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مجازات اسالمی سابققانون 

1370/5/8:تصویب–

میاسالشورایمجلسحقوقیوقضاییامورکمیسیون:تصویبمرجع–

نگهبانشورایومجلساختالفمورد5ماده–

1370/9/7:نظاممصلحتتشخیصمجمعتوسطتصویب–

دادگستریوزارتووقتجمهوریریاستبهابالغ–

سال5مدتبهآزمایشیاجرای•

.شداجراتغییراتیاندکباسال22مدتبه–

Dr. Mohammad Delirrad5

فعلیقانون مجازات اسالمی 

بهدهشارائه(دیاتقصاص،حدود،کلیات،)اسالمیمجازاتفوریتییکالیجه–

اسالمیشورایمجلس

1388/9/25تاریخدرسال5مدتبهآنآزمایشیاجرایبامجلسموافقت–

1392/2/1تاریخدراسالمیشورایمجلسحقوقیوقضاییکمیسیونمصوب–

1392/2/11تاریخدرنگهبانشورایتایید–

1392/2/30:جمهوریریاستبهابالغ–

1392/3/4:دادگستریوزارتبهابالغ–

1392/3/6:ایراناسالمیجمهوریرسمیروزنامهدرانتشار–

Dr. Mohammad Delirrad6

فهرست قانون مجازات اسالمی

(216تا1مواد)کلیات–اولکتاب•

(288تا217مواد)حدود–دومکتاب•

(447تا289مواد)قصاص–سومکتاب•

(728تا448مواد)دیات-چهارمکتاب•

498مواد)بازدارندههایمجازاتوتعزیرات-پنجمکتاب•

(728تا

7دکتر محمد دلیرراد

کتاب اول ـ کلیات

15دکتر محمد دلیرراد
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تعاریف-فصل اول 

وجرائمبرمشتملاسالمیمجازاتقانون-1ماده

تعزیرات،ودیاتقصاص،حدود،مجازاتهای

ؤولیتمسموانعوشرایطتربیتی،وتأمینیاقدامات

.استآنهابرحاکمقواعدوکیفری

16دکتر محمد دلیرراد

تعاریف-فصل اول 

درکهفعلترکیافعلازاعمرفتاریهر-2ماده

جرماست،شدهتعیینمجازاتآنبرایقانون

.میشودمحسوب

17دکتر محمد دلیرراد

ریقانونی بودن جرائم، مجازات ها و دادرسی کیف: فصل چهارم

یتیتربوتأمینیاقدامیامجازاتبهحکم-12ماده

موجببهصالح،دادگاهطریقازبایدآنهااجرایو

آندرمقررکیفیاتوشرایطرعایتباوقانون

.باشد

18دکتر محمد دلیرراد

ریقانونی بودن جرائم، مجازات ها و دادرسی کیف: فصل چهارم

نهاآاجرایوتربیتیوتأمینیاقدامیامجازاتبهحکم-13ماده

ادگاهدحکمیاقانوندرکهکیفیتیومیزانازنبایدموردحسب

اینازکهخسارتیوصدمههرگونهوکندتجاوزاستشدهمشخص

سبحباشدتقصیریاعمدرویازکهصورتیدرشود،حاصلجهت

ت،صوراینغیردرواستمدنیوکیفریمسؤولیتموجبمورد

.میشودجبرانبیتالمالازخسارت

19دکتر محمد دلیرراد
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کتاب اول ـ کلیات

20دکتر محمد دلیرراد

مجازات های اصلی: فصل اول

:استقسمچهارقانونایندرمقررمجازاتهای-14ماده

حد-الف

قصاص-ب

دیه-پ

تعزیر-ت

21دکتر محمد دلیرراد

تعریف حد

موجب،کهاستمجازاتیحد-15ماده

شرعدرآناجرایکیفیتومیزاننوع،

.استشدهتعیینمقدس،

22دکتر محمد دلیرراد

تعریف قصاص

جنایاتاصلیمجازاتقصاص-16ماده

بهکهاستمنافعواعضاءنفس،برعمدی

قانوناینسومکتابدرمندرجشرح

.میشوداعمال

23دکتر محمد دلیرراد
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تعریف دیه

