
 از قانون مجازات اسالمي

 تا اطالحات تعذي 2/3/1375هظَب  

 

دس صَستی وِ سشلت جاهع ششایط حذ ًثاشذ ٍ همشٍى تِ یىی اص ششایط صیش تاشذ،  -656هادُ 

 ( ضشتِ شالق هحىَم هی شَد:77هشتىة تِ حثس اص شش هاُ تا سِ سال ٍ تا )

تَاتع آى یا دس هحل ّای عوَهی سشلت دس جایی وِ هحل سىٌی یا هْیا تشای سىٌی یا دس  -1

 اص لثیل هسجذ ٍ حوام ٍ غیش ایٌْا ٍالع شذُ تاشذ.

2- ... 

همظَد اص هحل ّاي عوَهی اهاکٌی است کِ اختظاص تِ شخض هعیٌی ًذاسد ٍ ٍسٍد تِ آًْا تشاي عوَم   -

 – 2479/10607جایض است. )هاًٌذ هساجذ( هظادیك هزکَس جٌثِ توثیلی داسد. )تشاي هغالعِ تیشتش سن: حکن 

 شعثِ دٍم دیَاى عالی کشَس.( 9/11/16

اهحای  ،تغییش حذفاصل، دیَاسوشی، وٌی اص لثیل پی ساصی سیلِ صحٌِ ّشوس تِ ٍ ـ   696هادُ  

غشس اشجاس ٍ صساعت ٍ اهثال آى تِ تْیِ آثاس تصشف دس  ،حفشچاُ، ًْشوشی ،تٌذی وشت،هشص

، وَّستاًْا ،شذُ عی اعن اص وشت شذُ یا دس آیش صساعی, جٌگلْا ٍ هشاتع هلی اساضی هضسٍ

سصی ٍ  تأسیسات وشاٍ، اًْاس طثیعی ٍ پاسوْای هلی ،ساسّا چشوِ ،هٌاتع آب، للوستاًْا ،تاغْا

ضی هَات ٍ تایش ٍ سایش اساضی ٍ اهالن هتعلك سی ٍ وشت ٍ صٌعت ٍ اسا داهذاسی ٍ داهپشٍ

لاف ٍ ّوچٌیي اساضی ٍ اهالن ٍ  یا اٍ لت یا شْشداسیْا اتستِ تِ دٍ لت یا ششوتْای ٍ تِ دٍ

الوٌفعِ اختصاص یافتِ یا اشخاص  هَلَفات ٍ هحثَسات ٍ اثالث تالیِ وِ تشای هصاسف عام

خَد یا دیگشی, هثادست ًوایذ یا وشدى  حك هعشفی حمیمی یا حمَلی تِ هٌظَس تصشف یا ری

صالح دیگش هثادست تِ عولیاتی ًوایذ  ى اجاصُ ساصهاى حفاظت هحیط صیست یا هشاجع ری تذٍ

ص ٍ تصشف  ٍ هٌاتع طثیعی گشدد یا الذام تِ ّشگًَِ تجاٍ صیست هحیطوِ هَجة تخشیة 

یه هاُ تا یه  تاًی یا ایجاد هضاحوت یا هواًعت اص حك دس هَاسد هزوَس ًوایذ تِ هجاصا عذٍ

اًی یا سفع  شَد. دادگاُ هَظف است حسة هَسد سفع تصشف عذٍ سال حثس هحىَم هی

 ضع تِ حال ساتك   ًوایذ. هضاحوت یا هواًعت اص حك یا اعادُ ٍ

 

 داسُ ي حمَلی لَُ ي لضاییِ(ا 30/7/1373 ـ   5051/7 ي ًظشیِ) اًی جشم هستوش است. تظشف عذٍ( 1



)تشاي هغالعِ ي تیشتش ًی دس اهَال غیش هٌمَل هی تَاًذ جٌثِ ي حمَلی ٍ کیفشي داشتِ تاشذ. ( دعَي تظشف عذٍا2

 اداسُ ي حمَلی لَُ ي لضاییِ( 6/2/1380 ـ   1116/7ًظشیِ سن: 

تِ تعذ لاًَى آییي دادسسی دادگاّْاي  158 هَاد( چٌاًچِ هذعی طشفاً دسخَاست سفع تظشف عذٍاًی تشاتش تا 3

هستلضم تمذین سا ًوایذ، چیي دعَایی حمَلی تلمی شذُ،  1379دس اهَس هذًی هظَب عوَهی ٍ اًمالب 

. لیکي چٌاًچِ هجاصات تشخالف هَاصیي لاًًَی استس حکن تِ  طذٍٍ  تَدُ دادخَاست ٍ اتغال توثش دادسسی

لاًَى هجاصات اسالهی اص هشاجع طالح لضایی تماضاي سسیذگی ٍ تعمیة داشتِ   690شاکی هغاتك هادُ ي 

تاشذ، دعَي کیفشي هحسَب شذُ، ًیاصي تِ تمذین دادخَاست ًذاشتِ ٍ طذٍس حکن تِ هجاصات لاًًَی است. 

