکم جه  ی ا نت ی از جرم    ی هرگاه قسمت   : 4نکته  
قوانین کیفری:  :  5نکته   مأمورین سیاسی  1استرنائات اص. صالحیت سرزمینی  واقع 2. مصونیت سیاسی  در کشتی . جرائم  جنگی  شده  . جرائم  3های 

 هواپیما. در  شده  واقع 
شود، اما این استرنا شام.  جنگی در قلمرو دریایی ایران واقع شود طبق قانون کشور صاحب پرچم به آن رسیدگی می اگر جرمی در یک کشتی  :  6نکته  
 شود. های مسافربری و تجاری نمی کشتی 
به رغم وقوع جرم در    اگر جرمی در یک هواپیما که در قلمرو هوایی ایران در حال پرواز است واقع شود و هیچ یک از شرایط زیر وجود نداشته باشد :  7نکته  

اند  اما اگر هر یک از شرایط زیر محقق باشد قانون و دادگاه ایران صالح است. این شرایط عبارت ؛  سرزمین ایران قانون و محاکم ایران صالح به رسیدگی نیستند 
ِّ . جرم م  3.  . هواپیما پس از وقوع جرم در ایران فرود بیاید 2ایران باشد.   ۀ تبع   َعَلیه َمجني  . مرتکب یا  1از:  

 امنیت عمومی ایران باشد.   خ. 
  ی اسالم   ی ن جمهور ی ران اعاده گردد، طبق قوان ی به ا یا    و   ن یافت در ایرا   در صورتی که ارج از کشور مرتکب جرمی شود،  ران در خ ی از اتباع ا   یک هر  : 8نکته  

 ه: ک ن ی شود مشروط بر ا ی مه و مجازات م ک ران محا ی ا 
 ران جرم باشد. ی ا   ی اسالم   ی به موجب قانون جمهور   ی اب ک رفتار ارت   -الف 

ا  ی اًل ک ت، مجازات ی وم ک صورت مح  ا در ی مه و تبرئه نشده ک ر باشد، متهم در مح. وقوع جرم محا ی از جرائم موجب تعز  ی اب ک ه جرم ارت ک  ی در صورت  -ب 
 نشده باشد.   اجرا بعضًا درباره او  

ا سقوط آن نباشد.  صالحیت شخصی فعال یا مبتنی بر تابعیت  ی مجازات    ی اجرا   ی ا موقوف ی ب  ی تعق   ی ا موقوف ی منع    ی برا   ی ران موجب ی ن ا ی طبق قوان   -پ 
 بزهکار( 

 توان به شک. غیابی رسیدگی کرد. از کشور نمی   در خارج به جرائم اتباع ایران  :  9نکته  
تی اگر در آن کشور محاکمه و تبرئه شده باشد یا مجازات  ایران در خارج از کشور مرتکب جرائم حدی یا تعزیرات منصوص شرعی شود، ح  ۀ اگر تبع :  10نکته 

 شد. در مورد او اجرا شده باشد در صورتی که در ایران یافت شود و یا به ایران اعاده گردد، مرتکب در ایران مجددًا محاکمه و مجازات خواهد  
ن  ی ن خاص گردد، طبق قوان ی ا جرائم مقرر در قوان ی ر  ی از جرائم ز  یکی ب  ک ران مرت ی ت ا ی م ک ه در خارج از قلمرو حا ک   ی ران ی را ی غ ا  ی   ی ران ی ا شخص  هر    : 11نکته  
شود،    ی آن منته   ی ت و اجرا ی وم ک م مح ک ران به صدور ح ی ن جرائم در خارج از ا ی به ا   ی دگ ی شود و هرگاه رس ی مه و مجازات م ک ران محا ی ا   ی اسالم   ی جمهور 
 : کند می شده را محاسبه    اجرا ت  ی وم ک زان مح ی ، م ی ر ی تعز  های مجازت ن  یی ران در تع ی دادگاه ا 

 ران؛ ی ا   ی اسالم   ی ا استقالل جمهور ی   ی ت ارض ی ، تمام ی ا خارج ی   ی ت داخل ی ه ن ام، امن ی اقدام عل   -الف 
 ا استفاده از آن؛ ی   ی مقام رهبر   دستخط ا  ی م، فرمان  ک جع. مهر، امضاء، ح   -ب 
س مجلس  ی ، رئ ی اسالم  ی مجلس شورا ندگان ی و نما س ی ه، رئ ی س قوه قضائ ی جمهور، رئ س ی رئ  ی رسم  دستخط ا ی م، فرمان ک جع. مهر، امضاء، ح  -پ 

ا معاونان  ی ص مصلحت ن ام، وزرا  ی مجمع تشخ   ی و اعضا س  ی نگهبان، رئ   ی شورا   ی شور، اعضا ک .  ک شور، دادستان  ک   ی عال وان  ی س د ی خبرگان، رئ 
 ؛ ها آن ا استفاده از  ی   جمهور س ی رئ 

 ؛ ها آن ا استفاده از  ی و    ی ر مراجع قانون ی ا سا ی ن مراجع  ی صادره از ا   ی ها ه ی ا اجرائ ی   ی جع. آراء مراجع قضائ   -ت 
ا  ی ه  ی ا ته ی شده از طرف دولت  و اوراق مشارکت صادرشده یا تضمین ن جع. اسناد خزانه  ی ران و همچن ی ا   کی ا اسناد تعهدآور بان ی    ی ناس را ک جع. اس   -ث 
 امنیت(   داخ.؛  صالحیت واقعی یا مبتنی بر  ی ات را ک و ک ه قلب در مورد مس ک   س ی ترو 

 در مورد صالحیت واقعی رسیدگی غیابی ممکن است. :  12نکته  
ن جرائم در  ی به ا   ی دگ ی هرگاه رس   پذیرفته شده است و به موجب قانون تعزیری    جرائم   عمال صالحیت واقعی قاعده منع مجازات مضاعف در إ در موارد  :  13نکته  

 . کند می شده را محاسبه    اجرا ت  ی وم ک زان مح ی ، م ی ر ی تعز   های مجازت ن  یی ران در تع ی گاه ا شود، داد   ی آن منته   ی ت و اجرا ی وم ک م مح ک ران به صدور ح ی خارج از ا 
 خواهند بود:   ی دگ ی ز صالح به رس ی ر ن ی در موارد ز  : 14نکته  

موجود   ه های داد حام. ا  ی   ی و مخابرات  ی ا انه ی را    ی ها است به هر نحو در سامانه   ار رفته ک اب جرم به  ک ارت   ی ه برا ک   یی ها ا داده ی مجرمانه   ی ها داده   -الف 
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 ره شده باشد. ی ران نخ ی ا   ی اسالم   ی جمهور   یی هوا    و   یی ا ی ، دری ن ی ت زم ی م ک در قلمرو حا 
 افته باشد. ی اب  ک ران ارت ی ا   ی شور ک د  ک   ی مرتبه بار   دامنه   ی ( دارا ی ها ت ی سا ق تارنما  وب ی جرم از طر  -ب 
ا   -ج  ا   ی ران ی را ی غ  ا ی   ی ران ی جرم توسط هر  تارنماهای  وب   ی و مخابرات   ی ا انه ی را   ی ها ه سامانه ی ران عل ی در خارج از  ا تحت  ی ( مورد استفاده  ی ها ت ی سا و 
قوا ک  رهبر ی گانه  سه   ی نترل  نهاد  نما ی   ی ا  نهاد  ی    دولت   ی رسم   ی ها ی ندگ ی ا  هر  مؤسسه ی ا  عموم ک   ی ا ا  م   ی ه خدمات  عل ی دهد  ی ارائه  تارنماهای  ی ا  ه 

 افته باشد. ی اب  ک ران در سطح گسترده ارت ی ا   ی شور ک د  ک   ی مرتبه بار   دامنه    ی ( دارا ی ها ت ی سا  وب 
 باشد.   ی ران ی را ی ا غ ی   ی ران ی ده ا ی د بزه    ا ی ب  ک ه مرت ک سال، اعم از آن   1٨متر از  ک استفاده از اشخاص  متضمن سوء   ی ا انه ی را    جرائم   -د 

به جز جرائم مذکور در صالحیت واقعی شود و در   ی ب جرم ک ران مرت ی شور ا ک ه ی ا عل ی  ی ران ی ا  ی ه شخص ی ران عل ی در خارج از ا   ی ران ی را ی غ هرگاه شخص : 15نکته 
 ه: ک ن ی شود، مشروط بر ا ی م   ی دگ ی ران به جرم او رس ی ا   ی اسالم   ی جمهور   ی ن جزائ ی ران اعاده گردد، طبق قوان ی ا به ا ی افت و  ی ران  ی ا 

 نشده باشد.   اجرا ا بعضًا درباره او  ی اًل  ک ت، مجازات  ی وم ک ا در صورت مح ی مه و تبرئه نشده  ک ر در مح. وقوع جرم، محا ی متهم در جرائم موجب تعز  -الف 
تعز  ی رفتار ارتکاب   -ب  یا  ی ا   ی اسالم   ی ر به موجب قانون جمهور ی در جرائم موجب  ران و قانون مح. وقوع، جرم باشد.  صالحیت شخصی منفع. 

 دیده( مبتنی بر تابعیت بزه 
 توان به شک. غیابی رسیدگی کرد. از کشور علیه تبعه یا کشور ایران نمی   در خارج ر ایرانی  به جرائم اتباع غی :  16نکته  
ایرانی در خارج از کشور علیه تبعه یا کشور ایران مرتکب جرائم حدی یا تعزیرات منصوص شرعی شود، حتی اگر در آن کشور محاکمه  غیر   ۀ اگر تبع : 17نکته 

و اجرا شده باشد در صورتی که در ایران یافت شود و یا به ایران اعاده گردد، مرتکب در ایران مجددًا محاکمه و مجازات  و تبرئه شده باشد یا مجازات در مورد ا 
 خواهد شد. 

به جرائم    اند و ب شده ک ران مرت ی ت ا ی م ک فه خود در خارج از قلمرو حا ی ه در رابطه با شغ. و وظ ک   ی ران ی را ی غ ا  ی   ی ران ی به جرائم مستخدمان دولت اعم از ا  : 18نکته  
 شود. ی م   ی دگ ی ران رس ی ا   ی اسالم   ی ن جمهور ی طبق قوان   برخوردارند   ی اس ی ت س ی از مصون   که ان  ر ی گر وابستگان دولت ا ی و د   ی نسول ک و    ی اس ی مأموران س 

شود، اگر در  ی مه م ک شور محا ک افت شود در همان  ی   ی شور ک در هر    ی الملل ن ی ها و مقررات ب ا عهدنامه ی ه به موجب قانون خاص  ک   ی ب جرائم ک مرت :  19نکته    
 گردد.  صالحیت جهانی( ی م مه و مجازات  ک محا ران  ی ا   ی اسالم   ی جمهور   ی ن جزائ ی شود طبق قوان   افت ی ران  ی ا 

 ( عطف به ما سبق نشدن قوانین ماهوی. 2( تفسیر مضیق قوانین ماهوی  1نتای  اص. قانونی بودن جرم و مجازات:    : 20نکته  
 ( تبرئه در حال شک. 2( منع استفاده از قیاس در تفسیر قوانین ماهوی کیفری. 1نتای  اص. تفسیر مضیق قوانین ماهوی کیفری:    : 21نکته  
  ی چ رفتار ی ب ه ک ه قب. از وقوع جرم مقرر شده است و مرت ک باشد   ی موجب قانون د به ی با  ی ت ی و ترب  ی ن ی مجازات و اقدام تأم   ی در مقررات و ن امات دولت   : 22نکته  

 نشدن قوانین ماهوی( رد.  اص. عطف به ماسبق  ک وم  ک مح   ی ت ی و ترب   ی ن ی ا اقدامات تأم ی موجب قانون مؤخر به مجازات  توان به ی فع. را نم   ک ا تر ی اعم از فع.  
  ( قوانین تفسیری که همیشه عطف به ما 2در قانون رحق.   گذار قانون ( تصریح  1کیفری:   قوانین ماهوی   ن موارد استرنایی عطف به ما سبق شد :  23نکته  

 ( قوانین شرعی 4ا یا به هر نحو مساعد به حال متهم  د ز جرم   ( قوانین 3شوند. سبق می 
یعنی در این  ؛ شود مقررات مربوط به حدود، قصاص و دیات تابع قانون رحق است و همیشه و در هر حال عطف به سابق می قوانین شرعی یعنی : 24نکته 

 ن وقوع جرم. موارد قانون زمان رسیدگی مالک است و نه قانون زما 
بود :  25نکته   جرم  قباًل  را که  و عملی  باشد  زدایی کرده  قانون جدید جرم  باش   ه اگر  اعالم کرده  ح مباح  قانون سابق،  موجب  در حالی که  و    ی م قطع ک د 

ه  ک   ی ن در مورد ی ن موارد و همچن ی شود. در ا ی آن موقوف م   ی باشد اجرا   اجرا ان  ی شود و اگر در جری نم   اجرا   ی م قطع ک صادرشده باشد در این حالت ح   جرا ار رزم 
 ست. ی بر آن مترتب ن   ی فر کی گونه اثر  چ ی شده است ه   اجرا م قباًل  ک ح 

ام  ک اح   ی اجرا   ی ابد، اما مطابق قانون سابق حکم قطعی صادر شده باشد در این حالت، قاض ی ف  ی به موجب قانون رحق، تخف   ی اگر مجازات جرم :  26نکته  
تواند از  ی ز م ی ن   علیه ند. محکوم  ک د تقاضا  ی ، اصالح آن را طبق قانون جد ی م قطع ک ح   ۀ کنند از دادگاه صادر   اجرا ن  ی ا در ح ی   اجرا موظف است قب. از شروع به  

ن فرض در  ی دهد. مقررات ا ی ف م ی را تخف   ی م با لحاظ قانون رحق، مجازات قبل ک ننده ح ک د. دادگاه صادر ی ف مجازات را تقاضا نما ی م، تخف ک ننده ح ک دادگاه صادر 
و    ی ن ی ف اقدام تأم ی تواند تخف ی ز م ی ن   ی سرپرست و ا  ی   ی ن صورت ول ی است. در ا   ی ز جار ی شود ن ی م   اجرا ار  ک ه در مورد اطفال بزه ک   ی ت ی و ترب   ی ن ی مورد اقدام تأم 

 د. ی را تقاضا نما   ی ت ی ترب 
ا موارد خاص وضع شده است، مگر به  ی   ن و ی مدت مع   ی ه برا ک   ی ن ی ظر بر عطف به ما سبق شدن قوانین مساعد به حال متهم در مورد قوان ا مقررات ن   : 27نکته  

 شود. ی ح قانون رحق، اعمال نم ی تصر
. کند  ئ نون جدید حقوق مکتسبه متهم را زا شود، اما در مواردی که قا این است که قوانین شکلی به نفع متهم است و عطف به ماسبق می اص. بر  :  28نکته  

 شود. این قانون عطف به ماسبق نمی 
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 شود ولو اینکه به ضرر متهم باشد: به طور استرنایی در موارد زیر قانون شکلی رحق عطف به سابق می :  29نکته  
 یت و صالح   ی الت قضائ کی ن مربوط به تش ی قوان   -الف 

 حکم   ی ش از اجرا ی تا پ   ی ن مربوط به ادله اثبات دعو ی قوان   -ب 
 ی وه دادرس ی ن مربوط به ش ی قوان   -پ 
 ن مربوط به مرور زمان ی قوان   -ت 

است اما تغییر ادله اثبات دعوا قب. یا پس از صدور حکم قطعی تا زمان اجرای مجازات   تأثیر ی ب تغییر ادله اثبات دعوا حین یا بعد از اجرای مجازات  : 30نکته 
 شود. ی ارسال م   ی م قطع ک ننده ح ک به دادگاه صادر   ی بررس   ی شود در این حالت در صورت صدور حکم قطعی پرونده برا سبق می   عطف به ما 

باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.   ها آن یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای حکم به مجازات  : 31ه نکت 
  اص. قانونی بودن مجازات و دادرسی( 

که در قانون و حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز    ی ت ی ف ی و ک   زان ی از م   د ی حسب مورد نبا   ها آن   ی و اجرا   ی ت ی و ترب   ی ن ی اقدام تأم   ا ی حکم به مجازات    : 32نکته 
  وجب باشد م   ر ی تقص   ی که از رو   ی و در صورت   ی فر ی ک   ت ی عمد باشد مسؤول   ی که از رو   ی جهت حاص. شود، در صورت   ن ی که از ا   ی کند و هر گونه صدمه و خسارت 

 . شود ی جبران م   المال ت ی خسارت از ب   ر، ی تقص   ی عمد باشد و نه از رو   ی که نه از رو   ی است و در صورت   ی مدن   ت ی مسؤول 
 ر ی تعز   -ت ه  ی د   -پ قصاص    -ب حد    -از: الف   اند عبارت انواع مجازات    : 33نکته  
 ن شده است. یی آن در شرع مقدس، تع   ی ت اجرا ی ف کی زان و  ی نوع، م موجب،  ه  ک است    ی حد مجازات   : 34نکته  
 بر نفس، اعضاء و منافع است.   ی ات عمد ی جنا   ی قصاص مجازات اصل :  35نکته  
ه  ک  ی در موارد  ی ت عمد ی ا جنا ی بر نفس، اعضاء و منافع و  ی رعمد ی ت غ ی راد جنا ی ا  ی ه در شرع مقدس برا ک است  ی رمقدر، مال ی ه اعم از مقدر و غ ی د  : 36نکته  

 . شود ی مقرر م به موجب قانون  قصاص ندارد    ی به هر جهت 
  ی ه به هر جهت ک  ی در موارد  ی ت عمد ی ا جنا ی ا منفعت، ی بر نفس، عضو   ی رعمد ی ت غ ی شرع مقدس به سبب جنا ه در ک است  ی ن ی ه مقدر، مال مع ی د  : 37نکته 

 قصاص ندارد، مقرر شده است. 
زان  ی ه و م ی عل ی ر آن بر سالمت مجن ی ت و تأث ی ت جنا ی ف کی ن نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و یی زان آن در شرع تع ی ه م ک رمقدر است ی ه غ ی ، د أرش  : 38نکته 

ن  ی ه در ا ک ن ی ان دارد مگر ا ی ز جری ن   أرش ه مقدر در مورد  ی . مقررات د کند می ن  یی زان آن را تع ی م   کارشناس ه مقدر و با جلب ن ر  ی خسارت وارده با در ن ر گرفتن د 
 مقرر شود.   ی گر ی ب د ی قانون ترت 

  ی ومت ک ا نقض مقررات ح ی   ی اب محرمات شرعه ک موارد ارت موجب قانون در    ست و به ی ه ن ی ا د ی قصاص  ،  ه مشمول عنوان حد ک است    ی ر مجازات ی تعز  : 39نکته  
 گردد. ی ن و اعمال م یی تع 

 شود. ی ن م یی موجب قانون تع ر به ی ام تعز ک ر اح ی ق، سقوط و سا ی ف، تعل ی و مقررات مربوط به تخف   اجرا ت  ی ف کی نوع، مقدار،    : 40نکته  
 دهد: ی را مورد توجه قرار م   ر ی ، موارد زی ت مقررات قانون ی ، با رعا ی ر ی : دادگاه در صدور حکم تعز41نکته  

 اب جرم ک ن ارت ی ح   ی و   ی و روان   ی ت نهن ی ب و وضع ک زه مرت ی انگ   -الف 
 بار آن ان ی   ز ی فه و نتا ی گستره نقض وظ ،  اب جرم ک وه ارت ی ش   -ب 
 اب جرم ک ب پس از ارت ک اقدامات مرت   -پ 
 ی ر بر و ی ر تعز ی ب و تأث ک مرت   ی و اجتماع   ی خانوادگ ،  ی ت فرد ی سوابق و وضع   -ت 

جهات    ر ی سا   ا ی ماده و    ن ی مقرر در ا   ی بر بندها   ی مبتن   د ی کند، با   ن یی از حداق. مجازات مقرر در قانون تع   ش ی دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را ب چنانچه  
 باشد. ی م چهار    ه درج   ی را نکر کند. عدم رعایت مفاد این تبصره موجب مجازات انت ام   ی علت صدور حکم به بیش از حداق. مجازات مقرر قانون   ، ی قانون 

 شود: تعزیری به هشت درجه تقسیم می   های مجازت   : 42نکته  
 1درجه  

 ست و پن  سال ی ش از ب ی حبس ب   -
 ال ی ( ر1.000.000.000ارد   ی ل ی م   یک ش از  ی ب   ی نقد   ی جزا   -
 مصادره ک. اموال   -
 انحالل شخص حقوقی   -

 2درجه  
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 ست و پن  سال ی ش از پانزده تا ب ی حبس ب   -
 ال ی ( ر1.000.000.000ارد   ی ل ی م   یک ال تا  ی ( ر550.000.000ون   ی ل ی پانصد و پنجاه م ش از  ی ب   ی نقد   ی جزا   -

 3درجه  
 ش از ده تا پانزده سال ی حبس ب   -
 ال ی ( ر550.000.000ون   ی ل ی م   و پنجاه ال تا پانصد  ی ( ر360.000.000ون   ی ل ی صد و شصت م ی ش از س ی ب   ی نقد   ی جزا   -

 4درجه  
 ش از پن  تا ده سال ی حبس ب   -
 ال ی ( ر 360.000.000ون   ی ل ی صد و شصت م ی ال تا س ی ( ر1٨0.000.000  ون ی ل ی صد و هشتاد م یک ش از  ی ب   ی نقد   ی جزا   -
 ی و عموم   ی انفصال دائم از خدمات دولت   -

 5درجه  
 ش از دو تا پن  سال ی حبس ب   -
 ال ی ( ر1٨0.000.000  ون  ی ل ی صد و هشتاد م یک ال تا  ی ( ر٨0.000.000ون   ی ل ی ش از هشتاد م ی ب   ی نقد   ی جزا   -
 ش از پن  تا پانزده سال ی ب   ی ت از حقوق اجتماع ی محروم   -
 ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی   -
 برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی   ی دعوت عموم ممنوعیت دائم از    -

 6درجه  
 ش از شش ماه تا دو سال ی حبس ب   -
 ال ی ( ر٨0.000.000ون   ی ل ی ال تا هشتاد م ی ( ر20.000.000ون   ی ل ی ست م ی از ب ش  ی ب   ی نقد   ی جزا   -
 عفت ی ک تا هفتادوچهار ضربه و تا نودونه ضربه در جرائم مناف ی و ی شالق ازس   -
 سال ماه تا پن  ش از شش ی ب   ی ت از حقوق اجتماع ی محروم   -
 ها در رسانه   ی م قطع ک انتشار ح   -
 شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکرر تا مدت پن  سال ممنوعیت از یک یا چند فعالیت    -
 ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکرر تا مدت پن  سال   -
 صدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکرر تا مدت پن  سال إ ممنوعیت از    -

 7درجه  
 روز تا شش ماه   ک ی نودو حبس از    -
 ال ی ( ر20.000.000ون   ی ل ی ست م ی ال تا ب ی ( ر10.000.000ون   ی ل ی ش از ده م ی ب   ی نقد   ی ا جز   -
 ضربه   ی ازده تا س ی شالق از    -
 تا شش ماه   ی ت از حقوق اجتماع ی محروم   -

 ٨درجه  
 حبس تا سه ماه   -
 ال ی ( ر10.000.000ون   ی ل ی تا ده م   ی نقد   ی جزا   -
 شالق تا ده ضربه   -

 ق.م.ا(   26ر شده است.  ماده  ک ن   ی تبع   های مجازت ه در  ک همان است    ی حقوق اجتماع ت از  ی موارد محروم   : 43نکته  
 شود. ی رر آن منطبق با درجه بارتر باشد، از درجه بارتر محسوب م ک از درجات تعزیر و حدا   یکی ه حداق. آن منطبق بر  ک   ی مجازات   : 44نکته  
در 45نکته   تعدد مجازات   :  و  ی ها، مجازات شد صورت  ام   صورت در  دتر  اگر  ی است. همچن   ک دتر، مجازات حبس مال ی ص مجازات شد ی ان تشخ ک عدم  ن 
 شود. ی محسوب م   درجه هفت تعزیری مطابقت نداشته باشد مجازات    های مجازت گانه  هشت   ی از بندها   یک چ ی با ه   ی مجازات 

 شود.   ی م   . ی تبد   ک ی مقرر در قانون به حبس درجه    ی رحد ی ابد غ   ی ها تمام حبس 
بر مسؤول   ی فر کی ت  ی در مسؤول   : 46نکته   نما ک است    ی فر کی ت  ی مسؤول   ی دارا   ی در صورت   ی است و شخص حقوق   ی ق ی ت شخص حق ی اص.  قانون ی ه    ی نده 
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 ست. ی ب جرم ن ک مرت   ی ق ی ت اشخاص حق ی مانع مسؤول   ی اشخاص حقوق   ی فر کی ت  ی شود. مسؤول   ی ب جرم ک منافع آن مرت   ی ا در راستا ی به نام    ی شخص حقوق 
زیان   ی شخص حقوق ه  ک   ی درصورت   : 47نکته   نتای   و  ارتکابی  به شدت جرم  توجه  با  زیر محکوم  مسؤول شناخته شود،  از موارد  دو مورد  تا  به یک  آن  بار 

 شود: می 
 ی انحالل شخص حقوق   -الف 

 مصادره ک. اموال   -ب 
 مدت پن  سال   ی رر برا ک ا حدا ی به طور دائم    ی ا اجتماع ی   ی ت شغل ی ا چند فعال ی   یک ت از  ی ممنوع   -پ 
 مدت پن  سال   ی رر برا ک ا حدا ی طور دائم  ه به ی ش سرما ی افزا   ی برا   ی عموم ت از دعوت  ی ممنوع   -ت 
 مدت پن  سال   ی رر برا ک حدا   ی صدار برخی از اسناد تجار إ ت از  ی ممنوع   -ث 
 ی نقد   ی جزا   -ج 
 ها له رسانه ی وس ت به ی وم ک م مح ک انتشار ح   -چ 

 شود. عمال نمی إ کنند،  عمال حاکمیت می إ واردی که  در م   ی ردولت ی غ مجازات اشخاص حقوقی، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی    : 48نکته  
 احراز شود دیه و خسارت، قاب. مطالبه خواهد بود.   واردشده چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت    : 49نکته  
له  ی وس اب همان جرم به ک ارت   ی ه در قانون برا ک است    ی رر چهار برابر مبلغ ک حداق. دو برابر و حدا   ی بر اشخاص حقوق   اعمال   قاب.   جزای نقدی   زان ی م   : 50نکته  

 شود. ی ن م یی تع   ی ق ی اشخاص حق 
ن،  ی مشروع نخست با انحراف از هدف  ا  ی آمده    به وجود اب جرم،  ک ارت   ی ه برا ک شود  ی اعمال م   ی زمان و مصادره اموال آن    ی انحالل شخص حقوق   : 51نکته  

 ر داده باشد. یی اب جرم تغ ک ت خود را منحصرًا در جهت ارت ی فعال 
 کتاب تعزیرات ق.م.ا مفید خواهد بود. به موجب این ماده:   747ای توجه به ماده  ولیت اشخاص حقوق در جرائم رایانه ؤ در مورد مس   : 52نکته  

 منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود:   راستای ای به نام شخص حقوقی و در  در موارد زیر، چنانچه جرائم رایانه 
 .ای شود هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه   -الف 

 .وقوع پیوندد ه  ای را صادر کند و جرم ب هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه   -ب 
 .ای شود مدیر یا در اثر عدم ن ارت وی مرتکب جرم رایانه هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطالع    -ج 
 .ای اختصاص یافته باشد هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه   -د 

 .گیری یا ن ارت بر شخص حقوقی را دارد من ور از مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم   -1تبصره  
، میزان درآمد و نتای  حاصله از ارتکاب جرم، عالوه بر سه تا  ی جرم ارتکاب ، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال  الذکر فوق اشخاص حقوقی موضوع ماده  

 حداکرر جزای نقدی جرم ارتکابی، به ترتیب نی. محکوم خواهند شد:   شش برابر 
ه ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی    ی شخص حقوق باشد، تعطیلی موقت  چنانچه حداکرر مجازات حبس آن جرم تا پن  سال حبس  -الف  از یک تا ن 

 .موقت شخص حقوقی از یکتا پن  سال 
  ، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم حبس باشد چنانچه حداکرر مجازات حبس آن جرم بیش از پن  سال    -ب 

 .منح. خواهد شد   ی شخص حقوق 
  بر شخص گیری یا ن ارت  تا سه سال حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیم   شود می   ماده منح. مدیر شخص حقوقی که طبق بند »ب« این    -تبصره  

 .حقوقی دیگری را نخواهد داشت 
و    ی محکوم کرده است، با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکاب   ی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیر   ی تواند فرد ی دادگاه م   : 53نکته  

 : این ماده محکوم نماید   ی ها بندها و تبصره   ی  تکمیل   ی ها به یك یا چند مجازات از مجازات   ی خصوصیات و 
 ن ی در مح. مع   ی اقامت اجبار   -الف 

 ن ی مع   ی ها مح. ا  ی منع از اقامت در مح.    -ب 
 ن ی ار مع ک ا  ی منع از اشتغال به شغ.، حرفه    -پ 
 ی و عموم   ی انفصال از خدمات دولت   -ت 
 ی . موتور ی وسا   ی ا تصد ی و    ی ه موتور ی . نقل ی با وسا   ی منع از رانندگ   -ث 
 اصدار اسناد تجارت   ا ی و    چک دسته داشتن  منع از    -ج 
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 منع از حم. سالح   -چ 
 شور ک ران از  ی منع از خروج اتباع ا   -ح 
 شور ک گانگان از  ی اخراج ب   -خ 
 ی عموم الزام به خدمات    -د 
 ی ا اجتماع ی   ی اس ی ها و دستجات س ت در احزاب، گروه ی منع از عضو   -ن 
 اب جرم ک . در ارت ی ا مؤسسه دخ ی ا رسانه  ی اب جرم  ک . ارت ی ف وسا ی توق   -ر 
 ن ی ار مع ک ا  ی حرفه، شغ.    ی ر ی ادگ ی الزام به    -ز 
 . ی الزام به تحص   -ژ 

 ی ت قطع ی وم ک م مح ک انتشار ح   -س 
 عمال این نوع مجازات، آن را در حکم خود قید کند. إ ی است؛ دادگاه مکلف است در صورت  عمال مجازات تکمیلی اختیار إ :  54نکته  
 تعزیری و حدود و قصاص ممکن است.   ی رعمد ی غ عمال مجازات تکمیلی در جرائم عمدی یا  إ   : 55نکته  
 ممکن نیست. عمال مجازات تکمیلی  إ   مستوجب دیه، در جرائم    : 56نکته  
 شده است.   ی ن ی ب ش ی پ مصادیق مجازات تکمیلی به طور حصری در قانون    : 57نکته  
ه جرم به سبب اشتغال به  ک ن ی ار است مشروط به ا ک ا  ی سب، حرفه  ک ا پروانه  ی ار  ک ن مستلزم لغو جواز  ی  ع ار م  ک ا  ی سب، حرفه  ک منع از اشتغال به شغ.،    : 58نکته  
 د. ی . نما ی ا آن اشتغال وقوع جرم را تسه ی ابد  ی اب  ک ار ارت ک ا  ی سب، حرفه  ک شغ.،  
 است. مجدد  ت از درخواست  ی نامه و ممنوع ی مستلزم ابطال گواه   ی ه موتور ی له نقل ی وس   ی و تصد   ی منع از رانندگ   : 59نکته  
 است.   ی افتتاح حساب جار ت از درخواست مجدد  ی و ممنوع   ی و انسداد حساب جار   چک دسته د  ی سف   ی ها مستلزم ابطال برگه   ک منع از اصدار چ   : 60نکته  
 است. ف سالح  ی توق منع از حم. اسلحه مجاز مستلزم ابطال پروانه حم. و    : 61نکته  
 ت از درخواست مجدد است. ی شور مستلزم ابطال گذرنامه و ممنوع ک ران از  ی خروج اتباع ا از  منع    : 62نکته  
 . شود ی م دادگاه انجام م ک مجازات و با ح   ی از اجرا شور پس  ک مجازات از    به   محکوم گانگان  ی ا دائم ب ی اخراج موقت    : 63نکته  
 د. ی مقرر نما   ی گر ی نحو د   ه قانون به ک   ی ست مگر در موارد ی ن   دو سال ش از  ی ب   ی ل ی م ک ت مجازات  مدت    : 64نکته  
 رد. ی گ ی م قرار م ک مورد ح   ی نوع باشد، فقط مجازات اصل   یک از    ی و مجازات اصل   ی ل ی م ک ت مجازات  چنانچه    : 65نکته  
بار    ی ام برا ک اح   ی اجرا   ی شنهاد قاض ی به پ م  ک ننده ح ک صادر د، دادگاه  ی ت ننما ی م را رعا ک ، مفاد ح ی ل ی م ک ت مجازات    ی مدت اجرا   ی وم ط ک چنانچه مح   : 66نکته  

ا  ی درجه هفت    ی نقد   ی ا جزا ی ت را به حبس  ی وم ک ه مدت مح ی رار، بق ک دهد و در صورت ت ی ش م ی سوم افزا یک م را تا  ک مندرج در ح   ی ل ی م ک ت مجازات  اول مدت  
 . این تشدید مجازات تکمیلی الزامی است. کند می .  ی تبد هشت  
رار جرم و اصالح  ک نان به عدم ت ی م در صورت اطم ک ح   ی اجرا   ی شنهاد قاض ی تواند با پ ی ، دادگاه م ی ل ی م ک ت مجازات  از مدت    ی م ی بعد از گذشتن ن   : 67نکته  

 ند. این تخفیف مجازات تکمیلی اختیاری است. ک اقدام    ی و   ی ل ی م ک ت مجازات  اهش مدت زمان  ک ا  ی مجرم، نسبت به لغو  
  ی وم را از حقوق اجتماع ک ا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در نی. مح ی م  ک ح   ی ، پس از اجرا ی در جرائم عمد   ی فر کی   ی ت قطع ی وم ک مح   : 68نکته  

 : کند می محروم    ی عنوان مجازات تبع به 
 ؛ ی م اصل ک ح   ی خ توقف اجرا ی ات و حبس ابد از تاری سالب ح   های مجازت ت به  ی وم ک هفت سال در مح   -الف 

بلد و حبس تا درجه    ی شد، نف با   یه لَ عَ جني  مَ ه  ی ش از نصف د ی ت وارد شده ب ی ه جنا ی که د   ی ت به قطع عضو، قصاص عضو در صورت ی وم ک سال در مح سه    -ب 
 چهار؛ 

 ا کمتر از آن باشد و حبس درجه پن ؛ ی   یه لَ عَ جني  مَ   ه ی نصف د   واردشده ت  ی ه جنا ی که د   ی ، قصاص عضو در صورت ی ت به شالق حد ی وم ک سال در مح   دو   -پ 
 شود. الزامی است و در حکم قید نمی   ی مجازات تبع عمال  إ   : 69نکته  
 تبعی پس از صدور حکم محکومیت قطعی و اجرای آن حکم یا شمول مرور زمان اجرای مجازات ممکن است.   های مجازت عمال  إ   : 70نکته  
و در مورد جرائم    ٨و    6،7در مورد جرائم موجب جزای نقدی به هر درجه که باشد، شالق تعزیری به هر درجه که باشد، حبس تعزیری درجه    : 71نکته  

 ست. تبعی ممکن نی   های مجازت عمال  إ   ی رعمد ی غ 
 است.   ی فر کی اطفال و نوجوانان فاقد آثار    ی فر کی   ی ها ت ی وم ک مح   : 72نکته  
های صادره از  شود و هم در گواهی کیفری محکوم درج می   نه ی ش ی پ شود مراتب محکومیت هم در  مجازات تبعی اعمال می  ها آن که در    ی جرائم در    : 73نکته  
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 . ربط ی ن مراجع  
صادره از    ی ها ی ن در گواه ک شود ل ی وم درج م ک مح   ی فر کی   ۀ ین ش ی ت در پ ی وم ک شود، مراتب مح عمال نمی إ مجازات تبعی    ها آن جرائمی که در  در    : 74نکته  

 در مجازات.   ی ا بازنگر ی ن  یی تع   ی برا   ی گردد مگر به درخواست مراجع قضائ ی س نم ک ربط منع ی مراجع ن 
آن   ی مجازات موقوف شود اثر تبع  ی ، اجرا ی خصوص  ی ا مدع ی  کی با گذشت شا  ی م قطع ک ه پس از صدور ح ک  ی در صورت  گذشت قاب. در مورد جرائم : 75نکته 

 شود. ی ز رفع م ی ن 
شود.  ی مشروط رفع م   ی ا اتمام مدت آزاد ی فوق از زمان عفو    ی ها مدت ت پس از گذشت  ی وم ک مح   ی مشروط، اثر تبع   ی در عفو  خصوصی( و آزاد   : 76نکته  

 گردد. ی محروم م   ی ز از حقوق اجتماع ی ن م  ک ح   ی ن در زمان اجرا ی و همچن مشروط    ی وم در مدت زمان آزاد ک مح 
شود، اما عفو خصوصی باعث زوال آثار تبعی مجازات نخواهد شد. در این صورت مبدأ محرومیت از  عفو عمومی باعث زوال آثار تبعی مجازات می   : 77نکته  

 حقوق اجتماعی زمان اعطای عفو است. 
 تبعی  مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی( در قانون احصاء شده است.   های مجازت مصادیق    : 78نکته  
 ر است: ی ن قانون به شرح زی موضوع ا   ی حقوق اجتماع   : 79نکته  

 شهر و روستا؛   ی اسالم   ی و شوراها   ی اسالم   ی ، مجلس شورا ی ، مجلس خبرگان رهبر ی است جمهور ی داوطلب شدن در انتخابات ر   -الف 
 ؛ جمهور رئیس معاونت    ی و تصد   دولت   هیئت   ا ی   ص مصلحت ن ام ی نگهبان، مجمع تشخ   ی ت در شورا ی عضو   -ب 
 ؛ ی وان عدالت ادار ی است د ی رو    کشور   ی وان عال ی است د ی ک. کشور، ر  ی ه، دادستان ی است قوه قضائ ی ر  ی تصد   -پ 
 مردم؛   ی ا با رأ ی موجب قانون  ها به ت ی ها، شوراها، احزاب و جمع ت در انجمن ی ا عضو ی انتخاب شدن    -ت 
 ح. اختالف؛   ی منصفه و امناء و شوراها   ی ها أت ی ت در ه ی عضو   -ث 
 ؛ ی گروه   ی ها ر رسانه ی ا سردب ی ر مسؤول  ی عنوان مد اشتغال به   -ج 
  ی جمهور   ی ما ی صداوس ،  ها آن وابسته به    ی ها شرکت ها و  و سازمان   گانه سه   ی اعم از قوا   ی ومت ک ح   ی ها دستگاه ه  ی ل ک ا اشتغال در  ی استخدام و    -چ 

ح  ی های مستلزم تصر و دستگاه   ی خدمات عموم ها و مؤسسات مأمور به ی ، شهردار ی تحت ن ر رهبر  ی ر نهادها ی مسلح و سا  ی روها ی ران، ن ی ا  ی اسالم 
 ؛ ها آن شمول قانون بر    ی ا نکر نام برا ی 

 ؛ ی ار ی و ازدواج و طالق و دفتر  ی دفاتر ثبت اسناد رسم   ی و تصد   ی . دادگستر کی اشتغال به عنوان و   -ح 
 موقوفات عام؛   ی ا متصد ی ، ناظر  ی ن، متول ی م، ام ی انتخاب شدن به سمت ق   -خ 
 ؛ ی در مراجع رسم   کارشناسی ا  ی   ی داور انتخاب شدن به سمت    -د 
 ؛ ی ن افتخار ی و عناو   ی دولت   ی ها نشان استفاده از    -ن 
 ؛ ی و علم   ی ، فرهنگ ی ، پژوهش ی ا مؤسسه آموزش ی   ی تجارت   نام ثبت ا  ی   ی و خصوص   ی ، تعاون ی دولت   ی ها شرکت   ره ی مد ئت ی ه ت در  ی ا عضو ی س، اداره  ی تأس   -ر 

 باشد. محرومیت از حقوق اجتماعی هم مصداقی از مجازات اصلی است و هم مصداقی از مجازات تکمیلی و تبعی می   : 80نکته  
، حسب  ی ا تبع ی   ی ل ی م ک و خواه مجازات ت   ی ، خواه به عنوان مجازات اصل ی ت از حقوق اجتماع ی در صورت محروم   ی ومت ک ح   ی ها دستگاه مستخدمان    : 81نکته  

 شوند. ی انون، از خدمت منفص. م ا ق ی م  ک مورد در مدت مقرر در ح 
 علیه پس از انقضای مواعد قانونی. ه حقوق اجتماعی محکوم  ب   ت یعنی بازگشت قهری و خود به خود اعاده حیری   : 82نکته  
شود. این حقوق  عمال نمی إ ز اعاده حیریت در مورد این حقوق  است و هرگ   دائمی در موارد زیر به طور استرنایی محرومیت از حقوق اجتماعی    : 83نکته  
 از:   اند عبارت 

 شهر و روستا؛   ی اسالم   ی و شوراها   ی اسالم   ی ، مجلس شورا ی ، مجلس خبرگان رهبر ی است جمهور ی داوطلب شدن در انتخابات ر   -الف 
 ؛ جمهور رئیس معاونت    ی و تصد   دولت   هیئت   ا ی   ص مصلحت ن ام ی نگهبان، مجمع تشخ   ی ت در شورا ی عضو   -ب 
 ؛ ی وان عدالت ادار ی است د ی رو    کشور   ی وان عال ی است د ی ک. کشور، ر  ی ه، دادستان ی است قوه قضائ ی ر  ی تصد   -پ 

  تناسب  به   ، ی در مورد تمام جرامه و تخلفات از جمله مجازات نقد  ها آن   ب ی تصو   خ ی از تار   ن ی قوان   ر ی قانون و سا   ن ی مبالغ مذکور در ا   ه ی کل   : 84نکته  
صادر    ن که بعد از آ   ی و در مورد احکام   . ی تعد   ران ی وزأت ی ه   ب ی و تصو   ی دادگستر   ر ی وز   شنهاد ی به پ   بار ک ی هر سه سال    ، ی بانک مرکز   ی شده از سو اعالم   تورم    نرخ  

 . گردد ی ارجراء م رزم   شود، ی م 
مح ک ح   : 85نکته   جرائم   ی قطع ت  ی وم ک م  ف   در  افساد  و  محاربه  حد  تعز ی اررض  ی موجب  ن ی ا  و  چهار  درجه  تا  از  ی ب   ی الهبردار ک ز  ی ر  ارد  ی ل ی م   یک ش 

 شود. ی نوبت منتشر م   یک در    ی محل   ی ها از روزنامه   یکی ت نباشد در  ی ا امن ی ه موجب اخالل در ن م  ک   ی ال در صورت ی ( ر1.000.000.000  
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ش از آن باشد،  ی ا ب ی ال  ی ( ر1.000.000.000    ارد ی ل ی م   ک ی ،  ی اب ک جرم ارت زان مال موضوع  ی ه م ک ر  ی ز جرائم  در    ی قطع ت  ی وم ک م مح ک ح انتشار    : 86نکته  
 : شود ی رارنتشار منتشر م ی ر ک   ی ها روزنامه از    یکی ا  ی   ی رسانه مل است و در    ی الزام 

 رشاء و ارتشاء   -الف 
 اختالس   -ب 
 ی گر ی ا د ی . مال توسط مجرم  ی در صورت تحص   ی اعمال نفون برخالف حق و مقررات قانون   -پ 
 ی شور ک و    ی ارمندان دولت در معامالت دولت ک ندگان مجلس و  ی مداخله وزرا و نما   -ت 
 ی در معامالت دولت   ی تبان   -ث 
 ی أخذ پورسانت در معامالت خارج   -ج 
 نسبت به دولت   ی ات مأموران دولت ی تعد   -چ 
 کی جرائم گمر   -ح 
 ار و ارز ک قاچاق    -خ 
 ی ات ی جرائم مال   -د 
 یی پولشو   -ن 
 شور ک   ی اخالل در ن ام اقتصاد   -ر 
 ی ا دولت ی   ی در اموال عموم   ی رقانون ی تصرف غ   -ز 

تقلیهه.    ر یهه شرح زتر باشد به که به حال متهم مناسب ی  نحو را به   ی تواند مجازات تعزیر ی در صورت وجود یك یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه م :  87نکته  
 دهد یا تبدی. کند: 

 درجه چهار و بارتر؛   ی ها تقلی. مجازات حبس به میزان یك تا سه درجه در مجازات   -الف 
  ی نقههد   ی مجازات و مجازات حبس درجههه هفههت حسههب مههورد بههه جههزا   ن ی ا   . ی تبد   ا ی تا دو درجه    ک ی   زان ی مجازات حبس درجه پن  و درجه شش به م   . ی تقل   -ب 

 متناسب با همان درجه؛ 
 چهار؛   کتا ی تبدی. مصادره ک. اموال به جزاي نقدي درجه    -پ 
 پانزده سال؛   تا پن  انفصال دائم به انفصال موقت به میزان    . ی تقل   -ت 
 تر؛ ن یی درجه پا   ک ی از همان درجه یا    گر ی آن به مجازات د   . ی تبد   ا ی تعزیري به میزان یك یا دو درجه    ی ها تقلی. سایر مجازات   -ث 

حکههم بههه حههبس کمتههر از نههود و یههك روز صههادر شههود، بههه    ابد، ی ی م   ف ی موجب آن مجازات تخف که به   ی مقررات   ر ی سا   ا ی ماده    ن ی مقررات ا   ی اجرا چنانچه در    -تبصره 
 . شود ی م   . ی مربوط تبد   ن ی گزی مجازات جا 

 ه اختیاری است. ف تخفیف قضایی یا تخفیف مجازات به جهت وجود کیفیات مخف   : 88نکته 
 مشخص کرده است.   چهارچوب مجازات اسالمی جدید مقنن برای تخفیف مجازات و حدود آن مطابق ترتیب مذکور در فوق    در قانون   : 89نکته  
 تواند در مقام تخفیف هم مجازات را تقلی. دهد و هم تبدی. کند. دادگاه نمی   : 90نکته  
 از:   اند عبارت ف  ی تخف   جهات   ن ی ا اند  شده   ی ن ی ب ش ی پ جهات تخفیف به طور حصری در قانون    : 91نکته  

 ی خصوص   ی ا مدع ی   کی گذشت شا   -الف 
 اب آن ک ارت   ی ار رفته برا ک ا به  ی   اء حاصله از جرم ی اش اموال و  شف  ک ا  ی . ادله  ی ا معاونان، تحص ی ا  ک شر   یی مؤثر متهم در شناسا   ی ار ک هم   -ب 
 اب جرم ک زه شرافتمندانه در ارت ی ا وجود انگ ی ده  ی د ز بزه ی آم یک ا گفتار تحری . رفتار  ی اب جرم، از قب ک اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارت   -پ 
 ی دگ ی ق و رس ی ن تحق ی ح   در   ی ا اقرار مؤثر و ی ب  ی اعالم متهم قب. از تعق   -ت 
 ی مار ی ا ب ی هولت  ک .  ی ا وضع خاص متهم از قب ی سابقه و    سن  ندامت، ح    -ث 
 از آن   ی ان ناش ی جبران ز  ی برا   ی ا اقدام و ی ف آثار جرم  ی من ور تخف وشش متهم به ک   -ج 
 جرم   بار ان ی ز   ی ا نتا ی ده  ی د ان وارده به بزه ی ف بودن ز ی خف   -چ 
 جرم   وقوع معاون در    ا ی   یک ف شر ی مداخله ضع   -ح 

 تواند مجازات او را تخفیف دهد. با توبه مرتکب دادگاه می   5تا    1جرائم تعزیری درجه  در  :  92نکته  
ه  با توجه به قانون جدید آیین دادرسی کیفری اگر برای مرتکب قرار ن ارت قضایی صادر شده باشد، در صورت انجام دستورات مقام قضایی دادگا   : 93نکته  
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 ات قانونی در مجازات وی تخفیف دهد. تواند با پیشنهاد دادستان با رعایت مقرر می 
 ند. ک د  ی م خود ق ک ف مجازات را در ح ی لف است جهات تخف ک دادگاه م   : 94نکته  
 ف دهد. ی تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخف ی شده باشد، دادگاه نم   ی ن ی ب ش ی پ   ی ر جهات مذکور در فوق در مواد خاص ی هرگاه ن    : 95نکته  
 اعم از اعدام یا جزای نقدی قاب. تخفیف یا تقلی. نیست.   قانون مجازات اخالل گران در ن ام اقتصادی کشور جرائم موضوع  :  96نکته  
ار  ک ن  ی از ا   ی ن انت ام ی ا استمداد از مأموری و    ی ز درمان ک ان رساندن مصدوم به مرا ک داشته و راننده با وجود ام   ی فور   ک م ک اج به  ی هرگاه مصدوم احت :  97نکته  

وم خواهد  ک رر مجازات جرم ارتکابی مح ک ش از دو سوم حدا ی ند حسب مورد به ب ک و مصدوم را رها    ک ب مح. حادثه را تر ی ا به من ور فرار از تعق ی ند و  ک   ی خوددار 
 د. ی ت مخففه نما ی ف کی ن ماده اعمال  ی تواند در مورد ا ی شد. دادگاه نم 

ها را تا نصف  ف، مجازات ی تواند درصورت احراز جهات تخف ی دادگاه م   غیر از تعزیرات منصوص شرعی   در مورد جرائم تعزیری اطفال و نوجوانان   : 98نکته  
 د. ی . نما ی تبد   ی گر ی اطفال و نوجوانان را به اقدام د   ی ت ی و ترب   ی ن ی . دهد و اقدامات تأم ی حداق. تقل 

رر و چنانچه مجازات، فاقد حداق. و  ک ن حداق. و حدا ی انگ ی ب را تا م ک تواند مجازات مرت ی ف، دادگاه م ی در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخف   : 99نکته  
 . دهد. ی رر باشد تا نصف آن تقل ک حدا 

 . شود ی اقدام م این قانون  (  ۳۸و   (  ۳۷مطابق مواد     ف ی در صورت وجود جهات تخف   ، ی ر ی تکرار جرائم تعز در    : 100نکته  
 شود. ی ف اعمال نم ی شتر از آن باشد، مقررات تخف ی ا ب ی رار جرم  ک مشمول مقررات ت   ی ت قطع ی وم ک سه فقره مح   ی ب دارا ک چنانچه مرت   : 101نکته  
 شود. عمال نمی إ حدود، قصاص و دیات مقررات تخفیف  : در جرائم  102  نکته 

عدم  ه با  ک ص دهد  ی ت، تشخ ی دادگاه پس از احراز مجرم   چه ف چنان ی در صورت احراز جهات تخف   هفت و هشت   ی ها درجه   ی ر ی در جرائم تعز  : 103نکته  
تواند  ی بات جبران آن م ی ترت   ی ا برقرار ی ان  ی جبران ضرر و زو    کی گذشت شا مؤثر و    ی فر کی در صورت فقدان سابقه  شود  ی اصالح م   مرتکب، ز  ی ن مجازات    ی اجرا 

 ند. ک فر صادر  کی ت از  ی م به معاف ک ح 
 شود. معافیت قضایی همچون تخفیف قضایی از اختیارات دادگاه محسوب می :  104نکته  
 شود. اعمال نمی   6تا    1معافیت قضایی در تعزیرات منصوص شرعی و جرائم تعزیری درجه    : 105نکته  
 به غیر از تعزیرات منصوص شرعی ممکن است.   ٨تا    6: تعویق صدور حکم فقط در جرائم تعزیری درجه  106نکته  
و سوابق و اوضاع و    ی اجتماع و    ی ، خانوادگ ی فرد ت  ی ت متهم با مالح ه وضع ی تواند پس از احراز مجرم ی م   دادگاه   ، قب. در جرائم موضوع نکته    : 107نکته  

 ق اندازد: ی م تعو ک ر صدور ح ی ط زی ده است در صورت وجود شرا ی اب جرم گرد ک ه موجب ارت ک   ی احوال 
 ف ی وجود جهات تخف   -الف 

 ب ک اصالح مرت   ی ن ی ب ش ی پ   -ب 
 بات جبران ی ترت   ی ا برقرار ی ان  ی جبران ضرر و ز  -پ 
 مؤثر   ی فر کی فقدان سابقه    -ت 

 .و تعزیرات منصوص شرعی و در حدود و قصاص و دیات ممکن نیست   5تا    1تعویق صدور حکم در جرائم تعزیری درجه    : 108نکته  
 باشد. ماه تا دو سال می   6: مدت تعویق صدور حکم  109نکته  
 تبعی است.   های مجازت ت مؤثر، همان اعمال  ی وم ک : مح 110نکته  
 است.   ی ا مراقبت ی . ساده  ک ق به ش ی تعو   : 111نکته  
شود    ی ن ی ب ش ی پ   ی نشود و از نحوه رفتار و   ی ب جرم ک له دادگاه، مرت ی وس به  شده ن یی تع گردد، در مدت  ی متعهد م   ی تب ک ب به طور ک ق ساده مرت ی : در تعو 112نکته  

 شود. ی جرم نم ب  ک ز مرت ی نده ن ی ه در آ ک 
ا  ی ند ک ت  ی ق رعا ی له دادگاه را در مدت تعو ی وس  به   مقررشده ر  ی گردد دستورها و تداب ی ب متعهد م ک ق ساده، مرت ی ط تعو ی عالوه بر شرا   ی ق مراقبت ی : در تعو 113نکته  

 گذارد.   اجرا موقع  به  
 ر است: ی ر زی همراه با تداب   ی ق مراقبت ی تعو   : 114نکته  

 ناظر   ی ار اجتماع ک ا مدد ی   ی توسط مقام قضائ   شده ن یی تع ان  ک م حضور به موقع در زمان و    -الف 
 ی ار اجتماع ک مدد   ی وم برا ک تعهدات مح   ی ننده ن ارت بر اجرا ک . ی تسه   ک ارائه اطالعات و اسناد و مدار   -ب 
 ی ماع ار اجت ک از آن به مدد   گزارشی متر از پانزده روز و ارائه  ک در مدت    یی جا ا جابه ی ر شغ.، اقامتگاه  یی اعالم هرگونه تغ   -پ 
 شور ک به من ور مسافرت به خارج از    ی سب اجازه از مقام قضائ ک   -ت 
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ا  ی   ی و   ی ه در زندگ ک   ی نحو   او به   ی ط زندگ ی ب و شرا ک ات مرت ی و خصوص   ی اب ک تواند با توجه به جرم ارت ی ننده قرار م ک ، دادگاه صادر ی ق مراقبت ی در تعو   : 115نکته  
 د: ی ق، ملزم نما ی ر در مدت تعو ی ز  ی ا چند مورد از دستورها ی   یک   ی را به اجرا ب  ک ند مرت ک جاد ن ی و عمده ا   ی اش اختالل اساس خانواده 

 خاص   ی ا ا اشتغال به حرفه ی   ی آموز حرفه   -الف 
 ن ی ان مع ک ا عدم اقامت در م ی اقامت    -ب 
 اد ی اعت   ک ا تر ی   ی مار ی درمان ب   -پ 
 النفقه پرداخت نفقه افراد واجب   -ت 
 ی موتور ه  ی . نقل ی از وسا   ی ا برخ ی ه  ی ل ک   ی از تصد   ی خوددار   -ث 
 . مؤثر در آن ی ا استفاده از وسا ی   ی اب ک مرتبط با جرم ارت   ی ا ت حرفه ی از فعال   ی خوددار   -ج 
 ص دادگاه ی ده به تشخ ی د . بزه ی گر اشخاص از قب ی ا د ی ا معاونان جرم  ی ا  ک از ارتباط و معاشرت با شر   ی خوددار   -چ 
آموزش و    ی ها ا دوره ی گذراندن دوره    -ح  ا  ی   ی ل ی ، تحص ی ، مذهب ی ، اخالق ی ت ی ترب   ی ها ت در دوره ک ا شر ی   ی زندگ   ی اساس   ی ها مهارت   ی ر ی ادگ ی خاص 

 ی ورزش 
 ند. ک صادر    ی اب ی صورت غ ق صدور حکم را به ی تواند قرار تعو ی شود. دادگاه نم نکته: تعویق صدور حکم در غالب قرار صادر می 

ن  ی تواند در ا ی د. دادگاه م ی نما ی را صادر م   ی و   ی الفاصله دستور آزاد ق صدور حکم، ب ی دادگاه پس از صدور قرار تعو   ، متهم در بازداشت باشد   چه : چنان 116نکته  
 گردد.   ی د به بازداشت مرتکب منته ی ن نبا ی در هر صورت أخذ تأم   . د ی ن مناسب أخذ نما ی مورد تأم 

هفت، دادگاه به لغو قرار  ر تا درجه  ی ا تعزی ه  ی موجب د   ی ات عمد ی اب جرم موجب حد، قصاص، جنا ک ق صدور حکم، در صورت ارت ی در مدت تعو   : 117نکته  
 . کند می ت صادر  ی وم ک م مح ک ق اقدام و ح ی تعو 

ق  ی مقرر در قرار به مدت تعو بار تا نصف مدت    یک   ی تواند برا ی م   ی دادگاه در مدت تعویق صدور حکم، قاض   ی دستورها   ی : در صورت عدم اجرا 118نکته  
 . ند ک صادر  ت  ی وم ک م مح ک ح ا  ی اضافه  
 مجازات ممنوع است.   ی ق اجرا ی ت، صدور قرار تعل ی وم ک م مح ک ق و صدور ح ی قرار تعو   ی : در صورت الغا 119نکته  
ت  ی ز مالح ه وضع ی و ن   ی ار اجتماع ک مدد   ی ها گزارش دادگاه،    ی دستورها   ی ب به اجرا ک مرت   ی بند ی زان پا ی ق با توجه به م ی پس از گذشت مدت تعو   : 120نکته  

 . کند می فر اقدام  کی ت از  ی معاف م  ک ا صدور ح ی فر  کی ن  یی ب، دادگاه حسب مورد به تع ک مرت 
 باشد. همانند شرایط تعویق صدور حکم می   مجازات ممکن است سایر شرایط تعلیق اجرای    ٨تا    3مجازات در جرائم تعزیری    ی : تعلیق اجرا 121نکته  
 قصاص و تعزیرات ممکن نیست. و در جرائم حدود و    2و    1: تعلیق اجرای مجازات در تعزیرات منصوص شرعی و جرائم تعزیری درجه  122نکته  

 د. ی تا پن  سال معلق نما   یک از مجازات را از    ی ا قسمت ی تمام    ی ط مقرر برای تعلیق اجرای مجازات، اجرا ی دادگاه مختار است در صورت وجود شرا :  123نکته    
دادستان  124نکته   قاض ی :  اجرا   ی فر کی احکام    ی اجرا   ی ا  از  م یک   ی پس  از  ی سوم مجازات  قطع تواند  صادرکننده حکم  تقاضا ی دادگاه  اجرای  ی تعل   ی ،  ق 

ام  ک اح   ی اجرا   ی ا قاض ی ق دادستان  ی ، از طری ط قانون ی سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرا یک تواند پس از تحم.  ی وم م ک ن مح ی د. همچن ی مجازات نما 
 د. ی ق اجرای مجازات نما ی تعل   ی تقاضا   ی فر کی 

 ست: ی ق ن ی ق و تعل ی قاب. تعو   ها آن ر و شروع به  ی مجازات در مورد جرائم ز  ی م و اجرا ک صدور ح :  125نکته  
 سات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات ی در تأس   ی ار ک شور، خراب ک   ی و خارج   ی داخل   ت ی امن ه  ی جرائم عل   -الف 

 ی دپاش ی و اس   یی ربا ا مقرون به آزار، آدم ی افته، سرقت مسلحانه  ی جرائم سازمان   -ب 
 ز فساد و فحشا ک ا اداره مرا ی .  کی ، تش ی ه عفت عموم ی گر، جرائم عل ی ا هر نوع اسلحه د ی جاد مزاحمت با چاقو  ی و ا   یی نما قدرت   -پ 
 و سالح و مهمات و قاچاق انسان   ی ل ک گردان، مشروبات ال ا روان ی مخدر    مواد قاچاق عمده    -ت 
 اررض ی و محاربه و افساد ف   ی ر بدل از قصاص نفس، معاونت در قت. عمد ی تعز   -ث 
 ال ی ( ر 100.000.000ون   ی ل ی صد م ک  جرم بیش از ی   ، با موضوع ی جرائم اقتصاد   -ج 

از مجازات بالمانع است.    ی بخش   ق ی متهمان، تعل  ر ی سا  یی مؤثر مرتکب در کشف جرم و شناسا   ی کشور در صورت همکار   ی و خارج  ی داخل   ت ی امن   ه ی در جرائم عل 
  ی ها ت تعزیرات و مجازا   ی ( کتاب پنجم قانون مجازات اسالم ۶۴۰( و   ۶۳۹ به جز جرائم موضوع مواد     ی عفت عموم   ه ی مجازات جرائم عل   ق ی تعل   ن ی همچن 

درباره    ی که مجازات کالهبردار   ی و جرائم   ی جرائم در حکم کالهبردار   ه ی و کل   ی ( و کالهبردار ی با اصالحات و الحاقات بعد   ۱۳۷۵/ ۳/ ۲بازدارنده مصوب  
( این قانون در خصوص این  ۴۶تبصره، بالمانع است. رعایت ماده     ن ی و شروع به جرائم مقرر در ا   شود ی محسوب م   ی طبق قانون کالهبردار   ا ی مقرر شده    ها آن 

 است.   ی تبصره الزام 
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 : شروع به جرائم مذکور در فوق نیز قاب. تعویق و تعلیق نیست. 126نکته  
های تعزیری مر. راه زنی قاب.  تعلیق و تعویق است لذا سایر انواع سرقت   رقاب. ی غ ا مقرون به آزار  ی های تعزیری فقط سرقت مسلحانه  نکته: از میان انواع سرقت 

 تعلیق و تعویق است.   رقاب. ی غ تعویق و تعلیق است. رزم به نکر است که سرقت حدی نیز همچون سایر جرائم حدی  
 : تعزیر بدل از قصاص عضو قاب. تعلیق و تعلیق است. 127نکته  
 اررض قاب. تعلیق و تعویق است. ی در محاربه و افساد ف   : معاونت در حدود جز معاونت 128نکته  
 اررض قاب. تعلیق و تعویق است. ی و محاربه و افساد ف   ی : معاونت در کلیه جرائم جز معاونت در معاونت در قت. عمد 129نکته  
ق اندازد و یا اجرای  ی م را به تعو ک توسط نوجوانان به غیر از تعزیرات منصوص شرعی، صدور ح   ی اب ک ارت  ی ر ی تواند در مورد تمام جرائم تعزی : دادگاه م 130نکته 

 مجازات را معلق کند. 
 شود. : تعلیق اجرای مجازات به صورت قرار ضمن صدور حکم یا پس از آن صادر می 131نکته  
 باشد.   ی ا مراقبت ی طور ساده  به   ن است ک م، مم ک ق صدور ح ی ت مقررات مندرج در تعو ی ق مجازات با رعا ی تعل :  132نکته  
م  ک ننده ح ک ند، دادگاه صادر ک ت ن ی دادگاه تبع   ی ق بدون عذر موجه از دستورها ی ه مجازات او معلق شده است در مدت تعل ک   ی وم ک چنانچه مح   : 133نکته  

د. تخلف از دستور  ی ق را لغو نما ی ا قرار تعل ی ق اضافه  ی تا دو سال به مدت تعل   یک بار اول    ی ام، برا ک اح   ی اجرا   ی ا قاض ی تواند به درخواست دادستان  ی م   ی قطع 
 شود. ی مجازات م   ی ق و اجرا ی قرار تعل   ی بار دوم، موجب الغا   ی دادگاه برا 

شود، پس از  هفت  ر تا درجه ی ا تعز ی ه ی موجب حد، قصاص، د  ی عمد از جرائم   یکی ب ک ق، مرت ی ان مدت تعل ی خ صدور قرار تا پا ی وم از تار ک هرگاه مح   : 134نکته 
. دادگاه به هنگام  کند می ق اعالم ی ننده قرار تعل ک ز صادر و مراتب را به دادگاه صادر ی م معلق را ن ک ح  ی ق را لغو و دستور اجرا ی ر، دادگاه قرار تعل ی م أخ ک ت ح ی قطع 

ر، مجازات معلق  ی جرائم فوق شود، عالوه بر مجازات جرم أخ از    یکی ب  ک ق مرت ی ه اگر در مدت تعل ک   کند می وم اعالم  ک ح به مح ی طور صر ق به ی صدور قرار تعل 
 شود. ی م   اجرا   ی ز درباره و ی ن 

  ی قطع   ی ها ت ی وم ک ا مح ی مؤثر    ی فر کی ت  ی وم ک سابقه مح   ی وم دارا ک ه مح ک د  ی ق اجرای مجازات، دادگاه احراز نما ی هرگاه پس از صدور قرار تعل   : 135نکته  
ا  ی . دادستان  کند می ق را لغو  ی مجازات معلق شده است، قرار تعل   ی وجود داشته و بدون توجه به آن اجرا   ی ق ی ت تعل ی وم ک ان آنها مح ی ه در م ک بوده است    ی گر ی د 

 د. ی ق مجازات را از دادگاه درخواست نما ی صورت اطالع از موارد فوق، لغو تعل   ز موظف است در ی ام ن ک اح   ی اجرا   ی قاض 
  ی گر ی د   ی قطع   ی ها ت ی وم ک ا مح ی مؤثر    ی فر کی ت  ی وم ک سابقه مح   ی وم دارا ک ه مح ک د  ی دادگاه احراز نما : هرگاه پس از صدور قرار تعویق صدور حکم،  136نکته  

  ی ا قاض ی . دادستان  کند می وجود داشته و بدون توجه به آن صدور حکم معوق شده است، قرار تعویق را لغو    ی ق ی ت تعل ی وم ک ان آنها مح ی ه در م ک بوده است  
 د. ی ع از موارد فوق، لغو تعویق صدور حکم را از دادگاه درخواست نما اطال   در صورت ز موظف است  ی ام ن ک اح   ی اجرا 

 شود. ی م   اجرا ن موارد  ی ه در ا ی ا د ی خسارت    م پرداخت ک ندارد و ح   ی ر ی تأث   ی خصوص   ی نسبت به حق مدع   ، وم ک مجازات مح   ی ق اجرا ی تعل   : 137نکته  
ت  ی وم ک نشود، مح هفت  ر تا درجه  ی ا تعزی ه  ی ، د موجب حد، قصاص   ی عمد ب جرم  ک ق، مرت ی ان مدت تعل ی خ صدور قرار تا پا ی هرگاه محکوم از تار  : 138نکته  

 شود. ی اثر م ی ب   ی ق ی تعل 
رمعلق محاسبه  ی غ   مجازات   ی ق از زمان خاتمه اجرا ی م معلق شود، مدت تعل ک مورد ح   های مجازت از    یکی ا  ی از مجازات    ی ه قسمت ک   ی در صورت   : 139نکته  

 گردد. ی م 
ت معلق، موجب انفصال  ی وم ک ق، مح ی موجب انفصال است در صورت تعل   ی فر کی ت  ی وم ک ، مح ی و استخدام   ی ن ادار ی موجب قوان ه به  ک   ی : در موارد 140نکته  

 ق لغو شود. ی ا قرار تعل ی ح  ی ه در قانون تصرک گردد، مگر آن ی نم 
،  ی آموز ، حرفه ی آموزش   ، ی ا حرفه   ی ها ت ی فعال م حبس،  ک ح   ی در زمان اجرا تواند  ی وم م ک ه بر اساس آن مح ک است    ی ا وه ی ، ش ی مه آزاد ی ن ن ام  :  141نکته  

  ی ت ی و ترب  ی ن ی و اقدامات تأم  ها زندان ه در سازمان ک است  ی آزاد  مه ی ن ز ک ر ن ر مرا ی ها زت ی ن فعال ی ا  ی را در خارج از زندان انجام دهد. اجرا  ها ن ی ا ر ی و ن ا  ی درمان 
 شود. ی س م ی تأس 

تعهد به  ن مناسب و  ی و سپردن تأم   کی مشروط به گذشت شا تواند  ی م   ی حکم قطع   ۀ صادرکنند دادگاه  درجه پن  تا هفت    ی ر ی های تعزدر حبس   : 142نکته  
ا جبران خسارت  ی ند اصالح  ی ه در فرآ ک  ی مار ی ا ب ی اد ی ا درمان اعت ی   ی خانوادگ   ی ت در تداوم زندگ ک ، مشار ی آموز ، حرفه ی ، آموزش ی ا ، حرفه ی ت شغل ی فعال   یک انجام  

 قرار دهد.   ی مه آزاد ی ت خود او، تحت ن ام ن ی با رضا   وم را ک ، مح ده مؤثر است ی د بزه وارد بر  
عمال است.   چهارم ک ی درجه دو، درجه سه و درجه چهار، در صورت گذراندن    ی ر ی تعز  ی ها ماده در مورد حبس   ن ی مقررات ا   مدت حبس قاب. ا 

د و دادگاه موظف به  ی را تقاضا نما   ی مه آزاد ی ، صدور حکم ن ی ط قانون ی دارا بودن شرا تواند در طول دوره تحم. مجازات در صورت  ی : محکوم م 144نکته  
 است.   ی دگ ی رس 
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عمال است.   چهارم ک ی درجه دو، درجه سه و درجه چهار، در صورت گذراندن    ی ر ی تعز  ی ها ماده در مورد حبس   ن ی مقررات ا   مدت حبس قاب. ا 
ش از ده سال پس از تحم. نصف و در  ی حبس ب ومان به  ک تواند در مورد مح ی م م ک ح   صادرکننده ، دادگاه  ی ر ی ت به حبس تعزی وم ک در مورد مح   : 145نکته  

 . صادر کند مشروط را    ی م به آزاد ک ط خاصی ح ی ت شرا ی ام با رعا ک اح   ی اجرا   ی ا قاض ی شنهاد دادستان  ی به پ سوم مدت مجازات  یک ر موارد پس از تحم.  ی سا 
 مشروط: : شرایط صدور آزادی  146نکته  

 مجازات همواره از خود حسن اخالق و رفتار نشان دهد.   ی وم در مدت اجرا ک مح   -الف 
 شود. ی نم   ی ب جرم ک گر مرت ی ، د ی ه پس از آزاد ک وم نشان دهد  ک حارت و رفتار مح   -ب 
 ا مورد موافقت ی م  ک ان مورد ح ی ه استطاعت دارد ضرر و ز ک وم تا آنجا  ک ص دادگاه مح ی به تشخ   -پ 

 ب دهد. ی پرداخت آن ترت   ی برا   ی ا قرار ی زد  را بپردا   ی خصوص   ی مدع 
 رده باشد. ک مشروط استفاده ن   ی ش از آن از آزاد ی وم پ ک مح   -ت 

 حکم قطعی است.   صادرکننده : صدور آزادی مشروط با دادگاه  147نکته  
د  یی س زندان مح. به تأ ی رئ   گزارش  الف( و  ب( نکته قب. پس از    ی ور در بندها ک ن مراتب مذ ی مواعد رزم برای آزادی مشروط و همچن   ی : انقضا 148نکته  

و در صورت احراز آن،    ی ور بررس ک ط مذ ی را درباره تحقق شرا   ی ت زندان ی ام موظف است مواعد مقرر و وضع ک اح   ی اجرا   ی رسد. قاض ی ام م ک اح   ی اجرا   ی قاض 
 د. ی م نما ی مشروط را به دادگاه تقد   ی شنهاد آزاد ی پ 

