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 مقدمه

 حکه   بهتهرن   و کنهد  مهی  بیهان  را حه   کهه  نیست خدا برای جز حکمی و قانون هیچ

 ( 85 انعام. )  است کنندگان

 ( 29 نحل. )  نشوند نزدنک آنها باطنی چه و ظاهری چه معاصی و جرائ  به

 کنند سجده را آو داد دستور فرشتگان به و بیافرنند موجودی نمود اراده عزنز خداوند

 قهرار  عتاب مورد دلیل ان  به. بود ج  جنس از که ابلیس جز نمودند سجده همه پس

 هسهتی  برتهر (  انسهان )  او از نا داشتی نافرمانی قصد  آنا نکردی سجده چرا که گرفت

 کند نافرمانی تا شد ان  و کرد جونی برتری و. خاک زا او و آتش  از م :  گفت پس

 قهوانینی  دارد قهرار  منوالی چنی  بر هستی عال  کل و گیرد قرار عقاب و عتاب مورد و

 دلیلهی  ههر  بهه  شده تعیی  حدود از که کسانی و  شده داده قرار عرفی چه و شرعی چه

 اعه   الهی ادنان تمام رد قوانی  ان  و گیرند می قرار عقاب و عتاب مورد کنند تجاوز

 . دارد وجود اسالم و  نهود،مسیحیت  از
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 شده تعیی  خداوند سوی از انسان برای قوانی  ترن  کامل و آخرن  که اسالام دن  در

 سهعی  کتهاب  انه   در مها .  گردنده تعیی  متناسبی های مجازات گوناگون جرائ  برای

 الزم اوالً دارم اعتقهاد  که چرا رن بیاو را قوانی  ان  از ای گوشه خالصه طور به دارن 

 محه   بهه  زنهرا  شهود  آشهنا  کشورش ضروری قوانی  با  انرانی هر و مسلمان هر است

 بر را بنا بلکه خیر، نا ای بوده مطلع قانون ان  از آنا که کنند نمی سئوال جرم ارتکاب

 از یآگهاه  دههد  مهی  نشهان  تجربهه  ثانیهاً  . داننهد  مهی  را قانون همه که گذارند می ان 

 وعهده  بوسهیله  ه  عزوجل خداوند و کاهد می ان ارتکاب میزان از جرم، هر مجازات

 ای نمونه که گنهکاران و مجرمان های عذاب انواع بیان طرفی از و سو نک از بهشت

  .نماند راغب الهی قوانی  به را مردم دارد سعی است واقعه سوره در آن از

 آگهاهی  بر عالوه الهی خواست به دارن  سعی و کرده استفاده خداوند روش ان  از ما

 شهااال  ان.  بکهاهی   جهرائ   ارتکهاب  میهزان  از ملهی  و الهی قوانی  به جوان نسل دادن

  تعالی

 وازههای  برخهی  توضهی   کتهاب  انتههای  در و شده اورده ضروری موارد کتاب ان  در

 .است امده مشکل
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                اسالمي مجازات قانون

 :لياتك: اول كتاب

 عمومي مواد - اول باب
 اقدامات و مجازات و جرائ  انواع تعیی  به است راجع اسالمی مجازات قانون - 1 ماده

 شود می اعمال مجرم درباره که تربیتی و تامینی

 جهرم  باشهد  شهده  تعیی  مجازات آن برای درقانون که فعلی ترک نا فعل هر - 9 ماده.

 . شود می محسوب

 موجهود  اگهر  اسهت  کرده تحصیل جرم ارتکاب اثر در که را مالی باند مجرم - 2 ماده

 عههده  واز کنهد  رد صهاحب   بهه  را آن قیمهت  نا مثل ، نباشد موجود واگر "عینا باشد

 . برآند نیز وارده خسارات

 :تربيتي و تاميني اقدامات و مجازاتها - دوم باب

 :تربيتي و تاميني اقدامات و مجازاتها - اول فصل

 - است قس  پنج قانون ان  در مقرر جازاتهایم - 19 ماده

 0 بازدارنده مجازاتهای - 8 تعزنرات - 4 دنات - 3 قصاص - 9حدود - 1

 تعیهی   شهرع  در آن کیفیهت  و ومیزان نوع که میشود گفته مجازاتی به ، حد - 13 ماده

 . است شده

 او تجنانه  وبانهدبا  شهود  می محکوم آن به جانی که است کیفری ، قصاص - 14 ماده

 . باشد برابر

 . است شده تعیی  جنانت برای شارع طرف از که است مالی ، دنه - 18 ماده

 و نشهده  تعیهی   شرع در آن ومقدار نوع که است عقوبتی نا و تادنب ، تعزنر - 11 ماده

 جزای و حبس قبیل از است شده واگذار بنظرحاک 
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 . اشدب کمتر حد مقدار از بانستی شالق میزان که شالق و نقدی

 منظهور  به حکومت طرف از که است عقوبتی نا تادنب ، بازدارنده مجازات - 11 ماده

 حکهومتی  نظامات و مقررات از تخلف قبال در اجتماع مصلحت مراعات و نظ  حفظ

 مقدار از بانستی شالق میزان که شالق و نقدی جزای و ، حبس قبیل از میگردد تعیی 

 . باشد کمتر حد

 منظهور  به حکومت طرف از که است عقوبتی نا تادنب ، بازدارنده مجازات - 11 ماده

 حکهومتی  نظامهات  و مقررات از تخلف قبال در اجتماع مصلحت ومراعات نظ  حفظ

 و پروانههه لغههو ، کسههب محههل تعطیههل نقههدی جههزای ، حههبس قبیههل از میگههردد تعیههی 

 نا نقطه در امتاق از منع و معی  نقاط نا نقطه در اقامت و اجتماعی حقوق از محرومیت

 . آن مانند و معی  نقاط

 :مجازات تخفيف - دوم فصل

 نها  و تعزنهری  مجهازات  ، مخففهه  جههات  احهراز  صهورت  در میتواند دادگاه - 99 ماده

 حال به مناسبتر که نماند دنگری ازنوع مجازات به تبدنل نا و دهد تخفیف را بازدانده

 : از عبارتند مخففه جهات ، باشد مته 

 . خصوصی مدعی نا شاکی گذشت - 1

 کشهف  نها  و جرم ومعاونان شرکاا شناخت  در که مته  های راهنمائی و اظهارات - 9

 . باشد موثر است شده تحصیل جرم از که اشیائی

 - قبیل از است شده جرم مرتکب آنها تاثیر تحت مته  که خاصی احوال و اوضاع - 3

 . جرم ارتکاب در شرافتمندانه نگیزها وجود نا علیه مجنی آمیز تحرنک گفتار و رفتار

 جهرم  کشهف  در مهوثر  که تحقی  مرحله در او اقرار نا و تعقیب از قبل مته  اعالم - 4

 . باشد



 دانستنیهای حقوقی دانش آموز 

 
7 

 0او سابقه نا مته  خاص وضع - 8

 . آن از ناشی زنان جبران و جرم اثرات تخفیف بمنظور مته  کوش  نا اقدام - 1

 حک  اجرای نا رسیدگی نا تعقیب جرم از متضرر گذشت با که جرائمی در - 93 ماده

 داده اثهر  ترتیب معل  و مشروط گذشت به و باشد منجز باند گذشت میگردد موقوف

 بود نخواهد( قبول)مسموع(بخش  از بازگشت)گذشته از عدول همچنی  شد نخواهد

 شروع آنان از هرنک شکانت با جزائی تعقیب باشند متعدد جرم از متضررن  هرگاه.  

 کسهانی  تمهام  گذشهت  بهه  موکول مجازات و رسیدگی ، تعقیب موقوفی ولی دشو می

 . است اند کرده شکانت که
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 :مجازات اجراي تعليق - سوم فصل

 نها  تمهام  اجهرای  میتواند حاک  بازدارنده و تعزنری های محکومیت کلیه در - 98 ماده

 - دنمان معل  سال پنج تا ازدو زنر شرانط رعانت با را مجازات از قسمتی

 : باشد زنرنداشته مجازاتهای به قطعی محکومیت سابقه علیه محکوم - الف

 . حد به قطعی محکومیت - 1

 0عضو نقص نا قطع به قعطی محکومیت - 9

 0 عمدی درجرائ  ازنکسال بی  بی  به حبس مجازات به قطعی محکومیت - 3

 0 رنال دومیلیون از بی  مبلغ به نقدی جزای به قطعی محکومیت - 4

 . مجازات میزان هر با عمدی جرمهای بعلت بیشتر نا دوبار قطعی محکومیت سابقه - 8

 و اوضهاع  و علیهه  محکهوم  زنهدگی  سهواب   و اجتمهاعی  وضهع  مالحظه با دادگاه - ب

 را مجهازات  از قسهمتی  نها  تمام اجرای است گردنده جرم ارتکاب موجب که احوالی

 . نداند مناسب

 قابهل  نقهدی  جهزای  باشد همراه تعزنرات دنگر با نقدی جزای مواردنکه در - 91 ماده

 . نیست تعلی 

 : نیست تعلی  قابل زنر جزائی حکام ا اجرای - 30 ماده

 به نا و اقدام مخدر مواد فروش نا و ساخت  نا و کردن وارد به که کسانی مجازات - 1

 . نمانند می معاونت مذکور اعمال مرتکبی  با انحاا از نحوی

 اسهتفاده  نا و جعل نا ناکالهبرداری ارتشاا نا اختالس جرم به که کسانی مجازات - 9

 ربهانی  آدم نها  نیسهت  حهد  موجهب  کهه  سهرقتی  نها  امانت در خیانت نا مجعول سند از

 . شوند می محکوم
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 مهی  معاونهت  ، حد مستوجب اعمال انجام با انحاا از نحوی به که کسانی مجازات - 3

 . نمانند

 حقهوق  در تهاثیری  اسهت  همهراه  النهاس  حقهوق  با که مجازاتی اجرای تعلی  - 31 ماده

 مهدعی  بهه  خسهارت  پرداخهت  نها  موارد ان  در مجازات حک  و داشت نخواهد الناس

 . خواهدشد اجراا خصوصی

 که مدتی در مجازات اجرای قرارتعلی  صدور تارنخ از علیه محکوم هرگاه - 39 ماده

 98 مهاده  در مهذکور  محکومیهت  مسهتوجب  جرائ  مرتکب شده مقرر دادگاه طرف از

 بهرای .   شهود  مهی  محو او کیفری سجل از و محسوب اثر بی تعلیقی محکومیت نشود

 طهرف  از حکه   قطعیهت  از پهس  بالفاصهله  بانهد  معله   مجازاتههای  بهه  محکومی  کلیه

 در و شهود  ارسهال  صهالحیتدار  مراجع به و تنظی  کیفری سجل برگ مربوط دادسرای

 گرددبانهد  الغهاا  مجازات تعلی  حک  نا شود داده تغییری  تعلی مدت در که مورد هر

 مربوط دار صالحیت مراجع به علیه محکوم کیفری سجل در اثبات برای "فورا مراتب

 . شود اعالم

 طهرف  از کهه  مهدتی  در شهده  معله   او مجازات حک  اجرای که کسی اگر - 33 ماده

 98 مهاده  در مهذکور  محکومیت مستوجب که جدندی جرم مرتکب شده مقرر دادگاه

 صهادر  را سهاب   مجهازات  تعلیه   حکه   که دادگاهی شدن قطعی مح  به بشود است

 دربهاره  نیهز  معله   حکه   تها  دارد اعهالم  را آن الغهاا  باند جانشی  دادگاه نا است کرده

 . گردد اجراا علیه محکوم

 ددمتعه  عمدی جرائ  به که کسانی درباره مجازات تعلی  به مربوط مقررات - 31 ماده

 ... و نیست اجراا قابل شوند می محکوم

 :زندانيان مشروط آزادي - چهارم فصل
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 شده محکوم حبس مجازات به جرمی ارتکاب علت به اول بار برای هرکس - 35 ماده

 مجهازات  ثله   دو و است حبس سال ازسه بی  آنها کیفرقانونی که جرائمی در باشد

 نصهف  و اسهت  حهبس  سال سه تا آنها یقانون کیفر که جرائمی در و باشد گذرانده را

 در میتوانهد  قطعهی  محکومیهت  دادنامهه  کننده صادر دادگاه باشد گذارانده را مجازات

 : نماند صادر مشروط آزادی به حک  زنر شرانط وجود صورت

 . باشد داده نشان اخالق حس  "مستمرا مجازات اجرای مدت در هرگاه - 1

 مرتکهب  دنگر ازآزادی پس که شود بینی ی پ محکوم احوال و اوضاع از هرگاه - 9

 . شد نخواهد جرمی

 مهورد  نا دادگاه حک  مورد در که زنانی و ضرر دارد استطاعت که آنجا تا هرگاه - 3

 مجازات در و بدهد را آن پرداخت قرار نا بپردازد شده واقع خصوصی مدعی موافقت

 بهرای  ترتیبهی  دادسهتان  فقهت موا بها  نا بپردازد را مزبور مبلغ نقدی جزای با توام حبس

 . باشد شده داده پرداخت

 از زنهادتر  و سهال  نهک  از کمتر دادگاه تشخیص به بنا مشروط آزادی مدت - 40 ماده

 . بود نخواهد پنجسال

 :جرائم - سوم باب

 :جرم به شروع - اول فصل

 جهرم  لکه   نمانهد  آن اجهرای  به شروع و کند جرمی ارتکاب قصد هرکس - 41 ماده

 همهان  مجهازات  بهه  محکهوم  باشهد  جرم  شده انجام اقدامات چنانچه نشود قعوا منظور

 . شود می جرم
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 بهوده  جهرم  مقدمهه  فقط که اقداماتی و عملیات و جرم ارتکاب قصد مجرد - 1 تبصره

 قابهل  حیه   انه   واز نبهوده  جهرم  بهه  شروع باشد نداشته جرم وقوع با مستقی  وارتباط