 )ّواى(

ع یعٌی عذٍاًی تَدى تظشف داسد. لزا طشف تظشف ( دادگاُ تشاي طذٍس حکن تِ هجاصات، ًیاص تِ احشاص ٍال4

اًی یا غاطثاًِ است  غیشحك ٍ عذٍ یعٌی دادگاُ فمظ پس اص احشاص ایٌکِ تظشف فعلی هيکفایت ًوی کٌذ. 

  تَاًذ حکن هحکَهیت طادس ًوایذ. هی

َهی ٍ اًمالب تِ تعذ لاًَى آییي دادسسی دادگاّْاي عو 158( هذعی حتی پس اص الاهِ ي دعَي تشاتش تا هَاد 5

سا  1375ق.م.ا.  690فك هادُ  اًی ٍ تعمیة کیفشي هشتکة تظشف عذٍ، حك تماضاي 1379دس اهَس هذًی هظَب 

 داسُ ي حمَلی لَُ ي لضاییِ(ا 1/9/1382 ـ   5944/7 ي ًظشیِ )تشاي هغالعِ ي تیشتش سن:خَاّذ داشت. 

اداسُ ي  12/11/1371 ـ   11824/7 ي ًظشیِ) است. تماضاي للع ٍ لوع تٌا ضوي دادخَاست ضشس ٍ صیاى تالاشکال( 6

 حمَلی لَُ ي لضاییِ(

تا طذٍس حکن تشائت لزا  حکن تِ سفع تظشف هستلضم عشح ایي دسخَاست اص جاًة شاکی یا خَاّاى است. (7

خظَص سفع تظشف هتْن، چٌاًچِ شاکی طشفاً تماضاي تعمیة کیفشي هتْن سا کشدُ تاشذ، طذسٍ حکن دس 

 داسُ ي حمَلی لَُ ي لضاییِ(ا 11/10/1382 ـ   8372/7 ي ًظشیِ)تشاي هغالعِ ي تیشتش سن:  فی است.عذٍاًی هٌت

 اًی اتخار تظوین ًوایذ. س حکن تشائت ًیض هکلف است دس تاب سفع تظشف عذٍ تِ فشع طذٍحتی دادگاُ ( 8

)تشاي هغالعِ ي  ي تا ّن هالصهِ ًذاسًذ. اًی علیِ ٍ س حکن تِ سفع تظشف عذٍ تِ هحکَهیت هتْن ٍ طذٍ حکن صیشا

 داسُ ي حمَلی لَُ ي لضاییِ(ا 23/2/1383 ـ   990/7ًظشیِ تیشتش سن: 

ّویي لاًَى، دس صهشُ ي جشاین لاتل گزشت  690لاًَى هجاصات اسالهی، هادُ ي  727( تا عٌایت تِ هادُ ي 9

 ت.اس

 ـ   1454/7 ي ًظشیِ) تاشذ. د تِ هذت ٍ هْلت هضتَس ًوی ق.م.ا. هحذٍ 690تعمیة جشم هزکَس دس هادُ ( 10

 داسُ ي حمَلی لَُ ي لضاییِ(ا 14/6/1378



یا لشاسداد تا اًمضاي اجاسُ ًاهِ شوَل ایي هادُ دستشگیشًذُ ائوِ جواعات، ّیأت اهٌاء ٍ خذام هساجذي کِ ( 11

تِ ًاحك ٍ تِ طَست عذٍاًی عشطِ یا اعیاى  هی دٌّذ ٍ یاّوچٌاى تِ تظشف خَد دس هسجذ اداهِ کاسي خَد 

ًیض هی گشدد. الصم تِ رکش است دس استثاط  کیت آى سا داسًذعاي هالاد هی آٍسًذ، یا هسجذ سا تِ تظشف خَد دس

عْذُ داس تعمیة ٍ سسیذگی تا اتْام هزکَس دس خظَص ائوِ جواعات هساجذ، دادسشا ٍ دادگاُ ٍیژُ سٍحاًیت 

 هی تاشذ.
 


