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سخن ناشر

تاریخ،  هویت  بشر  است  و  ...  ساختار  هر  جامعه  یی  با  ساروجی  از   پیشینه  ش  
شکل  می گیرد  تا  »باشندگان«  امروزش  به  پشتوانه ی  آن،  به  سامان  سازند  شرایط   

را  برای  »آیندگانی«  که  درآینده،  به  داوری  می نشینند.  
هر  اجتماعی  در گذرگاه  تاریخ  خویش،  بزنگاه هایی  دارد  که  رخدادها یش،  
احوال   در  بازنگری   روی،   این   از   می شود.   فردایش   سرنوشت   حتریرکننده ی  
مردمان  روزگاران  سپری شده،  نه  تنها  آموزه هایی  را  با  خود  دارد،  بلکه  سرشار  
»جذابیت«  و  »لطف«  است  از چگونگی  کرد  وکار،  روابط،  زبان  و  ادب  کالمی  

و  نگارشی  ایشان.  
بی گفت و گو،  میهن  کهنساله  ما  نیز  با  متدنی  هفت  هزاره یی،  آکنده  چنین  حوادثی  

است  و  ...  
»انقالب  مشروطه«،  در زمره ی  مهم ترین  اتفاقات  سرزمین مان  است  که  موجد  
ایران  گردید.  حادثه   یی  که  نه   بنیادین  در  ساختار  جامعه   ی   دگرگونی  ژرف  و  
فقط  بنیان  »استبداد«  و  »خودکامگی«  و  »جاهلیت«  سالطین  قجری  را  از  ریشه  
برکند  و  زیر و زبر کرد،  که  شهد  آزادی  را  به  مردمان  چشانید  و  دری  به  روشنای  
تا »قانون«،  ایشان،  موجب  گردید   بیداری   با  به  روی شان  گشود  و  نوین،   دنیایی  
مفهوم  واقعیش  را  باز یافته   و جـماعت  ایرانی،  با  واژگانی  نو،  مهچون  »آزادی  بیان  و  
اندیشه«،  »عدالت«،  »جملس«،  »حقوق  مدنی«،  »مسئولیت  اجتماعی«  و  ... آشنا  
شده  و  جایگاه  راستین  خود  در مناسبات  سیاسی  و  تعیین  سرنوشت  خویش  و  

زادبوم شان  را  باز شناسند.  
برکنار  از مهه  ی  پیآمدهای  انقالب  مشروطه،  یکی  از عواملی  که  دوستداران  
خوانش  کارنامه  ی  گذشتگان  را به  مطالعه  ی  این  برهه  از تاریخ  ایران،  هتییج  می کند،  
 زبان  و  ادبیات  این  عصر  است  که  به  حلاظ  تفاوت های  فاحش  اش  با  فرهنگ  روزگار  ما،



 جذبه  و  کششی  خاص  دارد.  ادبیاتی  با  غنایی  ویژه.  فرهنگی  که  نه  تنها  در  گفت 
و شنودهای  عادی  آن  زمانه  جاری  بوده،  بلکه  مکتوبات  رمسی  و  حقوقی اش  را  

نیز  حتت  تاثیر  داشته  است.
با  چنین  پیشکالمی،  انتشارات  چرتدانش  به  عنوان  نشر دهنده  ی  کتب  حقوقی،  
با  هدف  آشنا  منودن  نسل  امروز  جامعه ی  حقوقی  ایران،  به  ویژه  جوانانی که  در  هیات  
دانشجوی  حقوق،  اندیشه  ی  پوشیدن  ردای  وکالت  و  قضاوت  و ... به  سر  دارند،  
با  چند وچون  تدوین  و  نگارش  قوانین  درآن  عهد  و  بازشناخت  روشن بینی  
نگارندگان  آن،  انتشار  جمموعه  کتاب  هایی  در  این  زمینه  را  در دستور کار  قرار  
داده  که  چهارمین  جلد  آن  با  عنوان  »خنستین قانون  جمازات  عمومی  ایران«  هم  اینک  

