
باسمه تعالي

مجازات اسالميقانون

كليات_ كتاب اول
مواد عمومي_ بخش اول

تعاريف_ فصل اول

و تعزيـرات،  ، ديـات  جرائم، مجازاتهاي حدود، قصـاص مشتمل است بر ميقانون مجازات اسال_ ١ماده 

.موانع مسؤوليت كيفري و قواعد حاكم بر آنهااقدامات تأميني و تربيتي، شرايط و

اسـت جـرم   هر رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل كه در قـانون بـراي آن مجـازات تعيـين شـده     _٢ماده 

.شودمحسوب مي

قلمرو اجراء قوانين جزائي در مکان_ فصل دوم

كه در قلمرو حاكميت زميني، دريايي و هـوايي جمهـوري   صيقوانين جزائي ايران درباره كليه اشخا_ ٣ماده 

.كه به موجب قانون ترتيب ديگري مقررشده باشدشود، مگر آناعمال ميايران مرتكب جرم شوندمياسال

هر گاه قسمتي از جرم يا نتيجه آن در قلمرو حاکميت ايران واقع شود در حکم جرم واقع شده _ ٤ماده 

.در ايران است

ر و در خارج از قلمرو حاكميت ايران مرتكب يكي از جرائم زيـ غيرايرانيايراني يا شخص هر _ ٥ماده 

شـود و  ايـران محاكمـه و مجـازات مـي    مييا جرائم مقرر در قوانين خاص گردد، طبق قوانين جمهوري اسـال 

هرگاه رسيدگي به اين جرائم در خارج از ايران به صدور حكم محكوميـت و اجـراء آن منتهـي شـده باشـد،      

:كندب ميدادگاه ايران در تعيين مجازاتهاي تعزيري، ميزان محكوميت اجراء شده را احتسا

ايران، مياقدام عليه نظام، امنيت داخلي ويا خارجي، تماميت ارضي ويا استقالل جمهوري اسال_ ١

جعل مهر، امضاء، حكم، فرمان يا دستخط مقام رهبري يا استفاده از آن،_ ٢

و نماينـدگان جمهور، رئيس قـوه قضـائيه، رئـيس    رئيسميرسجعل مهر، امضاء، حكم، فرمان يا دستخط _ ٣

مجلس شوراي اسالمي، رئيس مجلس خبرگان، رئيس ديوان عالي كشـور، دادسـتان كـل كشـور، اعضـاء شـوراي       

نگهبان، رئيس واعضاء مجمع تشخيص مصلحت نظام، وزراء يا معاونان رئيس جمهور ويا استفاده از آنها،

قانوني و يا اسـتفاده  هاي صادر شده از اين مراجع يا ساير مراجع جعل آراء مراجع قضائي يا اجرائيه_ ٤

از آنها،

جعل اسكناس رايج يا اسناد تعهد آور بانكي ايران و همچنين جعل اسناد خزانـه و اوراق مشـاركت   _ ٥

.صادرشده يا تضمين شده از طرف دولت يا تهيه يا ترويج سكه قلب در مورد مسكوكات رايج داخل

كه در رابطه با شغل و وظيفـه خـود در   ايرانيغير به جرائم مستخدمان دولت، اعم از ايراني يا _ ٦ماده 

اند و همچنين بـه جـرائم مـأموران سياسـي و كنسـولي و ديگـر       خارج از قلمرو حاكميت ايران مرتكب شده

ايـران رسـيدگي   ميطبـق قـوانين جمهـوري اسـال    برخوردارنـد وابستگان دولت ايران كه از مصونيت سياسي 
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٢

.شودمي

ر مـواد فـوق هريـك از اتبـاع ايـران در خـارج از كشـور مرتكـب         عالوه بـر مـوارد مـذكور د   _ ٧ماده 

ايـران  ميشود، در صورتي كه در ايران يافت و يا به ايران اعـاده گـردد، طبـق قـوانين جمهـوري اسـال      ميجر

:كهمحاكمه و مجازات خواهد شد مشروط بر اين

ايران جرم باشد،ميرفتار ارتكابي به موجب قانون جمهوري اسال_ ١

ورتي كه جرم ارتكابي از جرائم موجب تعزير باشد، متهم در محل وقوع جرم محاكمه و تبرئه در ص_ ٢

صورت محكوميت، مجازات كالً يا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد،نشده يا در

.موجب قانون ايران، موجبي براي منع يا موقوفي تعقيب يا عدم اجراء مجازات يا سقوط آن نباشدبه_ ٣

در خارج از ايران عليه شخصي ايراني يا عليـه كشـور ايـران مرتكـب     غيرايراني هرگاه شخص _ ٨ه ماد

شود و در ايران يافت و يا به ايران اعاده گردد، طبـق قـوانين جزائـي    قبلبه جز جرائم مذکور در مواد ميجر

:كهشود، مشروط بر اينايران به جرم او رسيدگي ميميجمهوري اسال

موجب تعزير در محل وقوع جرم، محاكمه و تبرئه نشده يا در صـورت محكوميـت،   متهم در جرائم _ ١

.مجازات كالً يا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد

ايران و قانون محـل وقـوع،   ميرفتار ارتکابي در جرائم موجب تعزير به موجب قانون جمهوري اسال_ ٢

.جرم باشد

المللـي مرتكـب در هـر    هـا و مقـررات بـين   نامـه عهـد كه به موجب قانون خاص ياميبه جرائ_ ٩ماده 

ايـران  ميشود طبق قوانين جزائي جمهوري اسـال يافتشود، اگر در ايران كشوري كه يافت شود محاكمه مي

.شودميمحاكمه و مجازات

قلمرو اجراء قوانين جزائي در زمان_ فصل سوم

موجب قانوني باشـد كـه   ميني و تربيتي بايد بهدر مقررات و نظامات دولتي مجازات و اقدام تأ_١٠ماده 

موجـب  تـوان بـه  قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتكب هيچ رفتاري اعم از فعل يا ترك فعـل را نمـي  

لكن چنانچـه پـس از وقـوع جـرم، قـانوني      . قانون مؤخر به مجازات يا اقدامات تأميني و تربيتي محكوم كرد

ات يا اقدام تأميني و تربيتي يا از جهاتي مساعدتر به حال مرتكـب وضـع   بر تخفيف يا عدم اجراي مجازمبني

هرگـاه بـه موجـب قـانون     . شود، نسبت به جرائم سابق بروضع آن قانون تا صدور حكم قطعي، مـؤثر اسـت  

:شوداالجراء صادرشده باشد به ترتيب زير عمل ميسابق، حكم قطعي الزم

به موجب قانون الحق جرم شناخته نشـود، حكـم قطعـي    اگر رفتاري كه در گذشته جرم بوده است_ ١

در اين موارد و همچنـين در مـوردي   . شودشود و اگر در جريان اجراء باشد اجراي آن موقوف مياجراء نمي

.گونه اثر كيفري بر آن مترتب نيستكه حكم قبالً اجراء شده است هيچ

اضي اجراي مجازات موظف است قبل از اگر مجازات جرمي به موجب قانون الحق، تخفيف يابد، ق_ ٢

شروع به اجراء يا در حين اجراء از دادگاه صادركننده حكم قطعي، اصـالح آن را طبـق قـانون جديـد تقاضـا      
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٣

دادگـاه صـادركننده   . تواند از دادگاه صادركننده حكم، تخفيف مجـازات را تقاضـا نمايـد   محکوم نيز مي. كند

مقررات اين بند در مورد اقدام تأميني و تربيتـي  . دهدرا تخفيف ميحكم با لحاظ قانون الحق، مجازات قبلي

توانـد  در اين صورت ولي يا سرپرست وي نيز مـي . شود نيز جاري استكه در مورد اطفال بزهكار اجراء مي

.تخفيف اقدام تأميني و تربيتي را تقاضا نمايد

موارد خاص وضع شده اسـت مگـر بـه    تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانيني كه براي مدت معين ويا  

.شودتصريح قانون الحق اعمال نمي

:شودقوانين زير نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون، فوراً اجراء مي_١١ماده 

قوانين مربوط به تشكيالت قضائي وصالحيت_ ١

قوانين مربوط به ادله اثبات دعوي تا پيش از اجراي حکم_ ٢

ادرسيقوانين مربوط به شيوة د_ ٣

قوانين مربوط به مرور زمان_ ٤

، حكم قطعي صادر شده باشد، پرونده بـراي بررسـي بـه دادگـاه     )٢(تبصره ـ در صورتي كه در مورد بند 

.شودصادركننده حكم قطعي ارسال مي

قانوني بودن جرائم، مجازاتها و دادرسي كيفري_ فصل چهارم

يتي و اجراي آنها بايد از طريق دادگاه صالح، به موجب قانون حكم به مجازات يا اقدام تأميني و ترب_١٢ماده 

.و با رعايت شرايط و كيفيات مقرر در آن باشد

دركـه كيفيتيوميزانازنبايدموردحسبآنها،اجراءوتربيتيوتأمينياقداميامجازاتبهحکم_ ١٣ماده

شـود، حاصـل جهـت ايـن ازكـه خسـارتي وصـدمه هرگونـه وكنـد تجاوزشدهمشخصدادگاهحكمياقانون

دروبـود خواهـد مـدني وكيفـري مسـؤوليت موجـب مـورد حسـب باشدتقصيرياعمدرويازكهدرصورتي

.شدخواهدخسارتجبرانالمالبيتازصورت،غيراين

مجازاتها_ بخش دوم

اصليمجازاتهاي_ فصل اول

اشخاص حقيقياصليمجازاتهاي_ مبحث اول

:قسم استچهار براي اشخاص حقيقيمجازاتهاي مقرر _١٤ماده 

تعزير_٤، ديه_٣،قصاص_٢،حد_١

نوع، ميزان و كيفيت اجراء آن در شـرع مقـدس، تعيـين شـده     موجب، حد مجازاتي است كه _ ١٥ماده 

.است



www.zarrokh.ir

٤

درمنـدرج شـرح بـه كهاستمنافعواعضاءنفس،برعمديجناياتاصليمجازاتقصاص_ ١٦ماده 

.شدخواهداعمالقانوناينسومكتاب

مالي است كه در شرع مقدس در مورد ايراد جنايت غيرعمدي ) اعم از مقدر و غير مقدر(ديه _ ١٧ماده 

مقرر به موجب قانون و يا جنايت عمدي در مواردي كه به هر جهتي قصاص ندارد، منافعواعضاءنفس،بر

.شده است

موجب قانون در مـوارد  قصاص يا ديه نبوده و به، ول عنوان حدتعزير مجازاتي است كه مشم_ ١٨ماده 

نـوع، مقـدار، كيفيـت اجـراء و     . گـردد ارتكاب محرمات شرعي يا نقض مقررات حكومتي تعيين و اعمال مي

دادگاه در صـدور  . موجب قانون خواهد بودمقررات مربوط به تخفيف، تعليق، سقوط و ساير احكام تعزير به

:ايت مقررات قانوني، موارد زير را مورد توجه قرار خواهد دادحکم تعزيري، با رع

انگيزه مرتكب و وضعيت ذهني و رواني وي حين ارتكاب جرم،_ ١

بار آن،گستره نقض وظيفه و نتايج زيان، شيوه ارتكاب جرم_ ٢

اقدامات مرتكب پس از ارتكاب جرم،_ ٣

.تأثير تعزير بر ويمرتكب و و اجتماعيخانوادگي، سوابق و وضعيت فردي_ ٤

:شوددرجه تقسيم ميهشت مجازاتهاي تعزيري مقرر براي اشخاص حقيقي به _ ١٩ماده 

حبس بيش از بيست وپنج تا سي سال_ ١درجه 

ريال)١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(جزاي نقدي بيش از يك ميليارد _ 

مصادره اموال_ 

حبس بيش از پانزده تا بيست و پنج سال_ ٢درجه 

ريال)١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(ميليارد ريال تا يك)٥٥٠.٠٠٠.٠٠٠(از پانصد و پنجاه ميليون جزاي نقدي بيش_ 

حبس بيش از ده تا پانزده سال_ ٣درجه 

ــون   _  ــيش از سيصــد و شصــت ميلي ــدي ب ــون   )٣٦٠.٠٠٠.٠٠٠(جــزاي نق ــاه ميلي ــا پانصــد وپنج ــال ت ري

ريال )٥٥٠.٠٠٠.٠٠٠(

حبس بيش از پنج تا ده سال _ ٤درجه 

ــيش از يكصــد و هشــتاد ميليــون جــزاي نقــدي _  ــون  )١٨٠.٠٠٠.٠٠٠(ب ــا سيصــد و شصــت ميلي ــال ت ري

.ريال)٣٦٠.٠٠٠.٠٠٠(

انفصال دائم از خدمات دولتي و عمومي_ 

سال، پنج تا دو حبس بيش از _ ٥درجه 

ريال)١٨٠.٠٠٠.٠٠٠(ريال تا يكصد و هشتاد ميليون )٨٠.٠٠٠.٠٠٠(جزاي نقدي بيش از هشتاد ميليون _ 

ت از حقوق اجتماعي بيش از پنج تا پانزده سالمحرومي_ 

سال، دو حبس بيش از شش ماه تا _ ٦درجه 

.ريال)٨٠.٠٠٠.٠٠٠(هشتاد ميليون تا ريال )٢٠.٠٠٠.٠٠٠(بيست ميليون جزاي نقدي بيش از _ 
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٥

شالق از سي و يک تا نود و نه ضربه،_ 

محروميت از حقوق اجتماعي بيش از شش ماه تا پنج سال، _ 

،تشار حكم قطعي در رسانه هاان_ 

حبس از نود و يک روز تا شش ماه،_ ٧درجه 

،ريال )٢٠.٠٠٠.٠٠٠(ميليون ريال تا بيست )١٠.٠٠٠.٠٠٠(ده ميليون جزاي نقدي بيش از _ 

تا سي ضربه، شالق از يازده_ 

محروميت از حقوق اجتماعي تا شش ماه، _ 

.حبس تا سه ماه_ ٨درجه 

. ريال)١٠.٠٠٠.٠٠٠(ليون ميده جزاي نقدي تا _ 

شالق تا ده ضربه_ 

.موارد محروميت از حقوق اجتماعي همان است كه در مجازاتهاي تبعي ذكر شده است_١تبصره

مجازاتي كه حداقل آن منطبق بر يكي از درجات فوق و حـداكثر آن منطبـق بـا درجـه بـاالتر      _ ٢تبصره

.شودباشد، از درجه باالتر محسوب مي

تعزيـر قابـل اعمـال    عفت موجب ضربه تنها در مورد جرائم منافي ٧٤ق تعزيري بيشتر از شال_ ٣تبصره

.است

و در صـورت عـدم امكـان تشـخيص مجـازات      درصورت تعدد مجازاتها، مجـازات شـديدتر   _ ٤تبصره

اين ماده مطابقت گانه هشتهمچنين اگر مجازاتي با هيچ يك ازبندهاي . شديدتر، مجازات حبس مالك است

.شودمحسوب ميمجازات درجه هفت ه باشد نداشت

مصادره اشياء و اموالي كه در ارتكاب جرم بـه كـار رفتـه يـا مقصـود از آن بـه كـارگيري در        _ ٥تبصره

ايـن  ) ٢١٣(ماده بعد خارج و در مورد آنهـا برابـر مـاده   ) ٦(ارتكاب جرم بوده است از شمول اين ماده و بند

هاي متعارف زنـدگي  شود بايد هزينهحكم به مصادرة اموال صادر ميدر هر مورد كه . قانون عمل خواهد شد

.محكوم و افراد تحت تكفل او مستثني شود

اشخاص حقوقيمجازاتهاي_ مبحث دوم

اين قانون مسؤول شناخته شـود، عـالوه   ) ١٤٢(در صورتي كه شخص حقوقي بر اساس ماده_ ٢٠ماده 

:ا سه مورد از موارد زير نسبت به آن اعمال خواهد شدبر مجازات شخص حقيقي، مرتكب جرم، حداكثر ت

انحالل شخص حقوقي،_ ١

ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي به طور دائم يا حداكثر براي مدت پنج سال،_ ٢

براي افزايش سرمايه به طور دائم يا حداكثر براي مدت پنج سال،ميممنوعيت از دعوت عمو_ ٣

اصدار اسناد تجاري حداكثر براي مدت پنج سال،ممنوعيت از _ ٤

جزاي نقدي،_ ٥
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٦

اموال،مصادره _ ٦

.هارسانهوسيله انتشار حكم محكوميت به_ ٧

ميزان جزاي نقدي قابل اعمال بر اشخاص حقوقي حـداقل دو برابـر و حـداكثر چهـار برابـر      _ ٢١ماده 

.قي تعيين شده استوسيله اشخاص حقيمبلغي است كه در قانون براي ارتكاب آن به

شـود كـه بـراي ارتكـاب جـرم      زماني اعمال مـي و مصادره اموال آن انحالل شخص حقوقي _ ٢٢ماده 

با انحراف از هدف مشروع نخسـتين، فعاليـت خـود را منحصـراً در     وجود آمده، يا در جهت ارتكاب جرم به

.جهت ارتكاب جرم تغيير داده باشد

يتكميلي و تبعمجازاتهاي _ فصل دوم

را كه به حد، قصاص يا مجازات تعزيري تا درجه شش محكـوم كـرده   فرديتواند دادگاه مي_ ٢٣ماده 

مجازات به يك يا چند وياست با رعايت شرايط مقرر در اين قانون، متناسب با جرم ارتكابي و خصوصيات 

:تكميلي زير محكوم نمايدمجازاتهاي از 

اقامت اجباري در محل معين،_ ١

هاي معين،ز اقامت در محل يا محلمنع ا_ ٢

منع از اشتغال به شغل، حرفه يا كار معين،_ ٣

انفصال از خدمات دولتي و عمومي،_ ٤

منع از رانندگي با وسايل نقليه موتوري و يا تصدي وسايل موتوري،_ ٥

اصدار اسناد تجارتي،داشتن دسته چك ويا منع از _ ٦

منع از حمل سالح،_ ٧

اتباع ايران از كشور،منع از خروج _ ٨

اخراج بيگانگان از كشور،_ ٩

عمومي،الزام به خدمات _ ١٠

جات سياسي يا اجتماعي، منع از عضويت در احزاب، گروهها و دسته_ ١١

اي كه در ارتكاب جرم دخالت داشته است،توقيف وسايل ارتكاب جرم يا رسانه يا مؤسسه_ ١٢

ر معين،الزام به يادگيري حرفه، شغل يا كا_ ١٣

الزام به تحصيل،_ ١٤

انتشار حكم محكوميت قطعي،_ ١٥

نحـو ديگـري   تكميلي بيش از دوسال نخواهد بود مگر در مواردي كه قانون بـه مجازات مدت _١تبصره

.مقرر کرده باشد

تكميلي و مجازات اصلي از يك نوع باشد، فقط مجازات اصلي مـورد حكـم   مجازات چنانچه _٢تبصره

.فتقرار خواهد گر
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٧

ظرف شش ماه از تاريخ تصويب ايـن قـانون   تكميلي مجازات نامه راجع به كيفيت اجراء آئين_٣تبصره

.خواهد رسيدرئيس قوة قضائيه دادگستري تهيه و به تصويب وزير وسيله به

تكميلـي، مفـاد حكـم را رعايـت ننمايـد، دادگـاه       مجـازات  طي مدت اجـراء  چنانچه محكوم_ ٢٤ماده 

تكميلـي منـدرج در حكـم راتـا     مجـازات  به پيشنهاد قاضي اجراء حكم براي بار اول مدت صادركننده حكم 

يا جزاي نقـدي درجـه هفـت يـا     سوم افزايش داده و در صورت تكرار بقيه مدت محكوميت را به حبس يك

ضي تواند با پيشنهاد قاتكميلي، دادگاه ميمجازات از مدت ميهمچنين بعد از گذشتن ني. كندتبديل ميهشت 

اجراء حكم در صورت اطمينان به عدم تكرار جرم و اصـالح وي، نسـبت بـه لغـو يـا كـاهش مـدت زمـان         

.تكميلي اقدام كندمجازات 

محكوميت قطعي كيفري در جرائم عمدي، محكوم را پس از اجـراء حكـم يـا شـمول مـرور      _ ٢٥ماده 

:كندازات تبعي محروم ميعنوان مجزمان، در مدت زمان مقرر در اين ماده، از حقوق اجتماعي به

هفت سال در محكوميت به مجازاتهاي سالب حيات و حبس ابد از تاريخ توقف اجراء حكم اصلي،_ ١

سال در محكوميت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتي که ديه جنايـت وارد شـده بـيش از    سه _ ٢

نصف ديه مجني عليه باشد، نفي بلد و حبس تا درجه چهار،

كوميت به شالق حدي، قصاص عضو در صورتي که ديه جنايـت وارد شـده نصـف    سال در محدو_ ٣

.يا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنجمجني عليهديه

شـود لكـن در   در غير موارد فـوق، مراتـب محكوميـت در پيشـينه كيفـري محكـوم درج مـي       _١تبصره

مراجع قضائي براي تعيين يـا  ربط منعكس نخواهد شد، مگر به درخواستگواهيهاي صادرشده از مراجع ذي

.بازنگري در مجازات

در مورد جرائم قابل گذشت در صورتي كه پس از صدور حكم قطعي بـا گذشـت شـاكي يـا     _٢تبصره

.شودمدعي خصوصي، اجراء مجازات موقوف شود اثر تبعي آن نيز رفع مي

زمان عفـو يـا اتمـام    هاي فوق از در آزادي مشروط، اثر تبعي محكوميت پس از گذشت مدت_٣تبصره

نيـز  و همچنين در زمان اجراء حكم محكوم در مدت زمان آزادي مشروط . شودمدت آزادي مشروط رفع مي

.از حقوق اجتماعي محروم خواهد بود

:حقوق اجتماعي موضوع اين قانون به شرح زير است_ ٢٦ماده 

و ميس شـوراي اسـال  داوطلب شدن در انتخابات رياست جمهوري، مجلس خبرگان رهبـري، مجلـ  _ ١

شهر و روستا،ميشوراهاي اسال

و تصدي معاونت رئيس هيأت دولتياعضويت در شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام_ ٢

،جمهور

رياست ديـوان عـدالت   ، تصدي رياست قوه قضائيه، دادستاني کل کشور، رياست ديوان عالي کشور_ ٣

.اداري

موجب قانون يا بـا رأي مـردم   هايي كه اعضاء آن بهاب و جمعيتعضويت در انجمنها، شوراها، احز_ ٤



www.zarrokh.ir

٨

شوند،انتخاب مي

عضويت در هيأتهاي منصفه و امناء و شوراهاي حل اختالف،_ ٥

هاي گروهي،عنوان مدير مسؤول يا سردبير رسانهاشتغال به_ ٦

هـاي  ازمانها و شـركت اعم از قواي سه گانه و سحكومتيدستگاههاي كليه استخدام و يا اشتغال در _ ٧

هاي تحت نظر رهبري، شهرداريها و مؤسسات مأمور هاي مسلح و ساير نهادوابسته به آنها، صدا و سيما، نيرو

و آن دسته از دستگاههايي که شمول قانون بر آنها مستلزم تصريح يا ذکر نام است،ميبه خدمات عمو

و ازدواج و طالق و دفترياري،مياسناد رساشتغال به عنوان وكيل دادگستري و تصدي دفاتر ثبت_ ٨

انتخاب شدن به سمت قيم، امين، متولي، ناظر يا متصدي موقوفات عام،_ ٩

انتخاب شدن به سمت داوري يا كارشناسي در مراجع رسمي،_ ١٠

استفاده از نشانهاي دولتي و عناوين افتخاري،_ ١١

دولتي، تعاوني و خصوصي يا ثبت نام تجارتي تأسيس، اداره يا عضويت در هيأت مديره شركتهاي _ ١٢

.آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و علمييا مؤسسه 

مستخدمان دستگاههاي حكومتي در صورت محروميت از حقوق اجتمـاعي، خـواه بـه عنـوان     _ ١تبصره

مجازات اصلي باشد و خواه مجازات تكميلي يا تبعي، حسب مـورد در مـدت مقـرر در حكـم يـا قـانون، از       

. نفصل خواهند شدخدمت م

محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در اجتماعيعنوان مجازات تبعي از حقوق هر كس به_٢تبصره

و)٢(، )١(گردد مگر در مورد بندهايو آثار تبعي محكوميت وي زائل ميخواهد شدماده قبل اعاده حيثيت 

.دمحروم خواهد شميطور دائاين ماده كه از حقوق مزبور به)٣(

نحوه تعيين و اعمال مجازاتها_ فصل سوم

االجـراء حـبس شـده    به موجب حكم قطعي الزمشود كه محكوماز روزي آغاز ميمدت حبس_ ٢٧ماده 

علت اتهام يا اتهاماتي كه در پرونـده مطـرح بـوده بازداشـت     كه فرد، پيش از صدور حكم بهدر صورتي. باشد

كه مجـازات مـورد حكـم، شـالق     در صورتي. حتساب خواهد شددر حكم اقبلي شده باشد، مدت بازداشت 

چنانچـه  . شودهزار ريال محاسبه ميصدتعزيري يا جزاي نقدي باشد، هر روز بازداشت يك ضربه شالق يا 

.شودترتيب نسبت به حبس، شالق و جزاي نقدي احتساب ميمجازات متعدد باشد به

مندرج در اين قـانون و قـوانين ديگـر از جملـه مجـازات      مبلغ مذكور در اين ماده وساير مبالغ _تبصره

وسيله بانك مركزي هر سه سال يك بار به پيشنهاد وزير دادگسـتري  نقدي، به تناسب نرخ تورم اعالم شده به

.االجراء خواهد بودشود الزمكه بعد از آن صادر ميميخصوص احكاو تصويب هيأت دولت تعديل و در

بـدل از جـزاي   بدل از جزاي نقدي توأم با مجازات حـبس باشـد بازداشـت    هرگاه بازداشت_ ٢٨ماده 

شود و از حداكثر مـدت حـبس مقـرر در قـانون بـراي آن جـرم بيشـتر        از تاريخ اتمام حبس شروع مينقدي 

.سال تجاوز كندسه نخواهد بود و در هر حال مدت بازداشت بدل از جزاي نقدي نبايد از 
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٩

غل، كسب، حرفه يا كار معين مستلزم لغو جواز كار يا پروانه كسب، حرفه منع از اشتغال به ش_ ٢٩ماده 

يا كار و به شرطي است كه جرم به سبب اشتغال به شغل، كسب، حرفه يا كار ارتكاب يافتـه يـا وقـوع آن را    

.تسهيل كرده باشد

عيـت از  منع از رانندگي و تصـدي وسـيله نقليـه موتـوري مسـتلزم ابطـال گواهينامـه و ممنو       _ ٣٠ماده 

.استمجدد درخواست 

هـاي سـفيد دسـته چـك و انسـداد حسـاب جـاري و        منع از اصدار چك مستلزم ابطال برگه_ ٣١ماده 

. استممنوعيت از درخواست مجدد افتتاح حساب جاري 

. خواهد بودتوقيف سالح منع از حمل اسلحه مجاز مستلزم ابطال پروانه حمل و _ ٣٢ماده 

اتباع ايران از كشور مستلزم ابطال گذرنامـه و ممنوعيـت از درخواسـت مجـدد     خروج از منع _ ٣٣ماده 

.است

اخراج موقت يا دائم بيگانگان محكوم به مجازات از كشور پس از اجراي مجازات و با حكـم  _ ٣٤ماده 

.شوددادگاه انجام مي

يـا تعزيـر تـا    االرض، انتشار حكم محكوميت قطعي درجرائم موجب حد محاربه و افساد فـي _ ٣٥ماده 

ريال در صورتي كه موجـب اخـالل در   )١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(درجه چهار و نيز كالهبرداري بيش از يك ميليارد 

.شودهاي محلي در يك نوبت انجام مينظم يا امنيت نباشد، در يكي از روزنامه

ــره  ــارد        _ تبص ــك ميلي ــابي، ي ــرم ارتك ــزان ج ــه مي ــر ك ــرائم زي ــي در ج ــت قطع ــم محكومي حك

هاي كثيراالنتشـار  ريال يا بيش از آن باشد، الزامي است و در رسانة ملي يا يكي از روزنامه)١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(

:شودملي منتشر مي

رشاء و ارتشاء_١

اختالس_٢

اعمال نفوذ برخالف حق و مقررات قانوني در صورت تحصيل مال توسط مجرم يا ديگري_٣

دولت در معامالت دولتي و كشوريمداخله وزراء و نمايندگان مجلس و كارمندان_٤

تباني در معامالت خارجي_٥

أخذ پورسانت در معامالت خارجي_٦

تعديات مأمورين دولتي نسبت به دولت_٧

جرائم گمركي_٨

قاچاق كاال_٩

جرائم مالياتي_١٠

پولشويي_١١

اخالل در نظام اقتصادي كشور_١٢

تيتصرف غيرقانوني در اموال عمومي يا دول_ ١٣
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١٠

تخفيف مجازات و معافيت از آن_ فصل چهارم

توانـد مجـازات تعزيـري را    در صورت وجود يك يا چند جهت از جهات تخفيف دادگاه مي_ ٣٦ماده 

:ذيل تقليل داده يا تبديل كندشرحبه

درجه،به ميزان يك يا دو حبس _ ١

چهار،تايكمصادره اموال به جزاي نقدي درجه _ ٢

،به ميزان پنج تا پانزده سالبه انفصال موقتانفصال دائم _ ٣

.ساير مجازاتهاي تعزيري به ميزان يك يا دو درجه از همان نوع يا انواع ديگر_ ٤

:جهات تخفيف عبارتند از_ ٣٧ماده 

گذشت شاكي يا مدعي خصوصي،_ ١

شده اء تحصيلاشياموال و همكاري مؤثر متهم در شناسايي شركاء يا معاونان، تحصيل ادله يا كشف _ ٢

،يا به كار رفته براي ارتكاب آناز جرم

ديـده يـا وجـود    آميز بزهاوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتكاب جرم، از قبيل رفتار يا گفتار تحريك_ ٣

انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم،

اعالم متهم قبل از تعقيب يا اقرار مؤثر وي در حين تحقيق و رسيدگي،_ ٤

ن سابقه و يا وضع خاص متهم از قبيل كهولت يا بيماري،ندامت، حس_ ٥

منظور تخفيف آثار جرم يا اقدام وي در جهت جبران زيان ناشي از آن،كوشش متهم به_ ٦

ديده يا نتايج زيانبار جرم،خفيف بودن زيان وارد شده به بزه_ ٧

.جرموقوعمعاون در يامداخله ضعيف شريك _ ٨

.ت جهات تخفيف مجازات را در حكم خود قيد كنددادگاه مكلف اس_ ١تبصره

تواند به بيني شده باشد، دادگاه نميهرگاه نظير جهات مندرج در اين ماده در مواد خاصي پيش_ ٢تبصره

.موجب همان جهات مجازات را دوباره تخفيف دهد

گاه پس دادچه، در صورت احراز جهات تخفيف چنانهفت و هشتدر جرائم تعزيري درجه _ ٣٨ماده 

در صـورت فقـدان   شـود  مـي اصالح مرتکب،نيز اجراء مجازات عدم از احراز مجرميت تشخيص دهد كه با 

توانـد حكـم بـه    جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبران آن، ميگذشت شاكي و سابقه كيفري مؤثر و 

.معافيت از كيفر صادر كند

تعويق صدور حكم_ فصل پنجم

تواند پس از احراز مجرميت مـتهم بـا   دادگاه ميشش تا هشت موجب تعزير درجه در جرائم_ ٣٩ماده 

اجتماعي و سوابق و اوضاع و احوالي كه موجب ارتكاب جرم گرديـده  فردي، خانوادگي و مالحظه وضعيت 
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١١

:دو سال به تعويق اندازدشش ماه تا مدت به در صورت وجود شرايط زير صدور حكم را 

وجود جهات تخفيف، _ ١

بيني اصالح مرتكب،پيش_ ٢

جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبران،_ ٣

.فقدان سابقه كيفري مؤثر_ ٤

ايـن  )٢٥(محكوميت مؤثر، محكوميتي است كه محكوم را پس از اجراء حكم، بر اسـاس مـاده  _تبصره

.كندقانون تبعاً از حقوق اجتماعي محروم مي

.مراقبتي باشدتعويق ممكن است ساده يا_ ٤٠ماده 

دادگـاه، مرتكـب جـرم نشـود و از     وسيله بهگردد، در مدت تعيين شده ميدر تعويق ساده مرتكب كتباً متعهد 

.بيني شود كه در آينده نيز مرتكب جرم نخواهد شدنحوه رفتار وي پيش

قـرر شـده  گـردد دسـتورات و تـدابير م   مـي مرتكب متعهد عالوه بر شرايط تعويق سادهدر تعويق مراقبتي 

.اجراء گذاردموقع وسيله دادگاه را در مدت تعويق رعايت كند يا به به

.صورت غيابي صادر كندتواند قرار تعويق صدور حکم را بهدادگاه نمي_ ١تبصره

دادگاه پـس از صـدور قـرار تعويـق صـدور حکم،بالفاصـله       ،متهم در بازداشت باشدچهچنان_٢تبصره

در هـر صـورت   .تواند در اين مورد تأمين مناسب اخـذ نمايـد  ميدادگاه . نمايددستور آزادي وي را صادر مي

.اخذ تأمين نبايد به بازداشت مرتکب منتهي گردد

:تعويق مراقبتي همراه با تدابير زير است_ ٤١ماده 

كند،حضور به موقع در زمان و مكاني كه مقام قضائي يا مددكار اجتماعي ناظر تعيين مي_ ١

العات و اسناد و مداركي كه نظارت بر اجراء تعهـدات محكـوم را بـراي مـددكار اجتمـاعي      ارائه اط_ ٢

كند،تسهيل مي

جايي در مدت كمتر از پانزده روز و ارائـه گزارشـي از آن   اعالم هرگونه تغيير شغل، اقامتگاه يا جابه_ ٣

به مددكار اجتماعي،

.از كشوركسب اجازه از مقام قضائي به منظور مسافرت به خارج_ ٤

تواند از سوي دادگاه همراه با برخي تدابير معاضدتي، از قبيل معرفي مرتكـب  تدابير ياد شده مي_ تبصره

.به نهادهاي حمايتي باشد

توانـد مرتكـب را بـا توجـه بـه جـرم ارتكـابي و        در تعويق مراقبتي دادگاه صادركننده قرار مي_ ٤٢ماده

اش اخـتالل اساسـي و   ي كه در زنـدگي محكـوم يـا خـانواده    نحوخصوصيات مرتكب و شرايط زندگي او به

:عمده ايجاد نكند به اجراء يك يا چند مورد از دستورات زير در مدت تعويق، ملزم نمايد

اي خاص،آموزي يا اشتغال به حرفهحرفه_ ١

اقامت يا عدم اقامت در مكان معين،_ ٢

درمان بيماري يا ترك اعتياد،_ ٣
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النفقه،د واجبپرداخت نفقه افرا_ ٤

خودداري از تصدي كليه يا برخي از وسايل نقليه موتوري،_ ٥

اي مرتبط با جرم ارتكابي يا استفاده از وسايل مؤثر در آن،خودداري از فعاليت حرفه_ ٦

ديـده بـه   خودداري از ارتباط و معاشرت با شركاء يا معاونين جرم يـا ديگـر اشـخاص از قبيـل بـزه     _ ٧

تشخيص دادگاه،

هاي خـاص آمـوزش و يـادگيري مهارتهـاي اساسـي زنـدگي يـا شـركت در         گذراندن دوره يا دوره_٨

.هاي تربيتي، اخالقي، مذهبي، تحصيلي يا ورزشيدوره

در مدت تعويق، در صورت ارتكاب جرم موجب حد، قصاص، ديه يا تعزير تا درجـه هفـت،   _ ٤٣ماده 

همچنين در صورت عدم اجـراء  . ميت صادر خواهد كرددادگاه نسبت به لغو قرار تعويق اقدام و حكم محكو

يـا نسـبت   به مدت تعويق افزوده ،مقرر در قرارتواند براي يك بار تا نصف مدت دستورات دادگاه قاضي مي

.اقدام كندحكم محكوميت به صدور 

در صورت الغاء قرار تعويق و صدور حكم محكوميت، صدور قرار تعليق اجراء مجازات جـائز  _تبصره

.نيست

پس از گذشت مدت تعويق با توجه به ميزان پايبندي مرتكـب بـه اجـراء دسـتورات دادگـاه،      _ ٤٤ماده 

گزارشهاي مددكار اجتماعي و نيز مالحظه وضعيت مرتكب، دادگاه حسب مورد نسـبت بـه تعيـين كيفـر يـا      

.كندصدور حكم معافيت از كيفر اقدام مي

تعليق اجراء مجازات_ ششمفصل 

تواند در صورت وجود شرايط مقـرر بـراي   دادگاه ميتا هشت در جرائم تعزيري درجه شش _٤٥ماده 

دادسـتان يـا قاضـي    . تعويق صدور حكم، اجراء تمام يا قسمتي از مجازات را از يك تا پنج سال معلق نمايـد 

، تقاضـاي  تواند از دادگاه صادرکننده حکـم قطعـي  سوم مجازات مياجراء احکام کيفري نيز پس از اجراء يك

تواند پس از تحمل يك سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرايط قانوني، همچنين محكوم مي. تعليق نمايد

.از طريق دادستان يا قاضي اجراء احكام كيفري تقاضاي تعليق نمايد

:صدور حكم و اجراء مجازات در مورد جرائم زير و شروع به آنها قابل تعويق و تعليق نيست_ ٤٦ماده 

جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي، خرابكاري در تأسيسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات،_ ١

ربايي و اسيدپاشي،يافته، سرقت مسلحانه يا مقرون به آزار، آدمجرائم سازمان_ ٢

نمايي و ايجاد مزاحمت با چاقو يا هر نوع اسلحة ديگر، جرائم عليه عفت عمومي، تشكيل يـا  قدرت_ ٣

ردن مراكز فساد و فحشاء،اداره ك

گردان، مشروبات الكلي و سالح و مهمات و قاچاق انسان،قاچاق عمدة مواد مخدر يا روان_ ٤

االرض،تعزير بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدي و محاربه و افساد في_ ٥

ريـال  )١٠٠.٠٠٠.٠٠٠(كه ميزان موضوع جرم بيش از يكصـد ميليـون  جرائم اقتصادي مشروط بر اين_ ٦
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.باشد

طور ساده يـا  تعليق مجازات با رعايت مقررات مندرج در تعويق صدور حكم، ممكن است به_ ٤٧ماده 

.مراقبتي باشد

يا پـس از صـدور آن صـادر    وسيله دادگاه ضمن حكم محكوميتقرار تعليق اجراء مجازات به_ ٤٨ماده 

.گردده، اگر در بازداشت باشد فوراً آزاد ميطوركلي معلق شدكسي كه اجراء حكم مجازات وي به. گرددمي

كه مجازات او معلق شده در مدت تعليـق بـدون عـذر موجـه از دسـتور يـا       ميچنانچه محكو_ ٤٩ماده 

توانـد بـه درخواسـت دادسـتان يـا قاضـي اجـراء        هاي دادگاه تبعيت نكند، دادگاه صادركننده حكم ميدستور

تخلف از دستور . ه مدت تعليق اضافه كرده يا قرار تعليق را لغو نمايدمجازاتها، براي بار اول يك تا دو سال ب

.دادگاه براي بار دوم، موجب الغاء قرار تعليق و اجراء مجازات خواهد بود

تعليق اجراء مجازات محكوم، نسبت به حق مدعي خصوصي تأثيري ندارد و حكم پرداخـت _ ٥٠ماده 

.دخسارت يا ديه در اين موارد اجراء خواهد ش

موجـب حـد،   عمـدي  هرگاه محکوم از تاريخ صدور قرار تا پايان مدت تعليق مرتكب جـرم  _ ٥١ماده 

.اثر خواهد شدنشود، محكوميت تعليقي بيهفت يا تعزير تا درجه ، ديه قصاص

كه قسمتي از مجازات يا يكي از مجازاتهاي مورد حكم معلق شده باشد، مدت تعليق در صورتي_ ٥٢ماده 

.غير معلق احتساب خواهد شدتمه اجراء مجازاتاز زمان خا

در مواردي كه به موجب قوانين اداري و استخدامي، محكوميت كيفري موجـب انفصـال اسـت    _ تبصره

كه در قانون تصريح يـا قـرار تعليـق    معلق، موجب انفصال نخواهد بود، مگر آندر صورت تعليق، محكوميت

.لغو شده باشد

عمـدي  تاريخ صدور قرار تا پايـان مـدت تعليـق، مرتكـب يكـي از جـرائم       هرگاه محكوم از _ ٥٣ماده 

شود، پس از قطعيت حكم اخير، دادگاه قرار تعليق را لغو و هفت موجب حد، قصاص، ديه يا تعزير تا درجه 

دادگـاه بـه   . كنـد دستور اجراء حكم معلق را نيز صادر و مراتب را به دادگاه صادر كننده قرار تعليق اعالم مـي 

كند كه اگر در مدت تعليق مرتكب يكي از جـرائم فـوق   گام صدور قرار تعليق صريحاً به محكوم اعالم ميهن

.شودشود، افزون بر مجازات جرم اخير، مجازات معلق نيز درباره او اجراء مي

هرگاه پس از صدور قرار تعليق، دادگاه احـراز نمايـد كـه محكـوم داراي سـابقة محكوميـت       _ ٥٤ماده 

ؤثر يا محكوميتهاي قطعي ديگري بوده كه در ميان آنهـا محكوميـت تعليقـي وجـود داشـته و بـدون       كيفري م

دادستان يا قاضـي اجـراء احكـام    . توجه به آن اجراء مجازات معلق شده است، قرار تعليق را لغو خواهد كرد

خواسـت  كيفري نيز موظف اسـت در صـورت اطـالع از مـوارد فـوق لغـو تعليـق مجـازات را از دادگـاه در         

.حکم اين ماده در مورد تعويق صدور حکم نيز جاري است.نمايد

نظام نيمه آزادي_ فصل هفتم
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در زمان اجراء حكم حـبس،  تواند اي است كه بر اساس آن محكوم مينيمه آزادي، شيوهنظام _ ٥٥ماده 

اجراء ايـن  . ندان انجام دهدها را در خارج از زآموزي، درماني و نظاير اينآموزشي، حرفه،ايفعاليتهاي حرفه

.شودآزادي است كه در سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي تأسيس ميفعاليتها زير نظر مراكز نيمه

مشروط به تواند دادگاه صادر کننده حکم قطعي ميدر حبس هاي تعزيري درجه پنج تا هفت _ ٥٦ماده 

آمـوزي،  اي، آموزشي، حرفـه يك فعاليت شغلي، حرفهام انجتعهد به گذشت شاكي و سپردن تأمين مناسب و 

مشاركت در تداوم زندگي خانوادگي يا درمان اعتياد يا بيماري كه در فرآيند اصالح يا جبـران خسـارت وارد   

توانـد  همچنين محکوم مي. با رضايت وي، تحت نظام نيمه آزادي قرار دهد، محكوم راديده مؤثر استبر بزه

ل مجازات در صورت دارا بودن شرايط قانوني، صدور حکم نيمه آزادي را تقاضا نمايد و در طول دوره تحم