 . نیست مجازات

 اقدام و کند ترک را خودآن میل به ، است کرده جرمی به وعشر که کسی - 9 تبصره

 . شد خواهد برخوردار مجازات تخفیف باشدازموجبات جرم شده انجام

 :جرم معاونين و شركاء - دوم فصل

 قابهل  جرائ  از نکی در دنگر اشخاص نا شخص با "وعامدا "عالما کس هر - 49 ماده

 خواه باشد آنها همه عمل به مستند جرم اندونم مشارکت بازدارنده مجازاتهای نا تعزنر

 آنهها  کهار  اثهر  خهواه  و نباشد خواه باشد کافی جرم وقوع برای تنهائی به نک هر عمل

 فاعهل  مجهازات  او مجهازات  و محسهوب  جرم در شرنک ، متفاوت خواه باشد مساوی

 ازخطای ناشی که(   خطانی)  غیرعمدی جرائ  مورد در.   بود خواهد جرم آن مستقل

 . بود خواهد مستقل فاعل مجازات نیز آنان از نک هر مجازات باشد بیشتر نا نفر دو

 و خهاطی  امکانهات  و شرائط به توجه با و محسوب جرم معاون زنر اشخاص - 43 ماده

 : شوند می تعزنر ، تعزنر درجات و تهدند و وعظ از تادنب و جرم ومراتب دفعات

 و نمانهد  جهرم  ارتکهاب  به ناتطمیع تهدند نا ترغیب نا تحرنک را دنگری هرکس - 1

 . شود جرم وقوع موجب نیرنگ و فرنب و دسیسه نابوسیله

 را آن ارتکهاب  طرن  نا و کند تهیه را جرم ارتکاب وسانل عمد و عل  با کس هر - 9

 . دهد ارائه مرتکب قصد به عل  با

 . کند تسهیل را جرم وقوع "عامدا ، "عالما هرکس - 3

 زمهانی  اقتهران  نا و تقدم و قصد وحدت وجود جرم در معاونت تحق  یبرا - 1 تبصره

 . است شرط جرم ومباشر معاون عمل بی 
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 مجهازات  و تعقیهب  قابل قانونی جهات از جهتی به جرم فاعل صورتیکه در - 9 تبصره

 موقهوف  قهانونی  جههات  از جهتهی  بهه  او مجهازات  حک  اجرای نا و تعقیب نا و نباشد

 . داشت نخواهد جرم معاون ح  در تاثیری ، گردد

 شهرکت  آنهان  عمهل  اننکه از اع  جرم ارتکاب در نفر چند نا دو سردستگی - 48 ماده

 . است مجازات مشدده علل از باشد جرم در معاونت نا جرم در

 :جرم تعدد - سوم فصل

 باشهد  جهرم  متعهدده  عنهاون   دارای واحهد  فعهل  هرگاه تعزنر قابل جرائ  در - 41 ماده

 . اشداست آن مجازات شودکه می داده جرمی مجازات

 از نک هر برای باند باشد مختلف ارتکابی جرائ  هرگاه جرم تعدد درمورد - 41 ماده

 تعیهی   مجهازات  نهک  فقهط  نباشهد  مختلف اگر و شود تعیی  جداگانه مجازات جرائ 

 مجمهوع  اگهر  و باشد کیفر مشدده علل از تواند می تعددجرم قسمت دران  و میگردد

 در مقهرر  مجازات به مرتکب باشد داشت خاصی جرم عنوان قانون در ارتکابی رائ ج

 . گردد می محکوم قانون

 :جرم تكرار - چهارم فصل

 محکهوم  دارنهده  بهاز  نا و تعزنری مجازات به دادگاه حک  بموجب کس هر - 45 ماده

 هدادگها  گهردد  تعزنهر  قابهل  جهرم  مرتکهب  "مجددا حک  اجرای از بعد چنانچه ، شود

 . نماند تشدند را بازدارنده نا تعزنری مجازت لزوم صورت در میتواند

 :جزائي مسئوليت حدود - چهارم باب

 تربیهت  و هسهتند  کیفهری  مسهئولیت  از مبهرا  جرم ارتکاب صورت در اطفال - 42 ماده

 اطفهال  وتربیت اصالح کانون عنداالقتضاا و اطفال سرپرست بعهده دادگاه نظر با آنان

 . باشد می
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 . باشد نرسیده شرعی بلوغ حد به که است کسی طفل از منظور - 1 تبصره

 تنبیهه  کنهد  پیدا ضرورت آنان بدنی تنبیه بزهکار اطفال تربیبت برای هرگاه - 9 تبصره

 و جهرح  و قتهل  مرتکهب  بهالغ  غیهر  چنانچه - 80 ماده. باشد ومصلحت میزان به بانستی

 ضهام   طفهل  خهود  اشهخاص  مهال  اتالف مورد در لک  است ضام  عاقله شود ضرب

 . باشد می طفل ولی عهده به طفل مال از آن اداا و است

 شرب که شود ثابت لک  شده االراده مسلوب ، خمر شرب اثر بر کسی اگر - 83 ماده

 به خمر شرب استعمال مجازات بر عالوه مجرم است بوده جرم ارتکاب منظور به خمر

 جهرائ   در - 84 مهاده . .شهد  خواهد وممحک نیز است شده مرتکب که جرمی مجازات

 عادتها  کهه  اکهراه  نها  اجبار اثر بر کسی هرگاه بازدارنده نا تعزنری مجازاتهای موضوع

 اجبهار  مهورد  انه   در.   شهد  نخواههد  مجازات گردد جرمی مرتکب نباشد تحمل قابل

 ومراتهب  دفعهات  و خهاطی  وامکانهات  شهرانط  به توجه با جرم فاعل مجازات به کننده

 . گردد می تعزنرمحکوم ودرجات تهدند و توبیخ و ازوعظ تادنب مراتبو جرم

 : شود نمی محسوب جرم زنر اعمال - 82 ماده

 تادنب منظور به که صغارومحجورن  سرپرستان و قانونی اولیاا و والدن  اقدامات - 1

  و تادنب ، متعارف حد در مذکور اقدامات اننکه به مشروط شود انجام آنها حفاظت نا

 . باشد حافظتم

 نها  سرپرستان نا نااولیاا شخص رضانت با که مشروع طبی نا جراحی عمل نوع هر - 9

 در شهود  انجهام  دولتی نظامات و علمی و فنی موازن  رعانت و آنها قانونی نمانندگان

 . بود نخواهد ضروری رضانت اخذ فوری موارد
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 نقه   حهوادث  آن سهبب  اننکهه  بهر  مشهروط  ورزشهی  علمیهات  از ناشهی  حوادث - 3

 مخالفهت  شهرعی  مهوازن   بها  هه   مقهررات  انه   و نباشد ورزش آن به مربوط مقررات

 . باشد نداشته

 دنگهری  نا خود مال نا و ناموس نا و عرض نا نفس از دفاع مقام در هرکس - 11 ماده

 الوقهوع  قرنهب  خطهر  نا و فعلی تجاوز هرگونه برابر در دنگری نا خود ت  آزادی نا و

 مجهازات  و تعقیب قابل زنر شرانط اجتماع صورت در باشد جرم که دهد انجام عملی

 : بود نخواهد

 . باشد متناسب خطر و تجاوز با دفاع - 1

 . نباشد الزم حد از بی  ارتکابی عمل - 9

 قهوای  مداخلهه  نها  و نباشهد  ممکه   عمهال  وقهت  فهوت  بدون دولتی قوای به توسل - 3

 . نشود واقع موثر خطر و تجاوز رفع در مذکور

 دنگهری  ته   آزادی ونها  مهال  نها  و عرض نا و ناموس نا و نفس از دفاع وقتی - تبصره

 . باشد داشته کمک به ونیاز بوده دفاع از ناتوان او که است جانز

 وظیفهه  انجهام  مشغول که مواقعی در وانتظامی تامینی قوای برابر در مقاومت - 19 ماده

 خهود  وظیفهه  حهدود  از مزبهور  قوای هرگاه ولی شود نمی محسوب دفاع ، باشند خود

 قتل موجب آان عملیات که باشد آن خوف موجود قرائ  و ادله حسب و شوند خارج

 . است جانز دفاع صورت ان  در ، گردد ناموس نا عرض به تعرض نا جرح نا

  19 ماده

 صهدور  از پس که صورتی در گذشت قابل جران  مورد در: میکوند  19 ماده 3 تبصره

 اثهر  شهود  موقهوف  مجهازات  اجرای خصوصی مدعی نا شاکی گذشت اب قطعی حک 

 . میگردد زانل کیفری محکومیت
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 :حدود:دوم كتاب

 زنا حد - اول باب

 زنی با مرد جماع از عبارت زنا - 13 ماده:زنا حد وموجبات تعريف - اول فصل

 . است حرام "ذاتا او بر که

 مختهار  و عاقهل  و بهالغ   زانیه ان زانی که شود می حد موجب صورتی در زنا - 14 ماده

 . باشد آگاه نیز آن موضوع و حک  به و بوده

 :دادگاه در زنا ثبوت راههاي - دوم فصل

 زنا حد به محکوم کند زنا به اقرار حاک  نزد در بار چهار  زنی نا مرد هرگاه - 15 ماده

 . شود می تعزنر نماند اقرار بار چهار از کمتر اگر و شد خواهد

 - عقهل  - بلهوغ  اوصهاف  دارای اقرارکننهده  کهه  است نافذ صورتی در اقرار - 12 ماده

 . باشد قصد - اختیار

 آن در خهالف  عقالئهی  احتمهال  کهه  باشهد  ظاهر بطوری نا صرن  باند اقرار - 10 ماده

 . نشود داده

 زنائی به اقرار که صورتی در نماند انکار بعد و کند زنا به اقرار کسی گاه هر - 11 ماده

 مهی  سهاقط  قتل و رج  حد بعدی انکار با است( سنگسار)رج  نا قتل موجب که دباش

 . شود نمی ساقط حد اقرار بعداز انکار با صورت ان  غیر در ، شود

 ، نمانهد  توبهه  بعهد  و کنهد  اقهرار  اسهت  حد موجب که زنائی به کسی هرگاه - 19 ماده

 . نماند جاری او بر را حد نا و امربنماند ولی از را او عفو تقاضای میتواند قاضی

(  سنگسار)رج  حد موجب چه و باشد( تازناانه صد)جلد حد موجب چه زنا - 14 ماده

 . شود می ثابت عادل زن دو و عادل مرد سه نا عادل مرد چهار باشهادت
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 دو شههادت  بهه  باشد(  تازناانه صد)جلد حد موجب فقط زنا که صورتی در - 18 ماده

 . شود می ثابت نیز عادل زن چهار با همراه عادل مرد

 نمهی  ثابت را زنا عادل مرد نک شهادت انضمام به نا تنهائی به زنان شهادت - 11 ماده

 مهی  جهاری  قهذف  احکام طب ( زدن زنا نسبت)قذف مذکور شهود مورد در بلکه کند

 . شود

 شههادت  و باشهد  مشاهده مستندبه و ابهام بدون و روش  باند شهود شهادت - 11 ماده

 . نیست معتبر حدسی

 از باند خصوصیات ان  کنند بیان را شهادت مورد خصوصیات شهود هرگاه - 15 ماده

 بهی   اخهتالف  صهورت  در.   باشهند  نداشهته  اخهتالف  آنهها  مانند و مکان و زمان لحاظ

 محکوم( نه تازنا هشتاد)قذف حد به نیز شهود شود نمی ثابت زنا اننکه بر عالوه شهود

 . گردند می

 اگهر  ، دهنهد  شههادت  دنگهری  از پهس  نکهی  زمهانی  فاصله بدون باند شهود - 12 ماده

 حضهور  شههادت  ادای بهرای  بالفاصهله  دنگهر  بعضهی  و بدهند شهادت شهود از بعضی

 مهورد  دهنهده  شهادت صورت ان  در شود نمی ثابت زنا ندهند شهادت نا ، پیدانکنند

 . گیرد می قرار قذف حد

 . گردد جاری "فورا باند آتی مواد در ورمذک موارد در جز زنا حد - 50 ماده

 مهی  اوسهاقط  از حهد  ، نمانهد  توبه شهادت ازاقامه قبل زانی مرد نا زن هرگاه - 51 ماده

 . شود نمی ساقط حد کند توبه شهادت اقامه از بعد واگر شود

 حدزنا اقسام - سوم فصل

 و جههوان وغیههر جههوان بههی  فرقههی و اسههت قتههل زنههر مههوارد در زنهها حههد - 59 مههاده

 . نیست غیرمحص  و( همسر دارای)محص 
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 (...و ،مادر،خاله،عمه خواهر)نسبی محارم با زنا - الف

 . است زانی قتل موجب که پدر زن با زنا -  ب

 . است زانی قتل موجب که مسلمان زن با مسلمان غیر زنای -  ج

 . است کننده اکراه زانی قتل موجب که( اجبار)اکراه و( زور)عنف به زنای -  د

 : است(  سنگسار) رج  زنر موارد در زنا حد - 53 ماده

 . است  همسر دارای که مردی نعنی ، محص  مرد زنای - الف

 . است  شوهر دارای که است زنی محصنه زن ، بالغ مرد با محصنه زن زنای -  ب

 . است تازنانه حد موجب نابالغ با محصنه زن زنای - تبصره

 . است تازنانه صد نباشند احصان شرانط واجد که ردیم نا زن زنای حد - 55 ماده

 موجهب  باشهد  نکنوع از مجازاتها که صورتی در حد اجراا از قبل زنا تکرار - 52 ماده

 آنهها  از بعضهی  آنکهه  ماننهد  نباشهد  نوع نک از مجازاتها اگر ولی شود نمی حد تکرار

 او بهر  جلهد  دحه  زانی رج  از قبل ، باشد رج  دنگرموجب بعضی و بوده جلد موجب

 . شود می جاری

 در شهود  جهاری  بهراو  بارحد هر از بعد و زناکند بار چند مردی نا زن هرگاه - 20 ماده

 . شود می کشته چهارم مرتبه

 مکانههای  و جمعهه  و رمضهان  و مهذهبی  اعیهاد  چهون  متبرکه درزمانهای زنا - 101 ماده

 . است تعزنر موجب حد بر عالوه مساجد چون شرنف

 حهد  آنهان  غیبهت  بها  ولهی  اسهت  الزم رج  حد اجرای شهودهنگام حضور - 101 ماده

 . شود می ساقط حد آنها فرار با اما شود نمی ساقط

 لواط حد - دوم باب

 :لواط حد موجبات و تعريف - اول فصل
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 .  مذکراست انسان دو نزدنکی  لواط - 105 ماده

