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 کتاب اول ـ کلیات 

  بخش اول ـ مواد عمومی

 ـ تعاریف فصل اول 

ی حدود، قصاص، دیات و تعزیـرات، اقـدامات تـأمینی و تربیتـی، ها مجازاتقانون مجازات اسالمی مشتمل بر جرائم و  -۱ماده 
 .شرایط و موانع مسؤولیت کیفری و قواعد حاکم بر آنها است

 .شود میم محسوب هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جر  -۲ماده 

 فصل دوم ـ قلمرو اجرای قوانین جزائی در مکان 

قوانین جزائی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسالمی ایران مرتکب  -۳ماده 
 .مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقررشده باشد شود میجرم شوند اعمال 

گاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع شده در جمهوری اسالمی ایران  هر -۴ماده 
 .است

هر شخص ایرانی یا غیرایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جـرائم زیـر یـا جـرائم مقـرر در قـوانین  -۵ماده 
و هرگاه رسیدگی به این جرائم در خارج از ایران به  شود میمی ایران محاکمه و مجازات خاص گردد، طبق قوانین جمهوری اسال

ی تعزیری، میـزان محکومیـت اجـراء شـده را ها مجازاتصدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین 
 یا استقالل جمهوری اسالمی ایران اقدام علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت ارضی -:الفکند میمحاسبه 

 جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط مقام رهبری یا استفاده از آن -ب

جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط رسمی رئیس جمهور، رئیس قـوه قضـائیه، رئـیس و نماینـدگان مجلـس شـورای  -پ
ل کشور، اعضای شورای نگهبـان، رئـیس واعضـای مجمـع اسالمی، رئیس مجلس خبرگان، رئیس دیوانعالی کشور، دادستان ک

 تشخیص مصلحت نظام، وزرا یا معاونان رئیس جمهور یا استفاده از آنها

 جعل آراء مراجع قضائی یا اجرائیه های صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی و یا استفاده از آنها -ت

و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق مشارکت صادرشده یا تضمین شـده از  جعل اسکناس رایج یا اسناد تعهدآور بانکی ایران -ث
 طرف دولت یا تهیه یا ترویج سکه قلب در مورد مسکوکات رایج داخل 
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به جرائم مستخدمان دولت اعم از ایرانی یا غیرایرانی که در رابطه با شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت ایران  -۶ماده 
ند و به جرائم مأموران سیاسی و کنسولی و دیگر وابستگان دولت ایـران کـه از مصـونیت سیاسـی برخوردارنـد طبـق ا مرتکب شده

 .شود میقوانین جمهوری اسالمی ایران رسیدگی 

، در صـورتی کـه در ایـران شـود میعالوه بر موارد مذکور در مواد فوق هریک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکـب جر -۷ماده 
 :مشروط بر اینکه شود میافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوری اسالمی ایران محاکمه و مجازات ی

 .رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسالمی ایران جرم باشد -الف

ه یـا در صـورت در صورتی که جرم ارتکابی از جرائم موجب تعزیـر باشـد، مـتهم در محـل وقـوع جـرم محاکمـه و تبرئـه نشـد -ب
 .محکومیت، مجازات کاًل یا بعضًا درباره او اجراء نشده باشد

 .طبق قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد -پ

ه جز جرائم مـذکور در هرگاه شخص غیرایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی ب -۸ماده 
، شـود میمواد قبل شود و در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جزائی جمهوری اسالمی ایران به جرم او رسیدگی 

 :مشروط بر اینکه

بعضًا درباره متهم در جرائم موجب تعزیر در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کاًل یا  -الف
 .او اجراء نشده باشد

 .رفتار ارتکابی در جرائم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسالمی ایران و قانون محل وقوع، جرم باشد -ب

مرتکب جرائمی که به موجب قانون خاص یا عهدنامه ها و مقررات بین المللی در هر کشوری یافت شود در همان کشور  -۹ماده 
 .دگرد می، اگر در ایران یافت شود طبق قوانین جزائی جمهوری اسالمی ایران محاکمه و مجازات شود میمحاکمه 

 فصل سوم ـ قلمرو اجرای قوانین جزائی در زمان 

در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده  -۱۰ماده 
رتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون مـؤخر بـه مجـازات یـا اقـدامات تـأمینی و تربیتـی است و م

محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یـا از جهـاتی 
جرائم سابق بروضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مـؤثر اسـته هرگـاه بـه موجـب  مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به

 :شود میء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل االجرا الزمقانون سابق، حکم قطعی 
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و اگـر در  شـود میاگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون الحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجـراء ن -الف
ه در این موارد و همچنین در موردی که حکم قباًل اجـراء شـده اسـت هیچگونـه اثـر شود میاجراء باشد اجرای آن موقوف  جریان

 .کیفری بر آن مترتب نیست

اگر مجازات جرمی به موجب قانون الحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حـین  -ب
رکننده حکم قطعی، اصالح آن را طبق قانون جدید تقاضا کنده محکـوم نیـز مـی توانـد از دادگـاه صـادرکننده اجراء از دادگاه صاد

حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نمایده دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون الحق، مجازات قبلی را تخفیف میدهده مقررات این 
در این صورت ولـی یـا سرپرسـت وی  .نیز جاری است شود میال بزهکار اجراء بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطف

 .نیز می تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید

تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین ویا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون الحـق، اعمـال 
 .شود مین

 :شود میین زیر نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون، فورًا اجراء قوان -۱۱ماده 

 قوانین مربوط به تشکیالت قضائی وصالحیت -الف

 قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم -ب

 قوانین مربوط به شیوه دادرسی -پ

 قوانین مربوط به مرور زمان -ت

م قطعی صادر شده باشد، پرونده برای بررسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال تبصره ـ در صورتی که در مورد بند)ب( حک
 .شود می

 و دادرسی کیفری  ها مجازاتفصل چهارم ـ قانونی بودن جرائم، 

ط و حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرای -۱۲ماده 
 .کیفیات مقرر در آن باشد

حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه  -۱۳ماده 
مشخص شده است تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، درصورتیکه از روی عمد یـا تقصـیر باشـد 

 .شود میب مورد موجب مسؤولیت کیفری و مدنی است و در غیر اینصورت، خسارت از بیت المال جبران حس
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  ها مجازاتبخش دوم ـ 

 ی اصلی ها مجازاتفصل اول ـ 

 :ی مقرر در این قانون چهار قسم استها مجازات -۱۴ماده 

 حد -الف

 قصاص -ب

 دیه -پ

 تعزیر -ت

ص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسـارت، قابـل مطالبـه خواهـد بـوده چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخ -تبصره
 .خواهد بود( ۲۰اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق ماده)

 .حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است -۱۵ماده 

عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است که بـه شـرح منـدرج در کتـاب سـوم ایـن قـانون قصاص مجازات اصلی جنایات  -۱۶ماده 
 .شود میاعمال 

دیه اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضـاء و منـافع و یـا  -۱۷ماده 
 .شود میمقرر جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون 

تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعــی  -۱۸ماده 
ده نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیـق، سـقوط و سـایر گرد مییا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال 

ه دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجـه قـرار شود مینون تعیین احکام تعزیر به موجب قا
 انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم -میدهد:الف

 شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن -ب

 اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم -پ

 ق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی سواب -ت

 :شود میی تعزیری به هشت درجه تقسیم ها مجازات -۱۹ماده 

 ۱درجه 
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 حبس بیش از بیست و پنج سال –

 ریال(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰جزای نقدی بیش از یک میلیارد ) –