.دادگاه موظف به رسيدگي خواهد بود

آزادي مشروطنظام _ فصل هشتم

تواند در مورد محكومان بـه  تعزيري، دادگاه صادر كننده حكم ميدر مورد محكوميت به حبس_ ٥٧ماده 

به پيشنهاد مل نصف و در ساير موارد پس از تحمل يك سوم مدت مجازات سال پس از تححبس بيش از ده

:دادستان يا قاضي اجراء احكام كيفري با رعايت شرايط زير حكم به آزادي مشروط صادركند

محكوم در مدت اجراء مجازات مستمراً از خود حسن اخالق و رفتار نشان داده باشد،_ ١

پس از آزادي ديگر مرتكب جرم نخواهد شد،حاالت و رفتار محكوم نشان دهد كه_ ٢

به تشخيص دادگاه تا آنجا كه استطاعت دارد ضرر و زيـان مـورد حكـم يـا مـورد موافقـت مـدعي        _ ٣

.خصوصي را بپردازد يا قراري براي پرداخت آن ترتيب دهد

.محكوم سابقاً از آزادي مشروط استفاده نكرده باشد_ ٤

زنـدان  اين ماده پس از گـزارش رئـيس  )٢(و)١(مذكور در بندهايانقضاء مواعد فوق و همچنين مراتب

قاضي اجراء احكام كيفري موظف است مواعد مقـرر  . محل به تأييد قاضي اجراء احكام كيفري خواهد رسيد

و وضعيت زنداني را در خصـوص تحقـق شـرايط مـذكور بررسـي و در صـورت احـراز آن پيشـنهاد آزادي        

.يدمشروط را تقديم دادگاه نما

توانـد مـدت آن را   مدت آزادي مشروط شامل بقيه مدت مجازات خواهد بود، لكن دادگاه مي_ ٥٨ماده 

سال و بيشتر از پنج سال باشد جز در مواردي كـه بقيـه مـدت    تواند كمتر از يكتغيير دهد و در هر حال نمي

.خواهد بودكمتر از يك سال باشد كه در اين صورت مدت آزادي مشروط معادل بقيه مدت حبس

تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصيات رواني و شخصـيت محکـوم،   دادگاه مي_ ٥٩ماده 

دادگـاه  . او را در مدت آزادي مشروط، به اجراء دستور يا دستورهاي مندرج در تعويـق صـدور حكـم، ملـزم كنـد     

ارتكاب جرم جديـد را در حكـم خـود قيـد و بـه      دستور يا دستورهاي مذكور و آثار عدم تبعيت از آنها و نيز آثار

.كندميمحكوم تفهيم 

هرگاه محکوم در مدت آزادي مشروط بـدون عـذر موجـه از دسـتور يـا دسـتورهاي دادگـاه        _ ٦٠ماده 
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در صـورت تكـرار يـا    . شـود تبعيت نكند براي بار اول يك تا دو سال به مـدت آزادي مشـروط افـزوده مـي    

، عـالوه بـر مجـازات جـرم     هفـت يا تعزير تا درجه ديه وجب حد، قصاص، ارتكاب يكي از جرائم عمدي م

.شودآيد، در غير اين صورت آزادي او قطعي ميجديد، بقيه مدت محكوميت نيز به اجراء درمي

تعويـق  تواند در صـورت وجـود شـرايط مقـرر در     دادگاه مي، در جرائم تعزيري تا درجه پنج_ ٦١ماده 

هــايارضــايت وي در محــدوده مكــاني مشــخص تحــت نظــارت ســامانهمحكــوم بــه حــبس را بمراقبتــي 

.الكترونيكي قرار دهد) هايسيستم(

در تعويـق  ذكر شـده  دستوراتتواند محكوم را تابع تدابير نظارتي يا دادگاه در صورت لزوم مي_تبصره

. قرار دهدمراقبتي 

ظـرف شـش مـاه از تـاريخ     دي مشروط آئين نامة اجرائي مواد مربوط به نظام نيمه آزادي وآزا_ ٦٢ماده 

سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي تهيه و به تصويب رئيس قـوه قضـائيه   وسيلهتصويب اين قانون به

.رسدمي

مجازاتهاي جايگزين حبس_ نهمفصل 

، جـزاي  رايگـان مياسـت از دوره مراقبـت، خـدمات عمـو    مجازاتهاي جايگزين حبس عبارت_ ٦٣ماده 

كه با مالحظه نوع جرم و كيفيت ارتكاب آن، آثار و محروميت از حقوق اجتماعي جزاي نقدي روزانه نقدي، 

ديده و ساير اوضاع و احـوال در  ناشي از جرم، سن، مهارت، وضعيت، شخصيت و سابقه مجرم، وضعيت بزه

.شودتعيين و اجراء ميوجود جهات تخفيفگذشت شاكي و صورت 

به سنخيت و تناسب مجازات مورد حكم با شـرايط و كيفيـات مقـرر در    محكدادگاه در ضمن _تبصره

.تواند به بيش از دو مورد از مجازاتهاي جايگزين حكم دهددادگاه نمي.اين ماده تصريح خواهد كرد

جاي حـبس بـه   مرتكبين جرائم عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آنها سه ماه حبس است به_ ٦٤ماده 

.گردندمحكوم ميمجازات جايگزين حبس

مرتكبين جرائم عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آنها نود و يـک روز تـا شـش مـاه حـبس      _ ٦٥ماده 

به دليل ارتكاب جرم عمدي بـه  كه گردند مگر اينجاي حبس به مجازات جايگزين حبس محكوم مياست به

:شته باشدشرح زير داراي سابقة محكوميت كيفري باشند و از اجراء آن پنج سال نگذ

داراي بيش از يك فقره سابقه محكوميت قطعي به حبس تا شش ماه يا جـزاي نقـدي تـا ده ميليـون     _ ١

يا باشد؛ يا شالق تعزيري ريال)١٠.٠٠٠.٠٠٠(

پرداخـت  يك فقره سابقه محكوميت قطعي به حبس بيش از شش ماه يا حـد يـا قصـاص يـا     داراي _ ٢

.پنجم ديه باشدبيش از يك

كه حداكثر مجازات قانوني آنها بيش از شش ماه تـا  را مرتكبين جرائم عمدي تواند دگاه ميدا_ ٦٦ماده 

مگر اين که شرايط ماده قبل موجود باشـد کـه   كند، سال حبس است به مجازات جايگزين حبس محكوم يك

.در اين صورت اعمال مجازاتهاي جايگزين حبس ممنوع است
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كه مجازات مگر اين. گردندجازات جايگزين حبس محكوم ميمرتكبين جرائم غيرعمدي به م_ ٦٧ماده 

حبس باشد كه در ايـن صـورت حكـم بـه مجـازات جـايگزين حـبس        دو سال قانوني جرم ارتكابي بيش از 

.اختياري است

كه نوع يا ميزان تعزير آنها در قـوانين موضـوعه تعيـين نشـده بـه مجـازات       ميمرتكبين جرائ_ ٦٨ماده 

.گردندميجايگزين حبس محكوم 

دادگاه ضمن تعيين مجازات جايگزين، مدت مجازات حـبس را نيـز تعيـين خواهـد کـرد تـا       _ ٦٩ماده 

مجـازات  ،درصورت تعذر اجراء مجازات جايگزين، تخلف از دستورات يا عجـز از پرداخـت جـزاي نقـدي    

.حبس اجراء شود

اخلي يا خارجي كشور ممنوع اعمال مجازاتهاي جايگزين حبس در مورد جرائم عليه امنيت د_ ٧٠ماده 

.است

تعدد جرائم عمدي كه مجازات قانوني حداقل يكي از آنها بيش از شش ماه حبس باشد مـانع  _ ٧١ماده 

.از صدور حكم به مجازات جايگزين حبس است

سال حـبس اسـت در صـورت تخفيـف     در جرائم عمدي كه مجازات قانوني آنها بيش از يك_ ٧٢ماده 

.تواند حكم به مجازات جايگزين حبس صادر نمايدسال دادگاه نمييكمجازات به كمتر از 

االجراء شدن ايـن قـانون صادرشـده    مقررات اين فصل در مورد احكام قطعي که پيش از الزم_ ٧٣ماده 

.است اجراء نخواهد شد

بس تها با مجازات حبس مانع از صدور حكم به مجازات جايگزين حـ همراه بودن ساير مجازا_ ٧٤ماده 

جـايگزين حـبس حكـم    مجازاتهاي مذكور همزمان با مجازاتتواند به دادگاه ميدر اين صورت . نخواهد بود

.دهد

مالك تعيين صالحيت دادگاه و تجديدنظرخواهي از حكم محكوميت به مجـازات جـايگزين   _ ٧٥ماده 

.حبس، مجازات قانوني جرم ارتكابي است

ايگزين حبس كه به تعداد الزم مـددكار اجتمـاعي و مـأمور    قاضي اجراء احكام مجازاتهاي ج_ ٧٦ماده 

تواند با توجه به وضعيت محكوم و شرايط و آثار اجـراء حكـم، تشـديد،    مراقبت در اختيار خواهد داشت مي

.تخفيف، تبديل يا توقف موقت مجازات مورد حكم را به دادگاه صادركننده رأي پيشنهاد كند

وميت بايد تغييراتي نظير تغيير شغل و محل اقامت را كه مـانع يـا   محكوم در طول دوره محك_ ٧٧ماده 

.مخل اجراء حكم باشد به قاضي اجراء مجازات جايگزين حبس اطالع دهد

پذيرنـده محكومـان و نحـوه    ميو دستگاهها و مؤسسات دولتـي و عمـو  ميانواع خدمات عمو_ ٧٨ماده 

اي كـه ظـرف مـدت سـه مـاه بـه وسـيلة        نامهآئينبه موجب ،همكاري آنان با قاضي اجراء احكام و محكوم

رسـد، تعيـين   به تصويب هيأت دولت ميو با تأييد رئيس قوة قضائيه هاي كشور و دادگستري تهيه وزارتخانه

.االجراء خواهد شدنامه موضوع اين ماده الزممقررات اين فصل پس از تصويب آئين. خواهد شد
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ه از سوي محكوم حاكي از اصـالح رفتـار وي باشـد دادگـاه     چنانچه رعايت مفاد حكم دادگا_ ٧٩ماده 

.تواند به پيشنهاد قاضي اجراء حكم براي يك بار بقيه مدت مجازات را تا نصف آن تقليل دهدمي

چنانچه محكوم از اجراء مفاد حكم يا دستورهاي دادگاه تخلـف نمايـد، بـه پيشـنهاد قاضـي      _ ٨٠ماده 

شـود و  ر نخست يك چهارم تا يك دوم به مجازات مورد حكم افزوده مـي و رأي دادگاه براي بااحكام اجراء 

.گرددميدر صورت تكرار، مجازات حبس اجراء 

دادگاه در متن حكم آثار تبعيت و تخلف از مفـاد حكـم را صـريحاً قيـد و بـه محكـوم تفهـيم        _تبصره

مقررات مربوط، نحوه نظارت و قاضي اجراء احكام نيز در ضمن اجراء با رعايت مفاد حكم دادگاه و. كندمي

.نمايدمراقبت بر محكوم را مشخص مي

چنانچه اجراء تمام يا بخشي از مجازاتهاي جايگزين حبس با مانعي مواجـه گـردد، مجـازات    _ ٨١ماده 

چنانچه مانع مذكور به واسطه رفتار عمـدي  . گرددمورد حكم يا بخش اجراء نشده بعد از رفع مانع اجراء مي

.اي متوقف كردن مجازات ايجاد شده باشد مجازات اصلي اجراء خواهد شدمحكوم و بر

اجـراء  قاضـي اي است كه طي آن محكوم، به حكم دادگاه و تحت نظارتدوره مراقبت دوره_ ٨٢ماده 

:گرددشرح ذيل محكوم ميبه احكام به انجام يك يا چند مورد از دستورات مندرج در تعويق مراقبتي 

مجازات قانوني آنها حداکثر سه ماه حبس است، تا شش ماه،که ميدر جرائ_ ١

که نوع و ميزان تعزير ميو جرائحبس است که مجازات قانوني آنها نود و يک روز تا شش ماه ميدر جرائ_ ٢

در قوانين موضوعه تعيين نشده است، شش ماه تا يک سال، آنها 

.ا يک سال است، يک تا دو سالکه مجازات قانوني آنها بيش از شش ماه تميدر جرائ_ ٣

.در جرائم غيرعمدي كه مجازات قانوني آنها بيش از يك سال است، دو تا چهار سال_ ٤

رايگان، خدماتي است كه با رضايت محكوم براي مدت معين بـه شـرح ذيـل    ميخدمات عمو_ ٨٣ماده 

:گردداجراء احكام اجراء ميقاضيمورد حكم واقع و تحت نظارت

تا دويست و هفتاد ساعت،)٨٢(ماده)١(وضوع بندجرائم م_ ١

دويست و هفتاد تا پانصد و چهل ساعت، ) ٨٢(ماده)٢(جرائم موضوع بند_ ٢

.پانصد و چهل تا هزار و هشتاد ساعت)٨٢(ماده) ٣(جرائم موضوع بند_ ٣

.هزار و هشتاد تا دو هزار و صد و شصت ساعت) ٨٢(ماده) ٤(جرائم موضوع بند_ ٤

براي افراد شاغل بيش از چهار سـاعت و بـراي افـراد غيرشـاغل     ميساعات ارائه خدمت عمو_ ١تبصره

در هر حال ساعات ارائه خدمت در روز نبايد مـانع امـرار معـاش    . بيش از هشت ساعت در روز نخواهد بود

.محكوم باشدمتعارف 

ررات قـانوني مربـوط بـه آن    مشروط به رعايت همه ضوابط و مقميحكم به ارائه خدمت عمو_ ٢تبصره

خدمت از جمله شرايط كار زنان و نوجوانان، محافظتهاي فني و بهداشتي و ضوابط خاص كارهاي سـخت و  

.آور خواهد بودزيان
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. نامه موضوع اين فصل حكم دهدمقرر در آئينميتواند به بيش از يك خدمت عمودادگاه نمي_ ٣تبصره

به انجام خدمات عمـومي، مجـازات اصـلي مـورد حكـم واقـع       در هر حال در صورت عدم رضايت محكوم

.خواهد شد

تواند بنا به وضع جسماني و نياز به خدمات پزشـكي يـا معـذوريتهاي    قاضي اجراء احكام مي_ ٤تبصره

را به طور موقت و حداكثر تا سه ماه در طول دوره، تعليق كرده ميخانوادگي و مانند آنها، انجام خدمات عمو

.ن را به مجازات جايگزين ديگر به دادگاه صادركننده حكم پيشنهاد دهديا تبديل آ

شرح جزاي نقدي روزانه عبارت است از يك هشتم تا يك چهارم درآمد روزانه محكوم كه به_ ٨٤ماده 

:شودزير مورد حكم واقع و با نظارت اجراء احكام وصول مي

روز،تا يكصد و هشتاد )٨٢(ماده)١(جرائم موضوع بند_ ١

.يكصد وهشتاد تا سيصد و شصت روز)٨٢(ماده)٢(جرائم موضوع بند _ ٢

.سيصد وشصت تا هفتصد و بيست روز)٨٢(ماده)٣(جرائم موضوع بند_ ٣

.هفتصد و بيست تا هزار و چهارصد و چهل روز)٨٢(ماده)٤(جرائم موضوع بند_ ٤

روز مجموع جزاي نقدي روزانه آن مـاه را  محكوم موظف است در پايان هر ماه ظرف مدت ده _تبصره

.پرداخت نمايد

:ميزان جزاي نقدي جايگزين حبس به شرح زير خواهد بود_ ٨٥ماده 

ريال)٩.٠٠٠.٠٠٠(ميليون نهتا )٨٢(ماده)١(جرائم موضوع بند_ ١

ريال)١٨.٠٠٠.٠٠٠(ميليونهجدهتا ريال)٩.٠٠٠.٠٠٠(ميليوننهاز) ٨٢(ماده)٢(جرائم موضوع بند_ ٢

.ريال)٣٦.٠٠٠.٠٠٠(ميليونسي وششتاريال)١٨.٠٠٠.٠٠٠(ميليونهجدهاز) ٨٢(ماده) ٣(بندموضوعجرائم_ ٣

تـا هفتـاد و دو ميليـون   ريـال )٣٦.٠٠٠.٠٠٠(از سي و شش ميليون)٨٢(ماده)٤(جرائم موضوع بند_ ٤

.ريال)٧٢.٠٠٠.٠٠٠(

جرم ارتكابي و وضـعيت  توجه بهگزين حبس، با تواند ضمن حكم به مجازات جايميدادگاه _ ٨٦ماده 

در اين صورت مـدت  . محكوم، وي را به يك يا چند مورد از مجازاتهاي تبعي و يا تکميلي نيز محکوم نمايد

. مجازات مذکور نبايد بيش از دو سال باشد

اقدامات تأميني و تربيتي اطفال و نوجوانانو مجازاتها _ دهمفصل 

نـه اند و سن آنها در زمان ارتكاب، اطفال و نوجواناني كه مرتكب جرائم تعزيري شدهدرباره _ ٨٧ماده 

:کندسال تمام شمسي است حسب مورد، دادگاه يکي از تصميمات زير را اتخاذ ميتا پانزده

تسليم به والدين يا به اولياء و يا سرپرست قانوني با اخذ تعهد به تأديب و تربيـت و مواظبـت در   )الف

توانـد برحسـب مـورد از    در اين صورت هرگـاه دادگـاه مصـلحت بدانـد مـي     . اخالق طفل يا نوجوانحسن 
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اشخاص مذکور تعهد به انجام اموري از قبيل موارد ذيل و اعالم نتيجـه بـه دادگـاه در مهلـت مقـرر را اخـذ       

:نمايد

.ري با آنانمعرفي طفل يا نوجوان به مددکار اجتماعي يا روانشناس و ديگر متخصصان و همکا_ ١

.فرستادن طفل يا نوجوان به يک مؤسسه آموزشي و فرهنگي به منظور تحصيل يا حرفه آموزي_ ٢

.اقدام الزم جهت درمان يا ترک اعتياد طفل يا نوجوان تحت نظر پزشک_ ٣

جلوگيري از معاشرت طفل يا نوجوان با اشخاصي که دادگاه ارتباط با آنها را براي طفل يـا نوجـوان   _ ٤

.دهدميتشخيص مضر

.جلوگيري از رفت و آمد طفل يا نوجوان به محلهاي معين_ ٥

تسليم به اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگري که دادگاه به مصلحت طفل يا نوجوان بداند با الزام بـه  )ب

عدم صالحيت والدين، اولياء يا سرپرسـت قـانوني طفـل يـا     صورت انجام دستورهاي مذکور دربند فوق در 

.قانون مدني)١١٧٣(، با رعايت مقررات مادهيا عدم دسترسي به آنهانوجوان و

.تسليم طفل به اشخاص واجد صالحيت منوط به قبول آنان است_تبصره

.نصيحت به وسيله قاضي دادگاه)ج

.اخطار و تذکر و يا اخذ تعهد کتبي به عدم تکرار جرم)د

. پنجيک سال در مورد جرائم تعزيري درجه يك تا نگهداري در کانون اصالح و تربيت از سه ماه تا )ه

فوق صرفاً در خصوص اطفال و نوجوانـان دوازده تـا   )ه(و ) د(تصميمات مذکور در بندهاي _١تبصره

فـوق در مـورد اطفـال و نوجوانـاني كـه      )ه(همچنين اعمال مقررات بند . پانزده سال قابل اجراء خواهد بود

.استمياند الزامرتكب شدهپنج جرائم موجب تعزير درجه يك تا 

هرگاه نابالغ مرتكب يكي از جرائم موجب حد يا قصاص گردد در صـورتي كـه از دوازده تـا    _٢تبصره

فوق محكوم شده و در غيراين ) ه(ويا)د(پانزده سال قمري داشته باشد به يكي از اقدامات مقرر در بندهاي

.اين ماده در مورد آنها اتخاذ خواهد شد)ج(تا ، )الف(صورت يكي از اقدامات مقرر در بندهاي 

اين ماده، دادگـاه اطفـال و نوجوانـان    ) ب(و) الف(در مورد تصميمات مورد اشاره در بندهاي_٣تبصره

تواند با توجه به تحقيقات به عمل آمـده و همچنـين گزارشـهاي مـددکاران اجتمـاعي از وضـع طفـل يـا         مي

.هر چند بار که مصلحت طفل يا نوجوان اقتضاء کند تجديد نظر نمايدنوجوان و رفتار او، در تصميم خود 

تـا  اند و سن آنها در زمان ارتكاب، بين پـانزده درباره نوجواناني که مرتكب جرم تعزيري شده_ ٨٨ماده 

.شودميهجده سال تمام شمسي است مجازاتهاي زير اجراء 

که مجازات قانوني آنها تعزيـر  ميل درمورد جرائنگهداري در کانون اصالح و تربيت از دو تا پنج سا_ ١

.درجه يک تا سه است

که مجازات قانوني آنها تعزير مينگهداري در کانون اصالح و تربيت از يك تا سه سال درمورد جرائ_ ٢

.درجه چهار است
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دهنگهداري در کـانون اصـالح و تربيـت از سـه مـاه تـا يـک سـال يـا پرداخـت جـزاي نقـدي از             _ ٣

يا انجام يكصد و هشتاد تا هفتصد و بيست ساعت ريال)٤٠.٠٠٠.٠٠٠(ميليونچهلتا ريال)١٠.٠٠٠.٠٠٠(

.که مجازات قانوني آنها تعزير درجه پنج استميرايگان در مورد جرائميخدمات عمو

يـا انجـام   ريـال )١٠.٠٠٠.٠٠٠(ميليون دهتا ريال)١.٠٠٠.٠٠٠(پرداخت جزاي نقدي از يك ميليون_ ٤

كـه مجـازات قـانوني آنهـا تعزيـر      مـي رايگان در مورد جرائميتا يكصد و هشتاد ساعت خدمات عموشصت 

.درجة شش است

كـه مجـازات قـانوني آنهـا     مـي در مورد جرائريال)١.٠٠٠.٠٠٠(پرداخت جزاي نقدي تا يك ميليون _ ٥

.استو هشت تعزير درجة هفت 

.در روز نخواهدبودبيش از چهار ساعتميساعات ارائه خدمات عمو_١تبصره

تواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتکابي، بـه جـاي صـدور حکـم بـه مجـازات       ميدادگاه _٢تبصره

اين ماده، به اقامت در منزل در ساعاتي که دادگاه معـين  )٣(تا)١(نگهداري يا جزاي نقدي موضوع بندهاي

خر هفته حسب مورد براي سه ماه تا پـنج سـال   کند يا به نگهداري در کانون اصالح و تربيت در دو روز آمي

.حکم دهد

تواند با توجه به گزارشهاي رسيده از وضع طفل يـا نوجـوان و رفتـار او در کـانون     ميدادگاه _ ٨٩ماده 

اصالح و تربيت يک بار در رأي خود تجديد نظر کرده و مدت نگهـداري را تـا يـک سـوم تقليـل دهـد يـا        

تصـميم دادگـاه مبنـي بـر     . وجوان به ولي يا سرپرست قانوني او تبديل نمايـد نگهداري را به تسليم طفل يا ن

شود که طفل يا نوجـوان حـداقل يـک پـنجم از مـدت نگهـداري در کـانون        ميتجديد نظر درصورتي اتخاذ 

ايـن امـر مـانع اسـتفاده از آزادي     . رأي دادگاه در ايـن مـورد قطعـي اسـت    . اصالح و تربيت را گذرانده باشد

.اير تخفيفات قانوني با تحقق شرايط آنها نخواهد بودمشروط و س

شـده  در جرائم موجب حد يا قصاص هرگاه افراد بالغ كمتر از هجده سال، ماهيت جرم انجام_ ٩٠ماده 

و يا حرمت آن را درک نکنند و يا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد بـا توجـه   

.بيني شده در اين فصل محکوم خواهند شدپيشبه سن آنها به مجازاتهاي 

تواند از نظر پزشکي قانوني يا از هر طريق ديگر که دادگاه براي تشخيص رشد و کمال عقل مي_تبصره

. مقتضي بداند، استفاده کند
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است دادگاه اطفـال و نوجوانـان   مالي ديگريضمانهر که مستلزم پرداخت ديه يا ميدر جرائ_ ٩١ماده 

.کندميمقررات مربوط حکم به پرداخت ديه و خسارت را صادر مطابق 

تواند درصورت احراز جهات تخفيف، مجازاتها و اقدامات تأميني و تربيتي اطفال و ميدادگاه _ ٩٢ماده 

.نوجوانان را تا نصف حداقل تقليل داده يا به اقدام ديگري تبديل نمايد

زير درجة پنج تا هشت بـا رعايـت مقـررات ايـن قـانون      تواند در جرائم موجب تعدادگاه مي_ ٩٣ماده 

.صدور حكم را در مورد اطفال و نوجوانان به تعويق انداخته يا اجراء حكم را معلق كند

.محكوميتهاي كيفري اطفال و نوجوانان فاقد آثار كيفري است_ ٩٤ماده 

سقوط مجازات_ يازدهمفصل 

عفو_ مبحث اول

پـس از پيشـنهاد ريـيس قـوه     ميزات محكومان، در حـدود مـوازين اسـال   عفو يا تخفيف مجا_ ٩٥ماده 

.قضائيه با مقام رهبري است

شود، تعقيـب و دادرسـي را   که به موجب قانون در جرائم موجب تعزير اعطاء ميميعفو عمو_ ٩٦ماده 

در صورت صدور حکم محکوميت، اجـراء مجـازات متوقـف و آثـار محکوميـت نيـز زايـل        . کندموقوف مي

.واهد شدخ

لکن تأثيري در پرداخـت ديـه و جبـران خسـارت     . كندعفو، همة آثار محكوميت را منتفي مي_ ٩٧ماده 

.زيان ديده ندارد

نسخ قانون_ مبحث دوم

آثـار نسـخ قـوانين كيفـري بـه شـرح       . كندنسخ قانون تعقيب و اجراء مجازات را متوقف مي_ ٩٨ماده 

.بوداين قانون خواهد )١٠(مندرج در ماده

گذشت شاکي_ مبحث سوم

در جرائم تعزيري قابل گذشت، گذشت شاكي يـا مـدعي خصوصـي حسـب مـورد موجـب       _ ٩٩ماده 

.موقوفي تعقيب يا عدم اجراء مجازات است

رسـيدگي و اجـراء مجـازات،    تعقيـب و  هستند كه شروع و ادامـه  جرائم قابل گذشت جرائمي_١تبصره

. استمنوط به شكايت شاكي و عدم گذشت وي 

تعقيب وهستند كه شكايت شاكي و گذشت وي در شروع بهجرائم غير قابل گذشت جرائمي_٢تبصره

.و اجراء مجازات تأثيري نداردهارسيدگي و ادامه آن

مقررات راجع به گذشت شاكي در مورد مجازاتهاي قصاص نفس و عضو، حـد قـذف و حـد    _٣تبصره



www.zarrokh.ir

٢٢

گذشت شاكي در ساير حدود تـأثيري  . قانون ذكر شده استسرقت همان است كه در كتاب دوم و سوم اين

.در سقوط و تخفيف مجازات ندارد

همچنـين  . معلق ترتيب اثر داده نخواهد شـد گذشت بايد منجز باشد و به گذشت مشروط و_ ١٠٠ماده 

.نيستعدول از گذشت مسموع 

.تأثير گذشت قيم اتفاقي منوط به تأييد دادستان است_تبصره

شود ولـي  آنان شروع ميهرگاه متضررين از جرم متعدد باشند تعقيب جزائي با شكايت هر يك از_١٠١ماده 

.اندموقوفي تعقيب، رسيدگي و اجراء مجازات موكول به گذشت تمام كساني است كه شكايت كرده

حق گذشت به وراث قانوني متضرر از جرم، منتقل و در صورت گذشت همگي وراث حسـب  _هتبصر

.گرددقيب، رسيدگي يا اجراء مجازات موقوف ميمورد تع

شود، گذشت محسوب ميدرقانون تصريح نشده باشد، غير قابل چنانچه قابل گذشت بودن جرمي_١٠٢ماده 

.الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشدكه از حقمگر اين

كـه بـه   مـي ون و جرائفصل حد قذف ايـن قـان  كتاب ديات و عالوه بر جرائم تعزيري مندرج در _ ١٠٣ماده 

است جرائم مندرج در مواد زير از كتاب پـنجم قـانون مجـازات    موجب قوانين خاص قابل گذشت محسوب شده

: شوندنيز قابل گذشت محسوب ميمياسال

، )٦٧٦(،)٦٦٩(،)٦٦٨(، )٦٤٨(، )٦٤٢(، )٦٣٣(، )٦٣٢(، )٦٢٢(، )٦٠٨(، )٥٩٦(مـــوادقســـمت اخيـــر

).٧٠٠(و ) ٦٩٩(، )٦٩٨(، )٦٩٧(، )٦٩٤(، )٦٩٢(، )٦٩٠(، )٦٨٥(، )٦٨٤(، )٦٨٢(، )٦٧٩(، )٦٧٧(

مرور زمان_ مبحث چهارم

كه از تـاريخ وقـوع جـرم تـا انقضـاء      مرور زمان، تعقيب جرائم موجب تعزير را در صورتي_ ١٠٤ماده 

دور حكـم  مواعد زير تعقيب نشده يا از تاريخ آخرين اقدام تعقيبي يا تحقيقي تا انقضـاء ايـن مواعـد بـه صـ     

:كندقطعي منتهي نشده باشد موقوف مي

جرائم تعزيري درجه يك تا سه با انقضاء پانزده سال،) الف

سال،جرائم تعزيري درجه چهار با انقضاء ده) ب

جرائم تعزيري درجه پنج با انقضاء هفت سال،) ج

جرائم تعزيري درجه شش با انقضاء پنج سال،) د

.سالشت با انقضاء سهجرائم تعزيري درجه هفت و ه) ه

است كه مقامات قضائي در اجراء يـك وظيفـه قـانوني از قبيـل     مياقدام تعقيبي يا تحقيقي اقدا_١تبصره

جلب، احضار، بازجويي، استماع اظهارات شهود و مطلعين، تحقيقات يا معاينه محلي و نيابت قضـائي انجـام   

.دهندمي

ن تعقيـب از تـاريخ قطعيـت رأي مرجعـي کـه رسـيدگي       در مورد صدور قرار اناطه، مرور زما_٢تبصره

.شودکيفري منوط به صدور آن است، شروع مي
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سال از تاريخ اطـالع از وقـوع   در جرائم تعزيري قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت يك_ ١٠٥ماده 

دليلـي خـارج از   بهكه تحت سلطه متهم بوده يا شود، مگر اينجرم، شكايت نكند، حق شكايت كيفري او ساقط مي

هرگـاه متضـرر از   . اختيار، قادر به شكايت نباشد كه در اين صورت مهلت مزبور از تاريخ رفع مـانع خواهـد بـود   

نظر كـردن وي از طـرح شـكايت نباشـد هـر يـك از       جرم قبل از انقضاء مدت مذكور فوت كند و دليلي بر صرف

. ند داشتورثه وي در مهلت شش ماه از تاريخ وفات حق شكايت خواه

جز در مواردي كه شاكي تحت سلطه متهم بوده، درصورتي به شكايت وي يا ورثه او رسـيدگي  _هتبصر

.خواهد شد كه جرم موضوع شكايت برابر ماده قبل مشمول مرور زمان نشده باشد

كنـد و مـدت آن از تـاريخ قطعيـت     مرور زمان، اجراء احكام قطعي تعزيري را موقـوف مـي  _ ١٠٦ماده 

:ه قرار زير استحكم ب

سال،جرائم تعزيري درجه يك تا سه با انقضاء بيست) الف

،جرائم تعزيري درجه چهار با انقضاء پانزده سال) ب

،جرائم تعزيري درجه پنج با انقضاء ده سال) ج

،جرائم تعزيري درجه شش با انقضاء هفت سال) د

،جرائم تعزيري درجه هفت و هشت با انقضاء پنج سال) ه

اگر اجراء تمام يا بقيه مجازات موکول به گذشتن مدت يا رفـع مـانعي باشـد، مـرور زمـان از      _١هتبصر

. شودتاريخ انقضاء آن مدت يا رفع مانع محاسبه مي

مرور زمان اجراء احکام دادگاههاي خارج از کشور نسبت به اتباع ايراني در حدود مقـررات و  _٢تبصره

.ات اين ماده استهاي قانوني مشمول مقررموافقتنامه

هرگاه اجراء مجازات شروع ولي به هر علت قطع شود، تاريخ شروع مرور زمان، تاريخ قطع _ ١٠٧ماده 

اجراء مجازات است و در مواردي که بيش از يک نوبت قطع شود شروع مرور زمان از تاريخ آخرين انقطـاع  

ه باشد کـه در ايـن صـورت مـرور زمـان      قطع شدكه اجراء مجازات براثر رفتار عمدي محکوماست، مگر اين

.يابدجريان نمي

:جرائم ذيل مشمول مرور زمان تعقيب، صدور حكم و اجراء مجازات نخواهد شد_ ١٠٨ماده 

جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور،_ ١

،)اين قانون)٣٥(كالهبرداري و جرائم موضوع تبصره ماده(جرائم اقتصادي_ ٢

.ن مبارزه با مواد مخدرجرائم موضوع قانو_ ٣

محكوميتهـاي قطعـي متعـدد صـادر     ميهرگاه نسبت به يک شخص به موجب حکم يا احکا_ ١٠٩ماده 

.شود، شروع به اجراء هر يک از محكوميتها، نسبت به ديگر محكوميتها قاطع مرور زمان خواهد بود

رت لغو قرار تعليق يـا حكـم   در موارد تعليق اجراء مجازات يا اعطاء آزادي مشروط، در صو_ ١١٠ماده 

.آزادي مشروط، مبدأ مرور زمان، تاريخ لغو قرار يا حكم خواهد بود

كـه تعقيـب شـده يـا     قطع مرور زمان مطلق است و نسبت به کليه شركاء ء و معاونان اعـم از آن _ ١١١ماده 
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همچنين شروع بـه اجـراء   . شود، هر چند تعقيب تنها نسبت به يکي از آنها شروع شده باشدنشده باشند، اعمال مي

.حکم نسبت به برخي از شركاء ء يا معاونان جرم قاطع مرور زمان نسبت به ديگر محکومان خواهد بود

موقوف شدن تعقيـب، صـدور حكـم يـا اجـراء مجـازات، مـانع از اسـتيفاء حقـوق مـدعي           _ ١١٢ماده 

.قامه نمايدتواند دعواي خصوصي را در مرجع صالح اخصوصي نيست و متضرر از جرم مي

توبه مجرم_ مبحث پنجم

در جرائم موجب حد به استثناء قذف و محاربه هر گاه متهم قبل از اثبات جرم توبـه كنـد و   _ ١١٣ماده 

همچنين اگر جرائم فوق با اقـرار ثابـت   . گرددندامت و اصالح او براي قاضي محرز شود، حد از او ساقط مي

وسـيله رئـيس قـوه    تواند عفو مجـرم را بـه  مياثبات جرم، دادگاه شده باشد، در صورت توبه مرتكب پس از 

.قضائيه از مقام رهبري درخواست نمايد

.توبه محارب قبل از دستگيري يا تسلط بر او موجب سقوط حد خواهد بود_١تبصره

ديـده انجـام شـده باشـد، مرتكـب      در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اكراه و يا با اغفال بـزه _٢تبصره

.درصورت توبه و سقوط مجازات، به حبس يا شالق تعزيري درجه شش يا هر دو آنها محكوم خواهد شد

در جرائم تعزيري درجه شش، هفـت و هشـت چنانچـه مرتكـب توبـه نمايـد و نـدامت و        _ ١١٤ماده 

توانـد  در ساير جرائم موجـب تعزيـر دادگـاه مـي    . شوداصالح او براي قاضي محرز شود، مجازات ساقط مي

.مقررات راجع به تخفيف مجازات را اعمال نمايد

مقررات راجع به توبه درباره كساني كه مقررات تكرار جرائم تعزيـري در مـورد آنهـا اعمـال     _ ١تبصره 

.گرددشود، جاري نميمي

و مـواد  ) ٨(مـاده  ) ٢(و ) ١(و بنـدهاي  ) ٧(ماده ) ٢(اطالق مقررات اين ماده و همچنين بند _ ٢تبصره 

.شودشامل تعزيرات منصوص شرعي نمي) ١٠٤(و ) ٩٢(، )٩١(، )٤٥(، )٤٤(، )٣٩(، )٣٨(، )٢٧(

.گرددديه، قصاص و حد قذف با توبه ساقط نمي_ ١١٥ماده 

گـردد، توبـه، اصـالح و    در مواردي كه توبه مرتكب موجب سقوط يا تخفيف مجـازات مـي  _ ١١٦ماده 

چنانچه پس از اعمال مقررات راجع بـه توبـه،   . شودا نميندامت وي بايد احراز گردد و به ادعاء مرتكب اكتف

ثابت شود كه مرتكب تظاهر به توبه كرده است سقوط مجازات و تخفيفات درنظر گرفته شده ملغـي شـده و   

از نوع تعزير باشد مرتكب به حداكثر مجازات تعزيـري  دراين مورد چنانچه مجازات. گرددمجازات اجراء مي

.شودمحكوم مي

تواند تا قبل از قطعيت حكم، ادله مربوط به توبـه خـود را حسـب مـورد بـه مقـام       متهم مي_ ١١٧ماده 

.تعقيب يا رسيدگي ارائه نمايد

توانـد بـه مرجـع تجديـدنظر     چنانچه دادستان مخالف سقوط يا تخفيف مجازات باشد، مـي _ ١١٨ماده 

.اعتراض كند
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اعمال قاعده درأ_ مبحث ششم

جرم يا برخي از شرايط آن و يا هريك از شرايط مسؤوليت كيفري مورد شـبهه  هرگاه وقوع _ ١١٩ماده 

.يا ترديد قرار گيرد و دليلي بر نفي آن يافت نشود حسب مورد جرم يا شرط مذكور ثابت نخواهد شد

در جرائم موجب حد به استثناء محاربه، افساد في االرض، سرقت و قذف، به صرف وجـود  _ ١٢٠ماده 

.و بدون نياز به تحصيل دليل حسب مورد جرم يا شرط مذكور ثابت نخواهد شدشبهه يا ترديد 

جرائم_ بخش سوم

شروع به جرم_ فصل اول

كرده و شروع به اجراء آن نمايد لكن به واسطه عامـل خـارج از   ميهركس قصد ارتكاب جر_ ١٢١ماده 

و درغير محكوم به مجازات همان جرم اراده او قصدش معلق بماند، چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد 

:شوداين صورت به شرح زير مجازات مي

ري درجه يك تا سه اسـت  تعزيحبسكه مجازات قانوني آنها سلب حيات، حبس دائم يا ميدر جرائ_ ١

،ري درجه چهارتعزيحبسبه 

ري تعزيـ حـبس بـه  ري درجه چهار استتعزيحبسكه مجازات قانوني آنها قطع عضو يا ميدر جرائ_ ٢

،درجه پنج

ري يـا  تعزيحبسري درجه پنج است به تعزيحبسكه مجازات قانوني آنها شالق حدي يا ميدر جرائ_ ٣

،شالق يا جزاي نقدي درجه شش

هرگاه رفتار ارتكابي ارتباط مستقيم با ارتكاب جرم داشته، لكن به جهات مادي كـه مرتكـب از   _تبصره

.ممكن باشد، اقدام انجام شده در حكم شروع به جرم استاطالع بوده وقوع جرم غيرآنها بي

مجرد قصد ارتكاب جرم و يا عمليات و اقداماتي كه فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقيم _ ١٢٢ماده 

.با وقوع جرم نداشته باشد، شروع به جرم نبوده و از اين حيث قابل مجازات نيست

به اراده خود آن را ترك كند به اتهـام شـروع بـه جـرم     كردهميهرگاه كسي كه شروع به جر_ ١٢٣ماده 

شود، لكن اگرهمان مقدار رفتاري كه مرتكب شـده جـرم باشـد بـه مجـازات آن محكـوم       منظور تعقيب نمي

.شودمي

جرمدرشركت_ دومفصل

مسـتند جرم،وکندمشارکتميجراجرائيعملياتدرديگراشخاصياشخصباكسهر_ ١٢٤هماد

کـار اثـر خواهونباشدخواهباشدکافيجرموقوعبرايتنهاييبهيکهررفتارخواهباشدآنهاهمهاررفتبه

جـرم آنمسـتقل فاعـل مجـازات اومجـازات ومحسـوب جرمدرشريکمتفاوت،خواهباشدمساويآنان
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مقصـرين باشـد نفـر چنـد يـا دوتقصـير بـه مستندجرم،چنانچهنيزغيرعمديجرائممورددر. بودخواهد

. استجرمآنمستقلفاعلمجازاتآنان،ازيکهرمجازاتومحسوبجرمدرشريک

اعمال مجازات حدود، قصاص و ديات در مورد شرکت در جنايت بـا رعايـت مقـررات کتـاب     _ تبصره

.گيرددوم، سوم و چهارم اين قانون انجام مي

جرمدرمعاونت_ سومفصل

:شوندميمحسوبجرمنمعاوزيراشخاص_ ١٢٥ماده

ازاسـتفاده سـوء بـا يـا كنـد جـرم ارتكاببهتحريكياتطميع،تهديد،ترغيب،راديگريكسهر_ ١

.گرددجرموقوعموجبفريبيادسيسهقدرت،

.دهدارائهمرتكببهراجرمارتكابطريقهياكندتهيهيابسازدراجرمارتكابوسايلكسهر_ ٢

.كندتسهيلراجرموقوعكسهر_ ٣

براي تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم يا اقتران زماني بين رفتار معـاون و مرتکـب   _تبصره

شديد تر از آنچه مقصود معاون بوده مرتکب شود، معـاون  ميچنانچه فاعل اصلي جرم، جر. جرم شرط است

.شودبه مجازات معاونت در جرم خفيف تر محکوم مي

بـه ويمجازاتباشد،نشدهتعيينمعاونبرايديگريمجازاتقانون،ياشرعدركهصورتيدر_ ١٢٦ماده

:استزيرشرح

ياسه،دودرجهريتعزيحبس،استدائمحبسياحياتسلبآنهاقانونيمجازاتكهميجرائدر_ ١

شش،ياپنجدرجهريتعزيحبسعضوعمديقطعوحديسرقتدر_ ٢

شـالق ضـربه چهـار وهفتـاد تـا يـك وسياستحديشالقآنهانيقانومجازاتكهميجرائدر_ ٣

شش،درجهتعزيري

.ارتكابيجرممجازاتازترپاييندرجهدوتايكتعزيرموجبجرائم_ ٤

مـورد درمگـر اسـت ارتكـابي جـرم قانونيمجازاتنوعازمعاونمجازات)٤(بندمورددر_ ١تبصره

چهـار، درجهنقديجزايترتيببهمعاونمجازاتكهمحكوميتحكمنتشاراودائمانفصالاموال،مصادره

.باشدميهفتوشش

ميـزان اساسبرمعاونمجازاتنشود،اجراءعضويانفسقصاصعلتهربهكهصورتيدر_٢تبصره

.شدخواهداعمالفوق،)٤(بندمطابقجرم،اصليفاعلتعزير

نوان وسيله ارتكاب جرم مسـتند بـه خـود اسـتفاده نمايـد بـه       عهركس از فرد نابالغ به_١٢٧ماده