 .است قتل طرف دو هر برای  لواط حد - 110 ماده

 بالغ( طرف دو هر) ومفعول فاعل که شود می قتل موجب صورتی در لواط - 111 ماده

 . باشند مختار و عاقل و

 نا) مفعول و شود می کشته فاعل کند لواط نابالغی با عاقل و بالغ مرد هرگاه - 119 ماده

 باشهد  اجبهار  بهه  اگهر ). شهود  تعزنرمهی  شالق ضربه 14تا نباشد( مجبور)مکره اگر( بالغ

 (داردن مجازاتی ،هیچ

 تعزنهر  شهالق  ضربه 14تا کند( نزدنکی)وطی  دنگر بالغ نا  با نابالغی هرگاه - 113 ماده

 . باشد شده اکراه آنها از نکی آنکه شوندمگر می

 :دادگاه در لواط ثبوت راههاي - دوم فصل

 مهی  ثابهت  کننهده  اقرار به نسبت شرع حاک  نزد اقرار بار چهار با لواط حد - 114 ماده

 . شود

 . شود می تعزنر اقرارکننده و نیست حد موجب بار چهار از کمتر اقرار - 118 هماد

 قصد دارای و مختار عاقل ، بالغ کننده اقرار که است نافذ صورتی در اقرار - 111 ماده

 . باشد

 ثابهت  باشهند  کهرده  مشاهده را آن که عادل مرد چهار شهادت با لواط حد - 111 ماده

 . شود می

 حهد  بهه  شههود  شهودو  نمهی  ثابت لواط عادل مرد چهار از کمتر شهادت با - 115 ماده

 . شوند می محکوم قذف

 . کند نمی ثابت را لواط ، مرد ضمیمه به نا تنهائی به زنان شهادت - 112 ماده
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 مهی  تعزنهر  شالق ضربه 10تا ببوسد شهوت روی از را دنگری کسی هرگاه - 194 ماده

 . شود

 شههود  شههادت  از قبهل  اگر باشد شده آن نظانر  نا طلوا مرتکب که کسی - 198 ماده

 نمهی  سهاقط  او از حد نماند توبه شهادت از بعد اگر و شود می ساقط او حد کند توبه

 . شود

 :مساحقه – سوم باب

 . است زنان بازی همجنس ، مساحقه - 191 ماده

 . است لواط ثبوت راههای همان دادگاه در مساحقه ثبوت راههای - 195 ماده

 . است تازنانه صد طرفی  از نک هر برای مساحقه حد - 192 ادهم

 دارای و مختهار  ، عاقهل  ، بهالغ  کهه  شود می ثابت کسی درباره مساحقه حد - 130 ماده

 . باشد قصد

 و مسهلمان  بهی   فرقهی  همچنهی   و مفعهول  و فاعهل  بهی   فرقی مساحقه حد در - تبصره

 . نیست غیرمسلمان

 مرتبه در گردد جاری بارحد هر از بعد و شود تکرار بار سه مساحقه هرگاه - 131 ماده

 . است قتل آن حد چهارم

 شهوداما  مهی  سهاقط  حد کند توبه شهود شهادت از قبل کننده مساحقه اگر - 139 ماده

 . نیست حد سقوط موجب شهادت از بعد توبه

 ضهی قا کنهد  توبه ازاقرار پس وی و شود ثابت شخص اقرار با مساحقه اگر - 133 ماده

 . نماند عفو تقاضای امر ولی از تواند می

 :قوادي – چهارم باب

 .لواط نا زنا برای نابیشتر نفر دو کردن مرتبط و جمع از عبارتست قوادی - 138 ماده
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 و عاقهل  و بالغ کننده اقرار شرطآنکه به شود می ثابت اقرار بار دو با قوادی - 131 ماده

 . باشد قصد دارای و مختار

 . شود می ثابت عادل مرد دو شهادت با قوادی - 131 ماده

 تها  مهاه 3 مهدت  به محل از تبعید و تازنانه  پنج و هفتاد مرد برای قوادی حد - 135 ماده

 . است تازنانه وپنج هفتاد فقط زن برای و است نکسال

 :قذف – پنجم باب
 0 دنگری شخص به است لواط زنانا دادن نسبت قذف - 132 ماده

 . است تازنانه هشتاد نازن مرد کننده قذف برای قذف حد - 140 ماده

 . است( شونده قذف درخواست)مقذوف مطالبه به منوط قذف حد اجرای - 1 تبصره

 آگهاه  لفهظ  معنهای  بهه  دهنهده  نسبت و بوده ابهام بدون و روش  باند قذف - 141 ماده

 . نداند را آن معنای شنونده گرچه ، باشد

 بهه  محکهوم  نیسهتی  م  فرزند تو بگوند خود مشروع زندفر به کسی هرگاه - 149 ماده

 او فرزنهد  تهو  بگونهد  دنگهری  مشهروع  فرزند به کسی اگر همچنی  شود می قذف حد

 . شد خواهد قذف حد به محکوم نیستی

 حهد  نیسهت  قذف منظور که باشد بی  در ای قرننه هرگاه فوق ماده موارد در - تبصره

 . شود نمی ثابت

 مهرد  فالن با نا ای کرده زنا زن توبافالن که بگوند شخصی به یکس هرگاه - 143 ماده

 مهی  قهذف  حهد  به محکوم خواهدبودوگوننده قذف مخاطب به نسبت ای نموده لواط

 . شود

 مختار و عاقل و بالغ کننده قذف که شود می حد موجب مواردی در قذف - 141 ماده

 در ، باشهد  عفیهف  و نمسهلما  و عاقهل  و بهالغ  نیهز  شهونده  قهذف  و باشد قصد دارای و
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 ثابهت  حهد  باشهند  فهوق  اوصاف از نکی فاقد شونده قذف نا و کننده قذف صورتیکه

 . شود نمی

 و شهوند  مهی  تادنهب  حهاک   نظهر  بهه  کنهد  قذف را کسی ممیز نابالغ هرگاه - 141 ماده

 شالق ضربه 14تا کند قذف را مسلمان غیر نا نابالغ شخص عاقل و بالغ فرد نک هرگاه

 . ودش می تعزنر

 حد کننده قذف نماند تظاهر است شده داده نسبت او به آنچه به قذف اگر - 145 ماده

 . ندارد تعزنر و

 . شود می اثبات عادل مرد دو شهادت با نا اقرار دوبار با قذف - 183 ماده

 دارای و مختهار  و عاقهل  و بهالغ  کننهده  اقرار که است نافذ صورتی در اقرار - 184 ماده

 . باشد قصد

 جهاری  او بر حد هربار بعداز و کند قذف را اشخاص بار چند کسی هرگاه - 181 ادهم

 . شود می کشته چهارم مرتبه در شود

 :مسكر حد - ششم باب

 :مسكر حد موجبات - اول فصل

 مسهت  ، زنهاد  نها  باشهد  ک  آنکه از اع  .  است حد موجب مسکر خوردن - 118 ماده

 . نکند خارج بودن مسکر از آنرا که حدی هب باشد مخلوط نا خالص ، نکند نا کند

 آن وخهوردن  نباشهد  کننهده  مسهت  گرچهه  ، است شراب حک  در جو آب - 1 تبصره

 . است حد موجب

 :مسكر حد شرايط - دوم فصل

 مسکر به آگاه و مختار و عاقل و بالغ که شود می ثابت کسی بر مسکر حد - 111 ماده

 . باشد آن بودن حرام و بودن
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 و باشهد  موضهوع  نها  حکه   بهه  جههل  مهدعی  خورده شراب که صورتی در - 1 تبصره

 . شد نخواهد حد به محکوم باشد محتمل وی دعوای صحت

 به محکوم بخورد را آن و است حرام شراب خوردن که بداند کسی هرگاه - 9 تبصره

 . شود می حد موجب آن خوردن نداندکه گرچه شد خواهد حد

 بیمهاری  درمهان  جهت نا مرگ از نجات برای که شود مضطر کسی هرگاه - 111 ماده

 . شد نخواهد حد به بخوردمحکوم شراب مقدارضرورت به سخت

 دو شههادت  بها  فقط ، باشد شهادت خمر شرب اثبات طرن  که صورتی در - 110 ماده

 . شود می ثابت عادل مرد

 . است هشتادتازنانه ، زن نا و مرد برای مسکر شرب حد - 114 ماده

 الکلهی  مشروبات عرضه و حمل ، فروش ، خرند ، تهیه ، ساخت  به هرکس - 118 ماده

 و تطمیهع  نها  ترغیهب  اثهر  در ونها  شهود  می محکوم حبس سال 9تا ماه1 به کند مبادرت

 مسهکرات  شهرب  در معهاون  حکه   در نمانهد  فهراه   را آن از اسهتفاه  وسهانل  ، نیرنگ

 . شود می محکوم ضربه 14 تا تازنانه به و گردد می محسوب

 جهاری  او بهر  حهد  هربهار  از بعد و بنماند مسکر شرب بار چند کسی هرگاه - 112 ماده

 . شود می کشته سوم مرتبه در شود

 :آن از عفو يا مسكر حد سقوط شرايط - چهارم فصل

 او از حهد  نمانهد  توبهه  شههادت  ازاقامهه  قبل خورده شراب که کسی هرگاه - 151 ماده

 . نیست حد سقوط موجب شهادت هاقام از بد توبه ولی شود می ساقط

 :االرض في افساد و محاربه - هفتم باب

 :تعاريف – اول فصل
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 دست مردم وامنیت آزادی سلب و هراس و رعب انجاد برای ک کسی هر - 153 ماده

 . میباشد االرض فی مفسد و محارب ببرد اسلحه به

 هیچ هراس وجبم ناتوانی اثر در ولی بکشد سالح مردم روی به که کسی - 1 تبصره

 . نیست نشودمحارب فردی

 نفر چند نا نک سوی به شخصی عدوات انگیزه با را خود سالح کسی اگر - 9 تبصره

 . شود نمی محسوب محارب باشد نداشته عمومی جنبه او عمل و بکشد مخصوص

 . نیست فرقی( تفنگ مثل)وگرم(چاقو  مثل)سرد سالح میان - 3 تبصره

 هه   بهر  را جهاده  نها  مردم امنیت اسلحه با هرگاه الطرن  طاعوق مسل  سارق - 158 ماده

 . است محارب کند انجاد وحشت و رعب و بزند

 کتاب به شود مراجعه):االرض في وافساد محاربه ثبوت راههاي - دوم فصل

 (اسالمی مجازات قانون

 :االررض افسادفي و محاربه حد - سوم فصل

 . است چهارچیز از نکی االرض فی افساد و محاربه حد - 120 ماده

 بلد نفی - 4 چپ پای سپس و راست دست قطع اول - 3 دار به آونخت  - 9 - قتل - 1

 .(تبعید)

 :سرقت حد - هشتم باب

 :وشرايط تعريف – اول فصل

 : پنهانی بطور دنگری مال ربودن از است عبارت سرقت – 121 ماده

 و شههرانط کلیههه دارای کههه شههود مههی حههد موجههب صههورتی در سههرقت – 125 مههاده

  باشد زنر خصوصیات

 . باشد رسیده شرعی بلوغ حد به سارق – 1
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 . باشد عاقل سرقت حال در سارق – 9

 . باشد نشده سرقت به  وادار  اجبار و تهدند با ساقرق – 3

 . باشد قاصد سارق – 4

 . است غیر مال که باشد ملتفت و بداند سارق – 8

 . است حرام آن ودنرب که باشد ملتفت و بداند سارق – 1

 . باشد داه قرار حرز در را مال ، مال صاحب – 1

 . باشد کرده حرز هتک دنگری کمک با نا تنهائی به سارق – 5

 شهود  می معامله پول بصورت که مسکوک طالی نخود 4/8 نعنی نصاب اندازه به – 2

 . شود سرقت هربار در باشد مقدار آن به آن ارزش نا

 . مضطرنباشد سارق – 10

 . نباشد مال صاحب پدر سارق – 11

 . باشد نگرفته صورت قحطی سال در سرقت – 19

 . باشد نشده غصب سارق از ، مال نگهداری محل و حرز – 13

 . باشد برداشته دزدی عنوان به را مال سارق – 14

 . باشد شده نگهداری متناسب حرز در مسروق مال – 18

 . نباشد ندارد شخصی مالک که آن مانند و فوق و دولتی اموال از مسروق مال – 11

 . دستبرد از حفظ بمنظور مال نگهداری محل از است عبارت حرز – 1 تبصره

 امثال و حیوانات و ممیز غیر طفل نا دنوانه توسط حرز از مال آوردن بیرون – 9 تبصره

 . است مباشرت حک  در

 جاری او بر حد شود دستگیر حرز از مال آوردن بیرون از قبل سارق هرگاه – 3 تبصره

 . شود نمی
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 موجب باشد داده قرار مالک ند تحت را مال ، سرقت از پس سارق هرگاه – 4 تبصره

 . شود نمی حد

 :سرقت ثبوت راههاي – دوم فصل

 - شود می ثابت زنر راههای از نکی با است حد موجب که سرقتی - 122 ماده

 0 عادل مرد دو شهادت - 1

 و قاصهد  و عاقهل  و بهالغ  کننهده  اقرار آنکه بشرط ، قاضی نزد سارق اراقر مرتبه دو - 9

 . باشد مختار

 0 قاضی عل  - 3

 :حد اجراي شرايط - سوم فصل

 - زنرموجودباشد شرانط شودکه می جاری سرقت حد صورتی در - 900 ماده

 . کند شکانت قاضی نزد سارق از مال صاحب - 1

 . باشد بخشیدهن را سارق شکانت از پی  مال صاحب - 9

 . باشد نبخشیده سارق به را مال شکانت از پی  مال صاحب - 3

 سهارق  ملک به آن مانند و خرند راه از ، قاضی نزد جرم ثبوت از قبل مسروق مال - 4

 . نیاند در

 . باشد نکرده توبه گناه ان  از جرم ثبوت از قبل سارق - 8

  نیست جانز سارق وعفو شود نمی ساقط توبه با جرم ثبوت از بعد سرقت حد - تبصره

 :سرقت حد - چهارم فصل

 - است زنر بشرح سرقت حد - 901 ماده

 بطورنکهه  آن انتههای  از سهارق  راسهت  دسهت  انگشت چهار قطع اول مرتبه در - الف

 . بماند باقی او دست کف و شست انگشت
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 و مقهد  نصهف  که بنحوی برآمدگی پائی  از سارق چپ پای قطع ، دوم مرتبه در - ب