در  دستان  مشاست.
پر  واضح  است  که  قوانین  مندرج  در این  کتاب  و  کتاب های  بعدی،  کالًمنسوخ  
از دیدگاه  آشنایی   این  دلیل  است  که  خواندنش  را   به   تنها   باز نشرشان   شده اند  و  
 با  حنوه ی  تدوین  اولین  قوانین  حقوقی  بر   پایه  نظام  پارلـمانیسم،  آن  هم  در  ایام  
واپس  ماندگی  جامعه ی  ایران  عهد  قجر،  برای  باشندگان  امروز  درحلقه ی علم  حقوق،  

به  فایده  دیدیم.  
انتظار  بر  آن  است  تا  اقدام  انتشارات  چرتدانش  در  نشر کتب  تاریخی  با  مضامین  
اقبال  اهل  حقوق  و دوستداران  تاریخ،  واقع  شده  و  فرزانگان   حقوقی،  مورد  
گرانسنگ  در  حیطه  ی  تاریخ  و  حقوق  نیز  با  رهنمودها  و  دانش  و  دانسته  های شان  
در این  مقوله ،  ما  را  یاری رسان  شوند  تا    کاستی هامان  در  دستیابی  به  هدفی  که  

شرح  اش  رفت،  به  حداقل  رسد.

                              فرزاد دانشور
                           مدیر مسئول انتشارات چتر دانش



7 باب اول: کليات

قانون مجازات عمومی  مصوب 23 دی ماه 
1304 - 7 بهمن ماه 1304 ) کمیسیون عدلیه(

باب اول:  کلیات
 فصل اول:  مواد عمومی

ماده 1

جمازات های  مصرحه  در  این  قانون  از  نقطه  نظر  حفظ  انتظامات  مملکتی  مقرر  و  
در  حماکم  عدلیه  جمری  خواهد  بود  و  جرمهایی  که  موافق موازین  اسالمی  تعقیب  و  

کشف  شود  بر  طبق  حدود  و  تعزیرات  مقرره  در  شرع  جمازات  می شوند.

ماده 2

هیچ  عملی  را  منی توان  جرم  دانست  مگر  آن  چه  که  به  موجب  قانون  جرم  
شناخته  شده.

ماده 3

جمرم  باید  مالی  را  که  به  واسطه  جرم  حتصیل  کرده  است  ) مثل  اموال  مسروقه  و  
غیره(  اگر  موجود  باشد  عینًا  و  اگر  موجود  نباشد  مثل  یا  قیمت آن  را  به  صاحبش  

بدهد  و  از  عهده  خساراتی  که  وارد  آورده  است  بر  آید.

ماده 4

هرگاه  به  عهده  جمرم  از  حیث  حقوق  عمومی  وجهی  تعلق  بگیرد  اسرتداد  اموال  
و  تأدیه  خسارات  و  حقوق  مدعیان  خصوصی  بر  آن  مقدم است.
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ماده 5

در  متام  امور  جزایی  حمکمه  باید  در  ضمن  حکم  راجع  به  جرم  یا  پس  از  آن  
نسبت  به  اشیایی  که  دالئل  جرم  بوده  و  اشیایی  که  از  جرم  حتصیل شده  یا  در  
حین  ارتکاب  استعمال  شده  و  یا  برای  استعمال  معین  شده  بود  حکم  خمصوص  

صادر  و  معین  مناید  که  اشیاء  مزبور  باید  مسرتد1  یا  ضبط2  و  یا   معدوم3  شود.

