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  سخنی با ش

  زادي یگانه منجی جاندارانآبه نام 

اي به چشم بخورد و همگان را از این چنین نگاشته یمها کتابغاز آدانم ، تا در سربر خود وظیفه می
  .سازم باخبردرخواست 

آن برخی را به خود بخواند، قشري را به آزادگی  واسطه بهنیما شهسواري، دست به نگاشتن کتبی زد تا 
  .افکارش را نشر دهد چنین ینادعوت کند، موجبات آگاهی برخی گردد و 

رزمش تجارتی برپا دارد و این رزم پاك را به ثروت مادي آلوده  واسطه بهبر خود ، ننگ دانست تا 
  . سازد

نیاز به تحقیق گسترده نباشد ، زیرا که  هدف و آرمان ، من از کسی پوشیده نیست و براي دانستن آن
  .بازگو شود دگربارسخن را ساده و روشن بیان داشتم و اگر کسی از آن مطلع نیست حال 

و  غایتانسان و یا هر نام دیگري که  ، عیسی ، یهوه ، بیکران خداوند، اهللا يها ظلمبپا خواستم تا برابر 
رهایی . ، فریاد برآورم و آزادي همه جانداران را فراهم سازمداده استتالقی  باقدرتهدف را هماره 

جاودانی که داراي یک قانون است و آن احترام و آزار نرساندن به دیگر جانداران، گیاهان ، حیوانات 
  .است ها انسانو 

دانم که در راستاي رسیدن به این هدف واال که همانا آزادي است قانون رهایی را بر خود ننگ می
  .و باعث آزار دگر جانداران شوم نقض



  

توان راه گذشتگان را در پیش نگرفت و دگر چون گذشته براي د از علم و فناوري امروزي ، میدبا م
نشر کتب از کاغذ استفاده نکرد، زیرا که این کاغذ از تن واالي درختان زیبا غارت شود و موجبات 

  .ت را حادث گرددمرگ این جاندار و تخریب طبیع

ام از ناشران کتب نشر هایم را بر کاغذ ، جان درخت نشر ندادم و تنها خواستهنگاشته گاه یچهمن خود 
  .یرسان اطالعحال چه از روي سودجویی و چه براي ترویج و . ها بر کاغذ استندادن این نگاشته

درختان این جانداران واال ایستادگی گیري از فناوري در برابر مرگ و تخریب توان  با بهرهامروز می
 گاه یچهمدد از این نگاشته نیز شک بیدانید که بیکرد ، پس اگر شما خود را مبلغ افکار آزادگی می

بهره اگر هم تنها هدفتان سودجویی است و بر این پیشه پا فشارید بی. به قتل طبیعت دست نخواهید زد
گیرید ، تا کردارتان از دید من و دیگر آزاد ز فناوري بهرهتوانید ادرختان می عام قتلاز کشتار و 

  .، و قابل تکریم گردد حق بهاندیشان 

  به امید آزادي و رهایی همه جانداران

 
  
  
  



  آورندهسخن گرد 

  
هاي است تا مردمان با چهره راستین اسالم روبرو شوند و فراي نگاره گردآمدهکتاب اهللا جبار الضار ، 

را بیشتر از پیش به  آناز  ماندهدینی و در لفافه نگاه داشته شدن اسالم چهره حقیقی و ابعاد در خفا 
  .نظاره بنشینند

قانون ، فقه ، تاریخ و حدیث تنها از . این کتاب، از چهار بخش اصلی جهان اسالم تشکیل شده است
  .باالیی برخوردار است استفاده شدهمتون قابل وثوق اسالمی ، که نزد مسلمانان از اعتبار 
، هیچ دخل و تصرف و یا تفسیري به  گردآورندهبر این متون چیزي افزوده و یا کاسته نشده است و 

ظلم، تبعیض و هر زشتی دیگري توسط اسالم بیان  دراننیفزوده است تنها سعی شده تا عناوینی که  آن
  .گردآوردشده است را 

است،  قرارگرفتهاصل اسالمی در کتابی تحت عنوان گواه ظلم مورد بررسی  نیتر مهم عنوان بهقران ، 
به قوت قران در شکل امروزي اسالم  هرکدامدر این کتاب سعی شده تا عناوین دیگر جهان اسالم که 

  .دارد مورد بررسی قرار گیرد ریتأثو شرایط زندگی مسلمانان و تمام مردم جهان 
مرجعی که  يها کتابدر وهله اول ، استفاده از  بودمپایبند  آنه دو اصل مهم که در این گرداوري ب
نکنم و  افزوناست و دوم اینکه ، بر این متون چیزي  رگذاریتأثبراي مسلمانان مقدس ، محترم و 

هاي درون ها نیازمند کتابی مجزا و تفسیر از زشتیاضافه نشود که هر جمله از این نگاره آنتفسیري به 
  .ن استآ

بگشاید تا بیشتر اسالم را بشناسند و با دانش به  ها انساناي براي همه ، این گرداوري دریچهآنکهبه امید 
  .ن به این باور پایبند باشندیقت آحق

  .هاستجهان از تمام مصیبت رفت برونکه راهگشاي  ها انسانبه امید بیداري همه 



  فصل اول تشیع

  پیشگفتار

  
شور جمهوري اسالمی ایران اجرا اختصاص دارد به قوانین جزائی، که در کاین بخش از کتاب 

  .شود یم
شامل چهار بخش، کلیات، حدود، قصاص  1392متن، برگرفته از قانون مجازات اسالمی مصوب سال 

متن کامل این قانون در دسترس . و دیه است و بخش تعزیرات در این نگاره استفاده نشده است
  .ماده قانونی است 728مشتمل بر همگان است، که 

، پایبند به اصول شیعی اداره قطب شیعه دنیا با حکومتی اسالمی نیتر بزرگ عنوان بهامروز ایران، 
  .گري در جهان است رز از حکومت اسالمی با نگاه شیعیاي باو نمونه شود یم

ع به قانون اساسی و قوانین با رجو هرچندام هاي مجازات اشاره کردهدر بخش قوانین ، تنها به قانون
اینکه  واسطه بههاي مندرج در نگاره را دریافت، اما ها و نابرابريهایی از ظلمشود نمونهمدنی هم می

لحاظ  دران گردآورندهبود تا هیچ دخل و تصرفی از  شده میترساین کتاب از گام نخست بدین گونه 
خود متن  نشود، سعی شده تا از عناوینی استفاده شود که نیازي به توضیح و تفسیر نداشته باشد و

 يها بخشاز  در بسیاري هرچند. این باور در جهان باشد تصویر، امروز و گویاي حقیقت جهان اسالم
از نگاشتن برخی از مواد ، لکن میابی دستشد تا بیشتر به این مفاهیم ی افزوده میاین قانون باید تفاصیل

ی خودداري کردم تا تنها به همان مفاهیم اسالمی رجوع کنیم و بیشتر از همچنین هرگونه تفصیل و
شویم و بدانیم حقیقت اسالم از روز نخستین چه بوده، و امروز  آشناپیش با این مبانی فکري 

  .کننداین باور با مردمان چه می با این ساختار و مدد از ییها حکومت



و روزي را در جهان شاهد باشیم ،  آوردفراهم  بادانشاي براي بهتر شناختن و ایمان، باشد تا دریچه
  .هایش باوري براي زندگی اتخاذ کنددانسته واسطه بهکه ایمان موروثی نباشد و هر کس 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  قانون جزایی ایران
  1392سال  قانون مجازات اسالمی مصوب

  
  
  

  ۳ماده 

قوانین جزایی ایران درباره کلیه اشخاص که در قلمرو و حاکمیت زمینی ، دریایی و هوایی جمهوري 
 مقررشدهقانون ترتیب دیگري  موجب به که آنشود مگر  اسالمی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می

   .باشد
  

   ۴ماده 

در  شده واقعهرگاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم 
  .جمهوري اسالمی ایران است

 
  ۱۴ماده 

 :مقرر در این قانون چهار قسم است يها مجازات

 دح: الف 

 قصاص: ب 

 دیه: پ 
  تعزیر: ت 
  
 



 هللا جبار الضار ١٠

 

  ۱۵ماده 

  .است شده نییتعحد مجازاتی است که موجب، نوع میزان و کیفیت اجراي آن در شرع مقدس ، 
 

 ۱۶ماده 

قصاص مجازات اصلی جنایات عمدي بر نفس ، اعضا و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم 
  .شود یماین قانون اعمال 

 
 ۱۷ماده 

بر نفس ،  يرعمدیغدیه اعم از مقدر و غیرمقدر ، مالی است که در شرع مقدس براي ایراد جنایت 
قانون مقرر  موجب بهارد اعضا و منافع و یا جنایت عمدي در مواردي که به هر جهتی قصاص ند

  .شود یم
 

 ۱۹ماده 

  :شود یمتعزیري به هشت درجه تقسیم  يها مجازات
 

 درجه یک

  سال 25حبس بیش از 

 جزاي نقدي بیش از یک میلیارد ریال

 مصادره کل اموال

  انحالل شخص حقوقی
  
  
 



 قانون                                                                              عیفصل اول تش ١١               
 

  درجه دو

 سال 25تا  15حبس بیش از 

  جزاي نقدي بیش از پانصد و پنجاه میلیون ریال تا یک میلیارد ریال
  

  درجه سه

 سال 15تا  10بیش از 

   میلیون ریال 550میلیون ریال تا  360جزاي نقدي بیش از 
 

  چهار درجه

  سال 10تا  5حبس بیش از 

 میلیون ریال سیصد و شصتا جزاي نقدي بیش از یکصد و هشتاد میلیون ریال ت

   انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی
  

 پنجدرجه 

  سال 5تا  2حبس بیش از 

 میلیون ریال تا یکصد و هشتاد میلیون ریال هشتادجزاي نقدي بیش از 

  سال 15تا  5محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از 

  ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی براي اشخاص حقوقی

  ممنوعیت دائم از دعوت عمومی براي افزایش سرمایه براي اشخاص حقوقی
  
  
 



 هللا جبار الضار ١٢

 

 ششدرجه 

  سال 2ماه تا  6حبس بیش از 

  میلیون ریالجزاي نقدي بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد 

 منافی عفت جرائمضربه در  99ضربه و تا  74تا  31شالق از 

 سال 5ماه تا  6محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از 

 ها رسانهانتشار حکم قطعی در 

  ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی براي اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

  یش سرمایه براي اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سالممنوعیت از دعوت عمومی براي افزا

  برخی از اسناد تجاري توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال  ممنوعیت از اصدار
  

 هفتدرجه 

  ماه 6روز تا  91حبس از 

  میلیون ریال بیستمیلیون ریال تا  ده جزاي نقدي بیش از

  13تا  11شالق از 

  ماه 6محرومیت از حقوق اجتماعی تا 
  

 هشتدرجه 

   ماه 3حبس تا 
  میلیون ریال دهجزاي نقدي تا 

   ضربه 10شالق تا 
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 ۱۲۲ماده 

عامل خارج از اراده او  واسطه بههر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجراي آن نماید ، لکن 
 :شود یمقصدش معلق بماند ، به شرح زیر مجازات 

تا سه  کی درجهسلب حیات ، حبس دائم یا حبس تعزیري  ها آنکه مجازات قانونی  یجرائمدر : الف 
 است به حبس تعزیري درجه چهار

قطع عضو یا حبس تعزیري درجه چهار است به حبس  ها آنکه مجازات قانونی  یجرائمدر : ب 
 تعزیري درجه پنج

شالق حدي یا حبس تعزیري درجه پنج است به حبس  ها آنکه مجازات قانونی  یجرائمدر  : پ 
  تعزیري یا شالق یا جزاي نقدي درجه شش

کن به جهات مادي که مرتکب مستقیم با ارتکاب جرم داشته ، ل هرگاه رفتار ارتکابی ، ارتباط : تبصره
  .در حکم شروع به جرم است شده انجامباشد ، اقدام  رممکنیغبوده وقوع جرم  اطالع یب ها آناز 
 

 ۱۳۲ماده 

ارتکابی و  جرائمموجب حد، تعدد جرم ، موجب تعدد مجازات است مگر در مواردي که  جرائمدر 
 یکسان باشد ها آننیز مجازات 

  .شود یمچنانچه مرتکب به اعدام و حبس یا اعدام و تبعید محکوم گردد ، تنها اعدام اجرا : 1تبصره 

چنانچه دو یا چند جرم حدي در راستاي هم و در یک واقعه باشند ، فقط مجازات اشد اجرا : 2تبصره 
  .شود یماجرا  واطکه تنها مجازات ل 2واطدر هنگام ل 1، مانند تفخیذشود یم

یا  3اگر مرد و زنی چند بار با یکدیگر مرتکب زنا شوند ، چنانچه مجازات اعدام و جلد: 3تبصره 
 .شود یمو جلد ثابت باشد ، تنها اعدام یا رجم حسب مورد اجرا  4رجم

                                                                                                                                                                                                     
  .مالیدن آلت تناسلی به آن را تفخیذ گویند مانند بهبهره جستن جنسی از ران دیگري،    1
  آمیزش جنسی دو انسان ذکور   2



 هللا جبار الضار ١٤

 

  .گردد یم، نسبت به دو یا چند نفر باشد ، دو یا چند مجازات اجرا  5ذفچنانچه ق :4تبصره 
  

  ۱۳۳ماده 

لکن چنانچه مجازات حدي ، . شود جمع می ها مجازات، موجب حد و قصاص  جرائمدر تعدد 
در اجراي قصاص گردد ، اجراي قصاص ، مقدم است  تأخیرموضوع قصاص را از بین ببرد یا موجب 