متر از  ک تواند ی مشروط نم  ی ر دهد و در هر حال آزاد یی تواند مدت آن را تغ ی ن دادگاه م ک شود، ل ی ه مدت مجازات م ی روط شام. بق مش  ی مدت آزاد  : 149نکته 
ه مدت حبس  ی مشروط معادل بق   ی ن صورت مدت آزاد ی ه در ا ک سال باشد    یک متر از  ک مانده  ی ه مدت باق ک   ی شتر از پن  سال باشد جز در موارد ی و ب   سال   ک ی 

 است. 
به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوص ی حکم قطعی م   صادرکننده دادگاه    : 150نکته   با توجه  آزاد ی و شخص   ی ات روان ی تواند  را در مدت  او    ی ت محکوم، 

 ند. ک م، ملزم  ک ق صدور ح ی مندرج در قرار تعو   ی دستورها   ی مشروط، به اجرا 
 . کند می م  ی وم تفه ک د و به مح ی م خود ق ک د را در ح ی اب جرم جد ک ز آثار ارت ی از آنها و ن   ت ی ور در نکته قب. و آثار عدم تبع ک مذ   ی : دادگاه، دستورها 151نکته  
  ی مشروط و   ی تا دو سال به مدت آزاد  یک بار اول   ی ند برا ک ت ن ی دادگاه تبع  ی مشروط بدون عذر موجه از دستورها  ی هرگاه محکوم در مدت آزاد  : 152نکته 

 شود. ی م   ی او قطع   ی ن صورت آزاد ی ر ا ی ، در غ د ی آ ی درم   اجرا ز به  ی ت ن ی وم ک مانده مح ی د، مدت باق ی جرم جد   رار عالوه بر مجازات ک شود. در صورت ت ی افزوده م 
شود، عالوه بر مجازات جرم    7مشروط مرتکب هر یک از جرائم عمدی حدود، قصاص، دیات و تعزیرات در جه    ی : هرگاه محکوم در مدت آزاد 153نکته  

 شود. ی م   ی او قطع   ی ن صورت آزاد ی ر ا ی ، در غ د ی آ ی درم   اجرا ز به  ی ت ن ی وم ک مانده مح ی د، مدت باق ی جد 
در    ی ت و ی رضا  وم به حبس را با ک مح ،  ی ق مراقبت ی تعو ط مقرر در  ی صورت وجود شرا تواند در  ی دادگاه م ،  از درجه پن  تا درجه هشت   ی ر ی : در جرائم تعز154نکته  

 قرار دهد.   یکی ترون ک ال   ی ها ستم( ی مشخص تحت ن ارت سامانه  س   ی ان ک محدوده م 
 تواند محکوم را تابع تدابیر ن ارتی یا دستورهای نکرشده در تعویق مراقبتی قرار دهد. دادگاه در صورت لزوم می  -
عمال است.   ی ها مجازات   چهارم ک ی پس از گذراندن    ز ی درجه دو، درجه سه و درجه چهار ن   ی ر ی تعز  ی ها ماده در مورد حبس   ن ی مقررات ا  -  حبس قاب. ا 
قرار    ی ک ی محکوم تحت ن ارت الکترون   ا ی که به موجب آن متهم    ی مقررات   ر ی سا   ا ی ماده    ن ی موضوع ا   ی تدابیر ن ارت   ی اجرا   ی برا   تواند ی م قوه قضائیه   -

توسط    تبصره   ن ی ا   ی اجرائ   نامه ن یی آ استفاده کند.    ی بخش خصوص   ت ی کشور از ظرف   ی ت ی و ترب   ی ن ی و اقدامات تأم   ها زندان با ن ارت سازمان    رد، ی گ ی م 
رئیس قوه    ب ی به تصو شود و  ی م   ه ی کشور ته   ی ت ی و ترب   ی ن ی و اقدامات تأم   ها زندان و سازمان    ی مرکز آمار و فناور   ی قوه قضائیه با همکار   ی معاونت حقوق 

 . رسد ی قضائیه م 
ن ام    ی اجرائ   نامه ن یی آ   : 155نکته   به  آزاد   ی آزاد   مه ی ن مواد مربوط  تارمشروط    ی و  از  به   جرا ار خ رزم ی ظرف شش ماه  قانون مجازات اسالمی    له ی وس شدن 

 رسد. ی ه م ی س قوه قضائ ی ب رئ ی شود و به تصو ی ه م ی شور ته ک   ی ت ی و ترب   ی ن ی و اقدامات تأم   ها زندان سازمان  
  ی ت از حقوق اجتماع ی و محروم روزانه    ی نقد   ی ، جزا ی نقد   ی ، جزا گان ی را   ی ن حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عموم ی گزی جا   های مجازت   : 156نکته  
 است. 
  ی ا چند مورد از دستورها ی   یک ام به انجام  ک اح   ی اجرا   ی قاض   م دادگاه و تحت ن ارت ک وم، به ح ک آن مح   ی ه ط ک است    ی ا دوره مراقبت دوره   : 157نکته  

 گردد. ی وم م ک مح   ی ق مراقبت ی مندرج در تعو 
  اجرا ام  ک اح   ی اجرا   ی قاض   شود و تحت ن ارت ی م واقع م ک ن مورد ح ی مدت مع   ی وم برا ک ت مح ی ه با رضا ک است    ی گان، خدمات ی را   ی خدمات عموم   : 158نکته  

 گردد. ی م 
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 ست. ی ش از هشت ساعت در روز ن ی رشاغ. ب ی افراد غ   ی ش از چهار ساعت و برا ی افراد شاغ. ب   ی برا   ی : ساعات ارائه خدمت عموم 159نکته  
 وم شود. ک مح متعارف    امرارمعاش د مانع  ی : در هر حال ساعات ارائه خدمت در روز نبا 160نکته  
ح 161نکته   عموم ک :  خدمت  ارائه  به  به    ی م  قانون ی رعا مشروط  مقررات  و  ضوابط  همه  شرا   ی ت  جمله  از  خدمت  آن  به  نوجوانان،  ک ط  ی مربوط  و  زنان  ار 

 آور است. ان ی سخت و ز   ی ارها ک و ضوابط خاص    ی و بهداشت   ی فن   ی ها محاف ت 
 م دهد. ک ح   ی خدمت عموم   یک ش از  ی تواند به ب ی : دادگاه نم 162نکته  
 شود. ی م واقع م ک مورد ح   ی ، مجازات اصل ی به انجام خدمات عموم وم،  ک ت مح ی : در هر حال در صورت عدم رضا 163نکته  
ام وصول  ک اح  ی شود و با ن ارت قاضی اجرا ی م واقع م ک وم مورد ح ک چهارم درآمد روزانه مح  یک هشتم تا    یک روزانه عبارت است از   ی نقد  ی جزا  : 164نکته 

 گردد. ی م 
 د. ی روزانه آن ماه را پرداخت نما   ی نقد   ی مجموع جزا ان هر ماه ظرف ده روز  ی وم موظف است در پا ک : مح 165نکته  
از جرم، سن،    ی اب آن، آثار ناش ک ت ارت ی ف کی با مالح ه نوع جرم و   ف ی وجود جهات تخف و    کی گذشت شا ن حبس در صورت  ی گزی جا   های مجازت :  166نکته  

 شود. ی م   اجرا ن و  یی ر اوضاع و احوال، تع ی ده و سا ی د ت بزه ی ت و سابقه مجرم، وضع ی ت، شخص ی مهارت، وضع 
ات مقرر برای تعیین این  ی ف کی ط و  ی م با شرا ک ت و تناسب مجازات مورد ح ی جایگزین حبس، به سنخ   های مجازت : دادگاه در ضمن صدور حکم به  167نکته  

 . کند می ح  ی ها تصرنوع از مجازات 
 م دهد. ک ن ح ی گزی جا   های مجازت ش از دو نوع از  ی تواند به ب ی : دادگاه نم 168نکته  
 گردند.  الزامی( ی وم م ک ن حبس مح ی گزی حبس به مجازات جا   ی جا آنها سه ماه حبس است به   ی رر مجازات قانون ک ه حدا ک   ی بان جرائم عمد ک مرت   : 169نکته  
وم  ک ن حبس مح ی گزی حبس به مجازات جا   ی جا ک روز تا شش ماه حبس است به ی آنها نود و    ی رر مجازات قانون ک ه حدا ک   ی بان جرائم عمد ک مرت   : 170نکته  

ا ی م  دل ه  ک   ن ی گردند  اجباری( مگر  ارت ی به  ز  ی فر کی ت  ی وم ک سابقه مح   ی دارا   ی اب جرم عمد ک .  از اجرا ی به شرح  و  باشند  باشد:    ی ر  پن  سال نگذشته  آن 
  ممنوع( 

 ی ر ی ا شالق تعز ی   ال ی ( ر10.000.000  ون  ی ل ی ش از ده م ی ب   ی نقد   ی ا جزا ی به حبس تا شش ماه    ی ت قطع ی وم ک فقره سابقه مح   یک ش از  ی ب   -الف 
 ه ی پنجم د یک ش از  ی ب پرداخت  ا  ی ا قصاص  ی ا حد  ی ش از شش ماه  ی به حبس ب   ی ت قطع ی وم ک فقره سابقه مح   یک   -ب   

ن حبس  ی گزی حبس است به مجازات جا   سال   ک ی ش از شش ماه تا  ی آنها ب   ی رر مجازات قانون ک ه حدا ک را    ی بان جرائم عمد ک مرت تواند  ی دادگاه م :  171نکته  
آن پن  سال نگذشته باشد:    ی ر باشند و از اجرا ی به شرح ز   ی فر کی ت  ی وم ک سابقه مح   ی دارا   ی اب جرم عمد ک . ارت ی به دل ه  ک ن ی مگر ا ند  اختیاری(،  ک وم  ک مح 

  ممنوع( 
 ی ر ی ا شالق تعز ی   ال ی ( ر10.000.000  ون  ی ل ی ش از ده م ی ب   ی نقد   ی ا جزا ی به حبس تا شش ماه    ی ت قطع ی وم ک فقره سابقه مح   یک ش از  ی ب   -الف 

 ه ی پنجم د یک ش از  ی ب پرداخت  ا  ی ا قصاص  ی ا حد  ی ش از شش ماه  ی به حبس ب   ی ت قطع ی وم ک فقره سابقه مح   یک   -ب   
حبس  دو سال  ش از  ی ب   ی اب ک جرم ارت   ی ه مجازات قانون ک ن ی گردند  اجباری( مگر ا ی وم م ک ن حبس مح ی گزی به مجازات جا   ی رعمد ی بان جرائم غ ک مرت :  172نکته  
 است.   ی ار ی ن حبس، اخت ی گزی م به مجازات جا ک ن صورت ح ی ه در ا ک باشد  

تواند به  ی سال، دادگاه نم   یک متر از  ک ف مجازات به  ی سال حبس است در صورت تخف   یک ش از  ی آنها ب   ی ه مجازات قانون ک   ی در جرائم عمد   : 173نکته  
 د. ی م نما ک ن حبس ح ی گزی مجازات جا 

 گردند.  اجباری( ی وم م ک ن حبس مح ی گزی ن نشده است به مجازات جا یی ن موضوعه تع ی ر آنها در قوان ی زان تعزی ا م ی ه نوع  ک   ی جرائم بان  ک مرت   : 174نکته  
ا  ی ن، تخلف از دستورها  ی گزی مجازات جا   ی تعذر اجرا   در صورت تا    کند می ن  یی ز تع ی ن، مدت مجازات حبس را ن ی گز ی ن مجازات جا یی دادگاه ضمن تع   : 175نکته  

 شود.   اجرا مجازات حبس    ، ی نقد   ی رداخت جزا عجز از پ 
 شور ممنوع است. ک   ی ا خارج ی   ی ت داخل ی ه امن ی ن حبس در مورد جرائم عل ی گزی جا   های مجازت اعمال    : 176نکته  
د    : 177نکته  

 حبس است.   ن ی گزی سال حبس باشد، مانع از صدور حکم به مجازات جا   ک ی از    ش ی از آنها ب   ی ک ی حداق.    ی  قانون   که مجازات    ی عمد   جرائم    تعدِّ
سا   : 178نکته   بودن  مجازات ی همراه  ح ر  صدور  از  مانع  حبس،  مجازات  با  جا ک ها  مجازات  به  ن ی گزی م  حبس  ا ی ن  در  صورت  ی ست.  م ن  به  ی دادگاه  تواند 

 . دهد م  ک ن حبس ح ی گزی با مجازات جا   زمان هم ور  ک مذ   های مجازت 
 است.   ی اب ک جرم ارت   ی ن حبس، مجازات قانون ی گزی ت به مجازات جا ی وم ک م مح ک از ح   ی دن رخواه ی ت دادگاه و تجد ی ن صالح یی تع   ک مال   : 179نکته  
ا توقف موقت  ی .  ی ف، تبد ی د، تخف ی م جایگزین حبس، تشد ک ح   ی ط و آثار اجرا ی وم و شرا ک ت مح ی تواند با توجه به وضع ی ام م ک اح   ی اجرا   ی قاض   : 180نکته  

 ند. ک شنهاد  ی پ   ی ننده رأ ک م را به دادگاه صادر ک مجازات مورد ح 
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م باشد به  ک ح   ی ا مخ. اجرا ی ه مانع  ک ر شغ. و مح. اقامت را  یی ر تغ ی ن    ی رات یی د تغ ی با   ، ت به مجازات جایگزین حبس ی وم ک وم در طول دوره مح ک مح   : 181نکته  
 ام اطالع دهد. ک اح   ی اجرا   ی قاض 

،  وم ک ام و مح ک اح   ی اجرا   ی آنان با قاض   ی ار ک ومان و نحوه هم ک رنده مح ی پذ  ی و عموم  ی و مؤسسات دولت   ها دستگاه و    ی خدمات عموم   انواع   ن یی تع   : 182نکته  
س قوه  ی د رئ یی و با تأ شود  ی ه م ی ته   ی شور و دادگستر ک   ی ها له وزارتخانه ی وس ن قانون به ی شدن ا   جرا ار خ رزم ی ه ظرف سه ماه از تار ک است    ی ا نامه ن یی موجب آ به 

 رسد. ی م   ران ی وزئت ی ه   ب ی تصو به  ه  ی قضائ 
آ ی جایگزین حبس که در قانون جدید مجازات اسالمی پیش بینش شده است، پس از تصو   های مجازت : مقررات مربوط به اعمال  183نکته   نامه  ن یی ب 

 شود. ی م   جرا ار موضوع نکته قب. رزم 
  ی شنهاد قاض ی تواند به پ ی باشد دادگاه م   ی از اصالح رفتار و   کی وم حا ک مح   ی م مجازات جایگزین حبس دادگاه از سو ک ت مفاد ح ی چنانچه رعا   : 184نکته  

 . دهد. ی ه مدت مجازات را تا نصف آن تقل ی بار بق یک   ی ام برا ک اح   ی اجرا 
دادگاه    ی و رأ ام  ک اح   ی اجرا   ی شنهاد قاض ی د، به پ ی دادگاه تخلف نما   ی ا دستورها ی م مجازات جایگزین حبس  ک مفاد ح   ی وم از اجرا ک چنانچه مح   : 185نکته  

 گردد. ی م   اجرا رار، مجازات حبس  ک شود و در صورت ت ی م افزوده م ک دوم به مجازات مورد ح یک چهارم تا    یک بار نخست    ی برا 
 . کند قید و به محکوم تفهیم می   ح ی طور صر به م را  ک ت و تخلف از مفاد ح ی م به مجازات جایگزین حبس آثار تبع ک : دادگاه در متن ح 186نکته  
وم را  ک م دادگاه و مقررات مربوط، نحوه ن ارت و مراقبت بر مح ک ت مفاد ح ی مجازات جایگزین حبس با رعا   اجرا ام در ضمن  ک اح   ی اجرا   ی : قاض 187نکته  

 د. ی نما ی مشخص م 
  اجرا آن بعد از رفع مانع    ۀ نشد   اجرا ا بخش  ی م  ک مواجه گردد، مجازات مورد ح   ی ن حبس با مانع ی گزی جا   های مجازت از    ی ا بخش ی تمام    ی چنانچه اجرا   : 188نکته  

 گردد. ی م 
  اجرا  ی جاد گردد مجازات اصل ی ردن مجازات ا ک متوقف  ی وم و برا ک مح  ی رفتار عمد  ۀ حکم مجازات جایگزین حبس به واسط  : چنانچه مانع اجرای 189نکته 

 شود. ی م 
را به    ی و مانند آنها، انجام خدمات عموم   ی خانوادگ   ی ها ت ی ا معذوری   کی از به خدمات پزش ی و ن   ی تواند بنا به وضع جسمان ی ام م ک اح   ی اجرا   ی : قاض 190نکته  

 شنهاد دهد. ی م پ ک ننده ح ک گر به دادگاه صادر ی ن د ی گزی . آن را به مجازات جا ی ا تبد ی د  ی ق نما ی رر تا سه ماه در طول دوره، تعل ک طور موقت و حدا 
  ی تبع   های مجازت ا چند مورد از  ی   یک را به    ی وم، و ک ت مح ی و وضع   ی اب ک جرم ارت   توجه به ن حبس، با  ی گزی م به مجازات جا ک تواند ضمن ح ی دادگاه م   : 191نکته  

 ش از دو سال شود. ی د ب ی ن صورت مدت مجازات مذکور نبا ی د. در ا ی ز محکوم نما ی ن   ی ل ی ا تکم ی و  
است حسب مورد، دادگاه   ی تا پانزده سال تمام شمس  نه اب، ک شوند و سن آنها در زمان ارت ی م  ی ر ی ب جرائم تعزک ه مرت ک  ی درباره اطفال و نوجوانان  : 192نکته 

 : کند می ر را اتخان  ی مات زی از تصم   ی ک ی 
 ا نوجوان ی ت و مواظبت در حسن اخالق طف.  ی ب و ترب ی با أخذ تعهد به تأد   ی ا سرپرست قانون ی اء  ی ا اول ی ن  ی م به والد ی تسل   -الف 

مذکور دربند  الف( در    ی ا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورها ی که دادگاه به مصلحت طف.    ی گر ی د   ی ا حقوق ی   ی ق ی م به اشخاص حق ی تسل   -ب 
 ی ( قانون مدن 1173ت مقررات ماده   ی با رعا   به آنها   ی ا عدم دسترس ی ا نوجوان و  ی طف.    ی ا سرپرست قانون ی اء  ی ن، اول ی ت والد ی عدم صالح صورت  

 دادگاه   ی له قاض ی حت به وس ی نص   -پ 
 به عدم تکرار جرم   ی ا أخذ تعهد کتب ی اخطار و تذکر و    -ت 
 پن  تا    یک درجه    ی ر ی ک سال در مورد جرائم تعزی ت از سه ماه تا  ی در کانون اصالح و ترب   ی نگهدار   -ث 

 ت منوط به قبول آنان است. ی م طف. به اشخاص واجد صالح ی : تسل 193نکته  
 است.   اجرا  ت( و  ث( فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده سال قاب.    ی مات مذکور در بندها ی : تصم 194نکته  
 است.   ی اند، الزام ب شده ک مرت پن  را  تا    یک ر درجه  ی ه جرائم موجب تعزک   ی : اعمال مقررات بند  ث( در مورد اطفال و نوجوانان 195نکته  
از اقدامات مقرر در   یکی داشته باشد به  ی ه از دوازده تا پانزده سال قمر ک  ی صورت  ردد در ا قصاص گ ی از جرائم موجب حد  یکی ب ک : هرگاه نابالغ مرت 196نکته 
 گردد. ی  الف( تا  پ( مذکور در مورد آنها اتخان م   ی از اقدامات مقرر در بندها   یکی ن صورت  ی ا   ر ی شود و در غ ی وم م ک  ث( مذکور در فوق مح   ا ی و   ت(    ی بندها 

ن  ی و همچن   آمده عم. به قات  ی تواند با توجه به تحق ی ن ماده، دادگاه اطفال و نوجوانان م ی  الف( و  ب( ا   ی مورد اشاره در بندها مات  ی : در مورد تصم 197نکته  
 د. ی دن ر نما ی م خود تجد ی ا نوجوان اقتضاء کند در تصم ی ا نوجوان و رفتار او، هر چند بار که مصلحت طف.  ی از وضع طف.    ی مددکاران اجتماع   ی ها گزارش 
شوند حسب مورد به پرداخت جزای نقدی، نگهداری در کانون اصالح و تربیت و یا انجام  سال که مرتکب جرائم تعزیری می   1٨تا    15  نوجوانان :  198نکته  

 شوند. خدمات عمومی رایگان محکوم می 
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 ست. ی ش از چهار ساعت در روز ن ی ، ب ی : ساعات ارائه خدمات عموم 199نکته  
، به اقامت  ی نقد   ی ا جزا ی   ی صدور حکم به مجازات نگهدار   ی ، به جا ی ساله و جرم تعزیری ارتکاب   1٨تا    15ند با توجه به وضع متهم  توا ی : دادگاه م 200نکته  

 سه ماه تا پن  سال حکم دهد.   ی ت در دو روز آخر هفته حسب مورد برا ی در کانون اصالح و ترب   ی ا به نگهدار ی   کند می ن  ی که دادگاه مع   ی در منزل در ساعات 
دن ر کند و  ی خود تجد   ی ک بار در رأ ی ت  ی ا نوجوان و رفتار او در کانون اصالح و ترب ی ده از وضع طف.  ی رس   ی ها گزارش تواند با توجه به  ی دادگاه م   : 201ه  نکت 

  دن ر در ی بر تجد   ی دادگاه مبن   م ی د. تصم ی . نما ی او تبد   ی ا سرپرست قانون ی   ی ا نوجوان به ول ی م طف.  ی را به تسل   ی ا نگهدار ی . دهد  ی ک سوم تقل ی را تا    ی مدت نگهدار 
است.   ی ن مورد قطع ی دادگاه در ا  ی ت را گذرانده باشد. رأ ی در کانون اصالح و ترب  ی پنجم از مدت نگهدار ک ی ا نوجوان حداق. ی شود که طف. ی اتخان م  ی صورت 

 ست. ی ط آنها ن ی با تحقق شرا   ی فات قانون ی ر تخف ی مشروط و سا   ی ن امر مانع استفاده از آزاد ی ا 
ا در رشد و کمال عق.  ی ا حرمت آن را درک نکنند و  ی شده و  ت جرم انجام ی متر از هجده سال، ماه ک ا قصاص هرگاه افراد بالغ  ی در جرائم موجب حد    : 202نکته  

 شوند. ی مذکور در فوق محکوم م   های مجازت آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به  
 بداند، استفاده کند.   ی گر که مقتض ی ق د ی ا از هر طر ی را استعالم    ی قانون   ی تواند ن ر پزشک ی ص رشد و کمال عق. م ی تشخ   ی : دادگاه برا 203نکته  
 است.   ی ب نه و پانزده سال تمام قمر ی : سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترت 204نکته  
ه و خسارت  ی است، دادگاه اطفال و نوجوانان مطابق مقررات مربوط به پرداخت د   ی گر ی د   ی مال   ضمان هر  ا  ی ه  ی ه مستلزم پرداخت د ک   ی در جرائم   : 205نکته  
 . کند می حکم  
. وجود  1شود. این مسیر عبارت است از:  : برای ارتکاب جرم عبور از یک مسیر مجرمانه رزم است که به این مسیر فرایند ارتکاب جرم گفته می 206نکته  

 . جرم تام. 4. عملیات اجرای  شروع به جرم(  3ات مقدماتی  تهیه وسیله(  . عملی 2اندیشه مجرمانه  قصد مجرمانه(،  
: صرف داشتن اندیشه مجرمانه بدون هیچ استرنایی جرم نیست در جرمی مر. تبانی نیز صرف داشتن اندیشه جرم نیست بلکه در راستای قصد  207نکته  

 دهند. تبانی برای ارتکاب جرم اشخاص اقداماتی را انجام می 
مقدماتی را به طور  عملیات    گذار قانون : اص. بر این است که عملیات مقدماتی جرم و صرف تهیه وسیله جرم نیست مگر در موارد استرنایی که خود  208نکته  

 نگاری کرده است. ا خاص جرم 
 ز: ا   اند عبارت انگاری کرده است  گذار آن را مستقاًل جرم قانون : برخی از مصادیق عملیات مقدماتی که  209نکته  

کتاب تعزیرات ق.م.ا(، ساختن کلید یا هر    6224 ماده    داروفروش توسط طبیب، ماما و    ن ی جن سقط ، تهیه و فراهم ساختن وسای.  رمجاز ی غ حم. و تهیه سالح  
با خارجی کشور  ماده    664وسیله دیگر برای ارتکاب جرم  ماده   کتاب    610کتاب تعزیرات ق.م.ا( فراهم ساختن وسای. ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی 

 ... تعزیرات ق.م.ا( و 
ث  ی ن ح ی ست و از ا ی م با وقوع جرم ندارد، شروع به جرم ن ی ه فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستق ک   ی اقدامات ات و  ی ا عمل ی اب جرم و  ک مجرد قصد ارت   : 210نکته  

 باشد. ی قاب. مجازات نم 
: پس از شروع به عملیات اجرایی یعنی پس از شروع عنصر مادی جرم، اگر جرم متوقف شود دو حالت متصور است یا این توقف ارادی است که در  211نکته 
 بوده که در این حالت شروع به جرم محقق شده است.   ی راراد ی غ لت شروع به جرم محقق نشده است و یا اینکه این توقف  این حا 
ه  ک   ی ن اگر همان مقدار رفتار ک شود ل ی ب نم ی ند به اتهام شروع به آن جرم، تعق ک   ک د و به اراده خود آن را تر ی نما   ی شروع به جرم   ی س ک : هرگاه  212نکته  

 شود. ی وم م ک جرم باشد به مجازات آن مح   شده است ب  ک مرت 
ر مجازات  ی ز  به شرح واسطه عام. خارج از اراده او قصدش معلق بماند،  ن به ک د، ل ی آن نما   ی رده و شروع به اجرا ک   ی اب جرم ک س قصد ارت ک : هر  213نکته  

 شود: ی م 
 درجه چهار   ی ر ی تا سه است به حبس تعز  یک درجه    ی ر ی ا حبس تعزی ات، حبس دائم  ی آنها سلب ح   ی ه مجازات قانون ک   ی در جرائم   -الف 
 درجه پن    ی ر ی درجه چهار است به حبس تعز  ی ر ی ا حبس تعزی آنها قطع عضو    ی ه مجازات قانون ک   ی در جرائم   -ب  
 درجه شش   ی نقد   ی ا جزا ی ا شالق  ی   ی ر ی درجه پن  است به حبس تعز  ی ر ی ا حبس تعز ی   ی آنها شالق حد   ی ه مجازات قانون ک   ی در جرائم   -پ  

. توقف عملیات اجرایی به واسطه حدوث موانع خارجی  3. شروع به اجرا  2. قصد مجرمانه  1از:    اند عبارت شروع به جرم    ۀ دهند . ی تشک : ارکان  214نکته  
 ( ی راراد ی غ  انصراف  

 ممکن نیست.   ی رعمد ی غ : به جهت ضرورت وجود قصد مجرمانه در شروع به جرم، پس شروع به جرم در جرائم  215نکته  
 : به جهت ضرورت شروع به عملیات اجرایی در شروع به جرم پس شروع به جرائم ترک فعلی ممکن نیست. 216نکته  
 به جرمی مر. جرم جع. نیز جرم است.   : شروع به جرائم مطلق هر چند دور از نهن اما ممکن است، پس شروع 217نکته  
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، جرائم موجب مجازات جزای نقدی و شالق تعزیری به هر درجه و جرائم موجب  ٨تا    6: شروع به جرائم موجب مجازات حبس تعزیری درجه  218نکته  
 مجازات مصادره اموال یا انفصال دائم جرم نیست. 

رسد و یا  و مرتکب به قصد خود می   شده انجام و کمال    جرم تمام حالت متصور است یا    3به جرم،    : با خاتمه مسیر مجرمانه و گذر از مرحله شروع 219نکته  
 شود. واقع می   جرم عقیم یا    جرم محال اینکه  
یا  : جرم عقیم جرمی است که تمام مسیر مجرمانه تا انتها رفته شده است و عملیات اجرایی خاتمه یافته است اما به جهت عدم مهارت مرتکب  220نکته  

نتوانسته هدف خود را به    ی رانداز ی ت جرم به مقصود نهایی مرتکب نرسیده است. مراًل مرتکب به جهت عدم مهارت در    ی ن ی ب ش ی پ رقاب. ی غ وقوع عام. اتفاقی و  
 قت. برساند. 

: جرم محال جرمی است که عملیات اجرایی خاتمه یافته است اما در نهایت مرتکب به قصد خود نرسیده است اما این بار به جهت محال بودن  221نکته  
 زنی که حامله نیست( و یا نقصان در وسیله  شلیک کردن با تفنگی که در آن فشنگ نیست(.   ن ی جن سقط امکان وقوع جرم، یا به خاطر فقدان موضوع  مر.  

 باشد. می   الحصول ممتنع جرمی    محال و جرم    الحصول ممکن جرمی  جرم عقیم  :  222نکته  
: در قانون جدید مجازات اسالمی مقنن صراحتًا جرم محال موضوعی را قاب. مجازات و آن را در حکم شروع به جرم دانسته است. به موجب  223نکته  

ن باشد،  ک رمم ی اطالع بوده وقوع جرم غ ی ب از آنها ب ک ه مرت ک   ی ن به جهات ماد ک اب جرم داشته، ل ک ارت   م با ی ، ارتباط مستق ی اب ک : هرگاه رفتار ارت 122تبصره ماده  
 م شروع به جرم است. ک شده در ح اقدام انجام 

رسد احکام خاصی که در خصوص مجازات شروع به  شده است و به ن ر می   ی بین ق.م.ا پیش   122ات آن در ماده  : قواعد عام شروع به جرم و مجاز 224نکته  
 بینی شده است به موجب این ماده نسخ شده باشند. زیرات ق.م.ا و یا قوانین خاص پیش جرم در کتاب تع 

شد خواه رفتار هر یک به تنهایی  هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرائی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همۀ آنها با   : 225نکته  
متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات و مجازات فاع. مستق. آن جرم    باشد خواه برای وقوع جرم کافی باشد، خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی  

 است. 
 : برای شرکت در جرم مداخله شرکا در عملیات اجرایی جرم و عنصر مادی آن مالک است. 226نکته  

: برای تحقق شرکت در جرم وقوع جرم تام ضرورت ندارد بلکه اگر عم. شرکا در حد شروع به جرم متوقف شود جملگی به عنوان شریک در شروع  227ته  نک 
 شوند. به جرم مسئول شناخته می 

شوند و مجازات هر یک از  محسوب می در مورد جرائم غیرعمدی چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران، شریک در جرم  :  228نکته  
 آنان، مجازات فاع. مستق. آن جرم است. 

دهد که مجازات شریک را  شود که به قاضی این اجازه را می : مداخله ضعیف شریک در وقوع جرم یکی از جهات مخففه قضایی محسوب می 229نکته  
 تخفیف دهد. 

ای استفاده شده است به این ترتیب که معاون مجرمیت خود را از مباشر به  از ن ام مجرمیت استعاره در ن ام حقوقی ایران برای معاونت در جرم : 230نکته 
 گیرد. عاریه می 

 ای معاونت، رفتار مباشر باید جرم باشد تا معاونت در آن نیز جرم محسوب شود. : با توجه به ن ام مجرمیت استعاره 231نکته  
ای معاونت، رفتار معاون در وقوع و ارتکاب جرم توسط مباشر باید تأثیر بگذارد پس اگر رفتار معاون به طور کام.  ره : با توجه به ن ام مجرمیت استعا 232نکته  

 شود. انجام شود اما هیچ اقدامی از سوی مباشر صورت نگیرد عم. معاون هم جرم محسوب نمی 
 . : شروع به معاونت جرم نیست اما معاونت در شروع به جرم، جرم است 233نکته  
 : معاونت در معاونت در حقوق ایران به ن ر جرم نیست. 234نکته  
 ق.م.ا:   126: رفتار و مصادیق معاونت در جرم به طور حصری در قانون پیش بینش شده است، به موجب ماده  235نکته  

 شوند: اشخاص زیر معاون جرم محسوب می 
 گردد.   جرم   وقوع   قدرت، موجب   از   استفاده سوء   ا ی   ب ی افر ی   سه ی بادس   ا ی   ند ک   جرم   اب ک ارت   به   ک ی تحر  ا ی ع،  ی د، تطم ی ب، تهد ی ترغ   را   ی گر ی س، د ک هر   -الف 

 دهد.   ارائه   ب ک مرت   به   را   جرم   اب ک ارت   ق ی طر  ا ی   ند ک   ه ی ته   ا ی   بسازد   را   جرم   اب ک ارت   . ی وسا   س ک   هر   -ب 
 ند. ک   . ی تسه   را   جرم   وقوع   س ک   هر   -پ 

 : سکوت یا عدم اعالم جرم از مصادیق معاونت نیست. 236نکته  
رسد که تسهی. در وقوع  گیرد اما به ن ر می شود که اغلب مصادیق معاونت در قالب فع. قرار می : با توجه به مصادیق و رفتار معاونت مشاهده می 237نکته  
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 شود. جرم به عنوان یکی از مصادیق معاونت از طریق ترک فع. نیز محقق می 
مساعدت و کمک بعد از وقوع جرم    هرگونه ن رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. لذا  ی ب   ی ران زمان ا اقت ی تحقق معاونت در جرم وجود تقدم    ی : برا 238نکته  

  662مانند اخفاء مال مسروقه توسط شخصی غیر از سارق بعد از وقوع سرقت  ماده  ؛  از شمول معاونت خارج است و ممکن است مصداق جرم مستقلی باشد 
 ب تعزیرات  اخفای جسد مقتول(. کتا   636کتاب تعزیرات( یا جرم موضوع ماده  

غیر مصوب  239نکته   انتقال مال  به  راجع  قانون مجازات  به موجب  با    1هرگاه مالک ظرف    130٨:  را  مالکیت خود  از وقوع جرم،  تاریخ اطالع  از  ماه 
یک ترک فع. به عنوان مصداقی از معاونت    شود.  در این فرض هم انتقال مال غیر محسوب می   جرم اظهارنامه به انتقال گیرنده اطالع ندهد او معاون در  

 است.(   شده ی معرف و هم به طور استرنایی عم. پس از وقوع جرم به عنوان معاونت    شده ی معرف 
  آمده عم. به تحقق معاونت در جرم، وجود وحدت قصد میان معاون با مرتکب جرم شرط است. من ور این است که مباشر در راستای توافق    ی : برا 240نکته  

 با معاون مرتکب جرم شده باشد. 
 د. تواند در یک لح ه و در سر صحنه جرم حاص. شو : برای وجود وحدت قصد نیازی به تبانی نیست و این وحدت قصد می 241نکته  
دتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات  ی شد  ی جرم، جرم  ی : به جهت ضرورت وجود وحدت قصد چنانچه فاع. اصل 242نکته  

 شود. ی تر محکوم م ف ی معاونت در جرم خف 
 است.   رممکن ی غ   ی رعمد ی غ : به جهت ضرورت وجود وحدت قصد معاونت در جرائم  243نکته  
 است:   ر ی ز  شرح   به   ی و   باشد، مجازات   نشده   ن یی تع   معاون   ی برا   ی گر ی د   شرع، مجازات   در   ه ک   ی ت صور   در   : 244نکته  

 سه   ا ی   دو ۀ  درج   ی ر ی تعز  حبس   ، است   دائم   حبس   ا ی   ات ی ح   سلب   آنها   ی قانون   مجازات   ه ک   ی جرائم   در   -الف 
 شش   ا ی   پن  ۀ  درج   ی ر ی تعز  عضو، حبس   ی عمد   قطع   و   ی حد   در سرقت   -ب 
 شش ۀ  درج   ی ر ی تعز  شالق   ضربه   چهار   و   هفتاد   تا ک  ی   و   ی س   است   ی حد   شالق   آنها   ی قانون   مجازات   ه ک   ی جرائم   در   -پ 
 ی. ارتکاب   جرم   مجازات   از   تر ن یی پا   درجه   دو   تا   یک ،  ر ی تعز  موجب   در جرائم   -ت 

 . است   ی اب ک ارت   جرم   ی قانون   مجازات   نوع   از   معاون   مجازات   ر ی تعزم موجب  ئ جرا   : در 245نکته  
استرنایی در مورد جرم موجب مصادرۀ اموال، انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت مجازات معاون به ترتیب، جزای نقدی درجۀ چهار،  به طور : 246نکته 

 شش و هفت است. 
 باشد. ی تر از میزان تعزیر فاع. اصلی جرم م در صورتی که به هر علت قصاص نفس یا عضو اجرا نشود، مجازات معاون یک تا دو درجه پایین :  247نکته  
 گردد. ی وم م ک همان جرم مح   ی رر مجازات قانون ک د به حدا ی اب جرم مستند به خود استفاده نما ک له ارت ی عنوان وس س از فرد نابالغ به ک هر   : 248نکته  
 شود. ی وم م ک رر مجازات معاونت در آن جرم مح ک ند به حدا ک معاونت    ی س در رفتار مجرمانه فرد نابالغ ک : هر 249نکته  
هرگاه در ارتکاب رفتار مجرمانه، مرتکب به جهتی از جهات شخصی مانند صغر و جنون، قاب. تعقیب نباشد یا تعقیب یا اجرای مجازات او به    : 250نکته  

 جهتی از این جهات، موقوف گردد تأثیری در تعقیب و مجازات معاون جرم ندارد. 
گذارد اما عوام. رافع مسئولیت کیفری شخصی هستند و تأثیر  می هم بر معاون او اثر    باشر جرم و : عوام. موجه جرم عواملی عینی است و هم در م 251نکته 

 آن بر مباشر لزومًا باعث تأثیر آن بر معاون جرم نخواهد شد. 
 ا اداره گروه مجرمانه است. ی   ی ده سازمان ا  ی   ی ا طراح ی .  کی عبارت از تش   ی : سردستگ 252نکته  
.، هدف آن  کی ا پس از تش ی شود  ی . م کی اب جرم تش ک ارت   ی ه برا ک شتر  ی ا ب ی . از سه نفر  ک گروه نسبتًا منسجم متش : گروه مجرمانه عبارت است از  253نکته  

 گردد. ی اب جرم منحرف م ک ارت   ی برا 
اهداف همان گروه    ی آن گروه در راستا   ی ه اعضا ک   ی ن جرم ی دتری رر مجازات شد ک رد به حدا ی گ   بر عهده گروه مجرمانه را    یک   ی س سردستگ ک هر   : 254نکته  

وم  ک رر مجازات معاونت در آن جرم مح ک ن صورت به حدا ی ه در ا ک باشد  ه  ی ا د ی ا قصاص  ی موجب حد    ی اب ک ه جرم ارت ک گردد مگر آن ی وم م ک ب شوند، مح ک مرت 
 شود. ی م 

ا  ی   به مجازات محارب حسب مورد  ند  ک بر سردسته گروه مجرمانه صدق    اررض ی ا مفسد ف ی   ه عنوان محارب ک   ی اررض زمان ی : در محاربه و افساد ف 255نکته 
 گردد. ی وم م ک مح   اررض ی مفسد ف 

 تعلیق است.   رقاب. ی غ تعویق و اجرای مجازات آن    رقاب. ی غ است که صدور حکم آن    جرائمی از جمله    افته ی سازمان : سردستگی و ارتکاب جرم  256نکته  
 عام و نوعی است. : سردستگی یک کیفیت مشدده  257نکته  
 : تعدد جرم یک کیفیت مشدده عام و نوعی است. 258نکته  
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جرم به دو نوع    تعدد ها برای هیچ یک حکم محکومیت قطعی صادر نشود.  جرائم متعددی شود و در میان آن   مرتکب : تعدد جرم یعنی شخصی  259نکته  
 است: تعدد مادی یا معنوی. 

 خارج مرتکب حداق. دو رفتار مجرمانه شده است و از بابت هیچ یک محکومیتی قطعی دریافت نکرده است. : تعدد مادی یعنی شخصی در عالم  260نکته  
 عناوین متعدد مجرمانه باشد.   دربردارنده : تعدد معنوی یعنی شخصی در عالم خارج مرتکب یک رفتار مجرمانه شود اما این رفتار مجرمانه  261نکته  
د جرائم تعزدر    : 262نکته   است:   ر ی شرح زمجازات به   ی و اجرا   ن یی تع   ، ی ر ی تعدِّ

د    ی مههاده کههه بههرا   ن یهه مطابق ضوابط مقرر در ا   تواند ی صورت، دادگاه م   ن ی و در ا   شود ی م   ن یی مجازات تع   ک ی مختلف نباشد، فقط    ی هرگاه جرائم ارتکاب   -الف  تعههدِّ
 کند.  د ی شده، مجازات را تشد   جرائم مختلف نکر 

حههداق. و حههداکرر مجههازات    ن ی انگ یهه از م   شتر ی از آن جرائم ب   ک ی ، حداق. مجازات هر  نباشد از سه جرم    ش ی ب   ی جرائم ارتکاب در مورد جرائم مختلف، هرگاه    -ب 
 است.   ی مقرر قانون 

هر    مجازات   تواند ی صورت دادگاه م   ن ی آن جرم است. در ا   ی حداکرر مجازات قانون   ک، ی از سه جرم باشد، مجازات هر    ش ی مختلف، ب   ی  ارتکاب   چنانچه جرائم    -پ 
 کند.   ن یی آن تع   چهارم ک ی تا    ی از حداکرر مجازات مقرر قانون   شتر ی را ب   ک ی 

د جرائم درجه هفت و درجه هشت با    -ت  و جمع جرائم درجه هفت و درجههه هشههت بهها درجههه    شود ی م ماده اقدام    ن ی حسب مورد مطابق مقررات ا   گر، ی کد ی در تعدِّ
جههرائم درجههه هفههت و درجههه    ی جرائم با جرائم درجه شش و بارتر، بههه طههور جداگانههه بههرا   ن ی . در جمع ا شود ی نم   ر ی مجازات جرائم اخ   د ی شش و بارتر سبب تشد 

 و در هر صورت مجازات اشد قاب. اجراء است.   شود ی مجازات م   ن یی ماده تع   ن ی هشت مطابق ا 
شههود یهها بههه    . ی تبههد   ا ی   ابد ی   . ی تقل   ی از عل. قانون   ی ک ی فوق، فقط مجازات َاشد مندرج در دادنامه قاب. اجراء است و اگر مجازات َاشد به    ی از بندها   ک ی در هر    -ث 

  زان یهه صههورت م   ن یهه در ا   و شههود  ی اجههراء م   ی جراء گردد، مجازات َاشههد بعههد ا مرور زمان غیرقاب.   ا ی نسخ مجازات قانوني    ، ی خصوص   ی گذشت شاک   . ی از قب   ی موجب 
 مجازات و عفو در حکم اجراء است.   ی اجرا   ق ی مشروط، تعل   ی . آزاد شود ی محاسبه م   ی مجازات َاشد بعد   ی در اجرا   ی مجازات اجراءشده قبل 

از سه جرم باشههد    ش ی ششم و اگر ب   ک ی تا    تواند ی م از سه جرم نباشد دادگاه    ش ی ب   ی ثابت باشد، اگر جرائم ارتکاب   ا ی فاقد حداق.    ی در هر مورد که مجازات قانون   -ج 
 چهارم به اص. آن اضافه کند.   ک ی تا  
 . شود ی مجرمانه متعدد حاص. شود، مرتکب به مجازات جرم َاشد محکوم م     ی از رفتار مجرمانه واحد، نتا  ، ی ر ی که در جرائم تعز  ی در صورت   -چ 
در    مقرر شده باشد، آن مجههازات   ی عنوان مجازات اصل این قانون به (  ۲۶    ا ی (  ۲۳مندرج در مواد     ی ها مجازات   ق ی از مصاد   ی ک ی   ی جرم   ی هرگاه در قانون برا   -ح 

تر  و مجههازات خفیههف   ی تبع   ر این قانون، فاقد آثا (  ۲۵اگر مجازات َاشد وفق ماده     ن ی باشد. همچن   د رَاش ی اگر مربوط به مجازات غ   ی حت   شود، ی هر صورت اجراء م 
 . شود ی اجراء م   ز ی مزبور ن   ی َاشد، مجازات تبع   ی باشد، عالوه بر مجازات اصل   ی آثار تبع   ی دارا 

د جرم در صورت وجود جهات تخف   -خ   . شود ی قانون اقدام م   ن ی ا (  ۳۸و   (  ۳۷از جرائم، مطابق مواد     ک ی هر    ی مجازات برا   ف ی در تعدِّ
عمال نم  ی در قانون عنوان مجرمانه خاص  ی که مجموع جرائم ارتکاب  ی در صورت  -د  د جرم ا  و مرتکب به مجازات مقرر در قانون   شود ی داشته باشد، مقررات تعدِّ

 . شود ی محکوم م 
 : مراًل کسی با یک عبارت به دو نفر فحاشی کند. متعدد   ۀ مجرمان     ی : رفتار مجرمانه واحد ولی دارای نتا 263نکته  
ز مجازات آنها  ی و ن   ی اب ک ه جرائم ارت ک   ی در جرائم موجب حد، تعدد جرم چه تعدد مادی چه معنوی، موجب تعدد مجازات است مگر در موارد :  264نکته  

 سان باشد. یک 
 باشد ولی حد بر او جاری نشده باشد فقط بر او یک حد جاری خواهد شد. : اگر کسی مراًل دو بار مرتکب جرم شرب خمر شده  265نکته  
بار مرتکب زنای مستوجب شالق شده باشد و قب. از اجرای حد مرتکب زنای مستوجب رجم شده باشد، هر دو مجازات بر او  : اگر شخصی یک 266نکته  

 اجرا خواهد شد. 
اجرای مجازات است و نه صدور حکم قطعی پس اگر شخصی تا قب. از اجرای مجازات مرتکب  خالف تعزیرات مالک در تعدد جرم : در حدود بر 267نکته 

 شود. گیرد و فقط یک حد بر او جاری می دو نوع حد یکسان با مجازات یکسان شود مشمول قواعد تعدد جرم در حدود قرار می 
 شود. ی م   اجرا ا اعدام  وم گردد، تنه ک د مح ی ا اعدام و تبع ی ب به اعدام و حبس  ک : چنانچه مرت 268نکته  
تنها مجازات   شود؛ مانند تفخیذ در هنگام لواط که چنانچه دو یا چند جرم حدی در راستای هم و در یک واقعه باشند، فقط مجازات اشد اجرا می : 269نکته 

 شود. لواط اجرا می 
  اجرا ا رجم حسب مورد  ی ا رجم و جلد ثابت باشد، تنها اعدام  ی ب زنا شوند، چنانچه مجازات اعدام و جلد  ک گر مرت ی د یک چند بار با    ی : اگر مرد و زن 270نکته  

 شود. ی م 
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ر در  ی ا موجب تأخ ی ن ببرد  ی ، موضوع قصاص را از ب ی ن چنانچه مجازات حد ک شود. ل ی ها جمع م در تعدد جرائم موجب حد و قصاص، مجازات   : 271نکته  
 شود. ی م   اجرا   ی ه، مجازات حد ی . به د ی ا تبد ی ا گذشت  ی قصاص    ی اجرا   ی ص، مقدم است و در صورت عدم مطالبه فور قصا   ی قصاص گردد، اجرا   ی اجرا 

ا قصاص،  ی شود مگر حد  ی ا قصاص اجرا م ی حد    ابتدا ها جمع و  ر مجازات ی ز جرائم موجب قصاص و تعزی ر و ن ی در تعدد جرائم موجب حد و تعز   : 272نکته  
 گردد. ی م   اجرا ر  ی تعز  ابتدا ن صورت  ی ه در ا ک ز نشود  ی حد ن   ی ر اجرا ی باشد و موجب تأخ   ی ن شرع ی ر مع ی ا تعزی الناس  ر، حق ی ات و تعزی سالب ح 

صورتی که جرم حدی از جنس جرم تعزیری باشد مانند سرقت حدی و سرقت غیرحدی یا مانند زنا و روابط نامشروع کمتر از زنا، مرتکب فقط به    : در 273نکته  
گردد، مگر در حد قذف که اگر قذف نسبت به شخصی و دشنام به دیگری باشد، مرتکب به هر دو  شود و مجازات تعزیری ساقط می محکوم می مجازات حدی  

 شود. مجازات محکوم می 
 گردد. ی م   اجرا ا چند مجازات  ی ا چند نفر باشد، دو  ی : چنانچه قذف، نسبت به دو  274نکته  
  ی بر او جار   ی ، حد مستقل یک نند، در برابر قذف هر  ک ت  ی خواه جداگانه شکا   هم ند خواه همه آنها با  ک جداگانه قذف  طور  که چند نفر را به   ی کس   : 275نکته  

 شود. ی م 
  ی ت، اجرا ی م محکوم ک د و در صورت صدور ح ی ت نما ی تواند جداگانه شکا ی شوندگان م دام از قذف ک د هر ی لفظ قذف نما  یک که چند نفر را به   ی کس   : 276نکته 

 . شود ی نم   ی حد جار   یک ش از  ی ند ب ی ت نما ی ا ک جا ش یک شوندگان  ند. چنانچه قذف ک آن را مطالبه  
 شود، ی ک حد محکوم م ی د فقط به  ی حد، قذف نما   ی شتر قب. از اجرا ی ا ب ی بار  یک ا چند سبب،  ی ک  ی را به    ی گر ی که د   ی کس   : 277نکته  
 در مرتبه چهارم اعدام است.   ی گردد، حد و   ی هر بار حد آن جرم بر او جار ک نوع جرم موجب حد شود و  ی ب  ک سه بار مرت   ی س ک هرگاه  :  289نکته  
 : قواعد ناظر بر تکرار جرم سرقت حدی: 290نکته  

 بماند.   ی ف دست باق ک که انگشت شست و    ی آن است، به طور   ی در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتها   -الف 
 بماند.   ی از مح. مسح باق   ی ه نصف قدم و مقدار ک   ی است، به نحو   ی ن برآمدگ یی چپ سارق از پا   ی در مرتبه دوم، قطع پا   -ب 
 در مرتبه سوم، حبس ابد است.   -پ 
 در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد.   -ت 

از درجه یك تا درجه پن  محکوم شود و از تاریخ قطعیت    ی تعزیر   ی ها از مجازات   ی به یک   ی به موجب حکم قطع   ی علت ارتکاب جرم عمد کس به هر   : 291نکته  
  ن ی انگ ی م  ی درجه یك تا شش گردد، حداق. مجازات جرم ارتکاب  ی تعزیر   ی مجازات، مرتکب جرم عمد  ی حکم تا حصول اعاده حیریت یا شمول مرور زمان اجرا 

 آن محکوم کند.   چهارم ک ی از حداکرر مجازات تا    ش ی را به ب   ی و   تواند ی آن جرم است و دادگاه م   ی حداق. و حداکرر مجازات قانون   ن ی ب 
 .د شو ( این قانون اقدام می ۳۸( و   ۳۷در تکرار جرائم تعزیری، در صورت وجود جهات تخفیف مطابق مواد   

 شود. ی و جرائم اطفال اعمال نم   ی و مطبوعات   ی اس ی رار جرم در جرائم س ک مقررات مربوط به ت :  292نکته  
   کیفیات مشدده عام و نوعی است. : تکرار جرم از  293نکته  
 شدید مجازات به سبب سردستگی، تعدد جرم یا تکرار جرم برای دادگاه الزامی است. ت :  294نکته  
راه بر قت.  ک اب جرم، عاق.، بالغ و مختار باشد به جز در مورد ا ک ن ارت ی ه فرد ح ک محقق است    ی رات تنها زمان ی در حدود، قصاص و تعز   ی فر کی ت ی مسؤول   نکته: 

 م آن کتاب قصاص ق.م.ا نکر شده است. ک ه ح ک 
در قانون جدید مجازات اسالمی صراحتًا احکام و آثار مسئولیت    گذار قانون زیرا  ؛ : برای تعلق دیه به مرتکب لزومی به احراز مسئولیت کیفری نیست 295نکته  

 ق.م.ا(   453و    452مدنی و ضمان مالی را بر دیه بار کرده است  ماده  
 است و مسئولیت ناشی از فع. غیر استرناء است.   ی ، شخص ی فر کی   ت ی بر مسؤول اص.    : 296نکته  
جه  ی ا در رابطه با نت ی باشد    ی گر ی مسؤول اعمال د   ی قانون ه شخص به طور  ک ثابت است    ی تنها در صورت   ی گر ی به علت رفتار د   ی فر ی ت ک ی مسؤول   : 297نکته  

 ر شود. ی ب تقص ک مرت   ، ی گر ی د   ی اب ک رفتار ارت 
 است و مسئولیت کیفری شخص حقوقی استرناء است.   ی ق ی ت شخص حق ی اص. بر مسؤول   ی فر کی ت  ی در مسؤول   : 298نکته  
 شود.   ی ب جرم ک منافع آن مرت   ی ا در راستا ی به نام    ی شخص حقوق   ی نده قانون ی ه نما ک است    ی فر کی ت  ی مسؤول   ی دارا   ی در صورت   ی : شخص حقوق 299نکته  
 ست. ی ب جرم ن ک مرت   ی ق ی ت اشخاص حق ی مانع مسؤول   ی اشخاص حقوق   ی فر کی ت  ی : مسؤول 300نکته  
 شود. شود که موجب دفع مسئولیت کیفری و زوال مجازات می : عوام. رافع مسئولیت کیفری به عواملی اطالق می 301نکته  
آن شرایط باشد. برای مرال اگر مباشر  : عوام. رافع مسئولیت کیفری عواملی کاماًل شخصی هستند لذا فقط در حق کسی مؤثر است که دارای  302نکته  

 جرم به دلی. جنون در حال وقوع جرم از مسئولیت کیفری مبرا شود، این موضوع ارتباطی به معاون ندارد. 
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 ، اما مسئولیت مدنی به قوت خود باقی است. کند می : عوام. رافع مسئولیت کیفری فقط مجازات را زائ.  303نکته  
 . کند می : در صورت تحقق یکی از عوام. رافع مسئولیت کیفری مقام قضایی قرار موقوفی تعقیب صادر  304نکته  
 . ی هوش ی ب . خواب و  4. اکراه  اجبار(  3. مستی  2. صغر سن  1از:    اند عبارت : مصادیق عوام. رافع مسئولیت کیفری  305نکته  
 ندارند.   ی فر کی ت  ی افراد نابالغ مسؤول :  306نکته  
 است.   ی ب نه و پانزده سال تمام قمر ی سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترت   : 307نکته  
 ق.م.ا(   95تا    ٨٨شود.  مواد  ی اعمال م   ی ت ی و ترب   ی ن ی مقررات ق.م.ا، اقدامات تأم   بر اساس در مورد افراد نابالغ،    : 308نکته  
 پرداخت دیه خواهد بود.   دار عهده ض بوده و عاقله آنها  توسط اطفال، جنایت آنها از نوع خطای مح   شده واقع : در جنایات بر نفس  309نکته  
شوند اما عاقله فقط دیه  توسط اطفال و نوجوانان این نوع جنایات هم خطای محض محسوب می   شده واقع : در مورد جنایات بر عضو و منفعت  310نکته  

 باشد. طف. می پردازند و پرداخت دیه کمتر از موضحه بر عهده خود  جنایات موضحه و بارتر را می 
شود و کلیه جرائم تعزیری اطفال و نوجوانان  : جرائم اطفال و نوجوانان فاقد آثار تبعی مجازات است و احکام تکرار جرم نیز در مورد اطفال اجرا نمی 311نکته 

 باشند. جز تعزیرات منصوص شرعی قاب. تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات می 
روان ک زمان ارت ب در  ک هرگاه مرت   : 312نکته   تم ی ه فاقد اراده  ک   ی نحو بوده به   ی اب جرم دچار اختالل  ت  ی شود و مسؤول ی ز باشد مجنون محسوب م یی ا قوه 

 ندارد.   ی فر کی 
دم یا  اگر پس از تحقیق و بررسی به وسیلۀ مقام قضایی، در بالغ یا عاق. بودن مرتکب، هنگام ارتکاب جنایت، تردید وجود داشته باشد و ولی :  313نکته  

ولی   یه لَ عَ جني  مَ  کند،  ادعا  را  آن  مرتکب خالف  لکن  است  گرفته  انجام  جنون سابقش  از  افاقۀ وی  یا  بلوغ وی  حال  در  جنایت عمدی  که  کند  یا  ادعا  دم 
حالت سابق بر جنایت، افاقۀ مرتکب بوده است، مرتکب    باید برای ادعای خود بینه اقامه کند. در صورت عدم اقامۀ بینه، قصاص منتفی است. اگر   یه لَ عَ جني  مَ 

 شود. یا ولی او قصاص ثابت می   یه لَ عَ جني  مَ دم یا  باید جنون خود در حال ارتکاب جرم را اثبات کند تا قصاص ساقط شود؛ در غیر این صورت با سوگند ولی 
دارد    ی الله ودی که جنبه حق در حد   : ق.م.ا   150ماده    1شود به موجب تبصره  اگر جنون پس از ارتکاب جرم و قب. از صدور حکم قطعی واقع  :  314نکته  

از جرم،    ی ان ناش ی ن ضرر و زی ه و همچن ی دارد مانند قصاص و د   ی الناس هایی که جنبه حق نسبت به مجازت   افتد. ی ر م ی مه تا زمان افاقه به تأخ ک ب و محا ی تعق 
 ست. ی ن   ی دگ ی ب و رس ی جنون مانع از تعق 

و  تا زمان افاقه، تعقیب    ، هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتال به جنون شود قانون جدید آیین دادرسی کیفری:    2ب تبصره  : به موج 315نکته  
یا قیم وی  توانست از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی  شود. مگر آنکه ادله اثبات جرم به نحوی باشد که فرد در حالت افاقه نیز نمی متوقف می دادرسی  

ن ر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق  شود که ظرف مهلت پن  روز نسبت به معرفی وکی. اقدام نماید. در صورت عدم معرفی، صرف ابالغ می 
 یابد. شود و تعقیب و دادرسی ادامه می مقررات برای وی وکی. تسخیری تعیین می 

 شود." ی حد ساقط نم ق.م.ا "   1در حین اجرای مجازات حادث شود به موجب تبصره  : اگر جنون پس از صدور حکم قطعی و  316نکته  
علیه در جرائم تعزیری، پس از صدور حکم قطعی، مبتال به جنون شود، تا زمان افاقه، اجرای  محکوم   هرگاه   د ی جد ق.ا.د.ک  503: به موجب ماده 317نکته  

 شود. علیه وصول می مالی که از اموال محکوم    های مجازت افتد؛ مگر در مورد  حکم به تعویق می 
برد، در صورت  ق.ا.د.ک جدید: محکوم به حبس یا کسی که به علت عدم پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می  503: به موجب تبصره ماده  318نکته 

 شود. شود. این ایام جزء مدت محکومیت وی محاسبه می ری می جنون تا بهبودی در بیمارستان روانی یا مکان مناسب دیگری نگهدا 
ر پس از وقوع جرم مبتال به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک  ی ا در جرائم موجب تعزی ن ارتکاب، مجنون باشد  ی هرگاه مرتکب جرم در ح  : 319نکته  

  ی شد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در مح. مناسب نگهدار با   ی ت عموم ی مخ. ن م و امن   ی مجنون با جلب ن ر متخصص، ثابت و آزاد بودن و 
 شود. ی م 

توانند در دادگاه به این دستور اعتراض کنند که در این صورت، دادگاه با حضور معترض،  شده در نکتۀ قب. یا خویشاوندان او می شخص نگهداری : 320نکته 
کند و با تشخیص رفع حالت خطرناک در مورد خاتمۀ اقدام تأمینی و در غیر این صورت در تأیید  ی موضوع را با جلب ن ر کارشناس در جلسۀ اداری رسیدگی م 

دادستان، حکم صادر می  این حکم قطعی است. ولی شخص نگهداری دستور  ِّ  کند، 
را مشاهده کردند، حق  یا خویشاوندان وی، هرگاه عالئم بهبود  شده 

 اعتراض به این حکم را دارند. 
،  ب ک مرت ،  ی روان   ی ها ی مار ی ص متخصص ب ی ست که هرگاه بنا به تشخ ی اعتراض مذکور در نکته قب. و قطعی بودن آری دادگاه، مانع از آن ن حق    : 321نکته  

 را صادر کند.   ی ن ی او دادستان دستور خاتمه اقدام تأم   ی ر مح. نگهدار ی شنهاد مد ی درمان شده باشد برحسب پ 
ن،  ک ن اما ی ار ا ک ند. تا زمان شروع به  ی بب   ک افراد مجنون تدار   ی نگهدار   ی برا   ی را در هر حوزه قضائ   ی ن ی اقدام تأم ز  ک ه موظف است مرا ی : قوه قضائ 322نکته  
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 شود. ی ن افراد اختصاص داده م ی موجود به ا   ی مارستان ی ا ب ی   ی ست ی بهز  ی درمان روان ز  ک از مرا   ی قسمت 
 ست. ی ر آنها، مانع مجازات ن ی گردان و ن ا رات، مواد مخدر و روان ک مس   ی ار ی حاص. از مصرف اخت   ی ارادگ ی و ب   ی مست   اص. بر این است که :  323نکته  
ار بوده  ی ارخت مسلوب   ی ل ک طور  اب جرم به ک ن ارت ی ر آنها ح ی گردان و ن ا رات، مواد مخدر و روان ک استفاده از مس   جهت ب به  ک : اگر ثابت شود مرت 324نکته  

 مسئولیت کیفری او شود. تواند عام. رفع  است این امر می 
  موردن ر ا با علم به تحقق آن بوده است و جرم  ی اب جرم  ک من ور ارت ر آنها به ی گردان و ن ا رات، مواد مخدر و روان ک : چنانچه ثابت شود مصرف مس 325نکته  

 شود. ی وم م ک واقع شود، به مجازات هر دو جرم مح 
است.  اص. بر عدم تأثیر    قصاص   آنها، موجب   مانند   و   گردان موادمخدر، روان   مصرف   اثر   در   ی روان   تعادل   وعدم   ی مست   حال   در   ت ی جنا   ارتکاب :  326نکته  

 مصرف این مواد در مسئولیت کیفری است.( 
  مقرر  ی ر ی تعز مجازات  به  ه ی د  بر  صورت، عالوه  ن ی ا  است، در  بوده  ار ی ارخت مسلوب  ی ل ک   به  ، مرتکب ی روان  تعادل  عدم  و  ی مست  اثر  : اگر ثابت شود بر 327نکته  

 شود.  جنایت شبه عمد( ی م   رات« محکوم ی تعزپنجم »   تاب ک   در 
  موجب   نوعاً   ولو   ی و   ی روان   تعادل   عدم   و   ی مست   ه ک   است   داشته   علم   ا ی   و   رده ک   مست   جنایت   ارتکاب   برای   را   خود   قبالً   مرتکب   که   شود   ت ثاب   : اگر 328نکته  

 گردد. ی م   محسوب   ی عمد ت،  ی شود، جنا ی م   او   جانب   از   آن   ر ی ن    ا ی   ت ی جنا   آن   اب ک ارت 
 گردد. ی نم   مجازات   شود ی م ه طبق قانون جرم محسوب  ک شود    ی ب رفتار ک مرت   تحم. رقاب. ی غ راه  ک بر اثر ا   ی س ک هرگاه  :  329نکته  
 شود. ی وم م ک ننده به مجازات فاع. جرم مح ک راه ک ر، ا ی : در جرائم موجب تعز330نکته  
 شود. ی مربوط به این مباحث رفتار م : در جرائم موجب حد و قصاص طبق مقررات  331نکته  
تحم. بودن یا نبودن هم از معیار شخصی استفاده    رقاب. ی غ باشد. در تعیین  تحم. بودن آن می   رقاب. ی غ : تنها شرط قانونی برای تحقق اکراه  332نکته  

 دهند. یعنی نوع آن فرد را در همان شرایط مالک قرار می ؛  شود هم از معیار نوعی می 
 : اکراه در تمام جرائم موجب رفع مسئولیت کیفری است جزء اکراه در قت. که مجوز قت. نیست. 333نکته  
 گردد. ی م   وم ک مح   ابد   حبس   ننده، به ک راه ک ا   و   شود ی م   ب، قصاص ک مرت   و   ست ی ن   قت.   مجوز   قت.   در   راه ک ا   : 334نکته  
 است.   قصاص   به   وم ک مح   ننده ک راه ک ا   فقط   باشد   مجنون   ا ی   ز ی رمم ی غ   طف.   شونده راه ک ا   : اگر 335نکته  
 شود. ی م   وم ک مح   ابد   حبس   به   ننده ک راه ک ا   و   پردازد ی م   را   مقتول   ه ی د   او   عاقله   باشد   ز ی مم   طف.   شونده راه ک ا   : اگر 336نکته  
  مصالحه   و   گذشت قاب.   و   باشد ی م   دم   ی ا ی اول   حق   و   ننده ک راه ک ا   در   قصاص   ی عموم   ط ی شرا   وجود   به   مشروط   ننده ک راه ک ا   ی برا   ابد   حبس   مجازات   : 337نکته  
 است. 
 شود. ی م   وم ک مح   قت.   در   معاون   مجازات   نشود، به   وم ک مح   ابد   حبس   به   علت   هر   به   ننده ک راه ک ا   : اگر 338نکته  
 است.   ننده ک راه ک ا   قصاص   موجب   عضو   بر   ت ی جنا   در   راه ک ا   : 339نکته  
 شود. ی م   قصاص   قصاص، مباشر   حق   صاحب   سوگند   با   اثبات   عدم   صورت   در   و   شود   ثابت   دادگاه   در   د ی با   عضو   بر   ت ی جنا   بر   راه ک ا   ی ادعا   : 340نکته  
  مگر   شود ی م   قصاص   ننده ک راه ک ا   و   است   ی عمد   ت ی گردد، جنا   شونده راه ک ا   بر   ت ی جنا   موجب   ه ک   ند ک   راه ک ا   ی رفتار   به   را   ی گر ی د   ی س ک   هرگاه   : 341نکته  

گاه   و   نداشته   را   او   بر   ت ی جنا   قصد   ننده ک راه ک ا    ت ی جنا   صورت   ن ی ا   در   ه ک   باشد   نداشته   ز ی ن   شود ی م   او   بر   ت ی جنا   موجب   نوعاً   راه ک ا   ن ی ا   که این   به   توجه   و   ی آ
 شود. ی م   وم ک مح   ه ی د   پرداخت   به   ننده ک راه ک ا   و   است   ی عمد شبه 

کند، قصاص،    وارد   او   به   ی ب ی آس   ا ی   شود   ننده ک راه ک ا   قت.   ب ک مشروع، مرت   دفاع   در   مقرر   ط ی شرا   ت ی رعا   با   راه ک ا   ز یی ا رها   و   دفاع   ی برا   ی شخص   اگر   : 342نکته  
 ندارد.   ر ی تعز   و   ه ی د 

ه  ک ن ی گردد  اص.( مگر ا ی شود مجازات نم ی ه طبق قانون جرم محسوب م ک شود    ی ب رفتار ک ، مرت و مانند آنها   ی هوش ی س در حال خواب، ب ک هر   : 343نکته  
 ند.  استرنا( ک هوش  ی ا خود را ب ی شود، عمدًا بخوابد و  ی ب جرم م ک مرت   ی هوش ی ا ب ی ه در حال خواب  ک ن ی شخص با علم به ا 

گاه و متوجه باشد که اقدام او نوعًا موجب   ی هوش ی ب : ارتکاب جنایت در خواب و 344نکته  باعث تحقق جنایت خطای محض خواهد شد مگر اینکه مرتکب آ
 شود. عمدی و موجب قصاص محسوب می   شده واقع گردد که در این صورت جنایت  جنایت بر دیگری می 

کنند. بدین مفهوم که عملی که در شرایط عادی و به حکم  می : عوام. موجهه جرم یا اسباب اباحه عواملی هستند که رکن قانونی جرم را زائ.  345نکته  
 شود. شود به موجب حکم دیگری از مقنن با وجود شرایطی جرم محسوب نمی قانون جرم محسوب می 

است. پس اگر مباشر   یعنی به لحاظ زوال رکن قانونی جرم در حق همه مداخله گران در جرم مؤثر ؛  : اسباب اباحه یا عوام. موجهه اثر عینی دارند 346نکته 
 از عل. موجهه استفاده کند شام. معاون هم خواهد شد. 
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 قیب یا حکم برائت خواهد نمود. ع منع ت   ر : در صورت نحقق یکی از عوام. موجهه جرم مقام قضایی مبادرت به صدور قرا 347نکته  
 شود. منتفی می   ارصول ی عل : در عوام. موجهه جرم عالوه بر مجازات مسئولیت مدنی و ضمان مالی هم  348نکته  
. اقدامات والدین و اولیای قانونی و  4قانونی   آمر  ی  قانون . امر 3. اجرای قانون اهم 2. حکم یا اجازه قانون 1از:   اند عبارت : مصادیق عوام. موجهه 349نکته 

. دفاع  7. ضرورت یا اضطرار  6جراحی و عملیات ورزشی    . رضایت به جرم در عملیات طبی یا 5سرپرستان صغار و مجانین به من ور تأدیب یا محاف ت از آنها  
 مشروع. 