ماده 6
جمازات  باید  به  موجب  قانونی  باشد  که  قبل  از  ارتکاب  آن  عمل  مقرر  شده  
باشد  و  هیچ  عمّلی  را  منی توان  به  عنوان  جرم  به  موجب  قانون   متأخر  جمازات  منود  
لیکن  اگر  بعد  از  ارتکاب  جرم  قانونی  مقرر  شود  که  مبنی  بر  ختفیف  یا  عدم  

جمازات  باشد  نسبت  به  جرمهای  سابق  بر  وضع  آن  قانون   نیز  مؤثر  خواهد  بود.

 فصل دوم:  در انواع جرائم و مجازات

ماده 7

جرم  از  حیث  شدت  و  ضعف  جمازات ها  به  چهار  نوع  تقسیم  می شود:
1-  جنایت

2-  جنحه  4مهم
3-  جنحه  کوچک  ) تقصیر(

4-  خالف.

1- مسترد کردن: برگرداندن
2- ضبط کردن: در اختیار گرفتن، توقیف کردن، به تصرف درآوردن

3- معدوم کردن: نابود کردن، از بین بردن
4- ُجنحه: ُجرمی که مجازات آن حبس ساده تا سه سال و جزای نقدی باشد، جرمی باالتر از خالف و پایین تر از جنایت
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ماده 8
جمازات  جنایت  از  قرار  ذیل  است:

1-  اعدام.
2-  حبس  مؤبد1  با  اعمال  شاقه2.
3-  حبس  موقت3  با  اعمال  شاقه.

4-  حبس  جمرد4.
5-  تبعید.

6-  حمرومیت  از  حقوق  اجتماعی.

ماده 9
جمازات  جنحه  مهم  از  قرار  ذیل  است:

1-  حبس  تأدیبی5  بیش  از  یک  ماه.
2-  اقامت  اجباری  در  نقطه  یا  نقاط  معین  یا  ممنوعیت  از  اقامت  در  نقطه  یا  نقاط  

معین.
3-  حمرومیت  از  بعضی  حقوق  اجتماعی.

4-  غرامت  در  صورتی  که  جمازات  اصلی  باشد.

ماده 10
  جمازات  جنحه  کوچک  از  قرار  ذیل  است:

1-  حبس  تأدیبی  بیش  از  یک  هفته  تا  یک  ماه.

1- حبس ُمؤَبد: حبس ابد، زندانی کردن فرد در تمام عمر
2- حبس با اعمال شاقه: حبسی که زندانی عالوه بر زندان ماندن باید در زندان کارهای سخت هم انجام بدهد.

3- حبس موقت: حبس غیرابد، حبس کوتاه مدت
4- حبس مجرد: زندان انفرادی

ء5- حبس تأدیبی: حبسی با مدت تعیین شده، کمتر از سه سال برای جرم های کوچک
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2-  غرامت  از  پنج  تومان  و  یک  قران1  الی  پنجاه  تومان.

ماده 11

جمازات  خالف  از  قرار  ذیل  است:
1ـ  حبس  تکدیری2  از  بیست  و  چهار  ساعت  تا  یک  هفته.

2ـ  غرامت  تا  پنج  تومان.

ماده 12

حبس  موقت  با  اعمال  شاقه  از  سه  سال  کمرت  و  از  پانزده  سال  بیشرت  خنواهد  بود.
 مدت  حبس  جمرد  از  دو  تا  ده  سال  است.

 مدت  تبعید  از  سه  سال  کمرت  و  از  پانزده  سال  بیشرت  خنواهد  بود.
 مدت  حبس  تأدیبی  از  هشت  روز  الی  سه  سال  است.  

ماده 13

اعمال  شاقه  حمکومین  به  حبس  با  مشقت  باید  راجع  به  امور  عام املنفعه  باشد.

ماده 14

باید  حتت احلفظ  به  جایی  که  حمکمه  معین  می کند  اعزام   تبعید   حمکومین  به  
تبعید  به  خارج  از مملکت   شده  و  در  آن  جا  حتت  نظر  مبانند.  در  صورت  

حمکوم علیه  را  باید  حتت احلفظ3  تا  سرحد4  برده  و  از  مملکت  اخراج  شود.