در صورت عدم مطالبه فوري اجراي قصاص یا گذشت یا تبدیل به دیگر ، مجازات حدي اجرا 
  .شود می
 

  ۱۳۴ماده 

 جرائمارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه براي هر یک از آن  جرائمموجب تعزیر هرگاه  جرائم
ارتکابی بیش از سه جرم باشد ، مجازات هر  جرائمکند و هرگاه  می حکمحداکثر مجازات مقرر را 

نصف آن تجاوز  اضافه بهیک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر 
است و اگر مجازات اشد  اجرا قابلهر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد  در. دینما یمنکند ، تعیین 

  .گردد میاجرا به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجرا شود ، مجازات اشد بعدي 
  

  ۱۳۵ماده 

جمع و ابتدا حد یا  ها مجازاتموجب قصاص و تعزیر  جرائمموجب حد و تعزیر و نیز  جرائمدر تعدد 
یا تعزیر معین شرعی باشد و  الناس حقمگر حد یا قصاص ، سلب حیات و تعزیر ،  شود یمقصاص اجرا 

  .گردد یماجراي حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرا  تأخیرموجب 

                                                                                                                                                                                                    
  تازیانه زدن   3
  سنگسار   4
  تهمت و افترا بستن   5
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جرم حدي از جنس جرم تعزیري باشد مانند سرقت حدي و سرقت غیر حدي یا  که یدرصورت: تبصره
  شود و مجازات مانند زنا و روابط نامشروع کمتر از زنا ، مرتکب فقط به مجازات حدي محکوم می

، مگر در حد قذف که اگر قذف نسبت به شخصی و دشنام به دیگري باشد ،  گردد یمتعزیري ساقط 
 .شود ت محکوم میمرتکب به هر دو مجازا

  
  ۱۳۶ماده 

هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاري گردد ، 
  .حد وي در مرتبه چهارم اعدام است

 
   ۱۵۰ماده 

هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب ، مجنون باشد یا در جرائم موجب تعزیر پس از وقوع جرم 
جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناك مجنون با جلب نظر متخصص ، ثابت و آزاد بودن  مبتالبه

وي مخل نظم و امنیت عمومی باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناك در محل مناسب 
 .شود نگهداري می

در دادگاه به این دستور اعتراض کنند که در این  توانند یماو خویشاوند شخص نگهداري شده یا 
صورت ، دادگاه با حضور معترض ، موضوع را با جلب نظر کارشناس در جلسه اداري رسیدگی 

 دیتائو در غیر این صورت در  ینیتأمکند و با تشخیص رفع حالت خطرناك در مورد خاتمه اقدام  می
ی است ولی شخص نگهداري شده یا خویشاوندان کند این حکم قطع دستور دادستان ، حکم صادر می

  .وي ، هرگاه عالئم بهبود را مشاهده کردند حق اعتراض به این حکم را دارند

هاي روانی ، مرتکب ، درمان شده  این امر مانع از آن نیست که هرگاه بنا به تشخیص متخصص بیماري
  .را صادر کند ینیتأممه اقدام پیشنهاد مدیر محل نگهداري او دادستان دستور خات برحسبباشد 

ود حد مرتکب یکی از جرائم موجب حد پس از صدور حکم قطعی دچار جنون ش هرگاه: 1تبصره 
شدن جنون قبل از صدور حکم قطعی در حدودي که جنبه  عارضدر صورت . شود ینمساقط 



 هللا جبار الضار ١٦

 

که جنبه  ییها مجازاتنسبت به . افتد یم تأخیربه  قهدارد تعقیب و محاکمه تا زمان افا یالله حق
دارد مانند قصاص و دیه و همچنین ضرر و زیان ناشی از جرم ، جنون مانع از تعقیب و  یالناس حق

 .رسیدگی نیست

را در هر حوزه قضایی براي نگهداري افراد  ینیتأمقوه قضاییه موظف است مراکز اقدام : 2 تبصره
 یدرمان روانتا زمان شروع به کار این اماکن ، قسمتی از مراکز . موضوع این ماده تدارك ببیند

   .شود یمبهزیستی یا بیمارستانی موجود به این افراد اختصاص داده 
 

 ۱۹۹ماده 

که با چهار  6، دو شاهد مرد است مگر در زنا ، لواط ، تفخیذ و مساحقه جرائمنصاب شهادت در کلیه 
و چهار  مرد  دو جلد ، تراشیدن و یا تبعید ،، اثبات زناي موجب حد  يبرا .گردد یمشاهد مرد اثبات 

زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور است ، حداقل شهادت سه مرد و دو . زن عادل نیز کافی است
، در این مورد هرگاه دو مرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شالق . م استزن عادل الز

  .جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است. شودثابت می

  

  ۲۱۲ماده 

اي برین باقی بماند ، آن ادله علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگر علم ، ب که یدرصورت
. کندصادر می يرأقاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علمی خود و جهات رد ادله دیگر ، 

  .شود یمصادر  يرأ ها آنچنانچه براي قاضی علم حاصل نشود ، ادله قانونی معتبر است و بر اساس 

  

                                                                                                                                                                                                     
  لذت جنسی زن با زن   6
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 ۲۱۹ماده 

شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل یا تواند کیفیت ، نوع و میزان حدود دادگاه نمی
 لیلرر در این قانون قابل سقوط ، تقها تنها از طریق توبه و عفو به کیفیت مقاین مجازات. ساقط نماید

  .یا تبدیل است

  

 ۲۲۱ماده 

به شبهه نیز  7نبوده و از موارد وطی ها آنزنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین 
  .نباشد

  .شوددر قبل یا دبر زن محقق می گاه ختنه اندازه بهجماع با دخول اندام تناسلی مرد : 1تبصره 

شود و باشد ، زنا محقق است لکن نابالغ مجازات نمی نابالغ ها آنهرگاه طرفین یا یکی از : 2تبصره 
  .گردد یمقانون محکوم  و تربیتی مقرر در کتاب اول این ینیتأمحسب مورد به اقدامات 

  

  ۲۲۲ماده 

 74تا  31 جماع با میت ، زنا است مگر جماع زوج با زوجه متوفاي خود که زنا نیست لکن موجب
  .شودمی 6ضربه شالق تعزیري درجه 

  

  

                                                                                                                                                                                                     
  رابطه جنسی   7



 هللا جبار الضار ١٨

 

 ۲۲۴ماده 

  :حد زنا در موارد زیر اعدام است

  زنا با محارم نسبی: الف

  .زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است: ب 

  .با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است رمسلمانیغزناي مرد : پ 

  .زناي به عنف یا اکراه از سوي زانی که موجب اعدام زانی است: ت 

  .ب و پ حسب مورد ، تابع سایر احکام مربوط به زنا است يدربندهامجازات زانیه :  1تبصره 

شد در حال بیهوشی ، خواب یا مستی زنا کند هرگاه کسی با زنی که راضی به زناي با او نبا:  2تبصره 
در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق . رفتار او در حکم زناي به عنف است

  .نیز حکم فوق جاري است شود یمربایش ، تهدید و یا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن 

  

 ۲۲۵ماده 

جم است ، در صورت عدم امکان اجراي رجم با پیشنهاد حد زنا براي زانی محصن و زانیه محصنه ر
دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضاییه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد ، 
موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شالق براي 

  .باشد یمهر یک 
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  ۲۲۶ماده 

  :شود یماحصان در هر یک از مرد و زن به نحو زیر محقق 

بالغ و عاقل بوده  که یدرحالداراي همسر دائمی و بالغ باشد و  که آناحسان مرد عبارت است از : الف
از طریق قبل با وي در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قبل را با 

  .وي داشته باشد

، با بالغ و عاقل بوده که یدرحالد و داراي همسر دائمی و بالغ باش که آنزن عبارت است از  احصان: ب
  .او از طریق قبل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قبل را با شوهر داشته باشد

  

   ۲۲۸ماده 

 100در زنا با محارم نسبی و زناي محصنه ، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد مجازات زانیه فقط 
  .ضربه شالق است

 

  ۲۲۹ماده 

ضربه شالق ،  صد وي مردي که همسر دائم دارد ، هرگاه قبل از دخول ، مرتکب زنا شود حد
  .تراشیدن موي سر و تبعید به مدت یک سال قمري است

  

  ۲۳۰ماده 

  .حد زنا در مواردي که مرتکب غیر محصن باشد صد ضربه شالق است



 هللا جبار الضار ٢٠

 

 ۲۳۳ماده 

  .در دبر انسان مذکر است گاه ختنه اندازه بهلواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد 

  

  ۲۳۰ماده 

حد لواط براي فاعل ، در صورت عنف ، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان ، اعدام و در غیر این 
  .شالق استصورت صد ضربه 

  .وجود یا عدم احصان اعدام است درهرصورتحد لواط براي مفعول 

  .و مفعول ، مسلمان باشد ، حد فاعل اعدام است رمسلمانیغفاعل  که یدرصورت: 1تبصره 

بالغ و عاقل  که یدرحالمرد همسر دائمی و بالغ داشته باشد و  که آناحصان عبارت است از : 2تبصره 
بوده از طریق قبل با همان همسر در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از 

  .همان طریق را با وي داشته باشد

  

 ۲۳۵ماده 

  .یا نشیمنگاه انسان مذکر است ها رانتفخیذ عبارت از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین 

  .م تفخیذ استدر حک گاه ختنهدخول کمتر از : تبصره
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  ۲۳۶ماده 

فرقی میان محصن و غیر محصن و  جهت نیازادر تفخیذ ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شالق است و 
  .عنف و غیر عنف نیست

  .و مفعول ، مسلمان باشد ، حد فاعل اعدام است رمسلمانیغفاعل  که یدرصورت: تبصره 

  

 ۲۳۷ماده 

همجنسگرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ از قبیل تقبیل و مالمسه از روي شهوت ، موجب 
  .ضربه شالق تعزیري درجه شش است هفتادوچهارتا  کیو یس

  .نیز جاري است مؤنثحکم این ماده در مورد انسان :  1تبصره 

  .گرددمستوجب حد است ، نمی شرعاًحکم این ماده شامل مواردي که :  2تبصره 

  

 ۲۳۸ماده 

خود قرار  جنس هم، اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی  مؤنثمصاحقه عبارت است از اینکه انسان 
  .دهد

  

  ۲۳۹ماده 

  .حد مصاحقه ، صد ضربه شالق است



 هللا جبار الضار ٢٢

 

  ۲۴۲ماده 

  .استقوادي عبارت است از به هم رساندن دو یا چند نفر براي زنا و لواط 

  

   ۲۴۳ماده 

ضربه شالق به  هفتادوپنجضربه شالق است و براي بار دوم عالوه بر  هفتادوپنجحد قوادي براي مرد 
و براي زن  کند یمشود که مدت آن را قاضی مشخص نیز محکوم می سال کیعنوان حد ، به تبعید تا 

  .ضربه شالق است هفتادوپنجفقط 

 

  ۲۴۴ماده 

تا  کیو یسکسی که دو یا چند نابالغ را براي زنا یا لواط به هم برساند مستوجب حد نیست لکن به 
  .شود یمضربه شالق و حبس تعزیري درجه شش محکوم  هفتادوچهار

  

  ۲۴۵ماده 

  .قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هرچند مرده باشد

  

  ۲۵۰ماده 

  .شالق استقذف ، هشتاد ضربه  حد
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 ۲۵۱ماده 

که قذف شونده در هنگام قذف ، بالغ ، عاقل ، مسلمان ، معین و  شود یمقذف در صورتی موجب حد 
  .غیر متظاهر به زنا یا لواط باشد

 کیو یسهرگاه قذف شونده ، نابالغ ، مجنون ، غیرمسلمان یا غیر معین باشد قذف کننده به : 1تبصره 
لکن قذف متظاهر به زنا یا لواط ،  شود یمري درجه شش محکوم ضربه شالق تعزی هفتادوچهارتا 

  .مجازات ندارد

کسی که متظاهر به زنا یا لواط است نسبت به آنچه متظاهر به آن نیست موجب حد است : 2تبصره 
  .مثل نسبت دادن لواط به کسی که متظاهر به زنا است

  

  ۲۵۳ماده 

هرگاه کسی زنا یا لواطی که موجب حد نیست مانند زنا یا لواط در حال اکراه یا عدم بلوغ را به 
  .شودضربه شالق تعزیري درجه شش محکوم می هفتادوچهارتا  کیو یسدیگري نسبت دهد به 

  

  ۲۵۶ماده 

، خواه جداگانه شکایت کنند ،  باهم ها آنجداگانه قذف کند خواه همه  طور بهکسی که چند نفر را 
  .شوددر برابر قذف هر یک ، حد مستقلی بر او جاري می

  

  



 هللا جبار الضار ٢٤

 

  ۲۵۸ماده 

یا بیشتر قبل از اجراي حد ، قذف نماید فقط به یک  بار کیکسی که دیگري را به یک یا چند سبب ، 
شود و اگر شود ، لکن اگر پس از اجراي حد ، قذف را تکرار نماید حد نیز تکرار میحد محکوم می

ضربه شالق تعزیري درجه شش محکوم می هفتادوچهارتا  کیو یسبگوید آنچه گفتم حق بود به 
  .گردد

  

 ۲۵۹ماده 

ضربه شالق تعزیري  هفتادوچهارتا  کیو یسپدر یا جد پدري که فرزند یا نوه خود را قذف کند به 
  .گردددرجه شش محکوم می

  

  ۲۶۰ماده 

همسر منتقل  رازیغ بهو یا مقذوف نیز گذشت نکرده باشد به همه ورثه  اجرانشدهحد قذف اگر 
توانند تعقیب و اجراي آن را مطالبه کند هرچند دیگران گذشت کرده و هر یک از ورثه می گردد یم