 . ابد حبس سوم مرتبه در - ج بماند باقی او مس  محل از مقداری

 . باشد زندان در ولوسرقت ، اعدام چهارم مرتبه در - د

 . دارد را سرقت نکبار حک  نشده جاری حد که هنگامی تا متعدد سرقتهای - 1 تبصره

 حهبس  سهال  سهه  تها  نکسال به قانون ان  125 ماده موضوع سرقت در معاون - 9 تبصره

 . میشود محکوم

 سهرقت  ، حهد  انه   اجهراا  از پس و شود برنده سارق دست انگشتان هرگاه - 909 ماده

 او چهپ  پهای  است شده مرتکب حد اجراا از قبل سارق که گردد ثابت او از دنگری

 . شود می برنده

 خهوف  نها  نظ  در اخالل موجب و باشد حد اجرای شرانط فاقد که سرقتی - 903 ماده

 باشد نموده گذشت نا نداشته شاکی اگرچه باشد دنگران نا مرتکب تجری ی ب نا شده

 . بود خواهد پنجسال تا نک از تعزنری حبس موجب

 . میباشد سال سه تا ششماه از حبس موجب سرقت در معاونت - تبصره

 

 

 

 

 

 

 

 :قصاص: سوم كتاب



 دانستنیهای حقوقی دانش آموز 

 
27 

 (اسالمی مجازات قانون کتاب به شود مراجعه):نفس قصاص - اول باب

 موجهب  گواهینامهه  بهدون  شخصی اگر اننکه ه  ان است ذکر به الزم نکته نک هاتن)

 .شود می محسوب عمد شبه قتل شود شخصی قتل

 :عضو قصاص - دوم باب

 :عضو قصاص موجبات و تعاريف اول فصل

 حسهب  و اسهت  قصهاص  موجهب  باشهد  عمهدی  اگر آن جرح نا عضو قطع - 912 ماده

 را جانی امر ولی اذن با تواند می( شده واقع او علیه جنانت که کسی)علیه مجنی مورد

 . نماند قصاص شد خواهد ذکر که شرانطی با

 . است سال تانک حبس ماه سه ماده ان  موضوع جرم معاون مجازات - 1 تبصره

 گذشت خود شکانت از شاکی ونا نداشته شاکی چنانچه جرم موردان  در - 9 تبصره

 شده خوف نا جامعه درنظ  اخالل سبب لیک و نگردنده قصاص موجب نا باشد کرده

 دوسهال  تها  مهاده  سهه  از تعزنهری  حهبس  موجهب  باشد دنگران نا مرتکب تجری بی  نا

 . شود می محکوم نکسال تا ماه دو از حبس به جرم معاون و بود خواهد

 - است نوع سه آن جرح نا عضو قطع - 910 ماده

 . آمد خواهد دنات فصل در اخیر نوع دو احکام که خطاا - عمد شبه - عمد
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 :ديات:چهارم كتاب

 :آن موارد و ديه تعريف - اول باب

 ولهی  به نا علیه مجنی به عضو نا نفس بر جنانت سبب به که است مالی دنه - 924 ماده

 . شود می داده او اولیاادم نا

 - شود می پرداخت دنه زنر موازد در - 928 ماده

 در آن و شهود  مهی  واقهع  محه   خطهاا  بطهور  هکه  عضهو  نقهص  نا جرح نا قتل - الف

 قصهد  نهه  و باشهد  راداشهته  علیه مجنی به نسبت جنانت قصد نه جانی که است صورتی

 شخصهی  بهه  و کنهد  رهها  شهکاری  قصهد  بهه  را تیری آنکه مانند را او بر شده واقع فعل

 . نماند برخورد

 در آن و شهود  مهی  واقهع  عمهد  شهبیه  خطهاا  بطهور  که عضو نقص نا جرح نا قتل - ب

 و باشهد  داشهته  شود نمی جنانت سبب "نوعا که را فعلی قصد جانی که است صورتی

 تادنهب  قصهد  بهه  را کسی آنکه مانند باشد نداشته علیه مجنی به نسبت را جنانت قصد

 نهاطبیبی  گهردد  جنانهت  موجب"اتفاقا و بزند شود نمی جنانت سبب "نوعا که بنحوی

 . شود او بر جنای سب "اتفا و کند جهمعال متعارف بطور را بیماری "مباشرتا

 . جانزنیست آنها در قصاص که عمدی جنانت از مواردی - ج

 را حیهوانی  نها  شهیئی  نها  کسهی  به تیراندازی قصد کسی که ه  مواردی در - 921 ماده

 محه   خطهای  او عمهل  کنهد  اصهابت  دنگهری  گنهاه  بهی  انسان به او تیر و باشد داشته

 . میشود محسوب

 تغییهر  ساله هر تورم میزان به توجه با دنه مقدار):نفس قتل ديه ارمقد - دوم باب

 (نابد می
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)  حهرام  چهارمهاه  از نکهی  در دو ههر  فهوت  و صهدمه  صورتیکه در قتل دنه - 922 ماده

 نکی بر عالوه شود واقع معظمه مکه حرم در نا و(  محرم - دنحجه - ذنقعده - رجب

 ههر  سهوم  نهک  بانهد  مجهازات  تشهدند  وانعنه  به 921 ماده در مذکور ششگانه موارد از

 باشهند  متبهرک  هرچنهد  وازمنهه  سهانرامکنه  و شود اضافه است کرده انتخاب که نوعی

 . نیستند حک  ان  دارای

 مسهلمان  مهرد  دنه نصف غیرعمدن  خواه عمدی خواه مسلمان زن قتل دنه - 900 ماده

 . است

 دنهه  (سهوم  نهک )ثله   بهه  دنهه  مقهدار  تاوقتیکه است نکسان مرد و زن دنه - 301 ماده

 . است مرد دنه نصف زن دنه آنصورت در برسد کامل

 (اسالمی مجازات قانون کتاب به شود مراجعه) :ديه پرداخت مهلت - سوم باب

 مجهازات  قهانون  کتهاب  بهه  شهود  مراجعهه ): ديه پرداخت مسوول - چهارم باب

 (اسالمی

 :ضمان موجبات - پنجم باب

 مباشهر  اجتماع به نا تسبیب به نا شود انجام مباشرت به آنکه از اع  جنانت – 311 ماده

 . بود خواهد ضمان موجب سبب و

 . باشد شده واقع جانی خود توسط "مستقمیا جنانت که آنست مباشرت – 311 ماده

 دنگهری  علیه ناجنانت شدن تلف سبب انسان که آنست جنانت در تسبیب – 315 ماده

 حاصهل  جنانت نبود اگر بطورنکه نشود نانتج مرتکب "مستقیما خود کندو فراه  را

 . ببیند آسیب و بیفتد آن در وکسی بکند چاهی آنکه مانند شود نمی

 مجهازات  قهانون  کتهاب  بهه  شهود  مراجعهه  جنايتت  در اشتترا   – ششم باب

 (اسالمی
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 (اسالمی مجازات قانون کتاب به شود مراجعه درجنايت تسبيب – هفتم باب

 بهه  شهود  مراجعه سبب چند اجتماع يا مباشر و سبب اجتماع – هشتم باب

 (اسالمی مجازات قانون کتاب

 :اعضاء ديه – نهم باب

 دنهه  بعنهوان  خاصی مقدار "شرعا و شود وارد کسی عضو بر که جنانتی هر - 311 ماده

 قهانون  بهدن  اعضاا از نک هر برای. بپردازد ارش باند جانی باشد نشده تعیی  آن برای

 قهانون  کتهاب  به توانید می بیشتر اطالعات برای که کرده تعیی  دنه از مشخصی میزان

 مهی  نظهر  مهورد  بیشتر که مورد چند به نمونه برای اما.فرمانید مراجعه اسالمی مجازات

 :میکنی  اشاره باشد

 :مو ديه - اول فصل

 عهده نروند دنگر ببردکه طوری را مردی صورت نا سر موی کسی هرگاه - 315 ماده

 مهوی  بهه  نسهبت  برونهد  دوبهاره  اگهر  و( انسهان  کامهل  دنهه )بهود  خواههد  کامل دنه دار

 دارخواههد  عههده  را کامهل  دنهه ( سوم نک)ثل  رن  به ونسبت است ارش سرضام 
 . بود

 :چشم ديه - دوم فصل

 آنهها  از کهدام  هر دنه و است کامل دنه موجب سال  چش  دو بردن بی  از - 318 ماده

 . بود خواهد کامل دنه نصف

 :بيني ديه - سوم فصل

 بینهی  واسهتخوان  قصهب  پهائی   کهه  آن نرمه نا "دفعتا بینی تمام بردن بی  از - 350 ماده

 نسهبت  همهان  موجب بینی نرمه از مقداری بردن بی  از و است کامل دنه موجب است

 . میباشد دنه
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 دنهه  موجهب  آن نرمهه  برنهدن  بعهداز  بینهی  استخوان از مقداری بردن بی  از - 351 ماده

 . باشد می رشوا کامل

 کهه  صهورتی  در کننهد  فاسد را بینی آن امثال نا سوزاندن نا شکست  با اگر - 359 ماده

 دننار نکصد موجب شود جبران عیب بدون اگر و است کامل دنه موجب نشود صال 

 . میباشد

 فلهج  بینهی  بهردن  ازبهی   و اسهت  کامل دنه ثل  دو موجب بینی کردن فلج - 353 ماده

 . باشد می لکام دنه ثل  موجب

 و اسهت  کامهل  دنهه  ثله   موجهب  بینهی  سوراخهای از نک هر بردن بی  از - 354 ماده

 آنکهه  نها  شود پاره آن میان فاصل پرده و سوراخ دو هر که بطوری بینی کردن سوراخ

 کامل دنه ثل  موجب نشود آن رفت  بی  از باع  که صورتی در نماند سوراخ را آن

 . باشد می دنه خمس موجب شود اصالح و جبران اگر و است

 کامهل  دنهه  نصف است خون چکیدن محل که بینی نوک بردن بی  از دنه - 358 ماده

 . باشد می

 :گوش ديه - چهارم فصل

 نصف کدام هر بردن بی  واز دارد کامل دنه گوش دو مجموع بردن بی  از - 351 ماده

 تمام به نسبت رعانت اب مقدار همان دنه موجب آن از مقداری بردن بی  واز کامل دنه

 . بود خواهد گوش

 از قسمتی بردن بی  از نداردو را گوش آن دنه ثل  گوش نرمه بردن بی  از - 351 ماده

 . بود خواهد نسبت همان به دنه موجب آن

 . دارد دنه ثل  گوش کردن پاره - 355 ماده

 . رددا را دنه ثل  فلج گوش برندن و دنه ثل  دو گوش کردن فلج - 352 ماده
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 آسهیب  آن بهه  و کند سرانت شنوائی حس به گوش به رساندن آسیب هرگاه - تبصره

 ای جداگانه دنه کدام هر شودبرای آن شکست  و استخوان به سرانت موجب نا رساند

 . بود خواهد

 . نکسانند فوق درموارد مذکور احکام در کر گوش و شنوا و سال  گوش - 320 ماده

 :لب ديه پنجم فصل

 لبهها  از کهدام  ههر  بردن ازبی  و دارد کامل دنه لب دو مجموع بردن بی  از - 321 ماده

 رعانهت  بها  مقهدار  همهان  دنه موجب لب از مقداری هر بردن بی  واز کامل دنه نصف

 . بود خواهد لب تمام به نسبت

 مقداری موجب نپوشاند را دندانها آن اثر در و کند جمع را لبها که جنانتی - 329 ماده

 . نماند می تعیی  را آن حاک  که است

 از آن ماننهد  و باخنده که بطوری بشود لبها شدن سست موجب که جنانتی - 323 ماده

 باشد می کامل دنه ثل  دو موجب نرود کنار دندانها

. 