 مصادره کل اموال –

 انحالل شخص حقوقی  –

 ۲درجه 

 ز پانزده تا بیست و پنج سالحبس بیش ا –

 ریال (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال تا یکمیلیارد )(۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون ) –

 ۳درجه 

 حبس بیش از ده تا پانزده سال –

 ریال (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ریال تا پانصد وپنجاه میلیون )(۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون ) –

 ۴ه درج

 حبس بیش از پنج تا ده سال –

 ریال(۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ریال تا سیصد و شصت میلیون )(۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون) –

 انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی  –

 ۵درجه 

 حبس بیش از دو تا پنج سال –

 ریال(۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰هشتاد میلیون ) ریال تا یکصد و(۸۰.۰۰۰.۰۰۰جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون ) –

 محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال –

 ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی –

 ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی  –

 ۶درجه 
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 تا دو سال ماه ششحبس بیش از  –

 ریال(۸۰.۰۰۰.۰۰۰ریال تا هشتاد میلیون )(۲۰.۰۰۰.۰۰۰جزای نقدی بیش از بیست میلیون ) –

 شالق ازسی ویک تا هفتادوچهار ضربه و تا نودونه ضربه در جرائم منافی عفت –

 تا پنجسال ماه ششمحرومیت از حقوق اجتماعی بیش از  –

 انتشار حکم قطعی در رسانه ها –

 یت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سالممنوعیت از یک یا چند فعال –

 ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال –

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

 ۷درجه 

 ماه ششحبس از نود و یک روز تا  –

 ریال( ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ریال تا بیست میلیون )( ۱۰.۰۰۰.۰۰۰جزای نقدی بیش از ده میلیون ) –

 شالق از یازده تا سی ضربه –

  ماه ششمحرومیت از حقوق اجتماعی تا  –

 ٨درجه 

 حبس تا سه ماه –

 ریال(۱۰.۰۰۰.۰۰۰جزای نقدی تا ده میلیون ) –

 شالق تا ده ضربه  –

 .ی تبعی ذکر شده استها مجازاتقوق اجتماعی همان است که در موارد محرومیت از ح -1تبصره

مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه باالتر باشد، از درجه باالتر محسوب  -۲تبصره
 .شود می
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دتر، مجازات حـبس مـالک ، مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیها مجازاتدرصورت تعدد  -۳تبصره
استه همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشتگانه این مـاده مطابقـت نداشـته باشـد مجـازات درجـه هفـت محسـوب 

 .شود می

مقررات ایـن مـاده و تبصـره هـای آن تنهـا جهـت تعیـین درجـه مجـازات اسـت و تـأثیری در میـزان حـداقل و حـداکثر  -۴تبصره
 .ین جاری نداردی مقرر در قوانها مجازات

ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این  -۵تبصره
این قانون عمل خواهد شده در هر مورد که حکم به مصادره اموال ( ۲۱۵خارج و در مورد آنها برابر ماده) (۲۰)ماده و بند )ب( ماده

 .باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود شود یمصادر 

این قانون مسؤول شناخته شود، با توجـه بـه شـدت جـرم ارتکـابی و ( ۱۴۳درصورتی که شخص حقوقی براساس ماده) -۲۰ماده 
 :ازات شخص حقیقی نیست، این امر مانع از مجشود مینتایج زیانبار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم 

 انحالل شخص حقوقی -الف

 مصادره کل اموال -ب

 ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال -پ

 ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه بهطور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال -ت

 از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سالممنوعیت از اصدار برخی  -ث

 جزای نقدی -ج

 ها  تشار حکم محکومیت به وسیله رسانهان -چ

مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتـی و یـا عمـومی غیـر دولتـی در مـواردی کـه اعمـال حاکمیـت  -تبصره
 .شود میمیکنند، اعمال ن

بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای میزان جزای نقدی قابل اعمال  -۲۱ماده 
 .شود میارتکاب همان جرم به وسیله اشخاص حقیقی تعیین 

که برای ارتکاب جرم، به وجود آمده یا بـا انحـراف از  شود میانحالل شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال  -۲۲ماده 
 .ن، فعالیت خود را منحصرًا در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشدهدف مشروع نخستی

 ی تکمیلی و تبعی ها مجازاتفصل دوم ـ 
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دادگاه می تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایـت  -۲۳ماده 
ی تکمیلی زیر محکـوم ها مجازاتخصوصیات وی به یک یا چند مجازات از شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و 

 :نماید

 اقامت اجباری در محل معین -الف

 منع از اقامت در محل یا محلهای معین -ب

 منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین -پ

 انفصال از خدمات دولتی و عمومی -ت

 تصدی وسایل موتوری منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا -ث

 منع از داشتن دسته چک ویا اصدار اسناد تجارتی -ج

 منع از حمل سالح -چ

 منع از خروج اتباع ایران از کشور -ح

 اخراج بیگانگان از کشور -خ

 الزام به خدمات عمومی -د

 منع از عضویت در احزاب، گروهها و دستجات سیاسی یا اجتماعی -ذ

 ا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرمتوقیف وسایل ارتکاب جرم ی -ر

 الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین -ز

 الزام به تحصیل -ژ

 انتشار حکم محکومیت قطعی  -س

 .ـ مدت مجازات تکمیلی بیش از دوسال نیست مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید۱تبصره 

 .گیرد میاصلی از یک نوع باشد، فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار ـ چنانچه مجازات تکمیلی و مجازات ۲تبصره 

ء شـدن ایـن قـانون توسـط وزیـر االجـرا الزماز تـاری   ماه شـشآیین نامه راجع به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی ظرف  – ۳تبصره 
 .رسد و به تصویب رئیس قوه قضائیه می شود میدادگستری تهیه 
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اجرای مجازات تکمیلی، مفاد حکم را رعایت ننماید، دادگاه صـادرکننده حکـم بـه پیشـنهاد چنانچه محکوم طی مدت  -۲۴ماده 
قاضی اجرای احکام برای بار اول مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم را تا یک سوم افزایش میدهـد و در صـورت تکـرار، بقیـه 

نین بعد از گذشتن نیمـی از مـدت مجـازات ه همچکند میمدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل 
تکمیلی، دادگاه می تواند با پیشنهاد قاضی اجرای حکم در صورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصالح مجرم، نسبت بـه لغـو یـا 

 .کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی وی اقدام کند

ل مرور زمان، در مدت زمان مقرر در ایـن مـاده محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمو  -۲۵ماده 
 :کند میمحکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم 

 ی سالب حیات و حبس ابد از تاری  توقف اجرای حکم اصلیها مجازاتهفت سال در محکومیت به  -الف

د شده بیش از نصف دیه مجنٌیعلیـه باشـد، سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وار  -ب
 نفی بلد و حبس تا درجه چهار

دو سال در محکومیت به شالق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنٌی علیه یا کمتر از آن  -پ
 باشد و حبس درجه پنج 

لکن در گواهیهای صادره از مراجع ذیربط  شود میرج ـ در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم د۱تبصره 
 د مگر به درخواست مراجع قضائی برای تعیین یا بازنگری در مجازاتگرد میمنعکس ن

در مورد جرائم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعـی بـا گذشـت شـاکی یـا مـدعی خصوصـی، اجـرای  -۲تبصره 
 .شود می مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع

در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدتهای فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع  -۳تبصره 
 .دگرد میه محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم شود می

 :ون به شرح زیر استحقوق اجتماعی موضوع این قان -۲۶ماده 

داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسالمی و شوراهای اسالمی شهر و  -الف
 روستا

 عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور -ب

 ، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور -پ

 انتخاب شدن یا عضویت در انجمنها، شوراها، احزاب و جمعیتها به موجب قانون یا با رأی مردم -ت
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 عضویت در هیأتهای منصفه و امناء و شوراهای حل اختالف -ث

 اشتغال به عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانههای گروهی -ج

ام و یا اشتغال در کلیه دستگاههای حکومتی اعم از قـوای سـه گانـه و سـازمانها و شـرکتهای وابسـته بـه آنهـا، صـدا استخد -چ
وسیمای جمهوری اسالمی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداریها و مؤسسات مـأمور بـه خـدمات 

 ل قانون بر آنهاعمومی و دستگاههای مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمو 

 اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طالق و دفتریاری -ح

 انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام -خ

 انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی -د

 ین افتخاریاستفاده از نشانهای دولتی و عناو -ذ

تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مـدیره شـرکتهای دولتـی، تعـاونی و خصوصـی یـا ثبـت نـام تجـارتی یـا مؤسسـه آموزشـی،  -ر
 پژوهشی، فرهنگی و علمی

مستخدمان دستگاههای حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتمـاعی، خـواه بـه عنـوان مجـازات اصـلی و خـواه  -۱تبصره
 .شوند میعی، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون، از خدمت منفصل مجازات تکمیلی یا تب

ایـن قـانون ( ۲۵هر کس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقـرر در مـاده) -۲تبصره 
و)پ( ایـن مـاده کـه از حقـوق د مگر در مـورد بنـدهای)الف(، )ب( دگر  میو آثار تبعی محکومیت وی زائل  شود میاعاده حیثیت 

 .شود میمزبور به طور دائمی محروم 

  ها مجازاتفصل سوم ـ نحوه تعیین و اعمال 

ده در صـورتی کـه فـرد، گرد میء حبس االجرا الزمکه محکوم، به موجب حکم قطعی  شود میمدت حبس از روزی آغاز  -۲۷ماده 
ده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرون

ه در صورتی که مجازات مورد حکم، شالق تعزیری یا جزای نقدی باشد، هر روز بازداشـت، معـادل سـه ضـربه شـالق یـا شود می
نقـدی محاسـبه ریال استه چنانچه مجازات متعدد باشد به ترتیب نسـبت بـه حـبس، شـالق و جـزای ( ۳۰۰.۰۰۰سیصد هزار)

 .دگرد می

-قانون مجازات اسـالمی ( ۲۷، مجازات نقدی بدل از حبس، مندرج در ماده )هیأت وزیران ۹۵آبان  ۱۶مصوبه مورخ به موجب 
 .ریال تعدیل شده است( ۴۰۰/۰۰۰ریال به مبلغ چهارصدهزار )( ۳۰۰/۰۰۰، از مبلغ سیصدهزار )-۱۳۹۲مصوب 
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نین از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعالم شده بـه وسـیله بانـک کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوا -۲۸ماده 
 شود میمرکزی هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل و در مورد احکامیکه بعد از آن صادر 

  .دگرد میء االجرا الزم

ات حبس باشد بازداشت بدل از جزای نقدی از تاری  اتمام حبس شروع هرگاه بازداشت بدل از جزای نقدی توأم با مجاز  -۲۹ماده 
که از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نیست و در هر حـال مـدت بازداشـت بـدل از جـزای نقـدی  شود می

 .نباید از سه سال تجاوز کند

غو جواز کار یا پروانه کسب، حرفـه یـا کـار اسـت مشـروط بـه منع از اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار معین مستلزم ل -۳۰ماده 
 .اینکه جرم به سبب اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار ارتکاب یابد یا آن اشتغال وقوع جرم را تسهیل نماید

 .منع از رانندگی و تصدی وسیله نقلیه موتوری مستلزم ابطال گواهینامه و ممنوعیت از درخواست مجدد است -۳۱ماده 

منع از اصدار چک مستلزم ابطال برگه های سفید دسته چک و انسداد حساب جاری و ممنوعیت از درخواسـت مجـدد  -۳۲ماده 
 .افتتاح حساب جاری است

 .منع از حمل اسلحه مجاز مستلزم ابطال پروانه حمل و توقیف سالح است -۳۳ماده 

 .گذرنامه و ممنوعیت از درخواست مجدد است منع از خروج اتباع ایران از کشور مستلزم ابطال -۳۴ماده 

 .شود میاخراج موقت یا دائم بیگانگان محکوم به مجازات از کشور پس از اجرای مجازات و با حکم دادگاه انجام  -۳۵ماده 

بیش از  حکم محکومیت قطعی درجرائم موجب حد محاربه و افساد فی االرض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کالهبرداری -۳۶ماده 
ریال در صورتی که موجب اخالل در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه های محلی در یک (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)یک میلیارد 

  .شود مینوبت منتشر 

ریال (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد) –تبصره 
  :شود میباشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیراالنتشار منتشر  یا بیش از آن

 رشاء و ارتشاء -الف

 اختالس -ب

 اعمال نفوذ برخالف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری -پ

 کشوریمداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معامالت دولتی و  -ت

 تبانی در معامالت دولتی -ث
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 أخذ پورسانت در معامالت خارجی -ج

 تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت -چ

 جرائم گمرکی -ح

 قاچاق کاال و ارز -خ

 جرائم مالیاتی -د

 پولشویی -ذ

 اخالل در نظام اقتصادی کشور -ر

 تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی  -ز

 جازات و معافیت از آن فصل چهارم ـ تخفیف م

درصورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات تعزیری را بـه نحـوی کـه بـه حـال مـتهم  -۳۷ماده 
 :مناسبتر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند

 تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه -الف

 ک تا چهارتبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه ی -ب

 تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال -پ

 ی تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر ها مجازاتتقلیل سایر  -ت

 :جهات تخفیف عبارتند از -۳۸ماده 

 گذشت شاکی یا مدعی خصوصی -الف

عاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یـا بـه کـار رفتـه بـرای همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا م -ب
 ارتکاب آن

اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریـک آمیـز بـزه دیـده یـا وجـود انگیـزه شـرافتمندانه در  -پ
 ارتکاب جرم

 ن تحقیق و رسیدگیاعالم متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی درحی -ت
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 ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری -ث

 کوشش متهم بهمنظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن -ج

 خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم -چ

 مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم  -ح

 .دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند -۱رهتبص

هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیشبینی شده باشد، دادگاه نمی تواند بـه موجـب همـان جهـات،  -۲تبصره
 .مجازات را دوباره تخفیف دهد

از جهـات تخفیـف چنانچـه دادگـاه پـس از احـراز مجرمیـت، در جرائم تعزیری درجه های هفت و هشت در صورت احر  -۳۹ماده 
در صورت فقـدان سـابقه کیفـری مـؤثر و گذشـت شـاکی و  شود میتشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب، اصالح 

 .جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن می تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند

 ور حکم فصل پنجم ـ تعویق صد

در جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیت متهم بـا مالحظـه وضـعیت فـردی،  -۴۰ماده 
خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به 

 :اندازدتا دو سال به تعویق  ماه ششمدت 

 وجود جهات تخفیف -الف

 پیشبینی اصالح مرتکب -ب

 جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران -پ

 فقدان سابقه کیفری مؤثر  -ت

این قـانون از حقـوق اجتمـاعی ( ۲۵محکومیت مؤثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم، براساس ماده) -تبصره
 .کند میمحروم 