1- یک قِران: یک ریال
2- حبس َتکدیری: حبسی از دو تا ده روز برای جرم های کوچک

3- تحت الحفظ: تحت مراقبت و حفاظت نگهبانان
4- سرحد: مرز
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ماده 15

حمرومیت  از  حقوق  اجتماعی  مستلزم  عواقب  ذیل  است:
1-  حمرومیت  از  استخدام  دولتی  و  استعمال  نشاهنای  دولتی.

2-  حمرومیت  از  حق  انتخاب کردن  و  منتخب  شدن  خواه  در  جمالس  مقننه  و  خواه  در  
مؤسسه  و  اجنمن های  اجتماعی  از  قبیل  اجنمنهای  ایالتی  و   والیتی  و  بلدی  و  غیره.

3-  حمرومیت  از  عضویت  هیأت  منصفه  و  شغل  مدیری  و  معلمی  در  مدارس  و  
روزنامه نویسی  و  مصدقی  و  حکم  یا  شاهد  حتقیق  شدن.

ماده 16

مدت  اقامت  اجباری  و  یا  ممنوعیت  از  اقامت  کمرت  از  یک  ماه  و  بیشرت  از  سه  سال  
خنواهد  بود.  حمکومین  به  این  دو  جمازات  بدون مستحفظ  به  نقطه ای  که  ممنوع  از  
اقامت  در  آجنا  نیستند  یا  جمبور  به  اقامت  در  آن  جا  می باشند  رفته  و  در  آجنا  

حتت  نظر  خنواهند  بود.

ماده 17

مدت  کلیه  حبس ها  از  روزی  شروع  می شود  که  حمکوم علیه  بر  حسب  حکم  
قطعی  قابل  اجرا  حمبوس  شده  است  لیکن  اگر  قبل  از  صدور حکم  موقتًا  توقیف  

شده  باشد  مدت  توقیف  موقت  از  مدت  حبس  کسر  خواهد  شد.

ماده 18

ترتیب  اجرای  احکام  جزایی  و  کیفیت  حمبس های  جنایی  و  تأدیبی  به  حنوی  است  
که  در  قانون  اجرای  احکام  جزایی  و  نظام نامه  حمبس ها مقرر  است.
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 فصل سوم:  در جزاهای تبعی

ماده 19

جزاهای  تبعی  از  قرار  ذیل  است:
1-  حمرومیت  از  حقوق  مذکوره  در  ماده  15  حماکم  جنحه  می توانند  جمرم  را  به  
عالوه  جمازات  اصلی  که  به  موجب  این  قانون  مقرر  است  به حمرومیت  از  بعضی  از  

حقوق  مذکوره  نیز  حمکوم  منایند.
2-  ممنوعیت  از  اقامت  در  حمل  خمصوص.  3-  اقامت  اجباری  در  حمل  خمصوص.

 حمکومیت  جنایی  مستلزم  حمرومیت  از  متام  حقوق  اجتماعی  است.

 فصل چهارم:  در شروع به جرم

ماده 20

هرگاه  کسی  قصد  جنایتی  کرده  و  شروع  به  اجرای  آن  بنماید  ولی  به  واسطه  موانع  
خارجی  که  اراده  فاعل  در  آهنا  مدخلیت  نداشته  قصدش معلق  یا  بی اثر  مباند  و  
جنایت  منظوره  واقع  نشود  مرتکب  به  حداقل  جمازاتی  که  به  نفس  جنایت  مقرر  
است  حمکوم  خواهد  شد  و  اگر  جمازات  جنایت   اعدام  باشد  مرتکب  به  حبس  

غیر  دائم  با  مشقت1  حمکوم  می شود.

ماده 21

حمسوب   آن  شروع   جزئیه   مقدمات   بعضی   یا  هتیه   جنایت   ارتکاب   قصد   جمرد  
منی شود.