  .باشند

تعقیب متهم یا اجراي  تواند ینمقاذف ، پدر یا جد پدري وارث باشد ، وارث  که یدرصورت: تبصره
  .حد را مطالبه کند

  

  



 قانون                                                                              عیفصل اول تش ٢٥               
 

 ۲۶۲ماده 

 8سب النبی   و یا هر یک از انبیاء عظام الهی را دشنام دهد یا قذف کند اهللا یصلهرکس پیامبر اعظم 
  .شوداست و به اعدام محکوم می

علیها یا دشنام به  اهللا سالمو یا حضرت فاطمه زهرا    السالم هیعلقذف هر یک از ائمه معصومین : تبصره 
  .ایشان در حکم سب النبی است

  

 ۲۶۴ماده 

از قبیل خوردن ، تزریق و تدقین آن کم باشد یا زیاد ، جامع باشد یا مایع ، مست کند  9مصرف مسکر
  .که آن را از مسکر بودن خارج نکند ، موجب حد است يا گونه بهیا نکند ، خالص باشد یا مخلوط 

  .موجب حد است هرچند مستی نیاورد) مسکر آبجو(خوردن فقاع : تبصره

  

  ۲۶۵ماده 

  .حد مصرف مسکر ، هشتاد ضربه شالق است

  

  ۲۶۶ماده 

  .شودتنها در صورت تظاهر به مصرف مسکر ، محکوم به حد می رمسلمانیغهر 
                                                                                                                                                                                                     

  اهانت به پیامبر   8
  مستی آور   9



 هللا جبار الضار ٢٦

 

علنی نباشد لکن مرتکب در حال مستی در معابر یا اماکن  رمسلمانیغاگر مصرف مسکر توسط : تبصره
  گرددعمومی ظاهر شود به مجازات مقرر براي تظاهر به عمل حرام محکوم می

  

 ۲۶۸ماده 

  :داراي تمام شرایط زیر باشد موجب حد است که یدرصورتسرقت 

  .مالیت داشته باشد شرعاًشئ مسروق : الف

  .مال مسروق در حرز باشد: ب

  .هتک حرز کندسارق : پ

  .سارق مال را از حرز خارج کند: ت

  .هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد: ث

  .نباشد مال صاحبسارق پدر یا جد پدري : ج

  .ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز ، معادل چهار و نیم نخود طالي مسکوك باشد: چ

  .هات عام نباشدمال مسروق از اموال دولتی یا عمومی ، وقف عام و یا وقف بر ج: ح

  .سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد: خ

  .از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کند مال صاحب: د

  قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد مال صاحب: ذ
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  .قرار نگیرد  مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک: ر

  .مال مسروق قبل از اثبات جرم به مالکیت سارق در نیاید: ز 

  .مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد مال: ژ

  

 ۲۷۸ماده 

  :حد سرقت به شرح زیر است

انگشت  که يطور بهدر مرتبه اول ، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهاي آن است، : الف
  .شست و کف دست باقی بماند

دم و مقداري از نصف ق که ينحو بهدر مرتبه دوم ، قطع پاي چپ سارق از پایین برآمدگی است، : ب
  .محل مسح باقی بماند

  .در مرتبه سوم ، حبس ابد است: پ

  .سرقت در زندان باشد هرچنددر مرتبه چهارم ، اعدام است : ت

  

 ۲۷۹ماده 

است ،  ها آنجان ، مال یا ناموس مردم یا ارعاب  قصد بهمحاربه عبارت است از کشیدن سالح 
یک یا چند شخص  يسو بهشخصی  زهیباانگموجب ناامنی در محیط گردد و هرگاه کسی  که ينحو به

خاص سالح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روي مردم سالح بکشد ، ولو 
  .شود ینمدر اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود محارب محسوب 



 هللا جبار الضار ٢٨

 

  ۲۸۰ماده 

  .بله با محارب ، دست به اسلحه ببرند محارب نیستندفرد یا گروهی که براي دفاع و مقا

  

  ۲۸۱ماده 

شوند  ها راهراهزنان ، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سالح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و 
  .اند محارب

  

  ۲۸۲ماده 

  :حد محاربه یکی از چهار مجازات زیر است

  اعدام: الف

  صلب: ب

  قطع دست راست و پاي چپ: پ

  10بلدنفی : ت
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 ۲۸۳ماده 

  .به اختیار قاضی است 282انتخاب هر یک از امور چهارگانه مذکور در ماده 

  

  ۲۸۶ماده 

علیه امنیت داخلی یا  جرائمگسترده ، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد،  طور بههرکس 
خارجی کشور ، نشر اکاذیب ، اخالل در نظام اقتصادي کشور ، احراق و تخریب ، پخش مواد سمی و 

که  يا گونه بهگردد  ها آنمیکروبی و خطرناك یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در 
ه تمامیت جسمانی افراد یا موجب اخالل شدید در نظم عمومی کشور ، ناامنی یا ورود خسارت عمده ب

محسوب  االرض یفاموال عمومی و خصوصی ، یا سبب اشاعه فساد و فحشا در حد وسیع گردد مفسد 
  .گرددو به اعدام محکوم می

  

 ۲۸۷ماده 

شود و اغی محسوب میبگروهی که در برابر اساس نظام جمهوري اسالمی ایران ، قیام مسلحانه کند 
  .گردنداعضاي آن به مجازات اعدام محکوم می در صورت استفاده از سالح ،

  

  ۲۹۳ماده 

هرگاه فردي مرتکب جنایت عمدي گردد نتیجه رفتار ارتکابی ، بیش از مقصود وي واقع شود ، 
، مشمول تعریف جنایات عمدي نشود ، نسبت به جنایات کمتر ، عمدي و  شده واقعچنانچه جنایت 

انگشت کسی را قطع کند و به سبب  که آنمانند  شود یمنسبت به جنایات بیشتر ، شبه عمدي محسوب 



 هللا جبار الضار ٣٠

 

آن دست وي قطع شود و یا فوت کند که نسبت به قطع انگشت عمدي و نسبت به قطع دست و یا 
  .فوت شبه عمدي است

  

   ۲۹۶ماده 

جنایتی را بر عضو فردي وارد سازد و او به سبب سرایت جنایت فوت کند ، چنانچه  عمداًاگر کسی ، 
شود ، در غیر این مشمول تعریف جنایات عمدي باشد ، قتل عمدي محسوب می شده واقعجنایت 

صورت ، قتل شبه عمدي است و مرتکب عالوه بر قصاص عضو پرداخت دیه نفس نیز محکوم می
  .شود

  

  ۲۹۸ماده 

 ها آناگر کسی با یک ضربه عمدي ، موجب جنایات متعدد بر اعضاي مجنی علیه شود ، چنانچه همه 
مشترك موجب قتل شود و قتل نیز مشمول تعریف جنایات عمدي باشد فقط به قصاص نفس  طور به

  .شودمحکوم می

  

 ۲۹۹ماده 

متعدد عمدي ، موجب جنایات متعدد و قتل مجنی علیه شود و قتل نیز مشمول  يها ضربهاگر کسی با 
موجب قتل شود و برخی در وقوع قتل نقشی  ها تیجناتعریف جنایات عمدي باشد ، چنانچه برخی از 

 يریتأثکه  ییها تیجنانداشته باشند ، مرتکب عالوه بر قصاص نفس ، حسب مورد ، به قصاص یا دیه 
 که یدرصورتمجموعه جنایات پدید آید  لهیوس بهشود لکن اگر قتل در قتل نداشته است ، محکوم می
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به قصاص یا  صورت نیادر غیر . ک ضربه استباشد در حکم ی واردشدهمتوالی  صورت بهضربات 
  .گردد یمدیه عضوي که جنایت بر آن ، متصل به فوت نبوده است نیز محکوم 

در مواردي که جنایت یا جنایات ارتکابی به  299،  298،  297،  296احکام مقرر در مواد : تبصره
  .جاري استعلیه سرایت کند نیز قسمت بیشتري از همان عضو یا اعضاي دیگر مجنی

  

 ۳۰۰ماده 

و یا اگر به قتل منجر شود قتل  شود ینماگر مجنی علیه به تصور اینکه جنایت وارده بر او به قتل منجر 
شود ، قصاص کند یا گذشت یا مصالحه بر دیه یا غیر آن نمایند و بعد از آن ، ، عمدي محسوب نمی

منجر شود ، هرگاه قتل مشمول تعریف علیه ، به نفس سرایت کند و به فوت مجنی شده واقعجنایت 
  شود و چنانچه عضو مرتکب ، قصاص شده یاجنایات عمدي باشد ، قاتل به قصاص نفس محکوم می

با او مصالحه شده باشد، ولی دم باید قبل از قصاص نفس ، دیه عضو قصاص شده یا وجه مصالحه را به 
نگردد ، به پرداخت دیه نفس ، بدون وي بپردازد؛ لکن اگر جنایت مشمول تعریف جنایات عمدي 

مفاد این ماده ، در موردي . شود، محکوم می اخذشدهاحتساب دیه عضو قصاص شده یا وجه مصالحه 
  .که جنایت ارتکابی به قسمت بیشتري از همان عضو مورد جنایت سرایت کند نیز جاري است

  

 ۳۰۱ماده 

مجنی علیه ،  جداد پدري مجنی علیه نباشد وشود که مرتکب ، پدر یا از اقصاص در صورتی ثابت می
  .عاقل و در دین با مرتکب مساوي باشد

  .علیه مسلمان باشد ، مسلمان نبودن مرتکب ، مانع قصاص نیستچنانچه مجنی: تبصره



 هللا جبار الضار ٣٢

 

  ۳۰۲ماده 

مجنی علیه داراي یکی از حاالت زیر باشد ، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه ، محکوم  که یدرصورت
  :شود ینم

  .مرتکب جرم حدي که مستوجب سلب حیات است: الف

، بیش از  واردشدهمرتکب جرم حدي که مستوجب قطع عضو است ، مشروط بر اینکه جنایت : ب
مجازات حدي نباشد ، در غیر این صورت مقدار اضافه برحد ، حسب مورد ، داراي قصاص و یا دیه و 

  .تعزیر است

  .شود ینمبه صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص مستحق قصاص نفس یا عضو ، فقط نسبت : پ

این  156الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده قریب متجاوز و کسی که تجاوز او: ت
  .قانون جنایتی بر او وارد شود

زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون : ث 
  .مقرر است

اقدام در مورد بندهاي الف ، ب و پ این ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتکب به :  1تبصره 
  .شودتعزیر مقرر در کتاب پنجم تعزیرات محکوم می

چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود قصاص  )ت( بنداقدام در مورد :  2تبصره 
  .شودمنتفی است ، لکن مرتکب به شرح مقرر در قانون به دیه و مجازات تعزیري محکوم می
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  ۳۰۳ماده 

این  302هرگاه مرتکب ، مدعی باشد که مجنی علیه ، حسب مورد در نفس یا عضو ، مشمول ماده 
عتقادي ، مرتکب جنایت بر او شده است این ادعا باید طبق موازین در قانون است یا وي با چنین ا

اگر ثابت نشود که مجنی . دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است به ادعاي مذکور رسیدگی کند
است و ثابت نشود که مرتکب بر اساس چنین اعتقادي ، مرتکب جنایت شده  302علیه مشمول ماده 

با چنین اعتقادي ، دست به  اشتباه بهشود ولی اگر ثابت شود که است مرتکب به قصاص محکوم می
نباشد مرتکب عالوه بر پرداخت دیه به مجازات مقرر  302جنایت زده و مجنی علیه نیز موضوع ماده 

  .شوددر کتاب پنجم تعزیرات محکوم می

  

  ۳۰۴ماده 

  .جنایات عمدي نسبت به نابالغ ، موجب قصاص است

  

  ۳۰۶ماده 

در این صورت . عمدي بر جنین ، هرچند پس از حلول روح باشد ، موجب قصاص نیستجنایت 
  .شودمرتکب عالوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیري مقرر در کتاب پنجم تعزیرات محکوم می

اگر جنینی زنده متولد شود و داراي قابلیت ادامه حیات باشد و جنایت قبل از تولد ، منجر به : تبصره 
  .رگ او پس از تولد شود و یا نقص او بعد از تولد باقی بماند قصاص ثابت استنقص یا م

  

  



 هللا جبار الضار ٣٤

 

 ۳۰۷ماده 

و مانند  گردان روانارتکاب جنایت در حال مستی و عدم تعادل روانی در اثر مصرف مواد مخدر ، 
 مصلوب مستی و عدم تعادل روانی ، مرتکب براثر، موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود  ها آن

االختیار بوده است که در این صورت عالوه بر دیه به مجازات تعزیري مقرر در کتاب پنجم تعزیرات 
خود را براي چنین عملی مست کرده و یا علم  قبالًلکن اگر ثابت شود که مرتکب . شودمحکوم می

جانب او داشته است که مستی و عدم تعادل روانی و وي ولو موجب ارتکاب آن جنایت یا نظیر آن از 
  .گرددشود ، جنایت ، عمدي محسوب میمی

  

  ۳۰۸ماده 

مقام قضایی ، در بالغ و عاقل بودن مرتکب ، هنگام ارتکاب  لهیوس بهاگر پس از تحقیق و بررسی 
جنایت ، تردید وجود داشته باشد و ولی دم یا مجنی علیه ادعا کند که جنایت عمدي در حال بلوغ و 