 .عویق به شکل ساده یا مراقبتی استت -۴۱ماده 

د، در مدت تعیین شده به وسیله دادگاه، مرتکب جرمی نشـود و از نحـوه گرد میدر تعویق ساده مرتکب به طور کتبی متعهد  -الف
 .شود میرفتار وی پیش بینی شود که در آینده نیز مرتکب جرم ن

http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com


1392مصوب سال  (مکتاب اول تا چهار) مجازات اسالیمقاونن   
 

18 
 

د دستورها و تدابیر مقـرر شـده بـه وسـیله دادگـاه را در گرد میمتعهد  در تعویق مراقبتی عالوه بر شرایط تعویق ساده، مرتکب -ب
 .مدت تعویق رعایت کند یا به موقع اجراء گذارد

 .دادگاه نمی تواند قرار تعویق صدور حکم را به صورت غیابی صادر کند -۱تبصره

بالفاصـله دسـتور آزادی وی را صـادر  چنانچه متهم در بازداشت باشد، دادگاه پس از صدور قـرار تعویـق صـدور حکـم، -۲تبصره
 .ده دادگاه می تواند در این مورد تأمین مناسب أخذ نمایده در هر صورت أخذ تأمین نباید به بازداشت مرتکب منتهی گرددنمای می

 :تعویق مراقبتی همراه با تدابیر زیر است -۴۲ماده 

 ی یا مددکار اجتماعی ناظر حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضائ -الف

 ارائه اطالعات و اسناد و مدارک تسهیل کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی -ب

 اعالم هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابه جایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارائه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی -پ

 ائی به منظور مسافرت به خارج از کشور کسب اجازه از مقام قض -ت

 .تبصره ـ تدابیر یاد شده می تواند از سوی دادگاه همراه با برخی تدابیر معاضدتی از قبیل معرفی مرتکب به نهادهای حمایتی باشد

رایط زنـدگی او بـه در تعویق مراقبتی، دادگاه صادرکننده قرار می تواند با توجه به جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب و شـ -۴۳ماده
نحوی که در زندگی وی یا خانواده اش اختالل اساسی و عمده ایجاد نکند مرتکب را به اجرای یک یا چند مورد از دستورهای زیر 

 :در مدت تعویق، ملزم نماید

 حرفه آموزی یا اشتغال به حرفهای خاص -الف

 اقامت یا عدم اقامت در مکان معین -ب

 اعتیاددرمان بیماری یا ترک  -پ

 پرداخت نفقه افراد واجب النفقه -ت

 خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری -ث

 خودداری از فعالیت حرفهای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن -ج

 ه به تشخیص دادگاهخودداری از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه دید -چ

گذراندن دوره یا دوره های خاص آموزش و یـادگیری مهارتهـای اساسـی زنـدگی یـا شـرکت در دوره هـای تربیتـی، اخالقـی،  -ح
 مذهبی، تحصیلی یا ورزشی 
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در مدت تعویق، در صورت ارتکاب جرم موجب حد، قصاص، جنایات عمدی موجب دیه یا تعزیر تا درجه هفـت، دادگـاه  -۴۴ماده 
ه در صورت عدم اجرای دستورهای دادگاه، قاضی می تواند برای یک بـار کند میلغو قرار تعویق اقدام و حکم محکومیت صادر  به

 .تا نصف مدت مقرر در قرار به مدت تعویق اضافه یا حکم محکومیت صادر کند

 .زات ممنوع استدر صورت الغای قرار تعویق و صدور حکم محکومیت، صدور قرار تعلیق اجرای مجا -تبصره

هـای مـددکار  پس از گذشت مدت تعویق با توجه بـه میـزان پایبنـدی مرتکـب بـه اجـرای دسـتورهای دادگـاه، گـزارش -۴۵ماده 
 .کند میاجتماعی و نیز مالحظه وضعیت مرتکب، دادگاه حسب مورد به تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر اقدام 

 فصل ششم ـ تعلیق اجرای مجازات 

در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام  -۴۶اده م
یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نمایده دادستان یا قاضـی اجـرای احکـام کیفـری نیـز پـس از اجـرای یـک سـوم 

کم قطعی، تقاضای تعلیق نمایـده همچنـین محکـوم مـی توانـد پـس از تحمـل یکسـوم مجازات می تواند از دادگاه صادرکننده ح
 .مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید

 :نیستصدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق  -۴۷ماده 

 جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات -الف

 جرائم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم ربایی و اسیدپاشی -ب

 یل یا اداره مراکز فساد و فحشاقدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشک -پ

 قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی و سالح و مهمات و قاچاق انسان -ت

 تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی االرض -ث

 ریال (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ) -ج

 .تعلیق مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم، ممکن است به طور ساده یا مراقبتی باشد -۴۸ماده 

ده کسی که اجرای گرد میقرار تعلیق اجرای مجازات به وسیله دادگاه ضمن حکم محکومیت یا پس از صدور آن صادر  -۴۹ماده 
 .دگرد میشت باشد فوری آزاد حکم مجازات وی به طورکلی معلق شده است، اگر در بازدا

چنانچه محکومی که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستورهای دادگـاه تبعیـت نکنـد،  -۵۰ماده 
دادگاه صادرکننده حکم قطعی می تواند به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام، برای بار اول یک تا دو سال به مدت تعلیق 

 .شود میا قرار تعلیق را لغو نمایده تخلف از دستور دادگاه برای بار دوم، موجب الغای قرار تعلیق و اجرای مجازات اضافه ی
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تعلیق اجرای مجازات محکوم نسبت به حق مدعی خصوصی تأثیری ندارد و حکم پرداخت خسارت یا دیه در این موارد  -۵۱ماده 
 .شود میاجراء 

اری  صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیـر تـا درجـه هرگاه محکوم از ت -۵۲ماده 
 .شود میهفت نشود، محکومیت تعلیقی بی اثر 

ی مورد حکم معلق شـود، مـدت تعلیـق از زمـان خاتمـه اجـرای ها مجازاتدر صورتی که قسمتی از مجازات یا یکی از  -۵۳ماده 
 .دگرد میمجازات غیرمعلق محاسبه 

تبصره ـ در مـواردی کـه بـه موجـب قـوانین اداری و اسـتخدامی، محکومیـت کیفـری موجـب انفصـال اسـت در صـورت تعلیـق، 
 .د، مگر آنکه در قانون تصریح یا قرار تعلیق لغو شودگرد میمحکومیت معلق، موجب انفصال ن

ب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا هرگاه محکوم از تاری  صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتک -۵۴ماده 
درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم أخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگـاه 

که اگـر در مـدت  کند میاعالم ه دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محکوم کند میصادرکننده قرار تعلیق اعالم 
 .شود میتعلیق مرتکب یکی از جرائم فوق شود، عالوه بر مجازات جرم أخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجراء 

هرگاه پس از صدور قرار تعلیق، دادگاه احراز نماید که محکوم دارای سابقه محکومیت کیفـری مـؤثر یـا محکومیتهـای  -۵۵ماده 
ست که در میان آنها محکومیت تعلیقی وجود داشته و بدون توجه به آن اجرای مجازات معلـق شـده اسـت، قطعی دیگری بوده ا

ه دادستان یا قاضی اجرای احکام نیز موظف است درصورت اطالع از موارد فوق، لغو تعلیق مجازات را از کند میقرار تعلیق را لغو 
 .صدور حکم نیز جاری استحکم این ماده در مورد تعویق  .دادگاه درخواست نماید