1- مشقت: سختی
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ماده 22

هرگاه  کسی  که  شروع  به  جنایتی  کرده  و  به  میل  خود  آن  عمل  را  ترک  کند  از  جهت  
جنایت  منظوره  جمازات  خنواهد  شد  لیکن  اگر  مهان مقدار  عملی  که  به  جا  آورده  

است  جرم  باشد  جزای  خمصوص  به  آن  جرم  در  حق  او  جاری  می شود.

ماده 23

شروع  به  ارتکاب  جنحه  فقط  در  صورتی  مستلزم  جمازات  است  که  در  قانون  
تصریح  به  آن  شده  باشد.

 فصل پنجم:  در تکرار جرم

ماده 24

حکم  تکرار  جرم  در  مورد  اشخاص  ذیل  جاری  است:
1-  کسی  که  به  حکم  قطعی  قابل  اجرا  حمکوم  به  جزای  جنایی  شده  و  جمددًا  

مرتکب  جنایتی  گردد.
2-  کسی  که  به  حکمی  قطعی  حمکوم  به  حبس  تأدیبی  بیش  از  یک  ماه  بوده  و  
در  ظرف  پنج  سال  از  تاریخ  امتام  جمازات  مذکوره  یا  رفع  آن  به  واسطه   مرور  

زمان  مرتکب  جنحه  مهم  یا  جنایت  گردد.
3-  کسی  که  به  واسطه  جنحه  یا  جنایت  حمکوم  به  حبس  کمرت  از  یک  سال  بوده  
و  قبل  از  گذشنت  پنج  سال  از  تاریخ  حکم  مزبور  مرتکب  مثل  مهان   جرم  
شود.  سرقت  و  اختالس  و  خیانت  در  امانت  در  خصوص  تکرار  جرم  مثل  

هم  حمسوب  می شود.
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ماده 25

در  موارد  تکرار  جرم  مذکور  در  ماده  سابق  حمکمه  می تواند  به  بیشرت  از  
حداکثر  جمازات  آن  جرم  حکم  کند  ولی  از  دو  برابر  حداکثر  نباید جتاوز  کند.

ماده 26

جرم   به   ارتکاب   واسطه   به   که   اشخاصی   درباره   جرم   تکرار   احکام  
سیاسی  حمکوم  شده اند  جاری  خنواهند  بود.

 فصل ششم:  در شرکاء و معاونین مجرم

ماده 27

جرم   آن   فاعل   یک   هر   که   حنوی   به   شوند   جرم   یک   مرتکب   نفر   چند   هرگاه  
شناخته  شود  جمازات  هر  یک  از  آهنا  جمازات  فاعل  است  و  اگر   هر  کدام  یک  جزء  از  
جرم  واحد  را  اجنام  دهند  به  طریقی  که  جمموع  آهنا  فاعل  آن  جرم  شناخته  شود  
شرکاء  در  جرم  حمسوب  و  جمازات  هر  یک  از  آهنا حداقل  جمازات  فاعل  مستقل  است  
لیکن  هرگاه  نسبت  به  خصوص  بعضی  از  شرکاء  اوضاع  و  احوالی  موجود  باشد  
که  در  وصف  جرم  یا  کیفیت  جمازات   تغییری  دهد  تأثیری  در  حق  سایر  شرکاء  

خنواهد  داشت.

ماده 28

اشخاص  ذیل  معاون  جمرم  حمسوبند:

1-  کسانی  که  باعث  و  حمرک  ارتکاب  فعلی  شوند  که  منشأ  جرم  است  و  به  
واسطه  حتریک  و  ترغیب  آهنا  آن  فعل  واقع  شود.
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2-  کسانی  که  تبانی  بر  ارتکاب  جرم  کرده  و  به  واسطه  تبانی  آهنا  آن  جرم  
واقع  می شود.