همچنين هركس در رفتـار مجرمانـه فـرد نابـالغي     . گرددحداكثر مجازات قانوني همان جرم محكوم مي

.شودمعاونت كند به حداكثر مجازات معاونت در آن جرم محكوم مي

اجـراء يـا تعقيـب يـا نباشـد تعقيـب قابـل قـانوني جهاتازجهتيبهجرممرتكبهرگاه_ ١٢٨ماده

.نداردجرممعاونمجازاتوتعقيبدرتأثيريگرددمتوقفقانونيجهاتازجهتيبهاومجازات
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سازمان يافتهسردستگي گروه مجرمانه_ فصل چهارم

كـه  ميهر كس سردستگي يك گروه مجرمانه را به عهده گيرد به حداكثر مجازات شديدترين جر_ ١٢٩ماده 

كه جرم ارتكـابي موجـب   گردد، مگر آناند، محكوم ميگروه در راستاي اهداف همان گروه مرتكب شدهاعضاء آن

در . باشد كه در اين صورت به حداكثر مجازات معاونـت در آن جـرم محكـوم خواهـد شـد     يا ديه حد يا قصاص 

مجرمانـه صـدق كنـد    بـر سردسـته گـروه   يا مفسد في االرضاالرض زماني كه عنوان محاربمحاربه و افساد في

.گرددمحكوم مياالرضيا مفسدفيبه مجازات محاربحسب مورد 

گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشكل از سه نفر يا بيشتر كه براي ارتكاب _ ١تبصره

.جرم تشكيل شده يا پس از تشكيل، هدفش براي ارتكاب جرم منحرف شده باشد

.يا سازماندهي يا اداره گروه مجرمانهطراحيست از تشكيل يا سردستگي عبارت ا_ ٢تبصره

تعدد جرم_ فصل پنجم

در جرائم موجب تعزير هرگاه رفتار واحد، داراي عناوين مجرمانه متعدد باشد، مرتكـب بـه   _ ١٣٠ماده 

.شودمجازات اشد محكوم مي

ر مـواردي كـه جـرائم    در جرائم موجب حد، تعدد جرم موجب تعدد مجازات است مگـر د _ ١٣١ماده 

.ارتكابي و نيز مجازات آنها يكسان باشد

.چنانچه مرتكب به اعدام و حبس يا اعدام و تبعيد محكوم گردد، تنها اعدام اجراء خواهد شد_تبصره

لكـن چنانچـه مجـازات    . در تعدد جرائم موجب حد و قصاص، مجازاتها جمع خواهد شـد _ ١٣٢ماده 

رد يا موجب تأخير در اجراء قصاص گردد، اجراء قصاص، مقدم اسـت و  حدي، موضوع قصاص را از بين بب

.شوددر صورت عدم مطالبه فوري اجراء قصاص يا گذشت يا تبديل به ديه، مجازات حدي اجراء مي

_ ١٣٣ماده 

در جرائم موجب تعزير هرگاه جرائم ارتكابي بيش از سه جرم نباشد دادگاه بـراي هـر يـك از آن    ) الف

دهد و هرگاه جـرائم ارتكـابي بـيش از سـه جـرم باشـد،       ثر مجازات مقرر را مورد حكم قرار ميجرائم حداك

كـه از حـداكثر بـه اضـافه     كند، بدون ايـن مجازات هر يك را بيش از حداكثر مجازات مقرر قانوني تعيين مي

ات اشـد بـه   در هر يك از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگـر مجـاز  . نصف آن تجاوز كند

.گردديكي از علل قانوني تقليل يابد يا تبديل يا غيرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدي اجراء مي

در هر مورد كه مجازات فاقد حداقل و حداكثر باشد، اگر جرائم ارتكابي بيش از سه جرم نباشد تـا  ) ب

رر قـانوني بـه اصـل آن اضـافه     چهارم و اگر جرائم ارتكابي بيش از سه جرم باشد تا نصف مجـازات مقـ  يك

.گرددمي

که از رفتار مجرمانه واحد، نتايج مجرمانه متعدد حاصل شود، برابـر مقـررات فـوق    در صورتي_١تبصره

.عمل خواهد شد

كه مجموع جرائم ارتكابي در قانون عنوان مجرمانه خاصي داشـته باشـد، مقـررات    در صورتي_٢تبصره
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.گرددمجازات مقرر در قانون محكوم ميتعدد جرم اعمال نشده و مرتكب به

توانـد مجـازات مرتكـب را تـا     در تعدد جرم در صورت وجود جهـات تخفيـف، دادگـاه مـي    _٣تبصره

.ميانگين حداقل و حداكثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداكثر باشد تا نصف آن تقليل دهد

ايـن  . و هشـت اجـراء نخواهـد شـد    مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزيري درجه هفـت  _٤تبصره

.مجازاتها با هم و نيز با مجازاتهاي تعزيري درجه يك تا شش جمع خواهد شد

در تعدد جرائم موجب حد و تعزير و نيز جرائم موجب قصـاص و تعزيـر مجازاتهـا جمـع     _ ١٣٤ماده 

لناس يـا تعزيـر   اشده و ابتدا حد يا قصاص اجراء خواهد شد مگر حد يا قصاص، سالب حيات و تعزير، حق

.گرددمعين شرعي باشد و موجب تأخير اجراء حد نيز نشود كه در اين صورت ابتدا تعزير اجراء مي

تكرار جرم_ فصل ششم

هرگاه كسي سه بار مرتكب يک نوع جرم موجب حد شود و هـر بـار حـد آن جـرم بـر او      _ ١٣٥ماده 

.جاري گردد، حد وي در مرتبه چهارم اعدام است

هر كس به موجب حكم قطعي به يكي از مجازاتهاي تعزيري از درجه يك تا شش محكـوم  _١٣٦ماده 

شود و از تاريخ قطعيت حكم تا حصول اعاده حيثيت يا شمول مـرور زمـان اجـراء مجـازات مرتكـب جـرم       

.شودونيم برابر آن محكوم ميتعزيري درجه يك تا شش ديگري گردد، به حداكثر مجازات تا يك

.شودررات مربوط به تكرار جرم در جرائم سياسي و مطبوعاتي و جرائم اطفال اعمال نميمق_ ١٣٧ماده 

:در تكرار جرائم تعزيري در صورت وجود جهات تخفيف به شرح زير عمل خواهد شد_ ١٣٨ماده 

توانـد مجـازات مرتكـب را تـا     چنانچه مجازات قانوني داراي حداقل و حـداكثر باشـد، دادگـاه مـي    _ ١

.اقل و حداكثر مجازات تقليل دهدميانگين حد

تواند مجازات مرتكب را تـا نصـف مجـازات    چنانچه مجازات ثابت يا فاقد حداقل باشد، دادگاه مي_ ٢

.مقرر تقليل دهد

چنانچه مرتكب داراي سه فقره محكوميت قطعي مشمول مقررات تكرار جـرم يـا بيشـتر از آن    _تبصره

.بودباشد، مقررات تخفيف قابل اعمال نخواهد

شرايط و موانع مسؤوليت كيفري_ بخش چهارم

شرايط مسؤوليت كيفري_ فصل اول

در حدود، قصاص و تعزيرات تنها زماني محقق است كه فـرد حـين ارتكـاب    مسؤوليت كيفري_ ١٣٩ماده 

.آمده است) قصاص(جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد به جز در مورد اكراه بر قتل كه حكم آن در كتاب سوم 

.مسؤوليت كيفري شخصي است_ ١٤٠ماده 

مسـؤول  قانونـاً  مسؤوليت کيفري به علت رفتار ديگري تنها در صورتي ثابت است كـه شـخص   _ ١٤١ماده 
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.مرتكب تقصير شده باشدتوسط ديگري،اعمال ديگري باشد يا در رابطه با نتيجة رفتار ارتكابي

قيقي است و شخص حقوقي در صـورتي  در مسؤوليت كيفري اصل بر مسؤوليت شخص ح_ ١٤٢ماده 

داراي مسؤوليت كيفري است كه نماينده قانوني شخص حقـوقي بـه نـام يـا در راسـتاي منـافع آن مرتكـب        

.مسؤوليت كيفري اشخاص حقوقي مانع مسؤوليت اشخاص حقيقي مرتكب جرم نخواهد بود. شودميجر

جـرم، بايـد قصـد او در ارتکـاب     در تحقق جرائم عمدي عالوه بر علم مرتکب به موضـوع _ ١٤٣ماده 

در جرايمي كه وقوع آنها براساس قانون منوط به تحقق نتيجه است، قصد نتيجـه  . رفتار مجرمانه احراز گردد

.يا علم به وقوع آن نيز بايد محرز شود

در جنايـات غيـر عمـدي    . ، منوط به احراز تقصـير مرتكـب اسـت   عمديغير تحقق جرائم _ ١٤٤ماده 

.مقررات مقرر در کتاب قصاص و ديات اعمال خواهد شد) ي محضعمدي وخطاشبه(

مسامحه، غفلـت، عـدم مهـارت و عـدم رعايـت      . تقصير اعم است از بي احتياطي و بي مباالتي_تبصره

.شودمينظامات دولتي و مانند آنها، حسب مورد، از مصاديق بي احتياطي يا بي مباالتي محسوب 

موانع مسؤوليت كيفري_ فصل دوم

.افراد نابالغ داراي مسؤوليت كيفري نيستند_ ١٤٥ماده 

.سن بلوغ، به ترتيب در دختران و پسران، نه و پانزده سال تمام قمري است_ ١٤٦ماده 

.در مورد افراد نابالغ، براساس مقررات اين قانون، اقدامات تأميني و تربيتي اعمال خواهدشد_ ١٤٧ماده 

نحوي كه فاقد اراده يا قـوه  ارتكاب جرم دچار اختالل رواني بوده بههرگاه مرتكب در زمان _ ١٤٨ماده 

.تمييز باشد مجنون محسوب شده و داراي مسؤوليت كيفري نخواهد بود

هرگاه مرتکب جرم در حين ارتکـاب، مجنـون بـوده يـا در جـرائم موجـب تعزيـر پـس از         _ ١٤٩ماده 

ک مجنون با جلب نظر متخصص ثابت و آزاد حدوث جرم مبتال به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرنا

باشد بـه دسـتور دادسـتان تـا رفـع حالـت خطرنـاک در محـل مناسـب          ميبودن وي مخل نظم و امنيت عمو

.شودنگهداري مي

توانند در دادگاه به اين دسـتور اعتـراض کننـد كـه در ايـن      شخص نگهداري شده يا خويشاوندان او مي

وع را بـا جلـب نظـر کارشـناس در جلسـه اداري رسـيدگي كـرده،        صورت، دادگاه با حضور معترض، موضـ 

درصورت تشخيص رفع حالت خطرناک در مورد خاتمه اقدام تأميني يا تأييد دسـتور دادسـتان حكـم صـادر     

اين حکم قطعي است ولي شخص نگهداري شده يا خويشاوندان وي، هرگاه عالئم بهبود را مشاهده . کندمي

.م را دارندکردند حق اعتراض به اين حک

، درمـان شـده   مرتكـب هاي رواني، اين امر مانع از آن نيست که هرگاه بنا به تشخيص متخصص بيماري

.باشد، برحسب پيشنهاد مدير محل نگهداري او دادستان دستور خاتمه اقدام تأميني را صادر کند

شـود حـد   هرگاه مرتكب يكي از جرائم موجب حد پس از صدور حکم قطعي دچـار جنـون   _ ١تبصره
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در صورت عارض شدن جنون قبل از صدور حكم قطعي در حدودي که جنبـه حـق اللهـي    . شودساقط نمي

افتد نسبت به مجازاتهايي كه جنبـه حـق الناسـي دارد ماننـد     دارد تعقيب و محاكمه تا زمان افاقه به تأخير مي

.يدگي نخواهد بودجنون مانع از تعقيب و رسقصاص و ديه و همچنين ضرر و زيان ناشي از جرم،

قوه قضائيه موظف است مراكز اقدام تأميني را در هر حوزه قضائي براي نگهـداري ايـن افـراد    _ ٢تبصره

تا زمان شروع به كار اين اماكن، قسمتي از مراكز روان درماني بهزيستي يا بيمارستاني موجود به . تدارك ببيند

.اين افراد اختصاص داده خواهد شد

كسي بر اثر اكراه غيرقابل تحمل مرتكـب رفتـاري شـود كـه قانونـاً جـرم محسـوب        هرگاه_ ١٥٠ماده 

در . شـود كننده به مجازات فاعل جرم محكوم مـي در جرائم موجب تعزير اكراه. مجازات نخواهد شدشودمي

.جرائم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار خواهد شد

سـوزي، سـيل، طوفـان،    الوقوع از قبيـل آتـش  يا قريبكس هنگام بروز خطر شديد فعليهر_ ١٥١ماده 

منظور حفظ نفس يا مال خود يا ديگري مرتكب رفتاري شـود كـه قانونـاً جـرم محسـوب      زلزله يا بيماري به

كه خطر را عمداً ايجاد نكـرده و رفتـار ارتكـابي بـا خطـر      شود قابل مجازات نخواهد بود، مشروط بر اينمي

.دفع آن ضرورت داشته باشدموجود متناسب بوده و براي

توانند با تمسـک بـه ايـن    کساني که حسب وظيفه يا قانون مکلف به مقابله با خطر هستند نمي_تبصره

.ماده از ايفاي وظايف قانوني خود امتناع نمايند

، مرتكب رفتاري شود كه قانوناً جرم محسوب و مانند آنهاهوشي هركس در حال خواب، بي_ ١٥٢ماده 

هوشي مرتكـب جـرم   كه در حال خواب يا بيكه شخص با علم به اينمجازات نخواهد شد مگر اينشود مي

.هوش كندشود، عمداً بخوابد و يا خود را بيمي

گـردان و نظـاير   ارادگي حاصل از مصرف اختياري مسكرات، مواد مخدر و روانمستي و بي_ ١٥٣ماده 

بوده االختيارطور كلي مسلوبشود مرتكب حين ارتكاب جرم بهكه ثابت مگر اين. آنها، مانع مجازات نيست

منظور ارتكاب جرم يا با علـم بـه تحقـق آن بـوده اسـت و      لكن چنانچه ثابت شود مصرف اين مواد به. است

.شودجرم مورد نظر واقع شود، به مجازات هر دو جرم محكوم مي

كـه تحصـيل علـم عادتـاً بـراي وي      ر اينجهل به حكم، مانع از مجازات مرتكب نيست، مگ_ ١٥٤ماده 

.ممكن نباشد يا جهل به حكم شرعاً عذر محسوب شود

.جهل به نوع يا ميزان مجازات مانع از مجازات نيست_تبصره

هرگاه فردي در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال يـا آزادي تـن خـود يـا ديگـري در      _ ١٥٥ماده 

الوقوع با رعايت مراحل دفاع مرتکب رفتاري شود كه طبق قـانون  ريببرابر هرگونه تجاوز يا خطر فعلي يا ق

:شودشود، درصورت اجتماع شرايط زير مجازات نميجرم محسوب مي

.رفتار ارتكابي براي دفع تجاوز يا خطر ضرورت داشته باشد_١

.دفاع، مستند به قرائن معقول باشد_٢

.خود فرد و دفاع ديگري صورت نگرفته باشدخطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه يا تجاوز_٣
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توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عمالً ممكن نباشد يا مداخله آنـان در دفـع تجـاوز و خطـر     _٤

.مؤثر واقع نشود

دفاع از نفس، ناموس، عرض، مـال و آزادي تـن ديگـري در صـورتي جـايز اسـت كـه او از        _ ١تبصره

كننده باشد يا ناتوان از دفاع بـوده يـا تقاضـاي    عهده دفاعت دفاع از وي برنزديکان دفاع کننده بوده يا مسؤولي

.كمك نمايد يا در وضعيتي باشد كه امكان استمداد نداشته باشد

هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولي رعايت شرايط آن محرز نباشد اثبات عدم رعايـت شـرايط   _ ٢تبصره 

.دفاع برعهده مهاجم است

در مـواقعي کـه مشـغول انجـام     و ديگر ضـابطان دادگسـتري   ميبرابر قواي انتظامقاومت در_ ١٥٦ماده 

شود؛ لكن هرگاه قواي مزبور از حـدود وظيفـه خـود خـارج شـوند و      وظيفه خود باشند، دفاع محسوب نمي

يا تعرض به عرض يا ناموس، جرح، حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عمليات آنان موجب قتل

.فاع جايز استگردد، دمال

شـود، در  مـي ارتكاب رفتاري كه قانوناً جـرم محسـوب   عالوه بر موارد مذكور در مواد قبل، _ ١٥٧ماده 

:موارد زير قابل مجازات نخواهد بود

.كه ارتكاب رفتار به حكم يا اجازه قانون باشددر صورتي_ ١

.كه ارتكاب رفتار براي اجراء قانون اهم الزم باشددر صورتي_ ٢

.كه ارتكاب رفتار به امر قانوني مقام ذي صالح باشد و امر مذكور خالف شرع نباشددر صورتي_٣

اقدامات والدين و اولياء قانوني و سرپرستان صغار و مجانين كه به منظور تأديـب يـا حفاظـت آنهـا     _ ٤

.حافظت باشددر حد متعارف و حدود شرعي تأديب و مكه اقدامات مذكور شود، مشروط بر اينانجام مي

عمليات ورزشي و حوادث ناشي از آن، مشروط بر اين كه سبب حوادث نقض مقررات مربـوط بـه   _ ٥

.آن ورزش نباشد و اين مقررات هم مغاير موازين شرعي نباشد

هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع كه با رضايت شخص يـا اوليـاء يـا سرپرسـتان يـا نماينـدگان       _ ٦

در مـوارد فـوري اخـذ رضـايت     . شـود مـي نظامات دولتي انجـام  ومين فني و علو رعايت موازيويقانوني 

.ضروري نخواهد بود

هرگاه به امر غيرقانوني يکي از مقامات رسمي، جرمي واقع شود آمر و مـأمور بـه مجـازات    _ ١٥٨ماده 

كـه  تصـور ايـن  علت اشـتباه قابـل قبـول و بـه     شوند، لكن مأموري که امر آمر را بهمقرر در قانون محکوم مي

.شود و در ديه و ضمان تابع مقررات مربوطه استقانوني است، اجراء کرده باشد، مجازات نمي

ادله اثبات در امور کيفري_ بخش پنجم

مواد عمومي_ لفصل او

و علـم  سـوگند در مـوارد مقـرر قـانوني    قسامه و اقرار، شهادت، : اثبات جرم عبارتند ازادله_ ١٥٩ماده 

.قاضي
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احکام و شرايط قسامه که براي اثبات يا نفي قصاص و ديه معتبر است، مطابق مقررات مـذکور  _هتبصر

.در كتاب قصاص و ديات اين قانون خواهد بود

در مواردي که دعواي کيفري با ادله شرعي از قبيـل اقـرار و شـهادت کـه موضـوعيت دارد،      _ ١٦٠ماده 

.کند، مگر اين که علم به خالف آن داشته باشدميشود، قاضي به استناد آنها رأي صادر مياثبات 

توانـد بـه   مـي هر گاه ادله اي که موضوعيت دارد فاقد شرايط شرعي و قـانوني الزم باشـد،   _ ١٦١ماده 

عنوان اماره قضائي مورد استناد قرار گيرد، مشروط بر اين که همراه با قـرائن و امـارات ديگـر، موجـب علـم      

.قاضي شود

، مانند آن که در دادگـاه مشـخص   کنندة جرم باطل گردد، دليل اثباتس از اجراي حکماگر پ_ ١٦٢ماده 

شود که مجرم، شخص ديگري بوده يا اين كه جرم رخ نداده است و مـتهم بـه علـت اجـراي حکـم، دچـار       

آسيب جاني يا خسارت مالي شده باشد، درمورد کساني اعم از اداءكننده سوگند، شاکي يـا شـاهد کـه ايـراد     

.شود، مطابق مقررات كتاب ديات عمل ميسيب يا خسارت مذکور، مستند به آنان استآ

اقرار_ فصل دوم

.اقرار عبارت است از اخبار شخص به ارتكاب جرم از جانب خود_ ١٦٣ماده 

.شودعليه اقرار محسوب نمياظهارات وکيل عليه موکل و ولي و قيم عليه مولي_ ١٦٤ماده 

.تکاب جرم قابل توکيل نيستاقرار به ار_تبصره

شود و اقرار بايد با لفظ يا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبيل اشاره نيز واقع مي_ ١٦٥ماده 

.در هر صورت بايد روشن و بدون ابهام باشد

.اقرار بايد منجز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نيست_ ١٦٦ماده 

.است که اقرار کننده در حين اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشداقرار در صورتي نافذ_ ١٦٧ماده 

اخـذ شـده باشـد،    مياقراري که تحت اكراه، اجبار، شکنجه و يا اذيت و آزار روحي يا جسـ _ ١٦٨ماده 

.فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقيق مجدد به عمل آورد

م حجر او صادر شده است و شخص ورشکسته، نسبت بـه امـور   اقرار شخص سفيه که حک_ ١٦٩ماده 

.کيفري نافذ است؛ اما نسبت به ضمان مالي ناشي از جرم معتبر نيست

رسـد،  هرگاه متهم اقرار به ارتكاب جرم كند، اقرار وي معتبر است و نوبت به ادله ديگر نمي_ ١٧٠ماده 

درايـن صـورت دادگـاه،    .ات برخالف مفاد اقرار باشد كننده قرائن و اماركه با بررسي قاضي رسيدگيمگر اين

.كنددهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رأي ذكر ميتحقيق و بررسي الزم را انجام مي

در كلية جرائم، يک بار اقرار کافي است، مگر در جرائم زير کـه نصـاب آن بـه شـرح زيـر      _ ١٧١ماده 

: است

يذ و مساحقه؛چهار بار در زنا، لواط، تفخ) الف
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.دو بار در شرب خمر، قوادي، قذف و سرقت موجب حد) ب

.براي اثبات جنبه غير كيفري كلية جرائم، يک بار اقرار کافي است_١تبصره

.تواند در يک يا چند جلسه انجام شوددر مواردي که تعدد اقرار شرط است، اقرار مي_٢تبصره

حـد  که مجازات آن ميجز در اقرار به جرجازات نيست بهانكار بعد از اقرار موجب سقوط م_ ١٧٢ماده 

و به جاي آن در زنا ساقط، مجازات در حين اجراء، ولواست كه در اين صورت در هر مرحلهرجم يا اعدام 

.گرددري درجه پنج ثابت ميتعزيحبسو لواط صد ضربه شالق و در غير آنها 

شهادت_ فصل سوم

ز اخبار شخصي غير از طرفين دعوا بـه وقـوع يـا عـدم وقـوع جـرم       شهادت عبارت است ا_ ١٧٣ماده 

.متهم يا هر امر ديگري نزد مقام قضائيوسيلهبه

شهادت شرعي آن است که شارع آن را معتبر و داراي حجيت دانسته است؛ اعـم از آن کـه   _ ١٧٤ماده 

.مفيد علم باشد يا نباشد

. شـود او اسـتماع مـي  اظهـارات رعي نباشـد،  در صورتي که شاهد واجد شرايط شهادت شـ _ ١٧٥ماده 

.در علم قاضي، در حدود اماره قضائي با دادگاه استاظهارات تشخيص ميزان تأثير و ارزش اين 

بلوغ، عقل، ايمان، عـدالت،  : شاهد شرعي در زمان اداي شهادت بايد داراي شرايط زير باشد_ ١٧٦ماده 

صومت با طرفين يا يکي از آنها، عدم اشتغال به تکـدي و  نفع نبودن در موضوع، نداشتن خطهارت مولد، ذي

.ولگردي

.وسيله قاضي احراز شودشرايط موضوع ماده فوق بايد به_١تبصره

در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مـورد خصـومت باشـد، پذيرفتـه     _٢تبصره

. شودمي

كه تحمل شـهادت نيـز   شود، مشروط به آنميشهادت مجنون ادواري در حال افاقه پذيرفته_ ١٧٧ماده 

.در حال افاقه بوده باشد

هرگاه شاهد در زمان تحمل شهادت غيربالغ مميز بوده، اما در زمـان اداي شـهادت بـه سـن     _ ١٧٨ماده 

.بلوغ رسيده باشد، شهادت او معتبر است

شرعي معتبر نيست، شهادت اشخاص غيرعادي، مانند فراموشکار و ساهي به عنوان شهادت_ ١٧٩ماده 

.داشته باشدكه قاضي به عدم فراموشي، سهو و امثال آن در مورد شهادت علم مگر آن

دهـد، اهـل   مـي عادل کسي است که در نظر قاضي يا شخصي کـه بـر عـدالت وي گـواهي     _ ١٨٠ماده 

ه اصرار داشته شخصي که اشتهار به فسق داشته باشد، مرتکب گناه کبيره شود يا بر گناه صغير. معصيت نباشد

.شودباشد، تا احراز تغيير در اعمال او و اطمينان از صالحيت و عدالت وي، شهادتش پذيرفته نمي

ضـروري اسـت و بايـد    موضوع شهادتدر شهادت شرعي، در صورت تعدد شهود، وحدت _ ١٨١ماده
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تها موجـب تعـارض   هرگاه اختالف مفاد شهاد. مفاد شهادتها در خصوصيات مؤثر در اثبات جرم يکسان باشد

.شودشود و يا وحدت موضوع را مخدوش کند، شهادت شرعي محسوب نمي

.شهادت بايد از روي قطع و يقين، به نحوي که مستند به امور حسي و از طريق متعارف باشد، ادا شود_ ١٨٢ماده 

شـود و  اقع ميشهادت بايد با لفظ يا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبيل اشاره و_ ١٨٣ماده 

.در هر صورت بايد روشن و بدون ابهام باشد

.در صورت وجود تعارض بين دو شهادت شرعي، هيچ يک معتبر نيست_ ١٨٤ماده 

تصويري زنده و يـا  _ چنانچه حضور شاهد متعذر باشد، گواهي به صورت مکتوب، صوتي_ ١٨٥ماده 

.ضبط شده، با احراز شرايط و صحت انتساب، معتبر است

هـر گـاه قـرائن و    . در شهادت شرعي نبايد علم به خالف مفاد شهادت وجود داشـته باشـد  _ ١٨٦ماده

امارات بر خالف مفاد شهادت شرعي باشد، دادگاه، تحقيق و بررسي الزم را انجام داده و در صورتي کـه بـه   

.خالف واقع بودن شهادت، علم حاصل شود، معتبر نخواهد بود

رعي در صورتي معتبر است که شاهد اصلي فوت نموده و يا به علـت  شهادت بر شهادت ش_ ١٨٧ماده 

.غيبت، بيماري و امثال آن، حضور وي متعذر باشد

. شاهد بر شهادت شاهد اصلي بايد واجد شرايط مقرر براي شاهد اصلي باشد_١تبصره

.شهادت بر شهادت شاهد فرع، معتبر نيست_٢تبصره

شود؛ لكن قصاص، ديه و ضمان ا شهادت بر شهادت اثبات نميجرائم موجب حد و تعزير ب_ ١٨٨ماده 

.با آن قابل اثبات استمالي

وسيله شهود فرع و پيش از صـدور رأي،  در صورتي که شاهد اصل، پس از اقامه شهادت به_ ١٨٩ماده 

.دشود، اما انکار پس از صدور حکم، اثري ندارمنکر شهادت شود، گواهي شهود فرع از اعتبار ساقط مي

فقدان يکـي  بر جرح شاهد عبارت است از شهادت . شاهد شرعي قابل جرح و تعديل است_ ١٩٠ماده 

از شرايطي که قانون براي شاهد شرعي مقرر کرده و تعديل شاهد عبارت است از شهادت بر وجـود شـرايط   

.مذکور براي شاهد شرعي

.الم کندقاضي مکلف است حق جرح و تعديل شهود را به طرفين اع_ ١٩١ماده 

كه موجبات جرح پـس از  جرح شاهد شرعي بايد پيش از اداي شهادت به عمل آيد، مگر آن_ ١٩٢ماده 

آيـد و در هـر حـال دادگـاه     در اين صورت، جرح تا پيش از صدور حکم به عمـل مـي  . شهادت معلوم شود

.مکلف است به موضوع جرح، رسيدگي و اتخاذ تصميم کند

توانـد  شرعي از سوي قاضي يا جرح وي، مدعي صالحيت شـاهد مـي  در صورت رد شاهد _ ١٩٣ماده 

.براي اثبات آن اقامه دليل کند

در اثبات جرح يا تعديل شاهد، ذکر اسباب آن الزم نيست و گواهي مطلق بـه تعـديل يـا جـرح     _ ١٩٤ماده 

. کند، مشروط بر آن که شاهد داراي شرايط شرعي باشدکفايت مي
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دالت، علم شاهد به عدالت يا فقدان آن الزم است و حسن ظاهر بـه تنهـايي   در اثبات يا نفي ع_تبصره

.براي احراز عدالت کافي نيست

هرگاه گواهي شهود معرفي شده در اثبات جرح يا تعديل شاهد با يکديگر معارض باشد، از _ ١٩٥ماده 

.اعتبار ساقط است

پذيرد وني تشخيص دهد، شهادت را ميهرگاه دادگاه، شهود معرفي شده را واجد شرايط قان_ ١٩٦ماده 

کنـد و اگـر از وضـعيت آنهـا اطـالع نداشـته       و در غير اين صورت، شهادت را شهادت شرعي محسوب نمي

باشد، تا زمان احراز شرايط و کشف وضعيت که نبايد بيش از ده روز طول بکشد، رسيدگي را متوقف و پس 

كه به نظر قاضـي احـراز شـرايط در مـدت ده روز ممكـن      کند، مگر ايناز آن، حسب مورد، اتخاذ تصميم مي

.نباشد

شـود و اعـاده   رجوع از شهادت شرعي، قبل از صدور حكم موجب سلب اعتبار شهادت مي_ ١٩٧ماده 

.شهادت پس از رجوع از آن، مسموع نيست

که با نصاب شهادت در کليه جرائم دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخيذ و مساحقه _ ١٩٨ماده 

مگر مواردي كه . براي اثبات زنا شهادت دو مرد و چهار زن عادل كافي است. گرددميچهار شاهد مرد اثبات 

حد زنا، اعدام يا رجم است که در اين صورت حداقل شهادت سـه مـرد و دو زن عـادل الزم اسـت در ايـن      

جنايات موجـب ديـه   . شودميبتمورد هر گاه دو مرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شالق ثا

.اثبات استبا شهادت يک شاهد مرد و دو شاهد زن نيز قابل

عملي کـه زنـا يـا لـواط بـا آن محقـق       حضوراً بايد شاهد درخصوص شهادت بر زنا يا لواط _ ١٩٩ماده

الزم شود را ديده باشد و هر گاه شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنين در صورتي كه شهود به عدد مي

.شود و موجب حد استمينرسند شهادت درخصوص زنا يا لواط قذف محسوب 

سوگند_ فصل چهارم

.سوگند عبارت است از گواه قراردادن خداوند بر درستي گفتار ادا کننده سوگند_ ٢٠٠ماده 

. ادا کننده سوگند بايد عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد_ ٢٠١ماده 

ابق قرار دادگاه و با لفظ جالله واهللا، باهللا، تاهللا يا نام خداوند متعال بـه سـاير   سوگند بايد مط_٢٠٢ماده 

ها اداء شود و در صورت نياز به تغليظ و قبـول اداءكننـده سـوگند، دادگـاه کيفيـت اداي آن را از حيـث       زبان

در اداء سـوگند بـه   در هر صورت، بين مسلمان و غير مسـلمان  . کندزمان، مکان، الفاظ و مانند آنها تعيين مي

.نام خداوند متعال تفاوتي وجود ندارد

بـوده و از روي قطـع و   ميح در مقصود و بدون هر گونه ابهايسوگند بايد مطابق با ادعا، صر_ ٢٠٣ماده 

.يقين ادا شود

اي کـه روشـن در مقصـود    سوگند بايد با لفظ باشد و در صورت تعذر، با نوشتن يـا اشـاره  _٢٠٤ماده 
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.شودباشد، اداء

کنـد، آگـاه   در مواردي که اشاره، مفهوم نباشد يا قاضي به زبان شخصي که سوگند يـاد مـي  _ ٢٠٥ماده 

نباشد و يا ادا کننده سوگند قادر به تکلم نباشد، دادگاه به وسيله مترجم يا متخصص امر، مـراد وي را کشـف   

.کندمي

.ا مؤثر استو قائم مقام آنهطرفين دعواسوگند فقط نسبت به _ ٢٠٦ماده 

شود؛ لكن قصاص، ديه، ارش و ضـرر و زيـان   حدود وتعزيرات با سوگند نفي يا اثبات نمي_ ٢٠٧ماده 

.گرددناشي از جرائم، مطابق مقررات اين قانون با سوگند اثبات مي

هرگاه در دعاوي مالي، مانند ديه جنايات و همچنين دعاويي که مقصـود از آن مـال اسـت،    _ ٢٠٨ماده 

-عمدي موجب ديه، براي مدعي خصوصي امکان اقامه بينه شرعي نباشد، وي مينايت خطايي و شبهمانند ج

تواند با معرفي يک شاهد مرد يا دو شاهد زن به ضميمه يک سوگند، ادعاء خود را فقط از جنبه مالي اثبـات  

.کند

سـپس سـوگند   دهـد و  در موارد مذکور در ماده فوق، ابتدا شـاهد واجـد شـرايط شـهادت مـي     _تبصره

.شودوسيله مدعي ادا ميبه

هرگاه ثابت شود سوگند، دروغ و يا اداءکننده سوگند فاقد شـرايط قـانوني بـوده اسـت، بـه      _ ٢٠٩ماده 

.شودسوگند مزبور ترتيب اثر داده نمي

علم قاضي_ فصل پنجم

ن در امـري کـه نـزد قاضـي مطـرح      ّ                                                                                                                                                   علم قاضي عبارت است از يقين حاصل از مستندات بي_ ٢١٠ماده 

ن مستند علم خود ّ                                                                                                                                                        در مواردي که مستند حکم، علم قاضي است، قاضي مکلف است قرائن و امارات بي. است

.را به طور صريح در حکم ذکر کند

گـزارش  مواردي از قبيل نظريه کارشناس، معاينـه محـل، تحقيقـات محلـي، اظهـارات مطلـع،       _تبصره

در هر حال علم استنباطي كـه موجـب   . تواند مستند علم قاضي قرار گيردضابطان و ساير قرائن و امارات مي

. تواند مالك صدور حكم قرار گيردشود، نمييقين قاضي نمي

ن باقي بمانـد، آن  ّ                                                                                                                                                        در صورتي که علم قاضي با ادله قانوني ديگر در تعارض باشد، اگر علم بي_ ٢١١ماده 

ادله براي قاضي معتبر نخواهد بود و قاضي با ذکر مستندات علم خود و جهـات رد ادلـه ديگـر، رأي صـادر     

.شودميراي قاضي علم حاصل نشود، آن ادله معتبر بوده و بر اساس آنها رأي صادر کند و چنانچه بمي

. در تعارض ساير ادله با يکديگر، اقرار بر شـهادت شـرعي، قسـامه و سـوگند مقـدم اسـت      _ ٢١٢ماده 

.همچنين است تقدم شهادت شرعي بر دو مورد اخير

مسائل متفرقه_ بخش ششم
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که در اثر ارتکاب جرم تحصيل کرده است، اگر موجود باشـد عـين آن را   مجرم بايد مالي را _ ٢١٣ماده 

و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امكان رد مثل، قيمت آن را به صاحبش رد كنـد و از عهـده   

عهده مجرم تعلـق گيـرد، اسـترداد امـوال يـا تأديـه       هرگاه از حيث جزائي وجهي بر. خسارات وارده نيز برآيد

.مدعيان خصوصي بر آن مقدم استخسارت 

بازپرس يا دادستان در صورت صدور قرار منع يا موقوفي تعقيب بايد تکليف اشياء و امـوال  _ ٢١٤ماده 

کشف شده را که دليل يا وسيله ارتكاب جرم بوده و يا از جرم تحصيل شده يا حين ارتکاب اسـتعمال و يـا   

درمـورد  . تا حسب مورد، مسترد، ضـبط يـا معـدوم شـود    براي استعمال اختصاص داده شده است تعيين کند 

همچنين بازپرس و يا دادستان مکلـف اسـت مـادام    . ضبط، دادگاه تکليف اموال و اشياء را تعيين خواهد کرد

نفع و با رعايت شرايط زير دستور رد امـوال و اشـياء مـذکور در    که پرونده نزد او جريان دارد به تقاضاي ذي

:فوق را صادر نمايد

.وجود تمام يا قسمتي از آن اشياء و اموال در بازپرسي يا دادرسي الزم نباشد_ ١

.اشياء و اموال بالمعارض باشد_ ٢

.در شمار اشياء و اموالي نباشد که بايد ضبط يا معدوم گردد_ ٣

بـر كـه مبنـي  در کليه امور جزائي دادگاه نيز بايد ضمن صدور حکم يا قـرار يـا پـس از آن، اعـم از ايـن     

محکوميت يا برائت يا موقوفي تعقيب متهم باشد، نسبت به اشياء و اموالي که وسيله ارتكاب جرم بوده يا در 

اثر جرم تحصيل شده يا حين ارتکاب استعمال و يا براي اسـتعمال اختصـاص داده شـده، حکـم مخصـوص      

.صادر و تعيين نمايد که بايد مسترد، ضبط يا معدوم شود

توانـد از تصـميم آنـان راجـع بـه      ر بازپرس يا دادستان يا قرار يا حکم دادگاه ميمتضرر از قرا_١تبصره

اشياء و اموال مذکور در اين ماده شكايت كرده، شکايت خود را طبق مقررات در دادگاههاي جزائي تعقيب و 

.درخواست تجديدنظر نمايد، هرچند قرار يا حکم دادگاه نسبت به امر جزائي قابل شکايت نباشد

مالي که نگهداري آن مستلزم هزينه نامتناسب براي دولت است يـا موجـب خرابـي يـا کسـر      _٢رهتبص

گردد و حفظ مـال هـم بـراي دادرسـي الزم نباشـد و همچنـين امـوال ضـايع شـدني و          فاحش قيمت آن مي

الفساد حسب مورد به دستور دادستان يا دادگاه به قيمت روز فروخته شـده و وجـه حاصـل تـا تعيـين      سريع

.عنوان امانت نگهداري خواهد شدتکليف نهايي در صندوق دادگستري به

و سـاير قـوانين بـه    ميمجازاتهاي تعزيري ويا بازدارنده مقرر در كتاب پنجم قانون مجازات اسـال _ ٢١٥ماده 

:شودميشرح زير اصالح 

هشتري درجهتعزيحبسماه حبس است به سه حداكثر مجازات آنها تا كهييهاكليه حبس_ ١

ري درجه هفتتعزيحبسماه حبس است به حداكثر مجازات آنها تا ششكهييهاكليه حبس_ ٢

ري درجه ششتعزيحبسسال حبس است به دوكه حداكثر مجازات آنها تا يهايكليه حبس_ ٣

ري درجه پنجتعزيحبسكه حداكثر مجازات آنها تا پنج سال حبس است به يهايكليه حبس_ ٤

ري درجه چهارتعزيحبسسال حبس است به كه حداكثر مجازات آنها تا دهيهايكليه حبس_ ٥
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ري درجه سهتعزيحبسكه حداكثر مجازات آنها تا پانزده سال حبس است به يهايكليه حبس_ ٦

ري درجه دوتعزيحبسسال حبس است به وپنجكه حداكثر مجازات آنها تا بيستيهايكليه حبس_ ٧

ري تعزيـ حـبس سـال حـبس اسـت بـه     ه حداكثر مجازات آنها بيش از بيست وپنجكيهايكليه حبس_ ٨

موقت درجه يك

ضـربه شـالق   هفتـاد و چهار تـا  ويـك  سـي بـه  استضربهي كه حداكثر آنها هفتاد و چهارهايكليه شالق_ ٩

تعزيري درجه شش

جزاي نقدي درجـه  ريال است به )١٠.٠٠٠.٠٠٠(ميليوندهكليه مجازاتهاي نقدي كه حداكثر آنها تا _ ١٠

هشت

ريال است به جزاي نقدي درجـه  )٢٠.٠٠٠.٠٠٠(ميليون بيستكليه مجازاتهاي نقدي كه حداكثر آنها تا _ ١١

هفت

ريـال اسـت بـه جـزاي نقـدي      )٨٠.٠٠٠.٠٠٠(ميليـون  هشـتاد كليه مجازاتهاي نقدي كه حداكثر آنها تا _ ١٢

ششدرجه

ريال است بـه جـزاي   )١٨٠.٠٠٠.٠٠٠(ميليوندوهشتاد يكصكليه مجازاتهاي نقدي كه حداكثرآنها تا_ ١٣

نقدي درجه پنج

ريال است بـه جـزاي   )٣٦٠.٠٠٠.٠٠٠(ميليونسيصدوشصت كليه مجازاتهاي نقدي كه حداكثرآنهاتا_ ١٤

نقدي درجه چهار

ريال است بـه جـزاي   )٥٥٠.٠٠٠.٠٠٠(ميليونپانصدوپنجاه حداكثر آنها تا كليه مجازاتهاي نقدي كه_ ١٥

رجه سهنقدي د

است به جزاي و بيش از آنريال)١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(ميليارديكحداكثرآنها كليه مجازاتهاي نقدي كه_ ١٦

نقدي درجه دو

ماه است بـه محروميـت   كليه مجازاتهاي محروميت از حقوق اجتماعي كه حداكثر مدت آن تا شش_ ١٧

از حقوق اجتماعي درجه هفت

سال است بـه محروميـت   اجتماعي كه حداكثر مدت آن تا پنجكليه مجازاتهاي محروميت از حقوق_ ١٨

از حقوق اجتماعي درجه شش

سـال اسـت بـه    كليه مجازاتهاي محروميت از حقوق اجتماعي كه حـداكثر مـدت آن بـيش از پـنج    _ ١٩

پنجمحروميت از حقوق اجتماعي درجه

تا شـش مـاه از   اهد بود كهاي خونامهاجراء احكام حدود، قصاص و تعزيرات براساس آئين_ ٢١٦ماده 

.شدخواهد تهيه و ابالغ رئيس قوه قضائيه تاريخ تصويب اين قانون توسط 

حدود_ دومكتاب 
مواد عمومي_ بخش اول
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داشـتن علـم، قصـد و    در جرائم موجب حد، مرتكب در صورتي مسؤول اسـت كـه عـالوه بـر     _ ٢١٧ماده 

.نيز آگاه باشدشرايط مسؤوليت کيفري به حرمت شرعي رفتار ارتکابي

در جرائم موجب حد هرگاه مـتهم ادعـاء فقـدان علـم يـا قصـد يـا وجـود يکـي از موانـع           _ ٢١٨ماده 

مسؤوليت کيفري را در زمان ارتكاب جرم نمايد در صورتي كه احتمـال صـدق گفتـار وي داده شـود و اگـر      

ذكور بدون نياز به بينه و سـوگند  ادعاء كند كه اقرار او با تهديد و ارعاب يا شكنجه گرفته شده است ادعاء م