 . دارد دنه ثل  حس بی و فلج لبهای بردن بی  از - 324 ماده

 دنهه  ثله   موجهب  شهوند  مانانن دندانها که بطوری لب دو نا نک شکافت  - 328 ماده

 خواههد  کامهل  دنهه ( پنج  نک)خمس شدن خوب و اصالح صورت ودر است کامل

 . بود

 (اسالمی مجازات قانون کتاب به شود مراجعه):زبان ديه - ششم فصل

 :دندان ديه - هفتم فصل

 زنر ترتیب به و دارد کامل دنه هشتگانه و بیست دندانهای تمام بردن بی  از - 403 ماده

 . شود می وزنعت
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 دو کدام هر از که نی  و چهارتائی و پی  عبارتنداز که جلو دندانهای از نک هر - 1

 دنه و دننار پنجاه.   بود خواهد تا دوازده وجمعا روند می درپانی  عدد دو باال در عدد

 . شود می دننار ششصد آنها مجموع

 کهدام  ههر  در پهائی   و االبه  از پانانی سمت چهار در که عقب دندانهای از نک هر - 9

 دننهار  پنج و بیست خواهدبود تا شانزده "جمعا و دارد قرار ضرس سه و ضاحک نک

 . شود چهارصددننارمی آنها مجموع ودنه

 ندارد ای دنه شود روئیده که طرز بهر و باشد که نام هر به اضافی دندانهای - 404 ماده

 واگهر  اسهت  قاضهی  بها  آن ارش مقهدار  شهودتعیی   حاصل نقصی آنها کندن در اگر و

 شهالق  ضهربه  14تها  قاضی بنظر ولی داشت نخواهد نشودارش حاصل نقصی هیچگونه

 . شود می محکوم

 کامهل  دنهه  از نسهبت  بهمهان  باشهد  کمتهر  تا وهشت بیست از دندانها هرگاه - 408 ماده

 . باشد شده ک  ای عارضه اثر در نا باشد کمتر "خلقتا خواه نابد می کاه 

 واگهر  نیسهت  باشهد  مهی  گوناگون رنگهای دارای که دندانهائی میان فرقی - 401 ماده

 سال  که است دندان همان دنه ثل  دو آن دنه نیافتد و شود سیاه جنانت اثر در دندانی

 . است سال  دندان همان ثل  شده سیاه "قبال که دندانی دنه و باشد

 تعیهی   باشهد  آن بهردن  ی به  واز کنهدن  بهدون  کهه  دندان(  اشقاق)  شکاف - 401 ماده

 . است حاک  با آن مالی جرنمه

 دندان آن کامل دنه بقاارنشه با است نمانان که دندان از مقدار آن شکست  - 405 ماده

 نظر با آن جرنمه بکند رنشه از را بقیه کسی مزبور مقدار شکست  از بعد اگر و دارد را

 مقهدار  کهه  کسهی  همهان  نهده ک رنشهه  از را بقیهه  کهه  کسی خواه شود می تعیی  حاک 

 . دنگری نا شکسته را دندان نمانان
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 (اسالمی مجازات قانون کتاب به شود مراجعه):گردن ديه - هشتم فصل

 (اسالمی مجازات قانون کتاب به شود مراجعه):فك ديه - نهم فصل

 (اسالمی مجازات قانون کتاب به شود مراجعه):پا و دست ديه - دهم فصل

 :اخنن ديه - يازدهم فصل

 سال  واگر دننار ده بروند فاسدوسیاه نا نروند دنگر که بطوری ناخ  کندن - 492 ماده

 . است دننار پنج بروند سفید و

 مجهازات  قهانون  کتهاب  بهه  شهود  مراجعهه ):فقترات  ستون ديه - دوازدهم فصل

 (اسالمی

... 
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 :استخوانها ديه - هيجدهم فصل

 خمس است معینی دنه عضو آن برای که عضوی هر استخوان شکست  دنه - 449 ماده

 آن شکست  دنه چهارپنج  آن دنه گردد عیب بدون و شود معالجه اگر و باشد می آن

 عیب بدون درمان صورت در و عضو آن دنه( سوم نک)ثل  آن کوبیدن دنه و است

 . باشد می استخوان شدن خرد دنه چهارپنج 

 ثله   و گردد فائده بی عضو آن بطورنکه عضو از استخوان کردن جدا در - 443 ماده

 اصهل  دنهه  چههارپنج   آن دنهه  ، شهود  درمهان  عیب بدون اگر و است عضو همان دنه

 . باشد می جداکردن

 (اسالمی مجازات قانون کتاب به شود مراجعه):عقل ديه - نوزدهم فصل

 :شنوائي حس ديه - بيستم فصل

 حهس  بردن بی  از و کامل دنه گوش دو مجموع شنوائی حس بردن بی  از - 442 ماده

 از تهر  قهوی  دو آن از نکهی  شهنوائی  گرچهه  دارد کامل دنه نصف گوش نک شنوائی

 (اسالمی مجازات قانون کتاب به شود مراجعه... ) باشد دنگری

 :بينائي ديه - ويكم بيست فصل

 نهک  بینهائی  بهردن  بهی   از و دارد کامل دنه چش  دو هر بینائی بردن بی  از - 481 ماده

 . دارد کامل نهد نصف چش 

 مجهازات  قهانون  کتهاب  بهه  شهود  مراجعه):بويائي حس ديه - ودوم بيست فصل

 (اسالمی

 (اسالمی مجازات قانون کتاب به شود مراجعه):چشائي ديه - وسوم بيست فصل

 قهانون  کتهاب  بهه  شهود  مراجعهه ):گويايي و صوت ديه - چهارم و بيست فصل

 (اسالمی مجازات
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 مجهازات  قهانون  کتهاب  بهه  شود مراجعه):منافع زوال ديه - وپنجم بيست فصل

 (اسالمی

 :جراحات ديه - دهم باب

 :صورت و سر جراحت ديه - اول فصل

 - است زنر ترتیب به وصورت سر جراحت دنه - 450 ماده

 شتر نک - شود جاری خون آنکه بدون پوست خراش - حارصه - 1

 همهراه  و شود گوشت وارد اندکی مقدار و بگذرد پوست از که خراشی - داميه - 2

 .شتر دو - زناد نا ک  باشد خون جرنان با

 پوسهت  بهه  لکه   شهود  گوشهت  عمیه   برندگی موجب که جراحتی - متالحمه - 3

 .شتر سه - نرسد استخوان روی نازک

 برسد استخوان روی نازک پوست به و بگذرد گوشت از که جراحتی - سمحاق - 4

 .شتر چهار -

 کنار را استخوان روی نازک پوست و بگذرد گوشت از که جراحتی - موضحه - 5

 شتر پنج - کرده آشکار را واستخوان زده

 ده - باشهد  نکرده تولید را جراحتی گرچه رابشکند استخوان که عملی - هاشمه - 6

 .شتر

 پهانزده  نباشهد  میسهر  اسهتخوان  کردن جابجا با جز آن درمان که جراحتی - منقله - 7

 .شتر

 . دارد دنه شتر 33ونا کامل دنه ثل  برسد مغز کیسه به که جراحتی - مامومه - 8

 افزوده او بر ارش کام دنه ثل  از غیر کند پاره را مغز کیسه که جراحتی - دامغه - 9

 . گردد می
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 . باشد می صورت سرو جراحات  حک  در ولب بینی و گوش جراحات دنه - تبصره

 صهورت  و سهر  درغیهر 8 تها 1 دهایبنه  در مذکور جراحتهای از نکی هرگاه - 451 ماده

 دنهه  بها  را آن دنهه  نسهبت  باشهدباند  معهی   دنه دارای عضو آن صورتیکه در شود واقع

 سهر  غیهر  در کهه  را فهوق  جراحتههای  دنهه  نسهبت  همهان  مقهدار  به آنگاه سنجید کامل

 نباشهد  معی  دنه دارای عضو آن که صورتی در و گردد تعیی  شود می واقع وصورت

 . است الزم ارش دادن

 . باشد می بدن جراحات حک  در گردن به وارده جراحات - تبصره

 :شود مي وارد انسان بدن درون به كه جراحتي ديه - دوم فصل

 - است زنر ترتیب به شود می وارد انسان بدن درون به که جراحتی دنه - 959 ماده

 نها  و تپشه  نها  سهینه  نها  شک  به جهت هر واز وسیله هر با که جراحتی - جائفه - الف

 . است کامل دنه ثل  شود وارد انسان پهلوی

 باشهد  آمهده  بیهرون  دنگر طرف واز رفته فرو بدن طرف نک از ای وسیله هرگاه - ب

 . دارد کامل دنه(دوسوم) ثل  دو

 . است گرم و سرد سالح از اع  جراحت کننده وارد وسیله - تبصره

 : رود مي فرو انسان اعضاء در كه جراحتي ديه - سوم فصل

 مجنهی  صورتیکه در رود فرو پا نا دست در آن مانند نا گلوله نا نیزه هرگاه - 453 ماده

 . است الزم ارش دادن باشد زن درصورتیکه و دننار نکصد آن دنه باشد مرد علیه

 :ميشود تورم يا پوست رنگ تغيير باعث كه جنايتي ديه - يازدهم باب
 - است زنر قرار به گردد متغیر وستپ رنگ آن اثر در که ضربتی دنه - 454 ماده

 0دننار ش  شکستگی و جراحت بدون صورت شدن سیاه - الف

 0دننار سه صورت شدن کبود -  ب
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 . ونی  دننار نک صورت شدن سرخ -  ج

 نک شدن کبود صورت در و دننار سه شدن سیاه صورت در بدن اعضاا سانر در -  د

 . است ناردن ربع سه شدن سرخ صورت در و نی  و دننار

 همچنهی   و نیست وبزرگ کوچک و مرد و زن بی  مذکور حک  در فرقی - 1 تبصره

 جنانهت  اثهر  آنکهه  بهی   فرقی نیز و آن از قسمتی نا صورت تمام رنگ تغییر میان فرقی

 . باشد نمی گردد زائل نا بماند مدتی

 . است الزم ارش دادن شود سر پوست رنگ تغییر باع  که جنانتی - 9 تبصره

 و تهورم  موجهب  اگر و است الزم ارش دادن شود تورم موجب که جنانتی - 458 ادهم

 . شود می افزوده شد بیان "قبال که دنه بر آن ارش رنگ تغییر

 همهان  دنهه ( سهوم  دو)ثل  دو دارد معی  دنه که عضوی هر کردن فلج دنه - 451 ماده

 . است عضو همان دنه( سوم نک)ثل  فلج عضو کردن قطع دنه و است عضو

 در بها  گردنده منظور ارش قانون ان  مقررات بموجب که مواردی کلیه در - 428 ماده

 نظهر  طبه   وارده خسهارت  میهزان  جنانهت  وکیفیهت  نوع و انسان کامله دنه گرفت  نظر

 . شود می تعیی  کارشناس

 شهده  تعیهی   شهتر  نها  دننهار  حسب بر دنه که دنات از مواردی قانون ان  در - 421 ماده

 جانی و است کامله دنه از مشخص نسبت منظور و ندارد موضوعیت ودننار ترش است

 . باشد می مخیر آن نوع انتخاب در
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 (: بازدارنده مجازاتهاي و تعزيرات) پنجم كتاب

 بهه  شهود  مراجعهه ):كشتور  وخارجي داخلي امنيت ضد جرايم - اول فصل

 (ازدارندهب مجازاتهای و تعزنرات بخ  - اسالمی مجازات قانون کتاب

 :داخلي مقامات به وسوءقصد مذهبي مقدسات به اهانت - دوم فصل

(  ع)  طهاهرن   ائمه نا عظام انبیاا از نک هر نا و اسالم مقدسات به هرکس - 813 ماده

 باشداعدام النبی ساب حک  مشمول اگر نماند اهانت(  س)  طاهره صدنقه حضرت نا

 . شد خواهد محکوم سال پنج تا نک از حبس به صورت ان  غیر در و شود می

 000ا رضهوان  اسهالمی  جمهوری بنیانگذار ، خمینی امام حضرت به هرکس - 814 ماده

 سال دو تا ماه ش  از حبس به نماند اهانت انحاا از نحوی به رهبری معظ  ومقام علیه

 . شد خواهد محکوم

 کتهاب  بهه  شهود  مراجعهه ):ختارجي  سياسي مقامات به سوءقصد - سوم فصل

 (اسالمی مجازات نونقا

 قهانون  کتهاب  بهه  شود مراجعه):(تقلبي)قلب سكه ترويج و تهيه - چهارم فصل

 (اسالمی مجازات

 :تزوير و جعل - پنجم فصل

 امضهای  نها  مههر  سهاخت   نا سند نا نوشته ساخت  - از عبارتند تزونر و جعل - 893 ماده

 نها  محهو  نها  الحهاق  انه  بردن قل  نا تراشیدن نا خراشیدن رسمی غیر نا رسمی اشخاص

 ای نوشهته  الصهاق  نا حقیقی تارنخ به نسبت سند تارنخ نا تقدن  نا کردن سیاه نا اثبات

 قصهد  به اننها نظانر و آن صاحب اجازه بدون دنگری مهر بردن بکار نا دنگر نوشته به

 . تقلب



 40 دانستنیهای حقوقی دانش آموز 

 رنهز  نها  تانیدنهه  نها  التحصهیلی  فهارغ  نها  تحصیل به اشتغال مدارک هرکس - 891 ماده

 از خهارج  نها  داخهل  تحقیقاتی و عالی آموزش موسسات و دانشگاهها تحصیلی راتنم

 را آن  بودن جعلی به عل  با نا کند جعل را خارجی تحصیالت های ارزشنامه نا کشور

 محکهوم  سال سه تا نک از حبس به ، خسارت جبران بر عالوه دهد قرار استفاده مورد

 . شد خواهد

 از قبهل  هرگهاه  انهد  شهده  قبل مواد در مذکور جران  مرتکب که اشخاصی - 831 ماده

 از بعهد  نا کنند معرفی بودن درصورت را مرتکبی  سانر دهندو اطالع دولت به تعقیب

 تخفیهف  آنهان  مجهازات  در مورد حسب نمانند فراه  را آنها دستگیری وسانل تعقیب

 . شد خواهند معاف مجازات از نا شودو می داده

 دولتهی  ومهدارک  شخصهی  هونت اوراق ، شناسائی کارت زا عکسبرداری - 831 ماده

 ممههور  بانهد  شود اصل با اشتباه موجب که صورتی در مشابه مدارک وسانر وعمومی

 غیهر  در ، میباشهد  عکس نا رونوشت مدارک آن دهد نشان که باشد عالمتی نا مهر به

 مهدارک  اننگونهه  کننهدگان  تهیهه  و میشهود  محسهوب  جعهل  فهوق  عمهل  صهورت  ان 

 بهه  خسهارت  جبهران  بهر  عهالوه  "عامهدا  "عالمها  اصلی بجای آنها از کنندگان فادهواست

 محکهوم  نقهدی  جهزای  رنهال  میلیهون  دوازده تا سه به نا و سال دو تا ماه ش  از حبس

 . شد خواهند

 از دنگهری  خودناشهخص  معافیهت  برای دنگری توسط نا "شخصا هرکس - 835 ماده

 طبیهب  اسه   بهه  پزشهکی  گواهی دادگاه به  تقدن برای نا وظیفه نظام نا دولت خدمت

 نقهدی  جهرای  رنهال  میلیهون  شه   تا سه به نا نکسال تا ماه ش  از حبس به کند جعل

 . شد خواهد محکوم
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 ورودی کنکهور  از اع  آزمونها از نک هر اصلی داوطلب جای به هرکس - 481 ماده

 دانشهجو  اعهزام  ، معل  تربیت مراکز ، دانشسراها ، عال آموزش موسسات و دانشگاهها

 دبیرسهتا  امتحانهات  نها  مزبور واحدهای نهانی و داخلی امتحاانات نا کشور از خارج به