است لکن مرتکب خالف آن را ادا کند ، ولی دم یا مجنی علیه  گرفته انجامیا افاقه او از جنون سابقش 
اگر حالت سابق . در صورت عدم اقامه بینه ، قصاص منتفی است. بینه اقامه کند باید براي ادعاي خود

در زمان جنایت ، افاقه مرتکب بوده است ، مرتکب باید جنون خود در حال ارتکاب جرم را اثبات 
با سوگند ولی دم یا مجنی علیه یا ولی او قصاص ثابت  صورت نیاکند تا قصاص ساقط شود ، در غیر 

  .شودمی
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  ۳۰۹ماده 

این ادعا که مرتکب پدر یا یکی از اجداد پدري مجنی علیه است ، باید در دادگاه ثابت شود و در 
صورت عدم اثبات ، حق قصاص ، حسب مورد ، با سوگند ولی دم یا مجنی علیه یا ولی او ثابت می

  .شود

  

  ۳۱۰ماده 

و معاهد شود ، حق قصاص  مستأمنهرگاه غیرمسلمان ، مرتکب جنایت عمدي بر مسلمان ، ذمی ، 
اگر مسلمان ، ذمی ، . هاي فکري نیستو گرایش ها فرقهدر این امر ، تفاوتی میان ادیان ، . ثابت است

و معاهد نیست جنایتی وارد کند ، قصاص  مستأمنکه ذمی ،  یرمسلمانیغو معاهد ، بر  مستأمن
  .شودکتاب پنجم تعزیرات محکوم می در این صورت مرتکب به مجازات تعزیري مقرر در. شود ینم

و معاهد نیستند و تابعیت ایران را دارند یا تابعیت کشورهاي  مستأمنکه ذمی،  یرمسلمانیغ:  1تبصره 
  .باشندمی مستأمناند ، در حکم خارجی را دارند و با رعایت قوانین و مقررات وارد کشور شده

باشد و مرتکب پیش از اجراي قصاص ، مسلمان شود ، قصاص  رمسلمانیغاگر مجنی علیه :  2تبصره 
  .شودساقط و عالوه بر پرداخت دیه مجازات تعزیري مقرر در کتاب پنجم تعزیرات محکوم می

  

 ۳۱۱ماده 

علیه ، هنگام ارتکاب جنایت مقام قضایی ، در مسلمان بودن مجنی لهیوس بهاگر پس از تحقیق و بررسی 
علیه ادعا کند که حالت او پیش از جنایت ، عدم اسالم باشد و ولی دم یا مجنی، تردید وجود داشته و 

است و مرتکب ادعا کند که ارتکاب جنایت ، پیش از  شده انجامجنایت عمدي در حال اسالم او 



 هللا جبار الضار ٣٦

 

علیه باید ثابت شود و در صورت عدم اثبات ، اسالم آوردن وي بوده است ادعاي ولی دم یا مجنی
و مرتکب پرداخت دیه و مجازات تعزیري مقرر در کتاب پنجم تعزیرات محکوم قصاص منتفی است 

اگر حالت پیش از زمان جنایت ، اسالم او بوده است، وقوع جنایت در حالت عدم اسالم . شودمی
مجنی علیه باید اثبات شود تا قصاص ساقط گردد و در صورت عدم اثبات ، با سوگند ولی دم یا 

در مجنون بودن مجنی علیه  که یدرصورتحکم این ماده . شودقصاص ثابت میمجنی علیه یا ولی حق 
  .تردید وجود داشته باشد نیز جاري است

  

  ۳۴۹ماده 

اقدام به قتل  که درصورتیپیش از فوت مجنی علیه ، مرتکب را قصاص کند و  تواند نمیولی دم 
ستحق قصاص است ، در غیر مرتکب نماید ، چنانچه جنایت در نهایت سبب فوت مجنی علیه نشود م

شود ، مگر در موردي که ولی دم اعتقاد دارد این صورت به تعزیر مقرر در قانون تعزیرات محکوم می
  .این قانون است که در این صورت ، مستحق قصاص نیست 302مرتکب مشمول ماده 

  

 ۳۵۰ماده 

  .ثابت است اي جداگانه طور به آناندر صورت تعدد اولیاي دم ، حق قصاص براي هر یک از 

  

  ۳۵۱ماده 

  .ولی دم ، همان ورثه مقتول است به جز زوج یا زوجه که حق قصاص ندارد
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  ۳۵۲ماده 

اگر حق قصاص ، به هر علت تبدیل به دیه شود یا به مال یا حقی مصالحه شود ، همسر مقتول نیز از آن 
ان دیه باشند ، همسر مقتول ، از اگر برخی از اولیاي دم ، خواهان قصاص و برخی خواه برد میارث 

  .برد می، ارث  باشند میسهم دیه کسانی که خواهان دیه 

  

  ۳۵۳ماده 

  .حتی اگر همسر مجنی علیه باشد رسد میهرگاه صاحب حق فوت کند ، حق قصاص به ورثه او 

  

  ۳۵۴ماده 

با رعایت  آنان، صغیر یا مجنون باشند ، ولی  آناناگر مجنی علیه یا همه اولیاي دم یا برخی از 
منتظر  آنانتا زمان بلوغ یا افاقه  تواند میشان حق قصاص ، مصالحه و گذشت دارد و همچنین  مصلحت

توانند مرتکب را قصاص اگر برخی از اولیاي دم ، کبیر و عاقل و خواهان قصاص باشند ، می. بماند
 ها آنخود از سوي  علیه ولیمسهم دیه  تأمینولی صغیر یا مجنون خواهان ادا یا  که درصورتیکنند 

مفاد این ماده ، در مواردي که حق قصاص به علت مرگ . باشد باید مطابق خواسته او عمل کنند
این حکم در مورد جنایاتی که پیش . نیز جاري است شود میمنتقل  آنانمجنی علیه یا ولی دم به ورثه 

  .است نیز جاري است شده واقعشدن این قانون  االجرا الزماز 

  

  

  



 هللا جبار الضار ٣٨

 

  ۳۵۶ماده 

اگر مقتول یا مجنی علیه یا ولی دمی که صغیر یا مجنون است ولی نداشته باشد و یا ولی او شناخته 
نشود و یا به او دسترسی نباشد ، ولی او ، مقام رهبري است و رئیس قوه قضاییه با استیذان از مقام 

  .کندربوط تفویض میم يها دادستانرهبري و در صورت موافقت ایشان ، اختیار آن را به 

  

  ۳۶۰ماده 

در مواردي که اجراي قصاص ، مستلزم پرداخت فاضل دیه به قصاص شونده است ، صاحب حق 
قصاص ، میان قصاص با رد فاضل دیه و گرفتن دیه مقرر در قانون و لو بدون رضایت مرتکب مخیر 

  .است

  

  ۳۶۱ماده 

مشروط به پرداخت وجه مصالحه یا امر اگر مجنی علیه یا ولی دم ، گذشت و اسقاط حق قصاص را 
  .دیگري کند ، حق قصاص تا حصول شرط ، بر او باقی است

  

  ۳۶۲ماده 

یا انجام  المصالحه وجهاگر پس از مصالحه یا گذشت مشروط ، مرتکب حاضر یا قادر به پرداخت 
ه همان دادن تعهد خود نباشد یا شرط محقق نشود ، حق قصاص محفوظ است و پرونده براي بررسی ب

  .مگر مصالحه شامل فرض انجام ندادن تعهد نیز باشد شود میدادگاه ارجاع 
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 ۳۶۷ماده 

علیه ، خواهان قصاص باشند و دو مجنی علیه از نظر این قانون ، اگر اولیاي هر دو مجنی 366در ماده 
دیه ، یکسان نباشند و دیه مرتکب آن بیش از دیه مجنی علیه او باشد ، مانند اینکه هر دو قاتل ، مرد 
باشند و یکی از دو مقتول ، زن باشد ، خواهان قصاص از سوي زن باید نصف دیه کامل را بپردازد که 

نبودن مرتکب قتل زن ، فاضل دیه مذکور میان مرتکبان به نسبت  در این صورت ، به سبب مشخص
  .شود میمساوي تقسیم 

  .شوددیه موضوع این ماده طبق این قانون و قبل از قصاص به مستحق پرداخت می: تبصره

  

  ۳۶۸ماده 

ط موجب قتل او شود فق ها بیآسعلیه وارد کنند و تنها برخی از هایی را بر مجنی، آسیب يا عدهاگر 
و دیگران حسب مورد ، به قصاص عضو یا  باشند می، شریک در قتل  ها آسیبواردکنندگان این 

  .شوندپرداخت دیه محکوم می

  

  ۳۷۱ماده 

کسی آسیبی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگري او را به قتل برساند قاتل همان نفر دوم  هرگاه
و اولی فقط به قصاص عضو محکوم می گردید میموجب مرگ  ییتنها بهاست اگرچه آسیب سابق 

  .شود
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  ۳۷۲ماده 

که وي را در حکم مرده قرار دهد و تنها آخرین  اي گونه بهکسی آسیبی به شخصی وارد کند  هرگاه
رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگري با انجام رفتاري به حیات غیرمستقر پایان دهد نفر 

حکم این ماده و ماده . گرددمجازات جنایت بر میت محکوم می شود و نفر دوم بهاول قصاص می
  .نیز جاري است غیرعمدياین قانون در مورد جنایات  371

  

   ۳۷۳ماده 

یکی از شرکا در  تواند میموارد شرکت در جنایت عمدي ، حسب مورد ، مجنی علیه یا ولی دم 
جنایت عمدي را قصاص کند و دیگران باید بالفاصله سهم خود از دیه را به قصاص شونده بپردازند و 

را قصاص کند ، مشروط بر اینکه دیه مازاد بر جنایت پدید  آنانیا اینکه همه شرکا یا بیش از یکی از 
گان همه شرکا نباشند ، هر نداگر قصاص شو. شوندگان بپردازد آمده را پیش از قصاص ، به قصاص

  .شوند و نیز باید سهم خود از دیه جنایت را به نسبت تعدادشان بپردازدیک از شرکا که قصاص نمی

اگر مجنی علیه یا ولی دم ، خواهان قصاص برخی از شرکا باشد و از حق خود نسبت به برخی : تبصره
دیه قصاص شوندگان پیش از سهم  که تیدرصورمصالحه نماید ،  ها آندیگر مجانی گذشت کند یا با 

  .را به قصاص شوندگان بپردازد آنانباشد ، باید پیش از قصاص ، مازاد دیه  تشانیجنا

  

 ۳۷۴ماده 

هرگاه دیه جنایت ، بیش از دیه مقابل آن جنایت در مرتکب باشد مانند اینکه زنی ، مردي را یا 
به قتل برساند یا دست وي را قطع کند ، اگر مرتکب یک نفر باشد ،  عمداً، مسلمانی را  غیرمسلمانی

صاحب حق قصاص افزون بر قصاص ، حق گرفتن فاضل دیه را ندارد و اگر مرتکبان متعدد باشند ، 
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،  آنانپس از پرداخت مازاد دیه قصاص شوندگان بر دیه جنایت به  تواند میصاحب حق قصاص 
دیه جنایت ، از شرکا در جنایت ، قصاص کند و  اندازه بهواند تهمچنین می. همگی را قصاص کند

شوند ، سهم دیه خود از جنایت را به چیزي نپردازد ، که در این صورت ، شرکایی که قصاص نمی
 اش هیدرا که  آنانیکی از  تواند میافزون بر این ، صاحب حق قصاص . پردازندقصاص شوندگان می

ص کند و فاضل دیه را از دیگر شرکا بگیرد لکن صاحب حق قصاص کمتر از دیه جنایت است ، قصا
بر مقدار بیشتر مصالحه  که درصورتیبیش از این مقدار را از هر یک مطالبه کند ، مگر  تواند نمی

که دیه مجموعشان بیش  آنانهمچنین اگر صاحب حق قصاص خواهان قصاص همه یا برخی از . نماید
باید فاضل دیه قصاص شونده نسبت به سهم از جنایت را به او  از دیه جنایت است باشد ، نخست

  .بپردازد و سپس قصاص نماید

  

 ۳۷۵ماده 

شود و اکراه کننده ، به حبس ابد محکوم اکراه در قتل مجوز قتل نیست و مرتکب ، قصاص می
  .گردد می

  .محکوم به قصاص استاگر اکراه شونده طفل غیر ممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده : تبصره یک 

در این مورد اکراه کننده . پردازد میاگر اکراه شونده طفل ممیز باشد عاقله او دیه مقتول را : تبصره دو
  .شود میبه حبس ابد محکوم 

  

  ۳۷۷ماده 

  .اکراه در جنایت بر عضو موجب قصاص اکراه کننده است



 هللا جبار الضار ٤٢

 

  ۳۷۸ماده 

شود و در صورت عدم اثبات با سوگند صاحب  ادعاي اکراه در جنایت بر عضو باید در دادگاه ثابت
  .شودحق قصاص ، مباشر قصاص می

  

  ۳۸۱ماده 

مجازات قطع عمدي در صورت تقاضاي ولی دم و وجود سایر شرایط مقرر در قانون ، قصاص و در 
  .گردد میمطابق مواد دیگر این قانون از حیث دیه و تعزیر عمل  این صورتغیر 

  

 ۳۸۲ماده 

ی کشته شود ، حق قصاص ثابت است لکن اگر قاتل مرد مسلمان باشد ، ولی دم باید هرگاه زن مسلمان
باشد ، بدون پرداخت  غیرمسلمانپیش از قصاص ، نصف دیه کامل را به او بپردازد اگر قاتل ، مرد 

 التفاوت مابه، پرداخت  غیرمسلمانبه سبب قتل زن  غیرمسلماندر قصاص مرد . شودچیزي قصاص می
  .الزم است ها آندیه 