.شودپذيرفته مي

در جرائم محاربه و افساد في االرض و جرائم منافي عفت با عنف، اکـراه، ربـايش يـا اغفـال،     _ ١تبصره

.صرف ادعاء مسقط حد نيست و دادگاه موظف به بررسي و تحقيق است

.انجام گيرداقرار در صورتي اعتبار شرعي دارد كه نزد قاضي در محكمه_ ٢تبصره

تغيير دهد و يا مجـازات را تقليـل داده   را تواند كيفيت، نوع و ميزان حدود شرعي دادگاه نمي_ ٢١٩ماده

اين مجازاتها تنها از طريق توبه و عفو به كيفيت مقرر در قانون قابل سقوط، تقليل يا . يا تبديل يا ساقط نمايد

.باشدتبديل مي

اين قانون ذکر نشده است برابر اصل يكصد و شصت و هفتم قانون در مورد حدودي كه در_ ٢٢٠ماده 

.شوداساسي عمل مي

هرگاه رجوع به اصل يكصد و شصت و هفـتم قـانون اساسـي الزم شـود، مقـام قضـائي از       _ ٢٢١ماده 

.تواند اين امر را به فرد يا افرادي تفويض نمايدميمقام رهبري . رهبري استفتاء خواهد كرد

رائم موجب حدج_ بخش دوم

زنا_ فصل اول

زنا عبارت است از جماع مرد و زني که علقه زوجيت بين آنها نبـوده و از مـوارد وطـي بـه     _ ٢٢٢ماده 

.شبهه نيز نباشد

.شودجماع با دخول اندام تناسلي مرد به اندازه ختنه گاه در قبل يا دبر زن محقق مي_ ١تبصره

شـود، لکـن نابـالغ مجـازات نشـده و      نابالغ باشد، زنا محقق مـي هر گاه طرفين يا يکي از آنها _ ٢تبصره

.گرددميحسب مورد به اقدامات تأميني و تربيتي مقرر در کتاب اول اين قانون محکوم 

جماع با ميت، زنا است، مگر جماع زوج با زوجه متوفيي خود که زنـا نبـوده لکـن موجـب     _ ٢٢٣ماده 

.يري درجه شش خواهد بودسي و يک تا هفتاد و چهار ضربه شالق تعز

هرگاه متهم به زنا، مدعي زوجيت يا وطي به شبهه باشد، ادعاء وي بـدون بينـه يـا سـوگند     _ ٢٢٤ماده 

.كه خالف آن با حجت شرعي الزم ثابت شودشود، مگر آنپذيرفته مي

:حد زنا در موارد زير اعدام است_ ٢٢٥ماده 

.زنا با محارم نسبي) الف
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.استزانياعدام موجبكهپدر زنا با زن) ب

.زاني استاعدام زناي مرد غير مسلمان با زن مسلمان که موجب ) ج

.زاني استاعدام زناي به عنف يا اکراه از سوي زاني، که موجب ) د

.حسب مورد، تابع ساير احكام مربوط به زنا است) ج(و) ب(مجازات زانيه در بند_ ١تبصره

هوشي، خواب يا مستي زنـا کنـد   اضي به زناي با او نباشد در حال بيهرگاه کسي با زني که ر_ ٢تبصره

همچنين است زنا از طريق اغفال و فريب دادن دختر نابالغ يا از طريق . رفتار او در حکم زناي به عنف است

.ربايش، تهديد ويا ترساندن زن اگر چه موجب تسليم شدن او شود

زانيه بالغ و زاني نابالغ باشد مجازات زانيه فقـط صـد ضـربه    در زنا با محارم نسبي، چنانچه _ ٢٢٦ماده 

.شالق است

م دارد، هرگاه قبل از دخول، مرتكب زنا شود حد وي صد ضربه شالق، ئمردي كه همسر دا_ ٢٢٧ماده 

.سر و تبعيد به مدت يك سال قمري استموي تراشيدن 

.ه شالق استمرتکب غير محصن باشد، صد ضربكه حد زنا در مواردي _ ٢٢٨ماده 

در موارد زناي به عنف و در حکم آن، در صورتي كـه زن بـاكره باشـد مرتکـب عـالوه بـر       _ ٢٢٩ماده 

در غير اين صورت فقط بـه مجـازات   . شودمجازات مقرر به پرداخت ارش البكاره و مهرالمثل نيز محكوم مي

. و پرداخت مهرالمثل محكوم خواهد شد

.حذف شد_ ٢٣٠ماده 

كمتر از چهار بار اقرار به زنا نمايد به سي ويـک تـا هفتـاد و چهـار ضـربه      مرد يا زنياههرگ_ ٢٣١ماده 

.حکم اين ماده در مورد لواط، تفخيذ و مساحقه نيز جاري است. شودشالق تعزيري درجه شش محكوم مي

لواط، تفخيذ و مساحقه_ فصل دوم

. اندازه ختنه گاه در دبر انسان مذکربه اندام تناسلي مرد لواط عبارت است از دخول _ ٢٣٢ماده 

حد لواط براي فاعل، درصورت عنف، اکراه يا دارا بودن شـرايط احصـان، اعـدام و در غيـر     _ ٢٣٣ماده 

.حد لواط براي مفعول در هر صورت اعدام است. اين صورت صد ضربه شالق است

.ل اعدام استدر صورتي که فاعل غير مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاع_١تبصره

و بالغ باشد و در حالي که بالغ و عاقـل  ميئداراي همسر دامرد احصان عبارت است از آن كه _٢تبصره

بوده از طريق قبل با همان همسر در حال بلوغ وي جماع کرده باشد و هـر وقـت بخواهـد امکـان جمـاع از      

.همان طريق را با وي داشته باشد

.بين رانها يا نشيمنگاه انسان مذکراندام تناسلي مرد ار دادن تفخيذ عبارت است از قر_ ٢٣٤ماده 

. دخول كمتر از ختنه گاه در حکم تفخيذ است_تبصره
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است و از اين جهت فرقي ميـان محصـن و   در تفخيذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شالق _ ٢٣٥ماده 

.غير محصن و عنف و غير عنف نيست

.و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام استدر صورتي که فاعل غير مسلمان_تبصره

.حذف شد_ ٢٣٦ماده 

همجنس گرايي انسان مذکر در غيـر از لـواط و تفخيـذ، از قبيـل تقبيـل و مالمسـه از روي       _ ٢٣٧ماده

.شهوت، موجب سي و يک تا هفتاد و چهار ضربه شالق تعزيري درجه شش است

.ن مونث نيز جاري استحکم اين ماده و ماده قبل در مورد انسا_١تبصره

.گرددحكم اين ماده شامل مواردي كه شرعاً مستوجب حد است، نمي_ ٢تبصره 

كه انسان مؤنث، اندام تناسلي خود را بر اندام تناسلي همجـنس  مساحقه عبارت است از اين_ ٢٣٨ماده 

.خود قرار دهد

.حد مساحقه، صد ضربه شالق است_ ٢٣٩ماده 

فرقي بين فاعل و مفعول و مسلمان و غير مسلمان و محصن و غير محصن در حد مساحقه،_ ٢٤٠ماده 

.و عنف و غير عنف نيست

جـز در مـوارد   در صورت نبود ادله اثبات قانوني بر وقوع جرائم منافي عفت و انکار متهم به_ ٢٤١ماده 

ون در حکم ارتکـاب بـه   احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربايش يا اغفال يا مواردي که به موجب اين قان

.عنف است هرگونه تحقيق و بازجويي جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است

قوادي_ فصل سوم

.قوادي عبارت است از به هم رساندن دو يا چند نفر براي زنا يا لواط_ ٢٤٢ماده 

مسـتوجب تعزيـر مقـرر    صورت عامل،حد قوادي منوط به تحقق زنا يا لواط است در غيراين_ ١تبصره 

.اين قانون است) ٢٤٤(در ماده

.در قوادي، تکرار عمل شرط تحقق جرم نيست_٢تبصره

سال تبعيـد   حد قوادي براي مرد هفتاد و پنج  ضربه شالق و براي باردوم عالوه برآن، تا يك_ ٢٤٣ماده

.با نظر قاضي و براي زن فقط هفتاد و پنج ضربه شالق است

لکـن بـه   . ه دو يا چند نابالغ را براي زنا يا لواط به هم برساند مستوجب حد نيسـت کسي ک_ ٢٤٤ماده 

.شودري درجه شش محكوم ميتعزيحبسسي ويک تا هفتاد وچهار ضربه شالق و 

قذف_ فصل چهارم

.قذف عبارت است از نسبت دادن زنا يا لواط به شخص ديگر، هرچند مرده باشد_ ٢٤٥ماده 
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روشن و بدون ابهام بوده، نسبت دهنده به معناي لفظ آگاه و قصد انتساب داشـته  قذف بايد_ ٢٤٦ماده 

.باشد گرچه مقذوف يا مخاطب در حين قذف از مفاد آن آگاه نباشد

.يابدقذف عالوه بر لفظ با نوشتن، هرچند به شيوه الكترونيكي نيز تحقق مي_تبصره

. شودنيستي قذف مادر وي محسوب ميفرزند منخود بگويد توفرزند مشروعبههرگاه كسي_ ٢٤٧ماده 

.ديگري بگويد تو فرزند پدرت نيستيهمچنين است اگر به فرزند مشروع

. شوداي دربين باشد كه مشخص گردد منظور قذف نبوده است حد ثابت نميهرگاه قرينه_ ٢٤٨ماده 

بـه اي فقط نسـبت مرد لواط كردهفالنيا با زنا زنديگري بگويد تو با فالنكسي بههرگاه _ ٢٤٩ماده 

.شودمحسوب ميمخاطب، قاذف

.حد قذف، هشتاد ضربه شالق است_ ٢٥٠ماده

شود که قذف شونده در هنگام قذف، بالغ، عاقـل، مسـلمان،   قذف در صورتي موجب حد مي_ ٢٥١ماده

.معين و غير متظاهر به زنا يا لواط باشد

، مجنون، غير مسلمان يا غير معين باشد قذف كننده به سي و يک تا هرگاه قذف شونده، نابالغ_ ١تبصره

شود، لکن قذف متظاهر به زنا يـا لـواط، مجـازات    هفتاد و چهار ضربه شالق تعزيري درجه شش محكوم مي

.ندارد

قذف کسي که متظاهر به زنا يا لواط است نسبت به آنچه متظاهر بـه آن نيسـت موجـب حـد     _ ٢تبصره

.ادن لواط به کسي که متظاهر به زنا استاست مثل نسبت د

كسي که به قصد نسبت دادن زنا يا لواط به ديگري، الفاظي غير از زنا يا لواط به كار ببرد كه _ ٢٥٢ماده 

صريح در انتساب زنا يا لواط به افرادي از قبيل همسر، پدر، مادر، خواهر يا برادر مخاطب باشـد، نسـبت بـه    

او نسبت داده، محكوم به حد قذف و در خصـوص مخاطـب اگـر بـه علـت ايـن       كسي كه زنا يا لواط را به

.گرددميانتساب اذيت شده باشد، به مجازات توهين محکوم 

.حذف شد_ ٢٥٣ماده 

کسي زنا يا لواطي که موجب حد نيست مانند زنا يا لواط در حال اکراه يا عدم بلـوغ  هرگاه _ ٢٥٤ماده 

.شودک تا هفتاد و چهار ضربه شالق تعزيري درجه شش محكوم ميرا به ديگري نسبت دهد، به سي و ي

نسبت دادن زنا يا لواط به کسي که به خاطر همان زنا يا لواط محکوم به حـد شـده اسـت،    _ ٢٥٥ماده 

.قبل از توبه مقذوف مجازات ندارد

مقـذوف  قذف حق الناس است و عالوه بر تعقيب، اجراء مجازات نيز منوط بـه مطالبـه  حد _ ٢٥٦ماده

در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله، حسب مورد تعقيب، رسـيدگي و اجـراء مجـازات متوقـف     . است

.شودمي

طور جداگانه قذف كند در برابر قذف هر يـك، حـد مسـتقلي بـر او     کسي که چند نفر را به_ ٢٥٧ماده 

.شود، خواه همگي با هم شکايت كنند، خواه جداگانهميجاري 
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توانـد جداگانـه   شوندگان مـي ند نفر را به يك لفظ قذف نمايد هر كدام از قذف کسي که چ_ ٢٥٨ماده 

شـوندگان يكجـا   چنانچه قذف. شکايت نمايد و در صورت صدور حكم محکوميت، اجراي آن را مطالبه كند

.شودشكايت نمايند بيش از يك حد جاري نمي

تر قبل از اجـراء حـد،  قـذف نمايـد     بار يا بيشکسي که ديگري را به يک يا چند سبب، يك_ ٢٥٩ماده 

شـود و  شود، لکن اگر پس از اجراء حد، قذف را تکرار نمايد حد نيز تکـرار مـي  فقط به يک حد محکوم مي

ضربه شـالق تعزيـري درجـه شـش محكـوم      به سي و يک تا هفتاد و چهار ام حق بود چه گفتهاگر بگويد آن

.گرددمي

ضـربه  يا نوه خود را قذف کند به سي و يک تـا هفتـاد و چهـار    پدر يا جد پدري که فرزند_ ٢٦٠ماده 

.گرددميشالق تعزيري درجه شش محكوم 

حد قذف اگر اجراء نشده و مقذوف نيز گذشت نکرده باشد به همه ورثه به غيـر از همسـر   _ ٢٦١ماده 

گـران گذشـت كـرده    تواند تعقيب و اجراء آن را مطالبه كند هـر چنـد دي  ميگردد و هريك از ورثه منتقل مي

.باشند

تواند تعقيب متهم يا اجراء حـد  در صورتي که قاذف، پدر يا جد پدري وارث باشد، وارث نمي_تبصره

.را مطالبه کند

:شودحد قذف در هر مرحله از مراحل تعقيب، رسيدگي و اجراء در موارد زير ساقط مي_ ٢٦٢ماده

.هر گاه مقذوف، قاذف را تصديق نمايد_١

.چه به مقذوف نسبت داده شده با شهادت يا علم قاضي اثبات شوداه آنهر گ_٢

.هرگاه مقذوف و درصورت فوت وي، ورثه او، گذشت کند_٣

.هرگاه مردي زنش را پس از قذف به زناي پيش از زوجيت يا زمان زوجيت لعان کند_٤

. ه مختلفهرگاه دو نفر يكديگر را قذف كنند، خواه قذف آنها همانند باشد خوا_٥

.سي ويک تا هفتادوچهارضربه شالق تعزيري درجه شش است،)٥(مجازات مرتکبين در بند_تبصره

سب نبي_ فصل پنجم

الهـي را دشـنام دهـد يـا     هر كس پيامبر اعظم صلي اهللا عليه و آله و يا هريك از انبياء عظـام _ ٢٦٣ماده 

.شودالنبي است و به اعدام محكوم ميقذف كند ساب

هرگاه متهم به سب ادعاء نمايد كه اظهارات وي از روي اکراه، غفلـت، سـهو يـا در حالـت     _ ٢٦٤ده ما

مستي يا غضب يا سبق لسان يا بدون توجه به معاني كلمات و يا نقل قول از ديگري بوده است سـاب النبـي   

.شودمحسوب نمي

اهانـت كنـد موجـب    صـدق هرگاه سب در حالت مستي يا غضب يا به نقل از ديگري باشـد و  _ تبصره

.تعزير تا هفتاد و چهارضربه است



www.zarrokh.ir

٤٤

مسکرمصرف _ ششمفصل 

مصرف مسکر از قبيل خوردن، تزريق و تدخين آن کم باشد يا زياد، جامـد باشـد يـا مـايع،     _ ٢٦٥ماده 

اي که آن را از مسـکر بـودن خـارج نکنـد، موجـب حـد       مست کند يا نکند، خالص باشد يا مخلوط به گونه

.است

.موجب حد است هرچند مستي نياورد) جو مسكرآب(خوردن فقاح _ هتبصر

.حد مصرف مسكر، هشتاد ضربه شالق است_ ٢٦٦ماده 

.شودبه حد ميمصرف مسكر محكومتظاهر بهتنها در صورتغيرمسلمان_ ٢٦٧ماده 

امـاكن  علني نباشد لكن مرتكب در حال مستي در معابر يا اگر مصرف مسكر توسط غيرمسلمان_تبصره

. گرددظاهر شود به مجازات مقرر براي تظاهر به عمل حرام محكوم ميميعمو

سرقت_ هفتمفصل 

.سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غير_ ٢٦٨ماده 

:سرقت در صورتي موجب حد است كه داراي تمام شرايط زير باشد_ ٢٦٩ماده 

. شيء مسروق شرعاً ماليت داشته باشد_١

.سروق در حرز باشدمال م_٢

.سارق هتك حرز كرده باشد_٣

.سارق مال را از حرز خارج كند_٤

.هتک حرز و سرقت مخفيانه باشد_٥

.سارق پدر يا جد پدري صاحب مال نباشد_٦

.ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نيم نخود طالي مسكوك باشد_٧

.ا عمومي، وقف عام و يا وقف بر جهات عامه نباشدمال مسروق از اموال دولتي ي_٨

.سرقت در زمان قحطي صورت نگرفته باشد_٩

.صاحب مال از سارق نزد مرجع قضائي شکايت کرده باشد_١٠

.صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشيده باشد_١١

.مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت يد مالک قرار نگيرد_١٢

.سروق قبل از اثبات جرم به ملکيت سارق در نيايدمال م_١٣

.مال مسروق از اموال سرقت شده يا مغصوب نباشد_١٤

.ماندحرز عبارت است از مكان متناسبي كه مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ مي_ ٢٧٠ماده 
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کـه از  در صورتي که مکان نگهداري مال از کسي غصب شده باشد، نسبت به وي و کساني_ ٢٧١ماده 

.شودطرف او حق دسترسي به آن مکان را دارند، حرز محسوب نمي

هتک حرز عبارت است از نقض غير مجاز حرز که از طريق تخريب ديوار يـا بـاال رفـتن از    _ ٢٧٢ماده 

.شودآن يا بازکردن يا شکستن قفل و امثال آن محقق مي

از حـرز  اييوان يا هر وسيله بـي اراده  هرگاه کسي مال را توسط مجنون، طفل غير مميز، ح_ ٢٧٣ماده 

مشـمول  حسـب مـورد   شود و در صورتي که مباشر طفل مميز باشد رفتار آمر ميخارج کند مباشر محسوب 

.يکي از سرقت هاي تعزيري است

.صورتي که مال در حرزهاي متعدد باشد، مالک، اخراج از بيروني ترين حرز استدر_ ٢٧٤ماده 

.ه اندازة نصاب بايد در يك سرقت انجام شده باشدربايش مال ب_ ٢٧٥ماده 

هرگاه دو يا چند نفر به طور مشترک مالي را بربايند بايد سهم بالسويه هرکدام از آنها به حد _ ٢٧٦ماده 

.نصاب برسد

هاي سرقت در صورت فقدان هريك از شرايط موجب حد، حسب مورد مشمول يکي از سرقت_٢٧٧ده ما

.تعزيري است

هرگاه شريک يا صاحب حق، بيش از سهم خود، سرقت نمايد و مازاد بر سـهم او بـه حـد    _ ٢٧٨ماده 

. نصاب برسد، مستوجب حد است

:حد سرقت به شرح زير است_ ٢٧٩ماده

در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهاي آن، به طوري که انگشت شسـت و  ) الف

.كف دست باقي بماند

، قطع پاي چپ سارق از پايين برآمدگي، به نحوي كه نصف قدم و مقـداري از محـل   در مرتبه دوم) ب

.مسح باقي بماند

.در مرتبه سوم، حبس ابد) ج

.در مرتبه چهارم، اعدام هر چند سرقت در زندان باشد) د

مشمول يکي از  سرقت هاي تعزيـري  حسب مورد هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، _١تبصره

. ودخواهد ب

مرتكـب  هرگـاه  و ساير حبس هايي كه مشمول عنوان تعزير نيسـت  اين ماده )ج(درمورد بند _٢تبصره

. شـود امر آزادي او را مصلحت بداند با عفـو ايشـان از حـبس آزاد مـي    توبه نمايد و وليحين اجراء مجازات 

.نمايدمبدلتواند مجازات او را به مجازات تعزيري ديگري همچنين ولي امر مي

محاربه_ فصل هشتم
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محاربه عبارت است از کشيدن سالح به قصد جان، مال يا  ناموس مردم يا ارعاب آنهـا، بـه   _ ٢٨٠ماده 

يـا چنـد شـخص خـاص     يكسويبهشخصيبا انگيزههرگاه كسي. نحوي که موجب ناامني در محيط گردد

همچنين است كسي كه به روي . شودنميسوبمحباشد محاربنداشتهعمومياو جنبهبكشد و عملسالح 

.مردم سالح بكشد، ولي در اثر ناتواني موجب سلب امنيت نشود

.نيستببرد محارباسلحهبه ، دستدفاع و مقابله با محاربانبرايكهفرد يا گروهي_ ٢٨١ماده 

ب امنيت مردم و راهها راهزنان، سارقان و قاچاقچياني که دست به سالح ببرند و موجب سل_ ٢٨٢ماده 

.شوند محاربند

.حد محاربه يكي از چهار مجازات زير است_ ٢٨٣ماده 

اعدام_ ١

صلب_ ٢

قطع دست راست و پاي چپ_ ٣

.نفي بلد_ ٤

.به اختيار قاضي است) ٢٨٣(انتخاب هر يك از امور چهارگانه مذكور در ماده_ ٢٨٤ماده 

يك سال نيست، اگر چه محارب بعد از دسـتگيري توبـه   مدت نفي بلد در هر حال كمتر از_ ٢٨٥ماده 

.ماندنمايد و در صورتي كه توبه نکند همچنان در تبعيد باقي مي

آمدو، مراوده و رفتمعاشرتگيرد و با ديگرانقرارمراقبتدر نفي بلد، محارب بايد تحت_ ٢٨٦ماده 

.باشدنداشته

االرضبغي و افساد في_ نهمفصل 

هر كس به طور گسترده، مرتكب جنايت عليه تماميت جسماني افـراد، جـرائم عليـه امنيـت     _ ٢٨٧ماده 

و ميداخلي يا خارجي، نشر اكاذيب، اخالل در نظام اقتصـادي كشـور، احـراق و تخريـب، پخـش مـواد سـ       

ب اخالل ميكروبي و خطرناك يا داير كردن مراكز فساد و فحشا يا معاونت در آنها گردد، به گونه اي كه موج

و ميكشور، ناامني يا ورود خسارت عمده بـه تماميـت جسـماني افـراد يـا امـوال عمـو       ميشديد در نظم عمو

خصوصي، يا سبب اشاعه فساد يا فحشا در حد وسيع گردد مفسد في االرض محسوب و به اعـدام محكـوم   

.گرددمي

ظم عمومي، ايجاد نـاامني، ايـراد   هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخالل گسترده در ن_تبصره

خسارت عمده و يا  اشاعه فساد يا فحشا در حد وسيع ويا علم به مؤثر بودن اقدامات انجـام شـده را احـراز    

نکند، چنانچه جرم اتکابي مشمول مجازات قانوني ديگري نباشد، با توجه به ميـزان نتـايج زيانبـار جـرم بـه      

.ودشري درجه پنج يا شش محکوم ميتعزيحبس
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ايران، قيام مسلحانه کند باغي محسـوب و  ميگروهي که در برابر اساس نظام جمهوري اسال_ ٢٨٨ماده 

.گردنددر صورت استفاده از سالح، اعضاء آن به مجازات اعدام محكوم مي

هرگاه اعضاء گروه باغي، قبل از درگيري و استفاده از سالح، دستگير شوند، چنانچه سازمان _ ٢٨٩ماده 

ري درجه سه و در صورتي كه سازمان و مرکزيـت آن از بـين   تعزيحبسركزيت آن وجود داشته باشد، به و م

.شوندميري درجه پنج محكوم تعزيحبسرفته باشد به 

قصاص_ كتاب سوم
مواد عمومي_ بخش اول

اقسام و تعاريف جنايات_ فصل اول

.عمدي، خطاي محض، شبهعمدي: جنايت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم است_ ٢٩٠ماده

:شودميجنايت در موارد زير عمدي محسوب _ ٢٩١ماده

معـين از  هرگاه مرتكب با انجام كاري قصد ايراد جنايت بر فرد يا افرادي معين يا فرد يا افرادي غيـر _ ١

وقـوع آن  خواه كار ارتكابي نوعاً موجـب  ،يك جمع را داشته باشد و در عمل نيز جنايت مقصود  واقع شود

.جنايت بشود، خواه نشود

گـردد، هرچنـد قصـد    مـي هرگاه مرتکب، عمداً كاري انجام دهد كه نوعاً موجب جنايت واقع شده، _ ٢

.ارتکاب آن جنايت را نداشته باشد

، نسـبت بـه افـراد    هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنايت را نداشته و كاري را هم كه انجام داده اسـت _ ٣

عليه، به علّت بيماري، ضعف، پيري شود، لكن درخصوص مجنيجنايت واقع شده، نميمتعارف نوعاً موجب 

شود، مشروط بر يا هر وضعيت ديگر ويا به علت وضعيت خاص مکاني يا زماني نوعاً موجب آن جنايت مي

.كه مرتکب به وضعيت نامتعارف مجني عليه يا وضعيت خاص مکاني يا زماني آگاه و متوجه باشدآن

اشد، و در بفرد يا جمع معيني مقصود وي كه، بدون آناه مرتکب قصد ايراد جنايت داشته باشدهرگ_ ٤

.مانند بمب گذاري در اماکن عمومي. عمل نيز جنايت مقصود  واقع شود

در بند دوم عدم آگاهي و توجه مرتكب بايد اثبات گـردد و در صـورت عـدم اثبـات جنايـت      _ ١تبصره

به علت حساسيت زياد موضـع آسـيب واقـع شـده باشـد و      ت واقع شده صرفاًعمدي خواهد بود، مگر جناي

حساسيت زياد موضع آسيب نيز غالباً شناخته شده نباشد كه در اين صورت آگـاهي و توجـه مرتكـب بايـد     

.  اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنايت عمدي ثابت نخواهد شد

خـاص  عليـه يـا وضـعيت    مجنينامتعارفوضعيتبه مرتكب توجه وآگاهي بايددر بند سوم _ ٢تبصره

.شودثابت نمييجنايت عمداثبات شود و در صورت عدم اثبات،مکاني يا زماني
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ده است، چنانچه قرائن وامارات موجب علم جنايت بدون سبق تصميم واقع شثابت شود اگر _ ٣تبصره

شـود يـا وضـعيت نامتعـارف     ميجنايت موجب نوعاًكه كار وي بر قصد مرتكب يا آگاهي يا توجه او به اين

. عمدي ثابت نخواهد شدجنايت ، وجود نداشته باشد، مکاني يا زمانيمجني عليه يا وضعيت خاص 

:شودعمدي محسوب ميجنايت در موارد زير شبه_ ٢٩٢ماده 

قصد جنايت واقـع شـده را نداشـته    عليه قصد رفتاري را داشته، لکنهرگاه مرتکب نسبت به مجني_ ١

.گرددميمواردي که مشمول تعريف جنايات عمدي جز درباشد، 

كه موضـوع رفتـار   كه جنايتي را با اعتقاد به اينهرگاه مرتكب، جهل به موضوع داشته باشد مانند آن_ ٢

عليه وارد كنـد، سـپس خـالف آن    اين قانون است به مجني) ٣٠٣(وي شيء يا حيوان و يا افراد مشمول ماده 

..معلوم گردد

نوعاً سبب وقوع جنايت ،كه تقصيرهرگاه جنايت به سبب تقصير مرتكب واقع شود، مشروط بر اين_ ٣

.نبوده باشد

:شودجنايت در موارد زير خطاء محض محسوب مي_ ٢٩٣ماده 

.هوشي و مانند آنها واقع شوددر حال خواب و بي_ ١

.وسيله صغير و مجنون ارتكاب يابدبه_ ٢

عليه را داشته باشد و نه قصد ايراد فعل واقع شده مرتكب نه قصد جنايت بر مجنيجنايتي كه در آن _ ٣

.كه تيري به قصد شكار رها كند و به فردي برخورد نمايدبر او را، مانند آن

هرگاه مرتكب آگاه و متوجه باشد كه اقدام او نوعـاً موجـب جنايـت    ) ٣(و) ١(در مورد بندهاي_ تبصره

.شودت عمدي محسوب ميگردد، جنايبر ديگري مي

هرگاه فردي مرتكب جنايت عمدي گردد لكن نتيجه رفتار ارتكـابي، بيشـتر از مقصـود وي    _ ٢٩٤ماده 

واقع شود، چنانچه رفتار او، مشمول تعريف جنايات عمدي نشود، نسبت به جنايت کمتر عمدي و نسبت به 

را قطع كند و به سبب آن دستش قطـع  كه انگشت كسي شود؛ مانند آنعمدي محسوب ميجنايت بيشتر، شبه

عمـدي خواهـد   شده و يا فوت كند که نسبت به قطع انگشت عمدي و نسبت به قطع دست و يا فـوت شـبه  

.بود

اگر كسي به علت اشـتباه در هويـت، مرتکـب جنـايتي بـر ديگـري شـود در صـورتي كـه          _ ٢٩٥ماده 

.شودنباشند، جنايت عمدي محسوب مياين قانون) ٣٠٣(عليه و فرد مورد نظر هردو مشمول مادهمجني

هرگاه کسي فعلي را، که انجام آن را به عهده گرفته يا قانون وظيفه خاصـي را بـر عهـده او    _ ٢٩٦ماده 

گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنايتي واقع شود، چنانچـه توانـايي انجـام آن فعـل را داشـته باشـد       

عمدي، يا خطاي محض خواهد بود، ماننـد ايـن   د عمدي، شبهجنايت حاصل، به او مستند بوده و حسب مور

است، كودك را شير ندهد يا پزشک يا پرستار وظيفه قـانوني  اي که شير دادن را بر عهده گرفتهكه مادر يا دايه

.خود را ترک کند
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تداخل جنايات_ فصل دوم

سـبب سـرايت جنايـت فـوت     اگر كسي، عمداً جنايتي را بر عضو فردي وارد سازد و او به_ ٢٩٧ماده 

شـود، در غيـر   ميکند، چنانچه جنايت واقع شده مشمول تعريف جنايات عمدي باشد، قتل عمدي محسوب 

عمدي است و مرتکب عالوه بر قصـاص عضـو بـه پرداخـت ديـه نفـس نيـز محکـوم         اين صورت، قتل شبه

.شودمي

عليـه  كه منجر به قتل مجنـي اگر مرتکب با يك ضربه عمدي، موجب جنايتي بر عضو شود_ ٢٩٨ماده 

شـود و بـه   مـي گردد، چنانچه جنايت واقع شده مشمول تعريف جنايات عمدي باشد، قتل عمدي محسـوب  

. گرددعلت نقص عضو يا جراحتي كه سبب قتل شده است، به قصاص يا ديه محكوم نمي

شود، چنانچه همه عليهمتعدد بر اعضاء مجنياگر كسي با يك ضربه عمدي، موجب جنايات_ ٢٩٩ماده 

آنها مشترکاً موجب قتل او شود و قتل نيز مشمول تعريف جنايـات عمـدي باشـد، فقـط بـه قصـاص نفـس        

.شودمحكوم مي

عليه شود و قتل نيز متعدد و قتل مجنيهاي متعدد عمدي، موجب جناياتاگر كسي با ضربه_ ٣٠٠ماده 

ها موجب قتل شده و برخي در واقع شدن قتـل  مشمول تعريف جنايات عمدي باشد، چنانچه برخي از جنايت

نقشي نداشته باشند، مرتکب عالوه بر قصاص نفس، حسب مورد، به قصاص عضـو يـا ديـة جنايتهـايي كـه      

پديد آمـده باشـد، در   لكن اگر قتل به وسيلة مجموع جنايات. است، محكوم خواهد شدتأثيري در قتل نداشته

اسـت؛ در غيـر ايـن صـورت بـه      ده باشد در حكم يـك ضـربه  صورتي كه ضربات به صورت متوالي وارد ش

.قصاص يا دية عضوي که جنايت بر آن، متصل به فوت نبوده است نيز محكوم خواهد شد

عليه در جنايت واقع شده  بر او به تصور اين كه جنايت وارد شده، به قتـل منجـر   اگر مجني_ ٣٠١ماده 

شود، قصاص کرده يا گذشت يـا مصـالحه بـر    محسوب نميشود و يا اگر به قتل منجر شود، قتل عمدينمي

عليه منجر شود، هر ديه يا غير آن نمايد و بعد از آن، جنايت واقع شده، به نفس سرايت كند و به فوت مجني

گاه قتل مشمول تعريف جنايات عمدي باشد، قاتل به قصاص نفس محكـوم خواهـد شـد و چنانچـه عضـو      

دم بايد قبل از قصاص نفس، ديه عضو قصاص شده يا لحه شده باشد، وليمرتکب، قصاص شده يا با او مصا

المصالحه را به وي بپردازد؛ لكن اگر جنايت مشمول تعريف جنايات عمدي نگـردد، بـه پرداخـت ديـه     وجه

مفاد اين مـاده، در  . شودنفس، بدون احتساب دية عضو قصاص شده يا وجه المصالحة اخذ شده، محکوم مي

.يت ارتکابي به قسمت بيشتري از همان عضوِ مورد جنايت سرايت کند نيز جاري استموردي که جنا

قصاصميشرايط عمو_ فصل سوم

عليـه نبـوده و   شود كه مرتكب، پدر يا از اجـداد پـدري مجنـي   قصاص در صورتي ثابت مي_ ٣٠٢ماده 

.عليه، عاقل و در دين با مرتكب مساوي باشدمجني
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.مان باشد، مسلمان نبودن قاتل مانع قصاص نيستچنانچه مقتول مسل_ تبصره

عليه داراي يكي از حاالت زير باشد مرتكب مشمول مجازات قصـاص  در صورتي كه مجني_ ٣٠٣ماده 

:شودنمي

مرتكب جرم حدي مستوجب سلب حيات يا قطع عضو مشروط به برابري جنايت بـا همـان عضـو    _ ١

قطع شده 

بت به صاحب حق قصاص و به مقدار آنمستحق قصاص نفس يا عضو، فقط نس_ ٢

اين قانون در برابر متجاوز) ١٥٥(دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده_ ٣

زاني و زانيه در حال زنا نسبت به شوهر زانيه در غيرموارد اكراه و اضطرار به شرح مقرر در قانون_ ٤

جرم اسـت و مرتكـب بـه تعزيـر     اين ماده بدون اجازه دادگاه) ٢(و) ١(اقدام در مورد بندهاي_ ١تبصره

.شودمقرر در قانون محكوم مي

چنانچه نفس دفاع صدق كند ولي از مراتب آن تجاوز شود قصـاص، منتفـي   ) ٣(در مورد بند_ ٢تبصره 

.شودلكن مرتكب به شرح مقرر در قانون به ديه و مجازات تعزيري محكوم مي. است

.حذف شد_ ٣٠٤ماده 

. به نابالغ موجب قصاص استجنايت عمدي نسبت_ ٣٠٥ماده 

مرتكب جنايت عمدي نسبت به مجنون عالوه بر پرداخت ديـه، بـه تعزيـر مقـرر در كتـاب      _ ٣٠٦ماده 

.شودپنجم اين قانون نيز محكوم مي

در ايـن  . جنايت عمدي بر جنين، هرچند پس از حلول روح باشد، موجب قصـاص نيسـت  _ ٣٠٧ماده 

.شوده مجازات تعزيري مقرر در کتاب پنجم اين قانون محکوم ميصورت مرتکب عالوه بر پرداخت ديه ب

گـردان و  ارتکاب جنايت در حال مستي و عدم تعادل رواني در اثر مصرف مواد مخدر، روان_ ٣٠٨ماده 

كه ثابت شود بر اثر مستي و عدم تعادل روانـي، مرتکـب بـه كلـي     مانند آنها، موجب قصاص است، مگر اين

ه است، که در اين صورت، عالوه بر ديه  به مجازات تعزيري مقرر در کتاب پـنجم ايـن   مسلوب االختيار بود

لكن اگر ثابت شود كه مرتکب قبالً خود را براي چنين عملي مست كرده و يا علم . قانون محکوم خواهد شد

دي شود، جنايت، عمـ داشته است كه مستي و عدم تعادل رواني وي موجب ارتكاب جنايت از جانب  او مي

. شودمحسوب مي

وسيله مقام قضائي، در بالغ يا عاقـل بـودن مرتکـب، هنگـام     اگر پس از تحقيق و بررسي به_ ٣٠٩ماده  

عليه ادعاء كند كه جنايت عمـدي در حـال بلـوغ    دم يا مجنيارتکاب جنايت، ترديد وجود داشته باشد و ولي

عليـه  دم يا مجنيب خالف آن را ادعاء كند، وليوي يا افاقه او از جنون سابقش انجام گرفته است، لكن مرتک

اگر حالت سابق بر زمـان  . در صورت عدم اقامه بينه، قصاص منتفي است. بايد براي ادعاء خود بينه اقامه كند

جنايت، افاقه مرتکب بوده است، مرتکب بايد جنون خود در حال ارتکاب جـرم را اثبـات کنـد تـا قصـاص      

.او قصاص ثابت خواهد شدعليه يا ولي دم يا مجنيبا سوگند وليساقط شود؛ در غير اين صورت 
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عليه است، بايد در دادگاه ثابت شـود  كه مرتكب، پدر يا يکي از اجداد پدري مجنيادعاء اين_ ٣١٠ماده 

. شودعليه يا ولي او ثابت ميدم يا مجنيو در صورت عدم اثبات، حق قصاص، حسب مورد، با سوگند ولي

هرگاه غيرِ مسلمان، مرتكب جنايت عمدي بر مسلمان، ذمي، مستأمن يا معاهـد شـود، حـق    _ ٣١١ماده 

اگـر مسـلمان، ذمـي،    . هاي فكري نيسـت ها و گرايشوتي ميان اديان، فرقهدر اين امر، تفا. قصاص ثابت است

در . شـود يمستأمن يا معاهد، برغيرِ مسلماني كه ذمي، مستأمن يا معاهد نيست جنايتي وارد کند، قصـاص نمـ  

.شوداين صورت  مرتکب به تعزير مقرر در کتاب پنجم اين قانون محکوم مي

غير مسلماناني كه ذمي، مستأمن يا معاهد نبوده و تابعيت ايران را داشته يا تابعيت کشـورهاي  _ ١تبصره

.باشندميخارجي را داشته و با رعايت قوانين ومقررات وارد کشور شده باشند، در حکم مستأمن 

مرتکب پيش از اجـراء قصـاص، مسـلمان شـود، قصـاص      عليه غير مسلمان باشد ومجنياگر_ ٢تبصره

.شودساقط و عالوه بر پرداخت ديه به مجازات تعزيري مقرر در کتاب پنجم اين قانون، محکوم مي

عليـه، هنگـام  وسيله مقام قضـائي، در مسـلمان بـودن مجنـي    اگر پس از تحقيق و بررسي به_ ٣١٢ماده 

عليـه  دم يا مجنيارتکاب جنايت، ترديد وجود داشته و حالت او پيش از جنايت، عدم اسالم بوده باشد و ولي

ادعاء كند كه جنايت عمدي در حال اسالم او انجام شده است و مرتکب ادعاء كند كه ارتکاب جنايت، پيش 

ود و در صورت عدم اثبـات، قصـاص   عليه بايد ثابت شدم يا مجنياز اسالم آوردن وي بوده است، ادعاء ولي

اگر حالت پيش از . شودمنتفي است و مرتکب به مجازات تعزيري مقرر در کتاب پنجم اين قانون محکوم مي

عليه بايد اثبات شود تـا قصـاص   زمان جنايت، اسالم او بوده است، وقوع جنايت در حالت عدم اسالم مجني

. او قصـاص ثابـت خواهـد شـد    عليه يا ولـي  دم يا مجنيليساقط گردد و در صورت عدم اثبات، با سوگند و

.حكم اين ماده در صورتي كه در مجنون بودن مجني عليه ترديد وجود داشته باشد نيز جاري است

راههاي اثبات جنايت_ فصل چهارم

. شودميجنايات عالوه بر طرق مقرر در كتاب اول اين قانون از طريق قسامه نيز ثابت _ ٣١٣ماده 

قسامه عبارت است از سوگندهايي كه در صورت فقدان ادلة ديگـر و وجـود لـوث، شـاكي     _ ٣١٤ماده 

.كندبراي اثبات جنايت عمدي يا غير عمدي يا خصوصيات آن و متهم براي دفع اتهام از خود اقامه مي

ا لوث عبارت است از وجود قرائن و اماراتي كه موجب ظن قاضي بـه ارتكـاب  جنايـت يـ    _ ٣١٥ماده 

.شودنحوه ارتكاب ازجانب متهم مي

فقدان قرائن و امارات موجب ظن و صرف حضور فرد در محل وقوع جنايـت، از مصـاديق   _ ٣١٦ماده 

.شودشود و او با اداي يك سوگند، تبرئه ميلوث شمرده نمي

مقام قضائي موظف است در صورت استناد به قسامه، قرائن و امـارات موجـب لـوث را در   _ ٣١٧ماده 

.شودهمچنين است مواردي كه سوگند يا قسامه، توسط قاضي رد مي. حكم خود ذكر كند
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اگر دليلي ارائـه  . شوددر صورت حصول لوث، نخست از متهم، مطالبة دليل بر نفي اتهام مي_ ٣١٨ماده 

در غير اين صـورت بـا ثبـوت لـوث، شـاكي      . رسد و متهم تبرئه خواهد شدشود، نوبت به قسامة شاکي نمي

.قسامه كند يا از متهم درخواست قسامه كندتواند اقامةمي

نكند و از مطالبة قسامه از متهم نيز خودداري ورزد، متهم در جنايـات  قسامه اگر شاكي اقامة_ ٣١٩ماده 

شود؛ لكن حق اقامة قسامه يا مطالبة آن عمدي، بدون تأمين آزاد ميعمدي، با تأمين مناسب و در جنايات غير

.ماندبراي شاكي باقي مي

شـود تـا اقامـة    اده مـي شود، حداکثر سه ماه به شـاكي فرصـت د  در مواردي که تأمين گرفته مي_تبصره

. شودقسامه كرده يا از متهم مطالبة قسامه كند و پس از پايان مهلت، از تأمين اخذ شده رفع اثر مي

اگر شاكي از متهم درخواست قسامه كند و وي حاضر به قسـامه نشـود، بـه پرداخـت ديـه      _ ٣٢٠ماده 

ندارد براي بار ديگر، با قسامه يا بينه، دعوا گردد و شاكي حققسامه كند، تبرئه ميشود و اگر اقامةمحكوم مي

. تواند قسامه را به شاكي رد كنددر اين مورد متهم نمي.را عليه او تجديد كند

آن از متهم، بايد حسب مورد، توسط صاحب حق قصاص يـا ديـه، يـا    قسامه يا مطالبةاقامة_ ٣٢١ماده 

يا وکيل آنهـا  وسيله متهم، ولي اوبراي برائت متهم كه بههمچنين است اقامة قسامه. ولي او يا وكيل آنها باشد