جرم محسوب    شده انجام ور خالف شرع نباشد عم.  ک باشد و امر مذ   صالح ی ن مقام    ی اب رفتار به امر قانون ک ه ارت ک   ی : به موجب ق.م.ا در صورت 350نکته  
 شود و مرتکب قاب. مجازات نیست. نمی 

 شوند. ی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم م   ی ، جرم ی از مقامات رسم   ی ک ی   ی رقانون ی هرگاه به امر غ   : 351نکته  
  ی قانون   که این و به تصور    قبول قاب. اشتباه    به علت که امر آمر را    ی ن مأمور ک واقع شود ل   ی ، جرم ی از مقامات رسم   ی ک ی   ی رقانون ی : هرگاه به امر غ 352نکته  
در این حالت فقط آمر مجازات خواهد شد.  ن ریه رعایت    ؛ و ه و ضمان تابع مقررات مربوطه است ی شود اما در د ی کرده باشد، مأمور مجازات نم   اجرا است،  

 ظواهر قانونی( 
ور  ک ه اقدامات مذ ک ن ی شود، مشروط بر ا ی ها انجام م احفاظت آن ی ب  ی ه به من ور تأد ک ن  ی و سرپرستان صغار و مجان   ی قانون   ی ا ی ن و اول ی اقدامات والد :  353نکته  

 باشد. می   گذار قانون   ۀ باشد. مبنای این عدم مجازات اجاز ب و محاف ت باشد جرم نبوده و قاب. مجازات نمی ی تأد   ی در حد متعارف و حدود شرع 
 دیده تاثیری در وقوع جرم و مجازات مرتکب ندارد. این است که رضایت بزه : اص. بر  354نکته  
بزه   2: در  355نکته   باعث عدم مجازات مرتکب می مورد استرنایی رضایت  بزه 1شود:  دیده  جرم    دهنده . ی تشک دیده جزء عناصر  . جایی که عدم رضایت 

این حالت محسوب می  بزه   ، شود در  باعث عدم تحقق  رضایت  آدم می   جرم دیده  و...عدم    ی رقانون ی غ ربایی، کالهبرداری، توقیف  شود. مراًل در جرم سرقت، 
دیده به  این اجازه رو داده که رضایت بزه   گذار قانون . در جایی که  2شود. دیده موجب عدم تحقق جرم می دیده شرط است و در این موارد رضایت بزه رضایت بزه 

 عنوان عام. موجهه جرم محسوب شود. 
از   ی و حوادث ناش   ی ات ورزش ی . عمل 1دیده را به عنوان عام. رافع مسئولیت کیفری اعالم کرده است: : مقنن به طور کلی در دو حالت رضایت بزه 356نکته 

  ی ا طب ی   ی اح . هر نوع عم. جر 2نباشد.   ی ن شرع ی ر موازی ن مقررات هم مغا ی ه سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و ا ک ن ی آن، مشروط بر ا 
أخذ   ی شود.  در موارد فور ی انجام م  ی و ن امات دولت  ی و علم  ی ن فن ی ت موازی و رعا  ی و  ی ندگان قانون ی ا نما ی ا سرپرستان ی اء ی ا اول ی ت شخص  ی ه با رضا ک مشروع 

 ست.( ی ن   ی ت ضرور ی رضا 
و    کی پزش   مقررات   مطابق   او   عم.   آنکه   مگر   است   ه ی د   گردد، ضامن   ی بدن   صدمه   ا ی   تلف   موجب   دهد ی م   انجام   ه ک   ی معالجات   در   ک پزش   هرگاه :  357نکته  

 نشود.   هم   ی ر ی تقص   ب ک مرت   و   باشد   گرفته   برائت   معالجه   از   قب.   اینکه   ا ی ؛  باشد   ی فن ین  مواز
نگردد،    ن ک مم   آن   مانند   و   ی هوش ی ب   . ی دل   به   او   از   برائت   . ی تحص   ا ی   و   نباشد   او، معتبر   بودن   مجنون   ا ی   نابالغ   . ی دل   به   ض ی مر  از   برائت   : چنانچه أخذ 358نکته  
  رده ک ن   أخذ   برائت   چند   هر   ندارد   وجود   ضمان   ی و   ی برا   عم.   و   علم   در   ک پزش   ر ی تقص   ا ی   قصور   عدم   صورت   شود. نکته: در ی م   . ی تحص   ض ی مر  ی ول   از   برائت 
 باشد. 
 است.   ی رهبر   مقام   ه ک   عام   ی ول   و   پدر   مانند   است   خاص   ی ول   از   اعم   مار ی ب   ی : ول 359نکته  
  به   مربوطه   ی ها دادستان   به   ار ی اخت   ض ی تفو   و   ی رهبر   مقام   از   ذان ی است   با   ه ی قضائ ۀ قو   س ی خاص بیمار، رئ   ی ول   به   ی دسترس   عدم   ا ی   فقدان   موارد   : در 360نکته  

 د. ی نما ی م   اقدام   ب ی طب   به   برائت   ی اعطا 
  آنکه   مگر   است   ضامن   ی بدن   صدمه   ا ی   تلف   صورت   د، در ی نما ی م   صادر   آن   مانند   و   پرستار   ا ی   ض ی مر  به   را   آن   انجام   دستور   ه ک   ی معالجات   در   ک پزش   : 361نکته  
 د. ی نما   مقررات مذکور در فوق عم.   مطابق 
  عم.   دستور   به   ن ی ا   وجود   با   و   شود ی م   تلف   و   صدمه   موجب   و   است   اشتباه ،  دستور   ه ک   بداند   پرستار   ا ی   ض ی مر  مذکور در نکته قب.، هرگاه   موارد   : در 362نکته  

 است.   پرستار   ا ی   ض ی مر  خود   به   مستند   خسارت   و   صدمه   ه ک بل   ست ی ن   ضامن   ک ند، پزش ک 
 شود. ی م   عم.   مقررات مذکور در فوق   کی پزش   معالجات   در   جادشده ی ا   جراحات   ا ی   عضو   قطع   در   : 363نکته  
  ا ی   تلف   ضامن   ی س ک د،  ی نما   معالجه   به   اقدام   مقررات   ض، طبق ی مر  نجات   ی برا   ک پزش   و   نباشد   ن ک مم   برائت   . ی تحص   ه ک   ی ضرور   موارد   در   : 364نکته  

 ست. ی ن   وارده   صدمات 
  ی گر ی ا د ی ا مال خود  ی من ور حفظ نفس  به   ی مار ی ا ب ی .، طوفان، زلزله  ی ، س ی سوز . آتش ی الوقوع از قب ب ی ا قری   ی د فعل ی س هنگام بروز خطر شد ک هر   : 365نکته 

ن ی ه خطر را عمدًا ا ک ن ی ست مشروط بر ا ی شود قاب. مجازات ن ی ه طبق قانون جرم محسوب م ک شود    ی ب رفتار ک مرت  با خطر موجود    ی اب ک ند و رفتار ارت ک جاد 
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 دفع آن ضرورت داشته باشد.   ی متناسب و برا 
 ند. ی خود امتناع نما   ی ف قانون ی وظا   ی فا ی توانند با تمسک به اضطرار از ا ی باشند نم ی ا قانون مکلف به مقابله با خطر م ی فه  ی که حسب وظ   ی : کسان 366نکته  
 باشد.   الوقوع ب ی قر. خطر باید فعلی یا  2. خطر باید شدید باشد  1: شرایط خطر برای تحقق اضطرار:  367نکته  
. رفتار ارتکابی برای دفع خطر  3. رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب باشد. 2. مرتکب خطر را عمدًا ایجاد نکرده باشد. 1طرار: ض : شرایط تحقق ا 368نکته  

 ضرورت داشته باشد. 
 : با حصول شرایط مذکور در فوق با حدوث اضطرار، ارتکاب عملی برای حفظ نفس و مال خود و دیگری جرم نخواهد بود. 369نکته  
  ت ی رعا   با   الوقوع ب ی قر   ا ی   ی فعل   خطر   ا ی   تجاوز   هرگونه   برابر   در   ی گر ی د   ا ی   خود   تن   ی آزاد   ا ی   رض، ناموس، مال نفس، ع    از   دفاع   مقام   در   ی فرد   هرگاه :  370نکته  
 شود: ی نم   مجازات   ر ی ز  ط ی شرا   اجتماع   شود، درصورت ی م   محسوب   جرم   قانون   طبق   ه ک   شود   ی رفتار   مرتکب   دفاع   مراح. 

 باشد.   داشته   ضرورت   خطر   ا ی   تجاوز   دفع   ی برا   ی اب ک ارت   رفتار   -الف 
 باشد.   یی قال ع    خوف   یا   معقول   قرائن   به   مستند   دفاع   -ب 
گاهانه   اقدام   سبب   به   تجاوز   و   خطر   -پ   باشد.   نگرفته   صورت   ی گر ی د   دفاع   و   فرد   خود   تجاوز   ا ی   آ
 نشود.   واقع   مؤثر   خطر   و   تجاوز   دفع   در   آنان   مداخله   ا ی   نباشد   ن ک مم   عمالً   وقت   فوت   بدون   ی دولت   ی قوا   به   توس.   -ت 

ۀ  عهد  بر  ی و   از  دفاع  ت ی مسؤول  ا ی  بوده  کننده دفاع   کان ی نزد  از  او  ه ک   است  ز ی جا  ی صورت  در  ی گر ی د  تن  ی آزاد  و  رض، مال نفس، ناموس، ع   از  دفاع  : 371نکته 
 باشد.   نداشته   استمداد   ان ک ام   ه ک   باشد   ی ت ی وضع   در   ا ی   د ی نما   ک م ک   ی تقاضا   ا ی   بوده   دفاع   از   ناتوان   ا ی   باشد   ننده ک دفاع 

 است.   مهاجم ۀ  عهد   بر   دفاع   ط ی شرا   ت ی رعا   عدم   اثبات   نباشد   محرز   آن   ط ی شرا   ت ی رعا   ی ول   باشد   محرز   دفاع   اص.   : هرگاه 372نکته  
  به   ب ک مرت   ن ک است، ل   ی منتف   به موجب آن جنایتی بر مهاجم وارد شود قصاص   و   شود   تجاوز   آن   مراتب   از   ی ول   ند ک   صدق   دفاع   فس  نَ   چنانچه :  373نکته  
 شود. ی م   وم ک مح   ی ر ی تعز  مجازات   و   ه ی د   به   قانون   در   مقرر   شرح 

 شود. ی م   پرداخت   المال ت ی ب   از   ه ی د   ه ک   وانه ی د   تهاجم   مقاب.   در   دفاع   مورد   در   جز   است   ساقط   ز ی ن   ه ی د   مشروع   دفاع   موارد   : در 374نکته  
 شود. ی فه خود باشند، دفاع محسوب نم ی که مشغول انجام وظ   ی در مواقع   ی گر ضابطان دادگستر ی و د   ی انت ام   ی مقاومت در برابر قوا   : 375نکته  
ات آنان  ی ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عمل فه خود خارج شوند و حسب  ی از حدود وظ   ی گر ضابطان دادگستر ی و د   ی انت ام   ی : هرگاه قوا 376نکته  

 ز است. ی گردد، دفاع در برابر آنان جا   ا مال ی   ا ناموس ی تعرض به عرض  ،  جرح ،  موجب قت. 
 مبنای دفاع مشروع اجرای حق است.   : 377نکته  
. خطر و تجاوز به  3باشد.   ی رقانون ی غ . تجاوز یا خطر  2باشد.   الوقوع ب ی قر. تجاوز یا خطر فعلی یا  1شرایط تجاوز یا خطر برای تحقق دفاع مشروع:    : 378نکته  

گاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.   سبب اقدام آ
. مدافع در دفاع، مراح. دفاع را رعایت کرده  2تند به قرائن معقول یا خوف عقالیی باشد. . دفاع باید مس 1شرایط دفاع برای تحقق دفاع مشروع: : 379نکته 
. رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر  4نشود.   واقع   مؤثر   خطر   و   تجاوز   دفع   در   آنان   مداخله   ا ی   نباشد   ن ک مم   عمالً   وقت   فوت   بدون   . توس. به قوای دولتی 3باشد. 

 ضرورت داشته باشد. 
 شود. رکن روانی یا عنصر معنوی جرائم عمدی عبارت است از: از دو بخش علم و عمد تشکی. می :  380نکته  
شود علم به حکم مگر در شرایط خاص مفروض است و نیازی به اثبات ندارد اما  : علم خود به دو بخش علم به حکم و علم به موضوع تشکی. می 381نکته  

 علم به موضوع نیاز به احراز دارد. 
خاص( که در جرائم مطلق   ت ی سوءن عام( و عمد در نتیجه یا علم به وقوع نتیجه    ت ی سوءن شود. عمد در فع.   : عمد خود به دو بخش تقسیم می 382نکته 

 خاص هم رزم نیست.   ت ی سوءن که احراز نتیجه رزم نیست احراز  
 نیست. : اص. بر مطلق بودن جرائم است و در اثبات جرائم احراز نتیجه ضروری  383نکته  
 : رکن معنوی جرائم عمدی: عبارت است از علم به موضوع و عمد در فع.. 384نکته  

 اگر جرم عمدی از نوع مقید باشد عنصر معنوی آن عبارت است از علم به موضوع، عمد در فع. و عمد در نتیجه یا علم به وقوع آن. 
 م شرعًا عذر محسوب شود. ک ا جه. به ح ی ن نباشد  ک مم   ی و   ی . علم عادتًا برا ی تحص ه  ک ن ی ست مگر ا ی ب ن ک م، مانع از مجازات مرت ک : جه. به ح 385نکته  
 ست. ی زان مجازات مانع از مجازات ن ی ا م ی : جه. به نوع  386نکته  
بر  ه وقوع آنها  ک   ی در جرائم اب رفتار مجرمانه احراز گردد.  ک د قصد او در ارت ی عالوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، با   ی در تحقق جرائم عمد   : 387نکته  
 د محرز شود. ی ز با ی ا علم به وقوع آن ن ی جه  ی جه است، قصد نت ی قانون منوط به تحقق نت   اساس 
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 شود. از تقصیر تشکی. می   ی رعمد ی غ : عنصر و رکن روانی یا معنوی جرائم  388نکته  
 ب است. ک ر مرت ی احراز تقص ، منوط به  ی رعمد ی غ تحقق جرائم    : 389نکته  
 است.   ی مبارت ی و ب   ی اط ی احت ی ر اعم از ب ی : تقص 390نکته  
 شود. ی محسوب م   ی مبارت ی ا ب ی   ی اط ی احت ی ق ب ی و مانند آنها، حسب مورد، از مصاد   ی ت ن امات دولت ی : مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعا 391نکته  
  ی رفتار ارتکاب   ی به حرمت شرع  ی فر ی ت ک ی ط مسؤول ی شرا داشتن علم، قصد و ه عالوه بر ک مسؤول است  ی ب در صورت ک در جرائم موجب حد، مرت  : 392نکته 

گاه باشد. ی ن   ز آ
 . : در حدود احراز علم به حکم نیز ضروری است 393نکته  
  ه ک   ی صورت   در   د ی نما   جرم   اب ک ارت   زمان   در   را   ی فر ی ک   ت ی مسؤول   موانع   از   ی ک ی   وجود   ا ی   قصد   ا ی   علم   فقدان   ی ادعا   متهم   هرگاه   حد   موجب   جرائم   در   : 394نکته  

 شود. شود، ادعای وی پذیرفته می   داده   ی و   گفتار   صدق   احتمال 
  سوگند   و   نه ی ب   به   از ی ن   بدون   ور ک مذ   ی ادعا   است   شده   گرفته   نجه ک ش   ا ی   رعاب إ   و   د ی تهد   با   او   اقرار   ه ک   ند ک   ادعا   متهم   هرگاه   حد   موجب   جرائم   : در 395نکته  

 شود. ی م   رفته ی پذ 
  ی بررس   به   موظف   دادگاه   و   ست ی ن   حد   سقط  ، م  ادعا   غفال، صرف إ   ا ی   ش ی عنف، اکراه، ربا  با   عفت ی مناف   جرائم   و   اررض ی افسادف   و   محاربه   جرائم   : در 396نکته 

 است.   ق ی تحق   و 
 رد. ی گ   انجام   مه ک مح   در   ی قاض   نزد   ه ک   دارد   ی شرع   اعتبار ی  در صورت   : اقرار 397نکته  
 د. ی ا ساقط نما ی .  ی ا تبد ی . دهد  ی ا مجازات را تقل ی ر  یی تغ را    ی زان حدود شرع ی ت، نوع و م ی ف کی تواند  ی دادگاه نم   : 398نکته  
 . است. ی ا تبد ی .  ی ت مقرر ق.م.ا قاب. سقوط، تقل ی ف کی ق توبه و عفو به  ی : حدود، تنها از طر399نکته  
؛  شود ی ران عم. م ی ا   ی اسالم   ی جمهور   ی ( قانون اساس 167صد و شصت و هفتم   یک ه در ق.م.ا نکر نشده است طبق اص.  ک   ی در مورد حدود   : 400نکته  

 یعنی برای استخراج حکم مسئله قاضی مکلف است به منابع و فتاوی معتبر فقهی رجوع کند. 
 ز نباشد. ی به شبهه ن   ی از موارد وط ن آنها نبوده و  ی ت ب ی زوج   ۀ لق که ع    ی زنا عبارت است از جماع مرد و زن :  401نکته  
.  مرد به اندازه ختنه   ی : جماع با دخول اندام تناسل 402نکته   ب 

 
ر زن محقق م ی گاه در ق ب   شود. ی ا د 

مقرر در کتاب اول    ی ت ی و ترب   ی ن ی شود و حسب مورد به اقدامات تأم ی از آنها نابالغ باشد، زنا محقق است لکن نابالغ مجازات نم   ی ک ی ا  ی ن  ی : هرگاه طرف 403نکته  
 گردد. ی ن قانون محکوم م ی ا 

درجه شش   ی ر ی ق تعز تا هفتاد وچهار ضربه شال   یک و    ی ست لکن موجب س ی خود که زنا ن   ی ت، زنا است مگر جماع زوج با زوجه متوفا ی جماع با م   : 404نکته 
 شود. ی م 

رزم    ی ه خالف آن با حجت شرع ک شود مگر آن ی رفته م ی ا سوگند پذ ی نه  ی بدون ب   ی و   ی به شبهه باشد، ادعا   ی ا وط ی ت  ی زوج   ی هرگاه متهم به زنا، مدع   : 405نکته  
 ثابت شود. 

 ر اعدام است: ی حد زنا در موارد ز  : 406نکته  
 ی زنا با محارم نسب   -الف 

 است.   ی زان اعدام  ه موجب  ک زنا با زن پدر    -ب 
 است.   ی زان اعدام  با زن مسلمان که موجب    رمسلمان ی غ مرد    ی زنا   -پ 
 است.   ی زان اعدام  که موجب    ی زان   ی ا اکراه از سو ی به عنف    ی زنا   -ت 

 به عنف است.   ی زنا کند رفتار او در حکم زنا   ی ا مست ی ، خواب  ی هوش ی با او نباشد در حال ب   ی به زنا   ی که راض   ی با زن   ی هرگاه کس   : 407نکته  
م زنای به عنف  ک م شدن او شود در ح ی ترساندن زن اگرچه موجب تسل  ا ی و د ی ش، تهد ی ق ربا ی ا از طر ی ب دادن دختر نابالغ ی ق اغفال و فری زنا از طر : 408نکته 
 است. 
 ه محصنه رجم است. ی محصن و زان   ی زان   ی حد زنا برا   : 409نکته  
نه ثابت شده باشد،  ی ه چنانچه جرم با ب ی س قوه قضائ ی و موافقت رئ   ی م قطع ک ننده ح ک شنهاد دادگاه صادر ی رجم با پ   ی ان اجرا ک عدم ام   صورت در    : 410نکته  

 ه محصنه است. ی محصن و زان   ی موجب اعدام زان 
نه ثابت نشده باشد  ی ه چنانچه جرم با ب ی س قوه قضائ ی و موافقت رئ   ی م قطع ک ننده ح ک شنهاد دادگاه صادر ی رجم با پ   ی ان اجرا ک عدم ام   در صورت   : 411نکته  

 باشد. ی م   ک د(، موجب صد ضربه شالق برای هر ی  مراًل با اقرار یا علم قاضی ثابت شده باش 
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. با  ی ه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاق. بوده از طرک : احصان مرد عبارت است از آن 412نکته   ب 
 
وی در حال بلوغ جماع کرده  ق ق

. را با وی داشته باشد. ی باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طر ب 
 
 ق ق

. جماع کرده باشد و امکان  ی بوده، با او از طر   و عاق. حالی که بالغ    و در ه دارای همسر دائمی و بالغ باشد  ک : احصان زن عبارت است از آن 413نکته   ب 
 
ق ق

. را  ی جماع از طر ب 
 
 با شوهر داشته باشد. ق ق

قب   : 414نکته   از  ح ی اموری  ب ی . مسافرت، حبس،  نفاس،  مقاربت  ی ض،  از  مانع  ب ی ماری  مقاب. می ی ماری ا  برای طرف  موجب خطر  ا ی که  مانند  و  ی گردد  دز 
 . کند می ن را از احصان خارج  ی س، زوج ی سفل 

 ه فقط صد ضربه شالق است. ی نابالغ باشد مجازات زان   ی ه بالغ و زان ی محصنه، چنانچه زان   ی و زنا   ی در زنا با محارم نسب   : 415نکته  
  ی سال قمر   یک د به مدت  ی سر و تبع   ی مو دن  ی صد ضربه شالق، تراش   ی ب زنا شود حد و ک م دارد، هرگاه قب. از دخول، مرت ئ ه همسر دا ک   ی مرد   : 416نکته  
 است. 
 محصن باشد، صد ضربه شالق است. ر ی مرتکب غ ه  ک   ی حد زنا در موارد   : 417نکته  
وم  ک ز مح ی اره و مهرالمر. ن ک الب أرش ره باشد مرتکب عالوه بر مجازات مقرر به پرداخت  ک ه زن با ک   ی به عنف و در حکم آن، در صورت   ی در موارد زنا   : 418نکته  

 شود. ی م 
 گردد. ی وم م ک مهرالمر. مح ره نباشد، مرتکب فقط به مجازات و پرداخت  ک ه زن با ک   ی به عنف و در حکم آن، در صورت   ی : در موارد زنا 419نکته  
 بار اقرار مرتکب است.   4: یکی از ادله اثبات جرائم زنا و لواط و تفخیذ و مساحقه  420نکته  
ن مقرره  ی شود. حکم ا ی وم م ک درجه شش مح   ی ر ی تا هفتاد و چهار ضربه شالق تعز  یک و    ی د به س ی متر از چهار بار اقرار به زنا نما ک   ی ا زن ی هرگاه مرد    : 421نکته  

 است.   ی ز جار ی ذ و مساحقه ن ی مورد لواط، تفخ در  
 گاه در دبر انسان مذکر است. به اندازه ختنه مرد    ی اندام تناسل لواط عبارت از دخول    : 422نکته  
و مفعول، مسلمان باشد،    رمسلمان ی غ و همچنین در صورتی که فاع.    ط احصان ی ا دارا بودن شرا ی صورت عنف، اکراه    فاع.، در   ی حد لواط برا   : 423نکته  

 اعدام است. 
 : حد لواط برای فاع. در غیر موارد مذکور در نکته قب. صد ضربه شالق است. 424نکته  
 ا عدم احصان( اعدام است. ی مفعول در هر صورت  وجود    ی : حد لواط برا 425نکته  
  ی ق قب. با همان همسر در حال بلوغ و ی که بالغ و عاق. بوده از طر ی و بالغ داشته باشد و در حال   ی م ئ همسر دا مرد ه ک احصان عبارت است از آن : 426نکته 

 داشته باشد.   ی ق را با و ی جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از همان طر 
 منگاه انسان مذکر است. ی ا نش ی   ها ران ن  ی ب مرد    ی اندام تناسل ذ عبارت از قرار دادن  ی تفخ :  427نکته  
 ذ است. ی گاه در حکم تفخ متر از ختنه ک : دخول  428نکته  
 ست. ی رعنف ن ی رمحصن و عنف و غ ی ان محصن و غ ی م   ی ن جهت فرق ی ذ، حد فاع. و مفعول صد ضربه شالق است و از ا ی در تفخ   : 429نکته  
 و مفعول آن، مسلمان باشد، حد فاع. اعدام است.   رمسلمان ی غ که فاع. تفخیذ    ی : در صورت 430نکته  
شالق  تا هفتاد و چهار ضربه    یک و    ی س شهوت، موجب    ی . و مالمسه از رو ی . تقب ی ذ از قب ی ر از لواط و تفخ ی انسان مذکر در غ   یی گرا همجنس :  431نکته  

 درجه شش است.   ی ر ی تعز
 همجنس خود قرار دهد.   ی خود را بر اندام تناسل   ی تناسل ه انسان مؤنث، اندام  ک ن ی مساحقه عبارت است از ا   : 432نکته  
 حد مساحقه، صد ضربه شالق است.   : 433نکته  
 ست. ی رعنف ن ی رمحصن و عنف و غ ی رمسلمان و محصن و غ ی ن فاع. و مفعول و مسلمان و غ ی ب   ی در حد مساحقه، فرق   : 434نکته  
  ی ر ی شالق تعزتا هفتاد و چهار ضربه    یک و    ی س شهوت، موجب   ی . و مالمسه از رو ی تقب .  ی ر از مساحقه از قب ی انسان مؤنث در غ   یی گرا : همجنس 435نکته  

 درجه شش است. 
جهت کشف امور پنهان و مستور از ان ار    یی ق و بازجو ی عفت و انکار متهم هرگونه تحق ثبات قانونی بر وقوع جرائم منافی در صورت نبود ادله ا   : 436نکته  

م  ک ن ح ی از شمول ا ن قانون در حکم ارتکاب به عنف است  ی که به موجب ا   ی ا موارد ی ا اغفال  ی ش  ی ممنوع است. موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربا 
 است.   ی مسترن 
 است.   ا لواط ی زنا    ی ا چند نفر برا ی عبارت از به هم رساندن دو    ی قواد   : 437نکته  
 ا لواط است.  حد قوادی مقید است( ی منوط به تحقق زنا    ی : حد قواد 438نکته  
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 شود. ی وم م ک درجه شش مح   ی ر ی شالق و حبس تعزتا هفتاد و چهار ضربه    یک و    ی س به  : در صورت به نتیجه نرسیدن قوادی عام.،  439نکته  
 به عادت نیست( ست.  قوادی جرم  ی ، تکرار عم. شرط تحقق جرم ن ی : در قواد 440نکته  
  حد قوادی برای مرد هفتاد و پن  ضربه شالق است و برای بار دوم عالوه بر هفتاد و پن  ضربه شالق به عنوان حد، به تبعید تا یک سال نیز   : 441نکته  

 . کند می شود که مدت آن را قاضی مشخص  محکوم می 
 شالق است. : حد قوادی برای زن در هر حال فقط هفتاد و پن  ضربه  442نکته  
  ی ر ی شالق و حبس تعزتا هفتاد و چهار ضربه    یک و    ی س ست لکن به  ی ا لواط به هم برساند مستوجب حد ن ی زنا    ی ا چند نابالغ را برا ی که دو    ی کس   : 443نکته  

 شود. ی وم م ک درجه شش مح 
 گر هرچند مرده باشد. ی ا لواط به شخص د ی قذف عبارت است از نسبت دادن زنا    : 444نکته  
 د روشن و بدون ابهام باشد. ی قذف با   : 445نکته  
گاه بوده و قصد انتساب داشته باشد گرچه مقذوف    ی دهنده باید به معنا : برای تحقق جرم قذف نسبت 446نکته   ن قذف از مفاد آن  ی ا مخاطب در ح ی لفظ آ

گاه نباشد.   آ
 شود. ی محقق م ز  ی ن   یکی ترون ک وه ال ی : قذف عالوه بر لفظ با نوشتن، هرچند به ش 447نکته  
 شود. ی محسوب م   ی « قذف مادر و ی ست ی د »تو فرزند من ن ی به فرزند مشروع خود بگو   ی س ک هرگاه    : 448نکته  
 شود. ی محسوب م   ی «، قذف مادر و ی ست ی د »تو فرزند پدرت ن ی بگو   ی گر ی به فرزند مشروع د   ی س ک هرگاه    : 449نکته  
 شود. ی من ور قذف نبوده است، حد ثابت نم ه مشخص گردد  ک ن باشد  ی در ب   ی ا نه ی هرگاه قر  : 450نکته  
 شود. ی « فقط نسبت به مخاطب، قانف محسوب م ی ا رده ک ا با فالن مرد لواط  ی د »تو با فالن زن زنا  ی بگو   ی گر ی به د   ی س ک هرگاه    : 451نکته  
 حد قذف، هشتاد ضربه شالق است.   : 452نکته  
 ا لواط باشد. ی رمت اهر به زنا  ی ن و غ ی هنگام قذف، بالغ، عاق.، مسلمان، مع شونده در  شود که قذف ی موجب حد م   ی قذف در صورت   : 453نکته  
نابالغ، مجنون، غ : هرگاه قذف 454نکته   درجه شش    ی ر ی شالق تعزتا هفتاد و چهار ضربه    یک و    ی س ننده به  ک ن باشد قذف ی رمع ی ا غ ی رمسلمان  ی شونده، 

 شود. ی وم م ک مح 
 ا لواط، مجازات ندارد. ی : قذف مت اهر به زنا  455نکته  
که مت اهر به زنا   ی ست موجب حد است مر. نسبت دادن لواط به کس ی ا لواط است نسبت به آنچه مت اهر به آن ن ی که مت اهر به زنا    ی : قذف کس 456نکته  
 است. 
. همسر،  ی از قب   ی ا لواط به افراد ی ح در انتساب زنا  ی ه صرک ار ببرد  ک ا لواط به  ی ر از زنا  ی غ   ی ، الفاظ ی گر ی ا لواط به د ی که به قصد نسبت دادن زنا    ی س ک   : 457نکته  

ن انتساب  ی وم به حد قذف و درباره مخاطب اگر به علت ا ک ا لواط را به او نسبت داده است، مح ی ه زنا ک   ی س ک ا برادر مخاطب باشد، نسبت به  ی پدر، مادر، خواهر 
 گردد. ی محکوم م ن  ی ت شده باشد، به مجازات توه ی ان 

تا هفتاد و چهار    یک و    ی س نسبت دهد به    ی گر ی ا عدم بلوغ را به د ی ا لواط در حال اکراه  ی ست مانند زنا  ی که موجب حد ن   ی ا لواط ی زنا    ی کس هرگاه    : 458نکته  
 شود. ی وم م ک درجه شش مح   ی ر ی شالق تعزضربه  
 ا لواط محکوم به حد شده است، قب. از توبه مقذوف، مجازات ندارد. ی که به خاطر همان زنا    ی ا لواط به کس ی نسبت دادن زنا    : 459نکته  
 الناس است. قذف حق حد    : 460نکته  
 مجازات منوط به مطالبه مقذوف است.   ی ب و اجرا ی : تعق 461نکته  
 شود. ی مجازات موقوف م   ی و اجرا   ی دگ ی ب، رس ی : در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله، حسب مورد تعق 462نکته  
  ی بر او جار   ی ، حد مستقل یک نند، در برابر قذف هر  ک ت  ی ند خواه همه آنها با هم، خواه جداگانه شکا ک طور جداگانه قذف  که چند نفر را به   ی کس   : 463نکته  

 شود. ی م 
  ی ت، اجرا ی م محکوم ک د و در صورت صدور ح ی ت نما ی جداگانه شکا تواند ی شوندگان م از قذف  هرکدام د  ی لفظ قذف نما  یک که چند نفر را به   ی کس  : 464نکته 

 شود. ای اجرا می ند. در این حالت برای هر یک حد جداگانه ک آن را مطالبه  
 . شود ی نم   ی حد جار   یک ش از  ی ند ب ی ت نما ی ا ک جا ش یک شوندگان  د چنانچه قذف ی لفظ قذف نما   یک که چند نفر را به    ی : کس 465نکته  
 شود. ی ک حد محکوم م ی د فقط به  ی حد، قذف نما   ی شتر قب. از اجرا ی ا ب ی بار  یک ا چند سبب،  ی ک  ی را به    ی گر ی که د   ی کس   : 466نکته  
 شود. ی ز تکرار م ی د حد ن ی حد، قذف را تکرار نما   ی : اگر قانف پس از اجرا 467نکته  
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 گردد. ی وم م ک درجه شش مح   ی ر ی شالق تعزتا هفتاد و چهار ضربه    یک و    ی س به  ام حق بود  د آنچه گفته ی حد بگو   ی اجرا : اگر قانف پس از  468نکته  
 گردد. ی وم م ک درجه شش مح   ی ر ی شالق تعزتا هفتاد و چهار ضربه    یک و    ی س ا نوه خود را قذف کند به  ی که فرزند    ی ا جد پدر ی پدر    : 469نکته  
 گردد. ی ر از همسر منتق. م ی ز گذشت نکرده باشد به همه ورثه به غ ی نشده و مقذوف ن   اجرا حد قذف اگر    : 470نکته  
 رده باشند. ک گران گذشت  ی ند هر چند د ک حد قذف را مطالبه    ی ب و اجرا ی تواند تعق ی از ورثه م   یک : هر471نکته  
 حد را مطالبه کند.   ی ا اجرا ی ب متهم  ی تواند تعق ی وارث باشد، وارث نم   ی ا جد پدر ی که قانف، پدر    ی : در صورت 472نکته  
 شود ی ساقط م   اجرا و    ی دگ ی ب، رس ی حد قذف در هر مرحله از مراح. تعق   د ی ق نما ی هرگاه مقذوف، قانف را تصد   : 473نکته  
به مقذوف نسبت  474نکته   آنچه  قاض ی با شهادت    شده داده : هرگاه  تعق   ی ا علم  از مراح.  ساقط    اجرا و    ی دگ ی ب، رس ی اثبات شود، حد قذف در هر مرحله 

 شود. ی م 
 شود. ی ساقط م   اجرا و    ی دگ ی ب، رس ی حد قذف در هر مرحله از مراح. تعق   ، ورثه او، گذشت کند ی فوت و   در صورت   : هرگاه مقذوف و 475نکته  
  اجرا و    ی دگ ی ب، رس ی ت لعان کند، حد قذف در هر مرحله از مراح. تعق ی ا زمان زوج ی ت  ی ش از زوج ی پ   ی زنش را پس از قذف به زنا   ی : هرگاه مرد 476نکته  

 شود. ی ساقط م 
ساقط    اجرا و    ی دگ ی ب، رس ی ها همانند، خواه مختلف باشد؛ حد قذف در هر مرحله از مراح. تعق نند، خواه قذف آن ک گر را قذف  ی د یک : هرگاه دو نفر  477نکته  

 درجه شش است.   ی ر ی شالق تعزتا هفتاد و چهار ضربه    ک ی و    ی س شود. در این حالت مجازات مرتکبان  ی م 
وم  ک است و به اعدام مح   ی النب ند سابُّ ک ا قذف  ی را دشنام دهد    ی اء ع ام اله ی از انب   یک ا هری سلم و    ه و آله و ی عل   الله ی صل امبر اع م  ی س پ ک هر    : 478نکته  

 . شود ی م 
 است.   ی نب ال یها یا دشنام به ایشان در حکم سبُّ الله عل ا حضرت فاطمه زهرا سالم ی و    السالم هم ی عل ن  ی ک از ائمه معصوم ی نکته: قذف هر  

و  ک هر   : 479نکته     اسالم  مقدسات  به  انب   یک ا هری س  ائمه طاهری   اء ع ام ی از  یا حضرت صدیقه طاهره  س( ن  ع ی ا  ح ی نما اهانت    (  اگر مشمول  م  ک د 
ب سابُّ   وم خواهد شد. ک تا پن  سال مح   یک ن صورت به حبس از  ی ر ا ی شود و در غ ی باشد اعدام م   ی النِّ

  ی ا بدون توجه به معان ی ا سبق لسان  ی ا غضب  ی   ی ا در حالت مست ی اکراه، غفلت، سهو    ی از رو   ی ه اظهارات و ک د  ی نما   ادعا ب،  هرگاه متهم به َس   : 480نکته  
 شود. ی محسوب نم   ی النب بوده است سابُّ   ی گر ی ا نق. قول از د ی لمات و  ک 

 است. شالق  هفتاد و چهار ضربه  ر تا  ی تعز ند موجب  ک باشد و صدق اهانت    ی گر ی ا به نق. از د ی ا غضب  ی   ی ب در حالت مست : هرگاه َس 481نکته  
  که   ی ا گونه   به   مخلوط   ا ی   باشد   نکند، خالص   ا ی   کند   ع، مست ی ما   ا ی   باشد   اد، جامد ی ز  ا ی   باشد   کم   آن   ن ی تدخ   و   ق ی خوردن، تزر . ی قب   از   ر سک  م    مصرف :  482نکته  

 است.   حد   نکند، موجب   خارج   ربودن سک  م    از   را   آن 
 اورد. ی ن   ی مست   هرچند   است   حد   موجب ر(  ک س اع  آبجوم  قِّ ف    : خوردن 483نکته  
 ر، هشتاد ضربه شالق است. ک حد مصرف مس   : 484نکته  
 شود. ی وم به حد م ک ر، مح ک رمسلمان تنها در صورت ت اهر به مصرف مس ی غ   : 485نکته  
ت اهر    ی ظاهر شود به مجازات مقرر برا   ی ن عموم ک ا اما ی در معابر    ی ب در حال مست ک ن مرت ک نباشد ل   ی رمسلمان علن ی ر توسط غ ک : اگر مصرف مس 486نکته  

 گردد. ی وم م ک به عم. حرام مح 
 است.   محض   ی خطا   و   ی عمد ، شبه ی عمد   قسم   سه   بر   منفعت   و   نفس، عضو   بر   ت ی جنا   : 487نکته  
ت  ی ز جنا ی جمع را داشته باشد و در عم. ن   یک ن از  ی رمع ی غ   ی ا افراد ی ا فرد  ی ن  ی مع   ی ا افراد ی ت بر فرد  ی راد جنا ی قصد ا   ی ار ک ب با انجام  ک : هرگاه مرت 488نکته  

 ر آن بشود، خواه نشود. ی ا ن  ی ت  ی نوعًا موجب وقوع آن جنا   ی اب ک ار ارت ک عمدی است. خواه    شده واقع جنایت    ، ر آن واقع شود ی ا ن  ی مقصود  
  ت ی الدم نباشند، جنا مهدور   دو   هر   موردن ر   فرد   و   یه لَ عَ جني  مَ   ه ک   ی صورت   در   شود   ی گر ی د   بر   ی ت ی جنا   ت، مرتکب ی هو   در   اشتباه   علت   به   ی س ک   اگر   : 489نکته  

 . شود ی م   محسوب   ی عمد 
  نداشته   را   آن   ر ی ن    و   ت ی جنا   آن   ارتکاب   قصد   چند  گردد، هر ی آن، م   ر ی ن    ا ی   شده   واقع   ت ی جنا   موجب   نوعاً   ه ک   دهد   انجام   ی ار ک   مرتکب، عمداً   : هرگاه 490نکته 

گاه   ی ول   باشد   شود، جنایت واقع شده عمدی است. ی م   آن   ر ی ن    ا ی   ت ی جنا   آن   موجب   نوعاً   ار ک   آن   ه ک   بوده   متوجه   و   آ
گاهی مرتکب می 491نکته   گاه   باشد و عدم : در خصوص نکته قب. اص. بر آ   ی عمد   ت ی اثبات، جنا   عدم   صورت   در   و   گردد   اثبات   د ی با   ب ک مرت   توجه   و   ی آ
 است. 
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و    نباشد   شده   شناخته   غالباً   ز ی ن   ب ی آس   موضع   اد ی ز  ت ی حساس   و   باشد   شده   ب، واقع ی آس   موضع   اد ی ز  ت ی حساس   علت   به   فقط   شده واقع   ت ی جنا   : اگر 492نکته  
گاه   صورت   ن ی ا   مرتکب هم قصد جنایت نداشته باشد، در    ی عمد  ت ی اثبات، جنا   عدم  صورت   در   و   شود   اثبات   د ی حساسیت موضع با به  نسبت    ب ک مرت   توجه   و  ی آ

 شود. ی نم   ثابت 
  ت ی جنا   موجب   نوعاً   متعارف   افراد   به   است، نسبت   داده   انجام   ه ک   هم   را   ی ار ک   و   نداشته   را   آن   ر ی ن    ا ی   شده واقع   ت ی جنا   ارتکاب   قصد   مرتکب   : هرگاه 493نکته  

  ی زمان   ا ی   ی مکان   خاص   ت ی وضع   علت   به   ا ی   و   گر ی د   ت ی وضع   هر   ا ی   ی ر ی ، ضعف، پ ی مار ی ب   علت   ، به یه لَ عَ جني  مَ   خصوص   در   ن ک ل   شود ی آن، نم   ر ی ن    ا ی   شده   واقع 
  ا ی   ی مکان   خاص   ت ی وضع   ا ی   یه لَ عَ جني  مَ   نامتعارف   ت ی وضع   به   مرتکب   ه ک   آن   بر   شده عمدی است. مشروط جنایت واقع   شود   آن   ر ی ن    ا ی   ت ی جنا   آن   موجب   نوعاً 
گاه   ی زمان   باشد.   متوجه   و   آ

گاهی و توجه مرتکب می 494نکته   گاهی و توجه مرتکب به اینکه کار نوعًا نسبت به  باشد و  : در خصوص نکته قب. اص. بر عدم آ ، موجب  یه لَ عَ جني  مَ باید آ
 شود. شود ثابت گردد و درصورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی جنایت واقع شده یا ن یر آن می 

ت مقصود  ی ز جنا ی و در عم. ن  اشد ب  ی مقصود و   ی ن ی ا جمع مع ی فرد    ه ک ، بدون آن ر آن را داشته باشد ی ا ن  ی واقع شده  ت ی راد جنا ی : هرگاه مرتکب قصد ا 495نکته  
 ند. ک   ی گذار بمب   ی ه در اماکن عموم ک ن ی مانند ا ؛  ر آن، واقع شود، جنایت واقع شده عمدی است ی ا ن  ی 

ف  ی که مشمول تعر  ی موارد و از  ر آن را نداشته باشد  ی ا ن  ی ت واقع شده  ی قصد جنا   را داشته لکن   ی قصد رفتار   یه لَ عَ جني  مَ : هرگاه مرتکب نسبت به  496نکته  
 ، نباشد جنایت واقع شده شبه عمد است. گردد ی م   ی ات عمد ی جنا 

الدم  مهدور   شخص  ا ی  و  وان ی ح  ا ی  ء ی ش  ی و  رفتار  موضوع  ه ک  ن ی ا  به  اعتقاد  با  را  ی ت ی جنا  ه ک  آن  مانند  باشد  داشته  موضوع  به  ب، جه. ک مرت  : هرگاه 497نکته  
 شده شبه عمد است. ع گردد جنایت واق  معلوم  آن  خالف  ند، سپس ک  وارد  یه لَ عَ جني  مَ  به  است 

ه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد جنایت واقع شده شبه  ک ن ی ب واقع شود، مشروط بر ا ک ر مرت ی ت به سبب تقص ی : هرگاه جنا 498نکته  
 عمد است. 

 جنایت خطای محض است.   شود   واقع   آنها   مانند   و   ی هوش ی ب   و   خواب   حال   در   جنایت اگر :  499نکته  
گاه   ب ک مرت   : در خصوص نکته قب. هرگاه 500نکته    . شود ی م   محسوب   ی عمد   ت ی گردد، جنا ی م   ی گر ی د   بر   ت ی جنا   موجب   نوعاً   او   اقدام   ه ک   باشد   متوجه   و   آ
 جنایت خطای محض است.   مجنون   و   ر ی صغ   له ی وس   به   شده واقع   ایت : جن 501نکته  
  رها   ار ک ش   قصد   به   ی ر ی ت   ه ک   آن   را، مانند   او   بر   شده واقع   فع.   راد ی ا   قصد   نه   و   باشد   داشته   را   یه لَ َع جني  مَ   بر   ت ی جنا   قصد   نه   ب ک مرت   آن   در   ه ک   ی ت ی : جنا 502نکته  

 باشد. د جنایت خطای محض می ی برخوردنما   ی فرد   به   و   ند ک 
گاه   ب ک مرت   : در خصوص نکته قب. هرگاه 503نکته    . شود ی م   محسوب   ی عمد   ت ی گردد، جنا ی م   ی گر ی د   بر   ت ی جنا   موجب   نوعاً   او   اقدام   ه ک   باشد   متوجه   و   آ
 ت در حکم خطای محض و در حکم شبه عمد پیش بینی نشده است. ای : در ق.م.ا جدید دیگر جن 504نکته  

  ف ی تعر  شده، مشمول   واقع   ت ی جنا   شود، چنانچه   واقع   ی و   مقصود   از   شتر ی ، ب ی اب ک ارت   رفتار   جه ی نت   ن ک ل   گردد   ی عمد   ت ی جنا   ب ک مرت   ی فرد   هرگاه   : 505نکته    
 شود. ی م   محسوب   ی عمد شتر، شبه ی ب   ت ی جنا   به   نسبت   و   ی کمتر، عمد   ت ی جنا   به   نشود، نسبت   ی عمد   ات ی جنا 

  و   دست   قطع   به   نسبت   و   ی عمد   انگشت   قطع   به   نسبت   ند ک   فوت   ا ی   و   شود   قطع   ی و   دست   آن   سبب   به   و   ند ک   قطع   را   ی س ک   انگشت   عمداً   : اگر کسی 506نکته  
 است.   ی عمد شبه   فوت   ا ی 

  ی عمد   ات ی جنا   ف ی تعر  مشمول   شده واقع   ت ی جنا   کند، چنانچه   فوت   ت ی جنا   ت ی سرا   سبب   به   او   و   سازد   وارد   ی فرد   عضو   بر   را   ی ت ی جنا   ، عمداً ی س ک   اگر :  507نکته  
 شود. ی م   محکوم   ز ی ن   نفس   ه ی د   پرداخت   به   عضو   قصاص   بر   عالوه   مرتکب   و   است   ی عمد شبه   صورت، قت.   ن ی ا   ر ی غ   شود، در ی م   محسوب   ی عمد   باشد، قت. 

  واقع   ی ت ی آن، جنا   سبب   به   و   کند   است، ترک   گذاشته   او ۀ  عهد   بر   قانون   ه ک   را   ی خاص   فه ی وظ   ا ی   گرفته   عهده   بر   را   آن   انجام   که   ی فعل   ی کس   هرگاه   : 508نکته  
  ه ک   ن ی ا   است، مانند   محض   ی خطا   ا ی ،  ی عمد ، شبه ی موردعمد   حسب   و   شود ی م   مستند   او  به  حاص.   ت ی جنا   است   داشته   را   فع.   آن   انجام   یی توانا   شود، چنانچه 

 کند.  ترک  را  خود  ی قانون  فه ی وظ  پرستار  ا ی  پزشک  ا ی  ندهد  ر ی ش  را  ک ود ک است،   گرفته  عهده  بر  را  ردادن ی ش  که  ی ا ه ی دا   ا ی   مادر 
. متعهد به رغم توانایی در انجام  2قانون یا قرارداد تعهدی را بر عهده گرفته باشد. . شخصی به موجب 1: شرایط تحقق جنایت از طریق ترک فع.: 509نکته 

 تعهد از انجام آن خودداری کند. 
 . جنایت واقع شده مستند به ترک فع. او باشد.  رابطه سببیت( 3

  ات ی جنا   ف ی تعر مشمول   شده واقع   ت ی جنا   گردد، چنانچه   یه لَ عَ جني  مَ   قت.   به   منجر   ه ک   شود   عضو  بر   ی ت ی جنا   ، موجب ی عمد ۀ  ضرب  یک  با  مرتکب  اگر : 510نکته  
 گردد. ی نم   وم ک مح   ه ی د   ا ی   قصاص   به   است   شده   قت.   سبب   ه ک   ی جراحت   ا ی   عضو   نقص   علت   به   و   شود ی م   محسوب   ی عمد   باشد، قت.   ی عمد 
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  ز ی ن   قت.   و   شود  او   قت.   موجب   مشترک   طور   به   آنها ۀ  هم  شود، چنانچه   یه لَ عَ جني  مَ   ی اعضا   بر   متعدد   ات ی جنا   ، موجب ی عمد ۀ ضرب   یک   با   ی س ک   اگر :  511نکته  
 شود. ی م   وم ک مح   نفس   قصاص   به   فقط   باشد   ی عمد   ات ی جنا   ف ی تعر   مشمول 

  قت.   وقوع   در   ی برخ   شود، چنانچه برخی از آنها موجب قت. شود و   یه لَ َع جني  مَ   ی اعضا   بر   متعدد   ات ی جنا   ، موجب ی عمد ۀ  ضرب   یک   با   ی س ک   : اگر 512نکته  
 شود. ی م   وم ک است، مح   نداشته   قت.   در   ی ر ی تأث   ه ک   یی ها ت ی جنا   ه ی د   ا ی   عضو   قصاص   مورد، به   نفس، حسب   قصاص   بر   عالوه   مرتکب   باشند   نداشته   ی نقش 

  ی برخ   باشد، چنانچه   ی عمد   ات ی جنا   ف ی تعر   مشمول   ز ی ن   قت.   و   شود   یه لَ عَ جني  مَ   قت.   و   متعدد   ات ی جنا   ، موجب ی عمد   متعدد   ی ها ضربه   با   ی س ک   اگر :  513نکته  
  ه ک  یی ها ت ی جنا  ه ی د  ا ی  عضو  قصاص  مورد، به  نفس، حسب  قصاص  بر  عالوه   باشند، مرتکب  نداشته  ی نقش  قت.  وقوع  در  ی برخ  و  شود  قت.  موجب  ها ت ی جنا  از 
 شود. ی م   وم ک است، مح   نداشته   قت.   در   ی ر ی تأث 

  به   قت.   باشد، اگر   ی عمد   ات ی جنا   ف ی تعر  مشمول   ز ی ن   قت.   و   شود   یه لَ عَ جني  مَ   قت.   و   متعدد   ات ی جنا   ، موجب ی عمد   متعدد   ی ها ضربه   با   ی س ک   : اگر 514نکته  
  ر ی غ   شود. در است و مرتکب فقط قصاص نفس می   ضربه   یک   م ک درح   باشد   واردشده   ی متوال   صورت   به   ضربات   ه ک   ی د، درصورت ی آ   د ی پد   ات ی جنا   مجموع   له ی وس 

 گردد. ی م   وم ک مح   ز ی ن   است   نبوده   فوت   به   آن، متص.   بر   ت ی جنا   که   ی عضو   ه ی د   ا ی   قصاص   به   صورت   ن ی ا 
  کند  شود، قصاص ی نم  محسوب  ی قت.، عمد  منجرشود  قت.  به  اگر   ا ی  و  شود ی نم  منجر  قت.  به  او  بر   وارده  ت ی جنا  ه ک  ن ی ا  تصور  به  یه لَ عَ جني  مَ  اگر : 515نکته 

  ف ی تعر مشمول  قت. همچنین شود،  منجر  یه لَ عَ جني  مَ  فوت  به  و  ند ک  ت ی سرا  نفس  شده، به واقع  ت ی آن، جنا  از  بعد  و  د ی نما  آن  ر ی غ  ا ی  ه ی د  بر  مصالحه  ا ی  گذشت  ا ی 
  قصاص   از   قب.   د ی با   دم ی باشد، ول   شده   مصالحه   او   با   ا ی   شده مرتکب، قصاص   عضو   چنانچه   و   شود ی م   وم ک مح   نفس   قصاص   به   باشد، قات.   ی عمد   ات ی جنا 

 . بپردازد   ی و   به   را   المصالحه وجه   ا ی   شده   قصاص   عضو   ه ی نفس، د 
  کند   شود، قصاص ی نم   محسوب   ی قت.، عمد   شود   منجر   قت.   به   اگر   ا ی   و   شود ی نم   منجر   قت.   به   او   بر   وارده   ت ی جنا   ه ک   ن ی ا   تصور   به   یه لَ َع جني  مَ   : اگر 516نکته  

  ف ی تعر  مشمول   ت ی جنا   منجرشود، اگر   یه لَ عَ جني  مَ   فوت   به   و   ند ک   ت ی سرا   نفس   شده، به واقع   ت ی آن، جنا   از   بعد   و   د ی نما   آن   ر ی غ   ا ی   ه ی د   بر   مصالحه   ا ی   گذشت   ا ی 
 شود. ی م م  أخذشده، محکو   المصالحه وجه   ا ی   شده قصاص   عضو   ه ی د   احتساب   نفس، بدون   ه ی د   پرداخت   نگردد، قات. به   ی عمد   ات ی جنا 

 باشد.   ی مساو   ب ک مرت   با   ن ی د   در   و   ، عاق. یه لَ عَ جني  مَ   و   نباشد   یه لَ عَ جني  مَ   ی پدر   اجداد   از   ا ی   ب، پدر ک مرت   ه ک   شود ی م   ثابت   ی صورت   در   قصاص :  517نکته  
ِّ   عدم   درصورت   و   شود   ثابت   دادگاه   در   د ی است، با   یه لَ عَ جني  مَ   ی پدر   اجداد   از   ی ک ی   ا ی   ب، پدر ک مرت   ه ک   ادعا   ن ی ا   : 518نکته  

  مورد، با   قصاص، حسب   اثبات، حق 
 شود. ی م   ثابت   او   ی ول   ا ی   یه لَ عَ جني  مَ   ا ی   دم ی ول   سوگند 
 است.   قصاص   نابالغ، موجب   به   بالغ نسبت   ی عمد   ت ی جنا   : 519نکته  
 یا بالغ خطای محض است و موجب قصاص نیست.   : جنایت نابالغ نسبت به نابالغ 520نکته  
 شود. ی م   وم ک مح   ز ی رات« ن ی پنجم »تعز   تاب ک   در   مقرر   ر ی تعز   به   ه ی د   پرداخت   بر   عالوه   مجنون   به   عاق. نسبت   ی عمد   ت ی جنا   ب ک : مرت 521نکته  
 است و موجب قصاص نیست. : جنایت مجنون نسبت به عاق. یا مجنون خطای محض  522نکته  
  یه لَ عَ جني  مَ  ا ی   دم ی ول   و   باشد   داشته   وجود   د ی ت، ترد ی جنا   ارتکاب   مرتکب، هنگام   بودن   عاق.  ، در ی قضائ   مقام   له ی وس  به   ی بررس  و   ق ی تحق   از   پس   اگر   : 523نکته  

  خود   ی ادعا  ی برا  د ی با   یه لَ عَ جني  مَ  ا ی  دم ی ند، ول ک   ادعا   را   آن   خالف   مرتکب   ن ک ل   است   گرفته  انجام   سابقش   جنون   از   او   افاقه   حال   در   ی عمد   ت ی جنا   ه ک  ند ک   ادعا 
 است.   ی منتف   نه، قصاص ی ب ۀ  اقام   عدم   صورت   ند. در ک   اقامه   نه ی ب 

  یه لَ َع جني  مَ   ا ی   دم ی ول  و   باشد   داشته   وجود  د ی ت، ترد ی جنا   ارتکاب   مرتکب، هنگام   بودن   عاق.   ، در ی قضائ   مقام   له ی وس  به   ی بررس   و   ق ی تحق   از  پس   : اگر 524نکته  
  ارتکاب   حال   در   خود   جنون   د ی با   است، مرتکب   بوده   مرتکب   ت، افاقه ی جنا   زمان   بر   سابق   است و حالت   گرفته   افاقه انجام   حال   در   ی عمد   ت ی جنا   ه ک   ند ک   ادعا 
 شود. ی م   ثابت   قصاص   او   ی ول   ا ی   یه لَ عَ جني  مَ   ا ی   دم ی ول   سوگند   با   صورت   ن ی ا   ر ی غ   شود؛ در   ساقط   قصاص   تا   کند   اثبات   را   جرم 

  یه لَ عَ جني  مَ   ا ی   دم ی ول   و   باشد   داشته   وجود   د ی ت، ترد ی جنا   ارتکاب   مرتکب، هنگام   بودن   بالغ   ، در ی قضائ   مقام   له ی وس   به   ی بررس   و   ق ی تحق   از   پس   : اگر 525نکته  
ند.  ک   اقامه  نه ی ب  خود  ی ادعا  ی برا  د ی با  یه لَ عَ جني  مَ  ا ی  دم ی ند، ول ک  ادعا  را  آن  خالف  مرتکب  ن ک ل  است  گرفته  انجام  ی و  بلوغ  حال  در  ی عمد  ت ی جنا  ه ک  ند ک  ادعا 

 . است   ی منتف   نه، قصاص ی ب ۀ  اقام   عدم   صورت   در 
ِّ   معاهد   ا ی   ، مستأمن ی مسلمان، نم   بر   ی عمد   ت ی جنا   ب ک رمسلمان، مرت ی غ   هرگاه :  526نکته  

ان،  ی اد   ان ی م   ی امر، تفاوت   ن ی ا   است. در   ثابت   قصاص   شود، حق 
 ست. ی ن   ی ر ک ف   ی ها ش ی گرا   و   ها فرقه 

  صورت   ن ی ا   شود. در ی نم   کند، قصاص   وارد   ی ت ی جنا   ست ی ن   معاهد   و   ، مستأمن ی نم   ه ک   ی رمسلمان ی غ   معاهد، بر   ا ی   ، مستأمن ی مسلمان، نم   : اگر 527نکته  
 شود. ی م   رات« محکوم ی تعز پنجم »   تاب ک   در   مقرر   ی ر ی تعز  مجازات   به   مرتکب 
  وارد   مقررات   و   ن ی قوان   ت ی رعا   با   و   دارند   را   ی خارج   ی کشورها   ت ی تابع   ا ی   دارند   را   ران ی ا   ت ی تابع   و   ستند ی ن   معاهد   و   ، مستأمن ی نم   ه ک   ی رمسلمانان ی : غ 528نکته  
 باشند. ی م   مستأمن   اند، درحکم شده   کشور 
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  ی ر ی تعز  مجازات   به   ه ی د   پرداخت   بر   عالوه   و   ساقط   شود، قصاص   قصاص، مسلمان   ی اجرا   از   ش ی پ   مرتکب   و   باشد   رمسلمان ی غ   یه لَ عَ جني  مَ   : اگر 529نکته  
 شود. ی م   رات«، محکوم ی پنجم »تعز  تاب ک   در   مقرر 

  از   ش ی پ   او   حالت   و   داشته   وجود   د ی ت، ترد ی جنا   ارتکاب   ، هنگام یه لَ عَ جني  مَ   بودن   مسلمان   ، در ی قضائ   مقام   له ی وس   به   ی بررس   و   ق ی تحق   از   پس   اگر :  530نکته  
  از   ش ی ت، پ ی جنا   ارتکاب   ه ک   ند ک   ادعا   مرتکب   و   است   شده   انجام   او   اسالم   حال   در   ی عمد   ت ی جنا   ه ک   ند ک   ادعا   یه لَ عَ جني  مَ   ا ی   دم ی ول   و   باشد   اسالم   ت، عدم ی جنا 

  مجازات   و   ه ی د   پرداخت   به   مرتکب   و   است   ی منتف   اثبات، قصاص   عدم   صورت   در   و   شود   ثابت   د ی با   یه لَ َع جني  مَ   ا ی   دم ی ول   ی است، ادعا   بوده   ی و   آوردن   اسالم 
 شود. ی م   محکوم رات«  ی پنجم »تعز  تاب ک   در   مقرر   ی ر ی تعز

  از   ش ی پ   حالت   داشته، اگر   وجود   د ی ت، ترد ی جنا   ارتکاب   ، هنگام یه لَ عَ جني  مَ   بودن   مسلمان   ، در ی قضائ   مقام   له ی وس   به   ی بررس   و   ق ی تحق   از   پس   : اگر 531نکته  
  با  مورد   اثبات، حسب   عدم   صورت   در   و   گردد   ساقط   قصاص   تا   شود   اثبات   د ی با   یه لَ عَ جني  مَ   اسالم   عدم   حالت   در   ت ی جنا   است، وقوع   بوده   او   ت، اسالم ی جنا   زمان 

 شود. ی م   ثابت   قصاص   او   ی ول   ا ی   یه لَ عَ جني  مَ   ا ی   دم ی ول   سوگند 
 . ست ی ن   قصاص   ب، مانع ک مرت   نبودن   باشد، مسلمان   مسلمان   یه لَ َع جني  مَ   : چنانچه 532نکته  
 شود: ی نم   وم ک ه، مح ی د   پرداخت   و   قصاص   به   ب ک باشد، مرت   ر ی ز   حارت   از   یکی   ی دارا   یه لَ َع جني  مَ   ه ک   ی صورت   در   : 533نکته  
 ه، نخواهد شد. ی د   پرداخت   و   قصاص   موجب   است باشد، جنایت بر او   ات ی ح   سلب   مستوجب   ه ک   ی حد   جرم   ب ک مرت   یه لَ عَ جني  مَ   ه ک   ی صورت   : در 534نکته  
 شود. ی م   وم ک رات« مح ی پنجم »تعز   تاب ک   در   مقرر   ر ی تعز  به   ب ک مرت   و   است   جرم   دادگاه   اجازه   بدون   : در خصوص نکته قب. اقدام 535نکته  
بر او   است   عضو   قطع   مستوجب   ه ک   ی حد   جرم   ب ک مرت   یه لَ عَ جني  مَ   ه ک   ی صورت   : در 536نکته   ه، نخواهد شد.  ی د   پرداخت   و   قصاص   موجب   باشد، جنایت 

 است.   ر ی تعز  و   ه ی د   ا ی   و   قصاص   ی مورد، دارا   حد، حسب   بر   اضافه   صورت، مقدار   ن ی ا   ر ی غ   نباشد، در   او   ی حد   مجازات   از   ش ی واردشده، ب   ت ی جنا   ه ک   ن ی ا   بر   مشروط 
 شود. ی م   وم ک رات« مح ی پنجم »تعز   تاب ک   در   مقرر   ر ی تعز  به   ب ک مرت   و   است   جرم   دادگاه ۀ  اجاز   بدون   خصوص نکته قب. اقدام   : در 537نکته  
ِّ   صاحب   به   نسبت   عضو باشد، فقط   ا ی   نفس   قصاص   مستحق   یه لَ عَ جني  مَ   ه ک   ی صورت   : در 538نکته  

 شود. ی نم   قصاص   آن   مقدار   به   و   قصاص   حق 
 شود. ی م   وم ک رات« مح ی پنجم »تعز   تاب ک   در   مقرر   ر ی تعز  به   ب ک مرت   و   است   جرم   دادگاه ۀ  اجاز   بدون   : در خصوص نکته قب. اقدام 539نکته  
رعایت شرایط آن جنایتی بر او وارد شود  الوقوع است باشد و در مقام دفاع مشروع با  متجاوز و کسی که تجاوز او قریب   یه لَ عَ جني  مَ   ه ک   ی : درصورت 540نکته  

 ه، نخواهد شد. ی د   پرداخت   و   قصاص   موجب   جنایت واقع شده 
  به   قانون   در   مقرر   شرح   به   ب ک مرت   ن ک است، ل   ی منتف   قصاص   شود   تجاوز   آن   مراتب   از   ی ول   ند ک   صدق   دفاع   نفس    چنانچه : در خصوص نکته قب.  541نکته  

 شود. ی م   وم ک مح   ی ر ی تعز  مجازات   و   ه ی د 
الدم  مهدور   ه ی زان   شوهر   به   اضطرار این دو نسبت   و   راه ک ا   رموارد ی غ   باشند که در این حالت در   زنا   حال   در   ه ی زان   و   ی زان   یه لَ َع جني  مَ   ه ک   ی صورت   در   : 542نکته  

 ه، نخواهد شد. ی د   پرداخت   و   قصاص   ها موجب بر آن   هستند و جنایت واقع شده 
تواند در  ی ن زن داشته باشد م کی ند و علم به تم ک مشاهده    ی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنب   ی هرگاه مرد کتاب تعزیرات:    630: به موجب ماده  543نکته  

 مانند قت. است.   ز ی ن مورد ن ی م ضرب و جرح در ا ک تواند به قت. برساند. ح ی ه باشد فقط مرد را م رَ ک ه زن م  ک   ی همان حال آنان را به قت. برساند و درصورت 
  شده   او   بر   ت ی جنا   ب ک ، مرت ی اعتقاد   ن ی چن   با   ی و   ا ی   است   الدم ، مهدور عضو   ا ی   نفس   در   مورد   ، حسب یه لَ عَ جني  مَ   ه ک   باشد   ی ب، مدع ک مرت   هرگاه   : 544نکته  
  الدم مهدور   یه لَ َع جني  مَ   ه ک   نشود   ثابت   ند. اگر ک   ی دگ ی رس   ور ک مذ   ی ادعا   به   نخست   است   موظف   دادگاه   و   شود   ثابت   دادگاه   در   ن ی مواز   طبق   د ی با   ادعا   ن ی ا   است 
  با   اشتباه   به   ه ک   شود   ثابت   اگر   ی ول   شود ی م   وم ک مح   قصاص   به   ب ک مرت   است   شده   ت ی جنا   ب ک ، مرت ی اعتقاد   ن ی چن   اساس   بر   ب ک مرت   ه ک   نشود   ثابت   ز ی ن   و   است 

  وم ک رات« مح ی پنجم »تعز  تاب ک   در   مقرر   مجازات   به   ه ی د   پرداخت   بر   عالوه   ب ک مرت   نباشد   الدم مهدور   ز ی ن   یه لَ َع جني  مَ   و   زده   ت ی جنا   به   ، دست ی اعتقاد   ن ی چن 
 شود. ی م 

  ی ر ی تعز  مجازات   به   ه ی د   پرداخت   بر   عالوه   مرتکب  صورت   ن ی ا   در   ست. ی ن   قصاص   باشد، موجب   روح   حلول   از   پس   چند   ن، هر ی جن   بر  ی عمد  ت ی جنا :  545نکته  
 شود. ی م   محکوم رات«  ی تعزپنجم »   تاب ک   در   مقرر 

  از   بعد   او   نقص   و یا   شود   تولد   از   پس   او   مرگ   یا   نقص   به   تولد، منجر   از   قب.   جنایت   و   باشد   حیات   ادامه   دارای قابلیت   و   شود   متولد   جنینی زنده   : اگر 546نکته  
 است.   ثابت   قصاص   باقی بماند   تولد 

  ثابت   ز ی ن   قسامه   ق ی طر    اقرار، شهادت، علم قاضی( از عام اثبات جرم    طرق   بر   عالوه   ات ی جنا   باشد. قسامه ادله اختصاصی اثبات جنایات می :  547نکته  
 شود. ی م 

  ی رعمد ی غ   ا ی   ی عمد   ت ی جنا   اثبات   ی برا   کی لوث، شا   وجود   و   ر ک من   سوگند   از   ر ی غ   گر ی د ۀ  ادل   فقدان   صورت   در   ه ک   است   یی سوگندها   از   عبارت   قسامه   : 548نکته  
 . کند می   اقامه   خود   از   اتهام   دفع   ی برا   متهم   و   آن   ات ی خصوص   ا ی 
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 شود. ی م   متهم   جانب   از   اب ک ارت   نحوه   ا ی   ت ی جنا   اب ک ارت   به   ی قاض   ظن   موجب   ه ک   است   ی امارات   و   قرائن   وجود   از   عبارت   لوث   : 549نکته  
  سوگند، تبرئه   یک   ی ادا   با   او   و   شود ی نم   محسوب   لوث   ق ی مصاد   ت، از ی جنا   وقوع   مح.   در   فرد   حضور   صرف   و   ظن   موجب   امارات   و   قرائن   فقدان :  550نکته  

 گردد. ی م 
 ند. ک   ر ک ن   خود   م ک ح   در   را   لوث   موجب   امارات   و   قسامه، قرائن   به   استناد   صورت   در   است   موظف   ی قضائ   مقام :  551نکته  
 ند. ک   ر ک ن   خود   م ک ح   در   را   رد قسامه   موجب   امارات   و   ، قرائن کند می   قسامه را رد   ا ی   سوگند   ه ک   ی موارد   در   است   موظف   ی قضائ   : مقام 552نکته  
  تبرئه   متهم   و   رسد ی نم   ی شاک ۀ  قسام   به   شود، نوبت   ارائه   ی ل ی دل   شود. اگر ی م   اتهام   ی نف   بر   . ی دل   متهم، مطالبه   از   نخست لوث،    حصول   درصورت   : 553نکته  

 گردد. ی م 
  قسامه   درخواست   متهم   از   ا ی   ند ک   قسامه ۀ  اقام   تواند ی م   کی لوث، شا   ثبوت   لوث و عدم ارائه دلی. توسط متهم برای نفی اتهام، با   حصول   صورت   : در 554نکته  

 د. ی نما 
،  ی رعمد ی غ   ات ی جنا   در   و   مناسب   ن ی تأم   ، با ی عمد   ات ی جنا   در   ورزد، متهم   ی خوددار   ز ی ن   متهم   از   قسامه   مطالبه   از   و   ند ک ن   قسامه ۀ  اقام  کی شا  اگر   : 555نکته  
ِّ   ن ک ل   شود ی م   آزاد   ن ی تأم   بدون 

 ماند. ی م   ی باق   کی شا   ی برا   آن ۀ  مطالب   ا ی   قسامه ۀ  اقام   حق 
ۀ  مطالب   متهم   از   ا ی   د ی نما   قسامه ۀ  اقام   تا   شود ی م   داده   فرصت   کی شا   به  ماه   سه   شود، حداکرر ی م  گرفته   ن ی تأم   که  ی موارد   نکته قب. در خصوص    : در 556نکته  
 شود. ی م   اثر   رفع   أخذشده   ن ی تأم   از   مهلت   ان ی پا   از   پس   و   ند ک   قسامه 
عضو با اجرای قسامه  و جنایات عمدی بر    ی رعمد ی غ شود اما در جنایات  : در جنایت بر نفس عمدی با اجرای قسامه توسط شاکی قصاص ثابت می 557نکته  

 شود. دیه ثابت می   ط توسط شاکی فق 
  و   گردد ی م   ند، تبرئه ک   قسامه ۀ  اقام   اگر   و   شود ی م   وم ک مح   ه ی د   پرداخت   به   نشود   قسامه   به   حاضر   ی و   و   ند ک   قسامه   درخواست   متهم   از   کی شا   اگر   : 558نکته  

 د. ی نما   رد   کی شا   به   را   قسامه   تواند ی نم   متهم   مورد   ن ی ا   ند. در ک   د ی تجد   او   ه ی عل   را   ی نه، دعو ی ب   ا ی   قسامه   گر، با ی د   بار   ی برا   ندارد   حق   کی شا 
ِّ   صاحب   مورد، توسط   حسب   د ی متهم، با   از   آن ۀ  مطالب   ا ی   قسامه ۀ  اقام   : 559نکته  

 باشد.   آنها   . کی و   ا ی   ی ول   ا ی ه،  ی د   ا ی   قصاص   حق 
 رد. ی گ ی م   صورت   آنها   . ی وک   ا ی   او   ی ول   ا ی   متهم ۀ  یل وس   به   مورد   حسب   متهم   برائت   ی برا   قسامه ۀ  اقام :  560نکته  
 ست. ی ن   . ی توک   قاب.   افراد ۀ  یل وس   به   سوگند   ان ی : ات 561نکته  
ِّ ی ا ی اول  گر ی د  ا ی  ی متوف  ورثه   گر ی د  توافق  به  از ی ن  ، بدون ی متوف  وارثان  از  یک  هر  ند ک  فوت  دم ی ول  ا ی  یه لَ عَ جني  مَ   اگر   : 562نکته 

  را  قسامه ۀ اقام  ا ی ۀ مطالب  دم، حق 
 دارند. 
ِّ ک   ی نف   متهم   از   را   آن   ات ی خصوص   ی برخ   ا ی   اتهام   ورثه، اص.   از   ی برخ   اگر   : 563نکته  

 است.   محفوظ   قسامه ۀ  اقام   ی لوث، برا   وجود   با   گران ی د   نند، حق 
  ی اف ک ت، ی جنا  ارتکاب  در  آنان  شرکت  اثبات  ی برا  قسامه  یک ۀ باشد، اقام  آنان ۀ هم  ه ی عل  ولوث   باشند  ت ی جنا  یک  در  ت ک شر   به  نفر، متهم  چند  اگر  : 564نکته 
 ست. ی ن   یک   هر   ی برا   قسامه ۀ  اقام   به   ی لزوم   و   است 

  آن   از   ر ی غ   تواند ی نم   کی شا شود،    اقامه   ت ی جنا   در   ت ک شر   بر   قسامه   و   است   نفر، مجرم   چند   ا ی   دو   از   ن ی مع   شخص   یک   تنها   که   ند ک   ادعا   کی شا   اگر   : 565نکته  
 بپردازند.   شونده قصاص   به   را   مذکور ۀ  ی د   مازاد   د ی با   گر ی د   ی ا ک شر   ا ی   یک شر  باشد   او   ت ی جنا   ه ی د   سهم   از   ش ی ب   شونده قصاص ۀ  ی د   چنانچه   و   ند ک   قصاص   را   نفر   یک 

 ست. ی ن   مسموع   قسامه ۀ  اقام   از   ب، پس ک مرت   انفراد   به   اقرار   از   ی شاک   : در خصوص نکته قب. رجوع 566نکته  
  به   ت ی قسامه، جنا   د، با ی نما   را   ت ی جنا   ارتکاب   در   مشارکت   ی ادعا   ی شتر ی ب   افراد   ه ی عل   کی شا   و   شود   حاص.   افراد   از   ی برخ   ه ی عل   تنها   لوث   چنانچه   : 567نکته  
  فقط  لوث  و  باشد  ی مرد  ی عمد  قت.  در  مرد   سه  ت ک مشار  ی مدع  دم ی ول   ه ک  آن  مانند  شود ی م  اثبات  است  شده  حاص.  لوث  که  ی مورد  ، در ی مدع  ی ادعا  مقدار 

  را   نفر   دو   هر   بخواهد   دم ی ول   است. اگر   ثابت   شان سهم   مقدار   به   دو   آن   ه ی عل   قصاص   نفر، حق   دو   آن   ه ی عل   قسامه   اقامه   از   باشد، پس   آنان   از   نفر   دو   ت ک مشار   ه ی عل 
 بپردازد.   شوندگان قصاص   از   ک ی   هر   به   را   ه ی د   سوم   مرد، دو   سه   ک اشترا   به   خود   اقرار   سبب   به   د ی ند، با ک   قصاص 