 حسهب  نمانهد  شهرکت  امتحهان  جلسهه  در  غیرو و نها هنرستا و راهنمانی مدارس ، نها

 تانهک  ههزار  دونسهت  به انتظامی و اداری مجازات بر عالوه داوطلب و مرتکب مورد

 . شد خواهد محکوم نقدی جزای رنال میلیون

 شهده  تعیهی   مجهازات  حداقل فصل ان  در وتزونر جعل به شروع مجازات - 849 ماده

 (فرمانید مراجعه جرم به شروع بخ  به بیشتر اطالعات برای.) بود خواهد مورد همان

 هاازامتاكن  نوشتته  سترقت  و پلمت   و مهتر  شكستن يا محو - ششم فصل

 (اسالمی زاتمجا قانون کتاب به شود مراجعه):دولتي

 کتاب به شود مراجعه):مقصرين واخفاي قانوني محبوسين فرار - هفتم فصل

 (اسالمی مجازات قانون

 کهه  را کسهی  نها  کهرده  فهرار  و شده دستگیر "قانونا که را شخصی هرکس - 883 ماده

 نها  کنهد  مخفهی  اسهت  شهده  او دستگیری به امر "قانونا و جرمی ارتکاب به است مته 

 - شد خواهد مجازات ذنل ترتیب به کند فراه  ار او فرار وسانل

 واطراف نفس قصاص نا صلب نا رج  نا اعدام به محکوم فرارکرده که کسی چنانچه

 سه تا نک از حبس ، فرار در او کننده ناکمک کننده مخفی مجازات بوده ند ناقطع و

 نا عداما آن مجازات که بوده جرمی به مته  نا دائ  حبس به محکوم اگر و است سال

 حهاالت  سهانر  در و شهد  خواههد  حهبس  سهال  دو تها  مهاه  شه   به محکوم است صلب

 . بود خواهد حبس سال نک تا ماه نا مرتکب مجازات
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 مجهازات  قهانون  کتهاب  بهه  شهود  مراجعهه ):ومشاغل عناوين غصب - هشتم فصل

 (اسالمی

 :فرهنگي ، تاريخي اموال تخريب - نهم فصل

 ههای  مجموعهه  و هها  محوطهه  ، امهاک   ، ابنیهه  از تیقسهم  نا تمام به هرکس - 885 ماده

 نها  ، اسهت  رسهیده  ثبت به انران ملی آثار فهرست در که مذهبی نا تارنخی - فرهنگی

 در موجود نا منصوب ونقوش خطوط و لوازم و اشتیاا ، تاسیسات ، ملحقات ، تزئینات

 ، باشهد  یمهذهب  نها  تهارنخی  - فرهنگهی  حیثیهت  واجد نیز "مستقال که ، مذکور اماک 

 سهال  ده الهی  نهک  از حهبس  بهه  وارده خسهارات  جبهران  بهر  عالوه آورده وارد خرابی

 . شود می محکوم

 فرهنگهی  ، تهارنخی  اموال آوردن بدست قصد به وکاه  حفاری هرگونه - 819 ماده

 نفهع  بهه  مکشهوفه  اشهیاا  ضهبط  و سال سه تا ماه ش  از حبس به ومرتکب بوده ممنوع

 شود می محکوم دولت نفع به حفاری ادوات و آالت و ورکش فرهنگی میراث سازمان

 ثبهت  بهه  ملهی  آثهار  فهرسهت  در که تارنخی های ومحوطه دراماک  حفاری چنانچه.  

 اشهیاا  ضهبط  بهر  عالوه گیرد صورت مذهبی اماک  و متبرکه بقاع در نا ، است رسیده

 . ودمیش محکوم مقرر مجازات حداکثر به مرتکب حفاری ادوات و وآالت مکشوفه

 شخصی ملک ، موردموردتخرنب که صورتی در فصل ان  موارد کلیه در - 812 ماده

 مواد در مقرر مجازاتهای از باشد اطالع بی ملی آثار عنوان به آن ثبت از مالک و بوده

 . بود خواهد معاف فوق

 :دولتي مامورين و مقامات تقصيرات - دهم فصل

 قهانون  بهرخالف  کهه ( پلهیس  ماننهد )ولتهی د مهامورن   و مقامات از نک هر - 810 ماده

 اساسهی  قهانون  در مقهرر  حقهوق  از را آنهان  نها  کند سلب را ملت افراد شخصی آزادی
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 دولتهی  مشاغل از سال پنج تا سه محرومیت و خدمت از برانفصال عالوه نماند محروم

 . شد خواهد محکوم سال سه تا ششماه از حبس به

 نها  توقیف قانون برخالف ذنصالح مامورن  گردن نا قضائی مقامات هرگاه - 818 ماده

 انفصهال  بهه  نماننهد  صهادر  را کسهی  مجرمیت قرار نا جزائی تعقیب نا بازداشت دستور

 خواهنهد  محکوم سال پنج مدت به دولتی مشاغل از ومحرومیت قضائی سمت از دان 

 . شد

 دولتههی مههامورن  و مسههتخدمی  و منصههبان صههاحبت از هرنههک چنانچههه - 811 مههاده

 اجهرای  واز نمهوده  استفاده سوا خود مقام از باشد که ومقامی رتبه هر در هردارنهاوش

 قضهائی  مقامات اوامر نا احکام اجرای نا و مملکتی قوانی  اجرای نا دولتی کتبی اوامر

 نماندبهه  جلهوگیری  باشهد  شهده  صهادر  قهانونی  مقامهات  طهرف  از که امری هرگونه نا

 . خواهدشد محکوم جسالپن تا نک از دولتی خدمات از انفصال

 آنکهه  بهرای  دولتهی  قضهائی  غیر نا قضائی ومامورن  مستخدمی  از نک هر - 815 ماده

 نها  قصهاص  بهر  عهالوه  نمانهد  بهدنی  وآزار اذنهت  را او کنهد  اقهرار  به مجبور را متهمی

 چنانچهه  و میگهردد  محکهوم  سهال  سهه  تها  ازششماه حبس به مورد حسب دنه پرداخت

 مهذکور  حهبس  مجهازات  به دهنده دستور فقط باشد دهدستوردا خصوص دران  کسی

 و قاتهل  مجازات مباشر کند فوت آزار و اذنت بواسطه مته  واگر شد خواهد محکوم

 . داشت خواهد را قتل مجازات آمر

 خهدمت  کهه  کسی نا غیرقضائی نا قضائی ومامورن  مستخدمی  از نک هر - 850 ماده

 رضهای  و اجازه بدون کسی منزل به قانونی ترتیب بدون باشد شده ارجاع او به دولتی

 مگهر  شهد  خواههد  محکهوم  سهال  نک تا ماه نک از حبس به شود داخل منزل صاحب

 مکهره  است داشته را حک  صالحیت که خود روسای از نکی امر به نماند ثابت اننکه
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 حه   در مزبهور  مجهازات  صهورت  ان  در که است کرده اقدام ، بوده او امر اطاعت به

 آن مجازات باشد نیز دنگری جرم وقوع سبب نا مرتکب اگر و شد خواهد اجراا آمر

 حهداکثر  بهه  آمهر  نها  مرتکهب  شود واقع شب در عمل ان  چنانچه و دند خواهد نیز را

 . خواهدشد محکوم مقرر مجازات

 بهدون  آنهها  غیهر  نها  مسل  نیروهای نا دولتی مامورن  نا مقامات از هرکس - 853 ماده

 اشهخاص  توقیهف  نا جلب قانون در که مواردی غیر در حیتدارصال مقامات از حکمی

 بهه  نمانهد  مخفهی  محلهی  در عنفها  نا کند حبس نا توقیف را شخصی ، نموده تجونز را

 . شد خواهد محکوم رنال میلیون هجده تا ناازش  نقد جزای نا حبس سال سه تا نک

 مکهانی  فهوق  مهاده  در مهذکور  جرم ارتکاب برای اطالع و عل  با که کسی - 854 ماده

 تها  مهاه  سهه  از حبس مجازات به باشد نموده مرتکب با معاونت طرن  بدن   کرده تهیه

 رنهال  میلیهون  شه   تها  رنهال  ههزار  پانصهد  و میلیهون  نک از نقدی جزای نا سال نک

 . خواهدشد محکوم

 قهانون  کتهاب  بهه  شهود  مراجعهه ):وكالهبترداري  ربتا  و ارتشاء - يازدهم فصل

 (اسالمی مجازات

 معهی   دادگاه توسط اننکه از اع  وکارشناسان ممیزان و داوران از نک هر - 855 دهما

 طهرفی   از نکهی  نفهع  به مال نا وجه اخذ مقابل در چنانچه ، طرفی  توسط نا باشد شده

 سه از نقدی مجازات نا سال دو تا ماه ش  از حبس به نماند تصمی  اتخاذ نا اظهارنظر

 نفهع  بهه  مهودی  مجهازات  عنهوان  به است گرفته آنچه و محکوم رنال میلیون دوازده تا

 . شد خواهد ضبط دولت

 ، قهرض  ، بیهع  قبیهل  از قهراردادی  ههر  نفرتحهت  چند نا و بی  تواف  نوع هر - 828 ماده

 و نماند معامله موزون و مکیل جنس همان با اضافه شرط با را جنسی آن امثال و صل 
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 مهرتکبی   میشهود  شهناخته  جرم و محسوب ربا نماند درنافت ، پرداختی مبلغ بر زائد نا

 بهه  مهال  صهاحب  به اضافه رد بر عالوه آنها بی  واسطه و گیرنده ربا ، دهنده ربا از اع 

 جرای بعنوان ربا مورد مال معادل ونیز شالق ضربه(  14)  تا و حبس سال سه تا ششماه

 . میگردند محکوم نقدی

 حهوائج  نها  او ههوس  و ههوی  نها  خصیش نفس ضعف از استفاده با هرکس - 821 ماده

 قبیل از غیرتجاری نا تجاری از اع  سندی نا نوشته او ضرر به رشید غیر افراد شخصی

 موجب که ای نوشته هرگونه نا و حساب مفاصا و قب  ، حواله ، چک ، سفته ، برات

 نمانهد  تحصهیل  بهرنحهو  میشود دنگر شخص هر نا سند گیرنده ذمه نابرائت وی التزام

 تهاده  میلیهون  نهک  از و سهال  دو تها  ششهماه  از حبس به مالی خسارات جبران بر هعالو

 بر قیمومت نا وصانت نا والنت مرتکب واگر میشود محکوم نقدی جزای رنال میلیون

 سال هفت تا سه از مالی خسارات جبران بر عالوه وی مجازات باشد داشته شخص آن

 . بود خواهد حبس

 قانون کتاب به شود مراجعه):قانوني وظايف جامان از امتناع - دوازدهم فصل

 (اسالمی مجازات

 بهه  شهود  مراجعهه ):دولت به نسبت دولتي مامورين تعديات - سيزدهم فصل

 (اسالمی مجازات قانون کتاب

 قانون کتاب به شود مراجعه):دولت مامورين به نسبت تمرد - چهاردهم فصل

 (اسالمی مجازات

 :اشخاص حرمت هتك - پانزدهم فصل
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 حهد  موجب چنانچه رکیک الفاظ واستعمال فحاشی قبیل از افراد به توهی  - 105 ماده

 رنهال  میلیهون  نهک  تها  ههزار  ناپنجهاه  و ضربه(  14)     تا شالق مجازات به نباشد قذف

 . بود خواهد نقدی جزای

 بهه  شهود  مراجعهه ):جترايم  ارتكتاب  براي تباني و اجتماع - شانزدهم فصل

 (المیاس مجازات قانون کتاب

 :اطفال و اشخاص عليه جرايم - هفدهم فصل

 در کننهدگان  شهرکت  از هرنهک  نماننهد  منازعهه  نکدنگر با ای عده هرگاه - 118 ماده

 : میشوند محکوم زنر مجازات به مورد حسب نزاع

 0 سال تاسه نک از حبس شودبه قتل به منتهی نزاع که صورتی در - 1

 0 سال تاسه نک از حبس به شود عضو نقص به منتهی که صورتی در - 9

 . نکسال تا ماه سه از حبس به شود جرح و ضرب به منتهی که صورتی در - 3

 انه   مشهمول  شود داده تشخیص مشروع دفاع ، شخص اقدام صورتیکه در - 1 تبصره

 . بود نخواهد ماده

 نخواههد  مهورد  حسهب  دنه نا قصاص مقررات اجرای مانع فوق مجازاتهای - 9 تبصره

 . شد

 به اقدام نا مباالتی بی نا احتیاطی بی واسطه به عمد غیر قتل که صورتی در - 111 دهما

 واقهع  نظامهات  رعانهت  عهدم  سهبب  به نا است نداشته مهارت آن در مرتکب که امری

 از مطالبهه  صهورت  در دنهه  پرداخهت  بهه  نیهز  و سال سه تا نک از حبس به مسبب شود

 . باشد مح  خطای کهانن مگر شد خواهد محکوم دم اولیای ناحیه

 . گردد نمی رانندگی تصادف اثر در عمد غیر قتل شامل ماده ان  مقررات - تبصره
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 کند نمانی قدرت نا تظاهر دنگر اسلحه نوع هر نا و چاقو وسیله به هرکس - 111 ماده

 گالونهز  کسهی  بها  نها  دههد  قهرار  تهدنهد  نا اخاذی نا اشخاص مزاحمت وسیله را آن نا

(  14)  وتها  دوسهال  تا ماه ش  از حبس به نباشد محارب مصادن  زا صورتیکه شوددر

 .    خواهدشد محکوم شالق ضربه

 موجب افراد به ناتعرض متعارف غیر حرکات نا جنجال و هیاهو با هرکس - 115 ماده

 بهه  دارد بهاز  وکهار  کسهب  رااز مهردم  نها  گردد عمومی وآرام  وآسان  نظ  اخالل

 . شد خواهد محکوم شالق ضربه(  14)  اوت سال نک تا ماه سه از حبس

 با نا بشود زنان نا اطفال نامزاح  متعرض معابر نا عمومی اماک  در هرکس - 112 ماده

 شه   تا دو از حبس به نماند توهی  آنان به حیثیت و شوون مخالف حرکات و الفاظ

 . شد خواهد محکوم شالق ضربه(  14)  وتا ماه

 توطئهه  درنتیجهه (  115)  و(  111)  و(  111)  درمهواد  رمهذکو  جهران   هرگاه - 190 ماده