.وسيله افراد قابل توکيل نيستاتيان سوگند به. گيردميصورت 

دم فوت كند، هر يك از وارثان متوفي، بدون نياز به توافق ديگـر ورثـة   عليه يا ولياگر مجني_ ٣٢٢ماده 

.مه را خواهند داشتقسا، حق مطالبه يا اقامةدممتوفي يا ديگر اولياي

اگر برخي از ورثه، اصل اتهام يا برخي خصوصيات آن را از متهم نفي كنند، حق ديگران بـا  _ ٣٢٣ماده 

.قسامه محفوظ استوجود لوث، براي اقامة

اگر چند نفر، متهم به شركت در يك جنايت باشند و لوث عليه همة آنان باشد، اقامـة يـك   _ ٣٢٤ماده 

. به اقامه قسامه براي هر يك نيستميکت آنان در ارتکاب جنايت، كافي است و لزوقسامه بر اثبات شر

اگر شاكي ادعاء كند که تنها يك نفر از دو يا چند نفر، مجرم است و قسـامه بـر شـركت در    _ ٣٢٥ماده 

تواند غير از آن يك نفر را قصاص كند و چنانچه دية قصاص شـونده بـيش از  جنايت اقامه شود، شاكي نمي

رجـوع  .  سهم دية جنايت او باشد شريك يا شركاء ديگر بايد  مازاد دية مذکور را به قصاص شونده بپردازند

. شاکي از اقرارِ به انفراد مرتكب، پس از اقامة قسامه مسموع نيست

، قسامة مـتهم فقـط   اگر برخي از صاحبان حق قصاص يا ديه از متهم درخواست قسامه كنند_ ٣٢٦ماده 

كند و حق ديگران براي اثبات ادعائشان محفوظ است و اگر بتواننـد موجـب   كنندگان را ساقط ميهحق مطالب

قصاص را اثبات كنند، بايد پيش از استيفاء قصاص، سهم دية گروه اول را حسب مورد به خـود آنهـا يـا بـه     

.مرتكب بپردازند

د و از او مطالبـة قسـامه کنـد و    اگر شاكي علي رغم حصول لوث عليه متهم اقامة قسامه نکن_ ٣٢٧ماده 

اتيان سوگند بـر  تواند از وي مطالبة، شاكي ميآن، ادعاء عدم علم كندمتهم دربارة اصل جنايت يا خصوصيات
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اگر متهم بر عدم علم به اصل جنايت سوگند ياد كند، دعوا متوقف و وي بـدون تـأمين آزاد   . عدم علم نمايد

جنايت باشد، دعوا فقط در مورد آن خصوصـيتها  م علم به خصوصياتشود و اگر سوگند متهم فقط بر عدمي

لكن اگر متهم از سوگند خوردن خودداري ورزد و شاكي بر علم داشتن او سوگند يـاد كنـد،   . شودمتوقف مي

در ايـن صـورت   . ادعاء متهم به عدم علم رد شده و شاكي حق دارد از متهم اقامة قسامه را درخواست نمايـد 

. شودامة قسامه نکند به پرداخت ديه محکوم مياگر متهم اق

درصورتي كه شاکي متعدد باشد، اقامة يك قسـامه بـراي همـة آنـان کـافي اسـت؛ لكـن در        _ ٣٢٨ماده 

.صورت تعدد متهمان، براي برائت  هريك، اقامة قسامة مستقل الزم است

. ديگر، در قسامه شركت كندتواند به نفع متهمدر صورت تعدد متهمان، هريك از آنها مي_ ٣٢٩ماده 

قسامه صرفاً نسبت به مقداري كه لوث حاصل شده است، موجب اثبات خواهد بود و اثبات _ ٣٣٠ماده 

خصوصيات جنايت از قبيل عمد، شبه عمد،  خطا،  مقدار جنايت، شركت در ارتكاب جنايت يا انفراد در آن 

. استنيازمند حصول لوث در اين خصوصيات

جنايت لوث حاصل نشود يا سوگند خورندگان، بر آن خصوصيتها اگر نسبت به خصوصيات_ ٣٣١ماده 

سوگند ياد نكرده و صرفاً بر انتساب جنايت به مرتكب سوگند بخورند، اصل ارتکاب جنايـت اثبـات و ديـه    

. تعلق خواهد گرفت

ات آن در صورت چنانچه اصل ارتکاب جنايت، با دليلي به جز قسامه اثبات شود، خصوصي_ ٣٣٢ماده 

كه يكي از دو شاهد عادل، به اصل وسيله قسامه قابل اثبات است؛ مانندآن، بهحصول  لوث در هر يک از آنها

كه در اين صورت اصل قتل با بينه اثبات شده و در صـورت لـوث،   قتل و ديگري به قتل عمدي شهادت دهد

. گرددعمدي بودن قتل با اقامة قسامه ثابت مي

وسـيله  اگر لوث عليه دو يا چند نفر به شكل مردد حاصل شود، پـس ازتعيـين مرتكـب بـه    _٣٣٣ماده 

. شودقسامه عليه او، وقوع جنايت  اثبات ميدم و اقامةعليه يا وليمجني

اگر لوث عليه دو يا چند نفر به شكل مردد ثابت باشد و قسامه به همـين گونـه عليـه آنـان     _ ٣٣٤ماده 

خواهد که بـر  شود و قاضي از آنان مييكي از چند نفر، به صورت مردد اثبات ميعهدةاقامه شود، جنايت بر 

اگر همگي از سوگند خوردن خودداري ورزند يا برخي از آنان سوگند ياد كننـد  . برائت خود سوگند بخورند

مسـاوي ميـان   اگر ممتنعان متعدد باشند، پرداخت ديه به نسبت . شودو برخي نكنند، ديه بر ممتنعان ثابت مي

آنان بر برائت خود سوگند ياد كنند، درخصوص قتل، ديه از بيت المال پرداخت اگر همة. شودآنان تقسيم مي

.شود و در غير قتل، ديه به نسبت مساوي ميان آنان تقسيم خواهد شدمي

واسـت  اگر لوث عليه دو يا چند نفر به شكل مردد ثابت باشد، چنانچه شـاكي از آنـان درخ  _ ٣٣٥ماده 

در صـورت خـودداري همـه يـا برخـي از آنـان از       . قسـامه كنـد  قسامه کند، هر يك از آنـان بايـد اقامـة   اقامة
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شود و در صورت تعدد ممتنعان، پرداخت ديه به نسـبت مسـاوي   قسامه، پرداخت ديه بر ممتنع ثابت مياقامة

. شودالمال پرداخت ميبيتاگر همگي اقامة قسامه كنند، در قتل، ديه از. شودميان آنان تقسيم مي

چنانچه لوث تنها عليه برخـي از افـراد حاصـل شـود و شـاكي عليـه افـراد بيشـتري ادعـاء          _ ٣٣٦ماده 

، جنايت به مقـدار ادعـاء مـدعي، درمـوردي کـه لـوث       مشارکت در ارتکاب جنايت را داشته باشد، با قسامه

شاركت سه مرد در قتـل عمـدي مـردي باشـد و     دم مدعي مكه ولي؛ مانند آنشودحاصل شده است اثبات مي

لوث فقط عليه مشاركت دو نفر از آنان باشد، پس از اقامة قسامه عليه آن دو نفر، حق قصاص عليه آن دو به 

دم بخواهد هر دو نفر را قصاص كند، بايد به سبب اقرار خود به اشتراك اگر ولي. شان ثابت استمقدار سهم

. هر يک از قصاص شوندگان بپردازدسه مرد، دو سوم ديه را به 

كـه از ابتـدا شـركت افـراد     رجوع شاکي از اقرارِ به شركت افراد بيشتر پذيرفته نيست، مگر ايـن _تبصره

بيشتر را به نحو ترديد ذکر کرده و كساني كه در قسامه اتيان سوگند كرده اند نيـز شـركت افـراد ديگـر را در     

.قتل توسط افراد كمتر سوگند يادكرده باشندارتکاب جنايت نفي کرده و بر ارتکاب 

نصاب قسامه در اثبات قتل عمدي، سـوگند پنجـاه مـرد از خويشـاوندان و بسـتگان مـدعي       _ ٣٣٧ماده 

.شودبا تكرار سوگند قتل ثابت نمي. است

. شودسوگند شاكي، خواه مرد باشد خواه زن، جزء نصاب محسوب مي_ ٣٣٨ماده 

اكي از متهم درخواست اقامه قسامه کند، متهم بايد براي برائت خود، اقامـة  در صورتي كه ش_ ٣٣٩ماده 

اگـر  . قسامه نمايد، که در اين صورت، بايد حسب مورد به مقدار نصاب مقرر سوگند خورنـده داشـته باشـد   

شود و با نداشـتن تعداد آنان كمتر از نصاب باشد، سوگندها تا تحقق نصاب، توسط آنان يا خود او تكرار مي

. شودهمه سوگندها را تكرار كرده و تبرئه ميخواه مرد باشد خواه زن، سوگند خورنده، خود متهم، 

درقسامه، همة شرايط مقرر در كتاب اول اين قانون كه براي اتيان سوگند ذكـر شـده اسـت    _ ٣٤٠ماده 

.شودرعايت مي

چـه بـر آن   علـم وي بـه آن  الزم نيست سوگند خورنده، شاهد ارتکاب جنايت بوده باشد و_ ٣٤١ماده 

همچنين الزم نيست قاضي منشأ علم سوگند خورنده را بداند و ادعاء علـم از  . كند، كافي استسوگند ياد مي

در هـر صـورت تحقيـق و بررسـي     . سوي سوگند خورنده، تا دليل معتبري بر خالف آن نباشد، معتبر اسـت 

.قضائي از سوگند خورنده بالمانع استمقام

اگر احتمال آن باشد كه سوگند خورنده، بدون علم و بر اسـاس ظـن و گمـان يـا بـا تبـاني       _٣٤٢ماده 

اگر پس از بررسـي، امـور يـاد شـده احـراز      . خورد، مقام قضائي موظف به  بررسي موضوع استسوگند مي

. نشود، سوگند وي معتبر است

ع آنان بر وقوع جنايت، موجه الزم است سوگند خورندگان از کساني باشند که احتمال اطال_ ٣٤٣ماده 

.باشد
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تواند پيش از اجراء قسامه، مجازات قـانوني و مكافـات اخـروي سـوگند دروغ و     ميقاضي _ ٣٤٤ماده 

.عدم جواز توريه در آن را براي سوگند خورندگان بيان كند

علمِ قاضي اگر پس از اقامة قسامه و پيش از صدور حکم، بينه يا قرائن واماراتي كه  موجبِ_ ٣٤٥ماده 

شود و چنانچـه بعـد   است، بر خالف قسامه يافت شود و يا فقدان شرايط قسامه اثبات گردد، قسامه باطل مي

. از صدور حکم باشد موضوع از موارد اعادة دادرسي است

تواند با بينه يا قسامه دعوا را عليه مـتهم تجديـد   پس از اقامة قسامه توسط متهم، شاکي نمي_ ٣٤٦ماده 

. کند

اگر پس از صدور حکم، بطالن همه يا برخي از سوگندها ثابت شود، مانند آن که برخـي از  _ ٣٤٧ماده 

صـادر  سوگند خورندگان، از سوگندشان عدول کنند يا دروغ بودن سوگند يا سوگند بدون علم، براي دادگـاه 

. كنندة حكم ثابت شود، مورد از جهات اعادة دادرسي خواهد بود

ب حق قصاصصاح_ فصل پنجم

توانـد بـه   صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقيب، رسيدگي يا اجراء حكم مـي _ ٣٤٨ماده 

. طور مجاني يا با مصالحه در برابر حق يا مال گذشت کند

.رسدحق قصاص، به شرح مندرج در اين قانون به ارث مي_ ٣٤٩ماده 

رتكب را قصاص كند و درصورتي كه اقـدام بـه   تواند پيش از فوت مجني عليه مدم نميولي_ ٣٥٠ماده 

عليه نشود مستحق قصاص است، در غيـراين  قتل مرتكب نمايد، چنانچه جنايت در نهايت سبب فوت مجني

ايـن قـانون   ) ٣٠٣(مگر در موردي كه موضوع مشمول مـاده . شودصورت به تعزير مقرر در قانون محکوم مي

.شود

.حق قصاص براي هر يك از آنان، به طور جداگانه ثابت استدر صورت تعدد اولياء دم، _ ٣٥١ماده 

. او که حق قصاص ندارد) زوج يا زوجه(جز همسر دم، همان ورثة مقتول است، بهولي_ ٣٥٢ماده 

اگر حق قصاص، به هر علّت، تبديل به ديه شود يا به مال يا حقـي مصـالحه شـود، همسـر     _ ٣٥٣ماده 

دم، خواهان قصـاص و برخـي خواهـان ديـه باشـند، همسـر       برخي از اولياياگر .بردمقتول نيز از آن ارث مي

. بردمقتول، از سهم دية كساني كه خواهان ديه هستند، ارث مي

.رسدهرگاه صاحب حق قصاص فوت كند، حق قصاص به ورثه او مي_ ٣٥٤ماده 

باشند، ولّي آنان با رعايـت  دم يا برخي از آنان، صغير يا مجنونعليه يا همة اولياءاگر مجني_ ٣٥٥ماده 

. تواند تا زمان بلوغ يا افاقه آنان منتظر بمانـد ميمصلحتشان حق قصاص، مصالحه و گذشت دارد و همچنين 

لکـن در  . توانند مرتكب را قصاص كننددم، کبير و عاقل بوده و خواهان قصاص باشند، مياگر برخي از اولياء

اء يا تأمين سهم دية مولّي عليه خود از سوي آنها باشد بايد مطابق صورتي که ولي صغير يا مجنون خواهان اد

دم بـه ورثـة   عليه يا وليمفاد اين ماده، در مواردي که حق قصاص به علّت مرگ مجني. خواست او عمل کنند
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همچنين است درمورد جناياتي كه پيش از تصـويب ايـن قـانون واقـع     . آنان منتقل شده باشد نيز جاري است

.شده است

شود كـه زنـده متولـد    اين قانون، جنين در صورتي ولي دم محسوب مي)٣٥٥(در مورد ماده_ ٣٥٦ماده 

.شود

او عليه يا ولي دمي که صغير يا مجنون است ولي نداشته باشد و يـا ولـي  اگرمقتول يا مجني_ ٣٥٧ماده 

ة قضـائيه بـا اسـتيذان از مقـام     شناخته نشود و يا به او دسترسي نباشد، ولي او، مقام رهبري است و رئيس قو

.كندهاي مربوط تفويض ميرهبري و در صورت موافقت ايشان، اختيار آن را به دادستان

آيـد و  دم بـه شـمار نمـي   اگر مرتكب يا شـريك در جنايـت عمـدي، از ورثـه باشـد، ولّـي       _ ٣٥٨ماده 

.بردقصاص و ديه نداشته و حق قصاص را نيز به ارث نميحق

او، مرتكب جنايت عمـدي شـده يـا    ، صغير يا مجنون باشد و ولّي دمعليه يا ولّي ر مجنياگ_ ٣٥٩ماده 

.شريک در آن باشد، در اين مورد، واليت ندارد

عليه يا ولّي در موارد ثبوت حق قصاص، اگر قصاص مشروط به رد فاضل ديه نباشد، مجني_ ٣٦٠ماده 

اگر خواهان ديه باشد، نياز به مصالحه با مرتكب و رضايت تواند قصاص كرده يا گذشت نمايد ودم، تنها مي

.او دارد

، صـاحب  در مواردي كه اجراء قصاص، مستلزم پرداخت فاضل ديه به قصاص شونده اسـت _ ٣٦١ماده

.ولو بدون رضايت مرتكبمقرر در قانون مخير استحق قصاص، ميان قصاص با رد فاضل ديه و گرفتن دية

المصالحه دم، گذشت و اسقاط حق قصاص را مشروط به پرداخت وجهيه يا وليعلاگر مجني_ ٣٦٢ماده

.يا امر ديگري كند، حق قصاص تا حصول شرط، براي او باقي است

المصالحه يـا  ، مرتكب حاضر يا قادر به پرداخت وجهاگر پس از مصالحه يا گذشت مشروط_ ٣٦٣ماده 

قصاص محفوظ است و پرونده براي بررسي به همـان  حقانجام دادن تعهد خود نباشد يا شرط محقق نشود، 

.شود مگر مصالحه شامل فرض انجام ندادن تعهد نيز باشددادگاه ارجاع مي

. ، پيش از صدور حکم يا پس از آن، موجب سقوط حق قصاص استگذشت يا مصالحه_ ٣٦٤ماده 

س از گذشـت، مرتكـب را   دم، پـ عليـه يـا ولـي   اگر مجنـي . رجوع از گذشت پذيرفته نيست_ ٣٦٥ماده 

. قصاص كند، مستحق قصاص خواهد بود

تواند پس از وقوع جنايت و پيش از فـوت، از  عليه ميدر قتل عمدي و ساير جنايات، مجني_ ٣٦٦ماده 

از فـوت او، حسـب مـورد، مطالبـة    تواننـد پـس  نمـي دمحق قصاص گذشت كرده يا مصالحه نمايد و اولياء

.شودميلکن مرتکب به تعزير مقرر در كتاب پنجم اين قانون محکوم نفس يا ديه کنند،قصاص

_ ، لكن مقتول هر قاتلي مردد باشـد اگر وقوع قتل عمدي ازجانب دو يا چند نفر ثابت باشد_ ٣٦٧ماده 

، توسط دو نفر به قتل رسيده باشند و اثبات نشود که هر كدام به دست كـدام قاتـل كشـته    كه دو نفرمانند اين

شوند و اگر اوليـاء يكـي از   اگر اولياء هر دو مقتول، خواهان قصاص باشند، هر دو قاتل قصاص مياستشده
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دو مقتول، به هر سبب، حق قصاص نداشته يا آن را ساقط كرده باشند، حق قصاص اولياء مقتول ديگر نيز به 

. شودسبب مشخص نبودن قاتل، به ديه تبديل مي

ايت عمدي بر عضو نيز جاري است، مشـروط بـر آن کـه جنايتهـاي وارد     مفاد اين ماده، در جن_تبصره

علـيهم بـا جنايتهـاي ديگـري     عليهم يکسان باشد؛ لكن اگر جنايتهاي وارده بر هر يک از مجنيشده بر مجني

عليهم خواهان قصاص باشند نيز منتفي است و به ، امکان قصاص حتي در فرضي که همة مجنيمتفاوت باشد

. شوديديه تبديل م

عليه از نظر ديه، عليه، خواهان قصاص باشند و دو مجنيدرماده قبل، اگر اولياء هر دو مجني_ ٣٦٨ماده 

كه هر دو قاتل، مرد باشند و يكي از دو عليهم باشد، مانند اينيكسان نباشند و دية مرتكبان بيش از دية مجني

كامل را بپردازد كه در اين صـورت، بـه سـبب    مقتول، زن باشد، خواهان قصاص از سوي زن بايد نصف دية 

.شود، فاضل دية مذکور ميان مرتكبان، به نسبت مساوي تقسيم ميمشخص نبودن مرتكب قتل زن

.شودديه موضوع اين ماده طبق اين قانون و قبل از قصاص به مستحق پرداخت مي_ تبصره 

شركت در جنايت_ فصل ششم

عليه وارد كنند و تنها برخي از آسيب ها، موجب قتل او ي را بر مجنياي، آسيب هاياگر عده_ ٣٦٩ماده 

شود، فقط وارد كنندگان اين آسيب ها، شريک در قتل هستند و ديگران حسب مورد، بـه قصـاص عضـو يـا     

.شوندپرداخت ديه محكوم مي

مـدي،  ، ع، حسـب مـورد  تواند نسبت بـه هـر يـك از شـريکان    قتل يا هر جنايت ديگر، مي_ ٣٧٠ماده 

.عمدي يا خطاي محض باشدشبه

ثابت نبودن حق قصاص بر بعضي از شريکان، به هر دليل، ماننـد فقـدان شـرطي از شـرايط     _ ٣٧١ماده 

معتبر در قصاص يا غير عمدي بودن جنايت نسبت به او، مانع از حق قصـاص بـر ديگـر شـريکان نيسـت و      

. هريک از شركاء حکم خود را دارند

سي آسيبي به شخصي وارد كند و بعد از آن ديگري او را به قتل برساند قاتل همـان  هرگاه ك_ ٣٧٢ماده 

گرديد و اولـي فقـط بـه قصـاص عضـو محكـوم      مياست اگرچه آسيب سابق به تنهايي موجب مرگ ميدو

.شودمي

هرگاه کسي آسيبي به شخصي وارد کند به گونه اي که وي را در حكـم مـرده قـرار دهـد و     _ ٣٧٣ماده 

آخرين رمق حيات در او باقي بماند و در اين حال ديگري با انجام رفتاري به حيات غير مستقر او پايـان  تنها 

حكم اين مـاده و مـاده   . گرددميشود و نفر دوم به مجازات جنايت بر ميت محكوم ميدهد نفر اول قصاص 

.قبل در مورد جنايات غير عمدي نيز جاري است

توانـد يكـي از   دم مـي عليه يـا ولـي  ، مجنينايت عمدي، حسب مورددر موارد شركت در ج_ ٣٧٤ماده 

بپردازند و شركاء در جنايت عمدي را قصاص کند و ديگران بايد فوراً سهم خود از ديه را به قصاص شونده



www.zarrokh.ir

٥٨

كه دية مازاد بر جنايت پديدآمده ، مشروط بر اينكه همة شريکان يا بيش از يكي از آنان را قصاص كنديا اين

اگر قصاص شـوندگان همـه شـريکان نباشـند، هـر يـك از       . پيش از قصاص، به قصاص شوندگان بپردازدرا

.بپردازدبه نسبت تعداد شركاء شود نيز بايد سهم خود از دية جنايت را شريکان كه قصاص نمي

دم، خواهان قصاص برخي از شركاء باشد و از حق خود نسبت به برخـي عليه يا ولياگر مجني_ تبصره

ديگر مجاني گذشت كند يا با آنان مصالحه نمايد، در صورتي كه دية قصاص شوندگان به جهت گذشـت يـا   

مصالحه برخي شركاء، بيش از سهم جنايتشان باشد، بايد پـيش از قصـاص، مـازاد ديـة آنـان را بـه قصـاص        

.شوندگان بپردازد

كه زني، مـردي  مانند اين_ ب باشدهرگاه دية جنايت، بيش از دية مقابل آن جنايت در مرتك_ ٣٧٥ماده 

اگر مرتكـب يـک نفـر باشـد،     _ را يا غير مسلماني، مسلماني را عمداً به قتل برساند يا دست وي را قطع کند

تواند پـس از  دم ميدم افزون بر قصاص، حق گرفتن فاضل ديه را ندارد و اگر مرتكبان متعدد باشند، وليولي

توانـد بـه   همچنـين مـي  . دية جنايت به آنان، همگي را قصـاص کنـد  پرداخت مازاد دية قصاص شوندگان بر

اندازة دية جنايت، از شريکان در جنايت، قصاص کند و چيزي نپردازد، کـه در ايـن صـورت، شـريکاني کـه      

دم افزون بر ايـن، ولـي  . شوند، سهم دية خود از جنايت را به قصاص شوندگان خواهند پرداختقصاص نمي

، فاضل ديـه را از ديگـر شـريکان    اش كمتر از دية جنايت است، قصاص کردهآنان را که ديهتواند يکي از مي

تواند بيش از اين مقدار را از هريک مطالبه کنـد، مگـر در صـورت مصـالحه برمقـدار      دم نميبگيرد؛ لكن ولي

ديـة جنايـت   دم خواهان قصاص، همه يا برخي از آنان که دية مجموعشـان بـيش از  همچنين اگر ولي. بيشتر

، نخست بايد فاضل دية قصاص شونده نسبت بـه سـهمش از جنايـت را بـه او بپـردازد و سـپس       است باشد

.قصاص نمايد

اکراه در جنايت_ فصل هفتم

شـود و اكـراه كننـده، بـه حـبس ابـد       مـي اكراه در قتل مجوز قتل نيست و مرتكب، قصاص _ ٣٧٦ماده 

.گرددميمحكوم 

.ده طفل غيرمميز يا مجنون باشد فقط اكراه كننده محكوم به قصاص استاگر اكراه شون_ ١تبصره

در اين مورد اكراه كننـده بـه   . پردازداگر اكراه شونده طفل مميز باشد عاقلة او دية مقتول را مي_ ٢تبصره

.شودحبس ابد محكوم مي

کننـده  ص در اکراهقصاميمجازات حبس ابد براي اكراه كننده، مشروط به وجود شرايط عمو_ ٣٧٧ماده 

، بـه  اگر اكراه كننده به هر علّت، به حبس ابد محكـوم نشـود  . دم و قابل گذشت و مصالحه استو حق اولياء

.شودمجازات معاون در قتل محكوم مي

.اكراه در جنايت بر عضو موجب قصاص اكراه كننده است_ ٣٧٨ماده 
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ثابت شـود و درصـورت عـدم اثبـات، باسـوگند      ادعاء اكراه برجنايت بر عضو بايد دردادگاه_ ٣٧٩ماده 

.صاحب حق قصاص مباشر قصاص خواهد شد

شونده گـردد، جنايـت   هرگاه كسي ديگري را به رفتاري اكراه كند كه موجب جنايت براكراه _ ٣٨٠ماده 

شود مگر اكراه كننده قصد جنايت بر او را نداشته و آگاهي و توجه بـه عمدي است و اكراه كننده قصاص مي

عمـدي  شود نيز نداشته باشد كه در ايـن صـورت جنايـت شـبه    كه اين اكراه نوعاً موجب جنايت بر او مياين

.شوداست و اكراه كننده به پرداخت ديه محكوم مي

اگر شخصي براي دفاع و رهايي از اكراه، با رعايت شرايط مقرر در دفـاع مشـروع، مرتكـب    _ ٣٨١ماده 

.، قصاص، ديه و تعزير نداردي به او وارد کندقتل  اكراه كننده شود يا آسيب

قصاص نفس_ بخش دوم

مجازات قتل عمدي در صورت تقاضـاي ولـي دم و وجـود سـاير شـرايط مقـرر در قـانون        _ ٣٨٢ماده 

.قصاص و در غير اين صورت ديه و تعزير مقرر در كتاب پنجم اين قانون خواهد بود

شود، حق قصاص ثابت است؛ لكن اگر قاتل، مـرد مسـلمان   هرگاه زن مسلماني عمداً كشته_ ٣٨٣ماده 

دم بايد پيش از قصاص، نصف دية كامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غير مسلمان باشد، بـدون  باشد، ولي

در قصاص مرد غيـر مسـلمان بـه سـبب قتـل زن غيـر مسـلمان، پرداخـت         . شودپرداخت چيزي قصاص مي

. استالتفاوت دية آنها الزم مابه

.حذف شد_تبصره

تواننـد  دم هر يـك از مقتـوالن مـي   اگر يك نفر، دو يا چند نفر را عمداً به قتل برساند، اولياء_ ٣٨٤ماده 

از ديه به آنـان اقـدام بـه قصـاص     ميمستقالً و بدون گرفتن رضايت اولياء مقتوالن ديگر و بدون پرداخت سه

. كنند

را عمداً به قتل برساند و اولياء همة مقتوالن، خواهـان قصـاص   ، دو يا چند نفراگر يك نفر_ ٣٨٥ماده 

اگر اولياء برخي از مقتوالن، خواهان قصاص باشـند  . شوداي بپردازد، قصاص ميكه ديهباشند، قاتل بدون اين

و اولياء مقتول يا مقتوالن ديگر، خواهان ديه باشند، درصورت موافقت قاتل به پرداخت ديه به آنان در مقابـل 

شود و بدون موافقت قاتل حق أخذ ديه از او پرداخت ميشان، دية آنان از اموال قاتلگذشت از حق قصاص

.و يا اموالش را ندارند

واقـع شـده باشـد يـا     ) حجهقعده و ذيمحرم، رجب، ذي(اگر قتل در يكي از ماههاي حرام _ ٣٨٦ماده 

، فاضـل  دم به قاتـل باشـد  ل ديه از سوي وليقاتل در ماه حرام قصاص شود و قصاص مستلزم پرداخت فاض

لکـن اگـر قتـل در مـاه حـرام      . پـردازد دم به ديگر اولياء مياي كه وليهمچنين است ديه. شودديه تغليظ نمي

دم و يا بـه  اي كه شريکان قاتل، به علّت سهمشان از جنايت، حسب مورد به قصاص شونده يا ولي، ديهباشد

.، تغليظ خواهد شدپردازندهردوي آنان مي
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قصاص عضو_ بخش سوم

موجب قصاص عضو_ فصل اول

او و وجـود سـاير   عليـه يـا ولـي   مجازات جنايت عمدي بر عضو در صورت تقاضاي مجني_ ٣٨٧ماده 

.شرايط مقرر در قانون قصاص و در غير اين صورت ديه و تعزير مقرر در كتاب پنجم اين قانون خواهد بود

هاي عضو عبارت است از هر آسيب كمتر از قتل؛ مانند قطع عضو، جرح و صدمهجنايت بر_ ٣٨٨ماده 

. وارد بر منافع

زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سـبب آسـيبي كـه بـه زن وارد كـرده      _ ٣٨٩ماده 

باشـد،  كامـل  ، بـيش از ثلـث ديـة   شود؛ لکن اگر ديه يا ارش جنايت وارد به زناست، به قصاص محكوم مي

التفاوت ارش آن بـه مـرد، اجـراء    قصاص، حسب مورد پس از پرداخت نصف دية عضو مورد قصاص يا مابه

عليه زن غيرمسلمان و مرتکب مرد غيرمسلمان باشـد نيـز جـاري    حكم مذكور در صورتي كه مجني. شودمي

پرداخت نصـف ديـه   عليه، زن مسلمان و مرتکب، مرد غير مسلمان باشد، مرتکب بدونولي اگر مجني. است

.شودقصاص مي

اگر به علّت يك يا چند ضربه، جنايتهاي متعددي در يك يا چند عضو به وجود آيـد، حـق   _ ٣٩٠ماده 

توانـد دربـارة بعضـي، بـا مرتکـب      عليـه مـي  قصاص براي هر جنايت، به طور جداگانه ثابت اسـت و مجنـي  

. ، نسبت به بعضي گذشت و بعضي را قصاص كندمصالحه

تواند با رضايت مرتكـب قسـمتي از   عليه مياگر جنايت بر عضو، داراي مراتب باشد، مجني_ ٣٩١ماده 

؛ مانند آن كه در جراحت موضحه به متالحمه و در قطع دست از آرنج به قطع دسـت  جنايت را قصاص كند

.از مچ بسنده و ازقصاص قسمت ديگر گذشت يا مصالحه نمايد

ي بر اعضاء متعدد يك نفر وارد كرده باشد و امکان قصـاص همـة   هرگاه كسي جنايت عمد_ ٣٩٢ماده 

، مرتكـب در  آنها نباشد، مانند اين كه دو دست از يك نفر را قطع كند و خود يك دست بيشتر نداشته باشـد 

، به پرداخت ديه و تعزير شود و براي ديگر جناياتمقابل جنايتهايي که امکان قصاص آن هست، قصاص مي

. شودپنجم اين قانون محکوم ميمقرر در کتاب

هرگاه كسي جنايت عمدي بر اعضاء چند نفر وارد كرده باشد، اگرامکان قصاص همـة آنهـا   _ ٣٩٣ماده 

عليه اول كه جنايت بر او پـيش از  شود و اگر امکان قصاص براي همة جنايات نباشد مجنيباشد، قصاص مي

و در صورت انجام قصاص، مرتکب بـراي جنايـاتي   ديگري واقع شده است، در استيفاء قصاص، مقدم است

. شـود که محلي براي قصاص آن نيست  به پرداخت ديه و تعزير مقرر در کتاب پنجم اين قانون محکوم مـي 

تواند مبـادرت بـه قصـاص کنـد و     عليه مياگر وقوع دو جنايت، در يك زمان بوده باشد، هريك از دو مجني

نايتهايي که قصاص ممکن نيست، مرتكب به پرداخت ديه و تعزير مقـرر  ، براي ديگر جپس ازاستيفاء قصاص

عليـه  در صورتي كه پس از قصاص اول، محل قصاص براي مجني. شودميدر كتاب پنجم اين قانون محکوم 
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توانـد مقـدار موجـود را قصـاص کنـد و      دوم باقي باشد، لكن كمتر از عضو مـورد جنايـت از او باشـد، مـي    

گـاه دسـت راسـت    يه بگيرد؛ مانند اين كه مرتكب نخست انگشت دست راست كسـي و آن التفاوت را دمابه

عليه اول در اجراء قصاص مقدم است و با اجراء شخص ديگري را قطع کرده باشد كه در اين صورت، مجني

تواند دست راست مرتكب را قصاص کنـد و ديـة انگشـت خـود را نيـز از او      عليه دوم مي، مجنيقصاص او

. دبگير

شرايط قصاص عضو_ فصل دوم

قصاص، شرايط زير با تفصيلي كه در ايـن قـانون   ميدر قصاص عضو، عالوه بر شرايط عمو_ ٣٩٤ماده 

:شود، بايد رعايت شودبيان مي

.محلِ عضوِ مورد قصاص، با مورد جنايت يكي باشد_١

.قصاص با مقدار جنايت، مساوي باشد_٢

.بر عضو ديگر نباشدخوف تلف مرتکب يا صدمه _٣

.قصاصِ عضوِ سالم، در مقابل عضو ناسالم نباشد_٤

.قصاصِ عضو اصلي، در مقابل عضو غيراصلي نباشد_٥

رعايت تساوي مقدار طول و عرض، در قصاص جراحات الزم است؛ لکن اگر طـول عضـو   _ ٣٩٥ماده 

بايد به عضو ديگر سرايت کنـد و  عليه باشد، قصاص نديده در مجنيمورد قصاص، كمتر از طول عضو آسيب

.شود؛ لكن ميزان در عمق جنايت، صدق عنوان جنايت وارده استنسبت به مازاد جنايت، ديه گرفته مي

، سـالم يـا كامـل باشـد وعضـو مرتكـب، ناسـالم يـا نـاقص باشـد،           اگر عضو مورد جنايت_ ٣٩٦ماده 

.دتواند قصاص كند يا با رضايت مرتكب، ديه بگيرعليه ميمجني

. شودعضو قوي وصحيح، در برابر عضو ضعيف ومعيوب غيرفلج قصاص مي_ ٣٩٧ماده 

شود؛ لكن عضو ناقص، در برابر عضـو كامـل   عضو كامل، در برابر عضو ناقص قصاص نمي_ ٣٩٨ماده 

. التفاوت ديه را بپردازدشود، كه در اين صورت، مرتکب بايد مابهقصاص مي

فاقد بخشي از اجزاء باشد؛ مانند دستي كـه فاقـد يـك يـا چنـد      عضو ناقص، عضوي است كه_تبصره

.انگشت يا فاقد بخشي از يك يا چند انگشت است

اگر عضو مورد جنايت و عضو مورد قصاص، هر دو ناقص يا ناسالم باشند، فقط درصورتي _ ٣٩٩ماده 

قصـاص  ، حـق دکه نقصان وعدم سالمت درعضو مورد قصاص، مساوي يا بيشتر ازعضو مـورد جنايـت باشـ   

.ثابت است

اگر عضو مورد جنايت، زائد باشد و مرتکب، عضو زائد مشابه نداشـته باشـد، بـه پرداخـت     _ ٤٠٠ماده 

.شودارش محكوم مي
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اگررعايت تساوي در طول و عرض و عمق جنايت، ممکن نباشد و قصاص به مقدار كمتـر  _ ٤٠١ماده 

التفاوت را ارش مطالبـه نمايـد و يـا  بـا     تفاء كند و مابهممکن باشد مجني عليه مي تواند به قصاص کمتر، اك

.رضايت جاني دية جنايت را بگيرد

در جنايت مأمومه، دامغه، جائفه، هاشمه، منقله، شکستگي استخوان و صدماتي کـه موجـب   _ ٤٠٢ماده 

قرر در شود قصاص ساقط است و مرتكب عالوه بر پرداخت ديه به تعزير متغيير رنگ پوست يا ورم بدن مي

حکم مذکور در هر مورد ديگـري کـه خطـر تجـاوز در قصـاص      . شودكتاب پنجم اين قانون نيز محکوم مي

.عضو يا منافع وجود داشته باشد نيز جاري است

شود، گرچه مرتكب بيش از اگر شخصي يك چشم كسي را درآورد يا كور كند، قصاص مي_ ٤٠٣ماده 

اين حكم، در مورد همه اعضاء زوج بـدن جـاري   . شوداخت نمياي به وي پرديك چشم نداشته باشد و ديه

.است

اگر شخصي كه داراي دوچشم است، چشم كسي را كه فقط يك چشـم دارد، درآورد يـا آن   _ ٤٠٤ماده 

تواند يك چشم مرتکب را قصاص كند و نصف دية كامل را هم دريافت دارد يا از عليه ميرا کور کند، مجني

عليه يك چشم خود را قبالً در صرف شود و دية كامل بگيرد، مگر اين كه مجنيقصاص يك چشم مرتکب من

تواند يك چشم اثر قصاص يا جنايتي كه استحقاق دية آن را داشته، از دست داده باشد، كه دراين صورت مي

.مرتکب را قصاص كند و يا با رضايت مرتکب، نصف دية كامل را دريافت کند

آسيب رساندن به حدقة چشـم ديگـري، بينـايي آن را ازبـين ببـرد، فقـط       اگر شخصي بدون_ ٤٠٥ماده 

، چنانچه بدون آسيب به حدقة چشم مرتکب، قصـاص ممكـن نباشـد   . شودبينايي چشم مرتکب، قصاص مي

.شود و مرتکب بايد آن را بپردازدتبديل به ديه مي

متعـارف نيسـتند، قصـاص    هايي كه از لحـاظ ديـد و يـا شـكل،    چشم سالم، در برابر چشم_ ٤٠٦ماده 

.شودمي

شود؛ لكن پلك چشم بينـا در برابـر پلـك    پلك داراي مژه، در برابر پلك بدون مژه قطع نمي_ ٤٠٧ماده 

.شودچشم نابينا قصاص مي

قطع اللة گوش که موجب زوال شنوايي يا قطـع بينـي کـه موجـب زوال بويـايي شـود، دو       _ ٤٠٨ماده 

. شودجنايت محسوب مي

قطع بيني يا گوش، موجب قصاص است، گرچه حسب مورد حس بويايي و شنوايي نداشته _٤٠٩ماده 

. باشند

. قطع زبان يا لب، با رعايت تساوي مقدار ومحل آنها موجب قصاص است_ ٤١٠ماده 

اگر شخص گويا، زبان كسي را كه الل است، قطع كند، قصاص ساقط اسـت و ديـه گرفتـه    _ ٤١١ماده 

شـود و زبـان داراي   ي كه الل است، در برابر زبان الل ديگري و زبان گويا قصاص ميشود؛ لكن زبان كسمي

. شودحس چشايي در برابر زبان بدون حس چشايي قصاص مي
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شـود،  زبان گويا در برابر زبان کودکي که هنوز به حد سخن گفتن نرسيده است، قصاص مي_ ٤١٢ماده 

. مگرآن كه الل بودن کودک ثابت شود

شـود و درقصـاص آن،   اگر كسي دندان ديگري را بشکند يا بكند، به قصـاص محکـوم مـي   _ ٤١٣ماده 

.رعايت تساوي در محل دندان، الزم است

، دندان سـالمي بـه جـاي    اگر دندان كسي توسط ديگري كنده شود، چنانچه تا زمان قصاص_ ٤١٤ماده 

و ارش جراحت و مدتي كـه  » عزيراتت«شود و به تعزير مقرر در کتاب پنجم آن برويد، مرتکب قصاص نمي

اگـر دنـدان جديـد معيـوب باشـد، مرتکـب افـزون        . شـود عليه بدون دندان بـوده اسـت محكـوم مـي    مجني

عليـه کـودک باشـد، صـدور     اگر مجنـي . شودهاي مذکور، به پرداخت ارش عيب نيز محكوم ميبرمحكوميت

در صورت رويش دندان يكصدم ديه پرداخـت  و افتدحكم به مدت متعارف براي روييدن دندان به تأخير مي

عليه دراين مدت فوت كند، مرتکب افزون بـر تعزيـر مـذکور، بـه پرداخـت ديـه محكـوم        اگر مجني. شودمي

.شودمي

عليه بين قصاص دنـدان  عليه غيرشيري باشد، مجنياگر دندان مرتکب، شيري و دندان مجني_ ٤١٥ماده 

. رشيري در مرتکب، مختار استشيري و تأخير قصاص تا رويش دندان غي

عليـه  ، چيزي برعهدة مجنـي عليه پس از اجراي قصاص يا گرفتن ديه برويداگر دندان مجني_ ٤١٦ماده 

كه مجني عليه، ديه را به تصالح گرفته باشدكه در ايـن صـورت   شود مگر ايننيست و ديه نيز بازگردانده نمي

.ديه مسترد و مجني عليه ، مستحق ارش است

. عليه حق قصاص دوبارة آن را ندارداگر دندان مرتکب، پس از اجراء قصاص برويد، مجني_ ٤١٧ده ما

اجراء قصاص_ بخش چهارم

مواد عمومي_ فصل اول

. امر يا نمايندة او الزم استدر اجراء قصاص، اذن ولي_ ٤١٨ماده 

اجراء و رعايت حقوق صاحب امر در اجراء قصاص، براي نظارت بر صحتاستيذان از ولي_ ٤١٩ماده 

حق قصاص و اطراف ديگر دعوا است و نبايد مراسم استيذان، مانع از امكان استيفاء قصاص توسط صـاحب  

. حق قصاص و محروم شدن او از حق خود شود

، عليه است که در صورت مـرگ آنـان  دم و مجنياجراي قصاص و مباشرت در آن، حق ولي_ ٤٢٠ماده 

شود و بايد پس از استيذان از مقام رهبري، از طريـق واحـد اجـراي احکـام     شان منتقل مياين حق به ورثة اي

.گيردکيفري مربوط انجام 

اگر صاحب حق قصاص، بر خالف مقررات اقدام به قصاص کند، به تعزير مقـرر در کتـاب   _ ٤٢١ماده 

. شودپنجم اين قانون محكوم مي
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او حق قصاص مرتکب را ندارد و اگـر کسـي بـدون اذن    ي عليه يا ولهيچ كس غير از مجني_ ٤٢٢ماده 

.آنان او را قصاص كند، مستحق قصاص است

در هر حق قصاصي همة صاحبان آن، مستقالً داراي حق قصاص هستند؛ لکن هـيچ يـك از   _ ٤٢٣ماده 

ر افـراد  در صـورتي کـه،  بـدون اذن و موافقـت ديگـ     . آنان در مقام استيفاء نبايد حق ديگران را از بـين ببـرد  

. خواهان قصاص، مبادرت به استيفاء قصاص كند ضامن سهم دية ديگران خواهد بود

در هر حق قصاصي اگر بعضي از صاحبان آن، خواهان ديـه باشـند يـا از قصـاص مرتکـب      _ ٤٢٤ماده 

، کسي که خواهان قصاص است بايد نخست سهم دية ديگران را در صورت گذشت، بـه  گذشت كرده باشند