 فصل هفتم ـ نظام نیمه آزادی 

نظام نیمه آزادی، شیوه ای است که بر اساس آن محکوم می تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیتهای حرفه ای،  -۵۶ماده 
نظر مراکز نیمـه آزادی اسـت آموزشی، حرفه آموزی، درمانی و نظایر اینها را در خارج از زندان انجام دهده اجرای این فعالیتها زیر 

 .شود میکه در سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی تأسیس 

در حبسهای تعزیری درجه پنج تا هفت دادگاه صادر کننده حکم قطعی می تواند مشروط بـه گذشـت شـاکی و سـ ردن  -۵۷ماده 
آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمـان  تأمین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفهای، آموزشی، حرفه

اعتیاد یا بیماری که در فرآیند اصالح یا جبران خسارت وارد بر بزه دیده مؤثر است، محکوم را با رضایت خود او، تحت نظـام نیمـه 
نی، صـدور حکـم نیمـه همچنین محکوم می تواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانو .آزادی قرار دهد

 .آزادی را تقاضا نماید و دادگاه موظف به رسیدگی است

 فصل هشتم ـ نظام آزادی مشروط 
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در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادر کننده حکم می تواند در مورد محکومان به حبس بـیش از ده سـال  -۵۸ماده 
دت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام بـا رعایـت پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم م

 :شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادرکند

 .محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخالق و رفتار نشان دهد -الف

 .شود میحاالت و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی ن -ب

ص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مـدعی خصوصـی را ب ـردازد یـا به تشخی -پ
 .قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد

 .محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد -ت

از گزارش رئیس زندان محل به تأییـد قاضـی انقضای مواعد فوق و همچنین مراتب مذکور در بندهای)الف( و)ب( این ماده پس 
اجرای احکام میرسده قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شـرایط مـذکور بررسـی و در 

 .صورت احراز آن، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید

، لکن دادگاه می تواند مدت آن را تغییر دهد و در هر حال آزادی شود یممدت آزادی مشروط شامل بقیه مدت مجازات  -۵۹ماده 
مشروط نمی تواند کمتر از یکسال و بیشتر از پنج سال باشد جز در مواردی که مدت باقیمانده کمتر از یک سال باشـد کـه در ایـن 

 .صورت مدت آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس است

ه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصـیات روانـی و شخصـیت محکـوم، او را در مـدت آزادی دادگاه می تواند با توج -۶۰ماده 
مشروط، به اجرای دستورهای مندرج در قرار تعویق صدور حکم، ملزم کنده دادگاه، دستورهای مذکور و آثار عدم تبعیت از آنهـا و 

 .کند مینیز آثار ارتکاب جرم جدید را در حکم خود قید و به محکوم تفهیم 

هرگاه محکوم در مدت آزادی مشروط بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند برای بار اول یک تا دو سال به  -۶۱ماده 
ه در صورت تکرار یا ارتکاب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه شود میمدت آزادی مشروط وی افزوده 

 .شود میجدید، مدت باقیمانده محکومیت نیز به اجراء در میآید، در غیر این صورت آزادی او قطعی هفت، عالوه بر مجازات جرم 

در جرائم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکـوم  -۶۲ماده 
 .)سیستم(های الکترونیکی قرار دهد سامانهبه حبس را بارضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت 

  .دادگاه در صورت لزوم می تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد -تبصره

این قانون به  االجراء شدن از تاری  الزم ماه ششآیین نامه اجرائی مواد مربوط به نظام نیمه آزادی وآزادی مشروط ظرف  -۶۳ماده 
 .رسد و به تصویب رئیس قوه قضائیه می شود میوسیله سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه 
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 ی جایگزین حبس ها مجازاتفصل نهم ـ 

 در مورد خدمات عمومی رایگان را اینجا بخوانید ۷۹آیین نامه موضوع ماده 

ات عمـومی رایگـان، جـزای نقـدی، جـزای نقـدی روزانـه و ی جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمها مجازات -۶۴ماده 
محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با مالحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، 

ء آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بـزه دیـده و سـایر اوضـاع و احـوال، تعیـین و اجـرا
  .شود می

ه کنـد میدادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقـرر در ایـن مـاده تصـریح  -تبصره
  .ی جایگزین حکم دهدها مجازاتدادگاه نمی تواند به بیش از دو نوع از 

به جای حبس به مجازات جـایگزین حـبس مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است  -۶۵ماده 
  .ندگرد میمحکوم 

حبس است به جای حبس به مجـازات  ماه ششمرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا  -۶۶ماده 
باشـند و از  ند مگر اینکه به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری به شرح زیرگرد میجایگزین حبس محکوم 

  :اجرای آن پنج سال نگذشته باشد

ریال یـا (۱۰.۰۰۰.۰۰۰یا جزای نقدی بیش از ده میلیون ) ماه ششبیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا  -الف
 شالق تعزیری 

 یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه  ماه ششیک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از  -ب

تـا یکسـال حـبس اسـت بـه  ماه شـشدادگاه می تواند مرتکبان جرائم عمدی را که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از  -۶۷ماده 
ی جایگزین حـبس ممنـوع ها مجازاتاین قانون اعمال ( ۶۶مجازات جایگزین حبس محکوم کند، در صورت وجود شرایط ماده)

  .است

ند مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از گرد میزات جایگزین حبس محکوم مرتکبان جرائم غیرعمدی به مجا -۶۸ماده 
 .دو سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس، اختیاری است

 مرتکبان جرائمی که نوع یا میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است به مجازات جایگزین حـبس محکـوم -۶۹ماده 
 .ندگرد می

تـا درصـورت تعـذر اجـرای مجـازات  کنـد میدادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیـز تعیـین  -۷۰ماده 
 .جایگزین، تخلف از دستورها یا عجز از پرداخت جزای نقدی، مجازات حبس اجراء شود
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 .اخلی یا خارجی کشور ممنوع استی جایگزین حبس در مورد جرائم علیه امنیت دها مجازاتاعمال  -۷۱ماده 

حبس باشد مانع از صدور حکم بـه مجـازات  ماه ششتعدد جرائم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از  -۷۲ماده 
 .جایگزین حبس است

ز یک سال، در جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یک سال حبس است در صورت تخفیف مجازات به کمتر ا -۷۳ماده 
 .دادگاه نمی تواند به مجازات جایگزین حبس حکم نماید

  .شود میء شدن این قانون صادرشده است اجراء ناالجرا الزممقررات این فصل در مورد احکام قطعی که پیش از  -۷۴ماده 

نیسـته در ایـن صـورت  با مجازات حبس، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس ها مجازاتهمراه بودن سایر  -۷۵ماده 
  .ی مذکور همزمان با مجازات جایگزین حبس حکم دهدها مجازاتدادگاه می تواند به 

مالک تعیین صالحیت دادگاه و تجدیدنظرخواهی از حکم محکومیت به مجازات جایگزین حبس، مجازات قانونی جرم  -۷۶ماده 
 .ارتکابی است

به وضعیت محکوم و شرایط و آثار اجرای حکم، تشدید، تخفیف، تبدیل یا توقـف قاضی اجرای احکام می تواند با توجه  -۷۷ماده 
 .موقت مجازات مورد حکم را به دادگاه صادرکننده رأی پیشنهاد کند

 .قاضی مذکور به تعداد الزم مددکار اجتماعی و مأمور مراقبت در اختیار دارد

تغییر شغل و محل اقامت را که مانع یا مخل اجرای حکم باشد بـه محکوم در طول دوره محکومیت باید تغییراتی نظیر  -۷۸ماده 
 .قاضی اجرای احکام اطالع دهد

تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاهها و مؤسسات دولتـی و عمـومی پذیرنـده محکومـان و نحـوه همکـاری آنـان بـا  -۷۹ماده 
ء شـدن ایـن قـانون بـه وسـیله االجـرا الزمکه ظرف سه ماه از تـاری   به موجب آیین نامه ای استقاضی اجرای احکام و محکوم، 

و با تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران میرسده مقـررات ایـن فصـل  شود میوزارتخانه های کشور و دادگستری تهیه 
  .شود میء االجرا الزمپس از تصویب آییننامه موضوع این ماده 

ز اصالح رفتار وی باشد دادگاه می توانـد بـه پیشـنهاد قاضـی چنانچه رعایت مفاد حکم دادگاه از سوی محکوم حاکی ا -۸۰ماده 
  .اجرای احکام برای یکبار بقیه مدت مجازات را تا نصف آن تقلیل دهد

چنانچه محکوم از اجرای مفاد حکم یا دستورهای دادگاه تخلف نماید، به پیشنهاد قاضی اجـرای احکـام و رأی دادگـاه  -۸۱ماده 
  .دگرد میو در صورت تکرار، مجازات حبس اجراء  شود مییک دوم به مجازات مورد حکم افزوده برای بار نخست یک چهارم تا 

ه قاضـی اجـرای کنـد میدادگاه در متن حکم آثار تبعیت و تخلف از مفاد حکم را به طورصریح قیـد و بـه محکـوم تفهـیم  -تبصره
  .دنمای مینحوه نظارت و مراقبت بر محکوم را مشخص  احکام نیز در ضمن اجراء با رعایت مفاد حکم دادگاه و مقررات مربوط،
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ی جایگزین حبس با مـانعی مواجـه گـردد، مجـازات مـورد حکـم یـا بخـش ها مجازاتچنانچه اجرای تمام یا بخشی از  -۸۲ماده 
ن مجـازات ده چنانچه مانع مذکور به واسطه رفتار عمدی محکوم و برای متوقـف کـردگرد میاجراءنشده آن بعد از رفع مانع اجراء 

  .شود میایجاد گردد مجازات اصلی اجراء 

دوره مراقبت دورهای است که طی آن محکوم، به حکم دادگاه و تحت نظارت قاضی اجرای احکـام بـه انجـام یـک یـا  -۸۳ماده 
 :دگرد میچند مورد از دستورهای مندرج در تعویق مراقبتی به شرح ذیل محکوم 

 ماه ششآنها حداکثر سه ماه حبس است، تا در جرائمی که مجازات قانونی  -الف

حبس اسـت و جرائمـی کـه نـوع و میـزان تعزیـر آنهـا در قـوانین  ماه ششدر جرائمی که مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا  -ب
 تا یک سال ماه ششموضوعه تعیین نشده است، 

 ا دو سالتا یک سال است، یک ت ماه ششدر جرائمی که مجازات قانونی آنها بیش از  -پ

 در جرائم غیرعمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یک سال است، دو تا چهار سال  -ت

و  شـود میخدمات عمومی رایگان، خدماتی است که با رضایت محکوم برای مدت معین به شرح ذیل مورد حکم واقـع  -۸۴ماده 
 :دگرد میتحت نظارت قاضی اجرای احکام اجراء 

 تا دویست و هفتاد ساعت( ۸۳الف(ماده)جرائم موضوع بند) -الف

 دویست و هفتاد تا پانصد و چهل ساعت(۸۳جرائم موضوع بند)ب(ماده) -ب

 پانصد و چهل تا هزار و هشتاد ساعت( ۸۳جرائم موضوع بند)پ(ماده) -پ

 هزار و هشتاد تا دو هزار و صد و شصت ساعت ( ۸۳جرائم موضوع بند)ت(ماده) -ت

عمومی برای افراد شاغل بیش از چهار ساعت و برای افراد غیرشاغل بیش از هشت ساعت در روز  ساعات ارائه خدمت -۱تبصره
 .نیسته در هر حال ساعات ارائه خدمت در روز نباید مانع امرار معاش متعارف محکوم شود

ز جملـه شـرایط کـار حکم به ارائه خدمت عمومی مشروط به رعایت همه ضوابط و مقررات قانونی مربوط به آن خدمت ا -۲تبصره
 .زنان و نوجوانان، محافظتهای فنی و بهداشتی و ضوابط خاص کارهای سخت و زیان آور است

دادگاه نمی تواند به بیش از یک خدمت عمومی مقرر در آیین نامه موضوع این فصل حکم دهده در هر حال در صـورت  -۳تبصره
 .شود میمورد حکم واقع  عدم رضایت محکوم، به انجام خدمات عمومی، مجازات اصلی
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قاضی اجرای احکام می تواند بنا به وضع جسمانی و نیاز به خدمات پزشکی یا معذوریتهای خانوادگی و مانند آنها، انجام  -۴تبصره
گاه خدمات عمومی را به طور موقت و حداکثر تا سه ماه در طول دوره، تعلیق نماید یا تبدیل آن را به مجازات جایگزین دیگر به داد 

 .صادرکننده حکم پیشنهاد دهد

جزای نقدی روزانه عبارت است از یک هشتم تا یک چهارم درآمد روزانـه محکـوم کـه بـه شـرح زیـر مـورد حکـم واقـع  -۸۵ماده 
 :دگرد میو با نظارت اجرای احکام وصول  شود می

 تا یکصد و هشتاد روز( ۸۳جرائم موضوع بند)الف( ماده) -الف

 یکصد و هشتاد تا سیصد و شصت روز( ۸۳)ب( ماده)جرائم موضوع بند -ب

 سیصد و شصت تا هفتصد و بیست روز( ۸۳جرائم موضوع بند)پ( ماده) -پ

 هفتصد و بیست تا هزار و چهارصد و چهل روز ( ۸۳جرائم موضوع بند)ت( ماده) -ت

 .را پرداخت نماید محکوم موظف است در پایان هر ماه ظرف ده روز مجموع جزای نقدی روزانه آن ماه -تبصره

 :میزان جزای نقدی جایگزین حبس به شرح زیر است -۸۶ماده 

 ریال(۹.۰۰۰.۰۰۰تا نه میلیون )( ۸۳جرائم موضوع بند)الف( ماده) -الف

 ریال(۱۸.۰۰۰.۰۰۰ریال تا هجده میلیون)(۹.۰۰۰.۰۰۰از نه میلیون)( ۸۳جرائم موضوع بند)ب( ماده) -ب

 ریال(۳۶.۰۰۰.۰۰۰ریال تا سی و شش میلیون)(۱۸.۰۰۰.۰۰۰از هجده میلیون)( ۸۳جرائم موضوع بند)پ( ماده) -پ

 ریال ( ۷۲.۰۰۰.۰۰۰ریال تا هفتاد و دو میلیون )(۳۶.۰۰۰.۰۰۰از سی و شش میلیون)( ۸۳جرائم موضوع بند)ت( ماده) -ت

یت محکـوم، وی را بـه یـک یـا دادگاه می تواند ضمن حکم به مجازات جایگزین حبس، با توجه به جرم ارتکابی و وضع -۸۷ماده 
  .ی تبعی و یا تکمیلی نیز محکوم نمایده در این صورت مدت مجازات مذکور نباید بیش از دو سال شودها اتمجاز چند مورد از 

 و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان  ها مجازاتفصل دهم ـ 

و سن آنها در زمان ارتکاب، نه تا پانزده سال تمام شمسـی  شوند یمدرباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرائم تعزیری  -۸۸ماده 
  :کند میاست حسب مورد، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ 

 تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی با أخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخالق طفل یا نوجوان  -الف