  

  ۳۸۳ماده 

توانند به تنهایی و اگر یک نفر ، دو یا چند نفر را به قتل برساند ، اولیاي دم هر یک از مقتوالن می
اقدام  آنانبدون گرفتن رضایت اولیاي دم هر یک از مقتوالن دیگر و بدون پرداخت سهمی از دیه به 

  .به قصاص کنند
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 ۳۸۶ماده 

مجازات جنایت عمدي بر عضو در صورت تقاضاي مجنی علیه یا ولی او و وجود سایر شرایط مقرر 
مطابق مواد دیگر این قانون از حیث دیه و تعزیر عمل  این صورتدر قانون ، قصاص و در غیر 

  .گردد می

  

  ۳۸۷ماده 

وارد بر منافع  يها صدمهجنایت بر عضو عبارت از هر آسیب کمتر از قتل مانند قطع عضو ، جرح و 
  .است

  

  ۳۸۸ماده 

کند ، به قصاص زن و مرد مسلمان ، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسیبی که به زن وارد می
شود لکن اگر دیه جنایت وارد بر زن ، مساوي یا بیش از ثلث دیه کامل باشد ، قصاص محکوم می

 که درصورتیحکم مذکور . شودپس از پرداخت نصف دیه عضو مورد قصاص به مرد ، اجرا می
ولی اگر مجنی علیه ، زن . باشد نیز جاري است غیرمسلمانو مرتکب مرد  غیرمسلمانمجنی علیه زن 

  .شودباشد ، مرتکب بدون پرداخت نصف دیه ، قصاص می غیرمسلمانمسلمان و مرتکب ، مرد 
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  ۳۸۹ماده 

چند عضو به وجود آید ، حق قصاص هاي متعددي در یک یا اگر به علت یک یا چند ضربه جنایت
تواند درباره بعضی با مرتکب مصالحه براي هر جنایت ، به طور جداگانه ثابت است و مجنی علیه می

  .نماید ، نسبت به بعضی دیگر گذشت کند و بعضی را قصاص کند

  

  ۳۹۰ماده 

قسمتی از جنایت را تواند با رضایت مرتکب اگر جنایت بر عضو ، داراي مراتب باشد ، مجنی علیه می
در جراحت موضحه به متالحمه و در قطع دست از آرنج به قطع دست از مچ  که آنقصاص کند مانند 

  .بسنده و از قصاص قسمت دیگر گذشت یا مصالحه نماید

  

  ۳۹۱ماده 

نباشد مانند  ها آنهرگاه کسی جنایت عمدي بر اعضاي متعدد یک نفر وارد کند و امکان قصاص همه 
دو دست یک نفر را قطع کند و خود یک دست بیشتر نداشته باشد ، مرتکب در مقابل  اینکه هر

شود و براي دیگر جنایات ، به پرداخت دیه و که قصاص آن امکان دارد ، قصاص می ییها تیجنا
  .شودتعزیر مقرر در کتاب پنجم تعزیرات محکوم می

  

 ۳۹۲ماده 

باشد ،  ها آنکسی جنایت عمدي بر اعضاي چند نفر وارد کند ، اگر امکان قصاص همه  هرگاه
علیه اول که جنایت بر او پیش از شود و اگر امکان قصاص براي همه جنایات نباشد مجنیقصاص می
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دیگري واقع شده است ، در استیفاي قصاص مقدم است و در صورت انجام قصاص ، مرتکب براي 
لی براي قصاص آن نیست به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم تعزیرات جنایاتی که مح

توانند اگر وقوع دو جنایت ، در یک زمان باشد، هر یک از دو مجنی علیه می. شودمحکوم می
هایی که قصاص ممکن نیست ، مبادرت به قصاص کنند و پس از استیفاي قصاص ، براي دیگر جنایت

پس از  که درصورتی. شودو تعزیر مقرر در کتاب پنجم تعزیرات محکوم میمرتکب به پرداخت دیه 
علیه دوم باقی باشد لکن کمتر از عضو مورد جنایت از او باشد قصاص اول ، محل قصاص براي مجنی

را دیه بگیرد مانند اینکه مرتکب ، نخست  التفاوت مابهو    تواند مقدار موجود را قصاص کند، می
انگشت دست راست کسی و آنگاه دست راست شخص دیگري را قطع کرده باشد که در این 

علیه دوم میصورت ، مجنی علیه اول در اجراي قصاص مقدم است و با اجراي قصاص او ، مجنی
  .بگیردتواند دست راست مرتکب را قصاص کند و دیه انگشت خود را نیز از او 

  

 ۳۹۳ماده 

در قصاص عضو ، عالوه بر شرایط عمومی قصاص ، شرایط زیر با تفصیلی که در این قانون بیان 
  :، باید رعایت شود شود می

  .محل عضو مورد قصاص ، با مورد جنایت یکی باشد: الف

  .قصاص با مقدار جنایت ، مساوي باشد: ب

  .خوف تلف مرتکب یا صدمه بر عضو دیگر نباشد: پ

  .نباشد ناسالمقصاص عضو سالم ، در مقابل عضو : ت

  .عضو اصلی ، در مقابل عضو غیر اصلی نباشد قصاص :ث
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  .قصاص عضو کامل در مقابل عضو ناقص نباشد: ج

مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته  که درصورتی: تبصره
  .شودباشد پاي او قصاص می

  

 ۳۹۴ماده 

رعایت تساوي مقدار طول و عرض ، در قصاص جراحات الزم است لکن اگر طول عضو مورد 
در مجنی علیه باشد ، قصاص نباید به عضو دیگر سرایت کند  دهید بیآسقصاص، کمتر از طول عضو 

لکن میزان در عمق جنایت ، صدق عنوان جنایت وارده  شود میو نسبت به مازاد جنایت ، دیه گرفته 
  .است

  

  ۳۹۵ماده 

اگر عضو مورد جنایت ، سالم یا کامل باشد و عضو مرتکب ، ناسالم یا ناقص باشد ، مجنی علیه می
  .تواند قصاص کند یا با رضایت مرتکب ، دیه بگیرد

عضو ناسالم ، عضوي است که منفعت اصلی آن از بین رفته باشد مانند عضو فلج و در غیر این : تبصره
  .شود ، هرچند داراي ضعف یا بیماري باشدیصورت ، عضو سالم محسوب م

  

  ۳۹۶ماده 

  .شودعضو قوي و صحیح ، در برابر عضو ضعیف و معیوب غیر فلج ، قصاص می
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 ۳۹۷ماده 

لکن عضو ناقص، در برابر عضو کامل  شود میعضو کامل ، در برابر است عضو ناقص قصاص ن
  .دیه را بپردازد التفاوت مابهشود که در این صورت ، مرتکب باید قصاص می

عضو ناقص ، عضوي است که فاقد بخشی از اجزا باشد مانند دستی که فاقد یک یا چند : تبصره 
  .انگشت و یا فاقد بخشی از یک یا چند انگشت است

  

  ۳۹۸ماده 

نقصان  که درصورتیاگر عضو مورد جنایت و عضو مورد قصاص هر دو ناقص یا ناسالم باشند ، فقط 
ضو مورد قصاص ، مساوي یا بیشتر از عضو مورد جنایت باشد ، حق قصاص ثابت و عدم سالمت در ع

  .است

  

  ۳۹۹ماده 

اگر عضو مورد جنایت ، زائد باشد و مرتکب ، عضو زائد مشابه نداشته باشد ، به پرداخت ارش 
  .شودمحکوم می
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  ۴۰۰ماده 

به مقدار کمتر ممکن اگر رعایت تساوي در طول و عرض و عمق جنایت ، ممکن نباشد و قصاص 
را مطالبه نماید و یا با رضایت  التفاوت مابهتواند به قصاص کمتر ، اکتفا کند و باشد مجنی علیه می

  .جانی دیه جنایت را بگیرد

  

  ۴۰۲ماده 

شود ، گرچه مرتکب بیش از یک اگر شخصی یک چشم کسی را در آورد یا کور کند ، قصاص می
این حکم در مورد همه اعضاي زوج بدن جاري . شودرداخت نمیچشم نداشته باشد و دیه به وي پ

  .است

  

 ۴۰۳ماده 

اگر شخصی که داراي دو چشم است ، چشم کسی را که فقط یک چشم دارد ، درآورد یا آن را کور 
تواند یک چشم مرتکب را قصاص کند و نصف دیه کامل را هم دریافت دارد یا علیه میکند ، مجنی

علیه یک چشم خود کب منصرف شود و دیه کامل بگیرد مگر اینکه مجنیاز قصاص یک چشم مرت
در قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشته است ، از دست داده باشد ، که در این  قبالًرا 

تواند یک چشم مرتکب را قصاص کند و یا با رضایت مرتکب ، نصف دیه کامل را صورت می
  .دریافت نماید
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  ۴۰۴ماده 

شخصی بدون آسیب رساندن به حدقه چشم دیگري ، بینایی آن را از بین ببرد ، بینایی چشم اگر 
چنانچه بدون آسیب به حدقه چشم مرتکب قصاص ممکن نباشد ، تبدیل . شودمرتکب ، قصاص می

  .شودو مرتکب به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در قانون محکوم می شود میبه دیه 

  

  ۴۰۵ماده 

  .شود میکه از لحاظ دید و یا شکل ، متعارف نیستند ، قصاص  هایی چشمبرابر چشم سالم ، در 

  

  ۴۰۶ماده 

شود لکن پلک چشم بینا در برابر پلک چشم نابینا پلک داراي مژه ، در برابر پلک بدون مژه قطع نمی
  .شود میقصاص 

  

  ۴۰۷ماده 

بویایی شود ، دو جنایت قطع الله گوش که موجب زوال شنوایی یا قطع بینی که موجب زوال 
  .شودمحسوب می
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  ۴۰۸ماده 

  .قطع بینی یا گوش ، موجب قصاص است گرچه حسب مورد حس بویایی و شنوایی نداشته باشند

  

  ۴۰۹ماده 

  .رعایت شود ها آنقطعه زبان یا لب ، موجب قصاص است و باید مقدار و محل 

  

  ۴۱۰ماده 

  .شود میکند ، قصاص ساقط است و دیه گرفته اگر شخص گویا ، زبان کسی را که الل است قطع 

  

  ۴۱۱ماده 

مگر آنکه  شود میزبان گویا در برابر زبان کودکی که هنوز به حد سخن گفتن نرسیده است ، قصاص 
  .الل بودن کودك ثابت شود

  

  ۴۱۲ماده 

شود و در قصاص آن ، رعایت اگر کسی دندان دیگري را بشکند یا بکند به قصاص محکوم می
  .در محل دندان ، الزم استتساوي 
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 ۴۱۳ماده 

آن بروید ،  يجا بهاگر دندان کسی توسط دیگري کنده شود ، چنانچه تا زمان قصاص ، دندان سالمی 
و به تعزیر مقرر در کتاب پنجم تعزیرات و ارش جراحت و مدتی که مجنی  شود میمرتکب قصاص ن

اگر دندان جدید معیوب باشد ، مرتکب افزون بر . شودعلیه بدون دندان بوده است محکوم می
اگر مجنی علیه کودك باشد، . شود، به پرداخت ارش عیب نیز محکوم می مذکور يها تیمحکوم

  و در صورت روییدن دندان افتد می تأخیرصدور حکم به مدت متعارف براي روییدن دندان به 
این مدت فوت کند ، مرتکب افزون بر تعزیر اگر مجنی علیه در . شوددیه پرداخت می صدم یک

  .شودمذکور ، و پرداخت دیه محکوم می

  

  ۴۱۴ماده 

علیه بین قصاص دندان شیري و اگر دندان مرتکب شیري و دندان مجنی علیه غیر شیري باشد ، مجنی
  .قصاص تا رویش دندان غیر شیري در مرتکب مختار است تأخیر

  

  ۴۱۵ماده 

علیه نیست و پس از اجراي قصاص یا گرفتن دیه بروید، چیزي بر عهده مجنیاگر دندان مجنی علیه 
  .شوداگر گرفتن دیه به جهت عدم امکان قصاص بوده باشد نیز بازگردانده نمی
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 ۴۲۲ماده 

در  آناناز  کی چیهدر هر حق قصاصی هر یک از صاحبان آن به طور مستقل حق قصاص دارند لکن 
ببرد و بدون اذن و موافقت دیگر افراد خواهان قصاص ،  نیاز بمقام استیفاي نباید حق دیگران را 

  .مبادرت به استیفاي قصاص کند ، ضامن سهم دیه دیگران است

  

  ۴۲۳ماده 

در هر حق قصاصی اگر بعضی از صاحبان آن ، خواهان دیه باشند یا از قصاص مرتکب گذشت کرده 
به  آنانواهان قصاص است باید نخست سهم دیه دیگران را در صورت گذشت باشند ، کسی که خ

  .بپردازد آنانمرتکب و در صورت درخواست دیه به خود 

  

 ۴۲۴ماده 

کوتاه باشد صدور  آناندر هر حق قصاصی اگر بعضی از صاحبان آن ، غائب باشند و مدت غیبت 
نباشد  آنانباشد و یا امیدي به بازگشتن  و اگر غیبت طوالنی افتد میحکم تا آمدن غایب به تعویق 

گیرد و چنانچه زمان بازگشت معلوم نباشد مقام تصمیم می آنان يجا بهولی غائب  عنوان بهمقام رهبري 
پس از گذشت زمان کوتاه و قبل از طوالنی شدن زمان غیبت اتخاذ تصمیم  ها آنرهبري براي 