.و در صورت درخواست ديه، به خود آنان بپردازدمرتکب 

در هر حق قصاصي، اگر بعضي از صاحبان آن، غائب باشند و مدت غيبت آنان كوتاه باشـد  _ ٤٢٥ماده 

افتد و اگر غيبت طوالني باشد و يا اميدي بـه بازگشـتن آنـان نباشـد     صدور حكم تا آمدن غائب به تعويق مي

گيرد و چنانچه زمان بازگشت معلـوم نباشـد مقـام    به جاي آنان تصميم ميمقام رهبري به عنوان ولي غائب، 

نمايـد،  رهبري براي آنها پس از گذشت زمان كوتاه و قبل از طوالني شدن زمـان غيبـت اتخـاذ تصـميم مـي     

، گذشت كنند ، قصاص كنند و اگر حاضرانتوانند پس از تأمين سهم غائبان در دادگاهکساني که حاضرند، مي

، خواهـان قصـاص   او مصالحه نمايند، حق قصاص غائبان محفوظ است و اگر آنان پس از حاضر شـدن يا با

انـد، بـه مرتکـب    اند يـا بـا مرتکـب مصـالحه كـرده     ، بايد نخست سهم دية كساني را كه گذشت نمودهباشند

.بپردازند و سپس قصاص كنند

تواند افزون بر قصـاص،  ق قصاص نمياگر زني بر مردي عمداً جنايتي وارد کند، صاحب ح_ ٤٢٦ماده 

.تفاوت دية مرد نسبت به زن را مطالبه كند

عليـه كمتـر از ديـه آن در    در موارد ثبوت حق قصاص، اگر دية جنايت وارد شده بـر مجنـي  _ ٤٢٧ماده 

تواند قصاص را اجراء كند كه نخست فاضل ديه را بـه او  مرتکب باشد، صاحب حق قصاص در صورتي مي

بدون پرداخت آن اجراء قصاص جايز نيست و در صورت مخالفت و اقدام به قصـاص، افـزون بـر    بپردازد و 

.شودالزام به پرداخت فاضل ديه، به مجازات مقرر در کتاب پنجم اين قانون محکوم مي

در مواردي كه صاحب حق قصاص براي اجراء قصـاص بايـد بخشـي از ديـه را بـه ديگـر       _ ٤٢٨ماده 

، پرداخت آن بايد پيش از قصاص صورت گيرد و در صـورت تخلـف صـاحبِ    ازدصاحبان حق قصاص بپرد

، افزون بر پرداخت دية مذکور، به مجازات مقرر در  کتاب پنجم ايـن قـانون محکـوم    حقِ قصاص از اين امر

. شودمي

دار را جريحـه ميرا بر هم زده يا احساسات عمومي، نظم و امنيت عمودر مواردي كه جنايت_ ٤٢٩ماده 

کند و مصلحت در اجراء قصاص بوده، لكن خواهان قصاص تمكن از پرداخت فاضـل ديـه يـا سـهم ديگـر      

صاحبان حق قصاص را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تأييـد رئـيس قـوة قضـائيه، مقـدار مـذکور از       

. شودالمال پرداخت ميبيت
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صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه در مواردي كه محكوم به قصاص، در زندان است و_ ٤٣٠ماده 

، مرتكب يا به علّت ناتواني در پرداخت فاضل ديه يا به جهت انتظار براي بلوغ يا افاقة ولي دم يا مجني عليه

، مـدت  ، دادگـاه صـادر كننـدة حكـم    عليه از اين امـر است، با شكايت محكومرا در وضعيت نامعين رها كرده

کند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصالحه يا ص اعالم ميمناسبي را مشخص و به صاحب حق قصا

تواند پس از تعيين تعزير بر اسـاس  ، دادگاه ميدر صورت عدم اقدام او در اين مدت. اجراء قصاص اقدام کند

كتاب پنجم اين قانون و گذشتن مدت زمان آن با اخذ وثيقة مناسب و تأييد رئيس حوزة قضائي و رئيس كل 

.استان، تا تعيين تكليف از سوي صاحب حق قصاص، مرتكب را آزاد كنددادگستري 

، طلبـي از مرتکـب   ، اگر مقتول يا صـاحب حـق قصـاص   در موارد لزوم پرداخت فاضل ديه_ ٤٣١ماده 

، هرچند بدون رضايت مرتکب، به عنوان فاضـل ديـه، قابـل    ، طلب مذكور با رضايت صاحب آنداشته باشد

.محاسبه است

، متعلـق بـه قصـاص شـونده اسـت و او      فاضل ديه يا سهم پرداختي شركاء از ديـة جنايـت  _ ٤٣٢ماده 

تواند آن را به صاحب حق قصاص يا شركاء خود ببخشد و يا هر نوع تصرف مالكانة ديگري در آن انجام مي

. دهد؛ لكن اگر آن را دريافت كرده باشد و قصاص صورت نگيرد، بايد آن را برگرداند

عليهي که پيش از استيفاء حقِ قصاصِ فوت کـرده اسـت، بـراي    هرگاه تركة مقتول يا مجني_٤٣٣ماده 

، بدون اداء يا تضمين آن ديون، حق اسـتيفاء قصـاص را دارد؛   اداء ديون او کافي نباشد، صاحب حق قصاص

ـ  ديل شـود،  لكن حق گذشت مجاني، بدون اداء يا تضمين ديون را ندارد و اگر به هر علّت، قصاص به ديه تب

.بايد در اداي ديون مذکور صرف شود

عليه يا همة اولياء دم، پيش از قصاص يا در حين اجـراء آن، از قصـاص مرتکـب    اگر مجني_ ٤٣٤ماده 

، شود و آنان ضامن خساراتي که در حين اجراء قصاص به مرتكـب رسـيده  گذشت کنند، قصاص متوقف مي

مصالحه کنند، خواهان قصاص بايد پيش از اجراء قصاص، سـهم  نيستند و اگر برخي از آنان گذشت کرده يا 

.آنها را، حسب مورد، به آنان يا مرتکب بپردازد

، به تحويل وي الـزام  هرگاه کسي فردي را که مرتکب جنايت عمدي شده است فراري دهد_ ٤٣٥ماده 

بين رفتن يکي از منـافع آن  اگر در موارد قتل و جنايت بر عضو که منجر به قطع يا نقص عضو يا از. شودمي

شده است، بازداشت او مؤثر در حضور مرتكب يا الزام فراري دهنده به احضار مرتکب باشد، دادگاه بايـد بـا   

مطالبة صاحب حق قصاص، تا زمان دستگيري مرتکب، فراري دهنده را بازداشت کند و اگر مرتکب پـيش از  

شـود  دهنده آزاد ميب حق قصاص رضايت دهد، فراريدستگيري بميرد يا دستگيري وي متعذر شود يا صاح

تواند در صـورت  فـوت مرتکـب يـا تعـذر      و صاحب حق قصاص در همة موارد قصاص نفس و عضو، مي

توانـد بـه   فراري دهنـده  پـس از پرداخـت ديـه مـي     . دستگيري او، ديه را از اموال وي يا فراري دهنده بگيرد

.مرتکب رجوع كند

نايت عمدي، به علّت فوت، كشته شدن، خودكشي يا عدم امكـان دسترسـي بـه    هرگاه در ج_ ٤٣٦ماده 

مرتكب به سبب فرار و مانند آن، دسترسي به او ممکن نباشد با درخواست صاحب حق، دية جنايت از اموال 
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چنانچه پس از اخـذ  . المال پرداخت خواهدشدمرتکب پرداخت خواهد شد و در صورت نداشتن مال از بيت

به مرتکب ممکن شود درصـورتي کـه اخـذ ديـه بـه جهـت گذشـت از قصـاص نبـوده باشـد           ديه دسترسي

.قصاص براي او محفوظ است لکن بايد قبل از قصاص ديه گرفته شده را برگرداندحق

اجراء قصاص نفس_ فصل دوم

و رساند، جايز اسـت هاي متعارف، كه كمترين آزار را به قاتل ميقصاص نفس فقط به شيوه_ ٤٣٧ماده 

.مثله كردن او پس از قصاص، ممنوع و موجب ديه و تعزير مقرر در کتاب پنجم اين قانون است

اگـر  . زن حامله، كه محكوم به قصاص نفس است، نبايد پيش از وضع حمل قصـاص شـود  _ ٤٣٨ماده 

پس از وضع حمل نيز بيم تلف طفل باشد، تا زماني كه حفظ حيات طفـل تـأمين شـود، قصـاص بـه تـأخير       

.افتدمي

دم محفـوظ اسـت؛   اگر پس از اجراي قصاص نفس، قاتل زنده بماند، حق قصاص براي ولي_ ٤٣٩ماده 

اي که جايز نيست، قصاص کرده باشد، در صورتي که قاتل آسيب ببيند، مشـروط بـه   لكن اگر وي را به گونه

و حـق قصـاص   دم، قاتل حق قصاص عضـو او را دارد  شرايط قصاص عضو، از جمله، عدم خوف تلف ولي

دم باقي است ولي قبل از اجراي قصاص نفس قاتل بايد حق خود را استيفاء، مصـالحه يـا   نفس نيز براي ولي

اگر قاتل بـراي فـرار   . دم نخواهد دوباره قصاص کند، قاتل حق قصاص او را نداردگذشت كند لكن اگر ولي

دم از ايـن امـر، دادگـاه    کايت ولـي از قصاص نفس حاضر به گذشت، مصالحه و استيفاء حق خود نشود با ش

کند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصـالحه يـا مطالبـة    مدت مناسبي را مشخص و به قاتل اعالم مي

دم بـه تعزيـر مقـرر در قـانون محکـوم      در صورت عدم اقدام او در اين مدت، ولـي . قصاص عضو اقدام کند

.گرددشود و با مطالبة او قصاص نفس اجراء ميمي

اجراء قصاص عضو_ فصل سوم

ابزار قطع و جرح درقصاص عضو بايد تيز، غيرآلوده و مناسـب بـا اجـراء قصـاص باشـد و      _ ٤٤٠ماده 

اگر مرتکب بيمار بوده يـا  . ايذاء مرتكب، بيش از مقدار جنايت او ممنوع و موجب تعزير مقرر در قانون است

، در صـورت  بيم سرايت به نفس يا صدمة ديگـر باشـد  ، اي باشد كه در قصاصگونهشرايط زمان و مكان به 

، قصـاص بـه   در غير اين صورت، تا بر طرف شدن بـيم سـرايت  . شود، موانع رفع و قصاص اجراء ميامکان

.افتدتأخير مي

توان فوراً اجراء كرد لكن  اگر علم بـه سـرايت وجـود نداشـته باشـد و      قصاص عضو را مي_ ٤٤١ماده 

از آن، جنايت سرايت كند و سرايت پديد آمده، عمدي محسـوب شـود، مرتكـب    قصاص اجراء شود و پس

دم بايـد، ديـة  شود؛ لكن پيش از اجراي قصاص نفس ولـي حسب مورد، به قصاص نفس يا عضو محكوم مي

، جنايتي را كه به عنوان قصاص عضو بر مرتكب وارد شـده اسـت، بـه او بپـردازد و اگـر سـرايت پديدآمـده       
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شود و دية شود، مرتكب به دية جنايتي که به وسيلة سرايت، پديدآمده است، محكوم ميغيرعمدي محسوب

.شودمقداري که قصاص شده است کسر نمي

گيري شـود و  براي رعايت تساوي قصاص عضو با جنايت، بايد حدود جراحت كامالً اندازه_ ٤٤٢ماده 

.برطرف گرددهر چيزي كه مانع از استيفاء قصاص يا موجب ازدياد آن باشد،

اگر مرتكب به سبب حركت يا غيرآن، موجب شود كه قصاص بيش از جنايت انجام شـود،  _ ٤٤٣ماده 

قصاص كننده ضامن نيست و اگر قصاص كننده يا فرد ديگري موجب زياده باشد، حسب مورد، بـه قصـاص   

.شوديا ديه محكوم مي

جراء قصـاص، پـيش يـا پـس از وضـع      اگر زن حامله، محكوم به قصاص عضو باشد و در ا_ ٤٤٤ماده 

. افتدحمل، بيم تلف يا آسيب بر طفل باشد، قصاص تا زماني که بيم مذکور بر طرف شود، به تأخير مي

حس كـردن عضـو   هوش كردنش يا بي قصاص كردن مرتكب در جنايت بر عضو، بدون بي_ ٤٤٥ماده 

. عليه اتفاق افتاده باشدحسي عضو مجنيا بيهوشي يعليه است، مگراين كه جنايت درحال بياو، حق مجني

.حس كردن عضو او پس از اجراء قصاص جايز استهوش كردن مرتكب و بيمداوا و بي_ ٤٤٦ماده 

عليه قسـمت جـدا شـده را    اگر شخصي همه يا مقداري از عضو ديگري را قطع كند ومجني_ ٤٤٧ماده 

. شودپيوند بزند، قصاص ساقط نمي

.دشحذف_٤٤٨ماده 

در کليه مواردي که در اين بخش به کتـاب پـنجم ايـن قـانون ارجـاع داده شـده اسـت، در        _ ٤٤٩ماده 

اين قانون و در ساير جنايات عمدي مجـازات مقـرر در   )٦١٢(خصوص قتل عمدي مجازات مندرج در ماده

.اين قانون اعمال خواهد شد) ٦١٤(ماده

ديات_ كتاب چهارم
مواد عمومي_ بخش اول

تعريف ديه و موارد آن_ صل اولف

ديه مقدر، مال معيني است كه در شرع مقدس به سبب جنايت غيرعمدي بر نفس، عضو يـا  _ ٤٥٠ماده 

. منفعت، يا جنايت عمدي در مواردي كه به هر جهتي قصاص ندارد، مقرر شده است

با لحاظ نـوع و كيفيـت   ارش، ديه غيرمقدر است كه ميزان آن در شرع تعيين نشده و دادگاه_ ٤٥١ماده 

عليه و ميزان خسارت وارده با در نظر گرفتن ديه مقـدر و بـا جلـب نظـر     جنايت و تأثير آن بر سالمت مجني

كـه در ايـن   مقررات ديه مقدر در مورد ارش نيز جريـان دارد، مگـر ايـن   . كندكارشناس ميزان آن را تعيين مي

.قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد
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عمدي، خطاي محض و جنايت عمدي كه قصـاص در آن جـايز يـا ممكـن     جنايت شبهدر_ ٤٥٢ماده 

شود، مگر به نحو ديگري مصالحه شـده  نيست، در صورت درخواست مجني عليه يا ولي دم ديه پرداخت مي

.باشد

در صورتي كه قاتل از ورثه مقتول باشد چنانچه قتل عمدي باشد از امـوال و ديـة مقتـول و    _ ٤٥٣ماده 

در موارد فقدان وارث ديگر، ولي امـر، وارث  . بردعمدي باشد از ديه وي ارث نميرتي كه خطا يا شبهدر صو

.خواهد بود

ضمان ديه_ فصل دوم

عليه يا ولي دم بوده و داراي احكام و آثـار مسـؤوليت   ديه، حسب مورد حق شخصي مجني_ ٤٥٤ماده 

.گرددالحه، ابراء و تهاتر بري نميذمة مرتكب جز با پرداخت ديه، مص. مدني يا ضمان است

.جز بستگان مادريبرند، بهاالرث از ديه مقتول نيز ارث ميورثة مقتول به نسبت سهم_ تبصره

نحو اشتراك مرتكب جنايت موجب ديه گردند، حسب مورد هريك هرگاه دو يا چند نفر به_ ٤٥٥ماده 

.ديه خواهند بودطور مساوي مكلف به پرداختاز شركاء يا عاقله آنها به

.حذف شد_ ٤٥٦ماده 

راههاي اثبات ديه_ فصل سوم

.ادله اثبات ديه، عالوه بر قسامه، همان ادله اثبات ديون و ضماني مالي است_ ٤٥٧ماده 

شرح مقرر در باب قصاص، با قسم پنجاه مرد و قتـل غيرعمـدي،   قتل عمدي موجب ديه، به_ ٤٥٨ماده 

.شودا درصورت حصول لوث و فقدان ادله ديگر، اثبات ميپنج مرد، تنهوبا قسم بيست

در جنايت بر اعضاء و منافع، اعم از عمدي و غيرعمـدي، درصـورت لـوث و فقـدان ادلـه      _ ٤٥٩ماده 

لكـن حـق   . تواند با اقامه قسامه، جنايت مورد ادعـاء را اثبـات و ديـة آن را مطالبـه كنـد     عليه ميديگر، مجني

:شودقصاص با آن ثابت نمي

.شش قسم در جنايتي كه ديه آن به مقدار ديه كامل است_ ١

.پنج قسم در جنايتي كه ديه آن سه چهارم ديه كامل است_ ٢

.چهار قسم در جنايتي كه ديه آن دو سوم ديه كامل است_ ٣

.سه قسم در جنايتي كه ديه آن يك دوم ديه كامل است_ ٤

.مل استدو قسم در جنايتي كه ديه آن يك سوم ديه كا_ ٥

.يك قسم در جنايتي كه ديه آن يك ششم ديه كامل يا كمتر از آن است_ ٦

عليـه، خـواه مـرد باشـد     در مورد هريك از بندهاي فوق، درصورت نبودن نفرات الزم، مجنـي _ ١تبصره

.تواند به همان اندازه قسم را تكرار كندخواه زن، مي
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، بيش از مقدار مقـرر در آن بنـد و كمتـر از مقـدار     در هريك از موارد فوق، چنانچه مقدار ديه_ ٢تبصره

. مقرر در بند قبلي باشد، رعايت نصاب بيشتر الزم است

عليـه بـا قسـامه تبرئـه     الذكر اقامه قسـامه نكنـد، مـدعي   در صورتي كه مدعي به ترتيب فوق_ ٤٦٠ماده 

.شودمي

.مقررات سوگند در قسامه همان مقررات باب قصاص است_ ٤٦١ماده 

عليه يا ولي او مدعي زوال يا نقصان منفعت عضو شود، شده مجنيهرگاه در اثر جنايت واقع_ ٤٦٢ماده

درصورت لوث و عدم دسترسي به كارشناس مورد وثوق و عدم امكان آزمايش و اختبار موجب علـم، ادعـاء   

.شودعليه يا ولي او با قسامه به ترتيبي كه ذكر شد، اثبات ميمجني

عليه يا ولي او نسبت به بازگشت تمام يا بخشي از منفعـت  تالف ميان مرتكب و مجنيدر اخ_ ٤٦٣ماده 

عليه يا ولـي او بـا سـوگند مقـدم اسـت و      زايل شده يا نقصان يافته، درصورت فقدان دليل اثباتي، قول مجني

.رسدنوبت به اجراء قسامه نمي

شـده تعيـين   راي بازگشت منفعت زايـل كه كارشناس مورد وثوق بميعليه در اياهرگاه مجني_ ٤٦٤ماده 

نموده است فوت نمايد و مرتكب، مدعي بازگشت منفعت قبل از وفات بوده و اولياء ميت، منكـر آن باشـند،   

در صورتي كه مرتكب نتواند ادعاء خود را ثابت كند، قول اولياء با سوگند مقدم خواهد بود و نوبت به اجراء 

.از اولياء سوگند بخورند، ديه نسبت به سهم آنان ثابت خواهد شدرسد و چنانچه تنها برخيقسامه نمي

مسؤول پرداخت ديه_ فصل چهارم

.عمدي برعهده خود مرتكب استديه جنايت عمدي و شبه_ ٤٦٥ماده 

كه جنايت با اقرار مرتكب ثابـت شـود برعهـده خـود مرتكـب      ديه خطاء محض در صورتي_ ٤٦٦ماده 

.است

قرار مرتكب به جنايـت خطـايي، عاقلـه اظهـارات او را تصـديق نماينـد، عاقلـه        هرگاه پس از ا_ تبصره

.مسؤول پرداخت ديه خواهد بود

در موارد ثبوت اصل جنايت با شهادت، علم قاضي يا قسامه، اگـر مرتكـب مـدعي خطـائي     _ ٤٦٧ماده 

شود و ديه بر عهدة ته ميبودن آن گردد و عاقله خطاء بودن جنايت را انكار نمايد، قول عاقله با سوگند پذيرف

.مرتكب است و چنانچه عاقله از اتيان قسم نكول كند با قسم مدعي، عاقله مكلف به پرداخت ديه است

در صورتي كه برخي از افراد عاقله سوگند ياد نمايند، از پرداخت ديه معاف شده و سـهم آنهـا   _ تبصره

.وسيله مرتكب پرداخت خواهد شدبه

.سازد نيستلف به پرداخت دية جنايتهايي كه شخص بر خود وارد ميعاقله، مك_ ٤٦٨ماده 

.عاقله تنها مكلف به پرداخت ديه خطاء محض است_ ٤٦٩ماده 
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عاقله، مكلف به پرداخت دية جنايتهاي كمتر از موضحه نيست، هرچند مرتكـب، نابـالغ يـا    _ ٤٧٠ماده 

.مجنون باشد

صدمات متعددي بر يك يا چند عضو وارد آيد، مـالك  هرگاه در اثر يك يا چند ضربه خطايي،_ تبصره

طور جداگانه است و براي ضمان عاقله، رسيدن ديه مجموع آنها به رسيدن به ديه موضحه، ديه هر آسيب، به

.ديه موضحه كافي نيست

ترتيـب طبقـات   پدر، پسر و بستگان ذكور نسبي پدري و مادري يا پدري به: عاقله عبارتند از_ ٤٧١ماده 

صورت مساوي مكلف به پرداخـت ديـه خواهنـد    توانند ارث ببرند بههمه كساني كه در زمان فوت مي. ثار

.بود

عاقله در صورتي مسؤول است كه عالوه بر داشتن نسب مشروع، عاقـل، بـالغ و در مواعـد    _ ٤٧٢ماده 

. پرداخت اقساط ديه،  تمكن مالي داشته باشد

عاقله نباشد، يا عاقله او به دليل عدم تمكن مالي نتواند ديه را در صورتي كه مرتكب، داراي _ ٤٧٣ماده 

در ايـن  . شـود المال پرداخـت مـي  در مهلت مقرر بپردازد، ديه توسط مرتكب ودر صورت عدم تمكن از بيت

.مورد فرقي ميان ديه نفس و غير آن نيست

كند، سي كه در ايران زندگي ميهرگاه فرد ايراني از اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اسا_ ٤٧٤ماده 

دار پرداخت ديه است، لكن در صورتي كـه تـوان پرداخـت    مرتكب جنايت خطاء محض گردد، شخصاً عهده

شود و اگر با مهلت مناسـب نيـز قـادر بـه پرداخـت نباشـد،       ديه را نداشته باشد، به او مهلت مناسب داده مي

.شودمعادل ديه توسط دولت پرداخت مي

.ذف شدح_ ٤٧٥ماده 

در مواردي كه اصل جنايت ثابت شود لكن نوع آن اثبات نشـود ديـه ثابـت و پرداخـت آن     _ ٤٧٦ماده 

.برعهده مرتكب خواهد بود

هرگاه مأموري در اجراء وظايف قانوني، عملي را مطابق مقررات انجام دهد و همـان عمـل   _ ٤٧٧ماده 

.خواهد بودالمال موجب فوت يا صدمه بدني كسي شود، ديه برعهده بيت

و يـا هـر مكـان    ميهرگاه شخصي با علم به خطر يا از روي تقصـير، وارد منطقـه ممنوعـه نظـا    _ تبصره

ديگري كه ورود به آن ممنوع است، گردد و مطابق مقررات، هدف قرار گيرد، ضمان ثابت نخواهد بـود و در  

.شودلمال پرداخت مياصورتي كه از ممنوعه بودن مكان مزبور آگاهي نداشته باشد، ديه از بيت

گـردد و اگـر   عمد  بر جاني است ليكن اگر فرار كند، ديه از مال او أخذ مـي ديه عمد و شبه_ ٤٧٨ماده 

شـود و اگـر بسـتگاني نداشـت يـا      فاالقرب گرفته ميمال نداشته باشد از بستگان نزديك او با رعايت االقرب

.شودالمال پرداخت ميتمكن نداشتند، ديه از بيت

عمد، مسؤوليت پرداخت ديه بر عهده مرتكب در جنايات مادون قتل، درصورت عمد و شبه_ ٤٧٩ه ماد

المـال مكلـف بـه    باشد و در صورت عدم دسترسي به او مانند ساير ديون با وي رفتار خواهد شد و بيـت مي
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قلـه  پرداخت نخواهد بود و در خطاي محض عاقله مسؤول پرداخت است و در صورت عدم دسترسي بـه عا 

.شودالمال پرداخت مييا عدم تمكن آنها از بيت

در صورت فوت مرتكب در مواردي كه خود وي مسـؤول پرداخـت ديـه اسـت، ديـه تـابع       _ ٤٨٠ماده 

.احكام ساير ديون متوفي خواهد بود

در موارد علم اجمالي به ارتكاب جنايت توسط يك نفر از دو يا چنـد نفـر معـين، چنانچـه     _ ٤٨١ماده 

.شودالمال پرداخت ميرتكب ممكن نباشد، درصورت حصول لوث، ديه از بيتتعيين م

عليه يا اولياء دم در مراجعه به هر يك و اخذ هرگاه منشأ علم اجمالي اقرار متهمان باشد، مجني_ تبصره

.ديه از آنها مخيرند، خواه جنايت عمدي باشد، خواه غيرعمدي و خواه قتل باشد، خواه غير آن

.حذف شد_٤٨٢ماده 

اي كشته يا مصدوم شود و جنايت، مستند به برخي از رفتارهـا  هرگاه كسي در اثر رفتار عده_ ٤٨٣ماده 

.طور مساوي بپردازندباشد و مرتكب هر رفتار مشخص نباشد، همة آنها بايد ديه نفس يا ديه صدمات را به

ين از اطـراف علـم اجمـالي بـا     در موارد تحقق لوث و امكان اثبات جنايت عليه شخصي مع_ ٤٨٤ماده 

.قسامه، طبق مقررات قسامه عمل خواهد شد

عليه يا اولياء دم ادعاءكنند كه مرتكب شخصي نامعين از دو يا چنـد نفـر معـين    هرگاه مجني_ ٤٨٥ماده 

با اجراء قسامه بر مجرم بودن يكـي از آنهـا،   . تواند اقامه قسامه نمايداست، درصورت تحقق لوث، مدعي مي

.ب به علم اجمالي مشخص شده و مفاد مواد فوق اجراء خواهد شدمرتك

در موارد علم اجمالي به انتساب جنايت به يكـي از دو يـا چنـد نفـر وعـدم امكـان تعيـين        _ ٤٨٦ماده 

.شودمرتكب، چنانچه جنايت، عمدي باشد قصاص ساقط و حكم به پرداخت ديه مي

كند سپس شخص ديگري اقـرار كنـد كـه مرتكـب     هرگاه كسي اقرار به جنايت موجب ديه_ ٤٨٧ماده 

همان جنايت شده است و علم تفصيلي به كذب يكي از دو اقرار نباشد مدعي مخير است فقط از يكـي از آن  

.دو مطالبه ديه كند

عليه برسـد  در موارد وقوع قتل و عدم شناسايي قاتل كه با تحقق لوث نوبت به قسامه مدعي_ ٤٨٨ماده 

شود و در غير موارد لوث چنانچه نوبت به سـوگند مـتهم   المال پرداخت ميكند، ديه از بيتو او اقامة قسامه

.شودالمال پرداخت ميبرسد و طبق مقررات بر عدم انجام قتل سوگند بخورد، ديه از بيت

.حذف شد_ ٤٨٩ماده 

.حذف شد_ ٤٩٠ماده 

المـال  ر ازدحام کشته شود ديه از بيتاگر شخصي به قتل برسد و قاتل شناخته نشود يا بر اث_ ٤٩١ماده 

.شودميپرداخت 

مهلت پرداخت ديه_ فصل پنجم
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نحـو ديگـري   كـه بـه  ترتيب زير است، مگر اينمهلت پرداخت ديه، از زمان وقوع جنايت به_ ٤٩٢ماده 

:تراضي شده باشند

در عمد موجب ديه، ظرف يك سال قمري؛) الف

عمد، ظرف دو سال قمري؛در شبه) ب

.در خطاي محض، ظرف سه سال قمري)ج

كننده در بين مهلتهاي مقرر نسبت به پرداخت تمام يا قسمتي از ديه اقدام نمايد، هرگاه پرداخت_ تبصره

.له مكلف به قبول آن استمحكوم

عمـدي،  كننده بايد ظرف هر سال، يك سوم ديه و در شـبه درجنايت خطاي محض،پرداخت_ ٤٩٣ماده 

.ه را بپردازدظرف هر سال نصف دي

كننده بخواهد هر يك از انواع ديه را پرداخـت نمايـد و يـا پرداخـت     درصورتي كه پرداخت_ ٤٩٤ماده 

كه بر يـك مبلـغ قطعـي توافـق     صورت اقساطي باشد، معيار، قيمت زمان پرداخت خواهد بود، مگر آنديه به

.شده باشد

عليه بر گرفتن ديه توافق شـده  دم يا مجنيدر مواردي كه بين مرتكب جنايت عمدي و اولياء_ ٤٩٥ماده 

.لكن مهلت پرداخت آن مشخص نشده باشد، ديه بايد ظرف يك سال از حين تراضي پرداخت گردد

موجبات ضمان_ فصل ششم

جنايت درصورتي موجب قصاص يا ديه خواهد بود كه نتيجه حاصل شده مستند بـه رفتـار   _ ٤٩٦ماده 

.نحو مباشرت انجام شود يا به تسبيب يا به اجتماع آنهاكه بهمرتكب باشد، اعم از آن

وجود فاصله زماني، ميان رفتار مرتکب و نتيجه ناشي از آن، مانع از تحقق جنايـت نيسـت؛   _ ٤٩٧ماده 

حكم اين . مانند فوت ناشي از انتقال عامل بيماري كشنده، كه حسب مورد موجب قصاص يا ديه خواهد بود

.د كليه جرائم جاري استماده و ماده قبل در مور

.مباشرت آن است كه جنايت مستقيماً توسط خود مرتكب واقع شده باشد_ ٤٩٨ماده 

دهد موجب تلف يا صدمه بدني گردد، ضـامن ديـه   هرگاه پزشك در معالجاتي كه انجام مي_ ٤٩٩ماده 

ز معالجـه برائـت گرفتـه    كه عمل او مطابق مقررات پزشكي و موازين فني باشد يا اين كه قبل ااست، مگر آن

دليل نابالغ يـا مجنـون بـودن او، معتبـر     باشد و مرتكب تقصيري هم نشود و چنانچه أخذ برائت از مريض به

دليل بيهوشي و ماننـد آن ممكـن نگـردد، برائـت از ولـي مـريض تحصـيل        نباشد و يا تحصيل برائت از او به

.شودمي

علم و عمل براي وي ضمان وجود ندارد هرچنـد  در صورت عدم قصور يا تقصير پزشك در_ ١تبصره 

.برائت أخذ نكرده باشد
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در مـوارد  . ولي بيمار، اعم از ولي خاص است مانند پدر و ولي عام كـه مقـام رهبـري اسـت    _ ٢تبصره 

فقدان يا عدم دسترسي به ولي خاص، رئيس قوه قضائيه بـا اسـتيذان از مقـام رهبـري و تفـويض اختيـار بـه        

.نمايدطه نسبت به اعطاء برائت به طبيب اقدام ميدادستانهاي مربو

نمايـد،  پزشك در معالجاتي كه دستور انجام آن را به مريض يا پرستار و مانند آن صادر مـي _ ٥٠٠ماده 

.كه مطابق ماده قبل عمل نمايددرصورت تلف يا صدمه بدني ضامن است مگر آن

ند كه دستور اشتباه بوده و موجب صـدمه و تلـف   در موارد مزبور، هرگاه مريض يا پرستار بدا_ ١تبصره

باشد و با وجود اين به دستور عمل كند، پزشك ضامن نخواهد بود بلكه صدمه و خسارت مستند به خود مي

.مريض يا پرستار خواهد بود

.شودعمل مي) ٤٩٩(ـ در قطع عضو يا جراحات ايجاد شده در معالجات پزشكي طبق ماده٢تبصره

موارد ضروري كه تحصيل برائت ممكـن نباشـد و پزشـك بـراي نجـات مـريض، طبـق        در _ ٥٠١ماده 

.مقررات اقدام به معالجه نمايد، كسي ضامن تلف يا صدمات وارده نيست

گردد به نحوي از انحاء موجب جنايت هرگاه شيئي كه توسط انسان با وسيله نقليه حمل مي_ ٥٠٢ماده 

.كننده ضامن ديه استگردد حمل

اختيار فرار كند يا بدون اختيـار  هرگاه كسي ديگري را بترساند و آن شخص در اثر ترس بي_ ٥٠٣ماده 

حركتي از او سر بزند كه موجب ايراد صدمه بر خودش يا ديگري گردد، ترساننده حسب تعـاريف جنايـات   

.عمدي و غيرعمدي مسؤول است

كـه در اثـر   كسي نباشد، مانند ايـن در مواردي كه جنايت يا هر نوع خسارت ديگر مستند به_ ٥٠٤ماده 

.علل قهري واقع شده باشد، ضمان منتفي است

هرگاه كسي به روي شخصي سالح بكشد يا حيواني مانند سگ را به سـوي او برانگيـزد يـا    _ ٥٠٥ماده 

گردد، مانند فرياد كشيدن يا انفجار صوتي انجام دهـد و بـر اثـر ايـن     هر كار ديگري كه موجب هراس او مي

ب شخص بميرد يا مصدوم گردد حسب مورد بر اساس تعاريف انواع جنايات به قصاص يا ديه محكوم ارعا

. خواهد شد

هرگاه كسي خود را از جاي بلندي پرت كند و بر روي شخصي بيافتد و سبب جنايت شود _ ٥٠٦ماده 

لـي از او سـر   بر اساس تعاريف انواع جنايت حسب مورد به قصاص يا ديه محكوم خواهد شد لكن اگـر فع 

علل قهري همچون طوفان و زلزله پرت شود و به ديگري بخورد و صـدمه بـه او وارد كنـد، كسـي     نزند و به

.ضامن نيست

شده هرگاه كسي ديگري را به روي شخص ثالثي پرت كند و شخص ثالث يا شخص پرت _ ٥٠٧ماده 

.عمدي خواهد بودجنايت شبهبميرد يا مصدوم گردد، درصورتي كه مشمول تعريف جنايت عمدي نگردد،
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اي كه با داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطمئن و رعايـت سـاير مقـررات در    هرگاه راننده_ ٥٠٨ماده 

كه حضورش در آن محل مجاز نيسـت،  كه قادر به كنترل وسيله نباشد و به كسيحال حركت است، در حالي

.رت راننده ضامن استصوبدون تقصير برخورد نمايد، ضمان منتفي و در غير اين 

در موارد فوق، هرگاه عدم رعايت برخي از مقررات رانندگي تأثيري در حادثـه نداشـته باشـد،    _ ١تبصره

.شده نباشد، راننده ضامن نخواهد بوداي كه تقصير مرتكب علت جنايت حاصلگونهبه

.استحكم مندرج در اين ماده در مورد وسايل و ابزارآالت ديگر نيز جاري _ ٢تبصره

هرگاه هنگام رانندگي به سبب حوادثي مانند واژگون شدن خودرو و يا برخورد آن با موانع، _ ٥٠٩ماده 

سرنشينان خودرو مصدوم يا تلف شوند در صورتي كه سبب حادثه، علل قهري همچون زلزله و سيل نبـوده  

ـ . و مستند به راننده باشد، راننده ضامن ديه است ه شـخص حقيقـي يـا حقـوقي     چنانچه وقوع حادثه مستند ب

.ديگري باشد آن شخص ضامن است

تسبيب در جنايت آن است كه كسي سبب تلف شدن يا مصدوميت ديگري را فراهم كنـد و  _ ٥١٠ماده 

شـد ماننـد   خود مستقيماً مرتكب جنايت نشود، به طوري كه در صورت فقدان رفتار او جنايت حاصـل نمـي  

.آسيب ببيندكه چاهي بكند و كسي در آن بيفتد وآن

هرگاه شخصي در معابر و اماكن عمومي يا ملك ديگري بدون اذن مالك، گودالي حفر كنـد  _ ٥١١ماده 

اي در آن قرار دهد و يا هر عملي انجام دهد كه سبب آسيب ديگري گردد، ضامن ديـه  اسـت   يا چيز لغزنده

.آن برخورد نمايدديده با علم به آن و امكان اجتناب، عمداً با كه فرد آسيبمگر اين

را در ملك خـويش يـا مكـاني كـه در     ) ٥١١(هرگاه شخصي يكي از كارهاي مذكور در ماده_ ٥١٢ماده 

كه شخصي را كه آگاه تصرف و اختيار اوست، انجام دهد و سبب آسيب ديگري گردد، ضامن نيست مگر اين

.به آن نيست به آنجا بخواندو به استناد آن، جنايتي به وي وارد گردد

ديده بدون اذن مالك يا با اذني كه قبل از انجام اعمـال مـذكور از مالـك    هرگاه شخص آسيب_ ١تبصره

كه صـدمه  گرفته، وارد شود و صاحب ملك از ورود او اطالع نداشته باشد، مالك ضامن نخواهد بود مگر اين

.شدانگاري در اطالع دادن و مانند آن مستند به مالك بايا تلف به علت اغراء، سهل

) ٥١١(ـ هرگاه كسي در ملك ديگري و بدون اذن او، مرتكب يكي از كارهـاي مـذكور در مـاده   ٢تبصره 

دار ديـه اسـت، مگـر    است، آسيب ببيند، مرتكب عهـده گردد و شخص ثالثي كه بدون اذن وارد آن ملك شده

كـه  مانند اين. ستكه بروز حادثه و صدمه مستند به خود مصدوم باشد كه دراين صورت مرتكب ضامن نياين

مرتكب عالمتي هشداردهنده بگذارد يا درب محل را قفل كند لكن مصـدوم بـدون توجـه بـه عالئـم يـا بـا        

.شكستن درب وارد شود

با رعايت مقررات قـانوني و نكـات ايمنـي عملـي بـه      ميهرگاه كسي در معابر يا اماكن عمو_ ٥١٣ماده 

.جنايت يا خسارت گردد، ضامن نخواهد بودمصلحت عابران انجام دهد و اتفاقاً موجب وقوع 
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هرگاه شخصي با انگيزه احسان و كمك به ديگري رفتاري را كه به جهت حفظ مال، جـان،  _ ٥١٤ماده 

عرض يا ناموس او الزم است، انجام دهد و همان عمل موجب صدمه و يا خسارت شود درصورت رعايـت  

.مقررات قانوني و نكات ايمني، ضامن نيست

كسي كه در ملك خود يا در مكان يا راهي كه توقف در آنجا مجـاز اسـت توقـف كنـد يـا      _ ٥١٥ماده 

وسيله نقليه خود يا هر شيء مجاز ديگري را در آنجا قرار دهد و شخصي بـا آنهـا برخـورد كنـد و مصـدوم      

ضـامن  گردد يا فوت كند ضامن نخواهد بود و چنانچه خسارتي بر او يا مالش وارد شده باشد، برخوردكننده 

.خواهد بود

هرگاه شخصي در محلهايي كه توقف در آنها مجـاز نيسـت، توقـف نمايـد يـا شـيء و يـا        _ ٥١٦ماده 

اي در آن قرار دهد و ديگري بدون توجه، به آنهـا در  حيواني را در اين قبيل محلها مستقر سازد يا چيز لغزنده

ند، شخص متوقف يا كسي كه آن شيء يا اثر برخورد يا لغزش مصدوم شود يا فوت كند يا خسارت مالي ببي

كه عـابر بـا وسـعت    باشد مگر آنحيوان را مستقر كرده يا راه را لغزنده كرده، ضامن ديه و ساير خسارات مي

گيـرد بلكـه   صورت نه فقط خسـارت بـه او تعلـق نمـي    راه و محل عمداً با آن برخورد كرده باشد كه در اين

.باشددار خسارت وارده نيز ميعهده

انـد،  طور مشكوكي از محل اقامتش فرا خوانده و بيرون بردههرگاه شخصي را كه شبانه و به_ ٥١٧ماده 

كه ثابت كند كه دعوت شده زنده است يا اگر فوت كرده كننده، ضامن ديه اوست مگر اينمفقود شود، دعوت

شده ديگري او را به قتل رسانده به مرگ عادي يا علل قهري بوده كه ارتباطي به او نداشته است يا اگر كشته 

همچنين است كسي كه با حيله يا تهديد يا هر طريـق ديگـري، كسـي را بربايـد و آن شـخص مفقـود       . است

.گردد

هرگاه پس از دريافت ديه، مشخص شود كه شخص مفقـود زنـده اسـت و يـا قاتـل شناسـايي       _ تبصره

نده شخص مفقود را عمداً كشته است قصاص كنگردد، ديه مسترد خواهد شد و چنانچه ثابت شود كه دعوت

.شودثابت مي

وجـود آيـد و موجـب آسـيب گـردد،      هرگاه در اثر علل قهري مانند سيل و زلزله مانعي بـه _ ٥١٨ماده 

كس ضامن نيست، گرچه شخص يا اشخاصي تمكن برطرف كردن آنها را داشته باشـند و اگـر سـيل يـا     هيچ

كن كسي آن را جايي نامناسب مانند جاي اول يا در جـاي بـدتري قـرار    مانند آن، چيزي را به همراه آورد ول

دار ديه است و اگر آن را از جاي نامناسب بـردارد و در جهـت مصـلحت    دهد كه موجب آسيب شود، عهده

.عابرين در جاي مناسبتري قرار دهد ضامن نيست

ه وضعيت به حالـت مناسـبتر   وجود آمده باشد تغييردهندهرگاه مانع مزبور توسط شخصي به _ ١تبصره 

.نيز ضامن نيست

گونـه حـوادث را برعهـده دارنـد،     افراد يا دستگاههايي كه مسؤوليت اصالح يا رفع آثـار ايـن  _ ٢تبصره 

.باشنددرصورت تقصير يا قصور قابل استناد در انجام وظيفه، ضامن مي
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مقابل منـزل و امثـال آن عـرف و    هرگاه قرار دادن كاال در خارج مغازه يا توقف اتومبيل در_ ٥١٩ماده 

كننده اتومبيل درصورت عدم منـع قـانوني و عـريض بـودن معبـر و      عادت شده باشد، گذارنده كاال يا متوقف

.عدم ايجاد مزاحمت براي عابران ضامن زيانهاي واردشده نخواهد بود

دادن اشـياء در آن  هرگاه كسي چيزي را در مكاني مانند ديوار يا بالكن ملك خود كـه قـرار  _ ٥٢٠ماده 

بيني نشده به معبر عام و يا ملك ديگري بيفتد و موجب صدمه يـا  جايز بوده، قرار دهد و در اثر حوادث پيش

كه آن را طوري گذاشـته باشـد كـه نوعـاً مسـتعد صـدمه يـا        خسارت شود ضمان منتفي خواهد بود، مگر آن

.خسارت باشد

نحو مجاز بسـازد يـا بـالكن و    اث ملكي است بنايي را بهدار احداگر مالك يا كسي كه عهده_ ٥٢١ماده 

مانند آن را با رعايت نكات ايمني و ضوابط فني كه در استحكام بنا الزم است در محل مجاز احـداث كنـد و   