ه در  ک   ی سان ک د نکر کرده باشد و  ی شتر را به نحو ترد ی ت افراد ب ک ، شر ابتدا ه از  ک ن ی ست مگر ا ی رفته ن ی شتر پذ ی ت افراد ب ک از اقرار به شر   ی رجوع شاک   : 568نکته  
 رده باشند. ک   اد ی متر سوگند  ک کرده و بر ارتکاب قت. توسط افراد    ی ت نف ی گر را در ارتکاب جنا ی ت افراد د ک ز شر ی اند ن رده ک ان سوگند  ی قسامه ات 

ِّ   صاحبان  از  ی برخ  اگر   : 569نکته 
ِّ   فقط  متهم ۀ کنند، قسام  قسامه  درخواست  متهم  از  ه ی د  ا ی  قصاص  حق 

ِّ  و  کند می  ساقط  را  نندگان ک مطالبه  حق 
  گران ی د  حق 

  ا ی   آنها   خود   به   مورد   حسب   را   اول   گروه   ه ی د   قصاص، سهم   ی فا ی است   از   ش ی پ  د ی نند، با ک   اثبات   را   قصاص   موجب   بتوانند   اگر   و  است   محفوظ   شان ی ادعا   اثبات   ی برا 
 بپردازند.   ب ک مرت   به 

  ی آن، ادعا   ات ی خصوص   ا ی   ت ی جنا   اص. ۀ  دربار   متهم   و   کند   قسامه ۀ  مطالب   او   از   و   نکند   قسامه ۀ  اقام   متهم   ه ی عل   لوث   حصول   رغم ی عل   کی شا   اگر   : 570نکته  
 د. ی نما   علم   عدم   بر   سوگند   ان ی ات ۀ  مطالب   ی و   از   تواند ی م   کی ند، شا ک   علم   عدم 
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  متهم   سوگند   اگر   و   شود ی م   آزاد   ن ی تأم   بدون   ی و   و   متوقف   ی ند، دعو ک   اد ی   سوگند   ت ی جنا   اص.   به   علم   عدم   بر   متهم   اگر   : در خصوص نکته قب. 571نکته  
 . گردد ی م   متوقف   ات ی خصوص   آن   مورد   در   فقط   ی باشد، دعو   ت ی جنا   ات ی خصوص   به   علم   عدم   بر   فقط 

  و   شود ی م   رد  علم   عدم  به   متهم   ی ند، ادعا ک   اد ی   سوگند   او   داشتن   علم   بر   کی شا   و   ورزد   ی خوددار   سوگندخوردن   از   متهم   اگر   قب.   ۀ : در خصوص نکت 572نکته  
 شود. ی م   محکوم   ه ی د   پرداخت   به   نکند   قسامه ۀ  اقام   متهم   اگر   صورت   ن ی ا   د. در ی نما   درخواست   را   قسامه ۀ  اقام   متهم   از   دارد   حق   کی شا 

 است.   ی کاف   آنان ۀ  هم   ی برا   قسامه   یک ۀ  باشد، اقام   متعدد   ی شاک   ه ک   ی صورت   در   : 573نکته  
 است.   رزم   مستق.   قسامه ۀ  یک، اقام   هر   برائت   ی متهمان، برا   تعدد   صورت   : در 574نکته  
 ند. ک   ت ک شر   قسامه   گر، در ی د   متهم   نفع   به   تواند ی م   آنها   از   یک   متهمان، هر   تعدد   صورت   در   : 575نکته  
 شود. ی م   اثبات   است، موجب   شده   حاص.   لوث   ه ک   ی مقدار   به   نسبت   فقط   قسامه   : 576نکته  
  ن ی ا   در   لوث   حصول   ازمند ی ن   آن   در   انفراد   ا ی   ت ی جنا   اب ک ارت   در   ت ک شر   و   ت ی جنا   عمد، خطا، مقدار عمد، شبه   . ی قب   از   ت ی جنا   ات ی خصوص   : اثبات 577نکته  

 است.   ات ی خصوص 
  ب ک مرت   به   ت ی جنا   انتساب   بر   فقط   و   نند ک ن   اد ی   سوگند   ات ی خصوص   آن   سوگندخورندگان، بر   ا ی   نشود   حاص.   لوث   ت ی جنا   ات ی خصوص   به   نسبت   اگر   : 578نکته  
 رد. ی گ ی م   تعلق   ه ی د   و   شود ی م   اثبات   ت ی جنا   ارتکاب   بخورند، اص.   سوگند 
  قاب.   قسامه ۀ  یل وس   به   آنها   از   ک ی   هر   در   لوث   حصول   صورت   در   آن   ات ی شود، خصوص   اثبات   قسامه   جز   به   ی ل ی دل   ت، با ی جنا   ارتکاب   اص.   چنانچه   : 579نکته  
  در   و   شود ی م   اثبات   نه ی ب   با   قت.   اص.   صورت   ن ی ا   در   ه ک   دهد   شهادت   ی عمد   قت.   به   ی گر ی د   و   قت.   اص.   عادل، به   شاهد   دو   از   یکی   ه ک   آن   مانند   است   اثبات 

 گردد. ی م   ثابت   قسامه   اقامه   با   قت.   بودن   ی لوث، عمد   صورت 
  ت ی جنا  او، وقوع  ه ی عل  قسامه  اقامه  و  دم ی ول  ا ی  یه لَ عَ ی  جن مَ ۀ  یل وس  به  ب ک مرت  ن یی تع  از  شود، پس  حاص.  مردد  . ک ش  به  نفر  چند  ا ی  دو  ه ی عل  لوث  اگر  : 580نکته 
 شود. ی م   اثبات 

  صورت   نفر، به   چند   از   یکی ۀ  عهد  بر  ت ی شود، جنا  اقامه   آنان   ه ی عل   گونه ن ی هم   به   قسامه   و   باشد   ثابت   مردد   . ک ش   به   نفر   چند   ا ی   دو   ه ی عل   لوث   اگر   : 581نکته  
 بخورند.   سوگند   خود   برائت   بر   که   خواهد ی م   آنان   از   ی قاض   و   شود ی م   اثبات   مردد 

شود و  ی م   ثابت   ممتنعان   بر   ه ی نند، د ک ن   ی برخ  و   نند ک   اد ی   سوگند   آنان   از   ی برخ  ا ی   ورزند   ی خوددار   سوگندخوردن  از   ی همگ  اگر  : در خصوص نکته قب. 582نکته  
 شود. ی م   م ی تقس   آنان   ان ی م   ی مساو   نسبت   به   ه ی د   باشند، پرداخت   متعدد   ممتنعان   اگر 

 شود. ی م   پرداخت   المال ت ی ب   از   ه ی قت.، د   خصوص   نند، در ک   اد ی   سوگند   خود   برائت   بر   آنان ۀ  هم   اگر   : در خصوص دو نکته قب. 583نکته  
 گردد. ی م   م ی تقس   آنان   ان ی م   ی مساو   نسبت   به   ه ی قت.، د   ر ی غ   خصوص   در   کنند   اد ی   سوگند   خود   برائت   بر   آنان ۀ  هم   اگر   : در خصوص سه نکته قب. 584نکته  
 ند. ک   قسامه   اقامه   د ی با   آنان   از   یک   هر   کند   قسامه   اقامه   درخواست   آنان   از   کی شا   باشد، چنانچه   ثابت   مردد   . ک ش   به   نفر   چند   ا ی   دو   ه ی عل   لوث   اگر :  585نکته  
ممتنعان،    تعدد   صورت   در   و   شود ی م   ثابت   ممتنع   بر   ه ی د   قسامه، پرداخت ۀ  اقام   از   آنان   از   ی برخ   ا ی   همه   ی خوددار   صورت   در   : در مورد نکته قب. 586نکته  

 شود. ی م   م ی تقس   آنان   ان ی م   ی مساو   نسبت   به   ه ی د   پرداخت 
 گردد. ی م   پرداخت   المال ت ی ب   ز ا   ه ی قت.، د   نند، در ک   قسامه   اقامه   ی همگ   اگر   : در مورد دو نکته قب. 587نکته  
 شود. ی نم   ثابت   قت.   سوگند   رار ک ت   است. با   ی مدع   بستگان   و   شاوندان ی خو   از   مرد   پنجاه   ، سوگند ی عمد   قت.   اثبات   ی برا   قسامه   نصاب   : 588نکته  
 شود. ی م   محسوب   نصاب   زن، جزء   خواه   باشد   مرد   ، خواه کی شا   سوگند :  589نکته  
  به   مورد   حسب   د ی صورت، با   ن ی ا   در   که   د ی نما   قسامه   خود، اقامه   برائت   ی برا   د ی با   کند، متهم   قسامه   اقامه   درخواست   متهم   از   کی شا   ه ک   ی صورت   در   : 590نکته  
  نداشتن   با   و   شود ی م   رار ک ت   او   خود   ا ی   آنان   نصاب، توسط   تحقق   تا   باشد، سوگندها   نصاب   از   متر ک   آنان   تعداد   باشد. اگر   داشته   سوگند   ننده ک مقرر، اداء   نصاب   مقدار 

 شود. ی م   تبرئه   و   د ی نما ی م   رار ک ت   را   سوگندها   متهم، خواه مرد باشد خواه زن، همه   سوگند، خود ۀ  اداءکنند 
   با   قصاص   باب   در   مقرر   شرح   ه، به ی د   موجب   ی عمد   قت.   : 591نکته  

َ
   با   ی رعمد ی غ   قت.   و   مرد   پنجاه   م َس ق

َ
  و   لوث   حصول   صورت   در   مرد، تنها   پن    و   ست ی ب   م َس ق

 شود. ی م   ر، اثبات ک من   سوگند   از   ر ی غ   گر ی د   ادله   فقدان 
  قسامه ۀ اقام  با   تواند ی م   یه لَ عَ ی  جن مَ ر، ک من  سوگند   از  ر ی غ  گر ی د  ادله  فقدان  و  لوث  صورت  در  ی رعمد ی غ   و  ی عمد  از  اعم  منافع   و  اعضا  بر  ت ی جنا  در  : 592نکته 

 : کند   مطالبه   را   آن   ه ی د   و   اثبات   را   ادعا   مورد   ت ی ر، جنا ی ز   شرح   به 
 است.   ام. ک   ه ی د   مقدار   به   آن   ه ی د   ه ک   ی ت ی جنا   در   قسم   شش   -الف 

 است.   ام. ک   ه ی د   ششم   پن   آن   ه ی د   ه ک   ی ت ی جنا   در   قسم   پن    -ب 
 است.   ام. ک   ه ی د   دوسوم   آن   ه ی د   ه ک   ی ت ی جنا   در   قسم   چهار   -پ 
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 است.   ام. ک   ه ی د   دوم یک   آن   ه ی د   ه ک   ی ت ی جنا   در   قسم   سه   -ت 
 است.   ام. ک   ه ی د   سوم یک   آن   ه ی د   ه ک   ی ت ی جنا   در   قسم   دو   -ث 
 است.   آن   از   متر ک   ا ی   ام. ک   ه ی د   ششم یک   آن   ه ی د   ه ک   ی ت ی جنا   در   قسم   یک   -ج 

 است.   رزم   شتر ی ب   نصاب   ت ی باشد، رعا   ی قبل   بند   در   مقرر   مقدار   از   متر ک   و   بند   آن   در   مقرر   مقدار   از   ش ی ه، ب ی د   مقدار   چنانچه   فوق   موارد   از   یک   هر   : در 593نکته  
  همان   به   تواند ی زن، م   خواه   باشد   مرد   خواه ،  یه لَ عَ ی  جن مَ رزم،    نفرات   نبودن   صورت   در   اجرای قسامه در اثبات جنایت بر عضو توسط شاکی   مورد   : در 594نکته  
 ند. ک   رار ک ت   را   قسم   اندازه 

  به   تواند ی زن، نم   خواه   باشد   مرد   ، خواه یه لَ عَ ی  جن مَ رزم،    نفرات   نبودن   صورت   در   اجرای قسامه در اثبات جنایت بر نفس توسط شاکی   مورد   : در 595نکته  
 متهم رد کند. ند و باید قسامه را به  ک   رار ک ت   را   قسم   اندازه   همان 
  تبرئه   قسامه   با   ه ی عل ی مدع   صورت   ن ی ا   در   و   ند ک   قسامه ۀ  یه، مطالب عل ی مدع   از   تواند ی ند، م ک ن   قسامه   فوق، اقامه   ب ی ترت   به   ی مدع   با حصول لوث اگر   : 596نکته  

 شود. ی م 
 است.   قصاص   سوگند در قسامه برای اثبات   مقررات   برای اثبات دیه همان   قسامه   در   سوگند   مقررات   : 597نکته  
  مورد   کارشناس   به   ی دسترس   عدم   و   لوث   صورت   در   شود   عضو   منفعت   نقصان   ا ی   زوال   ی مدع   او   ی ول   ا ی   یه لَ عَ ی  جن مَ   شده   واقع   ت ی جنا   اثر   در   هرگاه   : 598نکته  
 شود. ی م   اثبات شد،    ر ک ن   ه ک   ی ب ی ترت   به   قسامه   با   او   ی ول   ا ی   یه لَ عَ ی  جن مَ   ی علم، ادعا   موجب   اختبار   و   ش ی آزما   ان ک ام   عدم   و   وثوق 

،  ی اثبات   . ی دل   فقدان   صورت   افته، در ی نقصان   ا ی   شده زائ.   منفعت   از   ی بخش   ا ی   تمام   بازگشت   به   نسبت   او   ی ول   ا ی   یه لَ عَ ی  جن مَ   و   ب ک مرت   ان ی م   اختالف   در   : 599نکته  
 رسد. ی نم   قسامه   ی اجرا   به   نوبت   و   است   مقدم   سوگند   با   او   ی ول   ا ی   یه لَ عَ ی  جن مَ   قول 

  بازگشت   ی ب، مدع ک مرت   و   د ی نما   فوت   است   نموده   ن یی تع   شده زائ.   منفعت   بازگشت   ی برا   وثوق   مورد   کارشناس   ه ک   ی ام ی ا   در   یه لَ عَ ی  جن مَ   هرگاه   : 600نکته  
  ی اجرا   به   نوبت   و   است   مقدم   سوگند   با   یا اول   ند، قول ک   ثابت   را   خود   ی ادعا   نتواند   ب ک مرت   ه ک   ی صورت   باشند، در   آن   ر ک ت، من ی م   ی ا ی اول   و   بوده   وفات   از   قب.   منفعت 
 رسد. ی نم   قسامه 
 شود. ی م   ثابت   آنان   سهم   به   نسبت   ه ی بخورند، د   سوگند   یا اول   از   ی برخ   تنها   : در خصوص نکته قب. چنانچه 601نکته  
 شود. ی م   ت ی رعا   است   شده   ر ک ن   سوگند   ان ی ات   ی که برا   مقرر   ط ی شرا ۀ  قسامه، هم   در   : 602نکته  
 ، کافی است. کند می   اد ی   سوگند   آن   بر   چه   آن   به   ی و   علم   و   باشد   بوده   ت ی جنا   ارتکاب   شاهد سوگند،  ۀ  اداءکنند   ست ی ن   رزم   : 603نکته  
 است.   نباشد، معتبر   آن   برخالف   ی معتبر   . ی دل   تا   سوگند   ننده ک ادا   ی سو   از   علم   ی ادعا   و   بداند   را   سوگند   ننده ک اداء   علم   ، منشأ ی قاض   ست ی ن   : رزم 604نکته  
 است.   بالمانع   سوگند   ننده ک اداء   از   ی قضائ   مقام   ی بررس   و   ق ی تحق   صورت   هر   : در 605نکته  
  موضوع  ی بررس  به  موظف  ی قضائ  خورد، مقام ی م   سوگند   ی تبان  با  ا ی  گمان   و   ظن  اساس  بر   و  علم   سوگند، بدون  ننده ک اداء  ه ک   باشد  آن  احتمال  اگر :  606نکته  

 است.   معتبر   ی و   نشود، سوگند   احراز   شده   اد ی   ، امور ی بررس   از   پس   است. اگر 
 باشد.   ت، موجه ی جنا   وقوع   بر   آنان   اطالع   احتمال   که   باشند   ی کسان   از   سوگند   نندگان ک اداء   است   رزم   : 607نکته  
  ان ی ب   سوگند   نندگان ک ادا   ی برا   را   آن   در   ه ی تور  جواز   عدم   و   دروغ   سوگند   ی اخرو   افات ک م   و   ی قانون   قسامه، مجازات   ی اجرا   از   ش ی پ   تواند ی م   ی قاض   : 608نکته  

 ند. ک 
 شود. ی م   باط.   گردد، قسامه   اثبات   قسامه   ط ی شرا   حکم، فقدان   صدور   از   ش ی پ   و   قسامه ۀ  اقام   از   پس   اگر   : 609نکته  
 شود. ی م   باط.   قسامه   شود   افت ی   قسامه   برخالف   ی معتبر   . ی حکم، دل   صدور   از   ش ی پ   و   قسامه ۀ  اقام   از   پس   : اگر 610نکته  
  موارد   از   و موضوع   شود ی م   باط.   گردد، قسامه   اثبات   قسامه   ط ی شرا   فقدان   ا ی   و   شود   افت ی   قسامه   خالف   بر   ی معتبر   . ی حکم، دل   صدور   از   پس   : اگر 611نکته  

 است.   ی دادرس ۀ  اعاد 
  دروغ   ا ی   کنند   عدول   سوگندشان   سوگند، از   نندگان ک اداء   از   ی برخ   که   آن   مانند   شود   ثابت   سوگندها   از   ی برخ   ا ی   همه   حکم، بطالن   صدور   از   پس   اگر   : 612نکته  
 . است   ی دادرس ۀ  اعاد   جهات   از   شود، مورد   ثابت   م ک ح   ننده ک صادر   دادگاه   ی سوگند، برا   نبودن   علم   ی رو   از   ا ی   سوگند   بودن 

 کند.   د ی تجد   متهم   ه ی عل   را   ی قسامه، دعو   ا ی   نه ی ب   با   تواند ی نم   ی متهم، شاک   توسط   قسامه   اقامه   از   پس   : 613نکته  
ِّ   صاحب   : 614نکته  

  گذشت   مال   ا ی   حق   برابر   مصالحه، در   با   ا ی   ی مجان   طور   به   تواند ی م   م ک ح   ی اجرا   ا ی   ی دگ ی ب، رس ی تعق   مراح.   از   مرحله   هر   در   قصاص   حق 
 کند. 

  سبب   ت ی نها   در   ت ی جنا   د، چنانچه ی نما   ب ک مرت   قت.   به   اقدام   ه ک   ی صورت   در   و   ند ک   قصاص   را   ب ک ، مرت یه لَ عَ ی  جن مَ   فوت   از   ش ی پ   تواند ی نم   دم ی ول :  615نکته  
 است.   قصاص   مستحق   نشود   یه لَ عَ ی  جن مَ   فوت 
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  سبب   ت ی نها   در   ت ی جنا   د، چنانچه ی نما   ب ک مرت   قت.   به   اقدام   ه ک   ی صورت   در   و   ند ک   قصاص   را   ب ک ، مرت یه لَ عَ ی  جن مَ   فوت   از   ش ی پ   تواند ی نم   دم ی : ول 616نکته  
صورت،    این   در   که   است   الدم مهدور   مرتکب   دارد   اعتقاد   دم ولی   ه ک   ی مورد   در   شود؛ مگر ی م   قانون، محکوم   در   مقرر   ر ی تعز   دم به ولی شود    یه لَ عَ ی  جن مَ   فوت 

 نیست.   قصاص   مستحق 
ِّ ی ا ی اول   تعدد   صورت   در   : 617نکته  

 است.   ثابت   جداگانه   طور   به   آنان   از   یک   هر   ی برا   قصاص   دم، حق 
ِّ   که   او   زوجه   ا ی   زوج   جز   به   است   مقتول   ورثه   دم، همان ی ول :  618نکته  

 ندارد.   قصاص   حق 
ِّ   : 619نکته  

 برد. ی م   ارث   آن   از   ز ی ن   مقتول   شود، همسر   مصالحه   ی حق   ا ی   مال   به   ا ی   شود   ه ی د   به   . ی علت، تبد   هر   قصاص، به   اگرحق 
 برد. ی م   باشند، ارث ی م   ه ی د   خواهان   ه ک   ی سان ک   ه ی د   سهم   مقتول، از   باشند، همسر   ه ی د   خواهان   ی برخ   و   قصاص   دم، خواهان ی ا ی اول   از   ی برخ   : اگر 620نکته  
ِّ   : 621نکته  

 رسد. ی م   ارث   به انون مجازات اسالمی  ق   مندرج   شرح   قصاص، به   حق 
ِّ   صاحب   هرگاه   : 622نکته  

ِّ ک   فوت   قصاص   حق 
 باشد.   یه لَ عَ ی  جن مَ   همسر   اگر   ی حت   رسد ی م   او ۀ  ورث   به   قصاص   ند، حق 

ِّ   شان مصلحت   ت ی رعا   با   آنان   ی  باشند، ول   مجنون   ا ی   ر ی آنان، صغ   از   ی برخ   ا ی   دم ی ا ی اول ۀ  هم   ا ی   یه لَ عَ ی  جن مَ   اگر   : 623نکته  
  و   دارد   گذشت   و   قصاص، مصالحه   حق 

 بماند.   منت ر   آنان   افاقه   ا ی   بلوغ   زمان   تا   تواند ی م   ن ی همچن 
  خواهان   مجنون   ا ی   ر ی صغ   ی  ول   که   ی صورت   در   لکن  نند ک   قصاص   را   ب ک مرت   توانند ی باشند، م   قصاص   خواهان   و   عاق.   و   ر ی دم، کب ی ا ی اول   از   ی برخ   : اگر 624نکته 

 کنند.   عم.   او   خواست   مطابق   د ی با   باشد   آنها   ی سو   از   خود   ه ی عل ی مول   ه ی د   سهم   ن ی تأم   ا ی   اداء 
 شود.   متولد   زنده   ه ک   شود ی م   محسوب   دم ی ول   ی صورت   در   ن ی قب. جن   ۀ نکت   مورد   در   : 625نکته  
  مقام  او،  ی نباشد، ول   ی دسترس  او  به  ا ی   و  نشود  شناخته   او   ی ول   ا ی  و   باشد   نداشته  ی ول  است  مجنون  ا ی  ر ی صغ  که  ی دم ی ول   ا ی  یه لَ عَ ی  جن مَ  ا ی  مقتول  اگر :  626نکته  

 . کند می   ض ی تفو   مربوط   ی ها دادستان   به   را   آن   ار ی ، اخت شان ی ا   موافقت   صورت   در   و   ی رهبر   مقام   از   ذان ی است   با   ه ی قضائ ۀ قو   س ی رئ   و   است   ی رهبر 
ِّ  و   د ی آ ی نم  شمار   به  دم ی باشد، ول   ورثه   ، از ی عمد   ت ی جنا  در  یک شر  ا ی  ب ک مرت   اگر   : 627نکته 

ِّ  و   ندارد  ه ی د   و  قصاص  حق 
برد. در  ی نم  ارث  به  ز ی ن   را  قصاص  حق 

 برد. از اموال متوفی ارث نمی   این صورت مرتکب از دیه و 
 ندارد.   ت ی مورد، ور   ن ی ا   باشد، در   آن   در   ک ی شر  ا ی   شود   ی عمد   ت ی جنا   ب ک او، مرت   ی ول   و   باشد   مجنون   ا ی   ر ی دم، صغ ی ول   ا ی   یه لَ َع ی  جن مَ   اگر :  628نکته  
  اگر   و   د ی نما   گذشت   ا ی   قصاص   تواند ی م   دم، تنها ی  ول   ا ی   یه لَ عَ ی  جن مَ نباشد،    ه ی د   فاض.   رد   به   مشروط   قصاص   قصاص، اگر  ِّحق    ثبوت   موارد   در   : 629نکته  

 دارد.   او   ت ی رضا   و   ب ک مرت   با   مصالحه   به   از ی باشد، ن   ه ی د   خواهان 
ِّ   است، صاحب   شونده قصاص   به  ه ی د   فاض.   پرداخت   قصاص، مستلزم   ی اجرا   ه ک   ی موارد   در :  630نکته  

  گرفتن   و   ه ی د  فاض.   رد   با   قصاص   ان ی قصاص، م   حق 
 است.   ر ی مخ   ب ک مرت   ت ی رضا   بدون   لو   و   قانون   در   مقرر   ه ی د 

ِّ   اسقاط   و   دم، گذشت ی  ول   ا ی   یه لَ عَ ی  جن مَ   اگر :  631نکته  
ِّ ک   ی گر ی د   امر   ا ی   المصالحه وجه   پرداخت   به   مشروط   را   قصاص   حق 

شرط،    حصول   تا   قصاص   ند، حق 
 است.   ی باق   او   ی برا 

ِّ   محقق   شرط  ا ی   نباشد   خود   تعهد   دادن   انجام   ا ی  المصالحه وجه  پرداخت   به   قادر   ا ی   حاضر   ب ک مشروط، مرت   گذشت  ا ی  مصالحه   از   پس   اگر : 632نکته  
  نشود، حق 

 باشد.   ز ی ن   تعهد   ندادن   انجام   فرض   شام.   مصالحه   مگر ،  شود ی م   ارجاع   دادگاه   همان   به   ی بررس   ی برا   پرونده   و   است   محفوظ   قصاص 
ِّ   سقوط   آن، موجب   از   پس   ا ی   حکم   صدور   از   ش ی مصالحه، پ   ا ی   گذشت   : 633نکته  

 است.   قصاص   حق 
 ست. ی ن   رفته ی پذ   گذشت   از   رجوع   : 634نکته  
 است.   قصاص   ند، مستحق ک   قصاص   را   ب ک گذشت، مرت   از   دم، پس ی ول   ا ی   یه لَ عَ ی  جن مَ   : اگر 635نکته  
ِّ   فوت، از   از   ش ی پ   و   ت ی جنا   وقوع   از   پس   تواند ی م   یه لَ عَ ی  جن مَ عمدی،    ات ی جنا   ر ی سا   و   قت.   در   : 636نکته  

  دم ی ا ی اول   و   د ی نما   مصالحه   ا ی   رده ک   گذشت   قصاص   حق 
 شود. ی م   پنجم »تعزیرات« محکوم   تاب ک   در   مقرر   ر ی تعز   به   مرتکب   کنند، لکن   ه ی د   ا ی قصاص  ۀ  مورد، مطالب   او، حسب   فوت   از   پس   توانند ی نم وارثان    و 

  ده ی رس   قت.   به   نفر   دو   نفر، توسط   دو   ه ک   ن ی ا   مانند   باشد   مردد   ی قاتل   هر   مقتول   ن ک باشد، ل   ثابت   نفر   چند   ا ی   دو   جانب   از   عمد   ی ها قت.   وقوع   اگر   : 637نکته  
 شوند. ی م   قصاص   قات.   دو   باشند، هر   قصاص   مقتول، خواهان   دو   هر   ی ا ی اول   است، اگر   شده   شته ک   قات.   دام ک   دست   به   دام ک   هر   که   نشود   اثبات   و   باشند 
ۀ  ی د  از  ش ی ب  بان ک مرت  ه ی د  و  نباشند   سان یک ه، ی د  ن ر  از  یه لَ عَ ی  جن مَ  دو  و  باشند  قصاص   ، خواهان یه لَ َع ی  جن مَ  دو  هر   ی ا ی اول  در مورد نکته قب.، اگر : 638نکته 

  ن ی ا  در  ه ک  بپردازد  را   ام. ک  ه ی د  نصف   د ی با  زن  ی سو  از  قصاص  باشد، خواهان  مقتول، زن   دو  از  یکی  و   باشند  قات.، مرد  دو   هر   ه ک  ن ی ا   باشد، مانند   هم ی عل ی  مجن 
 شود. ی م   م ی تقس   ی مساو   نسبت   به   بان ک مرت   ان ی م   مذکور   ه ی د   زن، فاض.   قت.   ب ک مرت   نبودن   مشخص   سبب   صورت، به 
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  ده ی رس   قت.   به   نفر   دو   نفر، توسط   دو   ه ک   ن ی ا   مانند   باشد   مردد   ی قاتل   هر   مقتول   ن ک باشد، ل   ثابت   نفر   چند   ا ی   دو   جانب   از   عمد   ی ها قت.   وقوع   : اگر 639نکته  
ِّ   هر   مقتول، به   دو   از   یکی   ی ا ی اول   است، اگر   شده   شته ک   قات.   دام ک   دست   به   دام ک   هر   که   نشود   اثبات   و   باشند 

  ساقط   را   آن   ا ی   باشند   نداشته   قصاص   سبب، حق 
ِّ ک 

 شود. ی م   . ی تبد   ه ی د   قات.، به   نبودن   مشخص   سبب   به   ز ی ن   گر ی د   مقتول   ی ا ی اول   قصاص   نند، حق 
اگر 640نکته   از   عمدی   جنایت   وقوع   :  ل   ثابت   نفر   چند   ا ی   دو   جانب   بر عضو    از   ک ی   هر   بر   وارده   ی ها ت ی جنا   اگر   باشد   مردد   جنایت   هر   مسئول   ن ک باشد، 

 شوند. ی م   قصاص   قات.   دو   باشند، هر   قصاص   مقتول، خواهان   دو   هر   ی ا ی اول و    یکسان باشد   ی گر ی د   ی ها ت ی باجنا   هم ی عل ی  مجن 
  ه ی د   از   ش ی ب   بان ک مرت   ه ی د   و   نباشند   سان یک ه،  ی د   ن ر   از   یه لَ َع ی  جن مَ   دو   و   باشند   قصاص   ، خواهان یه لَ عَ ی  جن مَ   دو   هر   ی ا ی اول   در مورد نکته قب.، اگر :  641نکته  

  ن ی ا  در  ه ک  بپردازد  را   ام. ک  ه ی د  نصف   د ی با  زن  ی سو  از  قصاص  باشد، خواهان  مقتول، زن   دو  از  یکی  و   باشند  قات.، مرد  دو   هر   ه ک  ن ی ا   باشد، مانند   هم ی عل ی  مجن 
 شود. ی م   م ی تقس   ی مساو   نسبت   به   بان ک مرت   ان ی م   مذکور   ه ی د   زن، فاض.   قت.   ب ک مرت   نبودن   مشخص   سبب   صورت، به 

اگر 642نکته   از   عمدی   جنایت   وقوع   :  ل   ثابت   نفر   چند   ا ی   دو   جانب   بر عضو    از   ک ی   هر   بر   وارده   ی ها ت ی جنا   اگر   باشد   مردد   جنایت   هر   مسئول   ن ک باشد، 
ِّ   هر   مقتول، به   دو   از   یکی   ی ا ی اول   یکسان باشد، اگر   ی گر ی د   ی ها ت ی جنا   با   هم ی عل ی  مجن 

ِّ ک   ساقط   را   آن   ا ی   باشند   نداشته   قصاص   سبب، حق 
  قصاص   نند، حق 

 شود. ی م   . ی تبد   ه ی د   مسئول جنایت، به   نبودن   مشخص   سبب   به   ز ی ن   گر ی د   مقتول   ی ا ی اول 
اگر 643نکته   از   عمدی   جنایت   وقوع   :  ل   ثابت   نفر   چند   ا ی   دو   جانب   بر عضو    از   ک ی   هر   بر   وارده   ی ها ت ی جنا   اگر   باشد   مردد   جنایت   هر   مسئول   ن ک باشد، 

  . ی تبد   ه ی د   به   و   است   ی منتف   ز ی ن   باشند   قصاص   خواهان   هم ی عل ی  مجن ۀ  هم   که   ی فرض   در   ی حت   قصاص   امکان   باشد،   متفاوت   ی گر ی د   ی ها ت ی جنا   با   هم ی عل ی  مجن 
 شود. ی م 

 شود.   پرداخت   مستحق   به   اجرای قصاص   از   باید قب. : فاض. دیه  644نکته  
  قت.   در   ک ی ها، شر ب ی آس   ن ی ا   نندگان ک وارد   فقط   شود   او   قت.   موجب   ها ب ی آس   از   ی برخ   تنها   و   نند ک   وارد   یه لَ عَ ی  جن مَ   بر   را   یی ها ب ی ، آس ی ا عده   اگر   : 645نکته  

 شوند. ی م   وم ک مح   ه ی د   پرداخت   ا ی   عضو   قصاص   مورد، به   حسب   گران ی د   و   باشند ی م 
 باشد.   محض   ی خطا   ا ی   ی عمد ، شبه ی عمد   مورد   حسب   شرکا   از   یک   هر   به   نسبت   تواند ی گر، م ی د   ت ی جنا   هر   ا ی   قت.   : 646نکته  
ِّ   نبودن   ثابت   : 647نکته  

او،    به   نسبت   ت ی جنا   بودن   ی رعمد ی غ   ا ی   قصاص   در   معتبر   ط ی شرا   از   ی شرط   فقدان   .، مانند ی دل   هر   شرکا، به   از   ی بعض   بر   قصاص   حق 
ِّ   مانع 

 دارند.   را   خود   حکم   ا ک شر   از   ک ی   هر   و   ست ی ن   شرکا   گر ی د   بر   قصاص   ازحق 
  موجب   یی تنها   به   سابق   ب ی آس   چه   اگر   است   دوم   نفر   همان   قات.   برساند   قت.   به   را   او   ی گر ی د   آن   از   بعد   و   ند ک   وارد   ی شخص   به   ی ب ی آس   ی س ک   هرگاه   : 648نکته  
 شود. ی م   وم ک مح   عضو   قصاص   به   فقط   ی اول   و   د ی گرد ی م   مرگ 

  حال   ن ی ا   در   و   بماند   ی باق   او   در   ات ی ح   رمق   ن ی آخر  تنها   و   دهد   قرار   مرده   م ک ح   در   را   ی و   که   ی ا گونه   به   کند   وارد   ی شخص   به   ی ب ی آس   ی کس   هرگاه   : 649نکته  
 گردد. ی م   وم ک مح   ت ی م   بر   ت ی جنا   مجازات   به   دوم   نفر   و   شود ی م   قصاص   اول   نفر   دهد   ان ی پا   او   رمستقر ی غ   ات ی ح   به   ی رفتار   انجام   با   ی گر ی د 

  د ی با   گران ی د   و   کند   قصاص   را   ی عمد   ت ی جنا   در   ا ک شر   از   یکی   تواند ی م   دم ولی   یا   یه لَ عَ ی  جن مَ مورد،    ، حسب ی عمد   ت ی جنا   در   ت ک شر   موارد   در :  650نکته  
 بپردازند.   شونده قصاص   به   را   ه ی د   از   خود   سهم   بالفاصله 

  ه ک ن ی ا   بر   ند، مشروط ک   قصاص   را   آنان   از   یکی   از   ش ی ب   ا ی   شرکا   همه   تواند ی م   دم ی ول   یا   یه لَ عَ ی  جن مَ مورد،    ، حسب ی عمد   ت ی جنا   در   ت ک شر   موارد   : در 651نکته  
  ز ی ن   شود ی نم   قصاص   ه ک   شرکا   از   یک   نباشند، هر   شرکا ۀ  هم   شوندگان قصاص   بپردازد. اگر   شوندگان قصاص   قصاص، به   از   ش ی پ   را   آمده   د ی پد   ت ی جنا   بر   مازاد   ه ی د 
 بپردازد.   ا ک شر   تعداد   نسبت   به   را   ت ی جنا   ه ی د   از   خود   سهم   د ی با 

ِّ   از  و   باشد   شرکا   از   ی برخ  قصاص   دم، خواهان ی ول  ا ی   یه لَ عَ ی  جن مَ   : اگر 652نکته  
  د، در ی نما   مصالحه   آنان   با   ا ی   ند ک   گذشت   ی مجان   گر ی د   ی برخ   به   نسبت   خود   حق 

 بپردازد.   شوندگان قصاص   به   را   آنان   ه ی د   قصاص، مازاد   از   ش ی پ   د ی باشد، با   شان ت ی جنا   سهم   از   ش ی ب   شوندگان قصاص   ه ی د   ه ک   ی صورت 
 ا ی  برساند  قت.  به  عمداً  را  ی ، مسلمان ی رمسلمان ی غ  ا ی  را  ی ، مرد ی زن  ه ک  ن ی ا  مانند  باشد  ب ک مرت  در  ت ی جنا  آن  مقاب.  ه ی د  از  ش ی ت، ب ی جنا  ه ی د  هرگاه   : 653نکته  
ِِّ  حق  باشد، صاحب  نفر  ک ی  ب ک مرت  کند، اگر  قطع  را  ی و  دست  باشند،    متعدد   بان ک مرت   اگر   و   ندارد   را   ه ی د   فاض.   گرفتن   قصاص، حق   بر   افزون   قصاص ِ 

ِّ  صاحب 
ت،  ی جنا  ه ی د   اندازه  به  تواند ی م  ن ی کند. همچن  قصاص  را  ی آنان، همگ  به  ت ی جنا  ه ی د  بر  شوندگان قصاص  ه ی د  مازاد  پرداخت  از  پس  تواند ی م  قصاص  حق 

پردازند.  ی م   شوندگان قصاص   به   را   ت ی جنا   از   خود  ه ی د   سهم   شوند، ی نم   قصاص   که   یی صورت، شرکا   ن ی ا   در   نپردازد، که   ی ز ی چ   و   کند   ت، قصاص ی جنا   در   شرکا   از 
ِّ  ن، صاحب ی ا  بر  افزون 

  صاحب  ن ک ل  رد ی بگ   شرکا  گر ی د  از  را   ه ی د  فاض.  و  کند  است، قصاص  ت ی جنا  ه ی د  از  متر ک   اش ه ی د  که  را   آنان  از  ی ک ی  تواند ی م   قصاص  حق 
 ِّ
ِّ   صاحب   اگر   ن ی د. همچن ی نما   مصالحه   شتر ی ب   مقدار   بر   ه ک   ی صورت   در   کند، مگر   مطالبه   ک ی   هر   از   را   مقدار   ن ی ا   از   ش ی ب   تواند ی نم   قصاص   حق 

  قصاص   حق 
  او   به   را   ت ی جنا   از   سهمش   به   نسبت   شونده قصاص ۀ  ی د   فاض.   د ی با   باشد، نخست   است   ت ی جنا ۀ  ی د   از   ش ی ب   شان مجموع   ه ی د   که   آنان ۀ  هم   قصاص   خواهان 
 د. ی نما   قصاص   سپس   و   بپردازد 
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  ث ی ح   از   قانون   گر ی د   مواد   مطابق   صورت   ن ی ا   ر ی غ   در   و   قصاص   قانون،   در   مقرر   ط ی شرا   ر ی سا   وجود   و   دم ی ول   ی تقاضا   صورت   در   ی عمد   قت.   مجازات   : 654نکته  
 گردد. ی م   عم.   ر ی تعز   و   ه ی د 

ه  ک   ی قصاص نشود در صورت ا به هر علت  ی رده باشد و  ک از قصاص گذشت    ی داشته ول   کی ا شا ی نداشته    کی ب قت. عمد شود و شا ک س مرت ک هر :  655نکته  
 د. ی نما ی وم م ک ب را به حبس از سه تا ده سال مح ک گران گردد دادگاه مرت ی ا د ی ب  ک مرت   ی جرِّ م تَ ی ا ب ی ت جامعه  ی انت و امن ی موجب اخالل در ن م و ص   ی اقدام و 
ِّ   شته ک   عمداً   ی مسلمان   زن   هرگاه   : 656نکته  

  را   ام. ک   ه ی د   قصاص، نصف   از   ش ی پ   د ی با   دم ی باشد، ول   مسلمان   قات.، مرد   اگر   ن ک ل   است   ثابت   قصاص   شود، حق 
 شود. ی م   قصاص   ی ز ی چ   پرداخت   باشد، بدون   رمسلمان ی غ   قات.، مرد   اگر   و   بپردازد   او   به 

 است.   رزم   آنها   ه ی د   التفاوت مابه   رمسلمان، پرداخت ی غ   زن   قت.   سبب   به   رمسلمان ی غ   مرد   قصاص   : در 657نکته  
  و   گر ی د   مقتورن   ی ا ی اول   ت ی رضا   گرفتن   بدون   و   یی تنها   به   توانند ی م   مقتورن   از   یک   هر   دم ی ا ی برساند، اول   قت.   به   عمداً   را   نفر   چند   ا ی   نفر، دو   یک   اگر   : 658نکته 
 نند. ک   قصاص   به   اقدام   آنان   به   ه ی د   از   ی سهم   پرداخت   بدون 

  بپردازد، قصاص   ی ا ه ی د   ه ک   ن ی ا   بدون   باشند، قات.   قصاص   مقتورن، خواهان ۀ  هم   دم ی ا ی اول   و   برساند   قت.   به   عمداً   را   نفر   چند   ا ی   نفر، دو   یک   اگر :  659نکته  
 شود. ی م 

گر،  ی د   مقتورن   ا ی   مقتول   دم ی ا ی اول   و   باشند   قصاص   مقتورن، خواهان   از   ی برخ   دم ی ا ی اول   برساند، اگر   قت.   به   عمداً   را   نفر   چند   ا ی   نفر، دو   یک   : اگر 660نکته  
ِّ   از   گذشت   مقاب.   در   آنان   به   ه ی د   پرداخت   به   قات.   موافقت   صورت   باشند، در   ه ی د   خواهان 

  بدون   و   شود ی م   پرداخت   قات.   اموال   از   آنان   ه ی شان، د قصاص   حق 
ِّ   موافقت 

 ندارند.   را   اموالش   ا ی   و   او   از   ه ی د   أخذ   قات.، حق 
  خواه   شود   ه، واقع ک م   حرم ۀ  محدود   در   ا ی   الحجه« ی ن   و   القعده ی حرام »محرم، رجب، ن   ی ها ماه   در   دو   هر   یه لَ عَ ی  جن مَ   فوت   و   ب ک مرت   رفتار   هرگاه   : 661نکته  

 گردد. ی م   افزوده   ز ی ن ه  ی د   سوم یک نفس،  ۀ  ی د   بر   باشد، عالوه   ی رعمد ی غ   خواه   ی عمد   ت ی جنا 
 ست. ی ن   ه ی د   ظ ی تغل   م ک ح   مشمول ک  متبر   و   مقدس   ی ها زمان   و   ها ان ک م   ر ی : سا 662نکته  
  ی شرع   مغرب   با   و   ، شروع ی الران ی جماد   ماه   روز   ن ی آخر   ی شرع   مغرب   از   ه ک   رجب   ماه   مانند   است   ی شرع   حرام، مغرب   ی ها ماه   ان ی پا   و   شروع   ار ی : مع 663نکته  

 . رسد ی م   ان ی پا   به   رجب   ماه   روز   ن ی آخر
 ست. ی ن   رمسلمان ی غ   و   مسلمان   و   مرد   و   ربالغ، زن ی وغ   بالغ   ان ی م   ی فرق   ه ی د   ظ ی تغل   م ک ح   در   : 664نکته  
 است.   ظ ی تغل   م ک ح   روح، مشمول   ش ی دا ی پ   از   پس   ن ی جن : سقط 665نکته  
 است.   ی جار   ز ی ن   باشد   ه ی د ۀ  کنند پرداخت   المال ت ی ب   ا ی   عاقله   ه ک   ی موارد   ه، در ی د   ظ ی : تغل 666نکته  
 است.   ی جار   قواعد تغلیظ دیه   ز ی ن   شود ی م   پرداخت   ه ی د   آن   جواز   عدم   ا ی   قصاص   ان ک ام   عدم   علت   به   ه ک   ی عمد   قت.   : در 667نکته  
 ست. ی ن   ی جار   منافع   و   اعضاء   بر   ت ی جنا   در   و   است   نفس   قت.   مخصوص   ه ی د   ظ ی تغل   : 668نکته  
مذکور،   مکان  زمان یا  در  قات.  یا  باشد  شده  واقع مکرمه ۀ مک  حرم  در  الحجه( یا نی  و  القعده های حرام  محرم، رجب، نی ماه  یکی از  در  قت.  اگر  : 669نکته 

 شود. نمی   تغلیظ   دیه   باشد، فاض.   قات.   به   دم ولی   سوی   از   دیه   فاض.   پرداخت   مستلزم   قصاص   و   گردد   قصاص 
 شود. نمی   تغلیظ   پردازد می   اولیاء   دیگر   به   دم ولی   ای که : دیه 700نکته  
  دم ولی  شونده یا قصاص   به   مورد   جنایت، حسب   از   شان سهم   علت  قات.، به   ی شرکا   ای که در نکته قب. باشد، دیه   مذکور   مکان  زمان یا   در   قت.   : اگر 701نکته  

 شود. می   پردازند، تغلیظ می   آنان   دو   هر   به   و یا 
  مطابق  صورت   ن ی ا  ر ی غ  در  و  قانون، قصاص  در  مقرر  ط ی شرا  ر ی سا  وجود   و  او  ی ول  ا ی  یه لَ عَ ی  جن مَ  ی تقاضا  صورت  در  عضو  بر   ی عمد  ت ی جنا  مجازات  : 702نکته  
 گردد. ی م   عم.   ر ی تعز  و   ه ی د   ث ی ح   از   قانون 

ا فقدان  ی   ی به مرض دائم  ی ا منته ی از اعضا    ی ارافتادن عضو ک ا از ی ستن  ک ا ش ی ه موجب نقصان  ک وارد آورد  ی ا ضرب ی جرح   ی گر ی س عمدًا به د ک هر  : 703نکته    
انت و  ی موجب اخالل در ن م و ص  ی ان نداشته باشد چنانچه اقدام و ک ه قصاص ام ک   ی گردد در موارد  یه لَ عَ ی  جن مَ ا زوال عق. ی ا منافع ی از حواس  یکی ا نقص  ی 

تَ ی ا ب ی ت جامعه  ی امن  ز  ی ه ن ی ب به پرداخت د ک مرت   یه لَ عَ ی  جن مَ وم خواهد شد و در صورت درخواست  ک مح   6حبس درجۀ  گران گردد به  ی ا د ی ب  ک مرت   ی جرِّ م 
 شود. ی وم م ک مح 

 است.   منافع   بر   وارد   ی ها صدمه   و   عضو، جرح   قطع   مانند   قت.   از   متر ک   ب ی آس   هر   از   عبارت   عضو   بر   ت ی جنا   : 704نکته  
  بر  وارد  ت ی جنا  ه ی د  اگر  لکن  شود ی م  وم ک مح  قصاص  ، به کند می  وارد  زن  به  ه ک  ی ب ی آس  سبب  به  مرد  و  برابرند  عضو  قصاص  مسلمان، در  مرد  و  زن  : 705نکته  

  یه لَ عَ ی  جن مَ   ه ک   ی صورت   در   ور ک مذ   م ک شود. ح ی م   اجرا مرد،    به   قصاص   مورد   عضو   ه ی د   نصف   پرداخت   از   پس   باشد، قصاص   ام. ک ۀ  ی د   ثلث   از   ش ی ب   ، مساوی یا زن 
 است.   ی جار   ز ی ن   باشد   رمسلمان ی مردغ   مرتکب   و   رمسلمان ی غ   زن 
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 شود. ی م   ه، قصاص ی د   نصف   پرداخت   بدون   باشد، مرتکب   رمسلمان ی غ   مرتکب، مرد   و   مسلمان   ، زن یه لَ َع ی  جن مَ   : اگر 706نکته  
ِّ ی آ   وجود   به   عضو   چند   ا ی   یک   در   ی متعدد   ی ها ت ی ضربه، جنا   چند   ا ی   یک   علت   به   اگر   : 707نکته 

  و   است   ثابت   جداگانه   طور   ت، به ی جنا   هر   ی برا   قصاص   د، حق 
 ند. ک   قصاص   را   ی بعض   و   گذشت   گر ی د   ی بعض   به   د، نسبت ی نما   مصالحه   مرتکب   با   ی بعض ۀ  ار درب   تواند ی م   یه لَ عَ ی  جن مَ 

  موضحه  جراحت  در  ه ک  آن  مانند  ند ک  قصاص  را   ت ی جنا  از  ی قسمت  ب ک مرت  ت ی رضا  با  تواند ی م  یه لَ عَ ی  جن مَ باشد،  مراتب  ی عضو، دارا  بر  ت ی جنا  اگر :  708نکته 
 د. ی نما   مصالحه   ا ی   گذشت   گر ی د   قسمت   قصاص   از   و   بسنده   مچ   از   دست   قطع   به   آرن    از   دست   قطع   در   و   متالحمه   به 

  و   ند ک   قطع   را   نفر   یک   دست   دو   هر   ه ک   ن ی ا   مانند   نباشد   آنها ۀ  هم   قصاص   امکان   و   ند ک   وارد   نفر   یک   متعدد   ی اعضا   بر   ی عمد   ت ی جنا   ی س ک   هرگاه   : 709نکته  
  ر ی تعز   و   ه ی د   پرداخت   ات، به ی جنا   گر ی د   ی برا   و   شود ی م   دارد، قصاص   امکان   آن   قصاص   که   یی ها ت ی جنا   مقاب.   در   ب ک باشد، مرت   نداشته   شتر ی ب   دست   یک   خود 
 شود. ی م   رات« محکوم ی تعزپنجم »   تاب ک   در   مقرر 

ۀ  هم   ی برا   قصاص   امکان   اگر   و   شود ی م   باشد، قصاص   آنها ۀ  هم   قصاص   امکان   ند، اگر ک   وارد   نفر   چند   ی اعضا   بر   ی عمد   ت ی جنا   ی س ک   هرگاه   : 710نکته  
  ی برا   قصاص، مرتکب   انجام   صورت   در   و   است   مقدم   قصاص   ی فا ی است   است، در   شده   واقع   ی گر ی د   از   ش ی پ   او   بر   ت ی جنا   ه ک   اول   یه لَ َع ی  جن مَ   نباشد   ات ی جنا 
باشد،    زمان   یک   ت، در ی جنا   دو   وقوع   شود. اگر ی م   رات« محکوم ی »تعزپنجم    تاب ک   در   مقرر   ر ی تعز  و   ه ی د   پرداخت   به   ست ی ن   آن   قصاص   ی برا   ی محل   که   ی ات ی جنا 
  پرداخت   به  ب ک ست، مرت ی ن  ممکن  قصاص  که  یی ها ت ی جنا  گر ی د  ی قصاص، برا  ی فا ی است  از  پس  و   کنند  قصاص  به  مبادرت  توانند ی م  یه لَ عَ ی  جن مَ  دو  از  یک  هر 

  از   متر ک   ن ک ل   باشد   ی باق   دوم   یه لَ عَ ی  جن مَ   ی برا   قصاص   اول، مح.   قصاص   از   پس   ه ک   ی صورت   شود. در ی م   رات« محکوم ی پنجم »تعز   تاب ک   در   مقرر   ر ی تعز  و   ه ی د 
  آنگاه   و   ی س ک  راست   دست   انگشت   ب، نخست ک مرت   ه ک   ن ی ا   مانند   رد ی بگ   ه ی د   را   التفاوت مابه  و   کند   قصاص   را   موجود   مقدار   تواند ی باشد، م   او   از   ت ی جنا   مورد   عضو 
  دوم   یه لَ عَ ی  جن مَ او،    قصاص   ی اجرا   با   و   است   مقدم   قصاص   ی اجرا   در   اول   یه لَ عَ ی  جن مَ صورت،    ن ی ا   در   ه ک  باشد   کرده   قطع   را   ی گر ی د   شخص   راست   دست 

 رد. ی بگ   او   از   ز ی ن   را   خود   انگشت   ه ی د   و   کند   قصاص   را   ب ک مرت   راست   دست   تواند ی م 
 : شود   ت ی رعا   د ی ر، با ی ز  ط ی قصاص، شرا   ی عموم   ط ی شرا   بر   عضو، عالوه   قصاص   در   : 711نکته  

 باشد.   یکی   ت ی جنا   مورد   قصاص، با   مورد   عضو   مح.   -الف 
 باشد.   ی ت، مساو ی جنا   مقدار   با   قصاص   -ب 
 نباشد.   گر ی د   عضو   بر   صدمه   ا ی   مرتکب   تلف   خوف   -پ 
 نباشد.   ناسالم   عضو   مقاب.   سالم، در   عضو   قصاص   -ت 
 نباشد.   ی راصل ی غ   عضو   مقاب.   ، در ی اصل   عضو   قصاص   -ث 
 نباشد.   ناقص   عضو   مقاب.   در   کام.   عضو   قصاص   -ج 

 شود. می   قصاص   پای او   باشد   نداشته   هم   چپ   دست   چنانچه   و   او   چپ   دست   باشد   نداشته   راست   دست   مجرم   صورتی که   : در 712نکته  
 است.   رزم   جراحات   قصاص   عرض، در   و   طول   مقدار   ی تساو   ت ی رعا :  713نکته  
مازاد    به   نسبت   و   کند   ت ی سرا   گر ی د   عضو   به   د ی نبا   باشد، قصاص   یه لَ َع ی  جن مَ   در   ده ی د ب ی آس   عضو   طول   از   متر ک قصاص،    مورد   عضو   طول   : اگر 714نکته  

 شود. ی م   گرفته   ه ی ، د ت ی جنا 
 است.   وارده   ت ی جنا   عنوان   ت، صدق ی جنا   عمق   در   زان ی : م 715نکته  
  ه ی ب، د ک مرت   ت ی رضا   با   ا ی   ند ک   قصاص   تواند ی م   یه لَ َع ی  جن مَ باشد،    ناقص   ا ی   ب، ناسالم ک مرت   عضو   و   باشد   ام. ک   ا ی   ت، سالم ی جنا   مورد   عضو   اگر :  716نکته  

 رد. ی بگ 
  چند   شود، هر ی م   محسوب   سالم   صورت، عضو   ن ی ا   ر ی غ   در   و   فل    عضو   مانند   باشد   رفته   ن ی ب   از   آن   ی اصل   منفعت   که   است   ی ناسالم، عضو   : عضو 717نکته  

 باشد.   ی مار ی ب   ا ی   ضعف   ی دارا 
 شود. ی م   رفل ، قصاص ی غ   وب ی مع   و   ف ی ضع  عضو  ، دربرابر ح ی و صح   ی قو   عضو   : 718نکته  
 شود. ی نم   قصاص   ناقص   عضو   برابر   ام.، در ک   عضو   : 719نکته  
 بپردازد.   را   ه ی د   التفاوت مابه   د ی با   صورت، مرتکب   ن ی ا   در   ه ک   شود ی م   قصاص   ام. ک   عضو   برابر   ناقص، در   : عضو 720نکته  
 است.   انگشت   چند   ا ی   یک   از   ی بخش   فاقد   ا ی   انگشت   چند   ا ی   یک   فاقد   ه ک   ی دست   مانند   باشد   اجزاء   از   ی بخش   فاقد   ه ک   است   ی ، عضو عضو ناقص :  721نکته  
قصاص،    مورد   عضو   در   سالمت   عدم   و   نقصان   که   ی صورت   در   باشند، فقط   ناسالم   ا ی   ناقص   دو   قصاص، هر   مورد   عضو   و   ت ی جنا   مورد   عضو   اگر :  722نکته  
ِّ   ت ی جنا   مورد   عضو   از   شتر ی ب   ا ی   ی مساو 

 است.   ثابت   قصاص   باشد، حق 
 شود. ی م   وم ک مح   أرش   پرداخت   باشد، به   نداشته   مشابه   زائد   مرتکب، عضو   و   باشد   ، زائد ت ی جنا   مورد   عضو   اگر :  723نکته  
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کمتر،    قصاص   به   تواند ی م   یه لَ َع ی  جن مَ   باشد   ممکن   متر ک   مقدار   به   قصاص   و   نباشد   ت، ممکن ی جنا   عمق   و   عرض   و   طول   در   ی تساو   ت ی رعا   اگر :  724نکته  
 رد. ی بگ   را   ت ی جنا   ه ی د   ی جان   ت ی رضا   با   ا ی   و   د ی نما   مطالبه   أرش   را   التفاوت مابه   و   ند ک   اکتفا 

له، شکستگ   ت ی جنا   در   : 725نکته   نقِّ   شود، قصاص ی م   بدن   ورم   ا ی   پوست   رنگ   ر یی تغ   موجب   که   ی صدمات   و   استخوان   ی مأمومه، دامغه، جائفه، هاشمه، م 
 شود. ی م   محکوم   ز ی ن رات«  ی پنجم »تعز   تاب ک   در   مقرر   ر ی تعز   به   ه ی د   پرداخت   بر   عالوه   ب ک مرت   و   است   ساقط 
  در   مقرر   ر ی تعز  به   ه ی د   پرداخت   بر   عالوه   ب ک مرت   و   است   ساقط   باشد، قصاص   داشته   وجود   منافع   ا ی   عضو   قصاص   در   تجاوز   خطر   که   مورد   هر   : در 726نکته  

 شود. ی م   محکوم   ز ی رات« ن ی پنجم »تعز   تاب ک 
  پرداخت   ی و   به   ی ا ه ی د   و   باشد   نداشته   چشم   یک   از   ش ی ب   ب ک مرت   شود، گرچه ی م   ند، قصاص ک ر  کو   ا ی   درآورد   را   ی س ک   چشم   یک   ی شخص   اگر   : 727نکته  

 است.   ی جار   بدن   زوج   ی اعضا ۀ  هم   مورد   در   م ک ح   ن ی شود. ا ی نم 
  را   مرتکب  چشم  یک  تواند ی م  یه لَ َع ی  جن مَ کند،  کور  را  آن  ا ی   دارد، درآورد  چشم  یک  فقط  ه ک  را   ی س ک  است، چشم  دو چشم  ی دارا  ه ک  ی شخص   اگر   : 728نکته 

  قبالً   را   خود   چشم   یک   یه لَ َع ی  جن مَ   ه ک ن ی ا   مگر   رد ی بگ   ام. ک   ه ی د   و   شود   منصرف   مرتکب   چشم   یک   قصاص   از   ا ی   دارد   افت ی در  هم   را   ام. ک   ه ی د   نصف   و   ند ک   قصاص 
  ت ی رضا   با   ا ی   و   ند ک   قصاص   را   مرتکب   چشم   یک   تواند ی م   صورت   ن ی ا   در   ه ک   باشد   داده   دست   است، از   داشته   را   آن   ه ی د   استحقاق   ه ک   ی ت ی جنا   ا ی   قصاص   اثر   در 

 د. ی نما   افت ی در  را   ام. ک   ه ی د   مرتکب، نصف 
  بدون   شود. چنانچه ی م   مرتکب، قصاص   چشم   یی نا ی ب   ببرد، فقط   ن ی ب   از   را   آن   یی نا ی ، ب ی گر ی د   چشم   حدقه   به   رساندن   ب ی آس   بدون   ی شخص   اگر   : 729نکته  

 شود. ی م   وم ک مح   قانون   در   مقرر   ر ی تعز  و   ه ی د   پرداخت   به   مرتکب   و   شود ی م   ه ی د   به   . ی نباشد، تبد   ن ک مم   مرتکب، قصاص   چشم   حدقه   به   ب ی آس 
 شود. ی م   ستند، قصاص ی ن   .، متعارف ک ش   ا ی   و   د ی د   لحاظ   از   ه ک   یی ها چشم   برابر   سالم، در   چشم   : 730نکته  
 شود. ی م   قصاص   نا ی ناب   چشم   ک پل   برابر   در   نا ی ب   چشم   ک پل   ن ک ل   شود ی نم   قطع   مژه   بدون   ک پل   برابر   مژه، در   ی دارا   ک پل   : 731نکته  
 شود. ی م   محسوب   ت ی جنا   شود، دو   یی ا ی بو   زوال   موجب   که   ی ن ی ب   قطع   ا ی   یی شنوا   زوال   موجب   که   گوش ۀ  رل   قطع   : 732نکته  
 باشند.   نداشته   یی شنوا   و   یی ا ی بو   حس   مورد   حسب   گرچه   است   قصاص   گوش، موجب   ا ی   ی ن ی ب   قطع   : 733نکته  
 شود.   ت ی رعا   آنها   مح.   و   مقدار   د ی با   و   است   قصاص   لب، موجب   ا ی   زبان   قطع   : 734نکته  
  زبان   برابر   است، در   رل   ه ک   ی س ک   زبان   ن ک ل   شود ی م   گرفته   ه ی د   و   است   ساقط   ند، قصاص ک   قطع   است   رل   ه ک   را   ی س ک   ا، زبان ی گو   شخص   اگر   : 735نکته  

 شود. ی م   قصاص   یی چشا   حس   بدون   زبان   برابر   در   یی چشا   حس   ی دارا   زبان   و   شود ی م   قصاص   ا ی گو   زبان   و   ی گر ی د   رل 
 شود.   ثابت   کودک   بودن   رل   ه ک آن   مگر   شود ی م   است، قصاص   ده ی نرس   گفتن   سخن   حد   به   هنوز   که   ی کودک   زبان   برابر   در   ا ی گو   زبان   : 736نکته  
 دندان، رزم است.   مح.   در   ی تساو   ت ی آن، رعا   قصاص   در   و   شود ی م   محکوم   قصاص   به   ند ک ب   ا ی   بشکند   را   ی گر ی د   دندان   ی س ک   اگر   : 737نکته  

  در   مقرر   ر ی تعز  به   و   شود ی نم   قصاص   د، مرتکب ی برو   آن   ی جا به   ی سالم   قصاص، دندان  زمان   تا   شود، چنانچه   نده ک   ی گر ی د   توسط  ی س ک   دندان   اگر : 738  ه نکت 
و ی پنجم »تعز  کتاب  اگر ی م   وم ک مح   است   بوده   دندان   بدون   یه لَ عَ ی  جن مَ   ه ک   ی مدت   و   جراحت   أرش   رات«    بر   افزون   باشد، مرتکب   وب ی مع   د ی جد   دندان   شود. 