ت بداند می تواند حسب مورد از اشخاص مذکور در این بند تعهد به انجام اموری از قبیل موارد ذیل و هرگاه دادگاه مصلح -تبصره
  :اعالم نتیجه به دادگاه در مهلت مقرر را نیز أخذ نماید

http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com


1392مصوب سال  (مکتاب اول تا چهار) مجازات اسالیمقاونن   
 

26 
 

 معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان -۱

 به یک مؤسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه آموزیفرستادن طفل یا نوجوان  -۲

 اقدام الزم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک -۳

 جلوگیری از معاشرت و ارتباط مضر طفل یا نوجوان با اشخاص به تشخیص دادگاه -۴

 جلوگیری از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محلهای معین  -۵

م به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهای مـذکور تسلی -ب
دربند)الف( در صورت عدم صالحیت والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا عدم دسترسی به آنها با رعایت مقررات 

  قانون مدنی(1173ماده)

  .فل به اشخاص واجد صالحیت منوط به قبول آنان استتسلیم ط -تبصره

 نصیحت به وسیله قاضی دادگاه -پ

 اخطار و تذکر و یا أخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم -ت

 نگهداری در کانون اصالح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرائم تعزیری درجه یک تا پنج  -ث

و)ث( فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده سال قابـل اجـراء اسـته اعمـال  تصمیمات مذکور در بندهای)ت( -۱تبصره 
  .مقررات بند)ث( در مورد اطفال و نوجوانانی که جرائم موجب تعزیر درجه یک تا پنج را مرتکب شدهاند، الزامی است

از دوازده تا پانزده سال قمری داشته باشد به هرگاه نابالغ مرتکب یکی از جرائم موجب حد یا قصاص گردد درصورتی که  – ۲تبصره 
و در غیراین صورت یکی از اقدامات مقرر در بنـدهای)الف( تـا )پ(  شود مییکی از اقدامات مقرر در بندهای)ت(ویا)ث( محکوم 

  .دگرد میاین ماده در مورد آنها اتخاذ 

، دادگاه اطفال و نوجوانان می تواند با توجه به تحقیقات در مورد تصمیمات مورد اشاره در بندهای)الف( و)ب( این ماده -۳تبصره 
به عمل آمده و همچنین گزارشهای مددکاران اجتماعی از وضع طفل یا نوجوان و رفتـار او، هـر چنـد بـار کـه مصـلحت طفـل یـا 

 .نوجوان اقتضاء کند در تصمیم خود تجدیدنظر نماید

تمـام شمسـی  سـال هجدهو سن آنها در زمان ارتکاب، بین پانزده تـا  شوند یمدرباره نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری  -۸۹ماده 
 :شود میی زیر اجراء ها مجازاتاست 

  .نگهداری در کانون اصالح و تربیت از دو تا پنج سال در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه یک تا سه است -الف

  .ا سه سال در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه چهار استنگهداری در کانون اصالح و تربیت از یک ت -ب
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ریـال تـا  (۱۰.۰۰۰.۰۰۰نگهداری در کانون اصالح و تربیت از سه ماه تا یک سال یا پرداخت جـزای نقـدی از ده میلیـون) -پ
رایگان در مـورد جرائمـی ریال یا انجام یکصد و هشتاد تا هفتصد و بیست ساعت خدمات عمومی (۴۰.۰۰۰.۰۰۰چهل میلیون)

  .که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه پنج است

ریال یـا انجـام شصـت تـا یکصـد و ( ۱۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا ده میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰پرداخت جزای نقدی از یک میلیون) -ت
  .هشتاد ساعت خدمات عمومی رایگان درمورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه شش است

ریال در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه هفت و هشـت (۱.۰۰۰.۰۰۰رداخت جزای نقدی تا یک میلیون )پ -ث
  .است

  .ساعات ارائه خدمات عمومی، بیش از چهار ساعت در روز نیست -۱تبصره 

زات نگهداری یا جزای نقدی موضوع دادگاه می تواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتکابی، به جای صدور حکم به مجا -۲تبصره 
یا به نگهداری در کانون اصالح و تربیت در  کند میبندهای)الف( تا)پ( این ماده، به اقامت در منزل در ساعاتی که دادگاه معین 

  .دو روز آخر هفته حسب مورد برای سه ماه تا پنج سال حکم دهد

از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او در کانون اصالح و تربیت یک بار در رأی  دادگاه می تواند با توجه به گزارشهای رسیده -۹۰ماده 
خود تجدیدنظر کند و مدت نگهداری را تا یک سوم تقلیل دهد یا نگهداری را به تسلیم طفل یا نوجوان به ولی یا سرپرست قـانونی 

فل یا نوجوان حداقل یک پنجم از مدت نگهداری که ط شود میاو تبدیل نمایده تصمیم دادگاه مبنی بر تجدیدنظر درصورتی اتخاذ 
این امـر مـانع اسـتفاده از آزادی مشـروط و سـایر  .در کانون اصالح و تربیت را گذرانده باشده رأی دادگاه در این مورد قطعی است

 .تخفیفات قانونی با تحقق شرایط آنها نیست

، ماهیـت جـرم انجـام شـده و یـا حرمـت آن را درک سال هجدهز در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر ا -۹۱ماده 
بینی شـده در  ی پیشها مجازاتنکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به 

 .شوند میاین فصل محکوم 

استعالم یا از هر طریق دیگر که مقتضـی بدانـد،  دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند نظر پزشکی قانونی را -تبصره
 .استفاده کند

در جرائمی که مستلزم پرداخت دیه یا هر ضمان مالی دیگری است، دادگاه اطفال و نوجوانان مطابق مقررات مربوط به  -۹۲ماده 
 .کند میپرداخت دیه و خسارت حکم 

را تا نصف حداقل تقلیل دهـد و اقـدامات تـأمینی و تربیتـی  ها مجازاتدادگاه می تواند درصورت احراز جهات تخفیف،  -۹۳ماده 
 .اطفال و نوجوانان را به اقدام دیگری تبدیل نماید
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دادگاه می تواند در مورد تمام جرائم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان، صدور حکم را به تعویق اندازد یا اجرای مجازات را  -۹۴ماده 
 .معلق کند

 .ای کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری استمحکومیته -۹۵ماده 

 فصل یازدهم ـ سقوط مجازات 

 مبحث اول ـ عفو 

 .عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسالمی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه با مقام رهبری است -۹۶ماده 

ه در صـورت کند می، تعقیب و دادرسی را موقوف شود میاعطاء عفو عمومی که به موجب قانون در جرائم موجب تعزیر  -۹۷ماده 
 .شود میصدور حکم محکومیت، اجرای مجازات موقوف و آثار محکومیت نیز زائل 

 .لکن تأثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت زیاندیده ندارد کند میعفو، همه آثار محکومیت را منتفی  -۹۸ماده 

 مبحث دوم ـ نسخ قانون 

ایـن ( ۱۰) ه آثار نس  قـوانین کیفـری بـه شـرح منـدرج در مـادهکند مینس  قانون، تعقیب و اجرای مجازات را موقوف  -۹۹ماده 
 .قانون است

 مبحث سوم ـ گذشت شاکی 

در جرائم تعزیری قابل گذشت، گذشت شاکی یا مدعی خصوصـی حسـب مـورد موجـب موقـوفی تعقیـب یـا موقـوفی  -۱۰۰ماده 
 .اجرای مجازات است

ند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و باش میجرائم قابل گذشت، جرائمی  -۱ره تبص
 .عدم گذشت وی است

ند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها و باش میجرائم غیر قابل گذشت، جرائمی  -۲تبصره 
 .ارداجرای مجازات تأثیری ند