.اتفاقاً موجب آسيب يا خسارت گردد، ضامن نيست

كـه مسـتند بـه    د نمود ماننـد آن اي باشد كه نتوان آن را به مالك مستنگونهتبصره ـ اگر عمل غيرمجاز به 

.ربط ساختمان باشد ضمان از مالك منتفي و كسي كه عمل مذكور مستند به اوست ضامن استمهندسين ذي

هرگاه شخصي بنا يا ديواري را برپايه محكم و با رعايـت مقرراتـي كـه در اسـتحكام بنـا و      _ ٥٢٢ماده 

بيني نشـده، ماننـد زلزلـه يـا سـيل، سـقوط كنـد و        علت حوادث پيشايمني الزم است احداث نمايد، لكن به

موجب آسيب گردد، ضامن نيست و چنانچه ديوار يا بنا را به سمت ملك خود احداث نمايد كه اگر سـقوط  

كند، لكن اتفاقاً به سمت ديگري سـقوط نمايـد و موجـب آسـيب گـردد،      كند طبعاً در ملك خود، سقوط مي

.ضامن نيست

بنايي كه برپايه استوار و غيرمتمايل احداث شده است در معرض ريزش قرار هرگاه ديوار يا_ ٥٢٣ماده 

كه مالك تمكن اصالح يا خراب گيرد يا متمايل به سقوط به سمت ملك ديگري يا معبر گردد، اگر قبل از آن

نحـو مقتضـي   كه بهكردن آن را پيدا كند ساقط شده و موجب آسيب گردد، ضمان منتفي است، مشروط به آن

چنانچه مالك با وجود تمكن از اصالح يـا رفـع يـا    . راد در معرض آسيب را از وجود خطر آگاه كرده باشداف

.انگاري نمايد، ضامن خواهد بودسازي و جلوگيري از وقوع آسيب، سهلآگاه

هرگاه ديوار يا بنايي كه ساقط شده متعلق به صغير يا مجنون باشد، يـا بنـاي مـذكور از بناهـاي     _ تبصره

.و دولتي باشد، متولي و مسؤول آن ضامن خواهد بودميعمو

دار صدمه هرگاه شخصي ديوار يا بناي ديگري را بدون اذن او متمايل به سقوط نمايد، عهده_ ٥٢٤ماده 

.و خسارت ناشي از سقوط آن خواهد بود

جـايي  هرگاه شخصي در ملك خود يا مكان مجاز ديگري، آتشي روشن كند و بداند كه بـه _ ٥٢٥ماده 

جايي ديگر سرايت كرده و موجـب خسـارت و صـدمه    كند و غالباً نيز سرايت نكند لكن اتفاقاً بهسرايت نمي

.صورت ضامن استاين در غير . گردد ضمان ثابت نيست
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متصرف هر حيواني كه از احتمال حمله آن آگاه است بايد آن را حفظ نمايـد و اگـر در اثـر    _ ٥٢٦ماده 

ولي اگر از احتمال حملة حيوان آگاه نبوده . زبور به ديگري صدمه وارد سازد، ضامن استتقصير او، حيوان م

.و عدم آگاهي ناشي از تقصير او نباشد، ضامن نيست

.شودنگهداري حيواني كه شخص توانايي حفظ آن را ندارد، تقصير محسوب مي_ ١تبصره

ر معرض آسـيب قـرار دهـد و شـخص     نگهداري هر وسيله يا شيء خطرناكي كه ديگران را د_ ٢تبصره

.رساني آن نباشد، مشمول حكم فوق خواهد بودقادر به حفظ و جلوگيري از آسيب

هرگاه شخصي با اذن كسي كه حق اذن دارد، وارد منزل يـا محلـي كـه در تصـرف اوسـت،      _ ٥٢٧ماده 

ه ضـامن اسـت، خـواه    دهندگردد و از ناحيه حيوان يا شيئ كه در آن مكان است صدمه و خسارت ببيند، اذن

بـه  دهنـده نسـبت  آن شيء يا حيوان قبل از اذن در آن محل بوده يا بعداً در آن قرار گرفتـه باشـد و خـواه اذن   

.رساني آن علم داشته باشد خواه نداشته باشدآسيب

كـه واردشـونده بدانـد حيـوان مزبـور      در مواردي كه آسيب مستند بـه مصـدوم باشـد ماننـد آن    _ تبصره

.باشد، ضمان منتفي استدهنده از آن آگاه نيست و يا قادر به رفع خطر نميده و اذنخطرناك بو

هرگاه كسي كه سوار حيوان است آن را در معابر عمومي يا ديگر محلهاي غيرمجاز متوقـف  _ ٥٢٨ماده 

باشـد ضـامن  كند و مستند به فعل شـخص مزبـور مـي   نمايد در مورد تمام خسارتهايي كه آن حيوان وارد مي

.است و چنانچه مهار حيوان در دست ديگري باشد مهاركننده به ترتيب فوق ضامن است

هرگاه شخصي عملي انجام دهـد كـه موجـب تحريـك يـا وحشـت حيـوان گـردد ضـامن          _ ٥٢٩ماده 

كه عمل مزبور مصـداق دفـاع   كند، مگر آنجنايتهايي خواهد بود كه حيوان در اثر تحريك يا وحشت وارد مي

.مشروع باشد

هرگاه دو يا چند عامل، برخي به مباشرت و بعضي به تسبيب در وقوع جنايتي، تأثير داشـته  _ ٥٣٠ماده 

باشند، عاملي كه جنايت مستند به اوست ضامن خواهد بود و چنانچه جنايت مستند به تمـام عوامـل باشـد،    

ن صورت هريك بـه ميـزان   طور مساوي ضامن خواهند بود مگر تأثير رفتار مرتكبان متفاوت باشد كه در ايبه

اختيـار، جاهـل، صـغيرغير مميـز يـا      در صورتي كه مباشر در جنايت بي. تأثير رفتارشان مسؤول خواهند بود

.مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب ضامن خواهد بود

واسطه با يكديگر كشته شوند يا آسيب ببينند، چنانچه ميـزان هرگاه دو نفر بر اثر برخورد بي_ ٥٣١ماده 

عمدي نصف ديه هر كدام از مال ديگري و در مـورد  تأثير آنها در برخورد، مساوي باشد در مورد جنايت شبه

شود و اگر تنها يكي از آنها كشته شود يـا  وسيله عاقله ديگري پرداخت ميمحض نصف ديه هر كدام بهخطاء

.دم او بپردازندعليه يا اولياءآسيب ببيند، حسب مورد عاقله يا خود مرتكب، نصف ديه را بايد به مجني

هرگاه در اثر برخورد دو وسيله نقليه زميني، آبي يا هوايي، راننده يـا سرنشـينان آنهـا كشـته     _ ٥٣٢ماده 

شوند يا آسيب ببينند درصورت انتساب برخورد به هر دو راننده، هريك مسؤول نصف ديـه راننـده مقابـل و    

ه سه وسيله نقليه با هم برخورد كنند هريك از رانندگان مسـؤول  سرنشينان هر دو وسيله نقليه است و چنانچ

همين صورت در وسـايل نقليـه   باشد و بههاي مقابل و سرنشينان هر سه وسيله نقليه مييك سوم ديه راننده
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اي كه برخورد به او مستند باشـد، فقـط او   گونهشود و هرگاه يكي از طرفين مقصر باشد بهبيشتر، محاسبه مي

.استضامن

در كلية مواردي كه تقصير موجب ضمان مدني يا كيفري است، دادگاه موظف اسـت اسـتناد   _ ٥٣٣ماده 

.نتيجه حاصل شده به تقصير مرتكب را احراز نمايد

هرگاه برخورد بين دو يا چند نفر يا وسيله نقليه بر اثر عوامل قهـري ماننـد سـيل و طوفـان     _ ٥٣٤ماده 

.نتفي خواهد بودوجود آمده باشد، ضمان، مبه

كـه حركـت يكـي از    در موارد برخورد، هرگاه حادثه به يكي از طرفين مستند باشد مثل ايـن _ ٥٣٥ماده 

قدري ضعيف باشد كه اثري بر آن مترتب نباشد، تنها نسبت به طرفي كه حادثه مستند بـه او اسـت،   طرفين به

.ضمان ثابت خواهد بود

نقليه، هرگاه رفتار هر دو يا يكي از آنها مشمول تعريف جنايات در موارد برخورد دو وسيله _ ٥٣٦ماده 

.عمدي گردد حسب مورد حكم به قصاص يا ديه خواهد شد

نحو شركت سبب وقوع جنايـت يـا خسـارتي بـر ديگـري گردنـد،       هرگاه دو يا چند نفر به_ ٥٣٧ماده 

.باشندساوي ضامن ميطور مطوري كه آن جنايت يا خسارت به هر دو يا همگي مستند باشد، بهبه

علـت  هرگاه بر اثر ايجاد مانع يا سببي دو يا چند نفر يا وسيله نقليه با هم برخورد كنند و به_ ٥٣٨ماده 

.برخورد آسيب ببينند و يا كشته شوند، مسبب ضامن خواهد بود

صـورت  نحـو سـبب و بـه   هرگاه دو يا چند نفر با انجام عمل غيرمجاز در وقوع جنـايتي بـه  _ ٥٣٩ماده 

طولي دخالت داشته باشند كسي كه تأثير كار او در وقوع جنايت قبل از تـأثير سـبب يـا اسـباب ديگـر بـوده       

كه يكي از آنان گودالي حفر كند و ديگري سنگي در كنـار آن قـرار دهـد و عـابري بـه      ضامن است مانند آن

كـه  مگـر آن . اشته ضامن استصورت، كسي كه سنگ را گذسبب برخورد با سنگ به گودال بيفتد كه در اين 

.شودهمه قصد ارتكاب جنايت را داشته باشند كه در اين صورت شركت در جرم محسوب مي

عمل يكي از دو نفر غيرمجاز و عمل ديگري مجاز باشـد ماننـد   ) ٥٣٩(هرگاه در مورد ماده _ ٥٤٠ماده 

دهـد و ديگـري كنـار آن چـاهي     كه شخصي وسيله يا چيزي را در كنار معبر عمومي كه مجاز است، قرار آن

اگر عمل شخصي پس از عمل نفر . حفر كند كه مجاز نيست، شخصي كه عملش غيرمجاز بوده، ضامن است

شود انجام گرفتـه  كه ايجاد آن سبب در كنار سبب اول موجب صدمه زدن به ديگران مياول و با توجه به اين

.باشد، نفر دوم ضامن است

عليه باشد ضمان ثابت رگاه جنايت منحصرا مستند به عمد و يا تقصير مجنيدر كليه موارد ه_ ٥٤١ماده 

در مواردي كه اصل جنايت مستند به عمد يا تقصير مرتكب بوده لكن سرايت آن مستند بـه عمـد يـا    . نيست

.عليه باشد مرتكب نسبت به مورد سرايت ضامن نخواهد بودتقصير مجني

تداخل و تعدد ديات_ فصل هفتم
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در تعدد جنايات، اصل بر تعدد ديات و عدم تداخل آنهـا اسـت مگـر مـواردي كـه در ايـن       _ ٥٤٢ماده 

.شودقانون خالف آن مقرر مي

عليه در اثر سرايت صدمه يا صـدمات غيرعمـدي فـوت نمايـد يـا عضـوي از       هرگاه مجني_ ٥٤٣ماده 

:دشوترتيب ذيل ديه تعيين مياعضاء او قطع شود يا آسيب بزرگتري ببيند به

.شوددرصورتي كه صدمه واردشده يكي باشد، تنها ديه نفس يا عضو يا آسيب بزرگتر ثابت مي) الف

در صورت تعدد صدمات چنانچه مرگ يا قطع يا آسيب بيشتر، در اثر سرايت تمام صدمات باشـد،  ) ب

ر در اثر سرايت شود و اگر مرگ يا قطع عضو يا آسيب بزرگتتنها ديه نفس يا عضو يا آسيب بزرگتر ثابت مي

كنـد و ديـه   برخي از صدمات باشد، ديه صدمات مسري در ديه نفس يا عضو يا آسـيب بزرگتـر تـداخل مـي    

.شودصدمات غيرمسري، جداگانه محاسبه و مورد حكم واقع مي

هرگاه صدمه وارده عمدي بوده ولكن نوعاً كشنده يا موجب قطـع عضـو يـا آسـيب بيشـتر      _ ٥٤٤ماده 

سرايت كند، عالوه بر حق قصاص يا ديه، نسبت به جنايت عمدي كمتر حسـب مـورد ديـه    نباشد لكن اتفاقاً

كه شخصي عمداً انگشت ديگري را قطع كند و اتفاقاً اين قطـع  جنايت بيشتر نيز بايد پرداخت شود، مانند اين

ب عليه يا قطع دست او شود، عالوه بر حق قصاص يا ديـه انگشـت، حسـ   سرايت كند و موجب فوت مجني

.عليه نيز بايد پرداخت شودمورد ديه نفس يا ديه دست مجني

وجـود آيـد،   هرگاه در اثر يك ضربه يا هر رفتار ديگر، آسيبهاي متعـدد در اعضـاء بـدن بـه    _ ٥٤٥ماده 

چنانچه هريك از آنها در عضوي غير از عضو ديگر باشد يا در يك عضو بوده ولكن نوع هر آسـيبي غيـر از   

ا از يك نوع بوده ولكن در دو يا چند محل جداگانه از يك عضو باشد، هر آسـيب ديـه   نوع ديگري باشد و ي

.جداگانه خواهد داشت

هرگاه در اثر رفتارهاي متعدد، آسيبهاي متعدد ايجاد شود، هر آسيبي ديـه جداگانـه خواهـد    _ ٥٤٦ماده 

.داشت

خل كـرده و تنهـا ديـه يـك     درصورت وجود شرايط چهارگانه ذيل، ديه آسيبهاي متعدد، تدا_ ٥٤٧ماده 

:شودآسيب ثابت مي

هاي متعدد يا جراحات متعدد؛آسيبهاي ايجاد شده همگي از يك نوع باشد، مانند شكستگي) الف

آسيبها همگي در يك عضو باشد؛) ب

اي نزديك به هم باشد كه عرفاً يك آسيب محسوب شود؛گونهآسيبها متصل به هم بوده يا به) ج

.وجود آمده باشدبا يك رفتار مرتكب بهمجموع آسيبها ) د

كه در اثر ضربه بـه  هرگاه در اثر يك يا چند رفتار منافع متعدد زايل يا ناقص شود مانند اين_ ٥٤٨ماده 

.سر، بينايي، شنوايي و عقل كسي از بين برود يا كم شود، هريك ديه جداگانه خواهد داشت

در جنايت بر آن عضـو كـه منجـر بـه زوال يـا اخـتالل       هرگاه منفعتي قائم به عضوي باشد،_ ٥٤٩ماده 

ولي اگر منفعت قائم به آن عضو نبوده و ميان از بين رفتن عضو و . شودمنفعت گردد تنها دية بيشتر ثابت مي
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زوال منفعت مالزمه نباشد، اگرچه وجود آن عضو در تقويت و تسهيل منفعت مؤثر باشد، مانند الله گـوش و  

شنوايي و بويايي مؤثرند، چنانچه به سبب قطع الله گوش يا بيني، شنوايي يـا بويـايي نيـز    بيني كه در تقويت 

.زايل يا ناقص گردد، هركدام ديه جداگانه خواهد داشت

كه با شكستن وجود آيد مانند اينچنانچه به سبب ايراد ضربه يا جراحت، صدمه بزرگتري به_ ٥٥٠ماده 

علت و سبب زوال يا نقصان منفعـت باشـد اگـر بـا يـك ضـربه يـا        سر، عقل زايل شود، هرگاه آن جراحت 

كند و تنها ديه زوال يا نقصان منفعـت  جراحت واقع شده باشد ديه ضربه يا جراحت در ديه بيشتر تداخل مي

شود و چنانچه زوال منفعت يا نقصان آن با ضـربه يـا جراحـت ديگـري غيـر از      كه بيشتر است پرداخت مي

ايجاد كرده است، واقع شده باشد و يا ضربه يا جراحت وارده علت زوال يـا نقصـان   اي كه جراحت راضربه

اي كه الزم و ملزوم يكديگرند، نباشد و اتفاقاً با آن ضربه و جراحت، منفعت نيز زايل گردد يـا  گونهمنفعت به

.نقصان يابد، ضربه يا جراحت و منفعت، هر كدام ديه جداگانه دارد

حت عميقي مانند منقله و يا جائفه يكباره واقع شـود، تنهـا ديـه همـان جراحـت      هرگاه جرا_ ٥٥١ماده 

شود و چنانچه به تدريج واقع شود يعني ابتدا جراحـت خفيفتـر ماننـد موضـحه و سـپس      عميق پرداخت مي

جراحت شديدتر مانند منقله ايجاد شود، چنانچه به سـبب سـرايت جراحـت اول باشـد تنهـا ديـه جراحـت        

شود و چنانچه به سبب ضربه ديگري باشد، براي هريك از دو جراحـت، ديـه جداگانـه    ميشديدتر پرداخت

.خواهد بود، خواه دو ضربه از يك نفر باشد خواه از چند نفر

در اعضاء و منافع، مقدار ارش يك جنايت، بيش از ديـه مقـدر بـراي آن عضـو يـا منفعـت       _ ٥٥٢ماده 

فعت يا عضو ديگري از بين رفته يا عيبـي در آنهـا ايجـاد شـود،     سبب آن جنايت، مننخواهد بود و چنانچه به

.گردداي تعيين ميبراي هر آسيب ديه جداگانه

مقادير ديه_ بخش دوم

ديه نفس_ فصل اول

موارد دية كامل همان است كه در مقررات شرع تعيين شده است و ميزان آن در ابتـداء هـر   _ ٥٥٣ماده 

.شودتفصيل بر اساس نظر مقام رهبري تعيين و اعالم ميسال توسط رئيس قوة قضائيه به 

.ديه قتل زن، نصف ديه مرد است_ ٥٥٤ماده 

ديه خنثاي ملحق به مرد ديه مرد و ديه خنثاي ملحق به زن ديـه زن و ديـه خنثـاي مشـكل     _ ٥٥٥ماده 

.عالوه نصف ديه زن استنصف ديه مرد به

ت، معادل تفاوت ديه تا سقف ديه مرد از صندوق جبران عليه مرد نيسدرکليه جناياتي که مجني_ تبصره

.شودخسارتهاي بدني پرداخت مي

شخص متولد از زنا، در صورتي كه هر دو يا يكي از طرفين زنا مسـلمان باشـند، در احكـام    _ ٥٥٦ماده 

.ديه مانند مسلمان خواهد بود
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نداشته باشـد و زنـا از هـر دو    وارث ديه شخص متولد از زنا، درصورتي كه فرزند و همسر _ ٥٥٧ماده 

طرف با رضايت صورت گرفته باشد، ولي امر است و چنانچه يكي از طرفين شبهه داشته يا اكراه شده باشد، 

.همان طرف يا اقوام او، وارث ديه خواهند بود

براساس نظر حكومتي مقام رهبـري، ديـه اقليتهـاي دينـي شـناخته شـده در قـانون اساسـي         _ ٥٥٨ماده 

.گرددسالمي ايران به اندازه ديه مسلمان تعيين ميجمهوري ا

القعـده،  رجـب، ذي (عليـه هـر دو در ماههـاي حـرام     هرگاه رفتار مرتكـب و فـوت مجنـي   _ ٥٥٩ماده 

يا در محدودة حرم مكه، واقع شده باشد، عالوه بر ديه نفس يك سـوم ديـه نيـز افـزوده     ) الحجه و محرمذي

ساير مكانهـا و زمانهـاي مقـدس و متبـرك مشـمول      . اه غيرعمديخواه جنايت عمدي باشد خو. خواهد شد

.باشندحكم تغليظ ديه نمي

مانند ماه رجـب كـه از غـروب آفتـاب     . ماههاي حرام، مغرب شرعي استتبصره ـ معيار شروع و پايان 

.رسدپايان ميالثاني، شروع و با غروب آفتاب آخرين روز ماه بهآخرين روز ماه جمادي

. در حكم تغليظ ديه فرقي ميان بالغ و غيربالغ، زن و مـرد و مسـلمان و غيرمسـلمان نيسـت    _ ٥٦٠ماده 

المال تغليظ ديه، در مواردي كه عاقله يا بيت. سقط جنين نيز پس از پيدايش روح، مشمول حكم تغليظ است

ص يا عـدم  علت عدم امكان قصاهمچنين است در قتل عمدي كه به. كننده ديه باشد نيز جاري استپرداخت

.شودجواز آن ديه پرداخت مي

.تغليظ ديه مخصوص قتل نفس است و در جنايت بر اعضاء و منافع جاري نيست_ ٥٦١ماده 

ديه اعضاءميقواعد عمو_ فصل دوم

در جنايت غيرعمدي بر اعضاء و جنايت عمدي كه قصاص نداشته يا قصاص در آن ممكن _ ٥٦٢ماده 

.شودشرح مقرر در اين قانون، ديه ثابت ميو مقدار آن مشخص نشده باشد بهنباشد يا بر ديه مصالحه شده 

اي بر عضو يا منافع وارد آيد چنانچه براي آن جنايـت در شـرع   هرگاه در اثر جنايت صدمه_ ٥٦٣ماده 

شرحي كه در اين قانون خواهد آمد مقرر شده باشد مقدار مقـرر و چنانچـه  ديه مقدر يا نسبت معيني از آن به

.مطالبه خواهد بودشرعاً مقدار خاصي براي آن تعيين نشده باشد ارش آن قابل

ديه زن و مرد در اعضاء و منافع تا كمتر از ثلث ديه كامل مرد يكسان است و چنانچه ثلـث  _ ٥٦٤ماده 

.يابديا بيشتر شود ديه زن به نصف تقليل مي

دي بر يك يا چنـد عضـو وارد شـود، مـالك     هرگاه در اثر يك يا چند ضربه، آسيبهاي متعد_ ٥٦٥ماده 

كه آسيبهاي وارد بر عضو، عرفاً يك آسـيب  طور جداگانه است، مگر اينرسيدن ديه به ثلث، ديه هر آسيب به

.و جنايت، محسوب شود

در موارد ارش فرقي ميان زن و مرد نيست لكن ميزان ارش جنايت وارد شـده بـر اعضـاء و    _ ٥٦٦ماده 

.همان جنايت در مرد باشداگرچه مساوي با ارش. از ديه اعضاء و منافع او باشدمنافع زن نبايد بيش
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بـردن  از بين بردن هر يك از اعضاء فرد و هر دو عضو از اعضـاء زوج ديـه كامـل و از بـين    _ ٥٦٧ماده 

خواه عضو مزبور از اعضاء داخلي بدن باشـد خـواه از   . هريك از اعضاء زوج نصف ديه كامل خواهد داشت

.كه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشداء ظاهري، مگر ايناعض

فلج كردن عضو داراي ديه معين، دو سوم ديه آن عضو و از بين بردن عضو فلج يـك سـوم   _ ٥٦٨ماده 

رود، با توجه به كارايي در فلج كردن نسبي عضو كه درصدي از كارايي آن از بين مي. ديه همان عضو را دارد

.گرددش تعيين مياز دست رفته، ار

از بين بردن قسمتي از عضو يا منفعت داراي ديه مقدر بـه همـان نسـبت ديـه دارد بـه ايـن       _ ٥٦٩ماده 

ميزان يك سـوم ديـه خواهـد    ميزان نصف و از بين بردن يك سوم آن به ترتيب كه از بين بردن نصف آن به 

.داشت مگر اين كه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد

.شوددر مواردي كه نسبت از بين رفته قابل تشخيص نباشد، ارش تعيين مي_ ١تبصره

عليـه نـاگزير از   هرگاه جنايت، عضو را در وضعيتي قرار دهد كه به تشخيص كارشناس مجني_ ٢تبصره

.قطع آن باشد ديه قطع عضو ثابت خواهد شد

رفتـه قـرار گرفتـه و ماننـد عضـو      ديه اعضائي كه با پيوند و امثال آن در محل عضو از بـين _ ٥٧٠ماده 

ميزان ديه عضو اصلي است و اگر داراي حيات گردد ولـي از جهـت ديگـري    شوند بهاصلي داراي حيات مي

.از بين بردن اعضاء مصنوعي، تنها موجب ضمان مالي خواهد بود. معيوب گردد، ديه عضو معيوب را دارد

ب و عيبي در بدن گردد و نـه اثـري از خـود در    در مواردي كه رفتار مرتكب نه موجب آسي_ ٥٧١ماده 

بدن برجاي بگذارد ضمان منتفي است لكن در موارد عمدي در صورت عدم تصالح، مرتكـب بـه حـبس يـا     

.شودشالق تعزيري درجه هفت محكوم مي

اي اصـالح  گونـه در شكستگي عضوي كه داراي ديه مقدر است، چنانچه پس از جنايـت بـه  _ ٥٧٢ماده 

عيب و نقصي در آن باقي نماند، چهار بيست و پنجم ديه آن عضـو ثابـت اسـت و چنانچـه بـا      شود كه هيچ 

عيب و نقص اصالح شود، يا براي آن عضو ديه مقدري نباشد، ارش ثابت است مگر در مواردي كـه در ايـن   

.قانون خالف آن مقرر شده باشد

اراي دية مقدر بـه شـرح زيـر    ديه شكستن، ترك برداشتن و خرد شدن استخوان هر عضو د_ ٥٧٣ماده 

:است

پـنجم  ديه شكستن استخوان هر عضو يك پنجم ديه آن عضو و اگر بدون عيب درمان شود چهـار ) الف

.ديه شكستن آن است

پـنجم  ديه خرد شدن استخوان هر عضو يك سوم ديه آن عضو و اگر بدون عيب درمان شود چهـار ) ب

.ديه خرد شدن آن استخوان است

.داشتن استخوان هر عضو چهار پنجم ديه شكستن آن عضو استديه ترك بر) ج

كه موجب شكستگي آن گردد و نيز ديـه موضـحه آن،   ديه جراحتي كه به استخوان نفوذ كند بدون آن) د

.يك چهارم ديه شكستگي آن عضو است
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هرگاه يك استخوان از چند نقطه جـداي از هـم بشـكند يـا خـرد شـود يـا تـرك بخـورد،          _ ٥٧٤ماده 

صورتي كه عرفا جنايتهاي متعدد محسوب گردد، هريك ديه جداگانه خواهد داشت هرچند با يـك ضـربه   در

.وجود آمده و مجموع ديه جنايتهاي مزبور از ديه عضو هم بيشتر باشدبه

دررفتگي استخوان از مفصل، درصورتي كه موجب شلل يا از كارافتادگي كامل عضو نگردد، _ ٥٧٥ماده 

صورت موجب دو سوم ديه همان عضو و درصورت درمان بدون عيـب موجـب   ر اين موجب ارش و در غي

.چهار پنجم از دو سوم ديه آن عضو خواهد بود

.هرگاه در اثر جنايتي تكه كوچكي از استخوان از آن جدا شود، ديه شكستگي ثابت است_ ٥٧٦ماده 

يـك ديـه   ردد، هـر هرگاه صدمه بر اسـتخوان، موجـب نقـص عضـو يـا صـدمه ديگـري گـ        _ ٥٧٧ماده 

.اي خواهد داشتجداگانه

بر دررفتگـي مفصـل، اسـتخوان نيـز بشـكند يـا تـرك        هرگاه بر اثر يك يا چند ضربه، عالوه_ ٥٧٨ماده 

اي همچنين است اگر بر اثر ضـربه . بخورد، دو جنايت محسوب و هريك ديه يا ارش جداگانه خواهد داشت

.يا نافذه و يا جائفه در بدن ايجاد شودهم استخوان بشكند و هم جراحتي مانند موضحه 

.پيوند خوردن عضو پس از جنايت تأثيري در ديه ندارد_ ٥٧٩ماده 

ديه مقدر اعضاء_ فصل سوم

ديه مو_ مبحث اول

صورتي كه ديگر نرويد، ديه كامل دارد كندن و يا از بين بردن تمام موي سر يا ريش مرد، در_ ٥٨٠ماده 

در ايـن حكـم   . سوم ديه كامل ثابت اسـت نسبت به موي سر ارش و نسبت به ريش يكو اگر دوباره برويد، 

.پشت و كودك و بزرگسال نيستپشت و پرفرقي ميان موي كم

صورتي كه ديگر نرويد، موجب ديه كامل زن و كندن و يا از بين بردن تمام موي سر زن، در_ ٥٨١ماده 

پشـت و كـودك و   پشـت و پـر  ين حكم فرقي ميـان مـوي كـم   در ا. المثل استاگر دوباره برويد، موجب مهر

. بزرگسال نيست

.شودالمثل بيش از ديه كامل زن باشد فقط به مقدار ديه كامل زن، پرداخت مياگر مهر_ تبصره

چنانچه قسمتي از موي سر مرد يا زن يا ريش مرد طوري از بين برود كه ديگر نرويد، بايـد  _ ٥٨٢ماده 

سوم ديـه  ت شود و اگر دوباره برويد، در موي سر مرد، ارش و در ريش به نسبت از يكبه نسبت، ديه پرداخ

.المثل، بايد ديه پرداخت شودكامل و در موي سر زن به همان نسبت از مهر

كندن موي سر زن يا مرد يا ريش مرد، چنانچه با رضـايت شـخص يـا در مـواردي كـه اذن      _ ٥٨٣ماده 

.او باشد يا به جهت ضرورتهاي پزشكي الزم باشد، ديه يا ارش نداردشخص معتبر نيست، با رضايت ولي

.حذف شد_ تبصره
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چنانچه نظـر كارشـناس بـر    . تشخيص روييدن و نروييدن مو با كارشناس مورد وثوق است_ ٥٨٤ماده 

سـوم نروييدن باشد و ديه پرداخت شود، ولي پس از آن خالف نظر او ثابت گردد، بايد مازاد بر ارش يا يـك 

كننده ديه، مسترد شود و اگر نظر كارشـناس بـر روييـدن باشـد و     المثل، حسب مورد به پرداختديه و يا مهر

المثل، حسـب مـورد پرداخـت شـود ولـي خـالف نظـر او ثابـت گـردد، بايـد           سوم ديه و يا مهرارش يا يك

.التفاوت آن، پرداخت شودمابه

.حذف شد_ تبصره

در مـواردي  (يك از ابروها، اگر بدون رضايت شخص يـا ولـي او  ن هركندن و يا از بين برد_ ٥٨٥ماده 

چهارم ديه كامـل دارد و اگـر دوبـاره    كننده باشد يكو يا بدون ضرورت تجويز) كه اذن شخص معتبر نيست

برويد، موجب ارش است و اگر مقداري از آن برويد نسبت به مقداري كه روييده، ارش و نسبت به مقـداري  

.شوديه با احتساب مقدار مساحت، تعيين ميكه نروييده، د

اگر مقداري از موي سر، ريش و ابرو پيش از جنايت از بين رفته باشد، زايل كردن باقيمانده _ ٥٨٦ماده 

.آنها، حكم از بين بردن قسمتي از مو را دارد

ين بـرود،  هرگاه با از بين بردن عضو يا پوست و مانند آن، مـوي سـر، ريـش يـا ابـرو از بـ      _ ٥٨٧ماده 

.شودبر ديه مو يا ريش يا ابرو، حسب مورد ديه يا ارش جنايت نيز پرداخت ميعالوه

صورت بروز عيب و نقـص  از بين بردن تمام يا قسمتي از موي پلك يا ساير موهاي بدن در_ ٥٨٨ماده 

ند آن باشـد،  موجب ارش است، خواه برويد خواه نرويد و چنانچه با از بين بردن عضو يا كندن پوست و مان

.شودتنها ديه يا ارش محل مو پرداخت مي

هرگاه موي سر مرد يا زن يا ريش مرد كه از بين رفته است با عيـب و نقـص برويـد ماننـد     _ ٥٨٩ماده 

مقـدار ارش مزبـور در مـورد    . پشت برويد، ارش ثابـت اسـت  كه رنگ يا حالت طبيعي آن تغيير كند يا كمآن

صـورت رويـش   يه كامل و در مورد موي سر مرد، بيشتر از ارشي باشـد كـه در  سوم دريش بايد بيشتر از يك

در مورد موي سر زن نيز عالوه بر ارش يا ثلث ديه يا مهرالمثل حسب مورد بايـد  . شودبدون عيب تعيين مي

.ارش ديگري براي عيب حاصله پرداخت شود

ه از بـين بـردن ماننـد كنـدن يـا      مالك مسؤوليت صدمه به مو، از بين بردن آن است و شـيو _ ٥٩٠ماده 

.سوزاندن، تأثيري در حكم ندارد

ديه چشم_ مبحث دوم

تمـام  . درآوردن و يا از بين بردن دو چشم بينا ديه كامل و هريـك از آنهـا نصـف ديـه دارد    _ ٥٩١ماده 

ات ديگـر  هايي كه بينايي دارند در اين حكم يكسانند هرچند ميزان بينايي آنها متفاوت بـوده يـا از جهـ   چشم

.كوري و منحرف بودن با هم فرق داشته باشندمانند شب
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صورتي كه تعيين مقدار هرگاه لكه دائمي موجود در چشم مانع بينايي قسمتي از چشم گردد، در_ تبصره

.شودآن ممكن باشد، به همان نسبت از ديه كسر و در غير اين صورت، ارش پرداخت مي

ردن چشم بيناي كسي كه فقط يك چشم بينـا دارد و چشـم ديگـرش    درآوردن و يا از بين ب_ ٥٩٢ماده 

جنايي از بين رفته باشـد موجـب ديـه كامـل اسـت لكـن اگـر چشـم         زادي بوده و يا به علل غيرنابيناي مادر

ديگرش را در اثر قصاص يا جنايتي كه استحقاق ديه آن را داشته از دست داده باشد ديه چشـم بينـا، نصـف    

.دديه كامل خواهد بو

.ششم ديه كامل استكه بينايي ندارد يكميديه درآوردن و يا از بين بردن هر چش_ ٥٩٣ماده 

ديـه كامـل و ديـه    ديه مجموع چهارپلك دوچشم ديه كامل است و ديـه پلكهـاي بـاال ثلـث    _ ٥٩٤ماده 

.پلكهاي پايين نصف ديه كامل است

.ديه جداگانه خواهد داشتيكهرگاه كسي چشم و پلك را يك جا از بين ببرد، هر_ تبصره

ششم ديه و شـكافتن هريـك از پلكهـاي پـايين،     يك از پلكهاي باال، موجب يكشكافتن هر_ ٥٩٥ماده 

.چهارم ديه استموجب يك

ديه بيني_ مبحث سوم

قطع كردن و يا از بين بردن تمام بيني يا نرمه اي كه پايين استخوان بينـي اسـت ديـه كامـل     _ ٥٩٦ماده 

صورتي كـه در يـك دفعـه باشـد،     نين از بين بردن تمام نرمه با تمام يا مقداري از استخوان بيني درهمچ. دارد

موجب ديه كامل است لكن اگر نرمه بيني در يك دفعه و تمام يا مقداري از استخوان بيني در دفعـه ديگـر از   

.شودبين برود، براي نرمه ديه كامل و براي استخوان، ارش تعيين مي

صورتي كه موجب فساد بيني و از بين رفتن آن شود، موجب ديـه  شكستن استخوان بيني در_ ٥٩٧ماده 

دهم موجب ديه كامل و چنانچه با عيب و نقـص  كامل است و چنانچه بدون عيب و نقص اصالح شود، يك

آن همچنين در كج شدن بيني يا شكستن استخوان بيني كه منجر به فسـاد  . بهبود پيدا كند، موجب ارش است

.نشود، ارش ثابت خواهد شد

.سوم ديه كامل استهاي بيني يا پرده ميان دو سوراخ، موجب يكاز بين بردن هريك از پره_ ٥٩٨ماده 

سـوم ديـه   سوم ديه كامل و از بين بردن بيني فلـج، موجـب يـك   فلج كردن بيني، موجب دو_ ٥٩٩ماده 

.كامل است

ده فاصل ميان آن، خواه بـا پـارگي همـراه باشـد خـواه      سوراخ كردن هر دو طرف بيني و پر_ ٦٠٠ماده 

سوم ديه كامل است و اگـر بهبـود   صورتي كه باعث از بين رفتن بيني يا نوك آن نشود، موجب يكنباشد، در

.پنجم ديه كامل استيابد، موجب يك
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صـورتي  نهم ديـه كامـل و در  صورتي كه بهبود نيابد يكديه سوراخ كردن يك طرف بيني در_ ٦٠١ماده 

صـورتي كـه   بيستم ديه كامل است و ديه سوراخ كردن يك طرف بيني با پرده وسـط آن در كه بهبود يابد، يك

.پانزدهم ديه كامل استصورتي كه بهبود يابد، يكنهم ديه كامل و دربهبود نيابد دو

سـوم ديـه   يـك صورتي كه سبب از بين رفتن بيني يا نوك آن نشـود،  ديه پاره كردن بيني در_ ٦٠٢ماده 

.دهم ديه كامل استكامل و اگر بهبود يابد يك

.باشدديه از بين بردن نوك بيني كه محل چكيدن خون است، نصف ديه كامل مي_ ٦٠٣ماده 

ديه الله گوش_ مبحث چهارم

.از بين بردن دو الله گوش، ديه كامل و از بين بردن هريك از آنها نصف ديه كامل دارد_ ٦٠٤ماده 

.ششم ديه كامل استاز بين بردن نرمه هر گوش، موجب يك_تبصره

ششم ديه كامل و پاره كردن نرمه يك گوش، موجـب  پاره كردن الله يك گوش، موجب يك_ ٦٠٥ماده 

.صورت بهبودي كامل، ارش ثابت استنهم ديه كامل است و در هر دو مورد در يك

سـوم ديـه آن را   بريدن الله گوش فلج شده، يكسوم ديه آن و فلج كردن الله هر گوش، دو_ ٦٠٦ماده 

.دارد

بر ديه الله گوش، نحوي قطع شود كه استخوان زير آن ظاهر گردد عالوههرگاه الله گوش به_ ٦٠٧ماده 

.ديه موضحه نيز بايد پرداخت شود

گوش شنوا و ناشنوا يا معيوبي كه اللـه آن سـالم و داراي حـس و حيـات كامـل باشـد، در       _ ٦٠٨ماده 

.احكام اين فصل يكسانند

پاره كردن پرده گوش، موجب ارش است و اگر در اثر آن حس شنوايي نيز از بين بـرود يـا   _ ٦٠٩ماده 

.نقصان پيدا كند، ديه آن نيز بايد پرداخت شود

هرگاه آسيب رساندن به گوش به حس شنوايي سرايت كند يا موجب سرايت به استخوان و _ ٦١٠ماده 

.اي خواهد داشتگانهر كدام ديه جداشكستگي آن شود، ه

ديه لب_ مبحث پنجم

از بين بردن دو لب، ديه كامل و هريك، نصف ديه كامل دارد و ديه از بين بردن مقـداري از  _ ٦١١ماده 

.شودلب به نسبت تمام لب محاسبه مي

روزنـه و ديـواره   پوشاند و متصل به دو حدود لب باال از نظر عرض مقداري است كه لثه را مي_ تبصره

بيني بوده و طول آن همان طول دهان است و حدود لـب پـايين از نظـر عـرض مقـداري اسـت كـه لثـه را         

.شودلبها محسوب نميها جزء حاشيه گونه. پوشاند و طول آن همان طول دهان استمي



www.zarrokh.ir

٨٧

خواه جنايتي كه باعث جمع شدن يك يا دو لب و يا قسمتي از آن گردد موجب ارش است_ ٦١٢ماده 

.موجب نمايان شدن دندانها بشود خواه نشود

اي كه با خنده و ماننـد آن  گونهجنايتي كه موجب سست و فلج شدن هريك از لبها گردد به_ ٦١٣ماده 

سوم ديه يك لب و از بين بردن هريك از لبهاي سست و فلـج شـده موجـب    از دندانها كنار نرود، موجب دو

.سوم ديه آن استيك

سـوم ديـه كامـل و در    نحوي كه باعث نمايان شدن دندانها شود، يـك شكافتن هر دو لب به_ ٦١٤ماده 

ششـم ديـه كامـل و    شـكافتن يـك لـب موجـب يـك     . پنجم ديه كامـل دارد صورت بهبودي بدون عيب، يك

.دهم ديه كامل استصورت بهبودي بدون عيب، موجب يكدر

ن دنـدانها نگـردد در صـورتي كـه از مصـاديق      جراحات وارده بر لب هرگاه باعث نمايـان شـد  _ تبصره

.حارصه، داميه و متالحمه باشد، حكم جراحات مذكور را خواهد داشت

ديه زبان_ مبحث ششم

قطع و يا از بين بردن تمام زبان گويا موجب ديه كامل است و ديه از بـين بـردن قسـمتي از    _ ٦١٥ماده 

.شودتمام ديه به حروف محاسبه ميآن به نسبت گويايي از بين رفته است كه با تقسيم

عليه تعيـين ميشـود ماننـد    ديه از بين بردن اداء هر حرف با توجه به حروف زبان تكلم مجني_ ١تبصره 

.اينكه از بين بردن قدرت اداء يك حرف شخص فارسي زبان، يكسيودوم ديه كامل است

گويد يا برخي از حروف سخن ميشخصي كه داراي لكنت زبان است و يا به كندي يا تندي _ ٢تبصره 

.را نميتواند تلفظ كند، گويا محسوب ميشود

سوم ديه كامل است و از بين بردن مقـداري از  قطع و از بين بردن تمام زبان الل موجب يك_ ٦١٦ماده 

.آن، موجب همان مقدار ديه به نسبت مساحت تمام زبان خواهد بود

طور موقت قـادر بـه   اي بهلكن كسي كه به واسطه عارضه. الل اعم از مادرزادي و عارضي است_ تبصره

.شودسخن گفتن نيست، گويا محسوب مي

هرگاه شخصي مقداري از زبان كسي را قطع كند و موجب از بين رفتن قدرت اداء تعـدادي  _ ٦١٧ماده 

تعـداد  از حروف گردد و ديگري مقدار ديگري از زبان او را قطـع كنـد و موجـب از بـين رفـتن قـدرت اداء       

ديگري از حروف شود، هر شخص به نسبت  تعداد حروفي كه قدرت اداء آنها را از بين برده اسـت، ضـامن   

.باشدمي

قطع و از بين بردن تمام زبان كودكي كه زمان سخن گفتن او فرا نرسيده، موجب ديه كامـل  _ ٦١٨ماده 

.مسترد خواهد شدسوم ديه است لكن اگر بعداً معلوم شود كه الل بوده، مازاد بر يك

هرگاه قسمتي از زبان كودكي كه زمان سخن گفتن او فرا نرسيده است، قطع شود بـه ميـزان   _ ٦١٩ماده 

سـوم  شود، لكن اگر بعداً معلوم شود كه كودك الل بوده است، دونسبت مساحت قطع شده، ديه پرداخت مي
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رتي كه ديه حـروف از بـين رفتـه از ديـه     صوگردد و چنانچه معلوم شود كه گويا بوده است، درآن مسترد مي

.التفاوت آن بايد پرداخت شودنسبت گويايي از بين رفته بيشتر باشد، مابه

ديه دندان_ مبحث هفتم

ترتيـب زيـر توزيـع    گانه ديه كامل دارد كـه بـه  وهشتاز بين بردن تمام دندانهاي دائم بيست_ ٦٢٠ماده 