ر  ی تأخ   به   دندان   دن یی رو   ی برا   متعارف   مدت   به   م ک ح   باشد، صدور   کودک   یه لَ عَ ی  جن مَ   شود. اگر ی م   وم ک مح   ز ی ن   ب ی ع   أرش   پرداخت   مذکور، به   ی ها ت ی وم ک مح 
اگر ی م   پرداخت   ه ی د   صدم یک   دندان   ش ی رو   صورت   در   و   افتد ی م  به   ر ی تعز  بر   افزون   ند، مرتکب ک   فوت   مدت   ن ی ا   در   یه لَ عَ ی  جن مَ   شود.  ۀ  ی د   پرداخت   مذکور، 

 شود. ی م   وم ک مح 
 

  ی ر ی رش ی غ   دندان   ش ی رو   تا   قصاص   ر ی تأخ   و   ی ر ی ش   دندان   قصاص   ن ی ب   یه لَ عَ ی  جن مَ باشد،    ی ر ی رش ی غ   یه لَ َع ی  جن مَ   دندان   و   ی ر ی مرتکب، ش   دندان   اگر  : 739نکته 
 مرتکب، مختاراست.   در 

  ان ک ام   عدم   جهت   به   ه ی د   گرفتن   اگر   و   ست ی ن   یه لَ عَ ی  جن مَ ۀ  عهد   بر   ی ز ی د، چ ی برو   ه ی د   گرفتن   ا ی   قصاص   ی اجرا   از   پس   َعَلیه ی  َمجن   دندان   اگر   : 740نکته  
 شود. ی نم   بازگردانده   ز ی ن   ه ی د   باشد   بوده   قصاص 

ِّ   یه لَ عَ ی  جن مَ د،  ی برو   قصاص   ی اجرا   از   مرتکب، پس   دندان   اگر   : 741نکته  
 ندارد.   را   آن   دوباره   قصاص   حق 

 است.   رزم   او ۀ  یند نما   ا ی   ی رهبر   مقام   قصاص، انن   ی اجرا   در   : 742نکته  
ِِّ  حق  صاحب  حقوق  ت ی رعا  و  اجرا  صحت  بر  ن ارت  ی قصاص، برا  ی اجرا  در  ی رهبر  مقام  از  ذان ی است   : 743نکته     و   است   ی دعو   گر ی د   اطراف   و   قصاص ِ 

ِّ   صاحب   توسط   قصاص   ی فا ی است   ان ک ام   از   ذان، مانع ی است   مراسم   د ی نبا 
ِّ   از   او   شدن   محروم   و   قصاص   حق 

 شود.   خود   حق 
ِّ  آن، حسب  در  مباشرت  و  قصاص  ی اجرا  : 744نکته 

  و  شود ی م  منتق.  شان ی ا  ورثه  به  حق  ن ی آنان، ا  مرگ  صورت  در  که   است  یه لَ َع ی  جن مَ  و  دم ی ول   مورد، حق 
 رد. ی گ   انجام   مربوط   ی فر ی ک   احکام   ی اجرا   واحد   ق ی طر  از   ی رهبر   مقام   از   ذان ی است   از   پس   د ی با 
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ِّ   صاحب   اگر   : 745نکته  
 شود. ی م   وم ک رات« مح ی پنجم »تعز   تاب ک   در   مقرر   ر ی تعز  به   کند   قصاص   به   اقدام   مقررات   خالف   قصاص، بر   حق 

ِّ   او   ی ول   ا ی   یه لَ عَ ی  جن مَ   از   ر ی غ   کس چ ی ه   : 746نکته  
 است.   قصاص   ند، مستحق ک   قصاص   را   او   آنان   انن   بدون   ی کس   اگر   و   ندارد   را   مرتکب   قصاص   حق 

ِّ   هر   در   : 747نکته  
ِّ   مستق.   طور به   آن   صاحبان   از   یک   هر   ی قصاص   حق 

  ببرد   ن ی ب   از   را   گران ی د   حق   د ی نبا   فا ی است   مقام   در   آنان   از   یک   چ ی ه   لکن   دارند   قصاص   حق 
 است.   گران ی د   ه ی د   سهم   ند، ضامن ک   قصاص   ی فا ی است   به   قصاص، مبادرت   خواهان   افراد   گر ی د   موافقت   و   انن   بدون   که   ی صورت   در   و 

ِّ   هر   در   : 748نکته  
  د ی با   است   قصاص   خواهان   که   ی باشند، کس   رده ک  گذشت  مرتکب   قصاص   از   ا ی   باشند   ه ی د   آن، خواهان   صاحبان   از   ی بعض   اگر   ی قصاص   حق 

 بپردازد.   آنان   خود   به   ه ی د   درخواست   صورت   در   و   مرتکب   به   آنان   گذشت   صورت   در   را   گران ی د   ه ی د   سهم   نخست 
ِّ   هر   در   : 749نکته  

 افتد. ی م   ق ی تعو   به   غائب   آمدن   تا   م ک ح   صدور   باشد   وتاه ک   آنان   بت ی غ   مدت   و   باشند   آن، غائب   صاحبان   از   ی بعض   اگر   ی قصاص   حق 
ِّ   هر   در   : 750نکته  

  ی ِّ ول   عنوان   به   ی رهبر   مقام   نباشد   آنان   بازگشتن   به   ی د ی ام   ا ی   و   باشد   ی طورن   بت ی غ   و   باشند   آن، غائب   صاحبان   از   ی بعض   اگر   ی قصاص   حق 
  بت ی غ  زمان  شدن  ی طورن  از  قب.  و  وتاه ک  زمان  گذشت  از  پس  آنها  ی برا  ی رهبر  مقام  نباشد  معلوم  بازگشت  زمان  چنانچه  و  رد ی گ ی م  م ی تصم  آنان  ی جا  به  غائب 
ند،  ی نما  مصالحه  او  با  ا ی  نند ک  حاضران، گذشت  اگر  و  نند ک  دادگاه، قصاص  در  غائبان  سهم  ن ی تأم  از  پس  توانند ی حاضرند، م  که  ی د، کسان ی نما ی م  م ی تصم  اتخان 

 ِّ
  مرتکب   با   ا ی   اند نموده   گذشت   ه ک   را   ی سان ک   ه ی د   سهم   نخست   د ی باشند، با   قصاص   شدن، خواهان   حاضر   از   پس   آنان   اگر   و   است   محفوظ   غائبان   قصاص   حق 

 نند. ک   قصاص   سپس   و   بپردازند   مرتکب   به   اند رده ک   مصالحه 
  ی مسلمان   زن   ه ک   آن   مانند   باشد   ب ک مرت   در   آن ۀ  ی د   از   ش ی ب   یه لَ عَ ی  جن مَ   بر   واردشده   ت ی جنا   ه ی د   و   ند ک   وارد   ی گر ی د   بر   ی ت ی جنا   عمداً   ب ک مرت   اگر   : 751نکته  

ِّ   صاحب   برساند   قت.   به   را   ی مردمسلمان 
 ند. ک   مطالبه   ز ی ن   را   ه ی د   قصاص، تفاوت   بر   افزون   تواند ی نم   قصاص   حق 

ِّ   ثبوت   موارد   در   : 752نکته  
اگر   حق  ِّ   باشد، صاحب   مرتکب   در   آن ۀ  ی د   از   متر ک   یه لَ عَ ی  جن مَ   بر   وارده   ت ی جنا ۀ  ی د   قصاص، 

  تواند ی م   ی صورت   در   قصاص   حق 
 ست. ی ن   ز ی جا   قصاص   ی اجرا   آن   پرداخت   بدون   و   بپردازد   او   به   را   ه ی د   فاض.   نخست   ه ک   ند ک   اجرا   را   قصاص 

  ه، به ی د  فاض.  پرداخت  به  الزام  بر  قصاص مرتکب بدون پرداخت فاض. دیه به او، افزون  به  اقدام  دم و ولی  مخالفت  صورت   در مورد نکته قب. در  : 753نکته  
 شود. ی م   رات« محکوم ی پنجم »تعز   تاب ک   در   مقرر   مجازات 

ِّ   صاحب   ه ک   ی موارد   در   : 754نکته  
ِّ   صاحبان   گر ی د   به   را   ه ی د   از   ی بخش   د ی با   قصاص   ی اجرا   ی برا   قصاص   حق 

  از   ش ی پ   د ی با   آن   بپردازد، پرداخت   قصاص   حق 
ِّ   صاحب   تخلف   صورت   در   و   رد ی گ   صورت   قصاص 

  رات« محکوم ی پنجم »تعز   تاب ک   در   مقرر   مجازات   به   مذکور   ه ی د   پرداخت   بر   امر، افزون   ن ی ا   از   قصاص   حق 
 شود. ی م 

  خواهان   ن ک ل   باشد   قصاص   ی اجرا   در   مصلحت   و  کند   دار حه ی جر  را  ی عموم   احساسات   ا ی   زند   هم   بر   را   ی عموم   ت ی امن   و   ت، ن م ی جنا   ه ک   ی موارد   در   : 755نکته 
با   نداشته   را   قصاص   حق   صاحبان   گر ی د   سهم   ا ی   ه ی د   فاض.   پرداخت   ن ک تم   قصاص  مقدار ی قضائ ه قو   س ی رئ   د یی تأ   و   دادستان   درخواست   باشد،    از   مذکور   ه، 

 شود. ی م   پرداخت   المال ت ی ب 
  جهت   به   ا ی   ه ی د   فاض.   پرداخت   در   ی ناتوان   علت   به   ا ی   موجه   عذر   قصاص، بدون   حق   صاحب   و   است   زندان   قصاص، در   به   وم ک مح   ه ک   ی موارد   در   : 756نکته  
با ی نما   رها   ن ی نامع   ت ی وضع   در   را   ب ک ، مرت یه لَ عَ ی  جن مَ   ا ی   دم ی ول ه  افاق   ا ی   بلوغ   ی برا   انت ار    م، مدت ک ح ۀ  صادرکنند   امر، دادگاه   ن ی ا   از   ه ی عل وم  ک مح   ت ی ا ک ش   د، 
  اقدام   عدم   صورت   کند. در   اقدام   قصاص   ی اجرا   ا ی   گذشت، مصالحه   به   نسبت   مقرر   مهلت   ظرف   تا   کند می   اعالم   قصاص   حق   صاحب   به   و   مشخص   را   ی مناسب 

  و  ی قضائ ۀ حوز  س ی رئ  د یی تأ  و  مناسب  قه ی وث  أخذ  با   آن  زمان  مدت  گذشتن  رات« و ی پنجم »تعز  تاب ک  اساس  بر  ر ی تعز ن یی تع  از   پس  تواند ی م  مدت، دادگاه  ن ی ا  در  او 
 ند. ک   آزاد   را   ب ک قصاص، مرت   حق   صاحب   ی سو   از   ف ی ل ک ت   ن یی تع   تا   استان   ی دادگستر   . ک   س ی رئ 

  چند   آن، هر   صاحب   ت ی رضا   با   ور ک مذ   باشد، طلب   داشته   مرتکب   از   ی قصاص، طلب   حق   صاحب   ا ی   مقتول   اگر   ه ی د   فاض.   پرداخت   لزوم   موارد   در   : 757نکته  
 است.   محاسبه   ه، قاب. ی د   فاض.   عنوان   مرتکب، به   ت ی رضا   بدون 

  و   ببخشد   خود   ی ا ک شر   ا ی   قصاص   حق   صاحب   به   را   آن   تواند ی م   او   و   است   شونده قصاص   به   ت، متعلق ی جنا   ه ی د   از   ا ک شر   ی پرداخت   سهم   ا ی   ه ی د   فاض.   : 758نکته 
 برگرداند.   را   آن   د ی رد، با ی نگ   صورت   قصاص   و   باشد   رده ک   افت ی در   را   آن   اگر   ن ک ل   دهد   انجام   آن   در   ی گر ی د   انه ک مال   تصرف   نوع   هر   ا ی 

  ن ی تضم   ا ی   اداء   بدون قصاص،    حق   نباشد، صاحب  ی کاف   او   ون ی د   ی ادا   ی برا   او   ه ک تر   و  ند ک   قصاص، فوت   حق   ی فا ی است   از   ش ی پ   یه لَ عَ ی  جن مَ   هرگاه   : 759نکته  
  ی ادا   در   د ی شود، با   . ی تبد   ه ی د   به   علت، قصاص   هر   به   اگر  و   ندارد   را   ون ی د   ن ی تضم   ا ی   ادا   ، بدون ی مجان   گذشت   حق   ن ک ل   دارد   را   قصاص   ی فا ی است   ون، حق ی د   آن 

 است.   ی جار   ز ی ن   مقتول   ه ک تر   مورد   در   م ک ح   ن ی شود. ا   صرف   مذکور   ون ی د 
  ضامن   آنان   و   شود ی م   متوقف   کنند، قصاص   گذشت   مرتکب   قصاص   از   آن   ی اجرا   ن ی ح   در   ا ی   قصاص   از   ش ی دم، پ ی ا ی اول ۀ  هم   ا ی   یه لَ َع ی  جن مَ   اگر   : 760نکته  
  ی اجرا   از   ش ی پ   د ی با   قصاص   کنند، خواهان   مصالحه   ا ی   ند ی نما   گذشت   آنان   از   ی برخ   اگر   و   باشند ی است، نم   ده ی رس   ب ک مرت   به   قصاص   ی اجرا   ن ی درح   که   ی خسارات 

 بپردازد.   مرتکب   ا ی   آنان   به   مورد   حسب   را   آنها   قصاص، سهم 
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  به   منجر   که   عضو   بر   ت ی جنا   و   قت.   موارد   در   شود. اگر ی م   الزام   ی و   . ی تحو   به   دهد   ی فرار   است   شده   ی عمد   ت ی جنا   مرتکب   که   را   ی فرد   ی کس   هرگاه   : 761نکته  
باشد،    مرتکب   احضار   به   دهنده ی فرار   الزام   ا ی   ب ک مرت   حضور   در   مؤثر   دهنده ی فرار   است، بازداشت   شده   آن   منافع   از   ی ک ی   رفتن   ن ی ب   از   ا ی   عضو   نقص   ا ی   قطع 

  ی و   ی ر ی دستگ   ا ی   رد ی بم   ی ر ی دستگ   از   ش ی پ   مرتکب   کند. اگر   بازداشت   را   دهنده ی مرتکب، فرار   ی ر ی دستگ   زمان   تا   قصاص   حق   صاحب   درخواست   با   د ی با   دادگاه 
  صورت   در   تواند ی عضو، م   و   نفس   قصاص   موارد ۀ  هم   در   قصاص   حق   صاحب   و   شود ی م   آزاد   دهنده ی دهد، فرار   ت ی رضا   قصاص   حق   صاحب   ا ی   شود   متعذر 
 ند. ک   رجوع   مرتکب   به   آن   افت ی در   ی برا   ه ی د   پرداخت   از   پس   تواند ی م   دهنده ی رد. فرار ی بگ   دهنده ی فرار   ا ی   ی و   اموال   از   را   ه ی او، د   ی ر ی دستگ   تعذر   ا ی   مرتکب   فوت 

  پرداخت   مرتکب   اموال   از   ت ی جنا   ه ی حق، د   صاحب   درخواست   با   نباشد   ممکن   مرتکب   به   ی دسترس فرار،    مرگ یا   علت   ، به ی عمد   ت ی جنا   در   هرگاه   : 762نکته  
آنها    دسترسی به   عدم  عاقله یا  نبود   صورت   در   و   بگیرد   عاقله   از   را   دیه   تواند می  دم عمد، ولی  قت.   خصوص   در   باشد   مالی نداشته   مرتکب  که   صورتی   در   و   شود ی م 
  از   اعم   جنایت   مرتکب   به   ی ه، دسترس ی د   أخذ   از   پس   بود. چنانچه   خواهد   المال بیت   بر   قت.، دیه   غیر   در   و   شود می   پرداخت   المال یت ب   از   آنها، دیه   تمکن   عدم   یا 

  است، لکن   محفوظ   یه لَ عَ ی  جن مَ دم  برای ولی   مورد   حسب   قصاص نباشد، حق   قصاص   از   گذشت   جهت   به   ه ی د   أخذ   که   ی صورت   در   شود   غیرقت.، ممکن   و   قت. 
 برگرداند.   را   شده   گرفته   ه ی قصاص، د   از   قب.   د ی با 

  و  ه ی د  موجب  و  قصاص، ممنوع  از  پس  او  ردن ک  ه رلَ م    و  است  ز ی رساند، جا ی م   قات.  به  را  آزار  ن ی متر ک   ه ک متعارف،  ی ها وه ی ش   به  فقط  نفس  قصاص  : 763نکته 
 . رات« است ی تعزپنجم »   تاب ک   در   مقرر   ر ی تعز

 شود.   قصاص   حم.   وضع   از   ش ی پ   د ی است، نبا   نفس   قصاص   به   وم ک مح   ه ک حامله،    زن   : 764نکته  
 افتد. ی م   ر ی تأخ   به   بماند، قصاص   محفوظ   طف.   ات ی ح   ه ک   ی زمان   باشد، تا   طف.   تلف   م ی ب   حم.   وضع   از   پس   در مورد قصاص نفس زن حامله اگر   : 765نکته  
  ست، قصاص ی ن   ز ی جا   که   ی ا گونه   به   را   ی و   اگر   ن ک است. ل   محفوظ   دم ی ول   ی برا   قصاص   بماند، حق   زنده   نفس، قات.   قصاص   ی اجرا   از   پس   اگر   : 766نکته  

  قصاص  حق   و  دارد  را   او  عضو  قصاص  حق  دم، قات. ی ول  تلف  خوف  عدم  جمله  از  عضو  قصاص  ط ی شرا  به  مشروط  ند ی ب  بب ی آس  قات.  که  ی صورت  باشد، در  کرده 
  دوباره   نخواهد   دم ی ول   اگر   ن ک ل   ند ک   گذشت   ا ی   فاء، مصالحه ی است   را   خود   حق   د ی با   نفس، قات.   قصاص   ی اجرا   از   قب.   ی ول   است   ی باق   دم ی ول   ی برا   ز ی ن   نفس 

  ن ی ا  از  دم ی ول  ت ی شکا  با  نشود  خود  حق  ی فا ی است  و   گذشت، مصالحه  به  حاضر  نفس  قصاص  از  فرار  ی برا  قات.  ندارد. اگر  را  او  قصاص  حق  کند، قات.  قصاص 
  اقدام   عدم   صورت   کند. در   اقدام   عضو   قصاص   مطالبه   ا ی   گذشت، مصالحه   به   مقرر   مهلت   ظرف   تا   کند می   اعالم   قات.   به   و   مشخص   را   ی مناسب   مدت   امر، دادگاه 

 . ، محفوظ است ی جان ۀ  ورث   ی برا   عضو   قصاص   حق   و   گردد ی م   اجرا   نفس   قصاص   او   مطالبه   با   و   شود ی م   محکوم   قانون   در   مقرر   ر ی تعز  به   دم ی مدت، ول   ن ی ا   در   او 
  موجب   و   ممنوع   او   ت ی جنا   مقدار   از   ش ی ب، ب ک مرت   ذاء ی ا   و   باشد   قصاص   ی اجرا   با   مناسب   و   رآلوده ی ز، غ ی ت   د ی با   عضو   قصاص   در   جرح   و   قطع   ابزار   : 770نکته  

 است.   قانون   در   مقرر   ر ی تعز
باشد،    گر ی د   صدمه   ا ی   نفس   به  ت ی سرا   م ی قصاص، ب   در   ه ک   باشد   ی ا گونه   به   ان ک م   و   زمان   ط ی شرا   ا ی   مار ی ، ب اگر مرتکب  در مورد اجرای قصاص عضو   : 771نکته  

 افتد. ی م   ر ی تأخ   به   ت، قصاص ی سرا   م ی ب   شدن   برطرف   تا   صورت   ن ی ا   ر ی غ   شود. در ی م   اجرا   قصاص   و   رفع   امکان، موانع   صورت   در 
  ت ی سرا  و  ند ک   ت ی سرا  ت ی آن، جنا  از  پس  و   شود  اجرا  قصاص  و  باشد   نداشته  وجود  ت ی سرا  به   علم  اگر  ن ک ل  رد ک  اجرا  فوراً  توان ی م  را  عضو  قصاص  : 772نکته 

  را  ی ت ی جنا  ه ی د، د ی با  دم ی ول  نفس  قصاص  ی اجرا   از  ش ی پ  ن ک ل  شود ی م  وم ک مح  عضو  ا ی  نفس  قصاص  مورد، به  حسب  ب ک شود، مرت  محسوب  ی دآمده، عمد ی پد 
  له ی وس   به   که   ی ت ی جنا   ه ی د   به   ب ک شود، مرت   محسوب   ی رعمد ی آمده، غ   د ی پد   ت ی سرا   اگر   و   بپردازد   او   به   است   شده   وارد   ب ک مرت   بر   عضو   قصاص   عنوان   به   ه ک 

 شود. ی نم   کسر   است   شده   قصاص   که   ی مقدار   ه ی د   و   شود ی م   وم ک ، مح است   آمده   د ی پد   ت، ی سرا 
  اد ی ازد  موجب  ا ی  قصاص  ی فا ی است  از  مانع  ه ک  ی ز ی چ   هر  و  شود  ی ر ی گ اندازه  امالً ک  جراحت  حدود  د ی ت، با ی جنا  با   عضو  قصاص  ی تساو  ت ی رعا  ی برا   : 773نکته 

 گردد.   باشد، برطرف   آن 
 ست. ی ن   ضامن   ننده ک شود، قصاص   انجام   ت ی جنا   از   ش ی عضو ب   قصاص   ه ک   شود   آن، موجب   ر ی غ   ا ی   ت ک حر   سبب   به   ب ک مرت   اگر   : 774نکته  
 شود. ی م   وم ک مح   ه ی د   ا ی   قصاص   به   مورد   حسب   باشد   اده ی ز  موجب   ی گر ی د   فرد   ا ی   ننده ک قصاص   اگر   در اجرای قصاص عضو   : 775نکته  
  ی زمان   تا   باشد، قصاص   طف.   بر   ب ی آس   ا ی   تلف   م ی حم.، ب   وضع   از   پس   ا ی   ش ی قصاص، پ   ی اجرا   در   و   باشد   عضو  قصاص   به   وم ک حامله، مح   زن   اگر   : 776نکته  

 افتد. ی م   ر ی تأخ   به   شود   برطرف   مذکور   م ی ب   که 
  حال   در   ت ی جنا   ه ک ن ی ا   مگر   است   یه لَ َع ی  جن مَ   او، حق   عضو   ردن ک   حس ی ب   ا ی   ی و   ردن ک هوش ی ب   عضو، بدون   بر   ت ی جنا   در   ب ک مرت   ردن ک   قصاص   : 777نکته  

 باشد.   افتاده   اتفاق   یه لَ َع ی  جن مَ   عضو   ی حس ی ب   ا ی   ی هوش ی ب 
 است.   ز ی جا   قصاص   ی اجرا   از   پس   او   عضو   ردن ک   حس ی ب   و   ب ک مرت   ردن ک هوش ی ب   و   مداوا   : 778نکته  
 شود. ی نم   ساقط   بزند، قصاص   وند ی پ   را   جداشده   قسمت   یه لَ عَ ی  جن مَ   و   ند ک   قطع   را   ی گر ی د   عضو   از   ی مقدار   ا ی ه  هم   ی شخص   اگر   : 779نکته  
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  ی جهت   هر   به   ه ک   ی موارد   در   ی عمد   ت ی جنا   ا ی منفعت،    ا ی   نفس، عضو   بر   ی رعمد ی غ   ت ی جنا   سبب   به   مقدس   شرع   در   ه ک   است   ی ن ی مع   مال ر،  قد  م    ه ی د   : 780نکته 
 شده است.   ندارد، مقرر   قصاص 

  زان ی م   و   یه لَ عَ ی  جن مَ   سالمت   بر   آن   ر ی تأث   و   ت ی جنا   ت ی ف کی   و   نوع   لحاظ   با   دادگاه   و   است   نشده   ن یی تع   شرع   در   آن   زان ی م   ه ک   است   ر قد  رم  ی غ  ه ی ، د أرش   : 781نکته  
 . کند می   ن یی تع   را   آن   زان ی م   کارشناس   ن ر   جلب   با   و   ر قد  م  ۀ  ی د   ن رگرفتن   در   با   وارده   خسارت 

 شود.   مقرر   ی گر ی د   ب ی ترت انون مجازات اسالمی  ق در    ه ک   ن ی ا   مگر   دارد   ان ی جر  ز ی ن   أرش   مورد   در   ر قد  م    ه ی د   : مقررات 782نکته  
  ه ی د   دم ی ول   ا ی   یه لَ عَ ی  جن مَ   درخواست   صورت   ست، در ی ن   ن ک مم   ا ی   ز ی جا   آن   در   قصاص   ه ک   ی عمد   ت ی جنا   و   محض   ی ، خطا ی عمد شبه   ت ی جنا   : در 783نکته  

 شود.   مصالحه   ی گر ی د   نحو   به   مگر   شود ی م   پرداخت 
 برد. مقتول ارث نمی ۀ  ی د   و   اموال   از   باشد   ی عمد   قت. و    باشد   مقتول ۀ  ورث   از   قات.   ه ک   ی صورت   : در 784نکته  
 برد. برد اما از اموال او ارث می ی نم   ارث   ی و   ه ی د   از   باشد   ی عمد شبه   ا ی   محض   ی خطا قت.    و   : در صورتی که قات. از ورثه مقتول باشد 785نکته  
 مقتول است.   وارث   ی رهبر   برای دریافت دیه، مقام   وارث   فقدان   موارد   در   : 786نکته  
 دارد.   را   ضمان   ا ی   ی مدن   ت ی مسؤول   آثار   و   ام ک اح   و   است   دم ی ول   ا ی   یه لَ َع ی  جن مَ  ی شخص  حق   مورد  ه، حسب ی د   : 787نکته  
 گردد. ی نم   ی تهاتر، بر   و   ه، مصالحه، ابراء ی د   پرداخت   با   جنایت در صورت لزوم پرداخت دیه، جز   ب ک مرت ۀ  نم   : 789نکته  
 برند. ی م   ارث   ز ی ن   مقتول ۀ  ی د   از   اررث سهم   نسبت   به   ی مادر   بستگان   جز   به   مقتول ۀ  ورث :  790نکته  
  پرداخت  به  لف ک م  ی مساو  طور  به  آنها  عاقله  ا ی  ا ک شر  از  یک  هر  مورد  گردند، حسب  ه ی د  موجب  ت ی جنا  ب ک مرت  ک اشترا  نحو  به  نفر  چند  ا ی  دو  هرگاه  : 791نکته  

 است.   ه ی د 
 است.   ی مال   ضمان   و   ون ی د   اثبات ۀ  ادل   قسامه، همان   بر   ه، عالوه ی د   اثبات ۀ  ادل   : 791نکته  
 است.   ب ک مرت   خود ۀ  عهد   بر   ی عمد شبه   و   ی عمد   ت ی جنا   ه ی د   پرداخت :  792نکته  
 است.   عاقله ۀ  عهد   بر   ه ی د   شود، پرداخت   ثابت   ی قاض   علم   ا ی   قسامه   ا ی   نه ی ب   با   ت ی جنا   ه ک   ی صورت   در   محض   ی خطا   ت ی جنا   در :  793نکته  
 . است   او   خود ۀ  عهد   پرداخت دیه بر   شد   ثابت   قسامه   ا ی   سوگند   از   او   ول ک ن   ا ی   ب ک مرت   اقرار   ت با ی جنا   ه ک   ی صورت   در   محض   ی خطا   ت ی جنا   در :  794نکته  
 است.   ه ی د   پرداخت   مسؤول   د، عاقله ی نما   ق ی تصد   را   او   اظهارات   ، عاقله یی خطا   ت ی جنا   به   ب ک مرت   اقرار   از   پس   هرگاه :  795نکته  
د،  ی نما   ار ک ان   را   ت ی جنا   بودن ئی  خطا   عاقله   و   گردد   آن   بودن   ی خطائ   ی مدع   ب ک مرت   قسامه، اگر   ا ی   ی قاض   شهادت، علم   با   ت ی جنا   اص.   ثبوت   موارد   در :  796نکته  

 است.   ه ی د   پرداخت   به   لف ک م   ، عاقله ی مدع   قسم   با   ند ک   ول ک ن   قسم   ان ی ات   از   عاقله   چنانچه   و   است   ب ک مرت ۀ  عهد   بر   ه ی د   و   شود ی م   رفته ی پذ   سوگند   با   عاقله   قول 
  پرداخت   ب ک مرت ۀ  یل وس به   آنها   سهم   و   شوند ی م   معاف   ه ی د   پرداخت   از   ند ی نما   اد ی   سوگند   عاقله   افراد   از   ی برخ   ه ک   ی صورت   در خصوص نکته قب. در :  797نکته  

 گردد. ی م 
 ست. ی ن   سازد ی م   وارد   خود   بر   شخص   ه ک   یی ها ت ی جنا   ه ی د   پرداخت   به   لف ک عاقله، م   : 798نکته  
چند مرتکب،  باشد، هر ی نم  است  شده   تلف  ی خطائ  طور   به  ه ک  ی مال  اتالف  ضامن  ن یک است، ل  محض   ی خطا  ه ی د  پرداخت  به  لف ک م  تنها  عاقله، : 799نکته 

 بالغ یا مجنون باشد. نا 
 باشد.   مجنون   ا ی   ب، نابالغ ک مرت   چند   ست، هر ی ن   موضحه   از   متر ک   ی ها ت ی جنا   ه ی د   پرداخت   به   لف ک عاقله، م   : 800نکته  
  طور   به   ب ی آس   هر   ه ی موضحه، د   ه ی د   به   دن ی رس   ک د، مال ی آ   وارد   عضو   چند   ا ی   یک   بر   ی متعدد   ، صدمات ی خطائ   ضربه   چند   ا ی   یک   اثر   در   هرگاه :  801نکته  

 ست. ی ن   ی اف ک   موضحه   ه ی د   به   آنها   مجموع ۀ  ی د   دن ی عاقله، رس   ضمان   ی برا   و   است   جداگانه 
  توانند ی م   فوت   زمان   در   ه ک   ی سان ک ۀ  است. هم   ارث   طبقات   ب ی ترت   به   پدری   ا ی   مادری   و  پدری   ی نسب   ور ک ن   بستگان   و  پدر، پسر   از است    عبارت  عاقله   : 802نکته  

 باشند. ی م   ه ی د   پرداخت   به   لف ک م   ی مساو   صورت   به   ببرند   ارث 
 باشد.   داشته   ی مال   ن ک ه، تم ی د   اقساط   پرداخت   مواعد   در   و   مشروع، عاق.، بالغ   نسب   داشتن   بر   عالوه   ه ک   است   مسؤول   ی صورت   در   عاقله   : 803نکته  
  صورت   در   و   ب ک مرت   توسط  ه ی بپردازد، د   مقرر   مهلت   در   را   ه ی د   نتواند   ی مال   ن ک تم  عدم   . ی دل   به   او   عاقله  ا ی نباشد،   عاقله   ی ب، دارا ک مرت   ه ک   ی صورت   در   : 804نکته  

 ست. ی ن   آن   ر ی غ   و   نفس   ه ی د   ان ی م   ی فرق   مورد   ن ی ا   شود. در ی م   پرداخت   المال ت ی ب   از   ن ک تم   عدم 
  شخصاً گردد،    محض   ی خطا   ت ی جنا   ب ک ، مرت کند می   ی زندگ   ران ی ا   در   ه ک   ی اساس   قانون   در   شده   شناخته   ی ن ی د   ی ها ت ی اقل   از   ی ران ی ا   فرد   هرگاه :  805نکته  
  پرداخت   به   قادر   ز ی ن   مناسب   مهلت   با   اگر   و   شود ی م   داده   مناسب   مهلت   و   باشد، بها   نداشته   را   ه ی د   پرداخت   توان   ه ک   ی صورت   در   ن ک ل   است   ه ی د   پرداخت   دار عهده 

 شود. ی م   پرداخت   دولت   توسط   ه ی د   نباشد، معادل 
 است.   ب ک مرت ۀ  عهد   بر   آن   پرداخت   و   ثابت   ه ی د   نشود   اثبات   آن   نوع   ن ک ل   شود   ثابت   ت ی جنا   ص.   ا   ه ک   ی موارد   در :  806نکته  
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ۀ  عهد   بر   ه ی شود، د   ی س ک   ی بدن   صدمه   ا ی   فوت   موجب   عم.   همان   و   دهد   انجام   مقررات   مطابق   را   ی ، عمل ی قانون   ف ی وظا   ی اجرا   در   ی مأمور   هرگاه   : 807نکته  
 است.   المال ت ی ب 

  مطابق   و   است، گردد   ممنوع   آن   به   ورود   ه ک   ی گر ی د   ان ک م   هر   ا ی   و   ی ن ام   ممنوعه ۀ  یر، وارد منطق تقص   ی رو   از   ا ی   خطر   به   علم   با   ی شخص   : هرگاه 808نکته  
 ثابت نیست.   رد، ضمان ی گ   قرار   مقررات، هدف 

  ی صورت  رد، در ی گ  قرار  هدف  مقررات،  مطابق  و  است، گردد  ممنوع  آن  به  ورود   ه ک  ی گر ی د  ان ک م  هر   ا ی   و  ی ن ام  ممنوعه ۀ منطق  وارد   ی شخص  هرگاه :  809نکته 
گاه   مزبور   ان ک م   بودن   ممنوعه   از   ه ک   شود. پرداخت می   المال ت ی ب   از   ه ی باشد، د   نداشته   ی آ

  کفایت   او   مال   صورتی که   در   و   شود می   گرفته   او   مال   از   دسترسی نباشد، دیه   مرتکب   به   فرار   مرگ یا   دلی.   به   صورتی که   عمدی در شبه   جنایت   در   : 810نکته  
 شود. می   پرداخت   المال یت ب   از   نکند 

  از   جنایت   دیه   نباشد   ممکن   او   فرار، دسترسی به   مرگ یا   علت   به   اگر   است   مرتکب ۀ  عهد   بر   دیه   پرداخت   مواردی که   در   خطای محض   جنایت   در   : 811نکته  
 شود. می   پرداخت   المال بیت   از   دیه   باشد   مالی نداشته   مرتکب   درصورتی که   و   شود می   پرداخت   او   اموال 
 است.   ی متوف   ون ی د   ر ی سا   ام ک اح   تابع   ه ی باشد، د ی م   ه ی د   پرداخت   مسؤول   ی و   خود   ه ک   ی موارد   در   ب ک مرت   فوت   صورت   در :  812نکته  
تواند از متهمان مطالبه  ی ن، درصورت عدم وجود لوث، صاحب حق م ی ا چند نفر مع ی نفر از دو  یک ت، توسط ی اب جنا ک به ارت  ی در موارد علم اجمال  : 813نکته  

 شود. ی افت م ی از متهمان در  ی ه به نسبت مساو ی ر قت.، د ی شود و در غ ی المال پرداخت م ت ی ه از ب ی در خصوص قت. د نند  ک اد  ی سوگند    ی ه اگر همگ ک ند  ک سوگند  
  در   و  نند ک   مراجعه   متهمان   از   یک هر  به   ه ی د   افت ی در  ی برا   رند ی مخ   یه لَ عَ ی  جن مَ   ا ی   دم ی ا ی اول   مورد   انباشد، حسب   متهم   ، اقرار ی اجمال   علم  منشأ   : هرگاه 814نکته  

 ست. ی ن   قت.   ر ی غ   و   قت.   و   ی رعمد ی غ   و   ی عمد   ت ی جنا   ن ی ب   ی تفاوت   امر   ن ی ا 
  و  شود ی م  ثابت  نندگان ک امتناع ۀ عهد   بر  ی مساو  طور  به  ه ی د  نند ک  امتناع  قسامه ۀ اقام  ا ی  سوگند  ان ی ات  ، از ی اجمال  علم  اطراف  از  ی برخ  ا ی  همه  هرگاه  : 815نکته 

 ست. ی ن   آن   ر ی غ   و   قت.   ان ی م   ی تفاوت   فوق   م ک ح   بود. در   خواهد   ه ی د   پرداخت   دار عهده   یی تنها   به   باشد   یکی   ننده ک امتناع   ه ک   ی صورت   در 
  د ی با  آنها ۀ نباشد، هم  مشخص  رفتار  هر   ب ک مرت  و  باشد   رفتارها  از  ی برخ   به   ت، مستند ی جنا  و  شود  مصدوم   ا ی  شته ک  ی ا عده  رفتار  اثر  در  ی س ک  هرگاه   : 816نکته 

 بپردازند.   ی مساو   طور   به   را   صدمات ۀ  ی د   ا ی   نفس ۀ  ی د 
ۀ  اقام   تواند ی م   ی لوث، مدع   تحقق   است، درصورت   ن ی مع   نفر   چند   ا ی   دو   از   ن ی نامع   ی شخص   ب ک مرت   ه ک   نند ک   ادعا   دم ی ا ی اول   ا ی   یه لَ َع ی  جن مَ   هرگاه   : 817نکته  
 شود. ی م   مشخص   ی اجمال   علم   به   ب ک آنها، مرت   از   یکی   بودن   مجرم   بر   قسامه   ی اجرا   د. با ی نما   قسامه 
  م ک ح   و   ساقط  قصاص   باشد   ی ت، عمد ی جنا   ب، چنانچه ک مرت   ن یی تع   ان ک ام   عدم  و   نفر  چند   ا ی   دو   از   یکی   به   ت ی جنا   انتساب   به   ی اجمال   علم  موارد   در   : 818نکته  

 شود. ی م   ه ی د   پرداخت   به 
  از   یکی   ذب ک   به   ی ل ی تفص   علم   و   است   شده   ت ی جنا   همان   ب ک مرت   ه ک   ند ک   اقرار   ی گر ی د   شخص   سپس   ند ک   ه ی د   موجب   ت ی جنا   به   اقرار   ی س ک   هرگاه   : 819نکته  

 ند. ک   ه ی د ۀ  مطالب   دو   آن   از   یکی   از   فقط   است   ر ی مخ   ی مدع   نباشد   اقرار   دو 
  پرداخت   المال ت ی ب   از   ه ی ند، د ک   قسامه ۀ  اقام   او   و   برسد   ه ی عل ی مدع   قسامه   به   نوبت   لوث   تحقق   با   ه ک   قات.   یی شناسا   عدم   و   قت.   وقوع   موارد   در   : 820نکته  

 شود. ی م   پرداخت   المال ت ی ب   از   ه ی د   بخورد   سوگند   قت.   انجام   عدم   بر   مقررات   طبق   و   برسد   متهم   سوگند   به   نوبت   چنانچه   لوث   موارد   ر ی غ   در   و   شود ی م 
  حکم   مورد   مجازات   از   بیش   ی ا صدمه   ا ی شود    کشته   اجرای مجازات   اثر   در   حیات   سلب   غیرمستوجب   حد   تعزیر یا   عضو یا   قصاص   به   محکوم   هرگاه   : 821نکته 

 شود. می   محکوم   دیه   قصاص یا   مورد به   باشد، مجری حکم، حسب   تقصیر   به   مستند   صدمه، عمدی یا   یا   قت.   چنانچه شود،    وارد   او   به 
  حکم   مورد   مجازات   از   ای بیش صدمه   شود یا   کشته   اجرای مجازات   اثر   در   حیات   سلب   غیرمستوجب   حد   تعزیر یا   عضو یا   قصاص   به   محکوم   هرگاه   : 822نکته  

  پرداخت   المال بیت   از   تعزیرات، دیه   در   و   منتفی است   حد، ضمان   و   قصاص   مورد   در   نباشد   تقصیر   به   مستند   قت. یاصدمه، عمدی یا   شود، چنانچه   وارد   او   به 
 شود. می 

 منتفی است.   ضمان   باشد   علیه محکوم    به   اضافی مستند   آسیب   ورود   چنانچه   در خصوص نکته قب. :  823نکته  
دادرسی،    آیین   مقررات   طبق   صالح   دادگاه   در   پرونده   است   بدنی شده   صدمه   قت.، یا   موجب   که   تعزیر   یا   قصاص، حد   اجرای حکم   از   پس   هرگاه :  824نکته  

مستندات،    نکر   با   را   پرونده   و   صادر   را   المال بیت   از   دیه   پرداخت   مجدد، حکم کننده  رسیدگی   شود، دادگاه   ثابت   حکم   آن   صحت   عدم   و   شده   رسیدگی مجدد 
 رسیدگی شود.   مقررات   طبق   تا   د ی نما ی م   ارسال   مربوط قضائی    مرجع   رسیدگی به   جهت 
  مذکور، حسب   مرجع   حکم   به   و   است   قطعی، وی ضامن   حکم ۀ  قاضی صادرکنند   طرف   از   تقصیر   عمد یا   ثبوت   صورت   در خصوص نکته قب. در   : 825نکته  

 شود. می   محکوم   المال بیت   به   دیه   بازگرداندن   پنجم »تعزیرات« و   کتاب   در   مقرر   تعزیر   قصاص یا   به   مورد 
 گردد. ی م   پرداخت   المال ت ی ب   از   ه ی د   شود   کشته   ازدحام   اثر   بر   ا ی   نشود   شناخته   قات.   و   برسد   قت.   به   ی شخص   اگر   : 826نکته  
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 باشد.   شده   ی تراض   ی گر ی د   نحو   به   ه ک   ن ی ا   ت است مگر ی جنا   وقوع   زمان   از   ی قمر   سال   یک   ه، ظرف ی د   موجب   جنایت عمد   ه در ی د   پرداخت   مهلت :  827نکته  
  د ی با   ه ی نگردد، د   مشخص   آن   پرداخت   مهلت   ن ک ل   شود   توافق   ه ی د   گرفتن   بر   یه لَ عَ ی  جن مَ   ا ی   دم ی ا ی اول   و   ی عمد   ت ی جنا   ب ک مرت   ن ی ب   ه ک   ی موارد   در   : 828نکته  
 گردد.   پرداخت   ی تراض   ن ی ح   از   سال   یک   ظرف 

 باشد.   شده   ی تراض   ی گر ی د   نحو   به   ه ک   ن ی ا   ت است مگر ی جنا   وقوع   زمان   از   ی قمر   سال   دو   عمد، ظرف   جنایت شبه   ه در ی د   پرداخت   مهلت :  829نکته  
 باشد.   شده   ی تراض   ی گر ی د   نحو به   ه ک   ن ی ا   ت است مگر ی جنا   وقوع   زمان   از   ی قمر   سال   سه   محض، ظرف   ی جنایت خطا   ه در ی د   پرداخت   مهلت :  830نکته  
 است.   آن   قبول   به   لف ک م   له وم  ک د، مح ی نما   اقدام   ه ی د   از   ی قسمت   ا ی   تمام   پرداخت   به   نسبت   مقرر   ی ها مهلت   ن ی ب   در ه  کنند پرداخت   هرگاه :  831نکته  
 بپردازد.   را   ه ی د   نصف   سال   هر   ، ظرف ی عمد شبه   در   و   ه ی د   سوم یک سال،    هر   ظرف   د ی با   ننده ک محض، پرداخت   ی خطا   ت ی جنا   در   : 832نکته  
  پرداخت   زمان   مت ی ار، ق ی باشد، مع   ی اقساط   صورت   به   ه ی د   پرداخت   ا ی   و   د ی نما   پرداخت   را   ه ی د   انواع   از   یک   هر   بخواهد   ننده ک پرداخت   ه ک   ی صورت   در :  833نکته  
 باشد.   شده   توافق   ی قطع   مبلغ   یک   بر   ه ک   آن   مگر   است 

  به   ا ی   ب ی تسب   به   ا ی   مباشرت   نحو به   ه ک   آن   از   اعم   باشد   ب ک مرت   رفتار   به   مستند   حاصله   جه ی نت   ه ک   است   ه ی د   ا ی   قصاص   موجب   ی صورت   در   ت ی جنا   : 834نکته  
 شود.   انجام   آنها   اجتماع 
  ه ک   شنده ک ی مار ی ب   عام.   انتقال   از   ی ناش   فوت   مانند   ست ی ن   ت ی جنا   تحقق   از   آن، مانع   از   ی ناش ۀ  یج نت   و   مرتکب   رفتار   ان ی ، م ی زمان   فاصله   وجود   : 835نکته  
 است.   ه ی د   ا ی   قصاص   موجب   مورد   حسب 
 شود.   واقع   ب ک مرت   خود   توسط   ماً ی مستق   ت ی جنا   ه ک   است   آن   مباشرت   : 836نکته  
 است.   ه ی د   ضامن   ننده ک حم.   گردد   ت ی جنا   موجب   انحا   از   ی نحو   به   گردد ی م   حم.   ه ی نقل ۀ یل وس   ا ی   انسان   توسط   ه ک   ی ئ ی ش   هرگاه :  837نکته  
  ا ی   خودش   بر   صدمه   راد ی ا   موجب   ه ک   بزند   سر   او   از   ی ت ک حر   ار ی اخت   بدون   ا ی   ند ک   فرار   ار ی اخت ی ب   ترس   اثر   در   شخص   آن   و   بترساند   را   ی گر ی د   ی س ک   هرگاه :  838نکته  

 است.   مسؤول   ی رعمد ی غ   و   ی عمد   ات ی جنا   ف ی تعار  حسب   گردد، ترساننده   ی گر ی د 
 است.   ی منتف   شود، ضمان   واقع   ی قهر   عل.   اثر   در   ه ک   ن ی ا   نباشد، مانند   ی س ک   رفتار   به   مستند   گر ی د   خسارت   نوع   هر   ا ی   ت ی جنا   ه ک   ی موارد   در :  839نکته  
  مانند   گردد ی م   او   هراس   موجب   ه ک   ی گر ی د   ار ک   هر   ا ی   زد ی برانگ   او   ی سو   به   را   سگ   مانند   ی وان ی ح   ا ی   شد ک ب   سالح   ی شخص   ی رو   به   ی س ک   هرگاه   : 840نکته  

  وم ک مح   ه ی د   ا ی   قصاص   به   ات ی جنا   انواع   ف ی تعار  اساس   بر   مورد   حسب   گردد  مصدوم   ا ی   رد ی بم   ارعاب، شخص   ن ی ا   اثر   بر  و   دهد   انجام   ی انفجارصوت   ا ی   دن ی ش ک اد ی فر
 شود. ی م 

  ا ی  قصاص  به   مورد  حسب  ت ی جنا  انواع  ف ی تعار اساس  بر  شود   ت ی جنا  سبب  و  افتد ی ب  ی شخص  ی رو  بر  و  ند ک  پرت  ی بلند  ی جا  از  را  خود  ی س ک  هرگاه : 841نکته 
  ضامن   ی س ک ند،  ک   وارد   او   به   صدمه   و   بخورد   ی گر ی د   به   و   شود   پرت   زلزله   و   طوفان   همچون   ی قهر   عل.   به   و   نزند   سر   او   از   ی فعل   اگر   ن ک ل   شود ی م   وم ک مح   ه ی د 
 ست. ی ن 

  ف ی تعر   مشمول   ه ک   ی صورت   در   گردد   مصدوم   ا ی   رد ی بم   شده پرت   شخص   ا ی   ثالث   شخص   و   ند ک   پرت   ی ثالر   شخص   ی رو   به   را   ی گر ی د   ی س ک   هرگاه :  842نکته  
 است.   ی عمد شبه   ت ی نگردد، جنا   ی عمد   ت ی جنا 

  نباشد ه  یل وس   نترل ک   به   قادر   ه ک   ی حال   در   است   ت ک حر   حال   در   مقررات   ر ی سا  ت ی رعا   و   مطمئن   و   مجاز  سرعت   و   مهارت   داشتن   با   ه ک   ی ا راننده   هرگاه : 843نکته  
 است.   ضامن   راننده   صورت   ن ی ا   ر ی غ   در   و   ی منتف   د، ضمان ی نما   برخورد   ر ی تقص   ست، بدون ی ن   مجاز   مح.   آن   در   حضورش   ه ک   ی س ک   به   و 

نباشد،    حاصله   ت ی جنا   علت   ب ک مرت   ر ی تقص   ه ک   ی ا گونه   به   باشد   نداشته   حادثه   در   ی ر ی تأث   ی رانندگ   مقررات   از   ی برخ   ت ی رعا   عدم   هرگاه   فوق   موارد   در :  844نکته  
 ست. ی ن   ضامن   راننده 

  ه ک   ی صورت   در   شوند   تلف   ا ی   مصدوم   خودرو   نان ی موانع، سرنش   با   آن   برخورد   ا ی   و   خودرو   شدن واژگون   مانند   ی حوادث   سبب   به   ی رانندگ   هنگام   هرگاه :  845نکته  
  ی ق ی حق   ا ی   ی حقوق   شخص  به   مستند   حادثه   وقوع   است. چنانچه   ه ی د   ضامن   باشد، راننده   راننده   به  مستند  و   نبوده   . ی س  و   زلزله  همچون  ی قهر   حادثه، عل.   سبب 

 است.   ضامن   شخص   آن   باشد   ی گر ی د 
  در   ه ک   ی طور   به   نشود   ت ی جنا   ب ک مرت   ماً ی مستق   خود   و   ند ک   فراهم   را   ی گر ی د   ت ی مصدوم   ا ی   شدن   تلف   سبب   ی س ک   ه ک   است   آن   ت ی جنا   در   ب ی تسب   : 846نکته  

 ند. ی ب   بب ی آس   و   فتد ی ب   آن   در   ی س ک   و   ند ک ب   ی چاه   ه ک   آن   مانند   شد ی نم   حاص.   ت ی جنا   او   رفتار   فقدان   صورت 
  انجام   ی عمل  هر   ا ی  و   دهد   قرار   آن   در   ی ا لغزنده   ز ی چ   ا ی   ند ک   حفر   ی ، گودال ک مال   انن   بدون   ی گر ی د   ک مل   ا ی  ی عموم   ن ک اما   و   معابر   در   ی شخص  هرگاه : 847نکته  

 د. ی نما   برخورد   آن   با   اجتناب، عمداً   ان ک ام   و   آن   به   علم   با   ده ی د ب ی آس   فرد   ه ک   ن ی ا   مگر   است   ه ی د   گردد، ضامن   ی گر ی د   ب ی آس   سبب   ه ک   دهد 
  انجام   ی عمل   هر   ا ی   و   دهد   قرار   آن   در   ی ا لغزنده   ز ی چ   ا ی   ند ک   حفر   ی گودال   اوست،   ار ی اخت   و   تصرف   در   ه ک   ی ان ک م   ا ی   ش ی خو   ک مل   در   ی شخص   هرگاه :  848نکته  

گاه   ه ک   را   ی شخص   ه ک   ن ی ا   مگر   ست ی ن   گردد، ضامن   ی گر ی د   ب ی آس   سبب   دهد   گردد.   وارد   ی و   به   ی ت ی آن، جنا   استناد   به   و   بخواند   جا   آن   به   ست ی ن   آن   به   آ
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  اطالع   او   ورود   از   ک مل   صاحب   و   شود   گرفته، وارد   ک مال   از   ور ک مذ   اعمال   انجام   از   قب.   ه ک   ی انن   با   ا ی   ک مال   انن   بدون   ده ی د ب ی آس   شخص   : هرگاه 849نکته  
 باشد. ک  مال   به   مستند   آن   مانند   و   دادن اطالع   در   ی انگار اغواء، سه.   علت   به   تلف   ا ی   صدمه   ه ک   ن ی ا   مگر   ست ی ن   ضامن   ک باشد، مال   نداشته 
  ک مل   آن   وارد   انن   بدون   ه ک   ی ثالر   شخص   و   گردد   قب.   ۀ دو نکت   در   ور ک مذ   ی ارها ک   از   یکی   ب ک او، مرت   انن   بدون   و   ی گر ی د   ک مل   در   ی س ک   هرگاه   : 850نکته  

  مانند   ست ی ن   ضامن   ب ک مرت   صورت   ن ی ا   در   ه ک   باشد   مصدوم   خود   به   مستند   صدمه   و   حادثه   بروز   ه ک   ن ی ا   مگر   است   ه ی د   دار عهده   ب ک ند، مرت ی ب   بب ی است، آس   شده 
 شود.   وارد   درب   ستن ک ش   با   ا ی   عالئم   به   توجه   بدون   مصدوم   ن ک ل   ند ک   قف.   را   مح.   درب   ا ی   بگذارد   هشداردهنده   ی عالمت   ب ک مرت   ه ک   ن ی ا 

  ا ی  ت ی جنا  وقوع  موجب  اتفاقاً  و  دهد  انجام  عابران  مصلحت  به  ی عمل  ی من ی ا  ات ک ن  و  ی قانون  مقررات  ت ی رعا  با  ی عموم  ن ک اما  ا ی  معابر  در  ی س ک  : هرگاه 851نکته 
 ست. ی ن   گردد، ضامن   خسارت 

  همان   و   دهد   است، انجام   رزم   او   ناموس   ا ی   رض مال، جان، ع    حفظ   جهت   به   ه ک   را   ی رفتار   ی گر ی د   به   ک م ک   و   احسان ۀ  یز انگ   با   ی شخص   هرگاه :  852نکته  
 ست. ی ن   ، ضامن ی من ی ا   ات ک ن   و   ی قانون   مقررات   ت ی رعا   صورت   در   شود   خسارت   ا ی   و   صدمه   موجب   عم. 

  دهد   قرار   آنجا   در   را   ی گر ی د   مجاز   ء ی ش   هر   ا ی   خود   ه ی نقل ۀ یل وس   ا ی   ند ک   توقف   است   مجاز   آنجا   در   توقف   ه ک   ی راه   ا ی   ان ک م   در   ا ی   خود   ک مل   در   ه ک   ی س ک :  853نکته  
 است.   ضامن   ننده ک شود، برخورد   وارد   مالش   ا ی   او   بر   ی خسارت   چنانچه   و   ست ی ن   ضامن   ند ک   فوت   ا ی   گردد   مصدوم   و   ند ک   برخورد   آنها   با   ی شخص   و 

  ی ا لغزنده  ز ی چ  ا ی  سازد  مستقر  ها مح.  . ی قب  ن ی ا  در  را  ی وان ی ح  ا ی  و  ء ی ش  ا ی  د ی نما  ست، توقف ی ن  مجاز  آنها  در  توقف  ه ک  یی ها مح.  در  ی شخص  : هرگاه 854نکته  
  ا ی   ء ی ش   آن   ه ک   ی س ک   ا ی   متوقف   ند، شخص ی بب   ی مال   خسارت   ا ی   ند ک   فوت   ا ی   شود   مصدوم   لغزش   ا ی   برخورد   اثر   در   آنها   به   توجه   بدون   ی گر ی د   و   دهد   قرار   آن   در 
  ن ی ا   در   ه ک   ند ک   برخورد   آن   با   عمداً   مح.   و   راه   وسعت   با   عابر   ه ک   آن   مگر   باشد ی م   خسارات   ر ی سا   و   ه ی د   است، ضامن   رده ک   لغزنده   را   راه   ا ی   نموده   مستقر   را   وان ی ح 

 شود. ی م   ز ی ن   وارده   خسارت   دار عهده   ه ک بل   رد ی گ ی نم   تعلق   او   به   خسارت   فقط   نه   صورت 
  ن ی ا  مگر  اوست  ه ی د  ننده، ضامن ک ، دعوت مفقود شود اند، برده  رون ی ب  و  فراخوانده  اقامتش  مح.  از  کی و ک مش  طور  به   و  شبانه  ه ک  را   ی شخص  : هرگاه 855نکته 

  قت.  به   را  او  ی گر ی د  شده  شته ک  اگر  ا ی  است  نداشته   او  به  ی ارتباط  ه ک  بوده  ی قهر  عل.  ا ی  ی عاد  مرگ   به   رده ک  فوت  اگر   ا ی  است   زنده  شده دعوت  ه ک  ند ک   ثابت  ه ک 
 است.   ی جار   ز ی ن   گردد   مفقود   شخص   آن   و   د ی بربا   را   ی س ک ،  ی گر ی د   ق ی طر  هر   ا ی   د ی تهد   ا ی   له ی ح   با   ه ک   ی س ک   مورد   در   م ک ح   ن ی است. ا   رسانده 
  ه ک   شود   اثبات   چنانچه   و   گردد ی م   مسترد   ه ی گردد، د   یی شناسا   قات.   ا ی   و   است   زنده   مفقود   شخص   ه ک   شود   ه، مشخص ی د   افت ی در  از   پس   : هرگاه 856نکته  
 شود. ی م   ثابت   قصاص   است   شته ک   عمداً   را   مفقود   شخص   ننده ک دعوت 
  ن ک تم   ی اشخاص   ا ی   شخص   ست، گرچه ی ن   ضامن   س ک چ ی گردد، ه   ب ی آس   موجب   و   د ی آ   وجود   به   ی مانع   زلزله   و   . ی س   مانند   ی قهر   عل.   اثر   در   هرگاه :  857نکته  

  ه ک   دهد   قرار   ی بدتر   ی جا   در   ا ی   اول   ی جا   مانند   نامناسب   یی جا   را   آن   ی س ک   ن ک ول   آورد   همراه   به   را   ی ز ی آن، چ   مانند   ا ی   . ی س   اگر   و   باشند   داشته   را   آنها   ردن ک   برطرف 
 ست. ی ن   دهد ضامن   قرار   ی تر مناسب   ی جا   در   عابران   مصلحت   جهت   در   و   بردارد   نامناسب   ی جا   از   را   آن   اگر   و   است   ه ی د   دار شود، عهده   ب ی آس   موجب 
 ست. ی ن   ضامن   ز ی ن   تر مناسب   حالت   به   ت ی وضع   ردهنده یی تغ   باشد   آمده   وجود   به   ی شخص   توسط   مزبور   مانع   هرگاه   : 858نکته  
فه،  ی وظ   انجام   در   استناد   قاب.   قصور   ا ی   ر ی تقص   صورت   دارند، در   عهده   بر   را   حوادث   گونه ن ی ا   آثار   رفع   ا ی   اصالح   ت ی مسؤول   ه ک   یی ها دستگاه   ا ی   افراد   : 859نکته  
 باشند. ی م   ضامن 
  در   . ی اتومب ۀ  کنند متوقف   ا ی   ار ک ۀ  د باشد، گذارن   شده  عادت   و   عرف  آن   امرال   و   منزل   مقاب.   در   . ی اتومب   توقف   ا ی   مغازه   خارج  در   ار ک   قراردادن   : هرگاه 860نکته  

 ست. ی ن   وارده   ی ها ان ی ز  ضامن   عابران   ی برا   مزاحمت   جاد ی ا   عدم   و   معبر   بودن   ض ی عر  و   ی قانون   منع   عدم   صورت 
  به  نشده ی ن ی ب ش ی پ  حوادث  اثر  در  و  دهد  است، قرار  ز ی جا  آن  در  اء ی اش  دادن  قرار  ه ک  خود  ک مل  ن ک بال  ا ی  وار ی د  مانند  ی ان ک م  در  را  ی ز ی چ  ی س ک  : هرگاه 861نکته 

  خسارت   ا ی   صدمه   مستعد   نوعاً   ه ک   باشد   گذاشته   ی طور   را   آن   ه ک   آن   مگر   است   ی منتف   ضمان   شود   خسارت   ا ی   صدمه   موجب   و   فتد ی ب   ی گر ی د   ک مل   ا ی   و   عام   معبر 
 باشد. 

  در   ه ک   ی فن   ضوابط   و   ی من ی ا   ات ک ن   ت ی رعا   با   را   آن   مانند   و   ن ک بال   ا ی   بسازد   مجاز   نحو   به   را   یی بنا   است   کی مل   احداث   دار عهده   ه ک   ی س ک   ا ی   ک مال   اگر :  862نکته  
 ست. ی ن   گردد، ضامن   خسارت   ا ی   ب ی آس   موجب   اتفاقاً   و   ند ک   احداث   مجاز   مح.   در   است   رزم   بنا   ام ک استح 

  از   ضمان   باشد   ساختمان   ربط ی ن   مهندسان   به   مستند   ه ک   آن   مانند   نمود   مستند   ک مال   به   را   آن   نتوان   ه ک   باشد   ی ا گونه   به   رمجاز ی غ   عم.   اگر :  863نکته  
 است.   ضامن   اوست   به   مستند   ور ک مذ   عم.   ه ک   ی س ک   و   ی منتف   ک مال 

  حوادث   به علت   ن ک ل   د ی نما   احداث   است   رزم   ی من ی ا   و   بنا   ام ک استح   در   ه ک   ی مقررات   ت ی رعا   با   و   م ک مح ۀ  ی پا   بر   را   ی وار ی د   ا ی   بنا   ی شخص   هرگاه :  864نکته  
 ست. ی ن   گردد، ضامن   ب ی آس   موجب   و   ند ک   .، سقوط ی س   ا ی   زلزله   نشده، مانند ی ن ی ب ش ی پ 

  ی گر ی د   سمت  به   اتفاقاً   ن ک ل   کند می   خود، سقوط ک  مل   در   طبعاً   ند ک   سقوط   اگر   ه ک   د ی نما   احداث   خود   ک مل   سمت   به   را   بنا   ا ی   وار ی شخصی د   چنانچه   : 865نکته 
 ست. ی ن   گردد، ضامن   ب ی آس   موجب   و   د ی نما   سقوط 
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  معبر   ا ی   ی گر ی د   ک مل   سمت   به   سقوط   به   . ی متما   ا ی   رد ی گ   قرار   زش ی ر   معرض   در   است   شده   احداث   . ی رمتما ی غ   و   استوار ۀ  ی پا   بر   ه ک   یی بنا   ا ی   وار ی د   : هرگاه 866نکته  
  نحو   به   ه ک   آن   به   مشروط   است   ی منتف   گردد، ضمان   ب ی آس   موجب   و   شود   ساقط   کند   ا د ی پ   را   آن   ردن ک خراب   ا ی   اصالح   ن ک تم   ک مال   ه ک   آن   از   قب.   اگر   گردد 

گاه   خطر   وجود   از   را   ب ی آس   معرض   در   افراد   ی مقتض   باشد.   رده ک   آ
گاه   ا ی   رفع   ا ی   اصالح   از   ن ک تم   وجود   با ک  در خصوص نکته قب. مال   چنانچه :  867نکته    د، ضامن است. ی نما   ی انگار ب، سه. ی آس   وقوع   از   ی ر ی جلوگ   و   ی ساز آ
 است.   ضامن   او   ی ول   باشد   مجنون   ا ی   ر ی صغ   به   متعلق   شده   ساقط   ه ک   یی بنا   ا ی   وار ی د   : هرگاه 868نکته  
 است.   ضامن   آن   مسؤول   و   ی باشد، متول   ی دولت   و   ی عموم   ی بناها   از شده  ساقط   ه ک   یی بنا   ا ی   وار ی د   : هرگاه 869نکته  
 است.   آن   سقوط   از   ی ناش   خسارت   و   صدمه   دار د، عهده ی نما   سقوط   به   . ی متما   او   انن   بدون   را   ی گر ی د   ی بنا   ا ی   وار ی د   ی شخص   : هرگاه 870نکته  
  به   اتفاقاً   ن ک ل   ند ک ن   ت ی سرا   ز ی ن   غالباً   و   کند می ن   ت ی سرا   یی جا   به   ه ک   بداند   و   ند ک   روشن   ی ، آتش ی گر ی د   مجاز   ان ک م   ا ی   خود   ک مل   در   ی شخص   : هرگاه 871نکته  

 است.   ضامن   صورت   ن ی ا   ر ی غ   در   و   ست ی ن   ثابت   ضمان   گردد   صدمه   و   خسارت   موجب   و   د ی نما   ت ی سرا   گر ی د   یی جا 
گاه   آن ۀ  حمل   احتمال   از   ه ک   ی وان ی ح   هر   : متصرف 872نکته   سازد،    وارد   صدمه   ی گر ی د   به   مزبور   وان ی او، ح   ر ی تقص   اثر   در   اگر   و   د ی نما   حفظ   را   آن   د ی با   است   آ

 ضامن است. 
گاه   وان ی ح   حمله   احتمال   از   اگر   ی وان ی ح   هر   : متصرف 873نکته   گاه   عدم   و   نبوده   آ و حیوان مزبور به دیگری صدمه وارد سازد،    نباشد   او   ر ی تقص   از   ی ناش   ی آ
 ست. ی ن   ضامن 
 شود. ی م   محسوب   ر ی ندارد، تقص   را   آن   حفظ   یی توانا   شخص   ه ک   ی وان ی ح   ی : نگهدار 874نکته  
نباشد،    آن   ی رسان ب ی آس   از   ی ر ی جلوگ   و   حفظ   به   قادر   شخص   و   دهد   قرار   ب ی آس   معرض   در   را   گران ی د   ه ک   کی خطرنا ئی  ش   ا ی   له ی وس   هر   ی : نگهدار 875نکته  

 شود. ی م   محسوب   ر ی تقص 
  است   ان ک م   آن   در   ه ک   ی شئ   ا ی   وان ی ح ۀ  ی ناح   از   و   اوست، گردد   تصرف   در   ه ک   ی محل   ا ی   منزل   دارد، وارد   انن   حق   ه ک   ی س ک   انن   با   ی شخص   : هرگاه 876نکته  
  به  نسبت  دهنده انن  خواه  و   باشد  گرفته  قرار  آن  در   بعداً  ا ی  بوده  مح.  آن  در  انن  از  قب.   وان ی ح  ا ی ئ ش  آن  است، خواه  ضامن   دهنده ند، انن ی بب  خسارت  و   صدمه 

 باشد.   نداشته   خواه   باشد   داشته   علم   آن   ی رسان ب ی آس 
گاه  آن  از  دهنده انن  و  است  ک خطرنا  مزبور  وان ی ح  بداند  واردشونده  ه ک  آن  مانند  باشد  مصدوم  به  مستند  ب ی آس  ه ک  ی موارد  : در 877نکته     به  قادر  ا ی  و  ست ی ن  آ

 است.   ی منتف   باشد، ضمان ی نم   خطر   رفع 
  وارد   وان ی ح  آن  ه ک  یی ها خسارت  تمام  مورد  در  د ی نما  متوقف   رمجاز ی غ  ی ها مح.  گر ی د   ا ی  ی عموم  معابر  در  را  آن  است  وان ی ح  سوار   ه ک  ی س ک   هرگاه :  878نکته 

 است.   ضامن   فوق   ب ی ترت   به   ننده ک مهار   باشد   ی گر ی د   دست   در   وان ی ح   مهار   چنانچه   و   است   ضامن   باشد ی م   مزبور   شخص   فع.   به   مستند   و   کند می 
  وارد   وحشت   ا ی   یک تحر  اثر   در   وان ی ح   ه ک   است   یی ها ت ی جنا   ضامن   گردد   وان ی ح   وحشت   ا ی   یک تحر  موجب   ه ک   دهد   انجام   ی عمل   ی شخص   : هرگاه 879نکته  

 باشد.   مشروع   دفاع   مصداق   مزبور   عم.   ه ک   آن   مگر   کند می 
  است   ضامن  اوست   به  مستند   ت ی جنا   ه ک   ی باشند، عامل  داشته   ر ی ، تأث ی ت ی جنا   وقوع   در   ب ی تسب   به   ی بعض  و   مباشرت  به   ی عام.، برخ  چند   ا ی  دو   : هرگاه 880نکته  

  ر ی تأث   زان ی م   به   یک   هر   صورت   ن ی ا   در   ه ک   باشد   متفاوت   بان ک مرت   رفتار   ر ی تأث   مگر   باشند ی م   ضامن   ی مساو   طور   به   باشد   عوام.   تمام   به   مستند   ت ی جنا   چنانچه   و 
 ضامن است.   ؛ سبب   فقط ،  باشد   آنها   مانند   و   مجنون   ا ی   ز ی رمم ی غ   ر ی ار، جاه.، صغ ی اخت ی ب   ت ی جنا   در   مباشر   ه ک   ی صورت   هستند. در   مسؤول   ان أرش رفت 

  ت ی جنا   مورد   در   باشد   ی برخورد، مساو   در   آنها   ر ی تأث   زان ی م   نند، چنانچه ی ب   بب ی آس   ا ی   شوند   شته ک   گر ی د یک   با   واسطه ی ب   برخورد   اثر   بر   نفر   دو   هرگاه :  881نکته  
  شته ک   آنها   از   یکی   تنها   اگر   و   شود ی م   پرداخت   ی گر ی د   عاقله ۀ  یل وس به  دام ک   هر  ه ی د   نصف   محض   ی خطا   مورد   در   و   ی گر ی د   مال   از   دام ک هر  ه ی د   نصف   ی عمد شبه 
 بپردازند.   او   دم ی ا ی اول   ا ی   یه لَ عَ ی  جن مَ   به   د ی با   را   ه ی د   ب، نصف ک مرت   خود   ا ی   عاقله   مورد   ند، حسب ی بب   ب ی آس   ا ی   شود 

  دو  هر  به  برخورد  انتساب  صورت  در  نند ی ب  بب ی آس  ا ی  شوند  شته ک  آنها  نان ی سرنش  ا ی  ، راننده یی هوا  ا ی  ی ، آب ی ن ی زم  ۀ ی نقل  ۀ یل وس   دو  برخورد  اثر  در  هرگاه :  882نکته 
  مسؤول   رانندگان   از   یک   هر   نند ک   برخورد   هم   با   ه ی نقل ۀ یل وس   سه   چنانچه   و   است   ه ی نقل ۀ یل وس   دو   هر   نان ی سرنش   و   مقاب. ۀ  رانند   ه ی د   نصف   مسؤول   یک   راننده، هر 

 شود. ی م   شتر، محاسبه ی ب ه  ی نقل   . ی وسا   در   صورت   ن ی هم   به   و   باشد ی م   ه ی نقل ۀ یل وس   سه   هر   نان ی سرنش   و   مقاب.   ی ها راننده   ه ی د   سوم یک 
 است.   ضامن   او   شود، فقط   مستند   او   به   برخورد   ه ک   ی ا گونه   به   باشد   مقصر   ن ی طرف   از   یکی تصادف  ر  د   هرگاه   : 883نکته  
 د. ی نما   احراز   را   ب ک مرت   ر ی تقص   به   حاصله ۀ  یج نت   استناد   است   موظف   است، دادگاه   ی فر ی ک   ا ی   ی مدن   ضمان   موجب   ر ی تقص   ه ک   ی موارد ۀ  ی ل ک   : در 884نکته  
 است.   ی منتف   د، ضمان ی آ   وجود   به   طوفان   و   . ی س   مانند   ی قهر   عوام.   اثر   بر   ه ی نقل ۀ یل وس   ا ی   نفر   چند   ا ی   دو   ن ی ب   برخورد   هرگاه   : 885نکته  
نگردد،    مترتب   آن   بر   ی اثر   ه ک   باشد   ف ی ضع   ی قدر به   ن ی طرف   از   یکی   ت ک حر   ه ک   ن ی ا   مر.   باشد   مستند   ن ی طرف   از   یکی   به   حادثه   هرگاه   برخورد   موارد   : در 886نکته  

 است.   ثابت   است، ضمان   او   به   مستند   حادثه   ه ک   ی طرف ۀ  دربار   تنها 
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 شود. ی م   م ک ح   ه ی د   ا ی   قصاص   به   مورد   حسب   گردد   ی عمد   ات ی جنا   ف ی تعر  مشمول   آنها   از   یکی   ا ی   دو   هر   رفتار   هرگاه   ه ی نقل ۀ  یل وس   دو   برخورد   : در 887نکته  
  مستند   ی همگ   ا ی   دو   هر   به   خسارت   ا ی   ت ی جنا   آن   ه ک   ی طور   به   گردند   ی گر ی د   بر   ی خسارت   ا ی   ت ی جنا   وقوع   سبب   ت ک شر   نحو   به   نفر   چند   ا ی   دو   هرگاه :  888نکته  

 باشند. ی م   ضامن   ی مساو   طور   باشد، به 
  ضامن   شوند، مسبب   شته ک   ا ی   و   نند ی بب   ب ی آس   برخورد   علت   به   و   نند ک   برخورد   هم   با   ه ی نقل ۀ یل وس   ا ی   نفر   چند   ا ی   دو   ی سبب   ا ی   مانع   جاد ی ا   اثر   بر   : هرگاه 889نکته  
 است. 
  وقوع   در   او   ار ک   ر ی تأث   ه ک   ی س ک   باشند   داشته   دخالت   ی طول   صورت به   و   سبب   نحو   به   ی ت ی جنا   وقوع   در   رمجاز ی غ   عم.   انجام   با   نفر   چند   ا ی   دو   : هرگاه 890نکته  

  سبب   به   ی عابر   و   دهد   قرار  آن   نار ک   در   ی سنگ   ی گر ی د   و   ند ک   حفر   ی گودال   آنان   از   یکی   ه ک   آن   مانند   است   باشد، ضامن   گر ی د   اسباب   ا ی   سبب   ر ی تأث   از   قب.   ت ی جنا 
  ن ی ا   در   ه ک   باشند   داشته   را   ت ی جنا   اب ک ارت   قصد   همه   ه ک آن   مگر   است   گذاشته، ضامن   را   سنگ   ه ک   ی س ک صورت،    ن ی ا   در   ه ک   فتد ی ب   گودال   به   سنگ   با   برخورد 
 شود. ی م   محسوب   جرم   در   ت ک شر   صورت 
  ه ک   ی عموم   معبر   نار ک   در   را   ی ز ی چ   ا ی   له ی وس   ی شخص  ه ک  آن   مانند   باشد   مجاز   ی گر ی د   عم.  و   رمجاز ی غ   نفر   دو   از   یکی   عم.   نکته قب.   مورد   در   هرگاه :  891نکته  
 بوده، ضامن است.   رمجاز ی غ   عملش   ه ک   ی ست، شخص ی ن   مجاز   ه ک   ند ک   حفر   ی چاه   آن   نار ک   ی گر ی د   و   دهد   است، قرار   مجاز 

  به   زدن   صدمه   موجب   اول   سبب   نار ک   در   سبب   آن   جاد ی ا   ه ک   ن ی ا   به   توجه   با   و   اول   نفر   عم.   از   پس   ی شخص   عم.   اگر   کته قبلی ن : در خصوص دو  892نکته  
 است.   ضامن   دوم   باشد، نفر   گرفته   انجام   شود ی م   گران ی د 

 ست. ی ن   ثابت   ضمان   باشد   یه لَ عَ ی  جن مَ   ر ی تقص   ا ی   و   عمد   به   مستند   منحصراً   ت ی جنا   : هرگاه 893نکته  
  مورد   به   نسبت   ب ک مرت  باشد   یه لَ َع ی  جن مَ   ر ی تقص   ا ی  عمد   به   مستند   آن   ت ی سرا   ن ک ل   باشد  ب ک مرت   ر ی تقص   ا ی   عمد   به   مستند   ت ی جنا   اص.   ه ک   ی موارد   : در 894نکته  

 ست. ی ن   ضامن   ت ی سرا 
 است.   شده   مقرر   آن   خالف   قانون   ن ی ا   در   ه ک   ی موارد   مگر   است   آنها   تداخ.   عدم   و   ات ی د   تعدد   بر   ات، اص. ی جنا   تعدد   : در 895نکته  
  در   همه  ا ی   باشد  مختلف   ی اعضا   در   آنها   از   یک هر چنانچه   د ی آ   وجود به   بدن   ی اعضا   در   متعدد   ی ها ب ی گر، آس ی د   رفتار   هر   ا ی   ضربه   یک   اثر   در   : هرگاه 896نکته  

  جداگانه   ه ی د   ب ی آس   باشد، هر   عضو   یک   از   جداگانه   مح.   چند   ا ی   دو   در   ن ک ول   بوده   نوع   یک   از   ا ی   و   باشد   ی گر ی د   نوع   از   ر ی غ   ی ب ی آس   هر   نوع   ی ول   بوده   عضو   یک 
 دارد. 