 محکهوم  مقهرر  مجهازات  حهداکثر  به مرتکبی  از نک هر شود واقع جمعی ودسته قبلی

 . شد خواهد

 بهه  دنگر منظور هر به نا انتقام قصد به نا مال نا وجه مطالبه قصد به هرکس - 191 ماده

 بربانهد  را شخصی دنگری توسط نا "شخصا دنگر نحو هر به نا حیله نا تهدند نا عنف

 سه   کهه  صهورتی  در شهد  خواهد محکوم سال پانزده تا پنج از حبس به کند مخفی نا

 نها  پهذنرد  انجام نقلیه وسانل توسط ربودن نا باشد تمام سال پانزده از کمتر علیه مجنی

 تعیهی   مجهازات  حهداکثر  به مرتکب شود وارد حیثیتی نا جسمی آسیب علیه مجنی به

 نیهز  جهرم  آن مجهازات  به دنگر جران  ارتکاب صورت در و شد خواهد محکوم شده

 . میگردد محکوم
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 به بیشتر اطالعات برای.)است حبس سال پنج تا سه ربودن به شروع مجازات - تبصره

 ( فرمانید مراجعه جرم به شروع بخ 

 خهود  مهال  نها  عهرض  نها  نفهس  از دفاع مقام در هرگاه ضرب و وجرح قتل - 198 ماده

 شهود  نمهی  مجهازات  مرتکب ذنل مواد رعانت با شود واقع دنگری شخص نا مرتکب

 . است میکرده تهدند را مرتکب که باشد خطری با متناسب دفاع اننکه بر مشروط

 کهه  اسهت  اجهرا  قابهل  صورتی در غیر مال از دفاع مورد در ماده ان  مقررات - تبصره

 . نماند استمداد مال صاحب بودنا کننده دفاع عهده به غیر مال حفاظت

 محسهوب  مهال  نها  عرض نا نفس بر جرم قانون مطاب  که فعلی هر مورد در - 191 ماده

 نها  نفهس  از دفاع برای مقاومت صادرگرددهرگونه دولتی مامورن  از اننکه ولو میشود

 . بود خواهد جانز مال نا عرض

 : که است صادق مواقعی در دفاع - 191 ماده

 . باشد معقول قرائ  به مستند مال نا ناموس نا عرض ان نفس برای خوف - الف

 . باشد حمله با متناسب دفاع - ب

 . نباشد میسر نجات برای آسانتری وسیله هرگونه نا دولتی قوای به توسل - ج

 مهوقعی  در دادگسهتری  دنگرضابطی  و انتظامی نیروهای مقابل در مقاومت - 195 ماده

 اشهخاص  هرگهاه  ولهی  شهود  نمهی  محسهوب  دفهاع  باشند خود وظیفه انجام مشغول که

 باشد آن خوف موجود وقرائ  ادله حسب وبر شوند خارج خود حدودوظیفه از مزبور

 صهورت  انه   در گردد مال نا عرض به تعرض نا جرح نا قتل موجب آنها عملیات که

 . است جانز نیز آنها مقابل در دفاع

 باشهد  قتهل  بهه  متوقهف  دفهاع  کهه  آن شهرط  بهه  عمهدی  قتهل  ذنل موارد در - 192 ماده

 - داشت نخواهد مجازات
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 خهود  ناموس هتک از نادفاع شدند آزار نا شدند جرح و ضرب نا قتل از دفاع - الف

 . اقارب و

 عنف و اکراه به دنگری ناموس و عرض هتک صدد در که کسی مقابل در دفاع - ب

 . برآند

 . برآند او مال ان انسان ربودن و سرقت صدد در که کسی مقابل در دفاع - ج

 :عمومي اخالق و عفت ضد جرايم - هجدهم فصل

 روابهط  مرتکهب  ، نباشهد  زوجیهت  علقهه  آنهها  بهی   کهه  مردی و زن هرگاه - 131 ماده

 تها  شالق به ، شوند... و( بوسیدن)تقبیل قبیل از زنا از غیر عفت منافی عمل نا نامشروع

 فقهط  باشهد (اجبار) واکراه( زور)عنف با عمل اگر و شد خواهند محکوم ضربه نودونه

 . شود می تعزنر کننده اکراه

 نماند حرامی عمل به تظاهر معابر و عمومی واماک  انظار در "علنا هرکس - 135 ماده

 محکهوم  شهالق  ضهربه (  14)  تها  نها  تادومهاه  روز ده از حهبس  بهه  عمهل  کیفر بر عالوه

 باشد نمی کیفر دارای عمل آن نفس که شود عملی مرتکب که صورتی در و میگردد

(  14)  تها  نها  مهاه  دو تا روز ده از حبس به فقط نماند دار جرنحه را عمومی عفت ولی

 . شد خواهد محکوم شالق ضربه

 از حبس به شوند ظاهر عمومی وانظار معابر در شرعی حجاب بدون که زنانی - تبصره

 خواهنهد  محکهوم  نقهدی  جزای رنال هزار پانصد تا هزار پنجاه از ونا ماه دو تا روز ده

 .  شد

(  الهف )  بند مورد میشوندودر محکوم سال ده تا نک از حبس به زنر افراد - 132 ماده

 : شد خواهد بسته دادگاه نظر با موقت طور به مربوطه محل ، مقرر مجازات بر عالوه

 . کند اداره نا دانر فحشا ونا فساد مرکز که کسی - الف
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 . نماند فراه  را آن موجبات نا نموده تشون  فحشا نا فساد به را مردم که کسی -  ب

 کهردن  جمهع   و تشون  و مکان کردن دانر)قوادی عنوان فوق عمل بر هرگاه - تبصره

 . میگردد محکوم نیز قوادی حد به مذکور مجازات بر عالوه نماند صدق...(و زنا برای

 میلیهون  نک از نقدی جزای و سال نک تا ماه سه از حبس به ذنل اشخاص - 140 ماده

 مجازات دو نا نک به نا شالق ضربه(  14)  تا و رنال میلیون ش  تا پانصدهزاررنال و

 : شد خواهند محکوم مذکور

 ، عالنه   ، اعالنات ، مطبوعات ، تصاونر ، نقاشی ، گراور ، طرح نا نوشته هرکس - 1

 نماند دار حهجرن را عمومی واخالق عفت که چیز هر کلی بطور نا و نوارسینما ، فیل 

 و تجارت برای نا بسازد نا گذارد انظارعمومی ومعرض نمان  به توزنع تجارت برای

 .نگاهدارد توزنع

 وارد دنگهری  وسهیله  به  نا "شخصا فوق اهداف منظور به را مذکور اشیاا هرکس - 9

 دنگر معامله هرقس  نا و تجارت واسطه نا متصدی انحاا از نحوی به نا و کند صادر نا

 . نماند مال آنهاتحصیل دادن کرانه از نا دشو

 نحوی به اشیاا آن ترونج ونا فوق در مذکور اشیای معامله به تشون  برای هرکس - 3

 را آن آوردن بدسهت  محهل  نها  و فوق ممنوعه اعمال از نکی فاعل نا و اعالن انحاا از

 . نماند معرفی

 اشهخاص  بهرای  دنگهر  ابراتیمخ دستگاههای نا تلف  وسیله به کسی هرگاه - 141 ماده

 بهه  مرتکهب  ، مخهابرات  شرکت خاص مقررات اجرای بر عالوه نماند مزاحمت انجاد

 . شد خواهد محکوم ماه ش  تا نک از حبس

 :خانوادگي تكاليف حقوق ضد بر جرايم - نوزدهم فصل
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 ندههد  تمکهی   صورت رادر خود زن نفقه مالی استطاعت داشت  با هرکس - 149 ماده

 نهک  و مهاه  سهه  از اورا دادگهاه  نماند امتناع النفقه واجب اشخاص سانر نفقه هتادن نااز

 . نماند می محکوم حبس ماه پنج تا روز

 که دختری با مردی چنانچه است ممنوع ولی اذن بدون بلوغ از قبل ازدواج - 141 ماده

 آن ذنهل  تبصهره  و مهدنی  قهانون ( 1041)  مهاده  مقهررات  خهالف  بر نرسیده بلوغ حد به

 . گردد می محکوم سال دو تا ماه ازش  تعزنری حبس به نماند زدواجا

 قهانون  کتهاب  به شود مراجعه) :سر افشاء و دروغ شهادت و قسم - بيستم فصل

 (اسالمی مجازات

 (: تعزيري  لحاط از:)غير مال ربودن و سرقت - ويكم بيست فصل

 ذنهل  شهرط  پهنج  مامت به مقرون ولی نباشد حد شرانط جامع سرقت هرگاه - 181 ماده

 ضربه(  14)  وتا حبس سال بیست تا پنج از مرتکب باشد

 . گردد می محکوم شالق

 . باشد شده واقع شب در سرقت - 1

 . باشند بیشتر نا نفر دو سارقی  - 9

 . باشند بوده مخفی نا ظاهر سالح حامل آنها از نفر ناچند نک - 3

 کهار  بهه  سهاختگی  کلید نا شکسته را( در و قفل و حصار)حرز نا رفته باال دنوار از - 4

 خهود  حقیقهت  خالف بر نا کرده اختیار را دولت مستخدم لباس نا عنوان اننکه نا برده

 توابهع  نها  سهکنی  برای مهیا نا سکنی محل که جانی در نا کرده قلمداد دولتی مامور را

 . باشند کرده سرقت است آن

 . باشند کرده تهدند نا آزار را کسی سرقت ضم  در - 8
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 ماه سه از حبس به باشد مسل  سارق نا و باشد آزار به مقرون سرقت هرگاه - 189 ماده

 باشهد  شهده  واقهع  نیهز  حرجهی  اگهر  و میشود محکوم ضربه(  14)  تا شالق و سال ده تا

 . گردد می محکوم ماده ان  در مذکور مجازات حداکثر به جرح مجازات بر عالوه

 در شهود  راهزنهی  مرتکهب  انحهاا  از نحهوی  بهه  شهوارع  و راهها در هرکس - 183 ماده

)  تها  شالق و حبس سال نزده پا  تا سه به نباشد صادق او بر محارب عنوان که صورتی

 . شود می محکوم ضربه(  14

 الاقهل  باشند نابیشتر نفر دو سارقی  و باشد شده واقع شب در سرقت هرگاه - 184 ماده

 اسهلحه  حامهل  بهر  کهه  صهورتی  در باشهد  مخفهی  نا ظاهر سالح حامل آنان از نفر نک

 و سهال  پهانزده  تها  پهنج  از حهبس  مرتکبان نا مرتکب جزای نکند صدق محارب عنوان

 . باشد می ضربه(  14)  تا شالق

 :اكراه و تهديد - ودوم بيست فصل
 شهرفی  نها  نفسی ناضررهای قتل تهدندبه نحو هر به را دنگری کسی هرگاه - 112 ماده

 واسطه ان  به اننکه از اع  ، نماند او بستگان خودنا به نسبت سری افشاا به نا و مالی نا

 بهه  باشهد  ننمهوده  نها  نمهوده  را فعلهی  ترک نا امر انجام تقاضای نا مال نا وجه تقاضای

 . خواهدشد محکوم سال دو تا ازدوماه زندان نا ضربه(  14)  تا شالق مجازات

 (اسالمی مجازات قانون کتاب به شود مراجعه):ورشكستگي - وسوم بيست فصل

 مجهازات  قانون کتاب به شود مراجعه):امانت در خيانت - وچهارم بيست فصل

 (اسالمی

 :حيوانات و اموال واتالف وتخريب احراق - پنجم و بيست فصل

 بطهور  و انبهار  نا کارخانه نا هواپیما نا کشتی نا بنا نا عمارت "عمدا هرکس - 118 ماده

 محصهول  نهوع  ههر  نها  خهرم   نها  جنگهل  نا سکنی برای معد نا مسکونی محل هر کلی
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 پنج تا دو از حبس به بزند آت  را دنگری به متعل  باغهای نا اشجارنامزارع نا زراعی

 . شود می محکوم سال

 ش  از حبس به بزند آت  را دنگری به متعل  و منقول اشیاا سانر هرکس - 111 ماده

 . شد خواهد محکوم سال سه تا ماه

 نمانهد  تخرنب را دنگری به متعل  غیرمنقول نا منقول اشیاا "عمدا هرکس - 111 ماده

 سهه  تها  مهاه  شه   از حبس به کاراندازد از نا و نماند تلف "بعضا نا "کال نحو هر به نا

 . شد خواهد محکوم سال

 واقهع  منفجره مواد وسیله به(  111)  و(  111)  مواد در مذکور جران  هرگاه - 115 ماده

 .  است حبس سال دوتاپنج مرتکب مجازات اشدب شده

 نها  دنگری به متعل  گوشت حالل حیوان ضرورت بدون و عمد به هرکس - 112 ماده

 نها  مسهموم  نها  بکشهد  را است شده اعالم ممنوع دولت توسط آنها شکار که حیواناتی

 میلیون نک از نقدی جزای نا ماه ش  تا روز ونک نود از حبس به کند ناقص نا تلف

 . شد خواهد محکوم رنال میلیون سه تا رنال هزار پانصد و

 صهید  نها  شهکار  بهه  اقهدام  قهانونی  مجهوز  وبدون مقررات برخالف هرکس - 150 ماده

 نها  و سهال  سهه  تها  مهاه  سهه  از حبس به نماند شده حفاظت وحشی جانوران و حیوانات

 . شد هدخوا محکوم رنال میلیون هیجده تا رنال میلیون ونی  نک از نقدی جزای

 کسی تخلستان نا میوه باغ نا تاکستان نا بچراند را دنگری محصول هرکس - 154 ماده

 آبهی  قطهع  نا سرقت واسطه به نا نماند درو و قطع را دنگری محصول نا کند خراب را

 آن تضهییع  باعه   نها  کنهد  خشهک  دنگهر  وسانل و اقدامات با نا است آن به متعل  که