3-  کسانی  که  با  علم  و  اطالع  از  حیث  هتیه  و  تدارک  آالت  و  اسباب  جرم  یا  
تسهیل  اجرای  آن  یا  به  هر  حنو  با  مباشر  جرم  کمک  کرده اند.

ماده 29

در  مورد  معاونین  جمرم  حمکمه  می تواند  نظر  به  اوضاع  و  احوال  قضیه  و  یا  نظر  
به  کیفیات  معاونین  جمرم  را  به  مهان  جمازاتی  که  برای   شریک  جمرم  مقرر  است  

حمکوم  مناید  و  یا  جمازات  را  از  یک  الی  دو  درجه  ختفیف  دهد.

ماده 30

اوضاع  و  احوال  خمتصه  به  مرتکب  اصلی  که  موجب  تغییر  وصف  یا  موجب  ختفیف  
و  تشدید  جمازات  است  نسبت  به  معاون  جرم  مؤثر خنواهد  بود  و  مهچنین  هرگاه  
فاعل  جرم  به  جهتی  از  جهات  قانونی  معاف  از  جمازات  باشد  معافیت  او  تأثیری  در  

حق  معاون  جمرم  خنواهد  داشت.

 فصل هفتم:  در تعدد جرم

ماده 31

هرگاه  فعل  واحد  دارای  عناوین  متعدده  جرم  باشد  جمازات  جرمی  داده  می شود  
که  جزای  آن  اشد  است.

ماده 32

اگر  چند  جرم  برای  یک  مقصود  واقع  شده  و  مربوط  به  هم  باشد  یا  این  که  بعضی  از  
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آهنا  مقدمه  یا  جزء  دیگری  بوده  یا  تفکیک  از  هم  نشوند   متام  آهنا  یک  جرم  حمسوب  
و  جمازات  جرمی  داده  می شود  که  جزای  آن  اشد  است.

ماده 33

حکمی   که   این   بدون   شده   مرتکب   مکررًا   را   جرمی   شخصی   هرگاه  
جمازات  علیحده  صادر  حکم   برای  هر  جرمی   باشد   او  صادر  شده   درباره  

 منی گردد  ولی  حمکمه  جمرم  را  به  حداکثر  جمازات  حمکوم  خواهد  منود.

 فصل هشتم:  در شرایط و موانع مجازات

ماده 34

اطفال  غیر  ممیز  را  منی توان  جزئًا  حمکوم  منود.  در  امور  جزایی  هر  طفلی  که  
دوازده  سال  متام  نداشته  باشد  حکم  غیر  ممیز  را  دارد.

 در  صورتی  که  اطفال  ممیز  غیر  بالغ  مرتکب  جرمی  شوند  باید  به  اولیاء  خود  تسلیم  
گردند  با  التزام  به  تأدیب  و  تربیت  و  مواظبت  در  حسن  اخالق  آهنا.

ماده 35

اگر  اطفال  ممیز  غیر  بالغ  که  به  سن  پانزده  سال  متام  نرسیده اند  مرتکب  جنحه  یا  
جنایتی  شوند  فقط  به  ده  الی  پنجاه  ضربه  شالق  حمکوم می شوند  ولی  در  یک  

روز  زیاده  از  ده  و  در  دو  روز  متوالی  زیاده  از  پانزده  شالق  نباید  زده  شود.

ماده 36
اشخاص  بالغ  که  سن  آهنا  بیش  از  پانزده  سال  متام  بوده  ولی  به  هیجده  سال  متام  
نرسیده اند  هرگاه  مرتکب  جنایتی  شوند  جمازات  آهنا  حبس در  دارالتأدیب  است  
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در  مدتی  که  زاید  بر  پنج  سال  خنواهد  بود  و  اگر  مرتکب  جنحه  شوند  جمازات  
ایشان  کمرت  از  نصف  حداقل  و  زیادتر  از  نصف  حد اعالی  جمازات  مرتکب  مهان  

جنحه  خنواهد  بود.