سهم غائبان در دادگاه ، قصاص کنند و اگر  تأمینتوانند پس از ، کسانی که حاضرند ، می دینما یم
پس از  آنانحاضران ، گذشت کنند یا با او مصالحه نمایند ، حق قصاص غائبان محفوظ است و اگر 

یا با  اند نمودهحاضر شدن ، خواهان قصاص باشند ، باید نخست سهم دیه کسانی را که گذشت 
  .پردازند و سپس قصاص کنند اند به مرتکبمرتکب مصالحه کرده
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  ۴۲۵ماده 

علیه بیش از دیه آن در بر مجنی واردشدهجنایتی بر دیگري وارد کند و دیه جنایت  عمداًاگر مرتکب 
 تواند نمیزن مسلمانی مرد مسلمانی را به قتل برساند صاحب حق قصاص  که آنمرتکب باشد مانند 

  .افزون بر قصاص ، تفاوت دیه را نیز مطالبه کند

  

 ۴۲۶ماده 

در مرتکب باشد،  آندر موارد ثبوت قصاص ، اگر دیه جنایت وارده بر مجنی علیه کمتر از دیه 
قصاص را اجرا کند که نخست فاضل دیه را به او بپردازد و  تواند یمصاحب حق قصاص در صورتی 

یست و در صورت مخالفت و اقدام به قصاص ، افزون بر الزام بدون پرداخت آن اجراي قصاص جایز ن
  .شودبه پرداخت فاضل دیه ، به مجازات مقرر در کتاب پنجم تعزیرات محکوم می

  

  ۴۲۸ماده 

کند و  دار حهیجردر مواردي که جنایت ، نظم و امنیت عمومی را برهم زند یا احساسات عمومی را 
مصلحت در اجراي قصاص باشد لکن خواهان قصاص تمکن پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر 

رئیس قوه قضاییه ، مقدار مذکور از  دیتائصاحبان حق قصاص را نداشته باشد با درخواست دادستان و 
  .شود میپرداخت  المال تیب
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  ٤٣٨ماده 

اگر پس از اجراي قصاص نفس ، قاتل زنده بماند ، حق قصاص براي ولی دم محفوظ است لکن اگر 
قاتل آسیب ببیند مشروط به  که درصورتیکه جایز نیست قصاص کرده باشد ،  اي گونه بهوي را 

عدم خوف تلف ولی دم ، قاتل حق قصاص عضو او را دارد و حق  ازجملهشرایط قصاص عضو 
راي ولی دم باقی است ولی قبل از اجراي قصاص نفس ، قاتل باید حق خود را قصاص نفس نیز ب

یا گذشت کند لکن اگر ولی دم نخواهد دوباره قصاص کند ، قاتل حق قصاص او را  ، مصالحه فایاست
اگر قاتل براي فرار از قصاص نفس حاضر به گذشت ، مصالحه و استیفاي حق خود نشود با . ندارد

تا ظرف مهلت  کند یماین امر ، دادگاه مدت مناسبی را مشخص و به قاتل اعالم شکایت ولی دم از 
در صورت عدم اقدام او در این مدت ، . مقرر به گذشت ، مصالحه یا مطالبه قصاص عضو اقدام کند

حق  و گردد یمشود و با مطالبه او قصاص نفس اجرا ولی دم به تعزیر مقرر در قانون محکوم می
  .ورثه جانی، محفوظ استقصاص عضو براي 

  

 ۴۳۹ماده 

ابزار قطع و جرح در قصاص عضو باید تمیز ، غیر آلوده و مناسب با اجراي قصاص باشد و ایذا 
 يماریباگر مرتکب ، . مرتکب ، بیش از مقدار جنایت او ممنوع و موجب تعزیر مقرر در قانون است

باشد که در قصاص ، بیم سرایت به نفس یا صدمه دیگر باشد ، در  اي گونه بهیا شرایط زمان و مکان 
تا برطرف شدن بیم سرایت ،  این صورتدر غیر . شود میصورت امکان ، موانع رفع و قصاص اجرا 

    افتد می تأخیرقصاص به 
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 ۴۴۰ماده 

فوراً اجرا کرد که اگر علم به سرایت وجود نداشته باشد و قصاص اجرا شود  توان یمقصاص عضو را 
، مرتکب حسب  شود می، جنایت سرایت کند و سرایت پدید آمده ، عمدي محسوب  ازآن پسو 

شود پیش از اجراي قصاص نفس ولی دم باید ، دیه جنایتی مورد ، به قصاص نفس یا عضو محکوم می
است به او بپردازد و اگر شرایط پدید آمده ،  واردشدهبر مرتکب  قصاص عضو عنوان بهرا که 

سرایت پدید آمده است ، محکوم می لهیوس بهمحسوب شود به ، مرتکب دیه جنایتی که  غیرعمدي
   .شودشود و دیه مقداري که قصاص شده است کسر نمی

  

  ۴۴۲ماده 

از جنایت انجام شود، قصاص اگر مرتکب به سبب حرکت یا غیر آن ، موجب شود که قصاص بیش 
کننده ضامن نیست و اگر قصاص کننده یا فرد دیگري موجب زیاده باشد حسب مورد به قصاص یا 

  .شوددیه محکوم می

  

 ۴۴۳ماده 

اگر زن حامله ، محکوم به قصاص عضو باشد و در اجراي قصاص ، پیش یا پس از وضع حمل ، بیم 
    .افتدمی تأخیرنی که بیم مذکور برطرف شود به بر طفل باشد بر قصاص تا زما بیآستلف یا 
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   ۴۴۴ ماده

کردن عضو ، حق  حس یبقصاص کردن مرتکب در جنایت بر عضو ، بدون بیهوش کردن وي یا 
    .عضو مجنی علیه اتفاق افتاده باشد یحس یبمجنی علیه است مگر اینکه جنایت در حال بیهوشی یا 

  

  ۴۴۶ماده 

را پیوند بزند،   جداشدهعلیه قسمت از عضو دیگري را قطع کند و مجنیاگر شخصی همه یا مقداري 
  شود میقصاص ساقط ن

  

  ۴۴۸ماده 

بر نفس ، عضو یا منفعت ، یا  غیرعمديدیه مقدر مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت 
  .است مقررشدهجنایت عمدي در مواردي که به هر جهتی قصاص ندارد ، 

  

  ۴۴۹ماده 

ارش دیه غیر مقدراست که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت 
گرفتن دیه مقدر و با جلب  ه و میزان خسارت وارده با در نظرآن بر سالمت مجنی علی ریتأثجنایت و 

مگر اینکه مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد . کند یمنظر کارشناس میزان آن را تعیین 
  .در این قانون ترتیب دیگري مقرر شود

  



 قانون                                                                              عیفصل اول تش ٥٧               
 

  ۴۵۰ماده 

در جنایت شبه عمدي ، خطاي محض و جنایت عمدي که قصاص در آن جایز یا ممکن نیست ، در 
  .شود مسئلهشود مگر به نحو دیگري صورت درخواست مجري یا ولی دم دیه پرداخت می

  

  ۴۵۱ماده 

 که درصورتینچه قتل عمدي باشد از اموال و دیه مقتول قاتل از ورثه مقتول باشد چنا که درصورتی
 در موارد فقدان وارث دیگر ، مقام رهبري. برد میخطاي محض یا شبه عمدي باشد از دیه وي ارث ن

  .وارث است

  

  ۴۵۲ماده 

. را دارد   ضمان دیه ، حسب مورد حق شخصی یا ولی دم است و احکام و آثار او مسئولیت مدنی یا
  .گردد میذمه مرتکب جز با پرداخت دیه ، مصالحه ، ابرا و تهاتر بر ن

  .برند یماز دیه مقتول نیز ارث  االرث سهمبستگان مادري به نسبت  جز بهورثه مقتول : تبصره

  

  ۴۸۵ماده 

قصاص عضو یا تعزیر یا حد غیر مستوجب سلب حیات در اثر اجراي مجازات کشته  به محکوم هرگاه
شود یا صدمه بیش از مجازات مورد حکم به او وارد شود، چنانچه قتل یا صدمه ، عمدي یا مستند به 
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در غیر این صورت در . شودمورد به قصاص یا دیه محکوم می برحسبتقصیر باشد ، مجري حکم 
  .شود میپرداخت  المال تیبمورد قصاص و حد ، ضمان منتفی است و در تعزیرات ، دیه از 

  .باشد ضمان منتفی است هیعل محکومچنانچه ورود آسیب اضافی مستند به : تبصره

  

  ۵۰۱ماده 

د یا هر کار او برانگیز يسو بهکسی به روي شخصی سالح بکشد یا حیوانی مانند سگ را  هرگاه
این  براثرگردد مانند فریاد کشیدن یا انفجار صوتی انجام دهد و دیگري که موجب هراس او می

ارعاب ، شخص بمیرد یا مصدوم گردد حسب مورد بر اساس تعاریف انواع جنایات به قصاص یا دیه 
  .شودمحکوم می

  

  ٥٠٢ماده  

کسی خود را از جاي بلندي پرت کند و بر روي شخصی بیفتد و سبب جنایت شود بر اساس  هرگاه
او سر نزند و به  شود لکن اگر فعلی ازتعاریف انواع جنایت حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می

رت شود و به دیگري بخورد و صدمه به او وارد کند، کسی ضامن علل قهري همچون طوفان و زلزله پ
  .نیست

  

  ٥٤٠ماده 

 اتفاقاًبیشتر نباشد لکن  بیآسکشنده یا موجب قطع عضو یا  نوعاًصدمه وارده عمدي باشد و  هرگاه
سرایت کند، عالوه بر حق قصاص یا دیه ، نسبت به جنایت عمدي کمتر، حسب مورد دیه جنایت 
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این قطع  اتفاقاًانگشت دیگري را قطع کند و  عمداًبیشتر نیز باید پرداخت شود مانند اینکه شخصی 
سرایت کند و موجب فوت مجنی علیه یا قطع دست او گردد عالوه بر حق قصاص یا دیه انگشت، 

  .حسب مورد دیه نفس یا دیه دست مجنی علیه نیز باید پرداخت شود

  

  ٥٤٩ماده 

توسط  هرسالن در ابتداي است و میزان آ شده نییتعموارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع 
  .شودبر اساس نظر مقام رهبري تعیین و اعالم می لیتفص بهس قوه قضائیه رئی

  

  ٥٥٠ماده 

  .دیه قتل زن ، نصف دیه مرد است

  

  ٥٥٢ماده 

هر دو یا یکی از طرفین زنا مسلمان باشند، در احکام دیه مانند  که درصورتیشخص متولد از زنا 
  .مسلمان است
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  ٥٥٣ماده 

فرزند و همسر نداشته باشد و زنا از هر دو طرف با  که یدرصورتوارث دیه شخص متولد از زنا 
رضایت صورت گرفته باشد، مقام رهبري است و چنانچه یکی از طرفین شبهه داشته یا اکراه شده 

  .باشندباشد، همان طرف یا اقوام او، وارث دیه می

  

  ٥٥٤ماده 

در قانون اساسی  شده شناختهنی هاي دیبر اساس نظر حکومتی مقام رهبري ، دیه جنایت بر اقلیت
  .گردددیه مسلمان تعیین می اندازه بهجمهوري اسالمی ایران 

  

  ٥٦٠ماده 

دیه زن و مرد در اعضا و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود 
  .یابددیه زن به نصف تقلیل می

  

  ٥٦٧ماده 

و عیبی در بدن او گردد و نه اثري از خود در بدن بر  بیآسدر مواردي که رفتار مرتکب نه موجب 
جاي بگذارد ضمان منتفی است لکن در موارد عمدي در صورت عدم تصالح، مرتکب به حبس یا 

  .شودشالق تعزیري درجه هفت محکوم می
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 ۵۷۶ماده 

دیگر نروید ، دیه کامل دارد و اگر  که درصورتیکندن و یا از بین بردن تمام موي سر یا ریش مرد ، 
در این حکم . دیه کامل ثابت است سوم کیدوباره بروید ، نسبت به موي سر ، ارش و نسبت به ریش 

  .نیست سال بزرگو پرپشت و کودك و  پشت کمفرقی میان موي 

  

  ۵۷۷ماده 

دیگر نروید ، موجب دیه کامل زن و اگر  که درصورتین بردن تمام موي سر زن ، کندن و یا از بی
و پرپشت و کودك و  پشت کمدوباره بروید ، موجب مهرالمثل است در این حکم فرقی میان موي 

  .نیست سال بزرگ

  .شوداگر مهرالمثل بیش از دیه کامل زن باشد فقط به مقدار دیه کامل زن ، پرداخت می: تبصره

  

  ۶۱۱اده م

قطع و یا از بین بردن تمام زبان گویا موجب دیه کامل است و دیه از بین بردن قسمتی از آن به نسبت 
  .شودگویایی از بین رفته است که با تقسیم تمام دیه به حروف محاسبه می

  

  ۶۱۲ماده 

دیه کامل است و از بین بردن مقداري از آن ،  سوم کیقطع و از بین بردن تمام زبان الل موجب 
  .موجب همان مقدار دیه به نسبت مساحت تمام زبان است



 هللا جبار الضار ٦٢

 

به طور موقت قادر  يا عارضه واسطه بهالل اعم از مادر زادي و عارضی است عالئم کسی که : تبصره
  .شود میبه سخن گفتن نیست ، گویا محسوب 

  

  ۶۵۵ماده 

  .و قطع بیضه چپ ، دو ثلث دیه و قطع بیضه راست ، ثلث دیه دارد دیه کامل باره کیقطع دو بیضه 

  .فرقی در حکم مذکور بین جوان و پیر و کودك و بزرگ و عنین و سالم و مانند آن نیست: تبصره