 تا وشالق سال سه تا ماه ش  از حبس به بیاندازد ستفادها از را دنگری آسیاب نا بشود

 . شود می محکوم ضربه(  14) 
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 "عالمها  سهبزرا  فضهای  گسهترش  قهانون  نهک  ماده موضوع درختان هرکس - 151 ماده

 آورد فهراه   را آنهها  رفهت   بهی   از موجبهات  نها  قطهع  مذکور قانون برخالف و "عامدا

 سهال  سهه  تها  ماه ش  از تعزنری حبس هب مورد حسب وارده خسارت جبران بر عالوه

 . شد خواهد محکوم رنال میلیون تاهجده میلیون سه از نقدی جزای ونا

 ههای  شهبکه  قبیهل  از عمهومی  مورداسهتفاده  تاسیسات و وسانل در کس هر - 151 ماده

 و فرکهانس  مراکهز  و وتلفه   تلگهراف  و پسهت  ، گهاز  ، نفهت  ، بهرق  ، فاضالب و آب

 کانال و ازسد اع  آنها به مربوط ومتعلقات وتلونزنون رادنو و(  مخابرات)  ماکروونو

 کابلههای )  مخهابرات  و نیهرو  انتقهال  وخطهوط  بهرق  ونیروگاههای کشی لوله وانشعاب

 نها  هزننهه  بهه  کهه  آنهها  وانتقهال  وتوزنهع  تولید دستگاههای و(  نوری نا زمینی نا هوای

 بخه   توسهط  نها  یدولته  غیهر  بخه   و دولهت  مشهترک  سهرمانه  بها  نها  دولهت  سرمانه

 و راننهدگی  و راهنمانی عالئ  در وهمچنی  شده انجاد عمومی استفاه برای خصوصی

 و شهوارع  نها  فهوق  تاسیسهات  تهامی   نها  اشخاص جان حفظ منظور به که عالئمی سانر

 نوع هر نا کارانداخت  از نا حرن  انحاد نا تخرنب مرتکب ، است شده نصب ها جاده

 بهه  باشهد  عمهومی  وامنیهت  نظه   در اخالل او منظور کهآن بدون شود دنگر خرابکاری

 . شد خواهد محکوم سال ده تا ماه سه از حبس

 . است حبس سال سه تا نک فوق جرائ  به شروع مجازات - 9 تبصره

 آلهوده  قبیهل  از شهود  شهناخته  عمهومی  بهداشهت  علیه تهدند که اقدامی هر - 155 ماده

 فضهوالت  بهداشهتی  غیهر  دفهع  ، آلهوده  آشهامیدنی  آب توزنع نا آشامیدنی آب کردن

 در زبالهه  ، هها  رودخانهه  در کننهده  مسهموم  مهواد  رنخهت   ، زانهد  ومواد دامی و انسانی

 خانه تصفیه آب پس نا خام فاضالب غیرمجاز استفاده ، دام غیرمجاز کشتار و خیابانها
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 قهوانی   طبه   چنانچهه  ومرتکبی  مباشد ممنوع کشاورزی مصارف برای فاضالب های

 . خواهندشد محکوم سال نک تا حبس به نباشند شدندتری مجازات مشمول خاص

 :غير وامال  منازل حرمت هتك - وششم بيست فصل

 اعه   اسهت  دنگهری  درتصهرف  که شود ملکی داخل غلبه و قهر به هرکس - 121 ماده

 اخطهار  از بعهد  ولی نبوده غلبه و قهر به ورود ابتای در نا نباشد نا باشد محصور ازآنکه

 مهاه  ش  تا نک به مورد حسب تجاوز رفع بر عالوه باشد مانده وغلبه قهر به تصرفم

 آنهها  از نکهی  الاقهل  و بهوده  بیشهتر  نها  نفر دو مرتکبی  هرگاه. شود می محکوم حبس

 . شد خواهند محکوم سال سه تا نک از حبس به باشد سالح حامل

 رفهع  بهر  نهدعالوه ک تصهرف  غلبهه  و قههر  بهه  را دنگهری  ملک کسی هرگاه - 129 ماده

 . شد خواهد محکوم سال نک تا ماه سه از حبس به تجاوز

 مجهازات  به شود وارد تهدند نا عنف به دنگری مسک  نا منزل در هرکس - 124 ماده

 نها  نفهر  دو مرتکبی  که صورتی در و شد خواهد محکوم حبس سال سه تا ماه ش  از

 محکوم سال ش  تا نک از حبس به باشد سالح آنهاحامل از نکی والاقل بوده بیشتر

 . شوند می

 باشهد  شهده  واقهع  درشهب (  123)  و(  129)  مهواد  در مذکور جرائ  چنانچه - 128 ماده

 . شود می محکوم مجازات حداکثر به مرتکب

 کتاب به شود مراجعه) :حرمت هتك و توهين و افتراء - وهفتم بيست فصل

 (اسالمی مجازات قانون

 و وقماربتازي  الكلتي  مشتروبات  استعمال به تجاهر - وهشتم بيست فصل

 :ولگردي
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 عمههومی ومجههامع ومعههابر درامههاک  علنههی نحههو بههه  و  متجههاهرا هههرکس - 101 مههاده

 ش  تا دو به خمر شرب شرعی حد اجرای بر عالوه ، نماند استعمال الکلی مشروبات

 . شود می محکوم تعزنری حبس ماه

 شه   تها  سهه  به کند نگهداری نا حمل ان بخرد را الکلی مشروبات هرکس - 109 ماده

 .  شود می محکوم شالق ضربه(  14)  تا نا و حبس ماه

 دههد  قرار فروش درمعرض نا بفروشد نا بسازد را الکلی مشروبات هرکس - 103 ماده

)  تها  و حبس سال نک تا ماه سه به قراردهد دنگری اختیار در نا کند وارد خارج از نا

 نها  نقهدی  جهزای  رنال میلیون ش  تا هزار پانصد و میلیون نک از و شالق ضربه(  14

 . شود می محکوم آنها از مورد دو نا نک

 دعهوت  آنجها  به را مردم نا باشد کرده دانر خمر شرب برای محلی هرکس - 104 ماده

 ههزار  پانصد و میلیون نک از نا و شالق ضربه(  14)  و حبس سال دو تا ماه سه به کند

 کهه  صورتی ودر شد خواهد محکوم آنها دو هر نا نقدی جزای رنال میلیون دوازده تا

 . خواهدشد محکوم مجازات حداکثر به شود مرتکب را مورد دو هر

 و حهبس  مهاه  ش  تا نک به آن مرتکبی  و ممنوع ای باهروسیله قماربازی - 108 ماده

 دو رهه  بهه  قماربهازی  بهه  تجاهر صورت ودر شوند می محکوم شالق ضربه(  14)  تا نا

 . گردند می محکوم مجازات

 نهها ناحمههل بخههرد را قماربههازی بههه مخصههوص وسههانل و آالت هههرکس - 101 مههاده

 ههزار  پانصهد  و میلیهون  تانهک  هزار پانصد تا نا حبس ماه سه تا نک به کند نگهداری

 . شود می محکوم نقدی جزای رنال

 در نها  بفروشهد  نا بسازد را قماربازی به مخصوص وسانل و آالت کس هر - 101 ماده

 تها  ماه سه به دهد قرار دنگری کندنادراختیار وارد ازخارج نا دهد قرار فروش معرض



 دانستنیهای حقوقی دانش آموز 

 
57 

 محکوم نقدی جزای رنال میلیون ش  تا هزار پانصد و میلیون نک و حبس سال نک

 . شود می

 بهه  نمانهد  دعهوت  آنجها  به قمار برای را مردم نا کند دانر قمارخانه هرکس - 105 ماده

 نقهدی  جهزای  رنهال  میلیهون  دوازده تها  میلیهون  سهه  از نها  و حهبس  سال دو تا ماه ش 

 . شود می محکوم

 الکلهی  مشهروبات  صهرف  بهرای  معد اماک  نا ها قمارخانه در که اشخاصی - 110 ماده

 ان  کننده دانر به انحاا از نحوی نابه کنند خدمت قبول(  108)  و(  101)  مواد موضوع

 دارند را جرم در مباشر مجازات و شوند می محسوب معاون نمانند کمک اماک  قبیل

 را مجهازات  معهاون  تاثیرعمهل  میهزان  و واحهوال  اوضهاع  بهه  نظر تواند می دادگاه ولی

 .دهد تخفیف

 راه انه   واز باشد داده قرار خود پیشه را کالشی نا( گدانی)تکدی هرکس - 119 ماده

 و شهد  خواههد  محکهوم  ماه هس تا نک از حبس به نماند ولگردی نا نماند معاش امرار

 کلیهه  مهذکور  مجهازات  بهر  عهالوه  شود فوق عمل مرتکب مالی توان وجود با چنانچه

 . شد خواهد مصادره است آورده بدست وکالشی تکدی طرن  از که اموالی

 :رانندگي تخلفات از ناشي جرايم - ونهم بيست فصل

 عهدم  نها  دولتهی  نظامهات  رعانهت  عهدم  نا مباالتی بی نا احتیاطی بی هرگاه - 114 ماده

 موتوری وسیله متصدی نا(  هوانی نا آبی نا زمینی نقلیه وسائط از اع )  راننده مهارت

 پرداخهت  بهه  نیز و حبس سال سه تا ماه ش  به مرتکب شود عمدی غیر قتل به منتهی

 . شود می محکوم دم اولیای ناحیه از مطالبه صورت در دنه

 وقهوع  موقع در موتوری وسانل متصدی نا راننده اههرگ موادفوق مورد در - 115 ماده

 زنهادتراز  نها  نداشهته  پروانه نا( باشد خورده اور سکر مواد نا مشروب)بوده مست جرم
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 و نقهص  وجهود  بها  را موتهوری  دسهتگاه  آنکهه  نا است کرده می حرکت مقرر سرعت

 پیهاده  عبهور  برای که هانی محل در نا انداخته کار به تصادف در موثر مکانیکی عیب

 کهه  هانی محل از نا و ننماند الزم مراعات ، است شده گذارده مخصوص عالمت رو

 مجهازات  حداکثر سوم دو از بی  به نموده رانندگی است گردنده ممنوع آن از عبور

 فهوق  مجهازات  بهر  عهالوه  تواند می دادگاه.   شد خواهد محکوم فوق ماده در مذکور

 موتهوری  وسهانل  تصهدی  نها  راننهدگی  حه   از سهال  پنج تا نک مدت رابرای مرتکب

 . نماند محروم

 امکهان  وجهود  بها  راننهده  و داشهته  فهوری  کمهک  به احتیاج مصدوم هرگاه - 112 ماده

 خودداری کار ان  از انتظامی نااستمدادازمامورن  و درمانی مراکز به مصدوم رساندن

 کندحسهب  رهها  را ومصهدوم  تهرک  را حادثهه  محهل  تعقیب از فرار منظور به نا و کند

(  111)  و(  118)  و(  114)  مهواد  در مذکور مجازات حداکثر سوم دو از بی  به مورد

 نمانهد  مخففهه  کیفیت اعمال ماده ان  مورد در تواند نمی دادگاه.   خواهدشد محکوم

 (دهد تخفیف تواند نمی.)

 یلهوسه  مهاده  ان  مذکوردر تکالیف انجام برای تواند می صورتی در راننده - 1 تبصره

 بهه  توسهل  مصهدوم  بهه  رسهانیدن  کمک برای که دهد حرکت حادثه صحنه از را نقلیه

 . نباشد ممک  دنگر طرن 

 معالجهه  بهرای  نقهاطی  رابهه  مصهدوم  راننهده  هرگهاه  مهذکور  مهوارد  تمام در - 9 تبصره

 نحهوی  ههر  بهه  نها  و کنهد  آگهاه  واقعهه  از را مربوطهه  مهامورن   نها  و برساند واستراحت

 مقهررات  دادگهاه  کنهد  فهراه   را مصهدوم  آالم تخفیف و استراحتو معالجه موجبات

 . نمود خواهد رعانت او درباره را تخفیف
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 کهه  شخصهی  ، شهود  مفقهود  نها  سرقت آن پالک نا موتوری وسیله چنانچه - 199 ماده

 اطهالع  از پس نبوده نا بوده مالک آنکه از اع  است بوده او وتصرف اختیار در وسیله

 ، نمانهد  اعهالم  انتظهامی  نیهروی  مرکهز  نزدنکتهرن   رابهه  مراتهب  بالفاصله است مکلف

 خواههد  محکوم رنال میلیون نک تا هزار پانصد از نقدی جزای به ماده ان  از متخلف

 . شد

 وسهانل  تصهدی  نها  و راننهدگی  بهه  اقهدام  رسهمی  گواهینامه بدون کس هر - 193 ماده

 بهه  ههرکس  همچنهی   و بنماند ، است مخصوص گواهینامه داشت  مستلزم که موتوری

 وسهائل  رانندگی به باشد ممنوع موتوری نقلیه وسانل ازرانندگی دادگاه حک  موجب

 نهک  تها  نقهدی  جهزای  نا ماه دو تا تعزنری حبس به اول بار برای ورزد مبادرت مزبور

 مهاه  شه   تها  مهاه  دو بهه  مجدد ارتکاب صورت در و مجازات دو هر نا و رنال میلیون

 . شد خواهد محکوم حبس

 مجهازات  حهداقل  بهه  مورد حسب نماند معاونت تعزنری جرائ  در هرکس - 191 ماده

 . میشود محکوم جرم همان برای قانون در مقرر

 811 ، 818 ، 814 ، 813 ، 819 ، 811 ، 810 ، 882 ، 885 مهواد  در منهدرج  جهرائ   - 191 ماده

 ، 112 ، 111 ، 111 ، 112 ، 115 ، 145 ، 149 ، 133، 139 ، 199 ، 105 ، 821 مهاده  اخیر قسمت

 شههههاکی شهههکانت  بههها  جهههز  100و 122 ، 125 ، 121 ، 124 ، 129 ، 120 ، 158 ، 154 ، 159

 می دادگاه نماند گذشت خصوصی شاکی که صورتی در و نمیشود تعقیب خصوصی

 مجهرم  تقعیب از شرعی موازن  رعانت بر نا و دهد تخفیف مرتکب مجازات در تواند

 . نماند صرفنظر