ماده 37
اشخاص  مذکور  در  ماده  قبل  هرگاه  مرتکب  جرمی  شوند  اگر  چه  جرم  ایشان  
جنایت  باشد  در  حمکمه  جنحه  حماکمه  می شوند  مگر  آن  که   شریک  یا  معاون  
آهنا  بر  حسب  اقتضای  سن  باید  در  حمکمه  جنایی  حماکمه  شود  در  این  صورت  

هر  دو  در  حمکمه  جنایی  حماکمه  خواهند  شد.

ماده 38
احکام  تکرار  جرم  که  در  فصل  پنجم  این  باب  مذکور  است  نسبت  به  اطفال  

و  اشخاص  مذکور  در  مواد  فوق  جاری  منی شود.

ماده 39
در  صورتی  که  حمکمه  نتواند  سن  واقعی  متهم  را  تشخیص  دهد  قدر  متیقن1  

سن  مناط2  حکم  خواهد  بود.

ماده 40
کسی  که  در  حال  ارتکاب  جرم  جمنون  بوده  یا  اختالل  دماغی  داشته  باشد  
جمرم  حمسوب  منی شود  و  جمازات  خنواهد  داشت  ولی  در صورت  بقای  جنون  باید  

به  داراجملانین  تسلیم  شود.

ن: قدرُِمسّلم، آنچه یقین و قطعی است. 1- قدر ُمَتَیِقّ
2- َمناط: مالک، معیار

َ
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ماده 41

هر  کسی  که  به  موجب  ضرورت  برای  دفاع  و  حفظ  نفس  یا  ناموس  خود  مرتکب  
جرمی  شود  جمازات  خنواهد  شد  ) رجوع  به  فصل  اول  از باب  سوم  این  قانون(  و  
مهچنین  است  کسی  که  به  واسطه  اجبار  بر  خالف  میل  خود  جمبور  به  ارتکاب  
جرم  گردیده  و  احرتاز  از  آن  هم  ممکن  نبوده  است   مگر  در  مورد  قتل  که  

جمازات  مرتکب  تا  سه  درجه  ختفیف  خواهد  شد.

ماده 42

عملی  که  از  مستخدمین  و  مأمورین  دولتی  واقع  می شود  در  موارد  ذیل  جرم  
حمسوب  منی گردد.

و   شده   واقع   قانونی   آمر   امر   واسطه   به   عمل   ارتکاب   که   صورتی   در     -1
مرتکب  بر  حسب  قانون  ملزم  به  اجرای  آن  بوده  است.

2-  در  صورتی  که  ارتکاب  آن  عمل  برای  اجرای  قانون  الزم  بوده.  

 فصل نهم:  در تخفیف و تعلیق و اسقاط و تبدیل مجازات

ماده 43

هیچ  جنایت  یا  جنحه  را  منی توان  عفو  منود  و  یا  جمازات  آن  را  ختفیف  داد  مگر  در  
مواردی  که  قانون  آن  را  قابل  عفو  دانسته  یا  در  جمازات آن  ختفیفی  داده  است.

ماده 44
قضیه   احوال   و   اوضاع   قانون   این   مطابق   که   صورتی   در   جنایات   موارد   در  
مقتضی  ختفیف  جمازات  باشد  هیأت  حاکمه  می تواند جمازات های  جنایی  را  به  طریق  



19 باب اول: کليات

ذیل  ختفیف  دهد:
1-  اعدام  به  حبس  دائم  یا  موقت  با  اعمال  شاقه.

2-  حبس  دائم  با  اعمال  شاقه  به  حبس  موقت  با  اعمال  شاقه  یا  به  حبس  جمرد.
3-  حبس  موقت  با  اعمال  شاقه  به  حبس  جمرد  یا  حبس  تأدیبی  که  کمرت  از  دو  

سال  نباشد.
4-  حبس  جمرد  به  حبس  تأدیبی  که  کمرت  از  شش  ماه  نباشد.