کهاستمالیغیرمقدر،ومقدرازاعمدیه-17ماده

برغیرعمدیجنایتایرادبرایمقدسشرعدر

مواردیدرعمدیجنایتیاومنافعواعضاءنفس،

ررمققانونموجببهنداردقصاصجهتیهربهکه

.میشود

24دکتر محمد دلیرراد

تعریف تعزیر

حد،عنوانمشمولکهاستمجازاتیتعزیر-18ماده

بارتکاموارددرقانونموجببهونیستدیهیاقصاص

الاعموتعیینحکومتیمقرراتنقضیاشرعیمحرمات

بهمربوطمقرراتواجراءکیفیتمقدار،نوع،.میگردد

قانونبموجبهتعزیراحکامسایروسقوطتعلیق،تخفیف،

.میشودتعیین
25دکتر محمد دلیرراد

:مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود-19ماده 

26دکتر محمد دلیرراد

.ا.م.ق158بند ج ماده 

رضایتباکهمشروعطبییاجراحیعملنوعهر-ج

وویقانونینمایندگانیاسرپرستانیااولیاءیاشخص

.ودمیشانجامدولتینظاماتوعلمیوفنیموازینرعایت

.نیستضروریرضایتأخذفوریموارددر

27دکتر محمد دلیرراد
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.ا.م.ق495ماده 

هصدمیاتلفموجبمیدهدانجامکهمعالجاتیدرپزشکهرگاه

مقرراتمطابقاوعملآنکهمگراستدیهضامنگردد،بدنی

گرفتهبرائتمعالجهازقبلکهاینیاباشدفنیموازینوپزشکی

بهیضمرازبرائتخذاچنانچهونشودهمتقصیریمرتکبوباشد

اوازرائتبتحصیلیاونباشدمعتبراو،بودنمجنونیانابالغدلیل

ضمریولیازبرائتنگردد،ممکنآنمانندوبیهوشیدلیلبه

.میشودتحصیل
28دکتر محمد دلیرراد

.ا.م.ق495ماده 

عملوعلمدرپزشکتقصیریاقصورعدمصورتدر–1تبصره

.باشدنکردهأخذبرائتچندهرنداردوجودضمانویبرای

هکعامولیوپدرماننداستخاصولیازاعمبیمارولیّ-2تبصره

،خاصولیبهدسترسیعدمیافقدانموارددر.استرهبریمقام

بهیاراختتفویضورهبریمقامازاستیذانباقضاییهقوهرئیس

.دمینمایاقدامطبیببهبرائتاعطایبهمربوطههایدادستان

29دکتر محمد دلیرراد

.ا.م.ق497ماده 

زشکپونباشدممکنبرائتتحصیلکهضروریمواردرد

،نمایدمعالجهبهاقداممقرراتطبقمریض،نجاتبرای

.نیستواردهصدماتیاتلفضامنکسی

30دکتر محمد دلیرراد

.ا.م.ق496ماده 

ریضمبهراآنانجامدستورکهمعالجاتیدرشکپز

لفتصورتدرمینماید،صادرآنمانندوپرستاریا

همادمطابقآنکهمگراستضامنبدنیصدمهیا

.نمایدعملقانوناین(495)

31دکتر محمد دلیرراد
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.ا.م.ق496ماده 