  

 ۷۱۶ماده 

  :به ترتیب ذیل است نیجن سقطدیه 

  دیه کامل دوصدماست ،  مستقرشدهاي که در رحم نطفه: الف

  دیه کامل چهارصدم دیآ یدرمخون بسته  صورت بهعلقه که در آن جنین : ب

  دیه کامل صدم شش، دیآ یدرمتوده گوشتی  صورت بهکه در آن جنین  مضغه :پ

دیه  صدم هشتهنوز گوشت دیده نشده است ،  درآمدهاستخوان  صورت بهعظام که در آن جنین : ت
  کامل

دیه  دهم کیدمیده نشده است ولی روح در آن  شده تمامآن  يبند استخوانجنینی که گوشت و : ث
  کامل 
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دیه جنینی که روح در آن دمیده شده است اگر پسر باشد دیه کامل و اگر دختر باشد نصف آن و : ج 
  .دیه کامل چهارم سهاگر مشتبه باشد ، 

  

  ۷۲۷ماده 

تک نماید ، عالوه بر پرداخت هرگاه شخصی به طور عمدي ، جنایتی بر میت وارد سازد یا وي را ه
.شود یمشالق تعزیري درجه شش محکوم ضربه  هفتادوچهارتا  کیو یسدیه یا ارش جنایت ، به 



  فصل دوم اهل سنت

  پیشگفتار
  

به مذهب اهل هاي مسلمان در این بخش از کتاب اهللا جبار الضار، سعی شده تا قوانین جزائی کشور
  .گیرد یم براز جهان اسالم و سراسر دنیا را در  يا مالحظهبخش قابل  سنت تصویر شود که حقا

خواستم تا از قانون جزائی عربستان استفاده کنم، اما به واسطه نبودن این قانون در در گام نخست می 
دسترس از کشورهاي دیگر اسالمی و سنی مذهب مدد بردم سعی کردم با در دست داشتن منابع هر 

هاي ضروري را به فارسی در اختیار نبود، با تالش بخش يا ترجمهو هیچ چند که به زبان عربی بود 
باید این دریچه کماکان باز باشد،  هرچندبازگردانم و این بخش از کتاب را تا حد توان کامل کنم 

با نداشتن اصل قانون و  هرچندافزود و بیشتر از پیش به حقیقت اسالم پی برد اما الزم دیدم  آنبتوان به 
بیشتر بدانیم  باهماشاره کنم و  آناز  ییها بخشقانون مجازات عربستان به  یرندهدربرگهاي ماده

  .برد میاسالم امروز در چه شرایطی به سر  مبدأخاستگاه و 

توانیم به این زشتی که مردمان عربستان را در حتی با گذري کوتاه در صفحات دنیاي مجازي هم می
 یِتماماز . شوندحساب می روح یبخویش اسیر کرده پی ببریم، زنانی که در این سرزمین مثال کاالیی 

 آناناست هم از  یجدانشدنجهان اصلی  اختیاراتی که در ینتر سادهحتی  اند دورماندهحقوق خویش 
بیشتر  بازهماي شوکه شویم اما ید با شنیدن این عنوان ذرهشا. دریغ شده و حق رانندگی هم ندارند

همواره در کنار  یدبا .باید رفت و دانست این زنان حق انتخاب شدن و انتخاب کردن هم ندارند یشپ به
کنند به قیم و ولی می آمدوشدمردان دیده شوند و براي رفتن به اماکنی که هر روز زنان سرزمین ما 

براي پوششان، به جبر درگیرند نه . را مشایعت کند ها آناي سفر کردن نیاز دارند تا مردي بر. نیازمندند



براي پنهان کردن صورت ندیدن دنیا  يروبندرا بپوشاند که  یشانسرتاپافقط چادري سیاه و گشاد که 
  . و اسیر ماندن در دنیایی جانکاه

به  آنانابر نصف مردان است حق شهادت بر آنان پندارد و دیهرا نصف مرد می ها آنقانون، ارث 
  .شود و مرگ و زندگیشان به نیمه مرد تلقی خواهد شدنصف یک مرد محسوب می

هاست، در این این زشتی دهنده یجتروکنند و قانون کشوري اختیار می قانوناًمردانی که چهار زن 
استنباط  شان ییرهااي براي نگرند و خودکشی دریچهبیشتر از پیش به مرگ می هرروزدیوانگی زنان 

  .خواهد شد

بینیم که به دین اسالم پایبند اسالم را در برابر می مبدأکنیم و وقتی، از عربستان سعودي صحبت می
شویم که مجازات ریزي کرده است، با سنگسار مواجه میاست و تمام قوانین را بر پایه این شریعت پی

  .کاران استزنا

شود، مفهوم برابرمان تداعی شنویم شاید براي بار نخست تصویري نارا میوقتی بریدن اعضاي بدن 
 که ها حرفنه میان سخن و  ها ینافهمیم نگاه که تصاویر این دیوانگی را به نظاره بنشینیم، میولی آ

  .وردواقع جهان اسالم را پدید خواهد آ

جبار به پایبند بودن، به دینی که از شمارد که گاه ارتداد است و امی یجرائمقانونی که مرگ را پاسخ 
  .اجدادمان به ما ارث رسیده است و برگشت از این دین به هر دلیلی، تاوانی به مرگ خواهد داشت

 یک به یکدهند که کسی توان انتخاب تمایالت جنسی خویش را ندارد و پاسخ لواط را به مرگ می
  .شودمی برشمرده جرائم



تا گردن زدن ببینند، جالدي پیش  گردآمدهکه  ها انسانزند و میادینی از ریاد میمرگ در برابرمان، ف
برید و حال به فراخور  ها تنسر از  گونه ینا تر یشپبدرد که پیشواي دین دور زمانی  ها تنید و سر از آ

  .کنندکشند و براي عبرت دیگران در شهر آویزان میمی یخچهارمجان را به جرم، جنازه بی

را که کیفر این زشتی به  یشها دستبرند انگشتان و دزدي میان میدان است، می شده یفتعرباز جرمی 
، و باز قصاص چشم، برون وپا دستبرابر زشتی پاسخ داده خواهد شد، و باز محاربان و بریدن  صدها

  .و مثله کردن آوردن

اي از دریاي دارد و این قطره درازسرکه فرجام نخواهد داشت که این داستان  ها یوانگیدواي از این 
  .هاست یزشتبیکران این 

د بیشتر دید و شناخت، چه گر اسالم راستین خواهد بود و بایمروري بر روزگار امروز عربستان بیان
  ورد این نگرش؟آدمیان آ روز به

قانونش چه  هواسط بهدر این بخش سعی شده، تا عناوینی از این قوانین گرد آید تا بیشتر بدانیم اسالم 
  .کندها کرده و می

نتوانستم بیشتر از این را  بضاعت واسطه بهدر این بخش از کتاب، به عناوین مختصري اشاره کردم و 
بیفزاییم و فراتر از این نگاره  آنینده به تر شود، و در آاین نگاره پویا بازهمنکه گرد آورم، به امید آ

ین باور خواهند و در اتصمیم بگیرند از دنیا چه می آنجهان بیدار شود و همگان بدانند و پس از 
  .آزادانه زندگی کنند ورزندعشق می آنراستین که به 

  

      .به امید آن روزي که در همین نزدیکی است



  قانون جزائی یمن
  1994قانون جزائی یمن 

  

  ٣٨ماده  

 بخش دارد یازده اصلی يها مجازات

 ) مرگ(اعدام . 1

 مرگ به سنگسار .2

 حد بریدن. 3

 قصاص . 4

 شالق. 5

 زندان. 6

 دیه. 7

 ارش. 8

 غرامت. 9

 .قانون توسط شده ارائه شرایط در ممنوعیت. 10

  اجباري کار. 11
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   ١١٠ماده 

 :است زیر شرح به احکام باشد، داشته وجود اعدام از قبل هاي متعدديقصاص اگر

  :بند اول 

 شدیدترین اجراي به محدود فرد وجود داشته باشد یک علیه جرائم براي هاییقصاص تعداد اگر
 مجازات دیگر اجرا شود ، که يطور بهتداخلی نداشته باشد  باهمها و اگر این قصاص است مجازات
 .اجرا خواهد شد ها قصاص

  :بند دوم 

احکام  سپس و ترینآسان ابتدا وجود داشته باشد، نفر چندین به متهم جرائم براي چندین قصاص اگر
  .شود میقصاص  احکام تمام به محکوم ترتیب همین به و دهد یم انجام را دیگر

  

  ١١٣ماده 

  .باشد داشته حد وجود قصاص و مجازات چندین اگر 

  شالق براي حد قذف و شرب خمر: اول 

  110قصاص طبق ماده دوم اجراي مجازات : دوم 

  111سوم اجراي حدود دیگر طبق ماده : سوم 
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  ١٢٥ماده 

 انجام خود قلمرو صحت یا وحدت جمهوري، استقالل نقض باهدف را اقدامی که شخصی هر 
  .شود مصادره است ممکن او پول از برخی یا تمام. شودمی محکوم اعدام به ،دهد یم

  

  ١٢٦ماده 

 به باید ،دهد یم انجام مسلح نیروهاي تضعیف باهدف را خود اقدامات عمدي طور به که یهرکس
  .شود محکوم اعدام

  

   ١٢٧ماده 

  :شود می محکوم اعدام به

  .خوردمی پیوند جمهوري با جنگ در کشور بیگانه یک مسلح نیروهاي با که یمنی. 1

 به تا کند یم کمک اسیرانش از یکی به یا شود می تسلیم دشمن به مسلح نیروهاي عضو یک. 2
  .بازگردد خود صفوف

  .کسی که با پول و یا افراد به عوامل دشمن کمک برساند. 3

  .شود مصادره است ممکن او پول از برخی یا تمام
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  ٢٢٧ماده 

  :شود  دشمنانِکه مرتکب رفتار  مسلح نیروهاي اعضاي از یک براي هر اعدام مجازات

  امتناع از حمل و یا استفاده از صالح. 1

  مخفی کردن خود در جنگ و ترك موقعیت بدون اذن. 2

  تسلیم شدن به اختیار. 3

  یردستانزتحریک همکاران و . 4

  

  ٢٣٢ماده 

اگر شوهري همسرش را در حال ارتکاب به زنا مورد آزار قرار دهد که به ناتوانی و یا مرگ منجر 
سال به حبس محکوم  شود در این صورت مجازاتی براي شوهر وجود ندارد اما به مدت بیش از یک

شود همین حکم براي کسی که مرتکب چنین اعمالی در قبال یکی از نوامیس خواهرانش با جرم می
  .زنا شده است

  

   ٢٣٤ماده 

شود، مگر اینکه مورد عفو بکشد به مجازات مرگ محکوم می عمداًگناه را که انسانی بی یهرکس
  رجوع به متن کامل قانون. الدم قرار گیردولی

  

https://www.yemen-nic.info/db/laws_ye/detail.php?ID=11424
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  ٢٤٣ماده 

که فرد با هر وسیله با نیت و به طور عمد باعث معلولیت دائمی و یا تقسیم  اي یوهشقصاص به همان 
تواند تنظیم شود، این میاز اعضا از قبیل چشم و گوش  هرکدامشدن جزئیات و یا با زخم زدن به 

   رجوع به متن کامل قانون   .قصاص است

  

  ٢٥٩ماده 

    .شود می محکوم اعدام به روز حبس وسه یس از پس کند، ترك را اسالم مذهب که کس هر

   رجوع به متن کامل قانون

  

  ٢٦٠ماده 

هدفش توهین و یا تغییر دین  که دهدمی تغییر نحوي به را کریم قرآن عمدي طور به که فردي هر
  .شود مجازات حبس سال پنج از بیش مدت به باید باشد،

  

  ٢٦٣ماده 

اند صد ضربه شالق خواهد بود و اگر مجازات زانی و زانیه که در زناي غیر محصنه شرکت داشته
  .شوندیزانی و زانیه زناي محصنه انجام داده باشند به سنگسار تا مرگ محکوم م

  

https://www.yemen-nic.info/db/laws_ye/detail.php?ID=11424
https://www.yemen-nic.info/db/laws_ye/detail.php?ID=11424
https://www.yemen-nic.info/db/laws_ye/detail.php?ID=11424
https://www.yemen-nic.info/db/laws_ye/detail.php?ID=11424
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  ٢٦٤ماده 

غیر محصنه  که درصورتیکند هر دو شخص می) رابطه جنسی مرد با مرد(مجازات کسی که لواط 
  .شوند یمباشد صد ضربه شالق و در صورت ارتکاب لواط محصنه به سنگسار تا مرگ محکوم 

  

  ٢٦٨ماده 

مساحقه رابطه جنسی زن با زن است که مجازات سه سال حبس را براي هر دو نفر خواهد داشت و 
  .یابدانجام شود تا هفت سال مدت حبس افزایش می بازوراگر رابطه 

  

  ٢٨٣ماده 

هر مسلمان بالغ و عاقلی که شرب خمر کند به هشتاد ضربه شالق محکوم خواهد شد و اگر این اقدام 
  .شودومی انجام دهد به یک سال زندان محکوم میرا در اماکن عم

  

  ٢٨٥ماده 

را تسهیل  آنو استفاده  ،دهد یم ارائه را آن فروشد،می دیگران به را آن ،سازد یم شراب که یهرکس
به دایر  متخلف اگر. شود می محکوم زندان به نیست، سال یک از بیش که يا دوره براي کند،می

زندان و  سال سه مدت به باید مجازات عمومی مبادرت کرده باشد ،کردن فروشگاهی در مکان 
  .کنند مهرومومسال  یک مدت براي را فروشگاه تا داده شود دستور جریمه نقدي افزایش یابد و
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  ٢٨٦ماده 