5-  تبعید  به  اقامت  اجباری  یا  ممنوعیت  از  اقامت  در  نقطه  یا  نقاط  معین.
6-  حمرومیت  از  متام  حقوق  اجتماعی  به  بعض  آن.

ماده 45

در  موارد  جنحه  اگر  اوضاع  و  احوال  قضیه  مقتضی  ختفیف  باشد  حمکمه  می تواند  
جمازات  حبس  تأدیبی  را  تا  هشت  روز  ختفیف  داده  یا آن  را  تبدیل  به  غرامت  مناید.

ماده 46

در  حق  مردانی  که  عمر  آهنا  متجاوز  از  شصت  سال  است  و  مهچنین  کلیه  زهنا  حبس  
با  اعمال  شاقه  و  حکم  اعدام  جاری  منی شود  و جمازات  آهنا  به  حبس  جمرد  تبدیل  

خواهد  شد  مگر  این  که  حکم  برای  ارتکاب  قتل  عمدی  صادر  شود.

ماده 47

شخصی  که  به  موجب  این  قانون  به  واسطه  ارتکاب  جنحه  حمکوم  به  حبس  
شده  است  در  صورتی  که  سابقًا  به  واسطه  ارتکاب  جنحه  یا جنایتی  حمکوم  
نشده  باشد  حمکمه  می تواند  نظر  به  اخالق  و  احوال  جمرم  و  دالیل  موجه  اجرای  

جمازات  را  نسبت  به  او  معلق  دارد.



نشر چتر دانش/ نخستین قانون مجازات ... ایران مصوب 1304 شمسی 20

ماده 48

هرگاه  حمکوم علیه  که  اجرای  حکم  او  معلق  شده  است  در  مدت  پنج  سال  از  
تاریخ  قطعی  شدن  حکم  حمکوم  به  ارتکاب  جنایت  یا  جنحه   جدیدی  که  
موجب  حبس  باشد  نشود  حمکومیت  اولیه  او  ملغی  و  کان   مل یکن  خواهد  شد  
ولی  اگر  در  مدت  پنج  سال  مذکور  مرتکب  جنایت  یا  جنحه  شده و  به  این  واسطه  

به  حکم  قطعی  حمکوم  گردد  حکم  اول  نیز  درباره  او  اجرا  خواهد  گردید.

ماده 49

تعلیق  جمازات  موجب  تعلیق  متام  آثار  مرتتبه  بر  او  خواهد  بود  ولی  موجب  تعلیق  
تأدیه  خمارج  حماکم  حماکمه  و  تأدیه  ضرر  و  خسارات وارده  خنواهد  شد.

ماده 50

در  موقعی  که  حمکمه  اجرای  جمازات  را  تعلیق  می کند  باید  رییس  حمکمه  به  
حمکوم  اطالع  دهد  که  اگر  به  واسطه  جنایت  یا  جنحه  جدیدی حمکوم  شود  
مورد  جمازات  اولیه  هم  واقع  شده  جمازاتی  که  برای  تکرار  جرم  مطابق  مواد  این  

قانون  مقرر  است  در  حق  او  جاری  خواهد  شد.

ماده 51

هرگاه  کسی  مرتکب  جرمی  شده  در  مورد  خالف  در  ظرف  یک  سال  در  
مورد  جنحه  در  ظرف  سه  سال  و  در  مورد  جنایت  در  ظرف  ده  سال جرم  او  
تعقیب  نشده  باشد  دیگر  تعقیب  از  جمرم  منی شود  و  اگر  شروع  به  تعقیب  شده  
و  به  جهتی  موقوف  مانده  و  مدت های  مذکوره  منقضی  شود  دیگر   اعاده  تعقیب  