 دارد.   جداگانه ۀ  ی د   ی ب ی آس   هر   شود   جاد ی ا   متعدد   ی ها ب ی متعدد، آس   ی رفتارها   اثر   در   هرگاه :  897نکته  
  م ک   ا ی   برود   ن ی ب   از   ی س ک   عق.   و   یی ، شنوا یی نا ی سر، ب   به   ضربه   اثر   در   ه ک   ن ی ا   مانند   شود   ناقص   ا ی   زائ.   متعدد   رفتار، منافع   چند   ا ی   یک   اثر   در   : هرگاه 898نکته  

 دارد.   جداگانه   ه ی د   یک   شود، هر 
  یک  گردد، هر  محسوب  متعدد  ی ها ت ی جنا  عرفاً  ه ک  ی صورت  بخورد، در  ک تر  ا ی  شود  خرد  ا ی  ند ک بش  هم  از  ی جدا  نقطه  چند  از  استخوان  یک  : هرگاه 899نکته 

 باشد.   شتر ی ب   هم   عضو ۀ  ی د   از   مزبور   ی ها ت ی جنا   ه ی د   مجموع   و   د ی آ   وجود   به   ضربه   یک   با   چند   هر   دارد   جداگانه ۀ  ی د 
 دارد.   ی ا جداگانه ۀ  ی د   یک   گردد، هر   ی گر ی د   صدمه   ا ی   عضو   نقص   استخوان، موجب   بر   صدمه   هرگاه :  900نکته  
  أرش   ا ی   ه ی د   یک   هر   و   شود ی م   محسوب   ت ی جنا   بخورد، دو   ک تر   ا ی   ند ک بش   ز ی ن   مفص.، استخوان   ی دررفتگ   بر   ضربه، عالوه   چند   ا ی   یک   اثر   بر   : هرگاه 901نکته  

 دارد.   جداگانه 
  هر   و   شود ی م   محسوب   ت ی جنا   دو   شود   جاد ی ا   بدن   در   جائفه   ا ی   و   نافذه   ا ی   موضحه   مانند   ی جراحت   هم   و   ند ک بش   استخوان   ، هم ی ا ضربه   اثر   بر   : اگر 902نکته  

 دارد.   جداگانه   أرش   ا ی   ه ی د   یک 
 دارد.   جداگانه   ه ی د   یک   ببرد، هر   ن ی ب   از   جا یک   را ک  پل   و   چشم   ی س ک   : هرگاه 903نکته  
 دارد.   ی ا جداگانه   ه ی د   دام ک   هر   شود   آن   ی ستگ ک ش   و   استخوان   به   ت ی سرا   موجب   ا ی   ند ک   ت ی سرا   یی شنوا   حس   به   گوش   به   رساندن ب ی آس   : هرگاه 904نکته  
 دارد.   جداگانه   أرش   ا ی   ه ی د   هرکدام   ند ی بب   ب ی آس   ا ی   برود   ن ی ب   از   آن   ر ی غ   ا ی   فک، دندان   با   اگر   و   است   اعضاء   ر ی سا   و   دندان ۀ  ی د   از   فک، مستق. ۀ  ی : د 905نکته  

 شود. ی م   افزوده   نخاع   ه ی د   بر   عضو   آن   أرش   ا ی   ه ی د   مورد   شود، حسب   گر ی د   عضو   ب ی ع   موجب   نخاع   قطع   هرگاه   : 906نکته    
 دارد.   ی ا جداگانه   أرش   ا ی   ه ی د   یک   ابد، هر ی   نقصان   ا ی   شود   زائ.   صورت، عق.   ا ی   سر   ستن ک ش   مانند   ی ا صدمه   اثر   در   هرگاه :  907نکته    

 دارد.   جداگانه   أرش   ا ی   ه ی ها، د ت ی جنا   از   یک   هر   ابد ی   نقصان   ا ی   برود   ن ی ب   از   یی شنوا   ی گر ی د   ت ی جنا   هر   ا ی   و   گوش   بردن   ن ی ب   از   ا ی   قطع   با   هرگاه   : 908نکته  
 دارد.   جداگانه   أرش   ا ی   ه ی ت، د ی جنا   هر   ابد ی   نقصان   ا ی   برود   ن ی ب   از   ز ی ن   یی ا ی بو حس    ی گر ی د   ت ی جنا   ا ی   ی ن ی ب   بردن   ن ی ب   از   ا ی   دن ی بر  اثر   در   هرگاه   : 909نکته    
 شود. ی م   ثابت   ه ی د   گردد، دو   ز ی ن   نطق   زوال   صوت، موجب   زوال   بر   عالوه ت،  ی جنا   ه ک   ی صورت   در   : 910نکته    
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  ه ک   ی صورت   در   ند ی بب   ی بزرگتر   ب ی آس   ا ی   شود   قطع   او   ی اعضا   از   ی عضو   ا ی   د ی نما   فوت   ی رعمد ی غ   صدمات   ا ی   صدمه   ت ی سرا   اثر   در   یه لَ عَ ی  جن مَ   : هرگاه 911نکته  
 شود. ی م   ثابت   بزرگتر   ب ی آس   ا ی   عضو   ا ی   نفس   ه ی د   باشد، تنها   یکی   وارده   صدمه 
  تعدد  صورت  ند در ی بب  ی بزرگتر  ب ی آس  ا ی  شود  قطع  او  ی اعضا  از  ی عضو  ا ی  د ی نما  فوت  ی رعمد ی غ  صدمات  ا ی  صدمه  ت ی سرا  اثر  در  یه لَ عَ ی  جن مَ  : هرگاه 912نکته  

 شود. ی م   ثابت   بزرگتر   ب ی آس   ا ی   عضو   ا ی   نفس   ه ی د   باشد، تنها   صدمات   تمام   ت ی سرا   اثر   شتر، در ی ب   ب ی آس   ا ی   عضو   قطع   ا ی   مرگ   چنانچه   صدمات 
  تعدد   صورت  ند در ی بب   ی بزرگتر  ب ی آس   ا ی   شود   قطع   او   ی اعضا   از   ی عضو   ا ی   د ی نما   فوت   ی رعمد ی غ   صدمات   ا ی  صدمه   ت ی سرا   اثر   در   یه لَ َع ی  جن مَ  : هرگاه 913نکته 

  و   کند می   تداخ.   بزرگتر   ب ی آس   ا ی   عضو  ا ی   نفس  ه ی د   در   ی مسر  صدمات   ه ی باشد، د   صدمات   از   ی برخ   ت ی سرا   اثر   در   بزرگتر   ب ی آس   ا ی   عضو   قطع   ا ی   مرگ   اگر  صدمات 
 شود. ی م   واقع   م ک ح   مورد   و   محاسبه   ، جداگانه ی رمسر ی غ   صدمات   ه ی د 

ه،  ی د   ا ی   قصاص   حق   بر   ند، عالوه ک   ت ی سرا   اتفاقاً   ن ک ل   نباشد   شتر ی ب   ب ی آس   ا ی   عضو   قطع   موجب   ا ی   شنده ک   نوعاً   و   باشد   ی عمد   وارده   صدمه   : هرگاه 914نکته  
  قطع   ن ی ا   اتفاقاً   و   ند ک   قطع   را   ی گر ی د   انگشت   عمداً   ی شخص   ه ک   ن ی ا   مانند   شود   پرداخت   د ی با   ز ی ن   شتر ی ب   ت ی جنا   ه ی د   مورد   متر، حسب ک   ی عمد   ت ی جنا   به   نسبت 

  د ی با   ز ی ن   یه لَ َع ی  جن مَ   دست ۀ  ی د   ا ی   نفس ۀ  ی د   مورد   انگشت، حسب ۀ  ی د   ا ی   قصاص   حق   بر   گردد، عالوه   او   دست   قطع   ا ی   یه لَ َع ی  جن مَ   فوت   موجب   و   ند ک   ت ی سرا 
 شود.   پرداخت 

 شود: ی م   ثابت   ب ی آس   یک ۀ  ی د   تنها   و   کند می   تداخ.   متعدد   ی ها ب ی آس   ه ی .، د ی ن ۀ  چهارگان   ط ی شرا   مجموع   وجود   صورت   : در 915نکته  
 باشد.   نوع   یک   از   متعدد   جراحات   ا ی   متعدد   ی ها ی ستگ ک ش   مانند   شده   جاد ی ا   ی ها ب ی آس ۀ  هم   -الف 

 باشد.   عضو   یک   در   ها ب ی آس ۀ  هم   -ب 
 شود.   محسوب   ب ی آس   یک   عرفاً   ه ک   باشد   هم   به   یک نزد   ی ا گونه   به   ا ی   هم   به   متص.   ها ب ی آس   -پ 
 د. ی آ   وجود   به   ب ک مرت   رفتار   یک   با   ها ب ی آس   مجموع   -ت 

  ستن ک ش   مانند  ی گر ی د   صدمه   اثر   در   اگر   ن ک ل   ندارد   ی گر ی د   ه ی ، د یی نا ی ب   رفتن   ن ی ب   از   و   دارد   ه ی د   یک   فقط   حدقه   از   چشم   آوردن   رون ی ب   ا ی  بردن   ن ی ب   از :  916نکته  
 دارد.   جداگانه   أرش   ا ی   ه ی د   مورد   حسب   دام ک ابد، هر ی   نقصان   ا ی   برود   ن ی ب   از   ز ی ن   یی نا ی سر، ب 

  نقصان   ا ی   برود   ن ی ب   از   یی زبان، چشا   از   ی بخش   قطع   با   اگر   و   شود ی م   پرداخت   زبان   قطع ۀ  ی د   برود، فقط   ن ی ب   از   یی چشا   زبان، حس   تمام   قطع   با   هرگاه   : 917نکته  
  یی چشا  اگر  و  شود   پرداخت  د ی باشد، با  شتر ی ب  ه ک  زبان   ه ی د  و   یی چشا  أرش  از  هرکدام باشد،  زبان   قسمت  همان   به  مربوط  رفته  ن ی ب  از  یی چشا  ه ک  ی صورت  ابد، در ی 

  صورت   ن ی ا   در   ه ک   باشد   شتر ی ب   ام. ک   ه ی د   از   ه ک   ن ی ا   مگر   شود   پرداخت   د ی با   جداگانه   زبان   ه ی د   و   یی چشا   أرش نباشد،    زبان   از   قسمت   همان   به   مربوط   رفته   ن ی ب   از 
  افزوده   یی چشا   أرش   بر   ت ی جنا   آن   أرش   ا ی   ه ی ند، د ک   دا ی پ   نقصان   ا ی   برود   ن ی ب   از   یی زبان، چشا   ر ی غ   بر   ت ی جنا   با   اگر   و   شود ی م   پرداخت   ام. ک   ه ی د   زان ی م   به   فقط 

 گردد. ی م 
  منفعت  اگر   ی ول   شود ی م   ثابت   شتر ی ب   ه ی د   تنها   گردد   منفعت   اختالل   ا ی   زوال   به   منجر   ه ک   عضو   آن   بر   ت ی جنا   در   باشد   ی عضو   به   قائم   ی منفعت   هرگاه   : 918نکته  

  و   گوش ۀ رل   باشد، مانند   مؤثر  منفعت   . ی تسه   و   ت ی تقو   در   عضو   آن   وجود   چه   نباشد، اگر   مالزمه   منفعت   زوال   و   عضو   رفتن   ن ی ب   از  ان ی م   و   نبوده   عضو  آن   به   قائم 
 دارد.   جداگانه   ه ی د   دام ک   گردد، هر   ناقص   ا ی   زائ.   ز ی ن   یی ا ی بو   ا ی   یی ، شنوا ی ن ی ب   ا ی   گوش ۀ  رل   قطع   سبب   به   و   مؤثرند   یی ا ی بو   و   یی شنوا   ت ی تقو   در   ه ک   ی ن ی ب 

  سبب   و   علت   جراحت   آن   شود، هرگاه  زائ.  سر، عق.   ستن ک ش  با  ه ک   ن ی ا   مانند   د ی آ   وجود  به  ی بزرگتر   جراحت، صدمه   ا ی   ضربه  راد ی ا   سبب   به   چنانچه :  919نکته 
  ه ک   منفعت   نقصان   ا ی   زوال ۀ  ی د   تنها   و   کند می   تداخ.   شتر ی ب   ه ی د   در   جراحت   ا ی   ضربه   ه ی د   باشد   شده   واقع   جراحت   ا ی   ضربه   یک   با   اگر   باشد   منفعت   نقصان   ا ی   زوال 

  و  باشد  شده  است، واقع  رده ک  جاد ی ا  را  جراحت  ه ک  ی ا ضربه  از  ر ی غ  ی گر ی د  جراحت  ا ی  ضربه  با  آن  نقصان  ا ی  منفعت  زوال  چنانچه  و  شود ی م  پرداخت  است  شتر ی ب 
  نقصان  ا ی   گردد   زائ.   ز ی ن   جراحت، منفعت   و   ضربه   آن   با   اتفاقاً   و   گرند، نباشد ی د یک   ملزوم   و   رزم   ه ک   ی ا گونه   به   منفعت   نقصان   ا ی   زوال   علت   وارده   جراحت   ا ی   ضربه   ا ی 
 دارد.   جداگانه   ه ی د   دام ک منفعت، هر   و   جراحت   ا ی   ابد، ضربه ی 

له   مانند   ی ق ی عم   جراحت   هرگاه   : 920نکته     ابتدا   ی عن ی   شود   واقع     ی تدر  به   اگر   و   شود ی م   پرداخت   ق ی عم   جراحت   همان   ه ی د   شود، تنها   واقع   باره ک ی   جائفه   ا ی   و   منقِّ
له   مانند   دتر ی شد   جراحت   سپس   و   موضحه   مانند   تر ف ی خف   جراحت    پرداخت   دتر ی شد   جراحت   ه ی د   تنها   باشد   اول   جراحت   ت ی سرا   سبب   به   شود، چنانچه   جاد ی ا   منقِّ

 دارد.   جداگانه ۀ  ی جراحت، د   دو   از   یک   باشد، هر   نفر   چند   از   خواه   نفر   یک   از   ضربه   دو   باشد، خواه   ی گر ی د   ضربه   سبب   به   ه ک   ی صورت   در   و   شود ی م 
  ی گر ی د   عضو   ا ی   ت، منفعت ی جنا   آن   سبب   به   چنانچه   و   ست ی ن   منفعت   ا ی   عضو   آن   ی برا   ر قد  م    ه ی د   از   ش ی ت، ب ی جنا   یک   أرش   منافع، مقدار   و   اعضاء   در   : 921نکته  

 گردد. ی م   ن یی تع   ی ا جداگانه ۀ  ی د   ب ی آس   هر   ی شود، برا   جاد ی ا   آنها   در   ی ب ی ع   ا ی   رود   ن ی ب   از 
  اساس   بر   . ی تفص   به   ه ی قضائ ۀ قو   س ی رئ   توسط   سال   هر   ی ابتدا   در   آن   زان ی م   و   است   شده   ن یی تع   شرع   مقررات   در   ه ک   است   همان   ام. ک   ه ی د   موارد :  922نکته    

 شود. ی م   اعالم   و   ن یی تع   ی رهبر   مقام   ن ر 
 است.   مرد ۀ  ی د   نصف زن،    قت. ۀ  ی د   : 923نکته  
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 مرد است. ۀ  ی مرد، د   به   ملحق   ی خنرا ۀ  ی د   : 924نکته  
 است.   زن ۀ  ی زن، د   به   ملحق   ی خنرا ۀ  ی د   : 925نکته  
 است.   زن ۀ  ی د   نصف ۀ  عالو   به   مرد ۀ  ی د   .، نصف ک مش   ی خنرا ۀ  ی د   : 926نکته  
 شود. ی م   پرداخت   ی بدن   ی ها خسارت   ن ی تأم   صندوق   از   مرد ۀ  ی د   سقف   تا   ه ی د   تفاوت   ست، معادل ی ن   مرد   یه لَ عَ ی  جن مَ   که   ی ات ی جنا ۀ  ی کل   در   : 927نکته  
 است.   مسلمان   مانند   ه ی د   ام ک اح   باشند، در   مسلمان   زنا   ن ی طرف   از   یکی   ا ی   دو   هر   ه ک   ی صورت   در   زنا   از   متولد   شخص   : 928نکته  
  و   است   ی رهبر   باشد، مقام   گرفته   صورت   ت ی رضا   با   طرف   دو   هر   از   زنا   و   باشد   نداشته   همسر   و   فرزند   ه ک   ی صورت   در   زنا   از   متولد   شخص   ه ی د   وارث   : 929نکته  

 باشند. ی م   ه ی د   او، وارث   اقوام   ا ی   طرف   باشد، همان   شده   راه ک ا   ا ی   داشته   شبهه   ن ی طرف   از   یکی   چنانچه 
  مسلمان ۀ  ی د ۀ  انداز   به   ران ی ا   ی اسالم   ی جمهور   ی اساس   قانون   در   شده   شناخته   ی ن ی د   ی ها ت ی اقل   بر   ت ی جنا   ه ی ، د ی رهبر   مقام   ی ومت ک ح   ن ر   اساس   بر :  930نکته  

 گردد. ی م   ن یی تع 
  مشخص   آن   مقدار   و   شده   ه، مصالحه ی د   بر   ا ی   ست ی ن   ن ک مم   آن   در   قصاص   ا ی   ندارد   قصاص   ه ک   ی عمد   ت ی جنا   و   اعضاء   بر   ی رعمد ی غ   ت ی جنا   در   : 931نکته  
 شود. ی م   ثابت   ه ی د   انون مجازات اسالمی ق   مقرر   شرح   به   است   نشده 

  ن ی ا   در   مندرج   شرح به   آن   از   ی ن ی مع   نسبت   ا ی   مقدر ۀ  ی د   شرع   در   ت ی جنا   آن   ی برا   چنانچه   د ی آ   وارد   منافع   ا ی   عضو   بر   ی ا صدمه   ت ی جنا   اثر   در   هرگاه   : 932نکته  
 است.   مطالبه   قاب.   آن   أرش   نشده   ن یی تع   آن   ی برا   ی خاص   مقدار   شرعاً   چنانچه   و   مقرر   مقدار   باشد   شده   مقرر   قانون 
 ابد. ی ی م   . ی تقل   نصف   به   زن ۀ  ی د   شود   شتر ی ب   ا ی   ثلث   چنانچه   و   است   سان یک   مرد   ام. ک   ه ی د   ثلث   از   متر ک   تا   منافع   و   اعضاء   در   مرد   و   زن   ه ی د :  933نکته  
  است   جداگانه   طور   به   ب ی آس   هر   ه ی ثلث، د   به   ه ی د   دن ی رس   ک شود، مال   وارد   عضو   چند   ا ی   یک   بر   ی متعدد   ی ها ب ی ضربه، آس   چند   ا ی   یک   اثر   در   هرگاه   : 934نکته  

 شود.   محسوب   ت ی جنا   و   ب ی آس   یک   عرفاً عضو،    بر   وارده   ی ها ب ی آس   ه ک   ن ی ا   مگر 
  چه   باشد، اگر   او   منافع   و   اعضاء ۀ  ی د   از   ش ی ب   د ی نبا   زن   منافع   و   اعضاء   بر   وارده   ت ی جنا   أرش   زان ی م   ن ک ل   ست ی ن   مرد   و   زن   ان ی م   ی فرق   أرش   موارد   در   : 935نکته  
 باشد.   مرد   در   ت ی جنا   همان   أرش   با   ی مساو 

  دارد. خواه   ام. ک ۀ  ی د   زوج، نصف   ی اعضا   از   یک   هر   بردن   ن ی ب   از   و   ام. ک   ه ی زوج، د   ی اعضا   از   عضو   دو   هر   و   فرد   ی اعضا   از   یک   هر   بردن   ن ی ب   از   : 936نکته  
 باشد.   شده   مقرر   ی گر ی د   ب ی ترت   قانون   در   ه ک   ن ی ا   مگر   ی ظاهر   ی اعضا   از   خواه   باشد   بدن   ی داخل   ی اعضا   از   مزبور   عضو 

  ه ک  عضو  ی نسب  ردن ک  فل   دارد. در  را  عضو  همان ۀ ی د  سوم  ک ی فل ،  عضو  بردن  ن ی ب  از  و  عضو   آن  ه ی د  ن، دوسوم ی مع ۀ ی د  ی دارا  عضو  ردن ک  فل   : 937نکته 
 گردد. ی م  ن یی تع  أرش رفته،   دست  از  یی ارا ک  به  توجه  رود، با ی م  ن ی ب  از  آن  یی ارا ک  از  ی درصد 
 ن ی ب  از  و  نصف  زان ی م به  آن  نصف  بردن  ن ی ب  از  ه ک  ب ی ترت  ن ی ا  به  دارد  ه ی د  نسبت  همان  به  مقدر  ه ی د  ی دارا  منفعت  ا ی  عضو  از  ی قسمت  بردن  ن ی ب  از   : 938نکته  
 باشد.   شده   مقرر   ی گر ی د   ب ی ترت   قانون   در   ه ک   ن ی ا   مگر   است   ه ی د   ی دارا  سوم یک  زان ی م  به  آن  سوم یک  بردن 

 شود. ی م   ن یی تع   أرش نباشد،    ص ی تشخ   قاب.   رفته   ن ی ب   از   نسبت   ه ک   ی موارد   در   : 939نکته  
 شود. ی م   ثابت   عضو   قطع ۀ  ی د   باشد   آن   قطع   از   ر ی ناگز   یه لَ عَ ی  جن مَ ،  کارشناس   ص ی تشخ   به   ه ک   دهد   قرار   ی ت ی وضع   در   را   ت، عضو ی جنا   هرگاه   : 940نکته  
  عضو   ه ی د   زان ی م به   شوند ی م   ات ی ح   ی دارا   ی اصل   عضو   مانند   و   است   گرفته   رفته، قرار   ن ی ب   از   عضو   مح.   در   آن   امرال   و   وند ی پ   با   ه ک   ی اعضائ   ه ی د   : 941نکته  

 دارد.   را   وب ی مع   عضو   ه ی شود، د   وب ی مع   ی گر ی د   جهت   از   ی ول   گردد   ات ی ح   ی دارا   اگر   و   است   ی اصل 
 است.   ی مال   ضمان   موجب   ، تنها ی مصنوع   ی اعضا   بردن   ن ی ب   از   : 942نکته  
  موارد   در   ن ک ل   است   ی منتف   ضمان   بگذارد   ی جا   بر   بدن   در   خود   از   ی اثر   نه   و   گردد   بدن   در   ی ب ی ع   و   ب ی آس   موجب   نه   ب ک مرت   رفتار   ه ک   ی موارد   در :  943نکته  

 شود. ی م   وم ک مح   هفت   درجه   ی ر ی تعز  شالق   ا ی   حبس   به   ب ک تصالح، مرت   عدم   صورت   در   ی عمد 
 است:   ر ی ز   شرح   به   در ق  م    ه ی د   ی دارا   عضو   هر   استخوان   خردشدن   و   برداشتن   ک ستن، تر ک ش   ه ی د   : 944نکته  

 است.   آن   ستن ک ش   ه ی د   چهارپنجم   شود   درمان   ب ی ع   بدون   اگر   و   عضو   آن   ه ی د   پنجم یک   عضو   هر   استخوان   ستن ک ش   ه ی د   -الف 
 است.   استخوان   آن   خردشدن   ه ی د   چهارپنجم   شود   درمان   ب ی ع   بدون   اگر   و   عضو   آن   ه ی د   سوم یک   عضو   هر   استخوان   خردشدن   ه ی د   -ب 
 است.   عضو   آن   ستن ک ش   ه ی د   چهارپنجم   عضو   هر   استخوان   برداشتن   ک تر   ه ی د   -پ 
 است.   عضو   آن   ی ستگ ک ش   ه ی د   چهارم یک آن،    موضحه   ه ی د   ز ی ن   و   گردد   آن   ی ستگ ک ش   موجب   ه ک   آن   بدون   ند ک   نفون   استخوان   به   ه ک   ی جراحت   ه ی د   -ت 

 ندارد.   ه ی د   در   ی ر ی تأث   ت ی جنا   از   پس   عضو   خوردن   وند ی پ :  945نکته  
 دارد.   ام. ک   ه ی د، د ی نرو   گر ی د   ه ک   ی صورت   مرد، در   ش ی ر  ا ی   سر   ی مو   تمام   بردن   ن ی ب   از   ا ی   و   ندن ک   : 946نکته  
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  ثابت  ام. ک ۀ  ی د   سوم یک   ش ی ر  به   نسبت   و   أرش سر،    ی مو   به  د، نسبت ی برو   دوباره   ه ک   ی صورت   مرد، در   ش ی ر ا ی   سر  ی مو   تمام   بردن   ن ی ب  از   ا ی   و   ندن ک   : 947نکته 
 دارد. 

 زن است.   ام. ک   ه ی د   د، موجب ی نرو   گر ی د   ه ک   ی صورت   زن، در   سر   ی مو   تمام   بردن   ن ی ب   از   ا ی   و   ندن ک   : 948نکته  
  به   فقط   باشد   زن   ام. ک   ه ی د   از   ش ی ب   مهرالمر.   است. اگر   مهرالمر.   د، موجب ی برو   دوباره   ه ک   ی صورت   زن، در   سر   ی مو   تمام   بردن   ن ی ب   از   ا ی   و   ندن ک   : 949نکته  
 شود. ی م   زن، پرداخت   ام. ک   ه ی د   مقدار 
 ست. ی ن   بزرگسال   و   ک ود ک   و   پرپشت   و   پشت م ک   ی مو   ان ی م   ی در خصوص چهار نکته قبلی فرق   : 950نکته  
  زان ی م   چند   هر   اند کسان ی   م ک ح   ن ی ا   در   دارند   یی نا ی ب   ه ک   یی ها دارد. چشم   ه ی د   نصف   آنها   از   یک   هر   و   ام. ک   ه ی د   نا ی ب   چشم   دو   بردن   ن ی ب   از   ا ی   و   درآوردن   : 951نکته  

 باشند.   داشته   فرق   هم   با   بودن   منحرف   و   ی ور ک شب   مانند   گر ی د   جهات   از   ا ی   باشد   متفاوت   آنها   یی نا ی ب 
  در  و  سر ک  ه ی د  از  نسبت  همان  به  باشد  ن ک مم  آن  مقدار  ن یی تع  ه ک  ی صورت  گردد، در  چشم  از  ی قسمت  یی نا ی ب  مانع  چشم   در  موجود  ی دائم  ه ک ل  هرگاه  : 952نکته  

 شود. ی م   پرداخت   أرش صورت،    ن ی ا   ر ی غ 
  باشد   رفته   ن ی ب   از   یی جنا   ر ی غ   عل.   به   ا ی   و   ی مادرزاد   ی نا ی ناب   گرش ی د   چشم   و   دارد   نا ی ب   چشم   یک   فقط   ه ک   ی س ک   ی نا ی ب   چشم   بردن   ن ی ب   از   ا ی   و   درآوردن   : 953نکته  

  ه ی د   نا، نصف ی ب   چشم   ه ی د   باشد   داده   دست   از   است   داشته   را   آن   ه ی د   استحقاق   ه ک   ی ت ی جنا   ا ی   قصاص   اثر   در   را   گرش ی د   چشم   اگر   ن ک ل   است   ام. ک   ه ی د   موجب 
 باشد. ی م   ام. ک 

 است.   ام. ک   ه ی د   ششم یک   ندارد   یی نا ی ب   ه ک   ی چشم   هر   بردن   ن ی ب   از   ا ی   و   درآوردن   ه ی د   : 954نکته  
چهارم دیه  ن، یک یی پا   ی ها ک یه هر یک از پل ششم دیه کام. و د بار، یک   ی ها ک یک از پل   ه هر ی ام.، د ک ه  ی چشم، د   دو   ک پل   ه مجموع چهار ی : د 955نکته  

 کام. است. 
 است.   ه ی د   چهارم یک   ن، موجب یی پا   ی ها ک پل   از   یک   هر   افتن ک ش   و   ه ی د   ششم یک   بار، موجب   ی ها ک پل   از   یک   هر   افتن ک ش   : 956نکته  
از   ام. ک   ه ی د   است   ی ن ی ب   استخوان   ن یی پا   ه ک   ی ا نرمه   ا ی   ی ن ی ب   تمام   بردن   ن ی ب   از   ا ی   و   ردن ک   قطع   : 957نکته     از   ی مقدار   ا ی   تمام   با   نرمه   تمام   بردن   ن ی ب   دارد. 

  از   گر ی د   دفعه   در   ی ن ی ب   استخوان   از   ی مقدار   ا ی   تمام   و   دفعه   یک   در   ی ن ی ب   نرمه   اگر   ن ک ل   است   ام. ک   ه ی د   باشد، موجب   دفعه   یک   در   ه ک   ی صورت   در   ی ن ی ب   استخوان 
 شود. ی م   ن یی تع   أرش استخوان،    ی برا   و   ام. ک   ه ی د   نرمه   ی برود، برا   ن ی ب 

 باشد. ی م   ام. ک   ه ی د   است، نصف   خون   دن کی چ   مح.   ه ک   ی ن ی ب   ک نو   بردن   ن ی ب   از   ه ی د   : 958نکته  
 دارد.   ام. ک   ه ی د   نصف   آنها   از   یک   هر   بردن   ن ی ب   از   و   ام. ک   ه ی گوش، د ۀ  رل   دو   بردن   ن ی ب   از   : 959نکته  
 است.   ام. ک ۀ  ی د  ششم یک  گوش، موجب  هر   نرمه   بردن   ن ی ب   از   : 960نکته  
 شود.   پرداخت   د ی با   ز ی ن   آن   ه ی ند، د ک   دا ی پ   نقصان   ا ی   برود   ن ی ب   از   ز ی ن   یی شنوا   حس   آن   اثر   در   اگر   و   است   أرش   گوش، موجب ۀ  پرد   ردن ک   پاره   : 961نکته  
 شود. ی م   محاسبه   لب   تمام   نسبت   به   لب   از   ی مقدار   بردن   ن ی ب   از   ه ی د   و   دارد   ام. ک   ه ی د   ، نصف یک   هر   و   ام. ک ۀ  ی لب، د   دو   بردن   ن ی ب   از   : 962نکته  
  لب   حدود   و   است   دهان   طول   همان   آن   طول  و   متص.   ی ن ی ب   واره ی د   و   روزنه  دو   به   و   پوشاند ی م   را  لره   ه ک   است   ی عرض، مقدار   ن ر   از   بار   لب   حدود   : 963نکته  

 شود. ی نم   محسوب   ها لب   جزء   ها گونه   ه ی است. حاش   دهان   طول   همان   آن   طول   و   پوشاند ی م   را   لره   ه ک   است   ی عرض، مقدار   ن ر   از   ن یی پا 
  تمام  م ی تقس   با  ه ک  است   رفته   ن ی ب  از  یی ا ی گو   نسبت  به  آن  از  ی قسمت  بردن  ن ی ب  از  ه ی د  و  است  ام. ک  ه ی د  موجب  ا ی گو  زبان  تمام  بردن  ن ی ب  از  ا ی  و  قطع : 964نکته 

 شود. ی م   محاسبه   حروف   به   ه ی د 
  شخص   حرف   یک   ی ادا   قدرت   بردن   ن ی ب   از   ه ک   ن ی ا   مانند   شود ی م   ن یی تع   یه لَ عَ ی  جن مَ   لم ک ت   زبان   حروف   به   توجه   با   حرف   هر   ی ادا   بردن   ن ی ب   از   ه ی د   : 965نکته  

 است.   ام. ک   ه ی د   ودوم ی س یک زبان،  ی فارس 
 شود. ی م   محسوب   ا ی ند، گو ک   تلفظ   تواند ی نم   را   حروف   از   ی برخ   ا ی   د ی گو ی م   سخن   ی تند   ا ی   ی ند ک   به   ا ی   و   است   زبان   نت ک ل   ی دارا   ه ک   ی شخص   : 966نکته  
  تمام  مساحت  نسبت  به  ه ی د  مقدار  همان  آن، موجب  از  ی مقدار  بردن  ن ی ب  از  و  است  ام. ک  ه ی د  سوم یک  موجب  رل  زبان  تمام  بردن  ن ی ب  از  و  قطع  : 967نکته  

 است.   زبان 
 شود. ی م   محسوب   ا ی ست، گو ی ن   گفتن   سخن   به   قادر   موقت   طور   به   ی ا عارضه ۀ  واسط   به   ه ک   ی س ک   ن ک ل   است   ی عارض   و   ی مادرزاد   از   اعم   رل   : 968نکته  

است،    بوده   رل   ه ک   شود   معلوم   بعداً   اگر   ن ک ل   است   ام. ک   ه ی د   ده، موجب ی نرس   فرا   او   گفتن   سخن   زمان   ه ک   کی ود ک   زبان   تمام   بردن   ن ی ب   از   و   قطع   : 969نکته    
 شود. ی م  مسترد  ه ی د  سوم یک  بر  مازاد 

 شود: ی م   ع ی توز   ر ی ز  ب ی ترت   به   ه ک   دارد   ام. ک ۀ  ی د  گانه وهشت ست ی ب  دائم  ی ها دندان  تمام  بردن  ن ی ب  از   : 970نکته  
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است،    عدد   دوازده   جمعاً   و   د ی رو ی م   ن یی پا   در   عدد   دو   و   بار   در   عدد   دو   هرکدام   از   ه ک   ش ی ن   و   یی ش، چهارتا ی از: پ   ند ا عبارت   ه ک   جلو   ی ها دندان   -الف 
 دارد.   ام. ک   ه ی د   ستم ی ب یک   هرکدام 

  دام ک است، هر   عدد   شانزده   جمعاً   و   دارد   قرار   ضرس   سه   و   ک ضاح   یک   هرکدام   در   ن یی پا   و   بار   از   ی ان ی پا   سمت   چهار   در   ه ک   عقب   ی ها دندان   -ب 
 دارد.   ام. ک   ه ی د   چهلم یک 

  گونه چ ی ه   اگر   و   گردد ی م   ثابت   أرش شود،    حاص.   ی نقص   آنها   ندن ک   در   اگر   باشد   ده یی رو   ه ک   نحو   هر   به   و   باشد   ه ک   نام   هر   به   ی اضاف   ی ها دندان   : 971نکته  
 ندارد.   ز ی ن   أرش   نشود   حاص.   ی نقص 

 است.   ثابت   أرش مزبور،    جراحت   ی د، برا ی آ   وجود   به   ی جراحت   ن ک ل   نشود   حاص.   ی نقص   زائد   دندان   ندن ک   در   هرگاه   : 972نکته  
نشود،    مشخص   آن   بودن   ی اصل   ا ی   ، زائد کارشناس   به   رجوع   با   و   باشد   داشته   وجود   د ی زائد، ترد   ا ی   است   ی اصل   شده نده ک   دندان   ه ک   ن ی ا   مورد   در   هرگاه  : 973نکته 

 شود. ی م   پرداخت   زائد   دندان   أرش   و   ی اصل   دندان   ه ی د   از   ن ی ارمراق. 
  اثر   در   ا ی   باشد   متر ک   خلقتاً   خواه   ابد ی ی م   اهش ک   ام. ک   ه ی د   از   نسبت   همان   به   باشد   متر ک   عدد   وهشت ست ی ب   از   ی دائم   ی اصل   ی ها دندان   هرگاه   : 974نکته  
 باشد.   شده   م ک   ی ا عارضه 
  ه ی د  دوسوم  آن  ه ی د  فتد ی ن  و  شود  اه ی ت، س ی جنا  اثر  در  ی دندان  اگر  و  ندارد  دارند، وجود  گوناگون  ی ها رنگ  ه ک  یی ها دندان  ان ی م   ی تفاوت  ه ی د  زان ی م  در : 975نکته 
 است.   دندان   همان   ه ی د   سوم یک است،    شده   اه ی س   قبالً   ه ک   ی دندان   ه ی د   و   است   دندان   همان 
  ه ی د   د ی ند، با ک ب   را   مزبور   دندان   ی شخص   آن   از   پس   اگر   و   است   ثابت   أرش برود،    ن ی ب   از   آن   منفعت   ا ی   شود   اه ی س   ه ک   آن   دندان، بدون   رنگ   ر یی تغ   در   : 976نکته  

 بدهد.   را   دندان   همان   ام. ک 
 است.   أرش   موجب   صورت   ن ی ا   ر ی غ   در   و   دندان   همان   ه ی د   باشد، موجب   آن   بردن   ن ی ب   از   م ک ح   در   هرگاه   دندان   ردن ک   لق   ا ی ک  تر   جاد ی ا   : 977نکته  
 است.   أرش   موجب   صورت   ن ی ا   ر ی غ   در   و   دندان   همان   ه ی د   است، موجب   ی باق   آن   منفعت   ه ک   خورده ک تر   ا ی   لق   دندان   ندن ک   : 978نکته  
  حالت   زوال   و  ی بهبود   صورت   در   و   کام.   ه ی د   موجب   حالت   ن ی ا   ماندن ی باق   و   ی بهبود   عدم   صورت   در   ی ستگ ک ش  اثر   در   گردن  ی دگ ی خم   و   شدن  ک  :  979نکته 

 است.   أرش   موجب   ی شدگ   ک   و   ی دگ ی خم 
 است.   أرش   موجب   آن   ی دگ ی خم   و   شدن ک    بدون   گردن   ی شکستگ   : 980نکته  
 است.   أرش   موجب   شود   گردن   ت ک حر   مانع   ا ی   و   آن   نقص   ا ی   و   غذا   دن ی جو   ا ی   فروبردن   مانع   ه ک   گردن   بر   ت ی جنا   : 981نکته  
  و   کام.   ه ی د   نصف   آنها   از   هرکدام کام.،    ه ی است، د   ن یی پا   ی ها دندان   ش ی رو   مح.   که   فک   راست   و   چپ   استخوان   دو   بردن   ن ی ب   از   ا ی   و   ردن ک قطع   : 982نکته  
 دارد.   ه ی د   نسبت   همان   به   آنها   از   ی مقدار 

 دارد.   ام. ک   ه ی د   سوم یک فل ،    ک ف   قطع   و   ام. ک   ه ی د   ن، دوسوم یی پا   ک ف   ردن ک فل    : 983نکته  
  خواه   است   ام. ک   ه ی د   نصف   باشد، موجب   ام. ک   انگشتان   ی دارا   ه ک   آن   شرط   به   مچ   مفص.   از   ها دست   از   یک   هر   بردن   ن ی ب   از   ا ی   و   ردن ک قطع   : 984نکته  

 باشد.   دست   یک   ی دارا   علت   هر   به   خواه   و   دست   دو   ی دارا   یه لَ عَ ی  جن مَ 
 است.   ام. ک   ه ی د   نصف   مچ، موجب   تا   ا ی   انگشتان   ی انتها   از   دست   یک   انگشتان   تمام   قطع   : 985نکته  
 است.   أرش   باشد، موجب ی نم   انگشت   ی دارا   علت   هر   به   ه ک   ی دست   ف ک   بردن   ن ی ب   از   ا ی   و   ردن ک قطع   : 986نکته  
  باشد   آرن    ی دارا   شانه، خواه   از   بازو   ی دارا   دست   قطع   و   دارد   ام. ک   ه ی د   نصف   نباشد   خواه   باشد   ف ک   ی دارا   آرن ، خواه   از   ساعد   ی دارا   دست   قطع   : 987نکته  

 دارد.   ام. ک   ه ی د   نباشد، نصف   خواه 
 است.   ام. ک   ه ی د   دهم یک دست،    ی اصل   انگشتان   از   یک   هر   ه ی د   : 988نکته  
 است.   شست   ه ی د   نصف   شست، موجب   انگشت   بند   هر   و   انگشت   آن   ه ی د   سوم یک   شست، موجب   ر ی غ   انگشت   بند   هر   بردن   ن ی ب   از   ا ی   دن ی بر  : 989نکته  
  ه ی د   و   دست   ه ی د   سوم یک   فل    دست   قطع   ه ی انگشت، د   همان   ه ی د   دوسوم   انگشت   هر   ردن ک فل    ه ی دست، د   ه ی د   دوسوم   دست   هر   ردن ک فل    ه ی د   : 990نکته  

 است.   انگشت   همان   ه ی د   سوم یک   فل    انگشت   قطع 
 است.   ی جار   ز ی ن   آن   انگشتان   و   پا   آن، در   انگشتان   و   دست   ه ی د   در   ور ک مذ   ام ک اح   : 991نکته  
 است:   . ی ن   ب ی ترت   به   فقرات   ستون   ستن ک ش   ه ی د   : 992نکته  

 است.   ام. ک   ه ی د   د، موجب ی درآ   ده ی خم   صورت   به   عالج   از   بعد   ا ی   و   نشود   درمان   اصالً   ه ک   ی صورت   در   فقرات   ستون   ستن ک ش   -الف 
  نشستن   ا ی   رفتن   راه   توان   یه لَ عَ ی  جن مَ   ه ک   ن ی ا   مانند   گردد   منافع   از   یکی   رفتن   ن ی ب   از   موجب   ی ول   شود   درمان   ب ی ع ی ب   ه ک   فقرات   ستون   ستن ک ش   -ب 

 است.   ام. ک   ه ی د   موجب برود،    ن ی ب   از   ی و   ادرار   نترل ک   ا ی   ی جنس   توان   ا ی   و   باشد   نداشته 
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فقرات،    ستون   ی ستگ ک ش   ام. ک   ه ی د   بر بند  ب( شود، عالوه   در   مندرج   موارد   . ی قب   از   ی عوارض   موجب   و   نشود   درمان   ه ک   فقرات   ستون   ستن ک ش   -پ 
 است.   ز ی ن   حاصله   عوارض   از   یک   هر   أرش   ا ی   ه ی د   موجب 

 است.   ام. ک   ه ی د   دهم یک   شود، موجب   درمان   ب ی ع   بدون   ه ک   فقرات   ستون   ستن ک ش   -ت 
 است.   ز ی ن   پا   دو   فل    ی برا   ه ی د   دوسوم   فقرات، موجب   ستون   ه ی د   بر   عالوه   گردد   پاها   شدن حس ی ب   و   فل    موجب   ه ک   فقرات   ستون   ستن ک ش   -ث 

 دارد.   ه ی عرض، د   مساحت   نسبت   به   آن   از   ی جزئ   قطع   و   ام. ک   ه ی د   نخاع   قطع   : 993نکته  
 دارد.   ه ی د   نسبت   همان   آن، به   از   ی قسمت   و   ام. ک   ه ی د   آنها، نصف   از   هرکدام   و   ام. ک   ه ی برسد، د   استخوان   به   ه ک   ی نحو   به   پ. ک   دو   بردن   ن ی ب   از   : 994نکته  
 دارد.   ام. ک   ه ی د   یک گردد،    دو   هر   ا ی   مدفوع   ا ی   ادرار   ضبط   عدم   موجب   است   شده   وارد   مقعد   و   ها ضه ی ب   فاص.   حد   به   ه ک   ی ا صدمه   هرگاه   : 995نکته  
گر،  ی د   ی ها دنده   از   یک   هر   ستن ک ش   ه ی د   و   ام. ک   ه ی د   چهلم یک ،  کند می   حفاظت   آن   از   ه ک   قلب   به   ط ی مح   ی ها دنده   از   یک   هر   ستن ک ش   ه ی د   : 996نکته  

 باشد. ی م   ام. ک   ه ی د   صدم یک 
 است.   أرش   موجب   دنده   ندن ک   : 997نکته  
 است.   ام. ک   ه ی د   نصف   آنها، موجب   از   دام ک هر   و   ام. ک   ه ی د   ترقوه، موجب   استخوان   دو   بردن   ن ی ب   از   و   قطع   : 998نکته  
 است.   مهرالمر.   ضمان   موجب   باشد   گرفته   صورت   ت ی رضا   بدون   و   ی گر ی د ۀ  یل وس   هر   به   ا ی   مقاربت   با   همسر   ر ی غ   ارت ک ب ۀ  ازال   هرگاه   : 999نکته  
 ست. ی ن   ثابت   ی ز ی چ   باشد   گرفته   انجام   ت ی رضا   با   و   مقاربت   با   ارت ک ب ۀ  ازال   هرگاه   : 1000نکته  
 است.   ت ی رضا   عدم   م ک ح   در   نداشته   زنا   به   ی واقع   ت ی رضا   ه ک   ی َره ک م   ا ی   مجنون   ا ی   نابالغ   دختر   ت ی رضا   : 1001نکته  
  مزبور   ت ی ند، جنا ک   ضبط   را   خود   ادرار   نتواند   شخص   و   ده ی د   ب ی آس   مرانه   ه ک   آن   مانند   د ی آ   وجود   به   ز ی ن   ی گر ی د   ت ی جنا   ارت ک ب ۀ  ازال   همراه   به   هرگاه   : 1002نکته  
 دارد.   جداگانه   أرش   ا ی   ه ی د   مورد   حسب 
 است:   ضمان   موجب   . ی ن   ب ی ترت   به   همسر   ی افضا :  1003نکته  

 شود.   پرداخت   د ی با   زن   ام. ک   ه ی باشد، د   مقاربت   از   ر ی غ   ی سبب   به   افضاء   و   همسر، بالغ   هرگاه   -الف 
  زوج ۀ  عهد  بر   ن ی زوج  از   یکی   وفات   زمان  تا   ز ی ن   زن، نفقه   ام. ک   ه ی د   و   مهر   تمام  بر  عالوه   باشد   ی جنس   مقاربت   سبب  به  افضاء   و   همسر، نابالغ   هرگاه   -ب 

 باشد.   داده   طالق   را   او   چند   هر   است 
 است.   غائط   و   ض ی ح   ا ی   ض ی ح   و   بول   ی مجرا   دو   شدن   یکی   از   عبارت   افضاء   : 1004نکته  
 است:   ضمان   موجب   . ی ن   ب ی ترت   همسر، به   ر ی غ   ی افضا   : 1005نکته  

  ز ی ن  اره ک الب أرش ارت، ک ب ۀ ازال  صورت  زن، در  ام. ک  ه ی د  و  مهرالمر.  بر  باشد، عالوه  مقاربت  سبب  به ء افضا  و  بوده  َره ک م  ا ی  نابالغ  شده ء افضا  هرگاه  -الف 
 است.   ثابت   ز ی ن   ارت، مهرالمر. ک ب ۀ  ازال   درصورت   و   زن   ام. ک   ه ی باشد، د   مقاربت   ر ی غ   به   افضاء   اگر   و   بود   خواهد   ثابت 

 بود.   خواهد   ثابت   زن   ام. ک   ه ی د   پرداخت   باشد، تنها   گرفته   انجام   مقاربت   ق ی طر  از   و   بالغ   زن   ت ی رضا   با   افضاء   هرگاه   -ب 
 باشد. ی م   ز ی ن   اره ک الب أرش   ارت، موجب ک ب ۀ  ازال   صورت   ه، در ی د   و   مهرالمر.   بر   عالوه   شبهه   به   ی وط   از   ی ناش   ی افضا   -پ 

 دارد.   ه ی د   راست، ثلث ۀ  یض ب   قطع   و   ه ی د   ثلث   چپ، دو ۀ  یض ب   قطع   و   ام. ک   ه ی د   باره ک ی   ضه ی ب   دو   قطع :  1006نکته  
 ست. ی ن   آن   مانند   و   سالم   و   ن ی عن   و   بزرگ   و   ک ود ک   و   ر ی پ   و   جوان   ن ی ب   ور ک مذ   م ک ح   در   ی فرق :  1007نکته  
  ثابت   أرش آن،    در   ی گر ی د   نقص   هر   جاد ی ا   ا ی   و   پستان   از   ر ی ش   خروج   ردن ک متعذر   ا ی   ر ی ش   د ی تول   قدرت   بردن   ن ی ب   از   ا ی   زن   پستان   ر ی ش   ردن ک   قطع   در :  1008نکته  
 است. 
 است.   اعضاء   ۀ ی د   اثبات ۀ  ادل   منافع، همان ۀ  ی د   اثبات ۀ  ادل   : 1009نکته  
  قول   ا ی   ی قاض   نه، علم ی ش، اقرار، ب ی آزما   و   اختبار   ق ی طر  از   آن، چنانچه   نقصان   ا ی   منفعت   زوال   در   یه لَ عَ ی  جن مَ  و  ب ک مرت  ان ی م  اختالف  موارد  در   : 1010نکته  

  را   ه ی است، د   مقرر   اعضاء   ه ی د   در   ه ک   ی نحو   به   قسامه   با   تواند ی م   یه لَ عَ ی  جن مَ لوث،    تحقق   صورت   در   نشود   ثابت   منفعت   نقصان   ا ی   وثوق، زوال   مورد   کارشناس 
 ست. ی ن   قسامه   به   ی از ی ن   و   شود ی م   ثابت   یه لَ َع ی  جن مَ   سوگند   یک   با   ه ی د   باشد   اختالف   شده   ناقص   ا ی   زائ.   منفعت   بازگشت   به   نسبت   چنانچه   و   ند ک   ثابت 

  ه ی د   ند ک   فوت   شده   ن یی تع   مدت   از   قب.   یه لَ عَ ی  جن مَ   چنانچه   باشد   ی ن ی مع   مدت   در   شده   ناقص   ا ی   زائ.   منفعت   بازگشت   کارشناسی   ن ر   ه ک   ی موارد   در   : 1011نکته  
 شود. ی م   ثابت 

  تنها  و  کند می   تداخ.  نفس   ه ی د  در  منفعت  ه ی د  شود   یه لَ عَ ی  جن مَ  مرگ  سبب  و   ند ک  ت ی است، سرا  شده  منافع  از  یکی  زوال  موجب  ه ک  ی ت ی جنا  هرگاه  : 1012نکته 
 است.   مطالبه   قاب.   نفس ۀ  ی د 
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برود،    ن ی ب   از   است  آن   به   منفعت، قائم   ه ک  ی ده، عضو ی گرد   ن یی شده، تع   ناقص   ا ی  زائ.   منفعت  بازگشت   ی برا   ی معتبر   ق ی طر به   ه ک   ی مهلت   در   هرگاه   : 1013نکته  
  از  چنانچه  و  است  منفعت   آن  موقت  زوال  أرش  ضامن  ب، فقط ک د، مرت ی ا ی ب   رون ی ب  حدقه  از  است  رفته  ن ی ب  از  موقت  طور  به  آن  یی نا ی ب   ه ک   ی چشم  مرال   عنوان   به 

 باشد. ی م   عضو   آن   ام. ک   ه ی د   دوم، ضامن   ب ک مرت   باشد   گر ی د   شخص   ت ی جنا   سبب   به   عضو   آن   رفتن   ن ی ب 
  آن   مانند   و   ترساندن   خواه   و   جراحت   و   ضربه   راد ی ا   اثر   در   ت ی جنا   است، خواه   أرش   موجب   آن   در   نقص   جاد ی ا   و   ام. ک   ه ی د   موجب   عق.   ردن ک   زائ.   : 1014نکته  
 باشد. 
 است.   ثابت   أرش   شود   ی ادوار   جنون   دچار   یه لَ عَ ی  جن مَ   ه ک   ی صورت   در   : 1015نکته  
 شود. ی م   پرداخت   أرش   و   مسترد   ه ی برگردد، د   عق.   ام. ک   ه ی د   افت ی در  از   پس   و   گردد   زائ.   عق.   ی ت ی جنا   اثر   در   هرگاه :  1016نکته  
 شود. ی م   محسوب   ار ی هوش   شخص   بر   ت ی ه، جنا ی د   و   قصاص   به   مربوط   ام ک اح   جهت   از   است   آن   مانند   و   ی هوش ی ب   ا ی   اغماء   در   ه ک   ی س ک   بر   ت ی جنا   : 1017نکته  
 نباشد.   اندازه   یک   به   گوش   دو   یی شنوا   چند   هر   دارد   ام. ک   ه ی د   نصف   گوش   یک   یی شنوا   بردن   ن ی ب   از   و   ام. ک   ه ی د   گوش   دو   هر   یی شنوا   بردن   ن ی ب   از   : 1018نکته  
 است.   ام. ک   ه ی د   نصف   شنود، موجب ی نم   او   ی ها گوش   از   یکی   ه ک   ی شخص   ی شنوا   گوش   یی شنوا   بردن   ن ی ب   از   : 1019نکته  
  ده ی رس   فرا   او   گفتن   سخن   زمان   تازه   ه ک   کی ود ک   ا ی   و   د ی بگو   سخن   نتواند   شدن   ر ک   اثر   در   است   ده ی نرس   فرا   او   گفتن   سخن   زمان   ه ک   کی ود ک   هرگاه   : 1020نکته  
 شود. ی م   ثابت   مورد   ز، حسب ی ن   گفتار   نقص   ا ی   زوال   أرش   ا ی   ه ی ، د یی شنوا ۀ  ی د   بر   آورد، عالوه   زبان   بر   و   رد ی گ   اد ی   را   گر ی د   لمات ک   نتواند   شدن   ر ک   اثر   در   است 

 دارد.   ام. ک   ه ی د   نصف   چشم   یک   یی نا ی ب   بردن   ن ی ب   از   و   ام. ک   ه ی د   چشم   دو   هر   یی نا ی ب   بردن   ن ی ب   از   : 1021نکته  
  و   ی ور ک شب   مانند   گر ی د   جهات   از   ا ی   باشد   متفاوت   آنها   یی نا ی ب   زان ی م   هرچند   هستند   سان یک   ور ک مذ   م ک ح   در   دارند   یی نا ی ب   ه ک   یی ها چشم   : 1022نکته  

 باشند.   داشته   تفاوت   هم   با   بودن منحرف 
باشد،    رفته   ن ی ب   از   یی رجنا ی غ   عل.   اثر   در   ا ی   و   بوده   ی مادرزاد   ی نا ی ناب   گرش ی د   چشم   و   دارد   نا ی ب   چشم   یک   فقط   ه ک   ی س ک   چشم   یی نا ی ب   بردن   ن ی ب   از   : 1023نکته  
  ه ی د   نا، نصف ی ب   چشم   ه ی باشد، د   داده   دست   است، از   داشته   را   آن   ه ی د   استحقاق   ه ک   ی ت ی جنا   ا ی   قصاص   اثر   در   را   گرش ی د   چشم   اگر   ن ک ل   است   ام. ک   ه ی د   موجب 

 باشد. ی م   ام. ک 
 دارد.   أرش آن،    از   ی قسمت   بردن   ن ی ب   از   و   است   ام. ک   ه ی د   ، موجب یی ا ی بو   ام. ک   بردن   ن ی ب   از :  1024نکته  
 دارد.   ام. ک   ه ی د   نصف   برود   ن ی ب   از   ام. ک   طور   به   ی ن ی ب   سوراخ   دو   از   یکی   یی ا ی ت، بو ی جنا   اثر   در   اگر   : 1025نکته  
 است.   أرش   آن، موجب   نقصان   و   یی چشا   حس   بردن   ن ی ب   از   : 1026نکته  
  را   ش ی صدا   آهسته   و   اخفات   با   بتواند   گرچه   دارد   ام. ک   ه ی ند، د ک   ار ک آش   را   ش ی صدا   نتواند   شخص   ه ک   ی ا گونه   به   ام. ک   طور   به   صوت   بردن   ن ی ب   از   : 1027نکته  

 برساند. 
 دارد.   ه ی د   نسبت   همان   به   حروف   از   ی برخ   ی ادا   قدرت   بردن   ن ی ب   از   و   ام. ک   ه ی زبان، د   قطع   بدون   و   ام. ک   طور   به   یی ا ی گو   بردن   ن ی ب   از   : 1028نکته  
 دارد.   أرش شود،    ی ن ی ب   ق ی طر  از   ردن ک   صحبت   ا ی   و   آن   ی صدا، گرفتگ   ن ی طن   اهش ک   مانند   صوت   در   ی ب ی ع   موجب   ه ک   ی ت ی جنا   : 1029نکته  
 است.   أرش   موجب   مرد   ا ی   زن   مقاربت   لذت   بردن   ن ی ب   از   ا ی   و   زن   ی باردار   ا ی   مرد   مر.   د ی تول   ا ی   انزال   قدرت   بردن   ن ی ب   از   : 1030نکته  
 است.   ام. ک   ه ی د   مقاربت، موجب   قدرت   ام. ک   بردن   ن ی ب   از   : 1031نکته  
 و دامغه.   اق، موضحه، هاشمه، منقله، مأمومه ارصه، دامیه، متالحمه، سمح ح از:    اند عبارت   صورت   و   سر   جراحات   : 1032نکته  
 ام.. ک   ه ی د   صدم یک شود،    ی جار   خون   ه ک   آن   بدون   پوست   خراش حارصه:  :  1033نکته  
 ام.. ک   ه ی د   باشد، دوصدم   خون   اد ی ز  ا ی   م ک   ان ی جر  با   همراه   و   شود   گوشت   وارد   کی اند   ه ک   ی ه: جراحت ی دام   : 1034نکته  
 ام.. ک   ه ی د   صدم سه نرسد،    استخوان   ی رو   ک ناز   پوست   به   ن ک ل   شود   گوشت   ق ی عم   ی دگ ی بر  موجب   ه ک   ی متالحمه: جراحت   : 1035نکته  
 ام.. ک   ه ی د   برسد، چهارصدم   استخوان   ی رو   ک ناز   پوست   به   ه ک   ی سمحاق: جراحت   : 1036نکته  
 ام.. ک   ه ی د   صدم ند، پن  ک   ار ک آش   را   استخوان   و   بزند   نار ک   را   استخوان   ی رو   ک ناز   پوست   ه ک   ی موضحه: جراحت   : 1037نکته  
 ام.. ک   ه ی د   صدم ند، ده ک ن   د ی تول   را   ی جراحت   گرچه   شود   استخوان   ی ستگ ک ش   موجب   ه ک   ی ت ی هاشمه: جنا   : 1038نکته  
له: جنا   : 1039نکته   َنق   ام.. ک   ه ی د   صدم   نباشد، پانزده   سر ی م   استخوان   ردن ک   جا جابه   با   جز   آن   درمان   ه ک   ی ت ی م 
 ام.. ک   ه ی د   سوم یک برسد،    مغز ۀ  کیس   به   ه ک   ی مأمومه: جراحت   : 1040نکته  
 باشد. ی م   ز ی ن   مغز ۀ  کیس   شدن   پاره   أرش   مأمومه، موجب   ه ی د   بر   عالوه   ه ک ند،  ک   پاره   را   مغز ۀ  کیس   ه ک   ی جراحت   ا ی   دامغه: صدمه   : 1041نکته  
 است.   صورت   و   سر   جراحات   م ک ح   است، در   شده   ن ی مع   ه ی د   آن   ی برا   ه ک   ی موارد   ر ی غ   دهان، در   داخ.   و   ، لب، زبان ی ن ی گوش، ب   جراحات :  1042نکته  
 ندارد.   ه ی د   زان ی م   در   ی ر ی تأث   آن   عرض   و   طول   و   بوده   جراحت   نفون   ور، مقدار ک مذ   ی ها جراحت   در   ه ی د   ک مال   : 1043نکته  
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 است.   بدن   جراحات   م ک ح   گردن، در   به   وارده   جراحات :  1044نکته  
  ه ی د  و  شود ی م  محسوب  جراحت  یک  باشد  متعدد   عمق  ث ی ح  از  ه ک  باشد  آمده  وجود به   ضربه   یک  با  در فوق  ور ک مذ  ی ها جراحت  از  یک  هر   هرگاه : 1045نکته 

  ی برا   شود   مبدل   موضحه   به   جراحت   آن   گر ی د   ضربه   با   و   شود   جاد ی ا   حارصه   ضربه   یک   با   ه ک   ن ی ا   مانند   شود   جاد ی ا   ضربه   چند   با   اگر   ن ک ل   دارد   را   شتر ی ب   جراحت 
 باشد.   نفر   دو   خواه   نفر   یک   ت ی جنا   دو   هر   ب ک مرت   است، خواه   ثابت   مستق.   ه ی جراحت، د   هر 

  موجب   و   شود ی م   جاد ی ا   پهلو   نه، پشتو ی م، س ک ش   از   اعم   انسان   بدن   درون   به   جهت   هر   از   و   له ی وس   نوع   هر   ردن ک   وارد   با   ه ک   است   ی جراحت   جامفه :  1046نکته  
 شود. ی م   محسوب   جائفه   جراحت   گردد، دو   خارج   گر ی د   طرف   از   و   وارد   طرف   یک   از   مزبور   له ی وس   ه ک   ی صورت   است. در   ام. ک   ه ی د   سوم یک 

 شود. ی م   محاسبه   ز ی ن   آن   أرش   ا ی   ه ی جائفه، د   ه ی د   بر   برود، عالوه   ن ی ب   از   ا ی   و   برسد   ب ی آس   بدن   ی درون   ی اعضا   به   جائفه   در   هرگاه :  1047نکته  
  جراحت   رود، دو   فرو   نه ی س   ا ی   گلو   و   حلق   مانند   بدن   داخ.   به   منقله   ا ی   و   هاشمه   ا ی   موضحه   جراحت   جاد ی ا   بر   عالوه   آن   مانند   و   گلوله   ا ی   زه ی ن   هرگاه   : 1048نکته  

 شود. ی م   ثابت   ز ی ن   جائفه   جراحت   ه ی منقله، د   و   هاشمه   ا ی   موضحه   ه ی د   بر   عالوه   و   محسوب 
  زن   در   و   است   ام. ک   ه ی د   دهم یک   مرد   در   آن   ه ی د   شود ی م   جاد ی ا   پا   ا ی   دست   در   گلوله   ا ی   زه ی ن   مانند   ی ا له ی وس   رفتن   فرو   با   ه ک   است   ی جراحت   نافذه :  1049نکته  

 شود. ی م   ثابت   أرش 
  از   متر ک   ا ی   ی مساو   آن   ه ی د   ه ک   ی عضو   باشد، در   ام. ک   ه ی د   دهم یک   از   شتر ی ب   عضو   آن ۀ  ی د   ه ک   است   ی اعضائ   به   نسبت   ماده   ن ی ا   در   ور ک مذ   م ک ح :  1050نکته  

 رود.   فرو   انگشت   بند   در   گلوله   ه ک   ن ی ا   مانند   است   ثابت   أرش باشد،    ام. ک   ه ی د   دهم یک 
 شود. ی م   محسوب   نافذه   جراحت   گردد، دو   خارج   گر ی د   طرف   از   است   آورده   وجود   به   را   نافذه   جراحت   ه ک ئی  ش   هرگاه   : 1051نکته  
 است:   . ی ن   شرح   شود، به ی م   پوست   رنگ   ر یی تغ   موجب   ه ک   ی صدمات   ه ی د   : 1052نکته  

 ام. ک   ه ی د   هزارم   م ی ون یک آن،    شدن   سرخ   و   هزارم آن، سه   بودشدن ک هزارم،  صورت، شش   پوست   شدن   اه ی س   -الف 
 بند  الف(   در   ور ک مذ   ر ی مقاد   نصف   مورد   اعضاء، حسب   ر ی سا   پوست   رنگ   ر یی تغ   -ب 

  ا ی   بقاء   ز ی ن   و   عضو   از   ی قسمت   ا ی   تمام   رنگ   ر یی تغ   ن ی ب   ی فرق   ن ی ست. همچن ی نباشد، ن   ا ی   باشد   مقدر   ه ی د   ی دارا   عضو   ه ک   ن ی ا   ن ی ب   ی فرق   ور ک مذ   م ک ح   در   : 1053نکته  
 باشد. ی نم   آن   اثر   زوال 

 است.   ثابت   أرش سر،    پوست   رنگ   ر یی تغ   در   : 1054نکته  
  أرش   و   ه ی د   مورد   گردد، حسب   ز ی ن   پوست   رنگ   ر یی تغ   موجب   تورم   بر   عالوه   چنانچه   و   دارد   أرش گردد،    صورت   ا ی   بدن، سر   تورم   موجب   ه ک   ی ا صدمه   : 1055نکته  

 شود. ی م   افزوده   آن   به   رنگ   ر یی تغ 
 است:   . ی ن   ب ی ترت   به   ن ی جن سقط ۀ  ی د :  1056نکته  

 ام. ک   ه ی د   است، دوصدم   شده   مستقر   رحم   در   ه ک   ی ا نطفه   -الف 
 ام. ک   ه ی د   د، چهارصدم ی آ ی درم   بسته   خون   صورت   به   ن ی جن   آن   در   ه ک   علقه   -ب 
 ام. ک   ه ی د   صدم د، شش ی آ ی درم   ی گوشت   توده   صورت   به   ن ی جن   آن   در   ه ک   مضغه   -پ 
 ام. ک   ه ی د   صدم است، هشت   نشده   ده یی رو   گوشت   هنوز   ن ک ل   درآمده   استخوان   صورت   به   ن ی جن   آن   در   ه ک   ع ام   -ت 
 ام. ک   ه ی د   دهم یک   است   نشده   ده ی دم   آن   در   روح   ی ول   شده   تمام   آن   ی بند استخوان   و   گوشت   ه ک   ی ن ی جن   -ث 
 ام. ک   ه ی د   چهارم باشد، سه   مشتبه   اگر   و   آن   نصف   باشد   دختر   اگر   و   ام. ک   ه ی باشد، د   پسر   اگر   است   شده   ده ی دم   آن   در   روح   ه ک   ی ن ی جن   ه ی د   -ج 

  پرداخت  باشد   ه ک   رشد   از   ی ا مرحله   هر   در   ز ی ن   ن ی جن   ه ی مادر، د   بر  ت ی جنا   أرش   ا ی   ه ی د   بر   برود، عالوه  ن ی ب   از   ن ی مادر، جن  بر   وارد   ت ی جنا   اثر   در   هرگاه   : 1057نکته    
 شود. ی م 

  او   عاقله   ا ی   ب ک مرت   توسط   مورد   ن، حسب ی جن   ه ی ببرد، د   ن ی ب   از   خطاء   ا ی   عمد عمد، شبه   باشد، به   ه ک   ی ا مرحله   هر   را، در   خود   ن ی جن   ی زن   هرگاه :  1058نکته  
 شود. ی م   پرداخت 

 شود. ی نم   ثابت   ه ی شود، د   سقط   مادر   نفس   حفظ   من ور   به   دارد   ی جان   خطر   مادر   ی برا   آن   ی بقا   ه ک   ی ن ی جن   هرگاه   : 1059نکته  
 دارد.   جداگانه   ه ی آنها، د   از   یک   هر   سقط   باشند   رحم   یک   در   ن ی جن   چند   هرگاه   : 1060نکته  
  أرش   و   ه ی نگردد، د   ثابت   آن   بودن   انسان   وثوق، منشأ   مورد   کارشناس   ص ی تشخ   به   ه ک   شود   سقط   زن   از   ی ز ی صدمه، چ   ا ی   و   ت ی جنا   اثر   در   هرگاه   : 1061نکته  

 شود. ی م   ن یی تع   أرش   ا ی   ه ی د   مورد   گردد، حسب   وارد   مادر   بر   ی ا آن، صدمه   اثر   در   اگر   ن ک ل   ندارد 
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  ستم ی ب یک دست،    یک   ردن ک جدا   و   ه ی د   دهم یک   ه ک   ت ی م   بدن   از   سر   ردن ک جدا   مانند   است   زنده   انسان   ام. ک   ه ی د   دهم یک ت،  ی م   بر   ت ی جنا   ه ی د   : 1062نکته  
  نسبت   ن ی هم   به   ت ی م   جوارح   و   اعضاء   ر ی سا   و   صورت   و   سر   به   وارده   جراحات   ه ی دارد. د   ام. ک   ه ی د   صدم یک انگشت،    یک   و   ه ی د   دهم یک دست،    دو   هر   و   ه ی د 

 شود. ی م   محاسبه 
  او   ی بده   پرداخت   ه، صرف ک تر   ت ی فا ک   عدم   و   ی و   بودن   ون ی مد   صورت   در   ه ک   است   ت ی م   خود   به   متعلق   ه ک بل   رسد ی نم   ارث   به   ت ی م   بر   ت ی جنا   ه ی د   : 1063نکته  

 شود. ی م   صرف   ر ی خ   امور   در   او   ی برا   صورت   ن ی ا   ر ی غ   در   و   گردد ی م 
 گردد. ی م  پرداخت  و  محاسبه  زنده  انسان  به  نسبت  ی ت ی جنا  ن ی چن  أرش  دهم یک باشد،   نداشته   مقدر   ه ی ت، د ی م   بر   وارده   ب ی آس   هرگاه   : 1064نکته  
 ندارد.  ه ی باشد، د  او  ت ی وص  با  ه ک  ی صورت  در  ی گر ی د  به  وند ی پ  ی برا  ت ی م  ی اعضا  قطع   : 1065نکته  
 شود. ی م   داده   مناسب   مهلت   او   به   صورت   ن ی ا   در   ه ک   ند ک   پرداخت   را   آن   فوراً   نتواند   ب ک مرت   ه ک   ن ی ا   مگر   است  ل حا  ت ی م  بر  ت ی جنا  ه ی د :  1066نکته  
 شود. ی م   پرداخت   ب ک مرت   خود   توسط   ی خطائ   ا ی   باشد   ی عمد   خواه   ت ی م   بر   ت ی جنا   ه ی د   : 1067نکته  
  هفتادوچهار   تا   یک و ی س   ت، به ی جنا   أرش   ا ی   ه ی د   پرداخت  بر   د، عالوه ی نما   ک هت   را   ی و   ا ی   سازد   وارد  ت ی م   بر   ی ت ی ، جنا ی عمد   طور   به   ی شخص   هرگاه  : 1068نکته  
 شود. ی م   وم ک مح   شش   جه   در   ی ر ی تعز  شالق   ضربه 
(  72٨( تا   726( و مواد   629( تا   625، مواد   1370/ 5/ ٨مصوب    ی ن قانون از جمله قانون مجازات اسالم ی ر با ا ی ن و مقررات مغا ی ه قوان ی ل ک   : 1069نکته  

ف  ی و قانون تعر   1339/ 2/ 12مصوب    ی ن ی ، قانون اقدامات تأم 1375/ 3/ 2بازدارنده« مصوب    های مجازت رات و  ی »تعز  ی تاب پنجم قانون مجازات اسالم ک 
 گردد. ی آنها نسخ م   ی و اصالحات و الحاقات بعد   1366/ 7/ 26مصوب    ی ن جزائ ی مؤثر در قوان   ی ها ت ی وم ک مح 

مصوب    ن یِّ دولت و مصرف آن در موارد مع   ی از درآمدها   ی ( قانون وصول برخ ۳( ماده   ۱روز حبس و یا« از بند     ک عبارت »حداکرر مجازات کمتر از نود و ی 
  ن ی د مجازات مرتکب ی ( قانون تشد ۵( ماده   ۶( و تبصره   ۱( ماده   ۱شود و تبصره   مي ( این قانون حذف  ۱۲۷و عبارت »یا قانون« از صدر ماده     ۱۳۷۳/ ۱۲/ ۲۸

شروع به جرم و معاونت در    ی که در آنها برا   ی مجمع تشخیص مصلحت ن ام و مصادیق خاص قانون   ۱۳۶۷/ ۹/ ۱۵مصوب    ی ارتشاء و اختالس و کالهبردار 
( مصوب  زدارنده با   ی ها تعزیرات و مجازات     ی اسالم ( کتاب پنجم قانون مجازات  ۶۶۶جرم  مشخص تحت همین عناوین مجازات تعیین شده است و ماده   

 . گردد ی و تبصره آن نسخ م   ۱۳۷۵/ ۳/ ۲
 ط گردد. ی در مح   ی که موجب ناامن   ی ا ارعاب آنها است، به نحو ی ا ناموس مردم  ی دن سالح به قصد جان، مال  ی محاربه عبارت از کش :  1070نکته  

 شود. ی محسوب نم   باشد محارب نداشته    ی شد و عم. او جنبه عموم ک ا چند شخص خاص سالح ب ی   یک   ی به سو   ی زه شخص ی با انگ   ی س ک هرگاه    
 شود. ی ت نشود، محارب محسوب نم ی موجب سلب امن   ی در اثر ناتوان   ی شد، ول ک مردم سالح ب   ی ه به رو ک   ی س ک 

 ست. ی دفاع و مقابله با محاربان، دست به اسلحه ببرد محارب ن   ی ه برا ک   ی ا گروه ی فرد  :  1071نکته  
 . اند محارب ها شوند  ت مردم و راه ی که دست به سالح ببرند و موجب سلب امن   ی ان ی راهزنان، سارقان و قاچاقچ   : 1072نکته  
 ر است: ی از چهار مجازات ز  یکی حد محاربه    : 1073نکته  

 اعدام   -الف 
 صلب   -ب 
 چپ   ی قطع دست راست و پا   -پ 
 بلد   ی نف   -ت 

 است.   ی قاض   ار ی اخت   به   فوق   در   ور ک مذ ۀ  چهارگان   امور   از   یک   هر   : انتخاب 1074نکته  
  ی د باق ی ه توبه نکند همچنان در تبع ک   ی د و در صورت ی توبه نما   ی ر ی ست، اگر چه محارب بعد از دستگ ی سال ن   یک متر از  ک بلد در هر حال  ی مدت نف   : 1075نکته  

 ماند. ی م 
 گران معاشرت، مراوده و رفت و آمد نداشته باشد. ی رد و با د ی گ   د تحت مراقبت قرار ی بلد، محارب با   ی در نف   : 1076نکته  
 در محاربه استفاده از سالح شرط نیست اما ظاهر کردن آن شرط است.   : 1077نکته  
 محاربه جرمی است مقید.   : 1078نکته  
  ن ام   در   ، اخالل ب ی نشر اکان شور،  ک   ی خارج   ا ی   ی داخل   ت ی امن   ه ی عل   افراد، جرائم   ی جسمان   ت ی تمام   ه ی عل   ت ی جنا   ب ک گسترده، مرت   طور   به   س ک هر   : 1079نکته  

  موجب   ه ک   ی ا گونه   به   گردد   آنها   در   معاونت   ا ی   فحشا   و   فساد   ز ک مرا   ردن ک   ر ی دا   ا ی   ک خطرنا   و   ی روب یک م   و   ی سم   مواد   ب، پخش ی تخر  و   حراق إ کشور،    ی اقتصاد 
  حد  در  فحشا  ا ی  فساد ۀ اشاع  سبب  ا ی ، ی خصوص  و  ی عموم  اموال  ا ی  افراد  ی جسمان  ت ی تمام  به  عمده  خسارت  ورود  ا ی  ی شور، ناامن ک  ی عموم   ن م  در  د ی شد  خالل إ 

 گردد. ی م   وم ک مح   اعدام   به   و   محسوب   اررض ی فسدف م    گردد   ع ی وس 
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 افساد فی اررض جرمی است مقید.   : 1080نکته  
  حد   در   فحشا   ا ی   فساد   اشاعه   ا ی   و   عمده   خسارت   راد ی ، ا ی ناامن   جاد ی ، ا ی عموم   ن م  در   گسترده   اخالل   قصد   شواهد   و   ادله   مجموع   از   دادگاه   هرگاه :  1081نکته  

با   ی گر ی د   ی قانون   مجازات   مشمول   ی ارتکاب   جرم   و   نکند   احراز   را   شده انجام   اقدامات   بودن   مؤثر   به   علم   ا ی   و   ع ی وس  جرم،    بار ان ی ز    ی نتا   زان ی م   به   توجه   نباشد، 
 شود. ی م   محکوم   شش   ا ی   پن    درجه   ی ر ی تعز  حبس   به   ب ک مرت 

آن   ی شود و در صورت استفاده از سالح، اعضا ی محسوب م  ی ام مسلحانه کند باغ ی ران، ق ی ا  ی اسالم  ی که در برابر اساس ن ام جمهور   ی گروه  : 1082نکته 
 گردند. ی وم م ک به مجازات اعدام مح 

 در جرم بغی استفاده از سالح شرط نیست.   : 1083نکته  
  ی ر ی بس تعزت آن وجود داشته باشد به ح ی ز ک ر شوند، چنانچه سازمان و مر ی و استفاده از سالح، دستگ   ی ر ی ، قب. از درگ ی گروه باغ   ی : هرگاه اعضا 1084نکته  

 . شوند ی وم م ک درجه پن  مح   ی ر ی ن رفته باشد به حبس تعزی ت آن از ب ی ه سازمان و مرکزک   ی درجه سه و درصورت 
ا اداره  ی . دهد  کی تش   ی ا عنوان ی شور تحت هر اسم  ک ا خارج از  ی ش از دو نفر در داخ.  ی ب   ی ت ی ا شعبه جمع ی ت  ی ، دسته، جمع ی س با هر مرام ک هر   : 1085نکته    

 شور باشد و محارب شناخته نشود مرتکب جرم تعزیری شده است. ک ت  ی آن بر هم زدن امن ه هدف  ک د  ی نما 
اطالع بوده است.  اص. بر اطالع و  ی ه ثابت شود مرتکب از اهداف آن گروه ب ک ن ی های مذکور در فوق نیز جرم است مگر ا عضویت در گروه   : 1086نکته  

 یعنی خالف اص. برائت( ؛  مجرمیت است 
د مرتکب جرم تعزیری  ی نما   ی غ ی ت تبل ی مخالف ن ام به هر نحو فعال   ی ها ها و سازمان ا به نفع گروه ی ران  ی ا   ی اسالم   ی ه ن ام جمهور ی ل س ع ک هر :  1087نکته  

 شده است. این جرم مطلق است. 
  ی ت مل ی ه به امن ک   ی شود به نحو   ی از جرائم جاسوس   یکی ب  ک ران مرت ی گر در قلمرو ا ی گانه د ی گانه و به ضرر دولت ب ی دولت ب   یک س به نفع  ک هر   : 1088نکته  

 د مرتکب جرم تعزیری شده است.  جرم مقید( ی صدمه وارد نما 
 به مواضع مربوطه داخ. شود مرتکب جرم شده است.   ی ت ی ا امن ی   ی ا ن ام ی   ی اس ی سب اطالع از اسرار س ک ا  ی   ی بردار ا نقشه ی س به قصد سرقت  ک هر   : 1089نکته  
ف ی   ی بردار صالح در حال نقشه ی ا مقامات ن ی ن  ی بدون اجازه مأموره  ک   ی اشخاص   : 1090نکته   اما ی   ی امات ن ام ک از استح   ی سبردار ک ا ع ی لم  ی ا گرفتن  ن  ک ا 

 اند. ر شوند مرتکب جرم شده ی ممنوعه دستگ 
  ی ا عدم اجرا ی م  ی فرار، تسل ان،  ی مؤثر به عص   یک مسلح هستند تحر  ی روها ی در خدمت ن   ی ه به نحو ک را    ی ا اشخاص ی رزمنده    ی روها ی س ن ک هر   : 1091نکته  

شود وار چنانچه  ی در مقاب. دشمن را داشته باشد محارب محسوب م   ی خود   ی روها ی ست ن ک ا ش ی ومت  ک ح   ی ه قصد برانداز ک   ی ند در صورت ک   ی ف ن ام ی وظا 
 ین جرم مطلق است( شود.  ا ی وم م ک نصورت به شش ماه تا سه سال حبس مح ی ا ر ی در غ مؤثر واقع شود به حبس از دو تا ده سال و    ی اقدامات و 

گر  ی ا به نحو د ی ن دولت  ی ا مأموری ن ن ام  ی شده را با پوشش مسؤول   ی بند له اطالعات طبقه ی شور به هر وس ک ت  ی س با هدف برهم زدن امن ک هر   : 1092نکته  
تا پن     یک نصورت به حبس از  ی را ی در غ   گران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال و ی ار د ی ند چنانچه بخواهد آن را در اخت ک   ی آور جمع 

 شود.  صرف جمع آوری اطالعات جرم است. این جرم جرمی مطلق است.( ی وم م ک سال مح 
  ی مبارت ی باشند و به آنها آموزش رزم داده شده است در اثر ب ی شده م  ی بند طبقه  ی و اطالعات   ی ه مسؤول امور حفاظت ک  ی ن دولت ی چنانچه مأمور  : 1093نکته 

عمد واقع    ئم علیه امنیت است که به شک. غیر اند.  تنها مصداقی از جرا شوند مرتکب جرم شده   ی ه اطالعات ی توسط دشمنان تخل   ی ت اصول حفاظت ی و عدم رعا 
 شود.( می 

نداشته باشد و    ی ت ی ز ک ا مر ی است  ی نند بوده و ر ک ی شور اقدام م ک   ی ا خارج ی   ی ت داخل ی ه امن ی ه عل ک   ی ا اشخاص ی ن  ی س داخ. دستجات مفسد ک   هر   : 1094نکته  
  ی ن دولت ی ب با مأموری ا پس از شروع به تعق ی اطالع دهد و    ی ن دولت ی . هستند به مأمور ی ه در فتنه و فساد دخ ک را    ی اشخاص   ی ت و اسام ی ب، قصد جنا ی قب. از تعق 

وم خواهد شد.  معانیر  ک شده باشد فقط به مجازات آن جرم مح   ی گر ی ب جرم د ک ه شخصًا مرت ک   ی به عم. آورد از مجازات معاف و در صورت   ی مؤثر   ی ار ک هم 
 کننده( ونی معاف ن قا 

  یک ه محارب شناخته نشود به ک  ی در صورت  د، ی نما  ی ار ک ران هم ی ا  ی اسالم  ی ه جمهور ی متخاصم به هر نحو عل  ی با دول خارج  ی ا گروه ی س ک هر  : 1095نکته 
 همکاری جرم است( گردد.  جرم مطلق است و صرف  ی وم م ک تا ده سال حبس مح 

 گردد. ی وم م ک به مجازات اشد همان جرم مح   ی و خارج   ی ت داخل ی ه امن ی از جرائم عل   یکی ب  ک س در زمان جنگ مرت ک هر   : 1096نکته  
ته و  اند شناخ شور بوده ک لطمه به    هرگونه   واردکردن ا  ی ش  ی ه مأمور تفت ک را    ی به دشمن، جاسوسان   ک م ک ا  ی   ی ت مل ی س به قصد برهم زدن امن ک هر   : 1097نکته  

 آنها بشود مرتکب جرم شده است. این جرم مطلق است.   ی ا سبب اخفا ی د  ی نما   ی مخف 
ت  ی ه امن ی عل   ی و جذب نموده و جهت جاسوس   یی را به هر نحو شناسا   ی د، افراد ی نما   ی ا جاسوسان را مخف ی ند و  ک   ی ه جاسوس ک س بدون آن ک هر :  1098نکته  
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مرتکب جرم شده است. این به نوعی یک جرم مرکب با اجزای متعدد است همچنین این جرم جرمی  د  ی نما   ی گانه معرف ی ب   ی شورها ک ا  ی شور به دولت خصم  ک 
 است مطلق. 