  :بند اول 

 یک در را قمار که یهرکس براي و جریمه نقدي، ماه شش حداکثر دوره یک براي زندان مجازات
 .دهدانجام می عمومی مکان

  :بند دوم 

 سال دو مدت به است، بناکرده عمومی مکان یک در ايقمارخانه یا کند یم مدیریت را قمار که فردي
 .شود می زندان و جریمه نقدي مجازات

  .شود مهروموم سال یکمکان براي مدت بیشتر از  آنتمامی وسایل باید مصادره و 

  

  ٢٨٩ماده 

را به اثبات برساند به هشتاد ضربه شالق حد محکوم  آنهرکسی تهمت زناي محصنه بزند و نتواند 
  .خواهد شد

  

  ٢٩٨ماده 

که مرتکب دزدي شود و شرایط حد دزدي را دارا باشد دست راست از مچ بریده خواهد  یهرکس
جرم  آنشد، اگر دوباره مرتکب جرمی مشابه شود پاي چپ از پاشنه بریده خواهد شد، و اگر دوباره 

  .را مرتکب شود به زندان به بیش از پانزده سال مجازات خواهد شد



 هللا جبار الضار ٧٤

 

  ٣٠٧ماده 

  مجازات محارب

  :بند اول 

  .است سال پنج تا حبس مدت به محکوم باشد، محدود ترساندن به اقدام که رصورتید

  :بند دوم 

این محاربه با سرقت مالی همراه باشد و  که درصورتیبریدن دست راست از مچ و پاي چپ از پاشنه 
  .مجازات زندان بیشتر از ده سال براي شریکان جرم

  :بند سوم 

شود و براي شرکا مجازات شود مجازات اعدام در نظر گرفته میاگر اقدام محاربان به مرگ منجر 
  .زندان بیشتر از پانزده سال در نظر گرفته خواهد شد

  رجوع به متن کامل قانون

  

  

  

  

  

https://www.yemen-nic.info/db/laws_ye/detail.php?ID=11424


  قانون جزائی سودان
  1991قانون کیفري سال 

  

  

  ٢٧ماده 

  :بند اول 

حد قصاص و تعزیر باشد و  است ممکن و باشد، مجرم کشتن با مشابه یا سنگسار ،یزآو حلق باید اعدام
  .ممکن است از او صلب شود

  :بند دوم 

 باشد داشته سن سال 70 از بیش یا باشد نداشته هجده سال سن که فردي قصاص، و حد جرائم جز به
  .شودنمی محکوم مرگ به

  ادامه متن قانون

  

  ٥٠ماده 

 یا استقالل انداختن خطر به باهدف یا کشور اساسی قانون تخریب براي را اقداماتی که فردي هر
  شودزندان طویل مدت و مصادره اموال محکوم می یا ابد حبس مرگ، به دهد، انجام وحدت عمومی

  

https://www.mohamah.net/law/%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84/


 هللا جبار الضار ٧٦

 

  ٥١ماده 

دولت شود به اعدام، حبس ابد، زندان طویل  یهعلکسی که مرتکب جرمی با عنوان تحریک به جنگ 
  .شودمدت و مصادره تمامی اموال محکوم می

  ادامه متن قانون 

  

  ٥٣ماده 

کسی که مرتکب جرم جاسوسی شود به اعدام، حبس ابد، حبس طویل مدت محکوم خواهد شد و 
و اگر جرم او جاسوسی تلقی نشود اما به کشور از نظر سیاسی و اقتصادي  گردد میاموالش مصادره 

  .برساند به حبس به مدت ده سال محکوم خواهد شد یبآس

  

  ٦٨ماده 

شود به مدت شش ماه زندان و بیشتر از بیست ضربه شالق فردي که مرتکب جرائم شورش می
جدي به دیگران باشد باید به  یبآسکه باعث  اي یلهوسمحکوم خواهد شد و اگر او داراي سالح و یا 

  .حبس شالق و جریمه نقدي محکوم شود سال یکمدت 

  

  

  

https://www.mohamah.net/law/%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84/
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  ٦٩ماده 

 نقض موجب است ممکن که دهد یم انجام را اقداماتی یا و کند یم نقض را عمومی صلح که فردي
حبس و شالق که به بیشتر از بیست ضربه تجاوز نکند  ماه یک مدت به باید ،شود  میعمو صلح

  .محکوم شود

  

  ٧٨ماده 

  :بند اول 

مسلمان باشد به چهل ضربه شالق محکوم  که درصورتیکسی که شراب بنوشد و یا تولید کند 
  .شود یم

  :بند دوم 

دیگران کند به یک  آزارآن تهدید و  واسطه بهو کسی که اقدام به نوشیدن شراب در مکان عمومی و 
  .ماه زندان و بیش از چهل ضربه شالق محکوم خواهد شد

  

  ٨٠ماده 

  :بند اول 

کند و یا هر فعالیتی که شامل قمار باشد را در خانه و محلی با این هدف ایجاد کرده ي که قمار میفرد
  .ضربه نباشد محکوم خواهد شد وپنج یستبو شالق که بیشتر از  سال یکباشد به زندان کمتر از 



 هللا جبار الضار ٧٨

 

  ٨١ماده 

مالک  که درصورتیشود  شده یانبتا هشتاد  هفتادوهشتکه در مواد  یجرائمهر شخصی که مرتکب 
مالک صورت پذیرفته باشد به مدت سه سال حبس و بیش از  بادانشباشد و یا  شده استفادهملک 

  .گرددهشتاد ضربه شالق و یا هر دو محکوم خواهد شد و اموالش مصادره می

  

  ١٢٥ماده 

تحقیر و هر فردي که دین و باوري مقدس را مورد اهانت و تحقیر قرار دهد و یا پیروان ادیان را 
  .توهین کند به یک تا شش ماه زندان و کمتر از چهل ضربه شالق محکوم خواهد شد

  

  ١٢٦ماده 

  :بند اول 

مرتکب جرم ارتداد هر مسلمانی است که از دین اسالم برگردد و داللت این موضوع به گفتن صریح 
  و رفتار اوست

  :بند دوم 

توسط دادگاه زمان دارد تا از راهش  هشد یینتعشود یک دوره کسی که مرتکب جرم ارتداد می
  .شودبازگردد در صورت پایداري به اعدام محکوم می

  ادامه متن قانون

https://www.mohamah.net/law/%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84/
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  ١٣٠ماده 

  :بند اول 

  .کند و نتیجه مرگ قربانی استمجرم با قصد و نیت اقدام به عمل می درانقتل عمد قتلی است که 

  :بند دوم 

فردي که قتل عمدي مرتکب شود به اعدام محکوم خواهد شد، در صورت گذشت شاکی با پرداخت 
  .دیه به ده سال زندان محکوم خواهد شد

  

  ١٣٣ماده 

زندان و جریمه  سال یکبه مدت  اي یلهوسکند تالش براي خودکشی با هر می فردي که خودکشی
  .نقدي محکوم خواهد شد

  

  ١٣٦ماده 

زندان و جریمه نقدي  سال یکشود با علم به بارداري به مدت مرتکب می ینجن سقطفردي که 
  .محکوم خواهد شد

  

  

  



 هللا جبار الضار ٨٠

 

  ١٣٩ماده 

  :بند اول 

شرایط الزم را داشته باشد قصاص خواهد شد و اگر اگر شخصی مرتکب جرم جرح عمدي شود اگر 
  .شرایط الزم وجود نداشته باشد به مجازات بیش از سه سال زندان و جریمه نقدي محکوم خواهد شد

  ادامه متن قانون

  

  ١٤٦ماده 

  :بند اول 

  :مرتکب جرم زنا شود مجازات خواهد شد  یهرکس

  .جزاي سنگسار براي مرتکب زناي محصنه )الف 

  . جزاي صد ضربه شالق براي مرتکبین زناي غیر محصنه )ب 

  

  ١٤٨ماده 

  :بند دوم 

زندان براي مدت  ینهمچنمرتکب جرم لواط  براي اولین بار توسط کمتر از صد ضربه شالق و  )الف 
  .کمتر از پنج سال مجازات خواهد شد

https://www.mohamah.net/law/%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84/
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کمتر از پنج سال در صورت تکرار این جرم در مرحله دوم به صد ضربه شالق حد و همچنین  )ب 
  .زندان محکوم خواهد شد

  .در صورت تکرار این جرم در مرحله سوم به اعدام و یا حبس ابد محکوم خواهد شد) پ 

  

  ١٤٩ماده 

  :بند سوم 

مرتکب جرم تجاوز به عنف باید توسط صد ضربه شالق حد و مدت ده سال زندان محکوم شود 
  .د مجازات مرگ را در بر خواهد داشتاین تجاوز زنا و یا لواط محسوب شو که درصورتی

  

  ١٥١ماده 

  :بند اول 

نقص عفت عمومی است رابطه جنسی با فرد دیگري  درواقعکه  اخالقی یبفردي که مرتکب جرم 
زندان محکوم  سال یکبرقرار کند که لواط و زنا محسوب نشود به چهل ضربه شالق و حداکثر 

  .خواهد شد

  :بند دوم 

هشتاد ضربه شالق و دو  به محکوماگر این جرم در مکان عمومی و یا بدون رضایت قربانی رخ دهد 
  .سال زندان خواهد شد



 هللا جبار الضار ٨٢

 

  ١٥٢ماده 

  :بند اول

و با رفتار و  یدبرآآشکار اخالق عمومی  کسی که در یک مکان عمومی با رفتار و اعمالش به نقص
  .پوشش ناشایست باعث آزار عموم شود به چهل ضربه شالق محکوم خواهد شد

  ادامه متن قانون

  

  ١٥٣ماده 

  :بند اول 

 ید آنتولو یا دارا بودن مواردي اخالق عمومی را نقض کند و به تجارت  يبردار عکسکه با  یهرکس
  .بپردازد به یک ماه زندان و چهل ضربه شالق محکوم خواهد شد

  :بند دوم 

شبانه و یا در هر جاي  باشگاه کند با نمایش، تئاتر،کسی که با مواردي اخالق عمومی را نقض می
  .به شصت ضربه شالق و سه سال حبس محکوم خواهد شد شود  میدیگري مرتکب چنین جر

  

  ١٥٤ماده 

  :بند اول

  .دشخصی که مرتکب جرم فحشا شود باید به حداکثر صد ضربه شالق و سه سال حبس محکوم شو

https://www.mohamah.net/law/%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84/
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  ١٥٥ماده 

  :بند اول 

 شود، استفاده آن از تا دهد یم اجازه یا دهد یم اجاره را آن یا کند یم مدیریت را خانه فاحشه که فردي
  .باید با صد ضربه شالق و حبس به مدت پنج سال محکوم شود است، خانه فاحشهآنجا  اینکه دانستن با

  :بند دوم 

است با صد ضربه شالق حد و زندان به  شده محکوممقررات بند اول  موجب بهفردي که براي بار دوم 
  .مدت ده سال مجازات خواهد شد

  :بند سوم 

  .اگر مجرم براي بار سوم مرتکب این جرم شده باشد به اعدام و یا حبس ابد محکوم خواهد شد

  ادامه متن قانون

  

  ١٥٦ماده 

کند تا مرتکب فحشا زنا کند یا کمک کرده و یا او را استخدام میهر فردي که دیگري را وسوسه می
  .یا لواط شود به صد ضربه شالق و پنج سال زندان محکوم خواهد شد

  

  

  

https://www.mohamah.net/law/%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84/


 هللا جبار الضار ٨٤

 

  ١٥٧ماده 

  :بند سوم 

  .شود به هشتاد ضربه شالق محکوم خواهد شدشخصی که مرتکب جرم قذف می

  

  ١٦٨ماده 

  :ند اول ب

  :مرتکب جرم محاربه شود مجازات خواهد شد  یهرکس

  .اعدام و سپس مصلوب کردن اگر باعث تجاوز به عنف شده باشد )الف 

  .جدي و سرقت مال شده باشد یبآسبریدن دست راست و پاي چپ اگر باعث  )ب 

  .مواردي غیر از بند الف و ب باشد که درصورتی ساله هفتیک دوره حبس  )ج

  

  ١٧١ماده 

  :بند اول 

  .شود به بریدن دست راست از مچ مجازات خواهد شدکسی که مرتکب جرم سرقت می
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  ١٧٧ماده 

  :بند اول 

ان را از  توجهی یبمرتکب جرم خیانت فردي است که با انتقال و یا تخریب اموال و پول دیگران و یا 
است و به مدت هفت سال زندان و دادن غرامت  درآوردهصاحب به شخص دیگر و یا به نفع خود 

  .محکوم خواهد شد

  :بند دوم 

اگر مجرم یک مقام رسمی و یا کارمند دولت باشد او به مدت چهارده سال زندان و یا اعدام محکوم 
  .خواهد شد

  

  جدول اول

  .توان قصاص کردکه می ییها زخمو  ها اندام

  .چشم کامل قابل برداشتن است 1

  د پرده بینیبینی تا ح 2

3 ...  

  شود می داده برش موارد برخی در و شودبریده می کامالً از لب 4

  .دندان اگر مجتمع پزشکی معتبر تشخیص دهد 5

  .زبان اگر یکسان بریده شود 6



 هللا جبار الضار ٨٦

 

  .باشد باید دیه پرداخت شود آندست باید تا مفصل قطع شود، و اگر بریدگی قربانی بیشتر از  7

8 ...  

  .باشد شده قطعاگر از مفصل  وپا دستانگشتان  9

  ادامه متن قانون

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

https://www.mohamah.net/law/%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84/
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