دبدانپرستاریامریضهرگاهمزبور،موارددر-1تبصره

باومیشودتلفوصدمهموجبواستاشتباهدستورکه

لکهبنیستضامنپزشککند،عملدستوربهاینوجود

.تاسپرستاریامریضخودبهمستندخسارتوصدمه

معالجاتدرشدهایجادجراحاتیاعضوقطعدر-2تبصره

.میشودعملقانوناین(495)مادهطبقپزشکی
32دکتر محمد دلیرراد

.ا.م.ق295ماده 

رااصیخوظیفهیاگرفتهبرعهدهراآنانجامکهفعلیکسیهرگاه

جنایتی،آنسبببهوکندترکاست،گذاشتهاوعهدهبرقانونکه

جنایتاستداشتهرافعلآنانجامتواناییچنانچهشود،واقع

یاعمدی،شبهعمدی،موردحسبومیشودمستنداوبهحاصل

رادادنشیرکهایدایهیامادرکهاینماننداست،محضخطای

وظیفهارپرستیاپزشکیاندهدشیرراکودکاست،گرفتهبرعهده

.کندترکراخودقانونی
33دکتر محمد دلیرراد

انواع جرم

34دکتر محمد دلیرراد

مجازات جایگزین حبسبخشنامه 

مجازات های1392/2/1مصوباسالمیمجازاتقانوننهمفصلدرقانون گذارکهآنجااز

جرایمبهرسیدگیدردادگاههاقضاتداردضرورتنموده،ابالغوتصویبراحبسجایگزین

ارتکاب،یتکیفیادفعاتمتهم،جایگاهمالحظهباوپزشکیمشاغلحساسیتبهنظرپزشکی

طهواسبهغیرعمدقتلکهصورتیدرمخففهجهاتسایروبیماربهاحساننیتوقصد

رعایتبافرکیتعییندرشود،واقعنظاماترعایتعدمسبببهیابی مباالتییابی احتیاطی

مجازاتازموردحسب86و64،68،70،83،85موادبه ویژهمذکورقانوننهمفصل

تصویببااستبدیهی.نماینداستفادهمراقبتدورهیاونقدیجزاینوعازحبسجایگزین

فراهمنیزرایگانعمومیخدماتازاستفادهامکانمذکورقانون79مادهموضوعآیین نامه

قضاییهقوهرئیسالریجانی،آملیصادق.گردیدخواهد

35دکتر محمد دلیرراد
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قرارهای تامین

هممتداشتندستدرهموارهبرایقاضیکهگویندرااقداماتی•
.میدهدانجام

شتهدابستگیاحوالواوضاعوجرمنوعوشدتبهآنمیزانونوع•
.استقضاییمقاماختیاردرو
:انواع•

(Obligation)التزام–

Bail)ضمانتیاکفالت– or bond)

(Collateral)وثیقه–

(Cash)نقدوجه–

(Detention)موقتبازداشت–

36دکتر محمد دلیرراد

دیه طبق قانون مجازات اسالمی سابق مقدار 

ازکیهرانتخابدرقاتلکهاستذیلششگانهامورازیکیمسلمانمردقتلدیه-297ماده•
:نیستجایزآنهاتلفیقومیباشدمخیرآنها

.نباشندالغرخیلیکهعیببدونوسالمشتریکصد–

.نباشدالغرخیلیکهعیببدونوسالمگاودویست–

.نباشدالغرخیلیکهعیببدونوسالمگوسفندهزاریک–

.یمنحلههایازسالملباسدستدویست–

وزنبهطالشرعیمثقالیکدینارهرکهغیرمغشوشوسالممسکوکدینارهزاریک–

.استنخود18

.میباشدنقرهنخود6/12وزنبهدرهمهرکهغیرمغشوشوسالممسکوکدرهمهزارده–

مقدار دیه 

شتر100

گاو200

گوسفند1000

لباسدست200

طالدینار1000

نقرهدرهم10000

مقدار دیه... 

مههتعذریاوطرفینتراضیورتصدرششگانهامورازیکهرقیمت-1تبصره•

.میشودپرداختآنها

درشدهشناختهدینیاقلیتهایدیهامر،ولیحکومتینظراساسبر-2تبصره•

الحاقی)میگرددتعیینمسلماندیهاندازهبهایراناسالمیجمهوریاساسیقانون

.(1382/11/4مورخ17161شمارهرسمیروزنامهازنقلو1382/3/4

عیینتشتریادینارحسببردیهکهدیاتازمواردیقانونایندر-496ماده•

املهکدیهازمشخصنسبتمنظورونداردموضوعیتدیناروشتراستشده

.میباشدمخیرآننوعانتخابدرجانیواست
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(مهم)دیه در ماه های حرام 