د  ی ا ادعا نما ی د  ی نما   ی ه عموم ی . نقل ی و وسا   ی شت ک ما،  ی هواپ  ی گذار د به بمب ی تهد   ی ش انهان عموم ی شور و تشو ک ت  ی س به قصد برهم زدن امن ک هر   : 1099نکته  
 گردد.  جرم مطلق( ی وم م ک شده است عالوه بر جبران خسارت وارده به دولت و اشخاص به مجازات مح   ی گذار بمب . مزبور  ی ه وسا ک 

ا  ی ه موجب قت. و غارت بشود  ک ن ی ند صرف ن ر از ا ک   یک ا تحر ی گر اغوا  ی د یک شتار با  ک شور به جنگ و  ک ت  ی س مردم را به قصد برهم زدن امن ک هر   : 1100نکته  
 ( انگاری شده است ت است که به طور خاص و مستق. جرم این جرم یکی از مصادیق معاون   -گردد.  جرم مطلق ی وم م ک نشود به مجازات مح 

های داده مرتکب  ای یا مخابراتی یا حام. های رایانه ی در حال انتقال یا نخیره شده در سامانه رِّ های س  هر کس به طور غیرمجاز نسبت به داده   : 1101نکته  
 محکوم خواهد شد:   های مجازت اعمال زیر شود، به  

 ی در حال انتقال. رِّ های مذکور یا تحصی. آنها یا شنود محتوای س  دسترسی به داده   -الف 
 اص فاقد صالحیت. های مذکور برای اشخ در دسترس قراردادن داده   -ب 
 های مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عامالن آنها. افشاء یا در دسترس قرار دادن داده   -ج 

 زند. هایی است که افشای آنها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه می ی داده رِّ های س  در خصوص نکته قب. داده   : 1102نکته  
 ند، مجازات خواهد شد. ک را نقض    ی ا مخابرات ی   ی ا انه ی ر   ی ها سامانه   ی ت ی ر امن ی موضوع نکته قب. تداب   ی سر   ی ها به داده   ی س س به قصد دستر ک هر   : 1103نکته  
ا  ی مربوط هستند و به آنها آموزش رزم داده شده است  ی ها ا سامانه ی مقرر در نکته قب.  ی سر  ی ها ه مسؤول حفظ داده ک  ی چنانچه مأموران دولت  : 1104نکته 

ت  ی اشخاص فاقد صالح   ی موجب دسترس   ی ت ی ر امن ی ت تداب ی ا عدم رعا ی   ی مبارت ی ، ب ی اط ی احت ی اثر ب ار آنها قرار گرفته است بر ی ور در اخت ک مذ   ی ها ا سامانه ی ها  داده 
 وم خواهند شد. ک مجازات مح ور شوند، به  ک مذ   ی ها ا سامانه ی داده    ی ها ها، حام. به داده 
ه در آن  ک ن ی شود مشروط به ا ی وم م ک د به مجازات مح ی ران سوء قصد نما ی آن در قلمرو ا   ی اس ی نده س ی ا نما ی   ی شور خارج ک س  ی س به جان رئ ک هر :  1105نکته  

 ( گذشت قاب. شود.  جرم  ی وم م ک تر اعمال گردد به همان مجازات مح ف ی ران معامله متقاب. بشود وار اگر مجازات خف ی ز نسبت به ا ی شور ن ک 
شود  ی وم م ک د به مجازات مح ی ن نما ی ران وارد شده است توه ی ا  ک در قلمرو خا  آنکه  ی اس ی نده س ی ا نما ی   ی شور خارج ک س ی س علنًا نسبت به رئ ک هر : 1106نکته 

 گذشت( ن معامله متقاب. بشود.  جرم قاب. را ی ور نسبت به ا ک مذ   ز در مورد ی شور ن ک ه در آن  ک ن ی مشروط به ا 
او است و در صورت    ی ا ول ی   یه لَ عَ ی  جن مَ ا مطالبه  ی آن دولت    ی اس ی نده س ی ا نما ی دولت مربوطه    ی عمال مقررات مذکور در نکته قبلی منوط به تقاضا إ :  1107نکته  

 ز موقوف خواهد شد. ی ن   یی ب جزا ی استرداد تقاضا تعق 
ر آن را از  ی ره و ن ا ی ران، ل ی ا   ی قبل   ی ها ومت ک ح   ی ها ه ک ، س ی ه بهار آزاد ک . س ی از قب   ی ا خارج ی   ی ا نقره داخل ی طال    ک و ک ه هر نوع مس ی س شب ک هر   : 1108نکته  

د به  ی ه قلب نما ک   س ی ا ترو ی د و فروش قرار دهد ی ا مورد خر ی د ی شور نما ک ا عالمًا داخ. ی شود، بسازد  ی نسبی( واقع م   ه مورد معامله  رواج ک گر ی د  ی ها و ارزها پول 
 شود. ی وم م ک مجازات مح 

 در جرم ساختن، خرید و فروش و تروی  سکه طال و نقره مورد معامله، شبیه بودن شرط است.   : 1109نکته  
   ی ا عالمًا عامدًا در ترو ی اهد  ک ب   ی ا خارج ی   ی ران ی ا نقره ا ی ات طال  ک و ک ر آن از مقدار مس ی دن و ن ا ی دن، بری . تراش ی س به قصد تقلب به هرنحو از قب ک هر   : 1110نکته  

 شود.  جرم تخدیش سکه طال و نقره( ی وم م ک د به مجازات مح ی شور نما ک ا آن را داخ.  ی   ت ک ات شر ک و ک . مس ی ن قب ی ا 
 و نقره جرم نیست.   طال   ر ی های غ مله جرم است و تخدیش سکه های طال و نقره مورد معا تخدیش سکه :  1111نکته  
تا گردنبندی بسازد مرتکب این    کند می های طال و نقره قصد تقلب شرط است، پس طال فروشی که یک سکه طال را سوارخ  در تخدیش سکه   : 1112نکته  

 جرم نشده است. 
ا  ی ند  ک ت  ک   آنها شر ی رو ا در ت ی د  ی شور نما ک ا عالمًا عامدًا آنها را داخ.  ی ر از طال و نقره را بسازد  ی غ   ی ا خارج ی   ی   داخل ی ات را ک و ک ه مس ی س شب ک هر   : 1113نکته  

 شود. ی وم م ک د و فروش قرار دهد به مجازات مح ی مورد خر
 های تقلبی غیر طال و نقره رای  کشور، شبیه بودن شرط است. برای تحقق جرم ساختن، تروی  و خرید و فروش سکه   : 1114نکته  
های غیر طال و نقره  های طال و نقره مورد معامله و یا ساخت و تروی  سکه ب جرائم ساخت و تروی  یا تخدیش سکه ک ه مرت ک   ی هرگاه اشخاص   : 1115نکته  
ن را  ی ر ی ب سا ی . تعق ی ب به واسطه اقرار خود موجبات تسه ی ا در ضمن تعق ی ند  ی اب جرم مطلع نما ک ب را از ارت ی ن تعق ی ه، مأموری شف قض ک شوند قب. از  ی رای  م 

ص  ی ا با تشخ ی س حوزه قضائی مربوط و موافقت دادگاه و  ی شنهاد رئ ی نند بنا به پ ک   یی و راهنما   ک م ک شف جرم  ک در    ی ن دولت را به نحو مؤثر ی ا مأمور ی فراهم آورند  
ه در  ک اند  رده ک توبه    ی ر ی ه احراز شود قب. از دستگ ک شوند مگر آن ی شود و حسب مورد از مجازات حبس معاف م ی ف متناسب داده م ی دادگاه در مجازات آنان تخف 

 نده( کن عاف خواهند شد.  عذر قانونی معاف ور م ک مذ   های مجازت ه  ی ل ک ن صورت از  ی ا 
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ر به نفع دولت  ی ز به عنوان تعزی ور ن ک ق موارد مذ ی از طر  ی ل ی ه اموال تحص ی ل ک های تقلبی،  عالوه بر مجازات مقرر در مورد جرائم مربوط به سکه   : 1116نکته  
 شود.  مجازات تکمیلی اجباری( ی ضبط م 
. مخدوش کردن  2  ی ررسم ی ا غ ی   ی اشخاص رسم   ی ا امضا ی ا ساختن مهر  ی ا سند  ی . ساختن نوشته  1رفتار مرتکب در جرم جع. عبارت است از:    : 1117نکته  

 . به کاربردن مهر دیگری 3نوشته یا سند  
 شود. رف استفاده از مهر دیگری بدون اجازه وی موجب تحقق جرم جع. می و ص    هر رف ساختن م  ص    : 1118نکته  
ر  ی ا تأخ ی م  ی ا تقد ی ردن  ک اه  ی ا س ی ا محو اثبات  ی   ا الحاق ی ا قلم بردن  ی دن  ی تراش ا  ی دن  ی مصادیق مخدوش کردن سند یا نوشته عبارت است از: خراش   : 1119نکته  

 گر. ی به نوشته د   ی ا ا الصاق نوشته ی   ی ق ی خ حق ی خ سند نسبت به تاری تار
 تواند در قالب جع. مادی انجام شود هم جع. معنوی یا جع. مفادی. هم می   ی ق ی خ حق ی خ سند نسبت به تاری ر تاری ا تأخ ی م  ی تقد   : 1120نکته  
 اش دروغ بگوید. صرف دروغ نویسی جع. نیست. سند جعلی باید راجع به خود یا نویسنده   : 1121نکته  
 رداری شود. تواند موجب تحقق جرم کالهب اما اگر از طریق آن مالی تحصی. شود می ؛  انجام معامله صوری جع. نیست   : 1122نکته  
 ساختن نوشته بدون امضا مشروط بر اینکه قابلیت ضرر زدن به دیگری داشته باشد جع. است.   : 1123نکته  
طبیعتًا    ی ساز ه ی شب شرط نیست آنچه شرط است قابلیت به اشتباه انداختن و قابلیت ضرر زدن است. در جع. موارد مشهور    ی ساز ه ی شب در جع.    : 1124نکته  

 شرط است چون اگر شبیه نباشد قابلیت به اشتباه انداختن نخواهد داشت. 
کرده است و ثمن معامله را گرفته باشد هم مرتکب جرم جع.  ای و اسناد رسمی را امضا فردی که خود را جای دیگری معرفی کرده در دفتر خانه   : 1125نکته  

 و هم کالهبرداری شده است. 
 باشد  مهر، تمبر، منگنه و عالمت( موضوع جرم جع. سند یا نوشته است و اشیاء مذکور در قانون می   : 1126نکته  
 که فتوکپی برابر اص. باشد. نوشته موضوع جع. باید اصی. باشد، پس تغییر در فتوکپی جع. نیست مگر این   : 1127نکته  
 تغییر سند مجعول جع. نیست.   : 1128نکته  
رسانی ورود قابلیت ورود ضرر   داشته باشد. من ور از قابلیت ضرر جرم جع. یک جرم مطلق است اما در تحقق این جرم قابلیت اضرار باید وجود  : 1129نکته 

 باشد. مادی، معنوی و یا ضرر عمومی و اجتماعی می 
 جع. مادی یعنی دست بردن در سند تن یم شده اما جع. معنوی یعنی دست بردن در نوشتن و تن یم سند.   : 1130نکته  
و مراجع قضائی و    ی نان ادارات دولت ک ار ک از    یک کتاب تعزیرات بیان شده است، به موجب این ماده: هر   534مصادیق جع. معنوی در ماده    : 1131نکته  
ر  یی ا مضمون آن را تغ ی ه موضوع  ک ن ی ر شوند اعم از ا ی ب جع. و تزو ک شان مرت ف ی راجع به وظا   ی ها و قراردادها نوشته   ر ی ه در تحرک   ی ن به خدمات عموم ی مأمور
ه بدان  ک را    ی ز ی ا چ ی را باط.    ی ح ی ا صح ی ح  ی را صح   ی ا امر باطل ی نند  ک ف  ی ن را تحری از طرف   یکی رات  ی ا تقری ، مهر  ی از مقامات رسم   یکی ا گفته و نوشته  ی دهند  

  ی نقد   ی ال جزا ی ون ری ل ی م   ی ا شش تا س ی تا پن  سال    یک و جبران خسارت وارده به حبس از    ی ادار   های مجازت اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند عالوه بر  
 وم خواهند شد. ک مح 

 ط اشخاص عادی هم متصور است. شود تحقق جع. معنوی توس معموًر جع. معنوی توسط مأمورین دولت و در اسناد رسمی واقع می   : 1132نکته  
ها  ر آنها از نوشته ی ها و اسناد و سجالت و دفاتر و غ رات و نوشته ی ام و تقرک فه خود در اح ی وظ   ی ه در اجرا ک   ی ارمندان و مسؤورن دولت ک از    یک هر : 1133نکته  

ر دهد  یی اشخاص را تغ   ی ا اسام ی ند  ک الحاق    ی ا لمه ک ا  ی رده  ک ف  ی تحرا خطوط را  ی ا مهر  ی ا امضا  ی را ساخته    ی ا مهر ی ه امضا  ک ن ی ند اعم از ا ک ر  ی تزو   ی و اوراق رسم 
وم خواهد شد.  جع.  ک مح   ی نقد   ی ال جزا ی ون ری ل ی م   ی ا به پرداخت شش تا س ی تا پن  سال    یک وارده به حبس از  ی و جبران خسارت ادار   های ت ا مجاز عالوه بر  

 مادی( 
جرم مطلق است. اگر کسی هم مرتکب جع. و هم مرتکب استفاده از سند مجعول شود  استفاده از سند مجعول جرمی است مستق.. این  :  1134نکته  

 مرتکب تعدد مادی شده است. برای تحقق استفاده از سند مجعول سوءنیت خاص رزم نیست. 
موجب اشتباه با اص. شود  ه ک  ی مشابه در صورت  ک ر مدار ی و سا   ی و عموم  ی دولت  ک و مدار  ی ت شخص ی ، اوراق هو یی ارت شناسا ک از  ی سبردار ک ع  : 1135نکته 

نندگان  ک یه شود و ته ی صورت عم. فوق جع. محسوب م   ن ی ر ا ی باشد، در غ ی س م ک ا ع ی رونوشت    ک ه نشان دهد آن مدار ک باشد    ی ا عالمت ی د ممهور به مهر  ی با 
 وم خواهند شد. ک عالمًا عامدًا عالوه بر جبران خسارت مجازات مح   ی اصل   ی نندگان از آنها به جا ک ک و استفاده مدار   گونه ن ی ا 

به    کی پزش   ی م به دادگاه گواه ی تقد   ی ا برا ی   فه ی وظ ن ام ا  ی از خدمت دولت    ی گر ی ا شخص د ی ت خود  ی معاف   ی برا   ی گر ی ا توسط د ی س شخصًا  ک هر   : 1136نکته  
 وم خواهد شد. ک ند به مجازات مح ک ب جع.  ی اسم طب 

م به مراجع قضائی  ی تقد   ی ا برا ی   فه ی وظ ن ام ا  ی   ی ت از خدمت در ادارات رسم ی معاف   ی برا   ی نامه برخالف واقع درباره شخص ق ی ب تصد ی هرگاه طب   : 1137نکته  
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انجام گرفته عالوه بر استرداد و ضبط    ی ا وجه ی نامه مزبور به واسطه اخذ مال  ق ی نامه خالف واقع( و هرگاه تصد کوم خواهد شد  جرم صدور تصدیق مجازت مح 
 گردد.  جرم مطلق( ی وم م ک رنده مح ی رشوه گ   ی مه، به مجازات مقرر برا ی آن به عنوان جر

ب عالوه بر جبران  ک بر خزانه دولت وارد آورد مرت   ی خسارت   که   آن ا  ی باشد    ی ه موجب ضرر شخص ثالر ک خالف واقع    ی ها نامه ق ی ر تصد ی سا   ی برا   : 1138نکته  
 خسارت وارده به مجازات خواهد شد.  جرم مقید( 

ت معلم،  ی ز ترب ک ، دانشسراها، مرا ی ها و مؤسسات آموزش عال دانشگاه  ی ور ورود ک ن ک ها اعم از  از آزمون  یک هر   ی داوطلب اصل  ی س به جا ک هر   : 1139نکته 
در جلسه امتحان    ه یر ها و غ و هنرستان   یی ها، مدارس راهنما رستان ی ا امتحانات دب ی مزبور    ی واحدها   یی و نها   ی تحانات داخل ا ام ی شور  ک اعزام دانشجو به خارج از  

 وم خواهد شد. ک به مجازات تعزیری مح   ی و انت ام   ی ب و داوطلب عالوه بر مجازات ادار ک د حسب مورد مرت ی ت نما ک شر 
 وم خواهد شد: ک ر شود، جاع. محسوب و به مجازات مح ی عمال زأ کب  رمجاز مرت ی س به طور غ ک هر   : 1140نکته  

 داده به آنها.   ۀ کردن متقلبان ا وارد  ی جاد  ی ا ا ی قاب. استناد    ی ها ا ایجاد داده ی ر  یی تغ   -الف 
  ۀ کردن متقلبان ا وارد  ی جاد  ی ا ا ی ها  ا تراشه ی   ی ا مخابرات ی   ی ا انه ی را   ی ها ا قاب. پردازش در سامانه ی حاف ه    ی ها ارت ک م موجود در  ی ا عال ی ها  ر داده یی تغ   -ب 

 م به آنها. ئ ا عال ی ها  داده 
 وم خواهد شد. ک ند، به مجازات مح ک ها از آنها استفاده  ا تراشه ی ها  ارت ک ا  ی ها  س با علم به مجعول بودن داده ک هر    : 1141نکته  
ب  ک مرت   ی ا عمل ی د  ی ا محو نما ی ند  ک عالمًا و عامدًا آنها را بش   ی س ک ا پلمپ شده باشد و  ی مهر    ی برحسب امر مقامات صالح رسم   ی ز ی ا چ ی   ی هرگاه محل   : 1142نکته  
ب شده باشد به مجازات بیشتری  ک ه مستحفظ آن مرت ک   ی وم خواهد شد. در صورت ک ب به مجازات مح ک شود مرت   ی ستن پلمپ تلق ک ا ش ی م محو  ک ه در ح ک شود  

 ( ضربه شالق خواهد بود. 74رر   ک ا حدا ی تا شش ماه حبس    یک قع گردد مجازات مستحفظ  اب به واسطه اهمال مستحفظ وا ک شود و اگر ارت ی وم م ک مح 
ا  ی ا نوشته  ی شود    ی ستن پلمپ تلق ک ا ش ی م محو  ک ه در ح ک ب شود  ک مرت   ی ا عمل ی ند  ک ا بش ی د ی ا پلمپ را محو نما ی ب به عنف مهر  ک ه مرت ک   ی در صورت   : 1143نکته  

مجازات    ی ن مجازات مانع از اجرا ی وم خواهد شد و ا ک مقرر برای محو یا شکستن پلمپ مح   های مجازت رر  ک حدا ند حسب مورد به  ک ا معدوم  ی د  ی اسناد را بربا 
 ه از قهر و تشدد حاص. شده است نخواهد بود. ک   جرائمی 

فرار درب زندان را    ی شود و اگر برا ی وم م ک ا سه تا شش ماه حبس مح ی ( ضربه  74د به شالق تا   ی ا بازداشتگاه فرار نما ی ه از زندان  ک   ی هر زندان   : 1144نکته  
 وم خواهد شد. ک ن خسارت وارده به هر دو مجازات مح ی رده باشد، عالوه بر تأم ک ا آن را خراب  ی سته  ک ش 

ازات فوق  محسوب و به مج   ی ند فرار ی ننما   ی رفته و خود را در موعد مقرر بدون عذر موجه معرف   ی ها به مرخص نامه زندان یین ه مطابق آ ک  ی ان ی زندان :  1145نکته  
 گردند. ی وم م ک مح 

شود.  یک جرم مطلق است و همچنین  ی وم م ک مساعدت به فرار اسلحه بدهد به مجازات مح   ی ف شده برا ی ا توق ی   ی س به شخص زندان ک هر   : 1146نکته  
 یکی از مصادیق معاونت در جرم است که به طور مستق. جرم انگاری شده است.( 

ب ی ق ی ننده متهم،  ک ی ا مخف ی دهنده  ی فرد فرار ه احراز شود  ک   ی در صورت   : 1147نکته   به  زندان ی فرد متهم    ی گناه ی ن  ن   ی ا  از  ی داشته و در دادگاه  ثابت شود  ز 
 کننده( معاف خواهد شد.  عذر معاف   مجازات 

ا ادله  ی ند  ک ه  ی او منزل ته   ی ه برا ک ن ی . ا ی ند از قب ک ت مساعدت  ی وم ک مه و مح ک مجرم از محا   ی خالص   ی مطلع شده و برا   ی س از وقوع جرم ک هر   : 1148نکته  
 وم خواهد شد. ک ند به مجازات مح ک ابراز    ی تبرئه مجرم ادله جعل   ی ا برا ی د  ی نما   ی جرم را مخف 

ن شده  یی رر تع ک ب از اقارب درجه اول متهم باشد مقدار مجازات در هر مورد از نصف حدا ک ه مرت ک  ی ور در هر دو نکته قبلی در صورت ک در موارد مذ   : 1149نکته  
 دهنده( واهد بود.  عذر قانونی تخفیف ر نخ شت ی ب 

ه از ن ر قانون مربوط به او  ک   ی و انت ام   ی ا لشگر ی   ی شور ک اعم از    ی ا انن از طرف دولت خود را در مشاغ. دولت ی   ی س بدون سمت رسم ک هر   : 1150نکته  
جع.    ی خود در مشاغ. مزبور، سند   ی ا معرف ی دخالت    ی وم خواهد شد  ضعب عنوان( و چنانچه برا ک د به مجازات مح ی نما   ی ا معرف ی نبوده است دخالت دهد  

 ز خواهد داشت. ی رده باشد، مجازات جع. را ن ک 
 غصب عنوان و کالهبرداری تعدد معنوی است اما غصب عنوان و جع. تعدد مادی.   : 1151نکته  
ازات  ی ر امت ی ا سا ی ها  ها، مدال ا نشان ی ران  ی ا   ی اسالم   ی جمهور   ی ا انت ام ی   ی مأموران ن ام   ی رسم   ی ها لباس   ی س بدون مجوز و به صورت علن ک هر   : 1152نکته  

 ه موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد مرتکب جرم شده است. ک   ی ر جزئ یی ا با تغ ی ر  یی را بدون تغ   ی دولت 
 واهد بود. ن ماده نخ ی مشمول مقررات ا   ی ش ی نما   ی هنرها   ی ور در نکته قب. در اجرا ک اء مذ ی استفاده از البسه و اش   : 1153نکته  
  ی ها ازات دولت ی ر امت ی ا سا ی ها  ا مدال ی ها  ا نشان ی گانه  ی ب   ی شورها ک . مأموران  ک الش ا متحد ی   ی رسم   ی ها رمجاز لباس ی و به صورت غ   ی س علن ک هر   : 1154نکته  
 گردد مجازات خواهد شد.   ی ه موجب اختالل در ن م عموم ک   ی ا در صورت ی ران را مورد استفاده قرار دهد به شرط معامله متقاب. و  ی در ا   ی خارج 
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ده  ی ران به ثبت رس ی ا   ی ه در فهرست آثار مل ک   ی ا مذهب ی   ی خ ی تار  -ی فرهنگ   ی ها ها و مجموعه ن، محوطه ک ه، اما ی از ابن   ی ا قسمت ی س به تمام  ک هر   : 1155نکته  
ا  ی   ی خ ی تار  -ی ت فرهنگ ی ر ی ز واجد ح ی ه مستقاًل ن ک   ور ک ن مذ ک ا موجود در اما ی اء و لوازم و خطوط و نقوش منصوب  ی سات، اش ی نات، ملحقات، تأس ی ا تزئ ی است،  

 شود. ی م   مجازات محکوم وارد آورد عالوه بر جبران خسارات وارده به    ی باشد، خراب   ی مذهب 
ه  ک ن  ک ر اما ی و سا   ی و مذهب   ی خ ی ن تارک ها، اما شگاه ی ها و نما را از موزه   ی خ ی تار   -ی ن مصالح و قطعات آثار فرهنگ ی همچن اء و لوازم و  ی س اش ک هر   : 1156نکته  

ه مشمول مجازات حد سرقت نگردد  ک   ی ا پنهان دارد در صورت ی ور را بخرد  ک مذ   ی ا ی ا با علم به مسروقه بودن اش ی ند ک ا ن ارت دولت است سرقت  ی تحت حفاظت 
 شود. ی وم م ک اد آن به مجازات تعزیری مح عالوه بر استرد 

شود اما اگر مال خصوصی  اگر مال دولتی باشد و مح. مراقبت از آن هم دولتی باشد موضوع مشمول سرقت حدی نمی   . در خصوص نکته قب   : 1157نکته  
 تواند سرقت حدی باشد. باشد و در مح. خصوصی هم توسط قوای دولتی محاف ت شود، سرقت آن می 

  -ی م آثار فرهنگ ی ور در حرک سازمان مذ   ی ا با تخلف از ضوابط مصوب و اعالم شده از سو ی شور،  ک   ی راث فرهنگ ی س بدون اجازه از سازمان م ک هر   : 1158  ه نکت 
د،  ی ا لطمه وارد آ ی   ی خراب ور  ک مذ   ی ات به آثار و بناها ی جه آن عمل ی ا در نت ی ان آنها شود،  ی ه سبب تزلزل بن ک د  ی نما   ی ات ی ن ماده مبادرت به عمل ی ور در ا ک مذ   ی خ ی تار

 شود.  جرم مقید( ی وم م ک عالوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارات وارده به مجازات مح 
ب عالوه بر استرداد  ک نجامد قاچاق محسوب و مرت ی آن ن   ردن ک شور هرچند به خارج  ک از    ی فرهنگ   -ی خ ی ردن اموال تارک هرگونه اقدام به خارج    : 1159نکته  

 گردد.  شروع به جرم قاچاق به عنوان جرم( ی وم م ک مت اموال موضوع قاچاق مح ی مه معادل دو برابر ق ی پرداخت جر اموال به مجازات و  
 باشد. ی شور م ک   ی راث فرهنگ ی به عهده سازمان م   ی فرهنگ -ی خ ی ت تار ی ص ماه ی در مورد جرائم علیه اموال تاریخی و فرهنگی تشخ   : 1160نکته  
تار  اوش به قصد ک و    ی هرگونه حفار   : 1161نکته   اموال  آوردن  بوده و مرت   ی فرهنگ   -ی خ ی به دست  به مجازات و ضبط اش ک ممنوع  نفع  ک اء م ی ب  به  شوفه 

 شود.  جرم مطلق( ی وم م ک به نفع دولت مح   ی شور و آرت و ادوات حفار ک   ی راث فرهنگ ی سازمان م 
شوفه و آرت  ک اء م ی رد عالوه بر ضبط اش ی است صورت گ   ده ی به ثبت رس   ی ه در فهرست آثار مل ک   ی خ ی تار  ی ها ن و محوطه ک اما   در   ی چنانچه حفار   : 1162نکته  

 شود. ی وم م ک رر مجازات مقرر مح ک ب به حدا ک مرت   ی و ادوات حفار 
د  ی . آن اقدام ننما ی شور نسبت به تحو ک   ی راث فرهنگ ی را حسب تصادف به دست آورد و طبق مقررات سازمان م  ی فرهنگ   -ی خ ی س اموال تارک هر   : 1163نکته  

 گردد. ی وم م ک شوفه مح ک ضبط اموال م به  
ور، به  ک مذ   ی دار و فروشنده عالوه بر ضبط اموال فرهنگ ی رمجاز ممنوع است و خر ی غ   ی حاصله از حفار   ی فرهنگ   -ی خ ی د و فروش اموال تاری خر  : 1164نکته  

اموال مذ ی وم م ک مجازات مح  از عناو ک شوند. هرگاه فروش  به  ی ور تحت هر عنوان  اتباع خارج ی رمستق ی ا غ ی   م ی طور مستق ن  به  به  ک رد، مرت ی صورت گ   ی م  ب 
 شود. ی وم م ک رر مجازات مقرر مح ک حدا 

وم  ک ند به مجازات مح ک نداشته باشد تجاوز    ی خصوص   ک ده و مال ی رس   ی ه به ثبت آثار مل ک   ی و مذهب   ی خ ی ن تارک ها و اما و تپه   ی س به اراض ک هر   : 1165نکته  
 رده باشد. ک   ی گذار عالمت ن و  یی ن و مناطق را در مح. تع ک . اما ی ن قب ی شور قباًل حدود مشخصات ا ک   ی راث فرهنگ ی ه سازمان م ک شود مشروط بر آن ی م 

د و  ی ر، تجد یی ر، تغ ی ا تعم ی ور به مرمت  ک سازمان مذ   ی و برخالف ضوابط مصوب اعالم شده از سو   ی راث فرهنگ ی س بدون اجازه سازمان م ک هر   : 1166نکته  
گردد.  جرم  ی وم م ک د، به مجازات و پرداخت خسارت وارده مح ی مبادرت نما   ی ثبت شده در فهرست آثار مل   ی خ ی تار  -ی ن فرهنگ ک نات اما ی ا تزئ ی ه  ی توسعه ابن 

 خاص ندارد(   ت ی سوءن مطلق است و نیازی هم به  
را با علم و اطالع از ثبت   ی رمنقول ثبت شده در فهرست آثار مل ی غ  ی خ ی تار -ی اموال فرهنگ  ی ب مقرر در قانون حفظ آثار مل ی س برخالف ترت ک هر  : 1167نکته 

 شود. ی وم م ک گران انتقال دهد به مجازات مح ی به د   ی آن به نحو 
اند، برخالف  ثبت شده  ی ه در فهرست آثار مل ک  ی خ ی و تار ی فرهنگ  -ی مذهب  ی ها ن و محوطه ک ه، اما ی ر نحوه استفاده از ابن یی س نسبت به تغ ک هر  : 1168نکته 

 شود. ی وم م ک د عالوه بر رفع آثار تخلف و جبران خسارت وارده به مجازات مح ی شور، اقدام نما ک   ی راث فرهنگ ی سازمان م   ی شؤونات اثر و بدون مجوز از سو 
رفی،  هر کس نمونه تقلبی آثار فرهنگی ه تاریخی اعم از ایرانی و خارجی را به جای اثر اصلی بسازد یا آن را به قصد عرضه، قاچاق یا فروش، مع   : 1169نکته 

گاهی از تقلبی بودن اثر خریداری کند به مجازات محکوم می حم. یا نگهداری کند    شود. یا با آ
ساخته شده و از حیث نقوش، خطوط، شک.، جنس، اندازه، حجم و وزن شبیه آثار    گردد که در دوره معاصر نمونه تقلبی به اشیائی اطالق می   : 1170نکته  

نمونه اصلی وجود داشته باشد به عنوان اثر فرهنگی ه تاریخی اصی. معرفی شود و عالمتی از سوی سازنده یا    که آن فرهنگی ه تاریخی اصی. بوده یا بدون  
 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای تشخیص از اص.، بر روی آن حک نشده باشد. 

ان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری  کارشناس سط  تقلبی نمونه اصلی نداشته باشد، ارزش آن به فرض وجود تو   ئ چنانچه ش   : 1171نکته  
 گردد. تعیین می 
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 گردد. اشیاء مکشوفه موضوع نکته قب. به نفع سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ضبط می   : 1172نکته  
  ی خصوص   ی ا مدع ی   کی برحسب مورد شا   ی ر دولت ی ر دوا ی سا ا  ی   ی راث فرهنگ ی ه جرائم علیه اموال یا میراث تاریخی و فرهنگی، سازمان م ی ل ک در    : 1173نکته  

 شود. ی محسوب م 
دستوردهنده   که   آن   ران و مسؤول ی از مد   یک انجام شود هر  ی له اشخاص حقوق ی ه به وس ک در مورد جرائم علیه اموال یا میراث تاریخی و فرهنگی    : 1174نکته  

 شوند. ی وم م ک مقرر مح   های مجازت باشند، برحسب مورد به  
ه  ی ل ک ف و در  ی شور توق ک   ی راث فرهنگ ی حاصله از جرائم علیه اموال یا میراث تاریخی و فرهنگی تحت ن ر سازمان م   ی خ ی تار  -ی اموال فرهنگ   : 1175نکته  
 ت. م قرار خواهد گرف ک شور مورد ح ک   ی راث فرهنگ ی شود به نفع سازمان م ی زات و خسارات داده م ی .، تجه ی م به ضبط و استرداد اموال، وسا ک ه ح ک   ی موارد 

از ثبت آن به عنوان آثار    ک بوده و مال   ی شخص   ک ب، مل ی مورد تخر  ک ه مل ک   ی در مورد جرائم علیه اموال یا میراث تاریخی و فرهنگی در صورت   : 1176نکته  
 مقرر در مواد فوق معاف خواهد بود.   های مجازت اطالع باشد از  ی ب   ی مل 

 باشند. می   گذشت رقاب. ی غ جرائم علیه اموال و میراث تاریخی و فرهنگی جزء جرائم    : 1177نکته  
ف  ی ا توق ی ه در قانون جلب  ک   ی رموارد ی در غ   دار ت ی صالح از مقامات    ی م ک رآنها بدون ح ی ا غ ی مسلح    ی روها ی ا ن ی   ی ن دولت ی ا مأموری س از مقامات  ک هر   : 1178نکته  

 وم خواهد شد. ک د به مجازات مح ی نما   ی مخف   ی ا عنفًا در محل ی ند  ک ا حبس  ی ف  ی را توق   ی ز نموده، شخص ی اشخاص را تجو 
ب نموده باشد به مجازات حبس از  ک ق معاونت با مرت ی ن طری رده و بد ک ه  ی ته   ی ان ک ور در نکته م ک اب جرم مذ ک ارت   ی ه با علم و اطالع برا ک   ی س ک   : 1179نکته  

 وم خواهد شد. ک ال مح ی ون ری ل ی ال تا شش م ی پانصدهزار رون و  ی ل ی م   یک از    ی نقد   ی ا جزا ی سال    یک سه ماه تا  
ه  ک   ی به عم. آورد در صورت   ی ا اقدام رزم جهت رها شدن و ی ند  ک ف شده را رها  ی ب شود شخص توق ی تعق   آنکه ا معاون قب. از  ی ب  ک اگر مرت   : 1180نکته  

 ماه خواهد بود.  عذر قانونی تخفیف دهنده( رده باشد مجازات او حبس از دو تا شش  ک ف ن ی اده از پن  روز توق ی شخص مزبور را ز
ا لباس منتسب به آنان را به  ی ن دولت  ی ا اسم و عالمت مأمور ی ا عنوان مجعول  ی اسم    ی رقانون ی غ اب توقیف و بازداشت  ک ارت   ی ب برا ک هرگاه مرت   : 1181نکته  

 وم خواهد شد. ک ر مح ی ا تزو ی ابراز نموده باشد عالوه بر مجازات ماده مزبور به مجازات جع.    ی م جعل ک ا ح ی رده  ک ار  ی ر اخت ی تزو 
وارد آورده باشد عالوه   ی نجه و آزار بدن ک ا ش ی د به قت. نموده  ی شده را تهد   ی ا مخف ی ا محبوس شده  ی ف شده  ی ب جرائم نکات قبلی توق ک چنانچه مرت   : 1182نکته  

 وم خواهد شد. ک مح   ی ت از خدمات دولت ی تا پن  سال حبس و محروم   یک ه  ه حسب مورد ب ی ا پرداخت د ی بر قصاص  
ن  ی ب ک د مجازات مرت ی ( قانون تشد 3ور در ماده   ک ف اشخاص مذ ی ه از وظا ک   ی ا امتناع از انجام امر ی   ی اقدام به امر   ی س عالمًا و عامدًا برا ک هر   : 1183نکته  

ا  ی م  ی را مستق   ی م مال ی ا تسل ی ا سند پرداخت وجه  ی   ی ا مال ی باشد وجه  ی ص مصلحت ن ام م ی مجمع تشخ   1367/ 9/ 15مصوب    ی الهبردار ک ارتشاء، اختالس و  
( ضربه شالق  74ا تا   ی از ارتشاء به حبس از شش ماه تا سه سال و    ی است و به عنوان مجازات عالوه بر ضبط مال ناش   ی م راش ک م بدهد در ح ی رمستق ی غ 

 شود. ی وم م ک مح 
ها یا نهادهای انقالبی و به طور کلی قوای سه گانه و  هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضائی و اداری یا شوراها یا شهرداری   : 1184نکته  

انجام  های دولتی وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیررسمی برای  های دولتی یا سازمان همچنین نیروهای مسلح یا شرکت 
باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیمًا یا غیرمستقیم قبول نماید در  های مزبور می دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان 

باشد، خواه آن کار را انجام داده یا نداده  حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا آن که مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان  
 شود. و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده و یا نبوده باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده مجازات می 

ا به دفعات واقع شده و جمع  ی و    ةً ه جرم دفعتًا واحد ک ن است  ی مبلغ رشوه در میزان مجازات مرتشی مؤثر است در تعیین این مبلغ مالک اعم از ا   : 1185نکته  
 مبلغ مأخونه بالغ بر نصاب مزبور باشد. 

له رشوه  ی به وس   ی ر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راش ی از ارتشاء به عنوان تعز  ی مال ناش  ء موارد تحقق جرم ارتشا   ی در تمام   : 1186نکته  
 از لغو خواهد شد. ی امت ن  ی رده باشد ا ک .  ی تحص   ی از ی امت 

گاه سازد از تعزی شف جرم مأمورک قب. از    ی هرمورد از موارد ارتشاء هرگاه راش   در :  1187نکته   از طبق  ی معاف خواهد شد و در مورد امت   ی رمال ی ن را از وقوع بزه آ
ه به عنوان رشوه پرداخته  ک   ی د تا نصف مال ی را فراهم نما   ی ب مرتش ی . تعق ی ب با اقرار خود موجبات تسه ی در ضمن تعق   ی شود و چنانچه راش ی مقررات عم. م 

 گردد. ی ز لغو م ی از ن ی شود و امت ی بازگردانده م   ی است به و 
ا مال به نفع  ی ن، چنانچه در مقاب. اخذ وجه ی ا توسط طرف ی ن شده باشد  ی توسط دادگاه مع  که این ان اعم از کارشناس زان و ی از داوران و مم  یک هر  : 1188نکته 

 به نفع دولت ضبط خواهد شد.   ی وم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مؤد ک د به مجازات مح ی م نما ی ا اتخان تصم ی ن اظهارن ر  ی ف از طر   یکی 
اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند عالوه بر مجازات ارتشاء حسب مورد به    ی م به مجازات ک م به واسطه ارتشاء ح ک ام محا ک ه ح ک   ی در صورت   : 1189نکته  
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 وم خواهند شد. ک م واقع شده مح ک ه مورد ح ک   ی د ی مجازات مقدار زا 
و واقعًا به مقدار    ی معمول مت  ی ا ظاهرًا به ق ی   ی مت معمول ی تر از ق ا به مقدار فاحش ارزان ی بالعوض    ی ه مال ک اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بل   : 1190نکته  
  ی به مقدار فاحش   ی همان مقاصد مال   ی ا برا ی م منتق. شود  ی رمستق ی ا غ ی م  ی به طور مستق   ی اعم از قضائی و ادار   ی ن دولت ی مت به مستخدم ی متر از ق ک   ی فاحش 
ق گران  از  از مستخدم ی تر  مأموری ن  ی مت  مستق ی ا  غ ی م  ی ن  خر ی رمستق ی ا  مأموری گردد، مستخدم   ی دار ی م  و  مرتش ن  ی ن  راش   ی مزبور  معامله  محسوب    ی و طرف 

 شود. ی م 
ه داده به او مسترد  ک   ی ا مال ی ندارد و وجه    ی فر کی ب  ی بوده تعق   ی ا مال ی حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه    ی برا   ی ه راش ک هرگاه ثابت شود    : 1191نکته  

 گردد. ی م 
د از مجازات حبس مزبور معاف خواهد  ی ت نما ی ا ک ا ش ی دهد  گزارش ا پرداخت آن را  ی پرداخت رشوه مضطر بوده و  ی دهنده برا ه رشوه ک  ی در صورت  : 1192نکته 

 گردد. ی مسترد م   ی بود و مال به و 
د  ی ا فراهم نما ا سند پرداخت وجه ر ی ا مال ی صال وجه ی ا وصول و ا ی ره، جلب موافقت ک . مذا ی س عالمًا و عامدًا موجبات تحقق جرم ارتشاء از قب ک هر  : 1193نکته 

 شود. ی وم م ک برحسب مورد مح   ی به مجازات راش 
 آن مورد است.   در   مقرر   مجازات   حداق.   مورد   هر   در   ارتشاء عم. رشاء و    به   شروع   مجازات :  1194نکته  
 جرم رشاء و ارتشاء هر دو مطلق هستند.   : 1195نکته  
. و موزون  کی را با شرط اضافه با همان جنس م  ی ع، قرض، صلح و امرال آن جنس ی . ب ی از قب   ی قرارداد ا چند نفر تحت هر  ی ن دو ی هر نوع توافق ب  : 1196نکته 

ن آنها عالوه بر رد  ی رنده و واسطه ب ی ن اعم از ربادهنده، رباگ ی ب ک شود مرت ی د ربا محسوب و جرم شناخته م ی نما   افت ی ، دری ا زائد بر مبلغ پرداخت ی د و  ی معامله نما 
 گردند. ی محکوم م   به مجازات اضافه به صاحب مال  

 ه قرار خواهد گرفت. ی فق   ی ار ول ی بوده و در اخت   ک المال ق اموال مجهول ی در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصاد   : 1197نکته  
 معاف خواهد شد.   ن ماده ی ور در ا ک مضطر بوده از مجازات مذ   ی ا مال اضاف ی هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه    : 1198نکته  
 ن ماده نخواهد بود. ی ند مشمول مقررات ا ک افت  ی افر ربا درک ا مسلمان از  ی ا زن و شوهر منعقد شود  ی ن پدر و فرزند  ی ور ب ک هرگاه قرارداد مذ   : 1199نکته  
از ضعف نفس شخص ک هر :  1200نکته   استفاده  با  او    ی ا هو ی   ی س  نوشته  ی ررش ی افراد غ   ی ا حوائ  شخص ی و هوس  او  به ضرر  از تجار   ی ا سند ی د  ا  ی   ی اعم 

گر  ی ا هرشخص د ی رنده سند  ی ا برائت نمه گ ی   ی ه موجب التزام و ک   ی ا ا هرگونه نوشته ی قبض و مفاصاحساب و    ، حواله، ک . برات، سفته، چ ی از قب   ی رتجار ی غ 
مومت بر آن شخص داشته  ی ا ق ی ت  ی ا وصا ی ت  ی ب ور ک و اگر مرت شود  ی وم م ک به مجازات مح   ی د عالوه بر جبران خسارات مال ی . نما ی شود به هر نحو تحص ی م 

 از حالت عادی بیشتر است. خواهد بود.   ی عالوه بر جبران خسارات مال   ی باشد مجازات و 
 کالهبرداری جرمی مرکب، مقید و آنی است. :  1201نکته  
آنها مقرر شده    ی که مجازات کالهبردار   ی و جرائم   ی در حکم کالهبردار   جرائم  ۀ  ی و کل   ی کالهبردار م  مجازات جر   ق ی تعل :  1202نکته   قانون    ا ی درباره  طبق 

قانون  به موجب    ۱۳۹۲/ ۲/ ۱مصوب    ی قانون مجازات اسالم   ۴۷  الحاقی به مادۀ   ۀ تبصر     ، بالمانع است. این جرائم و شروع به    شود ی محسوب م   ی کالهبردار 
 ( 1399مصوب    ی ر ی کاهش مجازات حبس تعز

 کالهبرداری یعنی بردن مال غیر با توس. به وسیله متقلبانه.   : 1203نکته  
گویی رفتار متقلبانه  نه ترک فع.، صرف دروغ  شود حقق می رفتار مجرمانه کالهبرداری توس. به اعمال متقلبانه است. این رفتار به صورت فع. م   : 1204نکته  

 شود. متقلبانه محسوب نمی رف سکوت نیز رفتار  شود. ترک فع. و ص  محسوب نمی 
 برای تحقق کالهبرداری توس. به وسای. متقلبانه باید قب. از بردن مال صورت گرفته باشد.   : 1205نکته  
 هد. دیده شود و او باید به سبب این اغفال مال خود را در اختیار کالهبردار قرار د برای تحقق کالهبرداری باید وسای. متقلبانه سبب اغفال بزه   : 1206نکته  
 عالوه انتفاع کالهبردار یا دیگری از وقوع جرم البته منضور از ضرر، ضرر مالی است. ه  تحقق کالهبرداری منوط است به ورود ضرر ب   : 1207نکته  
قبی. وارد کردن،    ز ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی ا های رایانه کسبه طور غیرمجاز از سیستم   ای باید گفت: هر در خصوص کالهبرداری رایانه   : 1208نکته  

تحصی. کند عالوه بر رد   سامانه وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری   ها یا مخت. کردن تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده 
 .به مجازات محکوم خواهد شد   مال به صاحب آن 

گر  ی ق د ی ا به طری ق عقد قرارداد  ی الواسطه از طرا مع ی مًا  ی سته مستق ک اران و تاجر ورش ک ن طلب ی ب   ی ستگ ک به ورش   ی دگ ی ه در امر رس ی ر تصف ی هرگاه مد   : 1209نکته  
 گردد. ی وم م ک د به مجازات مح ی نما   ی تبان 

 ورشکستگی به تقلب و تقصیر جرم است و مجازات دارد.   : 1210نکته  
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ها و مؤسسات دولتی  از ادارات و سازمان   یک هر  ی ا امر به ساختن آن برا ی ا ن ارت در ساختن  ی   ی ز ی ا ساختن چ ی دار انجام معامله  عهده   ی هر شخص   : 1211نکته  
ا  ی خود    ی برا   ی ز نفع ی ا تقلب در ساختن آن چ ی ش از حد متعارف مورد معامله  ی مت ب ی ا ق ی ا صفت  ی ن مقدار  یی س در معامله از جهت تع ی بوده است به واسطه تدل 

 وم خواهد شد.  جرم خاص تدلیس در معامالت دولتی( ک ند  جرم مقید( عالوه بر جبران خسارات وارده به حبس از شش ماه تا پن  سال مح ک .  ی تحص   ی گر ی د 
آنان بوده به هر  ف  ی ا از وظا به آنه   ی دگ ی رس  که این نزد آنها برده شود و با وجود  ی ط قانون ی مطابق شرا   ی ت و ت لم ی ا ک ه ش ک از مقامات قضائی  یک هر : 1212نکته 

ا  ی ر اندازد  ی م را برخالف قانون به تأخ ک ا صدور ح ی ند  ک به آن امتناع    ی دگ ی ا رس ی ت  ی ا ک ا تناقض قانون از قبول ش ی ا اجمال  ی وت  ک چه به عذر س عذر و بهانه اگر 
ه  ی شود و در هر صورت به تأد ی وم م ک انفصال دائم از شغ. قضائی مح رار به  ک سال و در صورت ت   یک ند دفعه اول از شش ماه تا  ک ح قانون رفتار  ی برخالف صر

 وم خواهد شد.  انفصال از خدمت به عنوان مجازات اصلی( ک ز مح ی خسارات وارده ن 
گاه ک   ی ا مقاومت ی هرگونه حمله    : 1213نکته   و مرتکب    شود ی محسوب م   د رُّ َم د تَ ی فه آنان به عم. آ ی انجام وظ ن ی ن دولت در ح ی نسبت به مأمور  ی ه با علم و آ

 شود. مجازات می 
 وم خواهد شد. ک هم بشود به مجازات هر دو جرم مح   ی گر ی ب جرم د ک اگر متمرد در هنگام تمرد مرت :  1214نکته  
 ( گذشت قاب. ک چنانچه موجب حد قذف نباشد موجب مجازات تعزیری خواهد بود.  جرم  کی و استعمال الفاظ ر   ی . فحاش ی ن به افراد از قب ی توه   : 1215نکته  
. مخاطب توهین باید شخص معینی باشد  2. موهن بودن رفتار  تشخیص موهن بودن با عرف است(  1شرایط رزم برای تحقق جرم توهین:    : 1216نکته  

. مخاطب توهین باید شخص زنده باشد و توهین به مردگان جرم نیست مگر  4. مخاطب توهین باید شخص حقیق باشد. 3توهین به یک گروه کلی جرم نیست. 
 . در توهین ارتجالی بودن شرط نیست. 7. توهین باید صریح یا ظاهر باشد. 6. توهین باید حضوری یا علنی باشد. 5به بازماندگان آنها محسوب شود.   اینکه توهین 

 توهین جرمی است مطلق. :  1217نکته  
 برای تحقق حد قذف محاطب قذف باید شخص معینی باشد اما قذف شخص غیر معین نیز جرم موجب تعزیر است.   : 1218نکته  
 قذف مردگان موجب تحقق حد قذف است.   : 1219نکته  
ندگان مجلس  ی ا نما ی  ی اسالم  ی ندگان مجلس شورا ی از نما   یکی ا ی ا وزرا  ی  جمهور رئیس ا معاونان ی سه قوه  ی از رؤسا  یکی س با توجه به سمت، ک هر  : 1220نکته 

ها در حال انجام  ی و شهردار   ی دولت   ی ها ت ک ها و مؤسسات و شر نان وزارتخانه ک ار ک ا  ی وان محاسبات  ی د   ی ا اعضا ی ا قضات  ی نگهبان    ی شورا   ی ا اعضا ی خبرگان  
 ( گذشت رقاب. ی غ شود.  جرم  ی وم م ک د به مجازات مح ی ن نما ی ا به سبب آن توه ی فه  ی وظ 

ند در  ی اب آن را فراهم نما ک . ارت ی ا وسا ی ب شوند  ک شور مرت ک ا خارج  ی   ی ت داخل ی بر ضد امن   جرائمی ه ک ند  ی نما   ی شتر اجتماع و تبان ی ا ب ی هرگاه دو نفر    : 1221نکته  
 وم خواهند شد. ک ه عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به مجازات تعزیری مح ک   ی صورت 

  ی ده باشند ول ی د   ک را هم تدار   یی ند و مقدمات اجرا ی ا اموال مردم اقدام نما ی ا نفوس  ی ه اعراض ی ه عل ک ند  ی بنما   ی تبان شتر اجتماع و  ی ا ب ی هرگاه دو نفر    : 1222نکته  
 وم خواهند شد. ک بدون اراده خود موفق به اقدام نشوند حسب مراتب به مجازات تعزیری مح 

 جرم تبانی جرمی مطلق و مستمر است.   : 1223نکته  
 شوند: ی وم م ک ر مح ی نندگان در نزاع حسب مورد به مجازات ز ک ت ک از شر   یک ند هری گر منازعه نما ی د یک با    ی ا هرگاه عده   : 1224نکته  

 تا سه سال.   یک به قت. شود به حبس از    ی ه نزاع منته ک   ی در صورت   -1
 به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال.   ی ه منته ک   ی در صورت   -2
 سال.   یک ب و جرح شود به حبس از سه ماه تا  به ضر   ی ه منته ک   ی در صورت   -3

 نخواهد شد.   حسب مورد   ه ی ا د ی مقررات قصاص    ی مذکور در نکته قب. مانع اجرا   های مجازت :  1225نکته  
 شرکت در منازعه جرمی است مقید.   : 1226نکته  
ت  ی ا به سبب عدم رعا ی ب در آن مهارت نداشته است  ک ه مرت ک   ی امر ا اقدام به  ی   ی مبارت ی ا ب ی   ی اط ی احت ی رعمد به واسطه ب ی ه قت. غ ک   ی صورت   در   : 1227نکته  

محض    ی ه خطا ک   ن ی وم خواهد شد مگر ا ک دم مح  ی ا ی ه اول ی ه در صورت مطالبه از ناح ی ز به پرداخت د ی تا سه سال و ن  یک ن امات واقع شود مسبب به حبس از  
 باشد. 
 گردد. ی نم   ی رعمد در اثر تصادف رانندگ ی مقررات نکته قب. شام. قت. غ   : 1228نکته  
  ی س ک ا با  ی د قرار دهد  ی ا تهد ی  ی خان أ ا ی له مزاحمت اشخاص  ی ا آن را وس ی ند ک   یی نما قدرت ا ی   گر ت اهر ی ا هرنوع اسلحه د ی له چاقو و  ی س به وس ک هر   : 1229نکته  

 وم خواهد شد.  جرم آنی و مطلق( ک مجازات مح ق محارب نباشد به  ی ه از مصاد ک   ی ز شود در صورت ی گالو 
ار  ک سب و  ک ا مردم را از  ی گردد    ی ش و آرامش عموم ی ا تعرض به افراد موجب اخالل ن م و آسا ی رمتعارف  ی ات غ ک ا حر ی اهو و جنجال  ی س با ه ک هر   : 1230نکته  

 وم خواهد شد.  جرم آنی و مقید( ک بازدارد به مجازات مح 
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با الفاظ و حر ی ا زنان بشود  ی ا مزاحم اطفال  ی ا معابر متعرض  ی   ی عموم ن  ک س در اما ک هر   : 1231نکته   آنان توه ی ر ی ات مخالف شؤون و ح ک ا  د به  ی ن نما ی ت به 
 وم خواهد شد. ک مجازات مح 

باشههد:    د یهه تهد   ا یهه تؤام با عنههف    یی ربا که آدم   ی  در صورت   د ی تهد   ا ی به عنف    گر ی هر من ور د به    ا ی به قصد انتقام    ا ی مال    ا ی وجه    ۀ به قصد مطالب   هرکس   : 1232نکته  
  د ی بربا   را   ی شخص   ی گر ی توسط د   ا ی ( شخصًا  5  ۀ باشد: حبس درج   گر ی به انحاء د   ا ی   له ی تؤام با ح   یی ربا که آدم   ی  در صورت   گر ی به هر نحو د   ا ی   له ی ح   ا ی (  4  ۀ حبس درج 

 در    5  ۀ درج   ا ی (  د ی تهد   ا ی  در صورت تؤام بودن با عنف    4  ۀ کند به حبس  درج   ی مخف   ا ی (  شود ی محقق م   ی »ربودن« است که به صورت آن   یی ربا جرم آدم   ن ی  رکن رک 
بودن توسط  ر  ا ی از پانزده سال تمام باشد    کمتر مذکر(    ا ی  اعم از مؤنث    ه ی َعلَ ی  که سن مجن   ی ساده(. در صورت   یی ربا ( محکوم خواهد شد  آدم ی د ی تهد   ا ی   ی عنف   ر  ی غ 

  شههده ن یی مذکر( مرتکب به حههداکرر مجههازات تع   ا ی مؤنث باشد    ده ی بزه د   نکه ی وارد شود  اعم از ا   ی ت ی ر ی ح   ا ی   ی جسم   ب ی َعَلیه آس به َمجني    ا ی   رد ی انجام پذ   ه ی نقل   . ی وسا 
 مشدد(.   یی ربا  آدم   گردد ی محکوم م   ز ی به مجازات آن جرم ن   گر ی د   محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرائم 

 
ا قصاص حسب مورد به حبس  ی ه  ی شود عالوه بر پرداخت د   ی ن و ی ت و آزار زن حامله، موجب سقط جن ی ا ان ی س عالمًا عامدًا به واسطه ضرب  ک هر   : 1233نکته  

 وم خواهد شد. ک تا سه سال مح   یک از  
را درلت    ی ا شود و اگر عالمًا و عامدًا زن حامله ی وم م ک مجازات مح ن زن گردد  ی موجب سقط جن  ی گر ی . د ی ا وسا ی ه ی س به واسطه دادن ادو ک هر   : 1234نکته  

باشد و  ی ات مادر م ی حفظ ح   ی ن اقدام برا ی ه ثابت شود ا ک ن ی وم خواهد شد مگر ا ک سقط گردد مجازات مح  ی ن و ی ه جن ک د ی نما  ی گر ی . د ی ا وسا ی ه ی به استعمال ادو 
 داده خواهد شد. ه مطابق مقررات مربوط  ی م به پرداخت د ک در هر مورد ح 

ن فراهم سازند و  ی . سقط جن ی وسا   کنند ی م اقدام    ی ا داروفروش ی   ی ا جراح ی   یی ا ماما ی ه به عنوان طبابت  ک   ی ا داروفروش و اشخاص ی ا ماما  ی ب  ی اگر طب   : 1235نکته  
 رفت. ی مقررات مربوط صورت خواهد پذ ه مطابق  ی م به پرداخت د ک وم خواهند شد و ح ک ند به مجازات شدیدتری مح ی ن نما ی ا مباشرت به اسقاط جن ی 

وم خواهد  ک ند به مجازات مح ک ه قانونًا حق مطالبه دارند امتناع  ک   ی ه به او سپرده شده است در موقع مطالبه اشخاص ک   ی از دادن طفل  ی س ک اگر    : 1236نکته  
 شد. 

ب شده باشد به مجازات آن جرم  ک ز با نبش قبر مرت ی ن   ی گر ی شود و هرگاه جرم د ی وم م ک د به مجازات مح ی س بدون مجوز مشروع نبش قبر نما ک هر   : 1237نکته  
 وم خواهد شد. ک هم مح 
 وم خواهد شد. ک د به مجازات مح ی نما   ی ا آن را مخف ی ا سبب دفن آن شود  ی ند  ک را دفن    ی ا ت ن امات مربوط به دفن اموات جنازه ی س بدون رعا ک هر   : 1238نکته  
ب جرائم هستند خبر دهد آن را دفن  ی شف و تعق ک ه قانونًا مأمور  ک   ی ه به اشخاص ک ن ی ا قب. از ا ی ند  ک  ی را با علم به قت. مخف  ی س جسد مقتول ک هر   : 1239نکته  

 شود.( وم خواهد شد.  این جرم شام. خود قات. نمی ک د به مجازات مح ی نما 
ا مضاجعه شوند، به شالق  ی .  ی . تقب ی ر از زنا از قب ی عفت غ   ی عم. مناف   ا ی ب روابط نامشروع  ک ت نباشد، مرت ی ن آنها علقه زوج ی ه ب ک   ی هرگاه زن و مرد   : 1240نکته  

 شود. ی ر م ی ننده تعزک راه  ک راه باشد فقط ا ک وم خواهند شد و اگر عم. با عنف و ا ک تا نود و نه ضربه مح 
( ضربه شالق  74ا تا   ی فر عم. به حبس از ده روز تا دو ماه کی د عالوه بر ی نما  ی و معابر ت اهر به عم. حرام  ی ن عموم ک س علنًا در ان ار و اما ک هر  : 1241نکته 

د فقط به حبس از ده روز تا دو  ی دار نما حه ی را جر ی عفت عموم  ی باشد ول ی فر نم کی  ی ه نفس آن عم. دارا ک شود   ی ب عمل ک ه مرت ک  ی گردد و در صورت ی وم م ک مح 
 وم خواهد شد. ک ( ضربه شالق مح 74ا تا   ی ماه  

  ی نقد   ی ال جزا ی ر  پانصد هزار ا از پنجاه هزار تا  ی ماه و   ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو   ی در معابر و ان ار عموم   ی ن حجاب شرع ه بدو ک   ی زنان   : 1242نکته  
 وم خواهند شد. ک مح 

  بسته   با ن ر دادگاه   موقت   طور مقرر، مح. مربوطه به    شوند و در مورد بند »الف« عالوه برمجازات ی وم م ک تا ده سال مح   یک ر به حبس از  ی افراد ز  : 1243نکته  
 خواهد شد: 

 ند. ک ا اداره  ی ر  ی ا فحشا دا ی ز فساد و  ک ه مر ک   ی س ک   -الف 
 د.  جرم مطلق( ی ا موجبات آن را فراهم نما ی ق نموده  ی ا فحشا تشو ی ه مردم را به فساد  ک   ی س ک   -ب 

اد   : 1244نکته   اد ور به  ک د عالوه بر مجازات مذ ی صدق نما   ی هرگاه بر عم. فوق عنوان قوِّ  گردد. ی وم م ک ز مح ی ن   ی حد قوِّ
ا  ی تجارت    محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد ،  های داده ای یا مخابراتی یا حام. های رایانه هرکس به وسیله سیستم   : 1245نکته  

 .محکوم خواهد شد   مجازات   ید یا نخیره یا نگهداری کند، به افساد تول 
اررض شناخته  یافته مرتکب شود چنانچه مفسد فی طور سازمان ه  ب   خود قرار داده باشد یا   ۀ عمال مذکور در نکته قب. را حرف أ چنانچه مرتکب    : 1246نکته  

 .هر دو مجازات جزای نقدی و حبس مقرر برای این جرم محکوم خواهد شد   نشود، به حداکرر 
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 شود. وجب کاهش مجازات می م   ارتکاب اعمال فوق در خصوص محتویات مبتذل   : 1247نکته  
 .قبیحه باشد   ر  وَ ص    ها و گردد که دارای صحنه به آثاری اطالق می   آثار مبتذل   محتویات و   : 1248نکته  
 .هرگاه محتویات مستهجن به کمتر از ده نفر ارسال شود، مرتکب به یک تا پن  میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد   : 1249نکته  
یا    شود که بیانگر مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیرواقعی یا متنی اطالق می   محتویات   : 1250نکته   یا اندام تناسلی  برهنگی کام. زن یا مرد 

 .. جنسی انسان است آمیزش یا عم 
 های داده مرتکب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد: ای یا مخابراتی یا حام. های رایانه هرکس از طریق سیستم   : 1251نکته  

شیوه دستیابی به آنها را  ها را تحریک یا ترغیبیا تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا  چنانچه به من ور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آن   -الف 
میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.    ست ی تا ب آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پن   ا ی نموده  تسهی.  