:شودمي

پيش، چهارتايي و نيش كه از هر كـدام دو عـدد در بـاال و دو عـدد در     : دندانهاي جلو كه عبارتند از_ ١

.بيستم ديه كامل داردرويد و جمعاً دوازده عدد خواهد بود، هر كدام يكپايين مي

دندانهاي عقب كه در چهار سمت پاياني از باال و پايين در هر كدام يك ضاحك و سه ضرس قـرار  _ ٢

.چهلم ديه كامل داردبود، هر كدام يكدارد و جمعاً شانزده عدد خواهد 

دندانهاي اضافي به هر نام كه باشد و به هر نحو كه روييده باشد، اگر در كندن آنهـا نقصـي   _ ٦٢١ماده 

.گونه نقصي حاصل نشود ارش نيز نخواهد داشتگردد و اگر هيچحاصل شود، ارش ثابت مي

وجـود آيـد، بـراي جراحـت     لكن جراحتي بههرگاه در كندن دندان زائد نقصي حاصل نشود _ ١تبصره 

.مزبور، ارش ثابت است

كه دندان كنده شده اصلي است يا زائد ترديد وجود داشته باشد و با رجوع هرگاه در مورد اين_ ٢تبصره

به كارشناس، زائد يا اصلي بودن آن مشخص نشود، اقل االمـرين از ديـه دنـدان اصـلي و ارش دنـدان زائـد       

.شودپرداخت مي

وهشت عدد كمتر باشد، به همان نسبت از ديـه كامـل   از بيستميهرگاه دندانهاي اصلي دائ_ ٦٢٢اده م

.اي كم شده باشديابد خواه خلقتاً كمتر باشد يا در اثر عارضهكاهش مي

در ميزان ديه تفاوتي ميان دندانهايي كه رنگهاي گوناگون دارند، وجود ندارد و اگـر دنـداني   _ ٦٢٣ماده 

سوم ديه همان دندان است و ديه دنداني كه قبالً سياه شده اسـت،  جنايت، سياه شود و نيفتد ديه آن دودر اثر 

.سوم ديه همان دندان استيك

در تغيير رنگ دندان، بدون آنكه سياه شود يا منفعت آن از بين برود، ارش ثابـت اسـت و اگـر    _ تبصره

.مل همان دندان را بدهدپس از آن شخصي دندان مزبور را بكند، بايد ديه كا

ايجاد ترك يا لق كردن دندان، هرگاه در حكم از بين بردن آن باشد، موجب ديه همان دندان _ ٦٢٤ماده 

.و در غير اين صورت موجب ارش است

خورده كه منفعت آن باقي است، موجب ديه همان دنـدان و در غيـر   كندن دندان لق يا ترك_ ٦٢٥ماده 

.اين صورت موجب ارش است
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شکستن آن مقدار از دندان که نمايان است با بقاي ريشه، ديـه همـان دنـدان را دارد و اگـر     _ ٦٢٦ماده 

شود، خـواه مرتكـب کسـي باشـد کـه مقـدار       كسي بعد از شکستن مقدار مزبور ريشه را بکند ارش تعيين مي

. نمايان دندان را شکسته يا ديگري

. به همان نسبت ديه داردشکستن مقداري از قسمت نمايان دندان_ ١تبصره

اي قبالً از بين رفته باشـد بـه همـان    هرگاه قسمتي از دندان کنده شده در اثر جنايت يا عارضه_ ٢تبصره

.يابدنسبت از ديه دندان كاهش مي

كـه کنـدن آن موجـب گـردد     صدم ديه كامل ثابت است مگر ايـن در کندن دندان شيري يك_ ٦٢٧ماده 

.ر اين صورت بايد ديه کامل دندان دائمي پرداخت شوددندان دائمي نرويد كه د

.شكستن، معيوب كردن و شكافتن دندان شيري موجب ارش است_ تبصره

شود، اگرچه دوبـاره در محـل آن دنـدان    ديه همان دندان ثابت ميميبا كنده شدن دندان دائ_ ٦٢٨ماده 

ده را دوباره بکند، بايد ديه کامـل همـان   ديگري برويد و مانند سابق شود و چنانچه شخصي دندان روييده ش

.دندان را بپردازد

هرگاه به جاي دندان كنده شده دندان ديگري يا همان دندان قرار گيرد و مانند دندان اصـلي  _ ٦٢٩ماده 

داراي حس و حيات شود، کندن آن، ديه همان دندان را دارد؛ لکن اگر داراي حس و حيات نباشد، کنـدن آن  

.استموجب ضمان مالي

ديه گردن_ مبحث هشتم

کج شدن و خميدگي گردن در اثر شكستگي در صورت عـدم بهبـودي و بـاقي مانـدن ايـن      _ ٦٣٠ماده 

.حالت موجب ديه کامل و در صورت بهبودي و زوال حالت خميدگي و كج شدگي موجب ارش است

.شکستگي گردن بدون کج شدن و خميدگي آن موجب ارش است_ ٦٣١ماده 

جنايت بر گردن كه مانع فرو بردن يا جويدن غذا و يا نقص آن و يا مانع حركت گردن شود _ ٦٣٢ماده 

.موجب ارش است

ديه فک_ مبحث نهم

قطع كردن و يا از بين بردن دو استخوان چپ و راست فک که محل رويش دندانهاي پـايين  _ ٦٣٣ماده 

. از آنها به همان نسبت ديه دارداست، ديه کامل، هر کدام از آنها نصف ديه کامل، و مقداري 

ديه فک، مستقل از ديه دندان و ساير اعضاء است و اگر با فک دندان يا غير آن از بين بـرود  _ ٦٣٤ماده 

.يا آسيب ببيند هر کدام ديه يا ارش جداگانه خواهد داشت

جـب  جنايتي كه موجب كندي حركت فك شود، ارش دارد و چنانچه مـانع جويـدن يـا مو   _ ٦٣٥ماده 

.نقص آن شود، ارش آن نيز افزوده خواهد شد



www.zarrokh.ir

٩٠

.از بين بردن تمام يا قسمتي از فك باال، موجب ارش است_ ٦٣٦ماده 

شكستگي استخوان فك پايين مشمول حكم شكستگي استخوان و شكستگي استخوان فـك  _ ٦٣٧ماده 

.باال مشمول حكم شكستگي استخوانهاي سر و صورت است

.سوم ديه كامل داردسوم ديه كامل و قطع فك فلج يكيين دوفلج كردن فك پا_ ٦٣٨ماده 

ديه دست و پا_ مبحث دهم

كه داراي انگشتان كامل شرط آنيك از دستها از مفصل مچ بهقطع كردن و يا از بين بردن هر_ ٦٣٩ماده 

دسـت  عليه داراي دو دست و خواه به هر علـت داراي يـك   باشد، موجب نصف ديه كامل است خواه مجني

.باشد

.قطع تمام انگشتان يك دست از انتهاي انگشتان يا تا مچ، موجب نصف ديه كامل است_ ٦٤٠ماده 

باشـد، موجـب   قطع كردن و يا از بين بردن كف دستي كه به هر علـت داراي انگشـت نمـي   _ ٦٤١ماده 

.ارش است

بـر ديـه آن   د، عـالوه در قطع كردن و يا از بين بردن كف دستي كـه كمتـر از پـنج انگشـت دار    _ تبصره

بدين ترتيب كه اگر مچ دست داراي يك انگشـت باشـد،   . انگشتان، نسبتي از ارش كف دست نيز ثابت است

بـر ديـه دو   پنجم ارش كف دسـت و اگـر داراي دو انگشـت باشـد، عـالوه      بر ديه يك انگشت، چهارعالوه 

پـنجم ارش  بر ديه سـه انگشـت، دو  پنجم ارش كف دست و اگر داراي سه انگشت باشد، عالوهانگشت، سه

پـنجم ارش كـف دسـت نيـز     بر ديه چهار انگشـت، يـك  كف دست و اگر داراي چهار انگشت باشد، عالوه 

.شودپرداخت مي

قطع دست داراي ساعد از آرنج، نصف ديه كامل دارد، خواه داراي كف باشـد خـواه نباشـد    _ ٦٤٢ماده 

.ديه كامل دارد خواه داراي آرنج باشد خواه نباشدهمچنين قطع دست داراي بازو از شانه، نصف

دستي كه داراي انگشتان است اگر باالتر از مفصل مچ و نيز دستي كه داراي ساعد است اگر _ ٦٤٣ماده 

.باشدبر نصف ديه كامل، موجب ارش مقدار زائدي كه قطع شده نيز ميباالتر از آرنج قطع گردد عالوه

ي كه از مچ يا آرنج يا شانه داراي دو دست است، موجب نصـف ديـه   قطع دست اصلي كس_ ٦٤٤ماده 

عهـده كارشـناس مـورد وثـوق     تشخيص دست اصلي و زائد بـر . كامل و قطع دست زائد موجب ارش است

.است

.دهم ديه كامل استيك از انگشتان اصلي دست يكديه هر_ ٦٤٥ماده 

سوم ديه آن انگشت و هر بنـد  ت، موجب يكبريدن يا از بين بردن هر بند انگشت غير شس_ ٦٤٦ماده 

.انگشت شست، موجب نصف ديه شست است

سوم ديه همـان  هاي انگشت زائد، يكسوم ديه انگشت اصلي و ديه بندديه انگشت زائد يك_ ٦٤٧ماده 

.سوم ديه بند اصلي همان انگشت استبند اصلي و ديه بند زائد انگشت اصلي يك
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.شودشت نقصان داشته باشد به همان ميزان از مقدار ديه آن كاسته ميصورتي كه بند انگدر_ تبصره

سـوم ديـه همـان    سوم ديه دست، ديه فلج كردن هر انگشـت دو ديه فلج كردن هر دست دو_ ٦٤٨ماده 

.سوم ديه همان انگشت استسوم ديه دست و ديه قطع انگشت فلج يكانگشت، ديه قطع دست فلج يك

صدم ديه كامـل  طوري كه ديگر نرويد يا فاسد و معيوب برويد، يكدن ناخن بهديه از بين بر_ ٦٤٩ماده 

.باشدو اگر بدون عيب برويد، نيم درصد ديه كامل مي

.احكام مذكور در ديه دست و انگشتان آن، در پا و انگشتان آن نيز جاري است_ ٦٥٠ماده 

ديه ستون فقرات، نخاع و نشيمنگاه_ مبحث يازدهم

:ترتيب ذيل استديه شكستن ستون فقرات به_ ٦٥١ماده 

صورت خميده درآيـد،  صورتي كه اصالً درمان نشود و يا بعد از عالج بهشكستن ستون فقرات، در) الف

.موجب ديه كامل است

عيب درمان شود ولي موجب از بين رفتن يكـي از منـافع گـردد ماننـد     شكستن ستون فقرات كه بي) ب

اه رفتن يا نشستن نداشته باشد و يا تـوان جنسـي يـا كنتـرل ادرار وي از بـين بـرود،       عليه توان ركه مجنياين

.موجب ديه كامل است

شـود،  ) ب(شكستن ستون فقرات كه درمان نشود و موجب عوارضي از قبيل موارد منـدرج در بنـد   ) ج

.واهد بودبر ديه كامل شكستگي ستون فقرات، موجب ديه يا ارش هريك از عوارض حاصله نيز خعالوه

.دهم ديه كامل استشكستن ستون فقرات كه بدون عيب درمان شود، موجب يك) د

حس شدن پاهـا گـردد عـالوه بـر ديـه سـتون فقـرات،        شكستن ستون فقرات كه موجب فلج و بي_ هـ

.سوم ديه براي فلج دو پا نيز استموجب دو

جـز  هـاي سـتون فقـرات بـه    مهـره مراد از شكستن ستون فقرات، شكستن يك يا چند مهره از_ ١تبصره

.باشدهاي گردن و استخوان دنبالچه ميمهره

كـه موجـب شكسـتن سـتون فقـرات گـردد       جنايتي كه سبب خميدگي پشت گردد بـدون آن _ ٢تبصره 

دهم كه بدون عيب درمان شود، ديه آن يككه خميدگي درمان نشود، موجب ديه كامل و درصورتيدرصورتي

.ديه كامل است

.قطع نخاع ديه كامل و قطع جزئي از آن به نسبت مساحت عرض، ديه دارد_ ٦٥٢ماده 

هرگاه قطع نخاع موجب عيب عضو ديگر شود، حسب مورد ديه يا ارش آن عضـو بـر ديـه    _ ٦٥٣ماده 

.شودنخاع افزوده مي

صـف ديـه   نحوي كه به استخوان برسد، ديه كامل و هر كدام از آنها، ناز بين بردن دو كپل به_ ٦٥٤ماده 

.كامل و قسمتي از آن، به همان نسبت ديه دارد
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كـه جنايـت مزبـور باعـث شـود      شكستن اسـتخوان دنبالچـه، موجـب ارش اسـت مگـر آن     _ ٦٥٥ماده 

عليه قادر به ضبط مدفوع نباشد كه در اين صورت ديه كامل دارد و اگر قادر به ضبط مدفوع باشد ولـي  مجني

.شودز پرداخت ميارش آن نيقادر به ضبط باد نباشد، 

ها و مقعد وارد شده است موجب عدم ضبط ادرار يـا  اي كه به حد فاصل بيضههرگاه صدمه_ ٦٥٦ماده 

.مدفوع يا هردو گردد، يك ديه كامل دارد

ديه دنده و ترقوه_ مبحث دوازدهم

ديـه  چهلـم كنـد، يـك  هاي محيط به قلب كه از آن حفاظت مـي يك از دندهديه شكستن هر_ ٦٥٧ماده 

.باشدصدم ديه كامل ميهاي ديگر، يككامل و ديه شكستن هريك از دنده

.كندن دنده موجب ارش استتبصره ـ

يـك از  چهارم ديه شكسـتن آن، ديـه تـرك خـوردن هـر     ها، يكديه موضحه هريك از دنده_ ٦٥٨ماده 

ديه ترك . زارم ديه كامل استونيم ههشتادم ديه كامل، و ديه دررفتگي آن، هفتهاي محيط به قلب، يكدنده

.هزارم ديه كامل استهزارم ديه كامل و ديه دررفتگي آنها پنجهاي ديگر هفتيك از دندهخوردن هر

، موجب ديه كامـل و هـر كـدام از آنهـا،     )ترقوه(قطع و از بين بردن دو استخوان زير گردن _ ٦٥٩ماده 

.موجب نصف ديه كامل است

صورتي كه بدون عيب درمان شـود، موجـب چهـار    ستخوانهاي ترقوه درشكستن هريك از ا_ ٦٦٠ماده 

.صورتي كه درمان نشود و يا با عيب درمان شود، موجب نصف ديه كامل استدرصد ديه كامل و در 

ودو هـزارم، ديـه موضـحه آن، بيسـت و     يك از استخوانهاي ترقوه، سيديه ترك خوردن هر_ ٦٦١ماده 

.هزارم ديه كامل استهزارم و ديه سوراخ شدن آن، دهبيستهزارم، ديه دررفتگي آن،پنج

ديه ازاله بكارت و افضاء_ مبحث سيزدهم

هرگاه ازاله بكارت غيرهمسر با انگشت يا با وسيله ديگري و بدون رضايت صورت گرفتـه  _ ٦٦٢ماده 

.باشد موجب ضمان مهرالمثل است

.ت انجام گرفته باشد چيزي ثابت نيستهرگاه ازاله بكارت با مقاربت و با رضاي_ ١تبصره 

رضايت دختر نابالغ يا مجنون يا مكرهي كه رضايت واقعـي بـه زنـا نداشـته در حكـم عـدم       _ ٢تبصره 

.رضايت است

.حذف شد_ ٦٦٣ماده 

كه مثانه آسيب ديـده و  وجود آيد مانند آنهرگاه به همراه ازاله بكارت جنايت ديگري نيز به_ ٦٦٤ماده 

.درار خود را ضبط كند، جنايت مزبور حسب مورد ديه يا ارش جداگانه داردشخص نتواند ا

:افضاء همسر به ترتيب ذيل موجب ضمان است_ ٦٦٥ماده 
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.هرگاه همسر، بالغ و افضاء به سببي غير از مقاربت باشد، ديه كامل زن بايد پرداخت شود_ الف

عالوه بر تمام مهر و ديه كامل زن، نفقـه  هرگاه همسر، نابالغ و افضاء به سبب مقاربت جنسي باشد_ ب

.نيز تا زمان وفات يكي از زوجين بر عهده زوج است هر چند او را طالق داده باشد

.افضاء عبارت از يكي شدن دو مجراي بول و حيض يا حيض و غائط است_ تبصره

.حذف شد_ ٦٦٦ماده 

.حذف شد_ ٦٦٧ماده 

هديه اندام تناسلي و بيض_ مبحث چهاردهم

گاه و يا بيشتر از آن، موجب ديه كامل اسـت و  قطع و از بين بردن اندام تناسلي مرد تا ختنه_ ٦٦٨ماده 

.شودگاه محاسبه و به همان نسبت ديه پرداخت ميگاه به نسبت ختنهدر كمتر از ختنه

الم يـا  در اين حكم تفاوتي بين اندام كودك، جوان، پير، عقيم و شخصـي كـه داراي بيضـه سـ    _ ١تبصره

.معيوب است، وجود ندارد

گاه از بين برود و سپس مرتكب يـا شـخص ديگـري باقيمانـده يـا      هرگاه با يك ضربه تا ختنه_ ٢تبصره

.گاه، ديه كامل و در مقدار بيشتر، ارش ثابت استقسمتي ديگر از اندام تناسلي را از بين ببرد، نسبت به ختنه

گاه را شخص ديگري قطع كنـد،  شخصي و قسمت ديگر از ختنهگاه را هرگاه قسمتي از ختنه_ ٣تبصره 

گـاه  باشند و چنانچه شخصي قسمتي از ختنهاند، ضامن ميگاه قطع كردههريك به نسبت مساحتي كه از ختنه

گاه را به انضمام تمام يا قسمتي از انـدام تناسـلي قطـع كنـد، نسـبت بـه       را قطع كند و ديگري باقيمانده ختنه

گاه و نسبت به جنايـت دوم، ارش مقـدار قطـع شـده از     يه به مقدار مساحت قطع شده از ختنهجنايت اول، د

.اندام تناسلي ثابت است

سـوم  سوم ديه كامل و فلج كردن اندام سـالم موجـب دو  قطع اندام تناسلي فلج، موجب يك_ ٦٦٩ماده 

.در قطع اندام عنين ثلث ديه كامل ثابت استديه كامل است لكن

قطع آلت زنانه موجب پرداخت ديه كامل زن است و قطع يك طرف آن موجـب پرداخـت   _ ٦٧٠ماده 

.نصف ديه است

قطع دو بيضه يكباره ديه كامل و قطع بيضه چپ، دو ثلث ديه و قطع بيضه راست، ثلث ديه _ ٦٧١ماده 

.دارد

..آن نيستفرقي در حكم مذكور بين جوان و پير و كودك و بزرگ و عنين و سالم و مانند _ تبصره

رفتن مفيد شود ديـه آن  دهم ديه كامل است و اگر تورم مانع راهديه ورم كردن يك بيضه، دو_ ٦٧٢ماده 

.دهم ديه كامل استهشت

قطـع  . ها يا اندام تناسلي مردانه خنثاي ملحق به مـرد، موجـب ديـه كامـل اسـت     قطع بيضه_ ٦٧٣ماده 

.ملحق به زن، موجب ارش استها يا اندام تناسلي مردانه خنثاي مشكل يابيضه
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.از بين بردن عانه مرد يا زن، موجب ارش است_ ٦٧٤ماده 

ديه پستان_ مبحث پانزدهم

زن، موجـب نصـف ديـه كامـل زن و از بـين بـردن       يك از دو پسـتان قطع و از بين بردن هر_ ٦٧٥ماده 

تمام يا بخشي از پسـتان مقـداري   مقداري از آن به همان نسبت موجب ديه است و اگر همراه با از بين رفتن 

بر ديـه پسـتان، ديـه يـا     از پوست يا گوشت اطراف آن هم از بين برود يا موجب جنايت ديگري گردد، عالوه

.ارش جنايت مزبور نيز بايد پرداخت شود

در قطع كردن شير پستان زن يا از بين بردن قدرت توليد شير يا متعذر كردن خروج شـير از  _ ٦٧٦ماده 

.و يا ايجاد هر نقص ديگري در آن، ارش ثابت استپستان 

.حذف شد_ ٦٧٧ماده 

دية منافعميقواعد عمو_ فصل چهارم

در موارد اخـتالف ميـان مرتكـب و    . ادله اثبات ديه منافع، همان ادله اثبات ديه اعضاء است_ ٦٧٨ماده 

ش، اقرار، بينه، علم قاضـي يـا قـول    عليه در زوال منفعت يا نقصان آن، چنانچه از طريق اختبار و آزمايمجني

تواند با قسامه عليه ميكارشناس مورد وثوق، زوال يا نقصان منفعت ثابت نشود در صورت تحقق لوث مجني

به نحوي كه در ديه اعضاء مقرر است ديه را ثابت كند و چنانچه اختالف، نسبت به بازگشت منفعت زايل يا 

.باشدعليه ثابت شده و نيازي به قسامه نميناقص شده باشد ديه با يك سوگند مجني

در مواردي كه نظر كارشناسي بازگشت منفعت زايل يا ناقص شـده در مـدت معينـي باشـد     _ ٦٧٩ماده 

.عليه قبل از مدت تعيين شده فوت كند ديه ثابت خواهد شدچنانچه مجني

.حذف شد_ ٦٨٠ماده 

شـده اسـت سـرايت كنـد و سـبب مـرگ       هرگاه جنايتي كـه موجـب زوال يكـي از منـافع    _ ٦٨١ماده 

.منفعت در ديه نفس تداخل كرده، تنها ديه نفس قابل مطالبه خواهد بودعليه شود ديهمجني

هرگاه در مهلتي كه به طريق معتبري براي بازگشت منفعـت زايـل يـا نـاقص شـده، تعيـين       _ ٦٨٢ماده 

طور موقت از مثال چشمي كه بينايي آن بهگرديده، عضوي كه منفعت، قائم به آن است از بين برود، به عنوان

بين رفته است از حدقه بيرون بيايد، مرتكب تنها ضامن ارش زوال موقت آن منفعت است و چنانچـه از بـين   

.باشدسبب جنايت شخص ديگر باشد مرتكب دوم، ضامن ديه كامل آن عضو ميرفتن آن عضو به

ديه مقرر منافع_ فصل پنجم

لديه عق_ مبحث اول
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خـواه جنايـت در   زايل كردن عقل موجب ديه كامل و ايجاد نقص در آن موجب ارش است،_ ٦٨٣ماده 

.اثر ايراد ضربه و جراحت باشد خواه ترساندن و مانند آن

.عليه دچار جنون ادواري شود ارش ثابت استدر صورتي كه مجني_تبصره

صورتي که به حد جنون نرسد ارش ثابـت  در زوال و نقصان حافظه و نيز اختالل رواني در_ ٦٨٤ماده 

.است

شـدن آن شـود، هرچنـد عمـدي باشـد حسـب مـورد،        جنايتي كه موجب زوال عقل يا كم_ ٦٨٥ماده 

.شودموجب ديه يا ارش است و مرتكب قصاص نمي

يـك  اي مانند شكستن سر يا صورت، عقل زايل شود يا نقصان يابد، هـر هرگاه در اثر صدمه_ ٦٨٦ماده 

.اي داردارش جداگانهديه يا

هرگاه در اثر جنايتي عقل زايل گردد و پس از دريافت ديه كامل عقل برگردد، ديه مسـترد و  _ ٦٨٧ماده 

.شودارش پرداخت مي

عليه بيهوش شده و به اغمـا بـرود، چنانچـه منتهـي بـه فـوت او       هرگاه در اثر جنايتي مجني_ ٦٨٨ماده 

شـود و  به هوش آيد، نسبت به زماني كه بيهوش بوده، ارش ثابت ميشود و چنانچهگردد، ديه نفس ثابت مي

وجود آمده باشد، ديه يا ارش عـوارض مزبـور نيـز بايـد پرداخـت      چنانچه عوارض و آسيبهاي ديگري نيز به

.شود

.حذف شد_ ٦٨٩ماده 

ديه شنوايي_ مبحث دوم

دن شنوايي يـك گـوش نصـف ديـه     از بين بردن شنوايي هر دو گوش ديه كامل و از بين بر_ ٦٩٠ماده 

.كامل دارد هرچند شنوايي دو گوش به يك اندازه نباشد

شـنود، موجـب   هـاي او نمـي  از بين بردن شنوايي گوش شنواي شخصي كه يكـي از گـوش  _ ٦٩١ماده 

.نصف ديه كامل است

.صورتي كه مقدار آن قابل تشخيص باشد، به همان نسبت ديه داردكاهش شنوايي در_ ٦٩٢ماده 

هرگاه با قطع يا از بين بردن گوش و يا هر جنايت ديگري شنوايي از بـين بـرود يـا نقصـان     _ ٦٩٣ماده 

.يابد، هريك از جنايتها ديه يا ارش جداگانه خواهد داشت

طـور كامـل   ايجاد شود، به نحوي كه بـه ميهرگاه در اثر جنايتي در مجراي شنوايي نقص دائ_ ٦٩٤ماده 

.شودصورتي كه نقص موقتي باشد ارش تعيين ميوايي ثابت خواهد بود و درمانع شنيدن گردد، ديه شن

هرگاه كودكي كه زمان سخن گفتن او فرا نرسيده است در اثر كر شدن نتواند سخن بگويـد  _ ٦٩٥ماده 

و يا كودكي كه تازه زمان سخن گفتن او فرا رسيده است در اثر كر شدن نتواند كلمات ديگر را يـاد گرفتـه و   

.بر ديه شنوايي، ديه يا ارش زوال يا نقص گفتار نيز، حسب مورد ثابت خواهد شدبان آورد، عالوهبر ز
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هرگاه در اثر جنايتي حواس شنوايي و گويايي، هر دو از بين برود، هر كدام يك ديـه كامـل   _ ٦٩٦ماده 

.خواهد داشت

ديه بينايي_ مبحث سوم

ه كامل و از بين بردن بينايي يك چشم نصف ديـه كامـل   از بين بردن بينايي هر دو چشم دي_ ٦٩٧ماده 

. دارد

هايي كه بينايي دارند در حكم مذكور يكسانند هرچند ميزان بينايي آنها متفاوت بـوده  تمام چشم_تبصره

.كوري و منحرف بودن با هم تفاوت داشته باشنديا از جهات ديگر مانند شب

ار آن قابـل تشـخيص باشـد بـه همـان نسـبت ديـه دارد و        صورتي كه مقدكاهش بينايي، در_ ٦٩٨ماده 

.چنانچه قابل تشخيص نباشد، موجب ارش است

از بين بردن بينايي چشم كسـي كـه فقـط يـك چشـم بينـا دارد و چشـم ديگـرش نابينـاي          _ ٦٩٩ماده 

گـرش  جنايي از بين رفته باشد، موجب ديه كامل است لكن اگر چشـم دي مادرزادي بوده و يا در اثر علل غير

را در اثر قصاص يا جنايتي كه استحقاق ديه آن را داشته، از دست داده باشد ديه چشم بينا، نصف ديه كامـل  

.خواهد بود

از بين بردن يا بيرون آوردن چشم از حدقه فقط يك ديه دارد و از بـين رفـتن بينـايي،  ديـه     _ ٧٠٠ماده 

، بينايي نيز از بين برود يا نقصان يابد، هركـدام  ديگري ندارد لكن اگر در اثر صدمه ديگري مانند شكستن سر

.حسب مورد ديه يا ارش جداگانه دارد

ديه بويايي_ مبحث چهارم

.از بين بردن كامل بويايي، موجب ديه كامل است و از بين بردن قسمتي از آن، ارش دارد_ ٧٠١ماده 

كامل از بين بـرود نصـف ديـه كامـل     اگر در اثر جنايت، بويايي يكي از دوسوراخ بيني به طور _ تبصره 

.دارد

هرگاه در اثر بريدن يا از بين بردن بيني يا جنايت ديگري بويايي نيز از بين برود يـا نقصـان   _ ٧٠٢ماده 

.يابد، هر جنايت ديه يا ارش جداگانه خواهد داشت

ديه چشايي_ مبحث پنجم

.از بين بردن حس چشايي و نقصان آن، موجب ارش است_ ٧٠٣ماده 

شـود و  هرگاه با قطع تمام زبان، حس چشايي از بين برود، فقط ديه قطع زبان پرداخت مـي _ ٧٠٤ماده 

صورتي كه چشايي از بين رفتـه مربـوط بـه    اگر با قطع بخشي از زبان، چشايي از بين برود يا نقصان يابد، در

ايـد پرداخـت شـود و اگـر     همان قسمت زبان باشد، هركدام از ارش چشايي و ديه زبان كـه بيشـتر باشـد، ب   
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چشايي از بين رفته مربوط به همان قسمت از زبان نباشد، ديه هريك از ارش چشايي و ديـه زبـان جداگانـه    

كه از ديه كامل بيشتر باشد كه در اين صورت فقط به ميـزان ديـه كامـل پرداخـت     بايد پرداخت شود مگر اين

رود يا نقصان پيدا كند، ديه يا ارش آن جنايـت بـر ارش   شود و اگر با جنايت بر غير زبان چشايي از بين بمي

.گرددچشايي افزوده مي

ديه صوت و گويايي_ مبحث ششم

اي كه شخص نتواند صـدايش را آشـكار كنـد، ديـه     گونهطور كامل، بهاز بين بردن صوت به_ ٧٠٥ماده 

.كامل دارد گرچه بتواند با اخفات و آهسته صدايش را برساند

طور كامل و بدون قطع زبان، ديه كامـل و از بـين بـردن قـدرت اداي     ز بين بردن گويايي بها_ ٧٠٦ماده 

.برخي از حروف، به همان نسبت ديه خواهد داشت

گويد يا برخي از حـروف را  شخصي كه داراي لكنت زبان بوده و يا به كندي يا تندي سخن مي_ تبصره

ز بين بردن اداي هر حرف، مطابق توجه به حـروف زبـان   شود و ديه اتواند تلفظ كند، گويا محسوب مينمي

كه از بـين بـردن قـدرت اداي يـك حـرف شـخص فارسـي زبـان،         مانند اين. شودعليه تعيين ميتكلم مجني

.ودوم ديه كامل استسييك

جنايتي كه موجب پيدايش عيبي در گفتار يا اداي حروف گردد و يا عيـب موجـود در آن را   _ ٧٠٧ماده 

.د، موجب ارش استتشديد كن

جاي كه بهجاي حرف ديگر اداء نمايد، مانند آنعليه حرفي را بهجنايتي كه باعث شود مجني_ ٧٠٨ماده 

.تلفظ نمايد، اگر عرفاً عيب تلقي شود، موجب ارش است» ر«، »ل«

كردن از جنايتي كه موجب عيبي در صوت مانند كاهش طنين صدا، گرفتگي آن و يا صحبت_ ٧٠٩ماده 

.طريق بيني شود، ارش دارد

.از بين رفتن صوت بعضي از حروف، موجب ارش است_ ٧١٠ماده 

بر زوال صوت، موجـب زوال نطـق نيـز گـردد، دو ديـه ثابـت       صورتي كه جنايت، عالوهدر_ ٧١١ماده 

.خواهد شد

ديه ساير منافع_ مبحث هفتم

:زير ديه داردجنايتي كه موجب سلس و ريزش ادرار شود به ترتيب _ ٧١٢ماده 

.در صورت دوام آن در كليه ايام تا پايان هر روز ديه كامل دارد_ الف

.در صورت دوام آن در كليه روزها تا نيمي از هر روز دو سوم ديه كامل دارد_ ب

.در صورت دوام آن در كليه روزها تا هنگام برآمدن روز ثلث ديه دارد_ پ

.مدفوع يا ادرار شود، ديه كامل داردجنايتي كه موجب عدم ضبط دائم_ ٧١٣ماده 
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از بين بردن قدرت انزال يا توليد مثل مرد يا بارداري زن و يا از بين بردن لذت مقاربـت زن  _ ٧١٤ماده 

.يا مرد موجب ارش است

.از بين بردن كامل قدرت مقاربت، موجب ديه كامل است_ ٧١٥ماده 

س يا منـافع ديگـر ماننـد المسـه، خـواب و عـادت       از بين بردن يا نقص دائم يا موقت حوا_ ٧١٦ماده 

.وجود آوردن امراضي مانند لرزش، تشنگي، گرسنگي، ترس و غش كردن، موجب ارش استماهيانه و نيز به

ديه جراحات_ فصل ششم

:ترتيب ذيل استجراحات سر و صورت و دية آنها به_ ٧١٧ماده 

صدم ديه كاملككه خون جاري شود، يخراش پوست بدون آن: حارصه_ ١

صـدم ديـه   جراحتي كه اندكي وارد گوشت شود و همراه با جريان كم يا زياد خون باشـد، دو : داميه_ ٢

كامل

صـدم ديـه   جراحتي كه وارد گوشت شود لكن به پوست نازك روي استخوان نرسـد، سـه  : متالحمه_ ٣

كامل

ديه كاملصدم جراحتي كه به پوست نازك روي استخوان برسد؛ چهار: سمحاق_ ٤

صـدم  جراحتي كه پوست نازك روي استخوان را كنار بزند و استخوان را آشكار كند، پـنج : موضحه_ ٥

ديه كامل

صدم ديه كاملجنايتي كه موجب شكستگي استخوان شود گرچه جراحتي را ايجاد نكند، ده: هاشمه_ ٦

صدم ديه كاملشد، پانزدهجا كردن استخوان ميسر نباجنايتي كه درمان آن جز با جابه: منقله_ ٧

سوم ديه كاملجراحتي كه به كيسه مغز برسد يك: مأمومه_ ٨

بر ديه مأمومه، موجب ارش پاره شدن كيسه مغز جراحتي كه كيسه مغز را پاره كند، كه عالوه: دامغه_ ٩

.باشدنيز مي

، در حكـم  جراحات گوش، بيني، لب در غير مـواردي كـه بـراي آن ديـه معـين شـده اسـت       _ ١تبصره 

.جراحات سر و صورت است

مالك ديه در جراحتهاي مذكور، مقدار نفوذ جراحت اسـت و طـول و عـرض آن تـأثيري در     _ ٢تبصره 

.ميزان ديه ندارد

بيستم ديه كامل و اگر صورتي كه داخل دهان را نمايان نسازد، موجب يكجنايت بر گونه در_ ٣تبصره 

.پنجم ديه كامل استن سازد، موجب يكنحوي باشد كه داخل دهان را نمايابه

ماده قبـل در غيـر سـر و صـورت واقـع      ) ٥(تا)١(هرگاه يكي از جراحتهاي مذكور در بند_ ٧١٨ماده 

صورتي كه آن عضو داراي ديه معين باشد، ديه به حسـاب نسـبتهاي فـوق از ديـه آن عضـو تعيـين       شود، در

.ثابت استشود و اگر آن عضو داراي ديه معين نباشد، ارشمي

.جراحات وارده به گردن، در حكم جراحات بدن بوده و موجب ارش است_ ١تبصره



www.zarrokh.ir

٩٩

وجـود آمـده باشـد، كـه از     با يك ضربه بـه ) ٧١٧(هرگاه هريك از جراحتهاي مذكور در ماده_ ٢تبصره 

شود و ديه جراحت بيشتر را دارد لكن اگر با چنـد ضـربه   حيث عمق متعدد باشد يك جراحت محسوب مي

كه با يك ضربه حارصه ايجاد شود و با ضربه ديگر آن جراحت مبدل به موضـحه شـود   جاد شود مانند ايناي

.براي هر جراحت، ديه مستقل ثابت است، خواه مرتكب هر دو جنايت يك نفر خواه دو نفر باشد

ان اعم جائفه جراحتي است كه با وارد كردن هر نوع وسيله و از هر جهت به درون بدن انس_ ٧١٩ماده 

صورتي كه وسيله مزبـور از  در. سوم ديه كامل استشود و موجب يكاز شكم، سينه، پشت و پهلو ايجاد مي

.شودطرف وارد و از طرف ديگر خارج گردد، دو جراحت جائفه محسوب مييك

ديـه يـا   بر ديه جائفه، هرگاه در جائفه به اعضاء دروني بدن آسيب برسد و يا از بين برود، عالوه_ تبصره

.شودارش آن نيز محاسبه مي

بر ايجاد جراحت موضحه يا هاشمه و يا منقله به داخل هرگاه نيزه يا گلوله و مانند آن عالوه_ ٧٢٠ماده 

بر ديه موضحه يا هاشمه و منقله، ديـه  بدن مانند حلق و گلو يا سينه فرو رود، دو جراحت محسوب و عالوه

.شودجراحت جائفه نيز ثابت مي

اي مانند نيـزه يـا گلولـه در دسـت يـا پـا ايجـاد        نافذه جراحتي است كه با فرو رفتن وسيله_ ٧٢١ه ماد

.شوددهم ديه كامل است و در زن ارش ثابت ميشود ديه آن در مرد يكمي

:شرح ذيل استشود، بهديه صدماتي كه موجب تغيير رنگ پوست مي_ ٧٢٢ماده 

ونـيم هـزارم   هـزارم و سـرخ شـدن آن، يـك    كبود شدن آن، سههزارم، سياه شدن پوست صورت، شش) الف

كامل،ديه

،)الف(تغيير رنگ پوست ساير اعضا، حسب مورد نصف مقادير مذكور در بند ) ب

همچنـين فرقـي   . كه عضو داراي ديه مقدر باشد يا نباشد، نيستدر حكم مذكور فرقي بين اين_ ١تبصره

.باشدنيز بقاء يا زوال اثر آن نميبين تغيير رنگ تمام يا قسمتي از عضو و 

.در تغيير رنگ پوست سر، ارش ثابت است_ ٢تبصره

بـر تـورم   اي كه موجب تورم بدن، سر يا صورت گـردد، ارش دارد و چنانچـه عـالوه   صدمه_ ٧٢٣ماده 

.شودموجب تغيير رنگ پوست نيز گردد، حسب مورد ديه و ارش تغيير رنگ به آن افزوده مي

ديه جنين_ فصل هفتم

:ترتيب ذيل ديه داردسقط جنين به_ ٧٢٤ماده 

صدم ديه كامل،اي كه در رحم مستقر شده است، دونطفه_ ١

صدم ديه كامل،آيد، چهارصورت خون بسته در ميعلقه كه در آن جنين به_ ٢

صدم ديه كامل،آيد، ششصورت توده گوشتي در ميمضغه كه در آن جنين به_ ٣

صـدم  صورت استخوان درآمده لكن هنوز گوشت روييده نشده است، هشتآن جنين بهعظام كه در _ ٤

ديه كامل،
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دهـم ديـه   بندي آن تمام شده ولي روح در آن دميده نشـده اسـت يـك   جنيني كه گوشت و استخوان_ ٥

كامل،

و ديه جنيني كه روح در آن دميده شده است، اگر پسر باشد، ديه كامل و اگر دختر باشـد نصـف آن  _ ٦

.چهارم ديه كاملاگر مشتبه باشد، سه

بر ديه يـا ارش آن جنايـت، ديـه    هرگاه در اثر جنايت وارد بر مادر، جنين از بين برود، عالوه_ ٧٢٥ماده 

.شودپرداخت مي_ اي كه باشددر هر مرحله_ جنين نيز

يا خطاء از بين ببـرد،  عمداي كه باشد، به عمد، شبههرگاه زني جنين خود را، در هر مرحله_ ٧٢٦ماده 

.شودديه جنين، حسب مورد توسط مرتكب يا عاقله او پرداخت مي

. هرگاه چند جنين در يك رحم باشند سقط هريك از آنها، ديه جداگانه خواهد داشت_ ٧٢٧ماده 

بندي آن كامل شده ولـي  اي كه استخوانديه اعضاء و ديگر صدمات وارد بر جنين در مرحله_ ٧٢٨ماده 

گردد و بعد از دميده شـدن روح،  در آن دميده نشده است به نسبت ديه جنين در اين مرحله محاسبه ميروح

شود و چنانچه بر اثر همان جنايت جنين از بين برود، فقط ديه جنـين  حسب جنسيت جنين، ديه محاسبه مي

.شودميپرداخت 

كه به تشـخيص كارشـناس مـورد    هرگاه در اثر جنايت و يا صدمه، چيزي از زن سقط شود_ ٧٢٩ماده 

اي بـر مـادر وارد شـده    وثوق منشأ انسان بودن آن ثابت نگردد، ديه و ارش ندارد لكن اگر در اثر آن، صـدمه 

.شودباشد، حسب مورد ديه يا ارش تعيين مي

ديه جنايت بر ميت_ فصل هشتم

جدا كردن سـر از بـدن ميـت    مثالً. دهم ديه كامل انسان زنده استديه جنايت بر ميت، يك_ ٧٣٠ماده 

صـدم ديـه   دهم ديه و يك انگشت يكبيستم ديه و هر دو دست يكدهم ديه و جدا كردن يك دست يكيك

ديه جراحات واردشده به سروصورت و ساير اعضاء و جوارح ميت، به همين نسبت محاسـبه  . باشدكامل مي

.شودمي

صورت مديون بـودن  علق به خود ميت است كه دررسد بلكه متديه جنايت بر ميت به ارث نمي_ تبصره

گردد و در غير اين صورت براي او در امور خير صرف وي و عدم كفايت تركه، صرف پرداخت بدهي او مي

.شودمي

دهم ارش چنـين جنـايتي نسـبت بـه     هرگاه آسيب وارد بر ميت ديه مقدر نداشته باشد، يك_ ٧٣١ماده 

.رددگانسان زنده محاسبه و پرداخت مي

.صورتي كه با وصيت او باشد، ديه نداردقطع اعضاء ميت براي پيوند به ديگري در_ ٧٣٢ماده 

ايـن  كه مرتكب نتواند فوراً آن را پرداخت كند كه درديه جنايت بر ميت حال است مگر اين_ ٧٣٣ماده 

.شودصورت به او مهلت مناسب داده مي
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.د يا خطايي توسط خود مرتكب پرداخت خواهد شدديه جنايت بر ميت خواه عمدي باش_ ٧٣٤ماده 

بـر  طور عمدي، جنايتي بر ميت وارد سازد يـا وي را هتـك نمايـد، عـالوه    هرگاه شخصي به_ ٧٣٥ماده 

.خواهد شدمحكوم)٦(ويك تا هفتاد و چهارضربه شالق تعزيري درجهپرداخت ديه ياارش جنايت، به سي

، مـواد ١٣٧٠مصـوب  مير با اين قانون از جمله قانون مجـازات اسـال  كليه قوانين و مقررات مغاي_ ٧٣٦ماده 

، قانون اقـدامات تـأميني مصـوب    ١٣٧٥مصوب ميكتاب پنجم قانون مجازات اسال) ٧٢٧(و ماده)٦٢٩(تا)٦٢٥(

.گرددو اصالحات و الحاقات بعدي آنها نسخ ميقانون تعريف محكوميتهاي مؤثر در قوانين جزائي، ١٣٣٩

سـال از تـاريخ الزم االجـراء شـدن ايـن قـانون       مدت زمان اجراء آزمايشي اين قـانون پـنج  _ ٧٣٧ماده 

.خواهدبود
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