ازیکیدردوهرفوتوصدمهکهصورتیدرقتلدیه-299ماده

یاو(محرمذیحجه،ذیقعده،رجب،)حرامماهچهار

ششگانهمواردازیکیبرعالوهشودواقعمعظمهمکهحرمدر

هرسومیکبایدمجازاتتشدیدعنوانبه297مادهدرمذکور

هرازمنهوامکنهسایروشوداضافهاستکردهانتخابکهنوعی

.نیستندحکمایندارایباشندمتبرکچند

تعزیرات مرتبط با سقط جنین

زنآزارواذیتیاضربواسطهبهعامداًعالماًکسهر-622ماده•

اصقصیادیهپرداختبرعالوهشودویجنینسقطموجبحامله،

.شدخواهدمحکومسالسهتایکازحبسبهموردحسب

41دکتر محمد دلیرراد

تعزیرات مرتبط با سقط جنین

موجبدیگروسایلیاادویهدادنواسطهبهکسهر-623ماده•

شودمیمحکومحبسسالیکتاماهششبهگرددزنجنینسقط

ایلوسیاادویهاستعمالبهداللتراحاملهایزنعامداًوعالماًاگرو

ماهششتاسهازحبسبهگرددسقطویجنینکهنمایددیگری

حفظبرایاقداماینشودثابتکهاینمگرشدخواهدمحکوم

مطابقدیهپرداختبهحکمموردهردرومیباشدمادرحیات

شدخواهددادهمربوطمقررات

42دکتر محمد دلیرراد

تعزیرات مرتبط با سقط جنین

وانعنبهکهاشخاصیوداروفروشیامامایاطبیباگر-624ماده•

لوسایمیکننداقدامفروشیدارویاجراحییامامایییاطبابت

بهدنماینجنیناسقاطبهمباشرتیاوسازندفراهمجنینسقط

یهدپرداختبهحکموشدخواهندمحکومسالپنجتادوازحبس

.پذیرفتخواهدصورتمربوطمقرراتمطابق

43دکتر محمد دلیرراد



قانون مجازات اسالمی
دکتر محمد دلیرراد

10

گواهی خالف واقع

یاخودمعافیتبرایدیگریتوسطیاشخصاًکسهر-538ماده•

هبتقدیمبراییاوظیفهنظامیادولتخدمتازدیگریشخص

ماهششازحبسبهکندجعلطبیباسمبهپزشکیگواهیدادگاه

ممحکونقدیجرایریالمیلیونششتاسهبهیاسالیکتا

.شدخواهد

44دکتر محمد دلیرراد

گواهی خالف واقع

صیشخدربارهواقعبرخالفتصدیقنامهطبیبهرگاه-539ماده•

براییاوظیفهنظامیارسمیاداراتدرخدمتازمعافیتبرای

بهیاسالدوتاماهششازحبسبهبدهدقضاییمراجعبهتقدیم

هرگاهوشدخواهدمحکومنقدیجزایریالمیلیوندوازدهتاسه

بروهعالگرفتهانجاموجهییامالاخذواسطهبهمزبورتصدیقنامه

برایمقررمجازاتبهجریمه،عنوانبهآنضبطواسترداد

.میگرددمحکومرشوهگیرنده

45دکتر محمد دلیرراد

ر قسم و شهادت دروغ و افشای س-فصل بیستم 

کسانیکلیهوداروفروشانوماماهاوجراحانواطباء-648ماده•

ردهرگاهمیشونداسرارمحرمخودحرفهیاشغلمناسبتبهکه

روزیکوماهسهبهکنندافشارامردماسرارقانونی،مواردازغیر

یلیونمششتاهزارپانصدومیلیونیکبهیاوحبسسالیکتا

.میشوندمحکومنقدیجزایریال

47دکتر محمد دلیرراد46دکتر محمد دلیرراد

Delirrad@yahoo.com
Delirrad@umsu.ac.ir

mailto:Delirrad@yahoo.com
mailto:Delirrad@umsu.ac.ir