 .موجب جزای نقدی از دو تا پن  میلیون ریال است   ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل 
حریک یا  آمیز ت جنسی یا اعمال خشونت  انحرافات   ا ی گردان یا خودکشی  ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان  چنانچه افراد را به -ب 

از نود و یک روز تا یک سال یا جزای    به حبس دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهی. کند یا آموزش دهد،    ب ی فر  ا ی ترغیب یا تهدید یا دعوت کرده  
 شود. دو مجازات محکوم می   هر   ا ی نقدی از پن  تا بیست میلیون ریال  

ت مخابرات،  ک مقررات خاص شر   ی د عالوه بر اجرا ی جاد مزاحمت نما ی اشخاص ا   ی گر برا ی د  ی مخابرات   ی ها دستگاه ا ی له تلفن ی به وس   ی س ک هرگاه   : 1252نکته  
 وم خواهد شد. ک تا شش ماه مح   یک ب به حبس از  ک مرت 

امتناع کند به حبس  النفقه  هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب   : 1253نکته  
 شود. تعزیری درجه شش محکوم می 

در خصوص جرم ترک انفاق تعقیب کیفری، منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزایی    : 1254نکته  
 شود. یا اجرای مجازات موقوف می 

انون، مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت  ای که به موجب ق زوجه   امتناع از پرداخت نفقه   : 1255نکته  
 گیرد. سرپرستی مشمول مقررات ترک انفاق قرار می 

وم  ک ( ضربه شالق مح 74و تا    ی نقد   ی ا جزا ی د به حبس  ی عقد نما   ی مرد   ی است برا  ی گر ی ه در عده د ک را    ی ا زن ی عالمًا زن شوهردار    ی س ک هرگاه   : 1256نکته  
 د. ی دفتر ممنوع خواهد گرد   ی شه از تصد ی هم   ی باشد برا   ی ا اسناد رسم ی دفتر ازدواج و طالق    ی شود و اگر دارا ی م 

 شوند: ی وم م ک مح   ی نقد   ی ر شوند به حبس و جزا ی از اعمال ز  یکی ب  ک ه عالمًا مرت ک   ی سان ک   : 1257نکته  
 ه منجر به مواقعه نگردد. ک   ی درآورد در صورت   ی گر ی ست خود را به عقد د ا   ی گر ی ا عده د ی ت  ی د زوج ی ه در ق ک   ی هر زن   -1
 به مواقعه نگردد.   ی ه منته ک   ی د در صورت ی   نما ی خود تزو   ی است برا   ی گر ی د   ه در عده ک را    ی ا زن ی ه زن شوهردار  ک   ی س ک هر   -2

ردی که  چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طالق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در موا   : 1258نکته  
شود.  محکوم می   ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پن  و یا حبس تعزیری درجه هفت 

 این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعالم بطالن نکاح یا طالق استنکاف کند نیز مقرر است. 
شود. هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه  قانون مدنی ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می   1041هرگاه مردی بر خالف مقررات ماده  : 1259نکته 

زوج  ه نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج عالوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پن  و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود،  منتهی ب 
 شود. عالوه بر پرداخت دیه، به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می 

اقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع نکته قب. تأثیر مستقیم داشته  هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسؤول نگهداری و مر   : 1260نکته  
 شوند، این حکم در مورد عاقد نیز مقرر است. باشند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می 

، شغ. و  ی ت اجتماع ی موقع  ، ی ن مال ک ، تم ی الت عال ی . داشتن تحص ی از قب  ی ن قب. از عقد ازدواج طرف خود را به امور واه ی از زوج  یک چنانچه هر  : 1261نکته 
 گردد. ی وم م ک مح   ی ر ی ب به حبس تعز ک از آنها واقع شود مرت   یک هر  ی ب دهد و عقد برمبنا ی سمت خاص، تجرد و امرال آن فر

، اسرار  ی موارد قانون ر از ی شوند هرگاه در غ ی ا حرفه خود محرم اسرار م ی ه به مناسبت شغ.  ک  ی سان ک ه ی ل ک اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و   : 1262نکته 
 شوند. ی وم م ک مح   ی نقد   ی جزا   یا به نند به حبس و  ک مردم را افشا  

 وم خواهد شد. ک د به حبس مح ی اد نما ی ه قسم متوجه او شده باشد سوگند دروغ  ک   یی ا جزا ی   ی حقوق   ی س در دعوا ک هر   : 1263نکته  
 شد.   د خواه کوم  مح جزای نقدی  ا  ی   و   حبس   به   بدهد   دروغ   شهادت   ی رسم مقامات    نزد   س در دادگاه ک هر    : 1264نکته  
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 ده است. ی ر گرد ک شهادت دروغ ن   ی ات برا ی ه در باب حدود و قصاص و د ک است    ی ور در نکته قب. عالوه بر مجازات ک مجازات مذ   : 1265نکته  
 ر است. ی سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غ   : 1266نکته  
 منقول متعلق به دیگری است.   ئ ده و مقید، موضوع آن مال و هر ش است آنی سا   سرقت جرمی   : 1267نکته  
 ر باشد موجب حد است: ی ط زی تمام شرا   ی ه دارا ک   ی سرقت در صورت   : 1268نکته  

 ت داشته باشد. ی مسروق شرعًا مال   ئ ش   -الف 
 مال مسروق در حرز باشد.   -ب 
 ند. ک حرز    ک سارق هت   -پ 
 ند. ک سارق مال را از حرز خارج    -ت 
 انه باشد. ی هتک حرز و سرقت مخف   -ث 
 صاحب مال نباشد.   ی ا جد پدر ی سارق پدر    -ج 
 باشد.   ک و ک مس   ی م نخود طال ی ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و ن   -چ 
 نباشد. ا وقف بر جهات عامه  ی ، وقف عام و  ی ا عموم ی   ی مال مسروق از اموال دولت   -ح 
 رد. ی صورت نگ   ی سرقت در زمان قحط   -خ 
 ند. ک ت  ی شکا   ی صاحب مال از سارق نزد مرجع قضائ   -د 
 صاحب مال قب. از اثبات سرقت سارق را نبخشد.   -ن 
 رد. ی ید مالک قرار نگ   مال مسروق قب. از اثبات سرقت تحت   -ر 
 د. ی ا ی ت سارق در ن ی مال مسروق قب. از اثبات جرم به ملک   -ز 
 ا مغصوب نباشد. ی اموال سرقت شده  مال مسروق از    -ژ 

 ماند. ی ه مال عرفًا در آن از دستبرد محفوظ م ک است    ی ان متناسب ک حرز عبارت از م   : 1269نکته  
به آن مکان را دارند، حرز    ی که از طرف او حق دسترس   ی و کسان   ی غصب شده باشد، نسبت به و   ی مال از کس   ی که مکان نگهدار   ی در صورت   : 1270نکته  

 شود. ی محسوب نم 
 شود. ی ا شکستن قف. و امرال آن محقق م ی کردن    ا باز ی ا بار رفتن از آن  ی وار  ی ب د ی ق تخری حرز است که از طر  رمجاز ی غ هتک حرز عبارت از نقض    : 1271نکته  
که    ی شود و در صورت ی از حرز خارج کند مباشر محسوب م   ی ا اراده ی له ب ی ا هر وس ی وان  ی ز، ح ی ر مم ی مال را توسط مجنون، طف. غ   ی هرگاه کس   : 1272نکته  

 است.   ی ر ی تعز  ی ها از سرقت   ی ک ی مشمول  حسب مورد  ز باشد رفتار آمر  ی مباشر طف. مم 
 ن حرز است. ی تری رون ی متعدد باشد، مالک، اخراج از ب   ی که مال در حرزها   ی در صورت   : 1273نکته  
 سرقت انجام شود.   یک د در  ی ش مال به اندازه نصاب با ی برای تحقق سرقت حدی ربا   : 1274نکته  
 د سهم جداگانه هرکدام از آنها به حد نصاب برسد تا مشمول سرقت حدی قرار گیرند. ی ند با ی را بربا   ی ا چند نفر به طور مشترک مال ی هرگاه دو    : 1275نکته  
 است.   ی ر ی تعز  ی ها از سرقت   ی ک ی جب حد، حسب مورد مشمول  ط مو ی از شرا   یک سرقت در صورت فقدان هر  : 1276نکته  
د و مازاد بر سهم او به حد نصاب برسد، مستوجب حد است و اگر به حد نصاب نرسد  ی ش از سهم خود، سرقت نما ی ا صاحب حق، ب ی ک  ی هرگاه شر:  1277نکته  

 مستوجب تعزیر. 
 ر است: ی حد سرقت به شرح ز  : 1278نکته  

 بماند.   ی ف دست باق ک که انگشت شست و    ی آن است، به طور   ی چهار انگشت دست راست سارق از انتها در مرتبه اول، قطع    -الف 
 بماند.   ی از مح. مسح باق   ی ه نصف قدم و مقدار ک   ی است، به نحو   ی ن برآمدگ یی چپ سارق از پا   ی در مرتبه دوم، قطع پا   -ب 
 در مرتبه سوم، حبس ابد است.   -پ 
 چند سرقت در زندان باشد. در مرتبه چهارم، اعدام است هر    -ت 

 . شود ی م   ی ر ی تعز  ی ها از سرقت   ی ک ی مشمول  حسب مورد  هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد،    : 1279نکته  
  ی ن اجرا ی ب ح ک مرت هرگاه  ست  ی ر ن ی ه مشمول عنوان تعزک   یی ها ر حبس ی و سا درمورد حبس مقرر به عنوان مجازات سرقت حدی برای بار سوم    : 1280نکته  

  ی ر ی تواند مجازات او را به مجازات تعزی م  ی ن مقام رهبر ی شود. همچن ی شان از حبس آزاد م ی او را مصلحت بداند با عفو ا  ی آزاد  ی د و مقام رهبر ی توبه نما مجازات 
 د. ی نما .  ی تبد   ی گر ی د 
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( ضربه  74محارب بر او صادق نباشد به حبس و شالق تا   ه عنوان ک  ی شود در صورت   ی ب راهزن ک از انحاء مرت  ی س در راهها و شوارع به نحو ک هر  : 1281نکته 
 شود. ی وم م ک مح 

 در جرم راهزنی استفاده از سالح شرط است، حتمًا باید سرقت واقع شود و مح. آن نیز در راها و شوارع باشد.   : 1282نکته  
ب به  ک ط حد نباشد مرت ی رد و حائز شرا ی صورت پذ   ی ف رانندگ ا در مح. تصاد ی   ی ا آتش سوز ی   ی ا جنگ ی ا زلزله زده  ی .  ی هرگاه سرقت در مناطق س   : 1283نکته  

 وم خواهد شد. ک ( ضربه شالق مح 74مجازات حبس و تا   
تأس ی س وسا ک هر   : 1284نکته   با سرما ی نه دولت  ی ه به هزک   ی سات مورد استفاده عموم ی . و متعلقات مربوط به  دولت و بخش    ک ه مشتر ی ا سرما ی ه دولت  ی ا 

ره را سرقت  ی آب و برق و گاز و غ   ی بردار سات بهره ی ا نصب شده مانند تأس ی جاد  ی ه ا ی ری ا مؤسسات خ ی   ی ردولت ی غ   ی عموم   ی ها سازمان له نهادها و  ی ا به وس ی   ی ردولت ی غ 
 خواهد شد. وم  ک رر مجازات مقرر مح ک مربوطه باشد به حدا   ی ها سازمان نان  ک ار ک ب از  ک شود و چنانچه مرت ی وم م ک تا پن  سال مح   یک د به حبس از  ی نما 

ه فاضالب  ک رمجاز از آب و برق و تلفن و گاز و شب ی س بدون پرداخت حق انشعاب آب و فاضالب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غ ک هر   : 1285نکته  
 وم خواهد شد. ک تا دو برابر خسارت وارده مح   یک از    ی نقد   ی د عالوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزا ی نما 

 وم خواهد شد. ک رر مجازات مح ک ور باشد به حدا ک مذ   ی ها ت ک ن شر ی از مأمور  ب ک چنانچه مرت 
ا  ی .  ی از انحاء تحص   ی آن را به نحو   آمده است اب سرقت به دست  ک جه ارت ی ه مال در نت ک ن ی نان آور به ا ی ا با وجود قرائن اطم ی س با علم و اطالع  ک هر   : 1286نکته  

 . وم خواهد شد ک ( ضربه شالق مح 74از شش ماه تا سه سال و تا     ا مورد معامله قرار دهد به حبس ی د  ی ا قبول نما ی   ی مخف 
 گردد. ی وم م ک رر مجازات مح ک ه متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حدا ک   ی در صورت 

ف باشد ولو  ی با توق   ی ه مناف ک د  ی نما   ی ا تصرف ی ف شده است، بدون اجازه دخالت  ی صالح توق ی ه توسط مقامات ن ک   ی و اموال   اء ی س عالمًا در اش ک هر   : 1287نکته  
 وم خواهد شد. ک آن باشد به حبس مح   ک ا متصرف مال ی ننده  ک مداخله  

ند به حبس و  ک ه  ی ا ته ی اب جرم بسازد،  ک ارت   ی برا   ی ا له ی ا هر نوع وس ی د  ی ر آن نما یی ا تغ ی د  ی ل ک اقدام به ساخت    ی اب جرم ک ارت   ی س عالمًا عامدًا برا ک هر   : 1288نکته  
 وم خواهد شد. ک ( ضربه شالق مح 74تا   

  یه لَ عَ ی  جن مَ به  ی ا ار صدمه ک ن ی جه ا ی وم خواهد شد و اگر در نت ک د و عم. او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس مح ی را بربا  ی گر ی س مال د ک هر  : 1289نکته 
 وم خواهد شد. ک ز مح ی وارد شده باشد به مجازات آن ن 

 رر مجازات مقرر در قانون خواهد بود. ک رار جرم سرقت، مجازات سارق حسب مورد حدا ک در صورت ت   : 1290نکته  
مت  ی ا ق ی ن به رد مر.  ی ورت فقدان ع ن و در ص ی نده را به رد ع ی ا ربا ی ن شده سارق  یی ه موارد سرقت و ربودن اموال، دادگاه عالوه بر مجازات تع ی ل ک در    : 1291نکته  

 وم خواهد نمود. ک ا ربوده شده و جبران خسارت وارده مح ی مال مسروقه  
ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از یک میلیون  داده   های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین هرکس به طور غیرمجاز داده   : 1292نکته  

ریال  1000.000   ب (  در   ال ی ر(  20.000.000میلیون     ست ی تا  میلیون    و  پن   نقدی  جزای  یا  سال  یک  تا  روز  یک  و  نود  از  حبس  به  صورت  این  غیر 
 .هد شد ( ریال یا هر دو مجازات محکوم خوا 20.000.000میلیون     ست ی تا ب ( ریال  5000.000  

 خیانت در امانت جرمی است ساده، مقید و آنی.   : 1293نکته  
ا مفقود کردن مال امانی. رفتار مجرمانه خیانت در امانت هم با  ی ا تلف  ی ا تصاحب  ی استعمال    رفتار مجرمانه در خیانت در امانت عبارت است از:   : 1294نکته  

 فع. ممکن است هم با ترک فع.. 
 برای تحقق خیانت در امانت وجود یک رابطه امانی و سپردن رزم است. سپردن در خیانت در امانت شرط وقوع این جرم است.   : 1295نکته  
سارق    ن را به کسی امانت دهد چو پس اگر سارقی مال مسروقه    ، امانت محقق شود   ید امین باشد تا جرم خیانت در   مال باید به طور قانونی در   : 1296نکته  

 ف قانونی مال نبوده پس در مورد این مال ارتکاب خیانت در امانت توسط امین ممکن نیست. مالک و متصر 
 باشد. می   رمنقول ی غ موضوع خیانت در امانت مال اعم از مال منقول و    : 1297نکته  
ار با  ک ا هر ی الت ک و  ی ا برا ی ا رهن ی ا امانت ی  عنوان اجاره ر آن به ی و قبض و ن ا  ک . سفته و چ ی از قب  یی ها ا نوشته ی رمنقول ی ا غ ی  هرگاه اموال منقول  : 1298نکته 
اء نزد او بوده آنها را به ضرر  ی ه آن اش ک   ی برسد و شخص   ی ن ی ا به مصرف مع ی ور مسترد شود  ک اء مذ ی ه اش ک ن بوده است  ی داده شده و بنابرا   ی س ک اجرت به  ی ا ب ی اجرت  

 وم خواهد شد. ک مح   ید به حبس نما ا مفقود  ی ا تلف  ی ا تصاحب  ی ن آنها استعمال  ی ا متصرف ی ن  کی مال 
مانت  در مورد عقود تملیکی مر. بیع ارتکاب خیانت در امانت منتفی است اما در مورد عقود عهدی مر. ودیعه یا عاریه یا وکالت تحقق خیانت در ا  : 1299نکته 

 ممکن است. 
و یا اموال    وجوه آن باید کارمند دولت باشد، در آن سپردن شرط است. موضوع اختالس    مرتکب جرم اختالس جرمی ساده، آنی و مقید است.    : 1300نکته  
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 عالوه بر ورود ضرر انتفاع مرتکب یا دیگری شرط است. رفتار مجرمانه این جرم تصاحب است.   س منقول است. در اختال 
  ی ا نهادها ی ا وابسته به دولت و  ی و    ی دولت   ی ها شرکت و مؤسسات و    ها ی شهردار ا  ی ا شوراها و  ی   ها سازمان نان ادارات و  ک ار ک ارمندان و  ک از    یک هر  : 1301نکته  
  ی روها ی ن ن ی سه گانه و همچن   ی قوا   ی ل ک قضائی و به طور    ه ی پا ا دارندگان  ی شوند و  ی مستمر دولت اداره م   ک م ک ه به  ک   ی وان محاسبات و مؤسسات ی و د   ی انقالب 

از    یک ر اموال متعلق به هری ا سا ی و اسناد و اوراق بهادار و    ا سهام ی ها  ا حواله ی ا مطالبات  ی وجوه    ی ررسم ی ا غ ی   ی اعم از رسم   ی ن به خدمات عموم ی مسلح و مأمور
د مختلس محسوب و  ی برداشت و تصاحب نما   ی گر ی ا د ی فه به آنها سپرده شده است به نفع خود  ی ه برحسب وظ ک ا اشخاص را  ی ر و  ک الذ و مؤسسات فوق   ها سازمان 

 مجازات خواهد شد. 
 شود. ی وم م ک ضمان به مجازات اختالس مح ب عالوه بر  ک مرت   ی در صورت اتالف عمد   : 1302نکته  
سال حبس و    5تا    2ب به  ک ال باشد مرت ی زان اختالس تا پنجاه هزار ری ه م ک   ی ر آن باشد در صورت ی چنانچه عم. اختالس توأم با جع. سند و ن ا   : 1303نکته  

ا مال مورد  ی و در هر دو مورد عالوه بر رد وجه    ی م از خدمات دولت تا ده سال حبس و انفصال دائ   7ن مبلغ باشد به  ی ش از ا ی سال انفصال موقت و هرگاه ب   5تا    یک 
 شود. ی وم م ک معادل دو برابر آن مح   ی نقد   ی اختالس به جزا 

  ی نقد   ی از جزا   ی ا قسمت ی د دادگاه او را از تمام  ی ا مال مورد اختالس را مسترد نما ی فرخواست تمام وجه  کی ب اختالس قب. از صدور  ک هرگاه مرت   : 1304نکته  
 او اجرا خواهد شد.   درباره م انفصال  ک ح   ی مجازات حبس را معلق ول   ی د و اجرا ی نما ی معاف م 
ا به دفعات واقع  ی ه جرم دفعتًا واحده ک ن است ی م اعم از ا ک ت محا ی ا صالح ی ن مجازات یی ث تع ی ور در جرائم اختالس از ح ک حداق. نصاب مبالغ مذ   : 1305نکته 

 نصاب مزبور باشد. شده و جمع مبلغ مورد اختالس بالغ بر  
ز جرم باشد،  ی ه نفس عم. انجام شده ن ک   ی مجازات شروع به اختالس حسب مورد حداق. مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورت :  1306نکته  
 شود. ی وم م ک ز مح ی ننده به مجازات آن جرم ن ک شروع  
دولت باشد و مال به او    کار کند جرم انتفاع شرط نیست، مرتکب این جرم حتمًا باید  جرمی است ساده، آنی و مطلق؛ در این    ی رقانون ی غ جرم تصرف    : 1307نکته  

 باشد. از مال سپرده شده به کارمند می   رمجاز ی غ اش سپرده شده باشد. رفتار مجرمانه این جرم استفاده  به حسب وظیفه 
گردد که    ی ع اموال و وجوه دولت یی ط موجب تض ی ا تفری ه کارمند به علت اهمال  ک   ی باشد: در صورت باشد می می   ی رقانون ی غ اعمال زیر در حکم تصرف    : 1308نکته  

 ا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد. ی ن  ی ر مورد مع ی ا در غ ی آن من ور نشده    ی برا   ی ه در قانون اعتبار ک برساند    ی ا آن را به مصارف ی به او سپرده شده است و  
  ی ا نهادها ی ا وابسته به دولت و  ی و    ی دولت   ی ها شرکت و مؤسسات و    ها ی شهردار ا  ی ا شوراها و  ی   ها سازمان و  نان ادارات  ک ار ک ارمندان و  ک از    یک هر  : 1309نکته  
ه  ی ا دارندگان پا ی شوند و  ی مستمر دولت اداره م   ک م ک ه به  ک   ی وان محاسبات و مؤسسات ی شوند و د ی ه اداره م ی فق   ی ول   ن ر   ر ی زه  ک   ی ادها و مؤسسات ی و بن   ی انقالب 

ا مطالبات  ی   ی وجوه نقد   ی ررسم ی و غ   ی اعم از رسم   ی ن به خدمات عموم ی مسلح و مأمور  ی روها ی ن ن ی سه گانه و همچن   ی نان قوا ک ار ک اعضا و    ی ل ک قضائی و به طور  
فه به آنها سپرده  ی ه برحسب وظ ک  ی ا اشخاص ی ر  ک الذ و مؤسسات فوق  ها سازمان از  یک ر اموال متعلق به هر ی ا سا ی ر اسناد و اوراق بهادار  ی ا سهام و سا ی ا حوالجات ی 

محسوب و عالوه بر جبران    ی رقانون ی داشته باشد، متصرف غ   ی گر ی ا د ی آنها را به نفع خود    ک ه قصد تمل ک رمجاز قرار دهد بدون آن ی شده است را مورد استفاده غ 
معادل    ی نقد   ی ور به جزا ک ه منتفع شده باشد عالوه بر مجازت مذ ک  ی شود و در صورت ی م م و ک ( ضربه مح 74المر. به شالق تا   خسارات وارده و پرداخت اجرت 

ه  ک برساند    ی ا آن را به مصارف ی گردد و    ی ع اموال و وجوه دولت یی ط موجب تض ی ا تفری اهمال    به علت ه  ک   ی ن است در صورت ی وم خواهد شد و همچن ک مح   ی مبلغ انتفاع 
 ا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد. ی ن  ی ر مورد مع ی ا در غ ی آن من ور نشده    ی برا   ی در قانون اعتبار 

وم  ک تا سه سال حبس مح   یک د به  ی ق به دست آورده سوء استفاده نما ی ا به هر طری ه به او سپرده شده است  ک   یی د امضا ی ا سف ی د مهر  ی س از سف ک هر   : 1310نکته  
 خواهد شد. 

و  ک هر   : 1311نکته   دفاتر  عالمًا  سا قباله س  و  دولت ی ها  اسناد  بسوزاند    ی ر  د ی را  نحو  هر  به  مح ک تلف    ی گر ی ا  حبس  به  و  ک ند  مطلق  شد.  جرم  خواهد  وم 
 ( گذشت رقاب. ی غ 

ند به  ک گر تلف  ی ا به هر نحو د ی ر است بسوزاند  ی ه اتالف آنها موجب ضرر غ ک را   ی ردولت ی غ   ی رتجارت ی و غ   ی ا اوراق تجارت ی س عالمًا هر نوع اسناد  ک هر   : 1312نکته  
 ( گذشت قاب. وم خواهد شد.  جرم مقید و  ک حبس مح 

ش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود چنانچه  ی ب   ی ه از طرف جماعت ک ا محصورت  ی هر نوع نهب و غارت و اتالف اموال و اجناس و امتعه    : 1313نکته  
 وم خواهند شد. ک محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پن  سال مح 

ا هر دو مجازات  ی   ی نقد   ی ا از جزا ی د به حبس  ی ا قطع نما ی ن ببرد  ی از ب   ی له بدون مجوز قانون ی ا هر وس ی ب  ی س اصله نخ. خرما را به هر ترت ک هر   : 1314  نکته 
 وم خواهد شد. ک مح 

یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم  خالف قانون مذکور، قطع  ضای سبز را عالمًا و عامدًا و بر ( قانون گسترش ف 1هرکس درختان موضوع ماده     : 1315نکته  

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


371 قوانین خاص حقوق جزا و نكات مهم آزمونی /   

 

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

زیری  آورد، عالوه بر جبران خسارت وارده، حسب مورد به جزای نقدی برای قطع هر درخت و در صورتی که قطع درخت بیش از سی اصله باشد به حبس تع 
 محکوم خواهد شد. 

انس و  ک ز فر ک و فاضالب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مرا آب    ی ها ه ک . شب ی از قب   ی سات مورد استفاده عموم ی . و تأس ی س در وسا ک هر   : 1316نکته  
رو و مخابرات  ی برق و خطوط انتقال ن   ی ها روگاه ی ن و    ی ش ک انال و انشعاب لوله ک ون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و  ی زی و و تلو ی و  مخابرات( و راد ی روو ک ما 

ا توسط  ی   ی ردولت ی دولت و بخش غ   ک ه مشتر ی ا با سرما ی ه دولت  ی ا سرما ی نه  ی ه به هزک ع و انتقال آنها  ی د و توزی تول   ی ها دستگاه ( و  ی ا نور ی   ی ن ی ا زم ی   یی های هوا  کاب. 
سات  ی ن تأس ی ا تأم ی ه به من ور حفظ جان اشخاص  ک   ی ر عالئم ی و سا   ی و رانندگ   یی ن در عالئم راهنما ی جاد شده و همچن ی ا   ی استفاده عموم   ی برا   ی بخش خصوص 

ه من ور او اخالل در ن م و  ک آن   گر شود بدون ی د   ی ار ک ا هر نوع خراب ی   کار انداختن ا از  ی ق ی جاد حری ا ا ی ب  ی ب تخرک ها نصب شده است، مرت ا شوارع و جاده ی فوق 
 وم خواهد شد. ک باشد به حبس مح   ی ت عموم ی امن 

باشد مجازات محارب را خواهد    ی ومت اسالم ک ت جامعه و مقابله با ح ی و امن ور در نکته قب. به من ور اخالل در ن م  ک ه اعمال مذ ک   ی در صورت   : 1317نکته  
 داشت. 
بهداشت عموم ی د عل ی ه تهد ک   ی اقدام   هر   : 1318نکته   قب   ی ه  از  آلوده  ی شناخته شود  توزی   ی دن ی ردن آب آشام ک .  آب آشام ی ا    ی ربهداشت ی آلوده، دفع غ   ی دن ی ع 

  ا پس ی رمجاز فاضالب خام ی رمجاز دام، استفاده غ ی شتار غ ک و    ها ابان ی خ ها، زباله در ننده در رودخانه ک ختن مواد مسموم  ی د، ری و مواد زا   ی و دام   ی فضورت انسان 
  یک نباشند به حبس تا    ی دتر ی ن خاص مشمول مجازات شد ی ن چنانچه طبق قوان ی ب ک باشد و مرت ی ممنوع م   ی شاورز ک مصارف    ی های فاضالب برا خانه آب تصفیه 

 خواهند شد. وم  ک سال مح 
شتار دام و دفع فضورت  ک رمجاز بودن ی ز غ ی شود و ن ی شناخته م  زیست یط مح  ی و آلودگ  ی ه بهداشت عموم ی د عل ی ه اقدام مزبور تهد ک ن ی ص ا ی تشخ  : 1319نکته 

خواهد    کی و سازمان دامپزش   زیست یط مح ، سازمان حفاظت  کی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش   ه ور حسب مورد بر عهد ک ن اعالم جرم مذ ی و همچن   ی دام 
 بود. 

  یی ا ی م ی ، ش یکی زی ت ف ی ف کی ه ک  ی زان ی ن به م ی ا زم ی  ک ا خای ا هوا ی به آب  ی ختن مواد خارج ی ا آم ی عبارت است از پخش  ست ی زط ی مح  ی من ور از آلودگ  : 1320نکته 
 ر دهد. یی ه مضر باشد تغ ی ابن ا  ی ا آثار  ی اهان  ی ا گ ی ر موجودات زنده  ی ا سا ی ه به حال انسان  ک   ی آن را به طور   یک ولوژی ا ب ی 

ا جراحت و صدمه به  ی ا نقص عضو  ی به قت.    ی ر اقدامات انجام شده منته ی ب و سا ی در تمام موارد ارتکاب جرم تخریب کیفری هرگاه حرق و تخر  : 1321نکته  
 وم خواهد شد. ک ز مح ی رات واره ن ه خسا ی ه و در هر حال به تأد ی ور حسب مورد به قصاص و پرداخت د ک مذ   های مجازت ب عالوه بر  ک شود مرت   ی انسان 

های داده حذف یا تخریب یا مخت. یا غیرقاب. پردازش  مخابراتی یا حام.   ای یا های رایانه های دیگری را از سامانه هر کس به طور غیرمجاز داده   : 1322نکته  
 .مجازات محکوم خواهد شد   حبس یا جزای نقدی یا هر دو   به   کند 

ها یا  اعمالی از قبی. وارد کردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دستکاری یا تخریب داده   هر کس به طور غیرمجاز با انجام   : 1323نکته  
هر دو مجازات   دی یا کند، به حبس یا جزای نق  ای یا مخابراتی دیگری را از کار بیندازد یا کارکرد آنها را مخت. رایانه  های امواج الکترومغناطیسی یا نوری، سیستم 

 .محکوم خواهد شد 
ها  ها مانع دسترسی اشخاص مجاز به داده داده   ها، تغییر گذرواژه یا رمزنگاری انجام اعمالی از قبی. مخفی کردن داده   هرکس به طور غیرمجاز با  : 1324نکته 

 .هر دو مجازات محکوم خواهد شد   ا ی مخابراتی شود، به حبس    ای یا های رایانه یا سیستم 
ای و مخابراتی که  های رایانه هرکس به قصد به خطر انداختن امنیت، آسایش و امنیت عمومی اعمال مذکور هر سه نکته قبلی را علیه سامانه   : 1325نکته    

از سه تا ده  روند، از قبی. خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حم. و نق. و بانکداری مرتکب شود، به حبس  خدمات ضروری عمومی به کار می   ۀ ارائ   برای 
 .محکوم خواهد شد   سال 

حًا نسبت  ی را صر  ی امر   ی س ک گر به ی له د ی ا به هر وس ی ا نطق در مجامع ی د  ی له درج در روزنامه و جرا ی ا به وس ی   ی ا خط ی   ی له اوراق چاپ ی س به وس ک هر   : 1326نکته  
جزای  ه موجب حد است به  ک   ی د جز در موارد ی اسناد را ثابت نما شود و نتواند صحت آن  ی ه مطابق قانون آن امر جرم محسوب م ک د  ی ا آنها را منتشر نما ی دهد  

 وم خواهد شد.  افترا لف ی جرمی مطلق است.( ک مح   نقدی درجه شش 
ور  ک ب به مجازات مذ ک د مرت ی فحشا محسوب گردد هرچند بتواند صحت اسناد را ثابت نما   ۀ که نشر آن امر اشاع  ی در خصوص نکته قب. در موارد  : 1327نکته 

 خواهد شد. وم  ک مح 
ع هرگونه  ی ا توزی   گزارش ا  ی ض  ی ا عرا ی ا مراسالت  ی ه  یی وا ک ا ش ی له نامه  ی به وس   ی ا مقامات رسم ی   ی ش انهان عموم ی ا تشو ی ر  ی س به قصد اضرار به غ ک هر   : 1328نکته  

ا  ی   ی ق ی ا به عنوان نق. قول به شخص حق ی قت رأسًا  ی را برخالف حق   ی ا با همان مقاصد اعمال ی د  ی را اظهار نما   ی ب ی ان ک ا بدون امضاء ا ی با امضاء   ی ا خط ی   ی اوراق چاپ 
ا نه عالوه بر اعاده  ی ر وارد شود  ی به غ   ی ا معنو ی   ی از انحاء ضرر ماد   ی ق مزبور به نحو ی ه از طر ک ن ی حًا نسبت دهد اعم از ا ی ا تلو ی حًا  ی تصر ی ا مقامات رسم ی   ی حقوق 
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 وم شود.  جرم تشویش انهان عمومی جرمی است مطلق( ک ( ضربه مح 74ا شالق تا   ی د به حبس و  ی ان، با ک ت در صورت ام ی ر ی ح 
اکانیبی را منتشر نماید یا در    ی مخابرات   ا ی ای  یا تشویش انهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه   ر ی به غ هر کس به قصد اضرار  :  1329نکته  

مقاصد اعمالی را برخالف حقیقت، رأسًا یا به عنوان نق. قول، به شخص حقیقی یاحقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت   دسترس دیگران قرار دهد یا با همان 
، افزون بر اعاده حیریت در صورت امکان به حبس یا  نشود   ا ی طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود    از   که ن ی ا دهد، اعم از  

 ای جرمی است مطلق(  تشویش انهان عمومی رایانه   .جزای یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد 
گردد  ی نفر موجب اتهام او م   یک افت شدن آن در تصرف  ی ه  ک را    یی ا ی ا اش ی آرت و ادوات جرم    ی گر ی س عالمًا عامدًا به قصد متهم نمودن د ک هر   : 1330نکته  

ن  ی د و در اثر ا ی متعلق به او قلمداد نما   ی ا به نحو ی ند  ک   ی ا مخف ی ه متعلق به اوست بگذارد  ک   یی ا ی ا اش ی ب  ی ا ج ی سب  ک ا مح.  ی بدون اطالع آن شخص در منزل  
شود.  ی وم م ک ( ضربه شالق مح 74ا تا   ی ب به حبس و  ک آن شخص، مرت   ی قطع ا اعالم برائت  ی ب و  ی ب گردد، پس از صدور قرار منع تعق ی عم. شخص مزبور تعق 

  جرم افتراء عملی جرمی است مقید( 
 شود. ی وم م ک د به حبس مح ی ه را منتشر نما ی ا هجو ی ند و  ک را هجو    ی س ک   ی ا شفاه ی   ی تب ک ا به صورت  ی ا نرر  ی س با ن م  ک هر   : 1331نکته  
یا    دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر   ر ی تصو   ا ی فیلم یا صوت    ای یا مخابراتی، های رایانه هرکس به وسیله سامانه   : 1332نکته  

 ( گذشت قاب.  جرم    .محکوم خواهد شد   دو مجازات تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفًا موجب هتک حیریت او شود، به حبس یا جزای نقدی یا هر  
 .در خصوص نکته قب. چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکرر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد   : 1333نکته  
خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد    ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم های رایانه هرکس به وسیله سامانه   : 1334نکته  

ی نقدی یا هر دو مجازات  دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفًا موجب هتک حیریت او شود، به حبس یا جزا   قانونی منتشر کند یا در دسترس 
 .محکوم خواهد شد 

شرب خمر به    ی حد شرع   ی د، عالوه بر اجرا ی استعمال نما   ی ل ک مشروبات ال   ی ن و معابر و مجامع عموم ک س متجاهرًا و به نحو علن در اماک هر   : 1335نکته  
 شود. ی وم م ک مح   ی ر ی حبس تعز 

شش    هر کس مشروبات الکی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حم. و یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به  : 1336نکته 
 شود. حکوم می ( ضربه شالق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پن  برابر ارزش عرفی  تجاری( کاری یاد شده م 74ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار   

ن ر از میزان آن به شش ماه تا پن  سال حبس و تا هفتاد و چهار  گردد و واردکننده صرف وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می   : 1337نکته  
یدگی به این جرم در صالحیت  شود. رس ( ضربه شالق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی  تجاری( کاری یاد شده محکوم می 74  

 محاکم عمومی است. 
باشد، وسایلی که برای حم. آن مورد استفاده قرار    : 1338نکته   لیتر  از بیست  به میزان بیش  الکلی مکشوفه  درخصوص دو نکته قبلی، هرگاه مشروبات 

ه پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه نیز محکوم خواهد شد.  گیرد چنانچه با اطالع مالک باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد در غیر این صورت مرتکب ب می 
گیرد و وجوه حاصله از معامالت مربوط به نفع دولت ضبط  آرت و ادواتی که جهت ساخت یا تسهی. ارتکاب جرائم موضوع مواد مذکور مورد استفاده قرار می 

 خواهد شد. 
ها یا نهادهای انقالب اسالمی و به طور  یا مؤسسات وابسته به دولت، شوراها، شهرداری   ها های دولتی و شرکت هرگاه کارکنان دولت یا شرکت   : 1339نکته  

( مباشرت، معاونت یا مشارکت نمایند  703( و   702کلی قوای سه گانه و همچنین اعضاء نیروهای مسلح و مأموران به خدمات عمومی در جرائم موضوع مواد   
 موقت از یک سال تا پن  سال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد. مقرر، به انفصال    های مجازت عالوه بر تحم.  

وم  ک ا هر دو آنها مح ی   ی نقد   ی ا جزا ی ( ضربه شالق و  74ند به حبس و   ک ا مردم را به آنجا دعوت  ی رده باشد  ک ر  ی شرب خمر دا   ی را برا   ی س محل ک هر   : 1340نکته  
 وم خواهد شد. ک زات مح ررمجا ک ب شود به حدا ک ه هر دو مورد را مرت ک   ی خواهد شد و در صورت 

تا   ی ن آن حبس و  ی ب ک ممنوع و مرت   ی ا له ی با هر وس   ی قمارباز   : 1341نکته   به قمارباز ی وم م ک ( ضربه شالق مح 74ا  به هر دو    ی شوند و در صورت تجاهر 
 گردند. ی وم م ک مجازات مح 

 شود. ی وم م ک مح   ی نقد   ی ا جزا ی ند به حبس  ک   ی ا نگهدار ی ا حم.  ی را بخرد    ی . مخصوص به قمارباز ی س آرت و وسا ک هر   : 1342نکته  
قرار دهد به    ی گر ی ار د ی ا در اخت ی ند  ک ا از خارج وارد  ی ا در معرض فروش قرار دهد  ی ا بفروشد  ی را بسازد    ی . مخصوص به قمارباز ی س آرت و وسا ک هر   : 1343نکته  

 شود. ی وم م ک مح   ی نقد   ی حبس و جزا 
 شود. ی وم م ک مح   ی نقد   ی ا جزا ی د به حبس و  ی قمار به آنجا دعوت نما   ی برا ا مردم را  ی   کند   ر ی دا س قمارخانه  ک هر   : 1344نکته  
 شود. ی مه ضبط م ی ا به عنوان جری تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم    : 1345نکته  
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  ک م ک ن  ک . اما ی ن قب ی ا   ۀ کنند ر ی از انحاء به دا   ی ا به نحو ی نند  ک قبول خدمت    ی ل ک صرف مشروبات ال   ی ن معد برا ک ا اما ی ها  ه در قمارخانه ک   ی اشخاص   : 1346نکته  
 ف دهد. ی ر عم. معاون مجازات را تخف ی زان تأث ی تواند ن ر به اوضاع و احوال و م ی دادگاه م   ی شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ول ی ند معاون محسوب م ی نما 

وم خواهد شد و چنانچه با وجود  ک د به حبس مح ی نما   ی ا ولگرد ی د  ی راه امرار معاش نما ن  ی شه خود قرار داده باشد و از ا ی را پ   ی الش ک ا  ی   ی د ک س ت ک هر   : 1347نکته  
 به دست آورده است مصادره خواهد شد.   ی الش ک و    ی د ک ق ت ی ه از طرک   ی ه اموال ی ل ک ور  ک ب عم. فوق شود عالوه بر مجازات مذ ک مرت   ی توان مال 

ور به  ک ق مذ ی ه از طرک   ی ه اموال ی ل ک ن امر بگمارد به حبس و استرداد  ی را به ا   ی ا افراد ی قرار دهد    ی د ک له ت ی را وس   ی د ی ررش ی ا غ ی ر  ی س طف. صغ ک هر   : 1348نکته  
 وم خواهد شد. ک دست آورده است مح 

  ی ا متصد ی (  یی ا هوا ی   ی ا آب ی   ی ن ی ه زم ی ط نقل ی ا عهدم مهارت راننده  اعم از وسا ی   ی هت ن امهات دولته ی ها عهدم رعا ی   ی مبارت ی ا ب ی   ی اط ی احت ی هرگاه ب   : 1349نکته  
 شود. ی وم م ک دم مح ی ا ی ه اول ی ه در صورت مطالبه از ناح ی ز به پرداخت د ی ب به حبس و ن ک شود مرت   ی رعمد ی به قت. غ   ی منته   ی له موتور ی وس 

.  ی سوانح مربوط به وسا ا عدم مهارت در مورد  ی   ی ت ن امات دولت ی ا عدم رعا ی   ی مبارت ی ا ب ی   ی اط ی احت ی ص ب ی خصوص تشخ   در   کارشناسی اظهارن ر    : 1350نکته  
شور  ک   یی ما ی و سازمان هواپ   ی ران ی شت ک ران، سازمان بنادر و  ی ا  ی اسالم   ی آهن جمهور ت راه ک شر   ی و رانندگ   یی حسب مورد اداره راهنما  یی و هوا   ی و آب   ی ن ی ه زم ی نقل 
 باشد. ی م 

ادتر از  ی ا زی ا پروانه نداشته  ی در موقع وقوع جرم مست بوده    ی . موتور ی وسا   ی ا متصد ی احتیاطی در رانندگی هرگاه راننده  در صدمات ناشی از بی   : 1351نکته  
رو  اده ی عبور پ   ی ه برا ک   یی ها مح. ا در  ی ار انداخته  ک مؤثر در تصادف به    یکی ان ک ب م ی را با وجود نقص و ع   ی ه دستگاه موتور ک ا آن ی است    کرده ی م ت  ک سرعت مقرر حر 

ننما عال  از  ی د و  ی مت مخصوص گذارده شده است، مراعات رزم  از آن ممنوع گرد ک   یی ها مح. ا  رانندگ ی ه عبور  ب   ی ده است  به  از دو سوم حدا ی نموده  رر  ک ش 
.  ی وسا   ی ا تصد ی   ی تا پن  سال از حق رانندگ   یک مدت    ی ب را برا ک تواند عالوه بر مجازات فوق مرت ی وم خواهد شد. دادگاه م ک ور در هر مورد مح ک مجازات مذ 

 د. ی محروم نما   ی موتور 
ار  ک ن ی از ا  ی ن انت ام ی ا استمداد از مأموری و  ی ز درمان ک ان رساندن مصدوم به مرا ک داشته و راننده با وجود ام  ی فور  ک م ک اج به ی هرگاه مصدوم احت  : 1352نکته 

وم خواهد  ک رر مجازات جرم مربوطه مح ک ش از دو سوم حدا ی ند حسب مورد به ب ک و مصدوم را رها  ک حادثه را تر ب مح.  ی ا به من ور فرار از تعق ی ند و ک  ی خوددار 
 د. ی ت مخففه نما ی ف کی ن ماده اعمال  ی تواند در مورد ا ی شد. دادگاه نم 

دن به مصدوم  ی رسان  ک م ک   ی ه برا ک ت دهد ک ثه حر ه را از صحنه حاد ی له نقل ی ور در نکته قب. وس ک ف مذ ی ال ک انجام ت   ی تواند برا ی م  ی راننده در صورت  : 1353نکته 
 ن نباشد. ک گر مم ی ق د ی توس. به طر

گاه  ی ا مأموری معالجه و استراحت برساند و   ی برا   ی ور هرگاه راننده مصدوم را به نقاط ک در تمام موارد مذ   : 1354نکته     ی ا به هر نحو ی ند و  ک ن مربوطه را از واقعه آ
 ت خواهد نمود. ی او رعا   درباره ف را  ی ند دادگاه مقررات تخف ک ف آرم مصدوم را فراهم  ی موجبات معالجه و استراحت و تخف 

را به آن الصاق    ی گر ی د   ی ه موتور ی له نقل ی وس   ک ا پال ی ر دهد و  یی تغ   ی شاورز ک ا  ی   ی ، آب ی ن ی زم   ی ه موتور ی . نقل ی وسا   ک س در ارقام و مشخصات پال ک هر   : 1355نکته  
از انحاء در    ی س به نحو ک ن هر ی مورد استفاده قرار دهد و همچن   ی تقلب   ک ض پال ی ا تعو ی ر و  یی را با علم به تغ   ی ل ی ن وسا ی ا چن ی ار برد  ک ه  ب   ی تقلب   ک آن پال   ی ا برا ی د  ی نما 

  یی . مجوز از راهنما ی ا نصب شده بدون تحص ی   ک ارخانه سازنده ح ک ه از طرف  ک   ی موتور و شاس   ی ها پالک ا  ی و    ی ه موتور ی له نقل ی وس   ک ا پال ی ، موتور  ی شماره شاس 
 وم خواهد شد. ک ند به حبس مح ک ارخانه خارج  ک   ی ر دهد و آن را از صورت اصل یی تغ   ی و رانندگ 
مح. اطالع    ی و رانندگ   یی راهنما ه به  ی له نقل ی ن مح. توقف وس یی لف است مراتب را با تع ک ند، م ک را اوراق    ی ه موتور ی له نقل ی س بخواهد وس ک هر   : 1356نکته  
خود    ی م قطع ی ردن موافقت ندارد تصم ک با اوراق    ی ل ی ه را بدهد و اگر به در ی له نقل ی ردن وس ک هفته اجازه اوراق    یک د ظرف مدت  ی مح. با   ی و رانندگ   یی راهنما دهد،  

  ی ه پس از انقضا ی له نقل ی ردن وس ک رد اوراق ک در آن مدت ن   ی اقدام  نه گو چ ی ه  ی و رانندگ   یی د، هرگاه راهنما ی ابالغ نما   ی . به متقاض ی ر دل ک را ظرف همان مدت با ن 
 ت به حبس خواهد بود. ی وم ک ننده موجب مح ک اوراق    ی ن ماده برا ی مدت مجاز است. تخلف از ا 

ا نبوده پس  ی بوده  ک مال   ه ک ار و تصرف او بوده است اعم از آن ی له در اخت ی ه وس ک  ی ا مفقود شود، شخص ی آن سرقت  ک ا پال ی  ی له موتور ی چنانچه وس   : 1357نکته 
 وم خواهد شد. ک مح   ی نقد   ی ن ماده به جزا ی د، متخلف از ا ی اعالم نما   ی انت ام   ی رو ی ز ن ک ن مر ی تریک لف است بالفاصله مراتب را به نزد ک از اطالع م 

ن  ی د و همچن ی نامه مخصوص است، بنما ی ه مستلزم داشتن گواه ک   ی . موتور ی وسا   ی ا تصد ی و    ی اقدام به رانندگ   ی نامه رسم ی س بدون گواه ک هر   : 1358نکته  
  ی ا جزا ی تا دو ماه    ی ر ی بار اول به حبس تعز  ی . مزبور مبادرت ورزد برا ی وسا   ی ممنوع باشد به رانندگ   ی ه موتور ی . نقل ی وسا   ی م دادگاه از رانندگ ک س به موجب ح ک هر 
 وم خواهد شد. ک شش ماه حبس مح اب مجدد به دو ماه تا  ک ا هر دو مجازات و در صورت ارت ی ال و  ی ون ری ل ی م   یک تا    ی نقد 

ا با  ی نشان دهد و    ی متر از سرعت واقع ک   ی ه دستگاه سرعت ک دهد    ی ر یی ه عمدًا تغ ی له نقل ی ه در دستگاه ثبت سرعت وس ک   ی ا ه ی له نقل ی هر راننده وس   : 1359نکته  
از پنجاه هزار تا    ی نقد  ی ا جزا ی ول به حبس از ده روز تا دو ماه و  بار ا  ی ند برا ک   ی ه رانندگ ی له نقل ی در دستگاه مزبور داده شده با آن وس  ی ر یی ن تغ ی ه چن ک ن ی علم به ا 

 وم خواهد شد. ک رار به دو تا شش ماه حبس مح ک ا هر دو مجازات و در صورت ت ی ال و  ی ر  پانصد هزار 
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نبوده پروانه بدهند    ی ط رانندگ ی شرا ه واجد  ک   ی س ک هستند اگر به    ی نامه رانندگ ی ص مهارت و دادن گواه ی تشخ   ی ه متصد ک ن دولت  ی از مأمور  یک هر  : 1360نکته  
 گردد. ی ز ابطال م ی وم خواهند شد و پروانه صادره ن ک مح   ی و انفصال از خدمات دولت   ی ر ی به حبس تعز

  ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حاف ت شده است دسترسی یابد، به حبس یا های رایانه ها یا سامانه به داده   رمجاز ی غ هر کس به طور    : 1361نکته  
 جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. 

اتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را  ای یا مخابر های رایانه هر کس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه   : 1362نکته  
 شنود کند. به حبس یا جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. 

برعکس    ارتباطات مخابراتی مبتنی بر پروتک. اینترنتی از خارج ایران به داخ. یا   المللی برای برقراری هرکس بدون مجوز قانونی از پهنای باند بین   : 1363نکته  
 .د، به حبس یا جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد استفاده کن 

 نقدی یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:   هر شخصی که مرتکب اعمال زیر شود، به حبس یا جزای   : 1364نکته  
 .رود می   ای به کار من ور ارتکاب جرائم رایانه ابزار الکترونیکی که صرفًا به    افزارها یا هر نوع ها یا نرم تولید یا انتشار یا توزیع یا معامله داده -الف 

متعلق به   ی مخابرات  ا ی ای های رایانه ها یا سامانه که امکان دسترسی غیرمجاز به داده  ی ا هر داده فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا   -ب 
 . کند می دیگری را بدون رضایت او فراهم  

های  یا سامانه   ها در داده ای و تخریب و اخالل  انتشار یا در دسترس قرار دادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه -ج 
 .ای و مخابراتی رایانه 

 .ت مقرر در این ماده محکوم خواهد شد در نکته قبلی را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکرر هر دو مجازا   ادشده ی چنانچه مرتکب، اعمال    : 1365نکته  
 ای حسب مورد مرتکب به بیش از دوسوم حداکرر یک یا دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد: در موارد زیر، در خصوص جرائم رایانه   : 1366نکته  

  های دولتی و یا وابسته به دولت یا نهادهای رکت ها و ش ها و موسسه شهرداری   ها یا شوراها و یا ها و سازمان هر یک از کارمندان و کارکنان اداره -الف 
شوند و یا  هایی که با کمک مستمر دولت اداره می و مؤسسه   محاسبات   وان ی د شوند و  هایی که زیر ن ر ولی فقیه اداره می انقالبی و بنیادها و مؤسسه 

و مأموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیررسمی به    مسلح   ی روها ی ن گانه و همچنین  ی و به طور کلی اعضاء و کارکنان قوای سه ی قضا   ه ی دارندگان پا 
 .ای شده باشند جرم رایانه   مرتکب   فه ی وظ انجام مناسبت  

 .ای شده باشد نه ای یا مخابراتی که به مناسبت شغ. خود مرتکب جرم رایا های رایانه متصدی یا متصرف قانونی شبکه   -ب 
 .دهنده خدمات عمومی باشد ای یا مخابراتی، متعلق به دولت یا نهادها و مراکز ارائه های رایانه ها یا سیستم داده   -ج 
 یافته ارتکاب یافته باشد. جرم به صورت سازمان   -د 

 .ای ارتکاب یافته باشد جرم در سطح گسترده   -هه 
خدمات الکترونیکی عمومی از قبی. اشتراک    تواند مرتکب را از ای در صورت تکرار جرم برای بیش از دو بار دادگاه می خصوص جرائم رایانه   در   : 1367نکته  

 بانکداری الکترونیکی محروم کند.   مرتبه باری کشوری و   اینترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنه 
ی پههس . باید متقارن با قصد ارتکاب باشد لذا هرگاه فع. بر قصد پیشی بگیرد یا فع. به فاصله در جرائم ناشی از فع. شرط است که فع  :1368نکته  

 (.163از نیت مجرمانه واقعیت پیدا کند جرم محقق نشده است  محمد باهری ص 
م اسههت ولههی در قههوانین بههرای آن تواند به استناد این اص. عملی که شههرعًا حههرابا توجه به اص. قانونی بودن جرم و مجازات قاضی نمی  :1369نکته  

گنههاهی مههتهم مجازاتی تعیین نشده را جرم انگاری کرده و مرتکب آن را مجازات کند بلکه دادگاه در این موارد باید به استناد اصهه. برائههت حکههم بههه بی
قههانون  167ازه تعیین کیفر بر اسههاس اصهه. ق. م. ا صراحتًا اج 230گذار در ماده ( البته در مورد حدود قانون203-202ص - 1صادر کند  اردبیلی ج 

سههالمی یهها اساسی را به قاضی داده است بنابراین در مورد حدودی که در قانون نکر نشده است  مانند ارتداد( قاضی باید بهها مراجعههه بههه منههابع معتبههر ا
ری و محاکمه و مجازات نماید در سایر جرائم چنین حقی تواند اقدام به جرم انگافتوای معتبر نسبت به تعیین کیفر اقدام کند. قاضی فقط در حدود می

 ندارد.
اراده ارتکاب فع. باید با قصد مجرمانه در جرائم عمدی یا خطای جزائی در جرائم غیرعمدی توأم باشد که در غیر این صههورت بههه علههت   :1370نکته  

 شود.فقدان عنصر معنوی عم. ارتکابی جرم تلقی نمی

 خذ منابع و مأ
 

 کریم  قرآن .1
 تهران، انتشارات میزان، چاپ چهل و سوم.جلدی حقوق جزای عمومی،    3دوره  (،  1394اردبیلی، محمدعلی، ) .2
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 ( حقوق آیین دادرسی کیفری دور ه دو جلدی، انتشارت سمت1392محمد )،  آشوری .30
 ( حقوق آیین دادرسی کیفری دوره چهار جلدی، انتشارات میزان1395جواد )  ،طهماسبی .31
 جنگل  انتشارات  ( شرح مبسوط قانون مجازات اسالمی،1392زراعت )عباس   .32
 اربردی دوره سه جلدی انتشارات پژوهشکده حوزه و دانشگاهفقه ک( اصول  1397)  یعتیشرحسین قافی و سعید   .33
 دوجلدی، انتشارات شهر دانش  یدوره( آیین دادرسی کیفری  1396)  یعل  ،خالقی .34
 ( آیین دادرسی کیفری، نشر میزان1395)  یرستمهادی   .35
 قانون مجازات اسالمی در نظم حقوق کنونی، نشر میثاق عدالت  (1389)  یبارمجتبی  .36

 (، انتشارات مؤسسۀ طرح نوین اندیشه1397بندی وکالت )جمعبسته   .37

 

 موفقیتینکات مهِم مهِم مهِم 
افتههد ایههن اسههت کههه مهها اتفههاق می به طور معمههولآنچه    . همچون تلفن همراه، تلویزیون و ...( در اطرافمان را کنترل کنیم  انگیزمسائ. وسوسه * باید  

ی وقت کم می .رویمبه َسمت  آنها می اختیاربی  آرید.یک تلفن همراه ساده تهیه کنید؛ باور کنید که در سه/چهار ماه  آخر، کلِّ
تی[ از آسایش دور باشید؛ ممکنه برخی از دوستانتوون رو از دست بدید؛ مجبور بشید شب کشههید. هرچنههد کههه * شما ]برای موفقیت[ باید ]مدِّ بیداری ب 

 ... حاضر نیستند چنین کاری را انجام دهند بسیاری از مردم 
ها از موبای.، تلویزیون و وسای. ارتباطی دوری کنید. مراقب  دزدهای زمههان در استراحت  .استراحت  دقیقه   5تا    4مطالعه کنید سپس    دقیقه   45تا    30*  

خوانههدنتان تر از زمههان  درسرا شروع کنید، ممکن است زنگ  تفریح  شما طورنی  کنندهفعالیتی سرگرمهای استراحت  بین  مطالعه، اگر  در زمان  !باشید
 شود.

را نرمش بدهید. سعی کنید در این بازۀ زمانی از  چشمانتانو  گردن، هاشانه ، انگشتان، هادست؛ راه برویده: کمی های استراحت  بین  مطالع* در زمان
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 دوری کنید. های فکریفعالیت
ی در آرام ت و تمرکز  انسان بر روی یک متن درسی، * بدانید که حتِّ

ِّ
 است. دقیقه  25ترین محیط، حداکرر  دق

ت شما دقیقه  5تا  4با فاصلۀ  ایمطالعۀ چه. دقیقه  4* یک مطالعۀ مطلوب  سه ساعته باید شام.  
ِّ
ای در میان آنها باشد. این روش، عالوه بر اینکه دق

ِّ خ
 شود از ن ر جسمی خسته نشوید.دارد باعث میود نگاه میرا در بارترین حد 

و نهایتًا رویاهایتان را دنبال کنید  !زندگی کنیدکنید؛ در رویاهایتان   مکتوب* یک هدف را انتخاب کنید و فقط به سوی آن حرکت کنید؛ رویاهای خود را  
 و یقین داشته باشید که رویاهایتان راه را بلد هستند.

کامهه.  6ریزی کنید. مراًل اگر مطالعۀ فصلی از کتاب تا بعد از ساعت برنامه  های کتابترکیبی از ساعت و تعداد فص.خود را به صورت  * زمان مطالعۀ  
 ، مطالعۀ خود را متوقف کنید.رسانیدن آن فص.تنها با به پایانشود می

 ای از آن بنوشید ...گاه جرعه اد داشته باشید که گه خواندن، باید یک لیوان آب بر روی میز خود بگذارید و به ی* در هنگام درس
ت زمان  درس خواندن را. برای به پایان رساندن  مقد ار مطلبی که برای * همواره قب. از مطالعه، مقدار  درسی که باید خوانده شود را تعیین کنید و نه مدِّ

 واقعی را هم برای خود در ن ر نگیرید.در عین حال، اهداف  غیر  !زده عم. نکنیدشتاباید مطالعه مشخص کرده
رتحرک* خوردن یک صبحانۀ سالم، یعنی فراهم  ها!ترین ساعات روز؛ یعنی صبحترین و ثمربخشکردن انرژی کافی برای فعالیت در پ 

ندخوانی  روزنامه * یکی از تکنیک وانی(، موضوع را به سرعت مطالعه کرد. خایهای مطالعه، مطالعۀ اجمالی قب. از خواندن  دقیق است. ابتدا باید با ت 
نههدخوانی زمینههۀ مناسههبی بههرای درسآوری کههرده و پیشکند تا اطالعات  شاخص را جمع این کار به نهن شما کمک می خوانههدن  مههؤثر فههراهم آوریههد. ت 

رفًا تمرینی است که خوانی(، را نمیای روزنامه  شههود. ساختن  مطالعه به کار گرفتههه میبرای مؤثر  توان جایگزین مطالعۀ معمولی کرد بلکه این روش، ص 
ندخوانی باید از انگشتان خود کمک بگیرید و به چشمان  خود یاد دهید که حرکت انگشتان را تعقیب کنند.  در ت 

 هایتان را کوچک شمارند دور شوید.* از افرادی که سعی دارند بلندپروازی
کردن  نکههات مهههم، کند تا تأثیرات  آنچه در جریان مطالعه گذشته است را ثبت کنیههد. یادداشههتکمک میبرداری در جریان مطالعه، به شما  * یادداشت

  کند.فراموش می پس از یک روزتأثیر بسزایی در تربیت  آن در نهن دارد. به یاد داشته باشید مغز حدود هفتاد و پن  درصد  آنچه را که فراگرفته 
کنند به این دلیهه. اسههت کههه: ندارید که رؤیایتان را تأیید کند! رؤیای شما برای شماست ... اگر دیگران رؤیای شما را تأیید نمی* شما به هیچ کس نیاز 

 .کننداین رؤیای آنها نیست و آن را درک نمی
یت تالش نخواهید کرد. برای خود آرزوی بزرگی را تصور کنیههد. همانهها کههه   * اگر انگیزۀ مطالعه و درس خواندن به اندازۀ کافی جذاب نباشد یقینًا با جدِّ

 ای استوار به مطالعه ادامه دهی.ای برای این خواهد شد که با ارادهداشتن آرزوی بزرگ، انگیزه
یرد. ایههن گمحور است.« به عبارت دیگر، متن قوانین و آرای وحدت رویه، مورد  سوأل قرار میگفتند: »آزمون وکالت یا قضاوت َنص* از قدیم به ما می

کنند. یک داوطلب ناچههار افتند و صرفًا به متن قوانین اکتفا میای از داوطلبان در دام این معنی میدهنده است و متأسفانه عدهگفته، تاحدودی فریب
 حجم و جزوات را نیز مطالعه کند.های کماست برای فهم أبعاد یک مادۀ قانونی، عالوه بر متن ساده قوانین، کتاب

 20ها کیلههومتر و شههب 10ها گوید: مههن صههبحاش توانست بزرگترین، سریعترین و با استعدادترین دوندۀ جهان شود. او میای با برنامۀ تمرینیه* دوند
ن کههار را روز در سال ای 365برنامۀ تمرینات  من ساده است، ولی من  اش خیلی ساده است، گفت:َدَوم. وقتی به او گفتند که برنامۀ تمرینیکیلومتر می

ت اینکه بعضی کنم.می  .توانند این برنامۀ ساده را دنبال کنندای دارند، بلکه آنها نمیرسند، این نیست که برنامۀ سادههایشان نمیها به خواسته علِّ
العه نمود؛ ستون فقرات به نباید به صورت خمیده و یا مای. به سمت طرفین مط .کنند بسیار مهم است* وضع نشستن برای افرادی که زیاد مطالعه می

ها و وضع نشستن خود را تغییر داده، مختصری حرکههت نماییههد تهها از های استراحت چشمهنگام مطالعه باید راست باشد. باید ضمن مطالعه و در وقت
شود و خسههتگی زودتههر فههرا میمطالعه در حال دراز کشیدن برای چشم مناسب نیست چراکه روشنایی  کتاب تأمین ن رکود خون در پاها جلوگیری شود.

 .رسدمی
ات بدهی، چرایت ات ایجاد کنی، باید دلیلی داشته باشی و برای اینکه بخواهی تغییرات ضروری را در زندگی* اگر بخواهی اصالحات  مهمی در زندگی

های متمههادی ... و برای سال ایدبخواهی که بلند شویبخش باشد و تو را برای دست زدن به هر اقدام  رزمی به هیجان آَوَرد. تو بباید در ن رت انگیزه
 بروی و بروی و بروی و بروی ...

ون داره! * بد نیست که یک همراه  موفقیت پیدا کنید. مراًل یه دوستی که هدفش قبولی در آزمونه و به اندازۀ کههافی انگیههزۀ قههوی بههرای قبههولی در آزمهه 
تههونن زنههه و بعضههی اوقههان هههم میهههای سرشههون داد میده و یههه موقع نی دارند که بهشون انگیزه میَرن یک حریف  تمریاینایی که باشگاه  ورزشی می

ها و تههان راجههع بههه مخمصههه مهههم هسههتند. بهها همههراه  موفقیت –یعنی خیلههی  –نشینا و معاشران خیلی دونید که همباهاش درد دل کنند. کاًل این رو می
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 اشتباهاتتان صحبت کنید.
شههود هایی که مطرح میآید؛ نباید در انت ار کسب نتای  آنی باشیم؛ این داستانهای خوب به دست میکوشی، ن م و عادتۀ سخت* موفقیت در سای

 فودی نیست!شبه میلیاردر شده، یک در میلیونه! و موفقیت، مایکروویوی و فستکه یه نفر یک
 شود.د؛ آدمی از یکنواخت بودن به زودی ملول میها رو متنوع بخونید مراًل در یک روز، دو درس را بخوانی* درس

نس می* کتاب  قانونی را که با آن کار می کند  مههراًل مههن شده را نیز حفظ میگیرید هرگز عوض نکنید چون نهن شما تصویر  صفحات  مطالعه کنید و ا 
کنههه معجههزه در آزمههون کههار نمی  حاف ۀ علمههی، وقتی که  یریحاف ۀ تصودونم که توی قانونم مادۀ فالن در باری صفحه َسمت  چپه! این مزیت   می
 استفاده کنید. dotic.irکنه! یه پیشنهاد  دیگه: از مجموعه قوانین »معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری« به نشانی می

 * دو راه  مفید برای مواجهه با صداهای مزاحم هنگام مطالعه وجود داره:
زمههان بهها دیههدن ها همشبیه  صدایی که تههوی ایههن تلویزیههون قههدیمی -« White noiseاستفاده از صدای »نویز سفید« هنگام مطالعه: صدای » یک:

گیرها  محافظ گوش(: بههرای رفههع عامهه. صههدای محههیط، خوندن پخش کنید. دو: گذاشتن  گوشرو دانلود کنید و موقع  درس  -شد  َبرَفک پخش می
 ن یره.گیره و بیها قاب. تهیه هستند و داخ. َمجرای گوش قرار میقیمتی در داروخانه صداگیرهای اسفنجی  کوچک  ارزان

کههردن سههر و گههردن و های کتاب که هنگام مطالعههه از خمهاتون رو حتمًا سیمی کنید که باهاش یک سال َکَلنجار نرید. از نگهدارنده* جزوات و کتاب
 های مختلف در بازار موجوده.ها با جنسBook Holderکند استفاده کنید. این هایتان جلوگیری میتن  چشمداشنگاهپایین

 گه! همرنگ  جماعت شدن افتخاری نداره!* همیشه اوون آدمه باش که نه می
ر   ْنَسان  إ  ْْل  ْن َلْیَس ل 

َ
ن  * اگه تا به حال به جایی نرسیدید دیگران را مقصر ندونید چون »َوأ

َ
 َما َسَعی« و اینکه برای انسان جز حاص.  تالش  او نیست »َوأ

َری« و ]نتیجۀ[ کوشش او به زودی دیده خواهد شد.  َسْعَیه  َسْوَف ی 
 م!شود مگر اینکه آن را سه هفتۀ مکرر انجام دهید. این حرف علمی نیست اما من ازش جواب گرفتگویند چیزی تبدی. به عادت نمی* روانشناسان می

 و البته کار زیاد! –* موفقیت  واقعی و ماندگار، نیازمند کارکردن است 
خواهنههد. آنههها هدفشههان را روی دانند که چه میدانند که کی هستند و میهای خیلی روشنی دارند. آنها میگه: »افراد موفق هدف* برایان تریسی می

 . از ن ر من هدفی که نوشته نشده فقط خیال است!«کنندریزی مینویسند و برای رسیدن به آن برنامه کاغذ می
سههات شههرکت نکنیههد چههون روحیههه * یه چیز دیگه هم بگم: در آزمون ههها کههاماًل شههه چههرا کههه سههؤارت ایههن آزمونتون خههراب میهههای آزمایشههی  مؤسِّ

 ارتباط با آزمون اصلی است.غیراستاندارد و در اغلب موارد بسیار دشوار و بی
 انگیزند.ها و رویدادهای شگفتها و رویدادهای شگفت انگیزند اما افراد قوی، خود آفرینندۀ معجزهاراده همیشه منت ر معجزهسست* افراد 

 سوره طالق( من ور از »توک.« سپردن کارها به خدا، اعتماد بر لطف  اوست زیرا »توک.« 3* و هر که بر خدا توک. کند خدا او را کفایت خواهد کرد  آیه  
گههاهی  فزون تههر داشههته از مادۀ »وکالت« به معنای انتخاب  وکی. نمودن و اعتماد بر دیگری کردن است. بدیهی است هر قدر وکیهه. توانههایی  بیشههتر و آ

بههر او اش نامحههدود اسههت، هنگههامی کههه انسههان، توکهه.  پایان و توانههاییکند و از آنجا که علم  خدا بیباشد، شخص  موک. احساس  آرامش  بیشتری می
َبسهها چیههزی را گههه: »و چه سههورۀ بقههره می 216کند چه آنکه حتی اگر از بدی هم بر او برسد »خیر« اسههت. آیههۀ العاده احساس میکند، آرامش فوقمی

دانههد و شههما َبسا چیزی را دوست دارید و آن برای شما بد است؛ و خدا ]مصلحت شما را در همۀ امور[ میو چه  خوش ندارید و آن برای شما خیر است
 گیرد.«ها تنها با یاد خدا آرام میکنه: »و دلتون بازی میسورۀ رعد رو همیشه گوشۀ نهن داشته باشد که با دل 2٨دانید.« و در آخر هم آیۀ نمی

ِّ رسانه 
تی که درس میدر پایان اینکه ک.  ه! و این رو شغال میخونید بذارید کنار! چون بخشی از ظرفیت  نهن  شمار رو اخبار اها رو در مدِّ کنه و این َسمِّ

هایی که روی حوزۀ رشد  ها، رؤیاها و بلندپروازی  ما نداره! البته استرنائًا رسانه درصد از ک.ِّ اخبار هیچ اثر شخصی روی زندگی ما، یا هدف  99بدونید که  
 های مالکریمی رو دنبال کنید!کنن و رسانه فردی کار می

نفس بههخهواهیم اعتمادمهان را در بخشهش بهه دیگهران متمرکهز کنهیم. اگهر میهای دستیابی به اهداف این اسهت کهه انرژیین راه: از بهتر یه توصیۀ ُمخلصانه
هها را القها خهواهیم بایهد در شهخص  دیگهری ایناندیشهی میمان را بار ببریم. اگر حس امیهدواری و مربت خودمان بیشتر شود، سعی کنیم اعتماد به نفس اطرافیان

. این »اثر دیگهران« اسهت بهر زنهدگی مها! اثهر  مهوجی  کمهک بهه دیگهران و خواهیه برای دیگران هه بخواهیهاگر موفقیت را برای خودمان مییم و  کن
أثیرگهذارترین دوستی« خواهیم بهود. وقتهی ههم آمهوختیم یکهی از ت ترین نینفع این »نوعمان به آنها این است که خودمان بزرگبخشیدن  سخاوتمندانۀ وقت و انرژی

ایهم. اثهر دیگهران یعنهی اینکهه اگهر باشد، لذا با بهبود وضع اطرافیان در واقع زندگی خودمان را به سمت خوبی تغییهر دادهها بر زندگی هر کس اطرافیانش میبخش
برا نوشرتن مبلبری دربرارۀ ایرن جرزوه، ا یه من به دیگری هدیه کرنهدوستم جزوۀ حقوق مدنی را خوانده است و از آن متأثر شده، آن را به من هدیه کنهد، 

ه   دیگران را تشویق به خواندن آن کنه تا هه خودم لذت ببرم، هه جامعه و اطرافیانم هم موجی از لهذت و تغییهر  مربهت را احسهاس کننهد. مهن متوجهِّ
ی بخشش به دیگران متمرکز کنم. اگر این جزوه به تهو کمهک ام را رو خواهم این است که انرژیام میآوردن چیزهایی که در زندگیام بهترین راه برای به دست شده
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ارزشِ اصلیِ من در زندگی، کمررک برره دیگررران و   !  60پَرتِ متولدِ دهۀ  یه حواس  امید مالکریمی هستم؛

ی زیررادی هایم با دیگران عالقررهگذاشتن آموختهاشتراک  آنهاست. به یادگیری وتأثیرگذاری بر زندگی  

کنند یاد بگیرم هایی را که به افزایشِ کیفیتِ یادگیری کمک میکنم تا روشدارم. البته همه تالشم را می

ی در و بعد از افزودن تجربیات خودم، آنها را به دیگران هم انتقال بدهم. در حوزۀ آمرروزش و نویسررندگ

من به ایررن جملرره ایمرران   های روان« متفاوتم!نویسی« و »به کار بردن مثالرشتۀ حقوق با روش »ساده

 یابند.« خواهی باید به دیگران کمک کنی تا به موفقیت بیشتری دستدارم: »اگر موفقیتِ بیشتری می

 کرده اوون رو برای پن  نفر بفرست؛ چون بدون  تو حتی ممکن نبود آن را پیدا کند.
ه قهرار دهیهد؛ نزدیک به هم بنویسید، عبارتهای خود را تیز بتراشید و خطوط را از حضرت امیر  ع( نق. است: »نوک  قلم های اضافی را حذف و اص.  سخن را مورد توجِّ

.  ضرر و زیان را ندارد«؛ انتخاب  قلم، چینش و آمادهبپرهیزید از زیاده
جویی  سازی این جزوه با هدف  استفاده و صهرفهروی و مصرف  بیش از حد که اموال  مسلمانان، تحمِّ

 کهه: جام شده؛ امید داریم چنانچه احتماًر از سهولت  استفاده از مجموعه کاسته شده، خوانندگان عزیز من را ببخشند و همچنین شایان نکهر اسهتحداکرری از کاغذ ان
یها  mollakarimi.omid@gmail.comایم، مواجهه شهدید؛ از طریهق ایمیه. قلم و یا خطاهای انسانی دیگر که ما از آن غاف. مانهده  در حین مطالعه با موارد سهو   اگر

 omid_mollakarimiاینستاگرام:              1402 :جزوه/کتاب روزرسانیبه  با ما در میان بگذارید تا اصالح نماییم. 09352213175واتساپ 

ارشد شدم؛ البته باید بگههم کههه یههه کههار  ثابههت های حقوق وارد دورۀ کارشناسیآموختهاز اینکه لیسانسم رو گرفتم مر. خیلی از دانش  بعدداستان نویسنده:  
دم دسههت  آخههر بعههد از دریافههت مههدرک گرفتم. رفته رفته به این نتیجه رسیدم کهم داشتم که ماهانه یه حقوق  ثابت از اوون می ه اگه بخوام اینجههوری ادامههه بهه 

ی دکتری در بهترین حالت میکارشناسی ههها خوام یه کارمند  سطح  بار توو یه اداره بشم که نهایتًا یه حقوق خوب دریافت کههنم. شههاید بههرای خیلیارشد و یا حتِّ
دیدم. همیشههه دوسههت داشههتم سوب بشه اما من رسیدن به یه حقوق  ثابت  خوب رو مطلوب نمیرسیدن به یه حقوق  کارمندی  خوب نقطۀ اوج  آرزوهاشون مح

ی غرور و کمال  رضایت از مفید بودن  خودم یه نفس عمیههق بکشههم و مر. قهرمانای این فیلما به آدمایی که توو موقعیت های بد قرار گرفتن کمک کنم و با کلِّ
نات  زندگی  آدمیزاد اینه که باید بجنگه و از »یه جا نشستن« یهها همههون »صههبح بههه صههبح کههارت زدن تههوو یههه محههیط   بگم »تونستم!«. از این فیلما که بگذریم

ل فروردین شروع کنم به خ وندن! البته ایههن اداری« فراری باشد. خالصه اواخر اسفند ماه بود که تصمیم گرفتم عطای حقوق  ثابت را به لقایش ببخشم و از اوِّ
ل توو خود  آدم ایجاد بشه و حتی اگه دوستان و اطرافیان با تمسخر بهت بگن: »تو که کار  ثابت داری، میاشتیاق  سوزان ب ل  اوِّ

خههوای بشههینی و بخههونی اید اوِّ
مههرًا شانسههی نههداری!« اطمینههان ندکنن و نهایتًا سه هزار تهها َور مههیهزار تا شرکت می که چی!«؛ یا بگن: »صد و ده اشههتم کههه بههه دارن و تههو بههدون  سهههمیه ع 

ل فروردین »بسمه رم؛ البته قبلشم از خانوادهموفقیت برسم اما با خودم عهد کردم که اوِّ ام خواستم کههه تههوو ایههن مسههیر کمکههم الله« بگم و با همۀ توانم پیش ب 
ه بودم؛ خالصش کنم بههرات: »بهها وجههود  تمههام  ای رو آغاز کردکنن و این هشت ماه یه کم توقع و انت أرشون رو از من کم کنن. من ریسک  شیرین  بلندپروازانه

ل بههرو یههه ی خدا اوومد توو نهنم که میام راضی بودم!«. جملۀ یه بندهترسی که از شکست داشتم، از تصمیم گفت اگر آرزوت اینه کههه یههه ماشههین بخههری، اوِّ
ه کن و یقین داشته باش که به ماشینه می لی، رفتم یک سنجاقرسجاسوئیچی برای ماشینی که توو رویاته تهیِّ سینۀ کوچولو کههه رووش آرم ی! منم بدون معطِّ

ت یا مانتوشون میکانون رو داره و وکی. ومد. مراًل بهها های خدا رو دیدم که یکی یکی َبرام میزنن تهیه کردم. تا شروع کردم کمکهای کانون همیشه روی ک  ا 
شههب  ۱۱تونی با نگهبان  مجموعه هماهنگ کنی و تا بعد از ظهر بود بهم گفت: می ۶اوونجا تا  مسؤول یه کتابخونه صحبت کردم و با وجود اینکه ساعت  کار  

شههم؛ بههه فرمههوده منههد میهم از کتابخونه استفاده کنی! خالصه اینکه ایمان داشتم اگر امروز زحمت بکشم فردا از نتیجه و میههوۀ شههیرین  اوون زحمههات بهره
سرا«. خوش سر، ی  هههای حقههوقی  وکالههت، قضههاوت، حالم از اینکه که امروز که این متن رو نوشتم در وضعیتی هسههتم کههه در تمههامی  آزمونقرآن: »فان َمع الع 

خوام متنم رو با یههه جملههه تمههوم کههنم: »تههووی سههکوت تههالش کههن و اجههازه بههده صههدای ارشد، دکتری( قبول شدم و به عضویت »هیأت علمی« رسیدم و می
 موفقیتت همه جا بپیچه!«

 مالکریمی   امیدموفقیت  تو؛  امیدتان هستم. به انت ار  خواندن  داستان  موفقیتچشم
 پاس مخصوص پروردگار جهانیان است. پایان گفتار ما: حمد و س
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  ا ی د یبده امیپ 09352213175به  یحقوق یهاجزوات آزمون  افت یجهت در 
 ! د یارسال کن هارسانامیپ قیتان را از طر درخواست 
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