ی قصاص نفس و عضو، حدقذف و حدسرقت همـان اسـت کـه در ها مجازاتمقررات راجع به گذشت، شاکی در مورد  -۳تبصره 
این قانون ذکر شده استه گذشت شاکی در سایر حدود تأثیری در سقوط و تخفیف مجـازات « قصاص»و سوم« حدود»کتاب دوم

 .ندارد

که آن شرط یا معلٌق علیه تحقق  شود میمشروط و معلق درصورتی ترتیب اثر داده  گذشت باید منّجز باشد و به گذشت -۱۰۱ماده 
 .یافته باشده همچنین عدول از گذشت، مسموع نیست

http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com


1392مصوب سال  (مکتاب اول تا چهار) مجازات اسالیمقاونن   
 

29 
 

گذشت مشروط یا معلق مانع تعقیب، رسیدگی و صدور حکم نیست، ولی اجرای مجازات در جرائم قابل گذشـت منـوط  -۱تبصره 
 .شود میدر این صورت، محکوٌم علیه با قرار تأمین مناسب آزاد  .تبه عدم تحقق شرط یا معلٌق علیه اس

 .تأثیر گذشت قیم اتفاقی، منوط به تأیید دادستان است -۲تبصره

ولـی موقـوفی تعقیـب،  شـود میهرگاه متضررین از جرم، متعدد باشند تعقیب جزائی با شکایت هر یک از آنان شـروع  -۱۰۲ماده 
 .ل به گذشت تمام کسانی است که شکایت کرده اندرسیدگی و اجرای مجازات موکو 

حق گذشت، به وراث قانونی متضرر از جرم، منتقل و در صورت گذشت همگـی وراث حسـب مـورد تعقیـب، رسـیدگی یـا  -تبصره
 .دگرد میاجرای مجازات موقوف 

مگر اینکـه از حـق  شود میب چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیرقابل گذشت محسو -۱۰۳ماده 
 .الناس بوده و شرعًا قابل گذشت باشد

عالوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حدقذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابـل  -۱۰۴ماده 
، )669)، (۶۶۸)، (۶۴۸)، (۶۴۲، )(۶۳۳، )(۶۳۲، )(۶۲۲، )(۶۰۸، )(۵۹۶ند، جرائم مندرج در قسمت اخیر مواد)باش میگذشت 

ـــنجم( ۷۰۰)( و 699(، )698) (،697) (،694) (،692) (،690) (،685) (،684) (،682) (،679)(، 677(، )676) ـــاب پ  از کت
 .شوند مینیز قابل گذشت محسوب « تعزیرات»

 مبحث چهارم ـ مرور زمان 

که از تاری  وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب  کند میمرور زمان، در صورتی تعقیب جرائم موجب تعزیر را موقوف  -۱۰۵ماده 
  :نشده یا از تاری  آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد

 جرائم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای پانزده سال -الف

 جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای ده سال -ب

 تعزیری درجه پنج با انقضای هفت سال جرائم -پ

 جرائم تعزیری درجه شش با انقضای پنج سال -ت

  .جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه سال -ث

اقدام تعقیبی یا تحقیقی، اقدامی است که مقامات قضائی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل احضار، جلب، بازجویی،  -۱تبصره 
  .شهود و مطلعان، تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضائی انجام میدهنداستماع اظهارات 
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در مورد صدور قرار اناطه، مرور زمان تعقیب از تاری  قطعیت رأی مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور آن است،  -۲تبصره 
  .شود میشروع 

ک سال از تاری  اطالع از وقـوع جـرم، شـکایت نکنـد، در جرائم تعزیری قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت ی -۱۰۶ماده 
مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشـد کـه در  شود میحق شکایت کیفری او ساقط 

وت کند و دلیلی بر ه هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور فشود میاین صورت مهلت مزبور از تاری  رفع مانع محاسبه 
  .از تاری  وفات حق شکایت دارد ماه ششصرفنظر وی از طرح شکایت نباشد هر یک از ورثه وی در مهلت 

کـه جـرم موضـوع  شـود میغیر از مواردی که شاکی تحت سلطه متهم بوده، درصورتی به شکایت وی یا ورثه او رسیدگی  -تبصره
  .ر زمان نشده باشداین قانون مشمول مرو ( ۱۰۵شکایت طبق ماده )

  :و مدت آن از تاری  قطعیت حکم به قرار زیر است کند میمرور زمان، اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف  -۱۰۷ماده 

 جرائم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای بیست سال -الف

 جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای پانزده سال -ب

 ای ده سالجرائم تعزیری درجه پنج با انقض -پ

 جرائم تعزیری درجه شش با انقضای هفت سال -ت

 جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای پنج سال  -ث

اگر اجرای تمام یا بقیه مجازات موکول به گذشتن مدت یا رفع مانعی باشد، مرور زمان از تاری  انقضای آن مدت یا رفع  -۱تبصره 
  .شود میمانع محاسبه 

ان اجرای احکام دادگاههای خارج از کشور درباره اتباع ایرانـی در حـدود مقـررات و موافقتنامـه هـای قـانونی، مرور زم -۲تبصره 
  .مشمول مقررات این ماده است

هرگاه اجرای مجازات، شروع ولی به هر علت قطع شود، تاری  شروع مرور زمان، تاری  قطع اجرای مجـازات اسـت و  -۱۰۸ماده 
ک نوبت قطع شود شروع مرور زمان از تاری  آخرین انقطاع است مگر اینکـه اجـرای مجـازات براثـر رفتـار در مواردی که بیش از ی

  .شود میعمدی محکوم قطع شده باشد که در این صورت مرور زمان اعمال ن

  :شوند میجرائم ذیل مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات ن -۱۰۹ماده 

 داخلی و خارجی کشور جرائم علیه امنیت  -الف

 این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده( ۳۶جرائم اقتصادی شامل کالهبرداری و جرائم موضوع تبصره ماده) -ب
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 جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر  -پ

اجـرای هـر  هرگاه در مورد یک شخص به موجب حکم یا احکامی محکومیتهای قطعی متعدد صادر شود، شروع بـه -۱۱۰ماده 
  .یک از محکومیتها، نسبت به دیگر محکومیتها، قاطع مرور زمان است

در موارد تعلیق اجرای مجازات یا اعطای آزادی مشروط در صورت لغو قرار تعلیق یا حکم آزادی مشـروط، مبـدأ مـرور  -۱۱۱ماده 
  .زمان، تاری  لغو قرار یا حکم است

 شـود میبت به کلیه شرکا و معاونان اعم از آنکه تعقیب شده یا نشده باشند، اعمال قطع مرور زمان، مطلق است و نس -۱۱۲ماده 
هر چند تعقیب فقط درباره یکی از آنها شروع شده باشده همچنین شروع به اجرای حکم در مورد برخی از شـرکا یـا معاونـان جـرم 

  .قاطع مرور زمان نسبت به دیگر محکومان است

صدور حکم یا اجرای مجازات، مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم  موقوف شدن تعقیب، -۱۱۳ماده 
  .می تواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه نماید

 مبحث پنجم ـ توبه مجرم 

ح او بـرای در جرائم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و نـدامت و اصـال -۱۱۴ماده 
ده همچنین اگر جرائم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکـب گرد میقاضی محرز شود، حد از او ساقط 

  .حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید

  .ی یا تسلط بر او موجب سقوط حد استتوبه محارب قبل از دستگیر  -۱تبصره 

در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اکراه و یا با اغفال بزه دیده انجام گیرد، مرتکب درصورت توبـه و سـقوط مجـازات بـه  -۲تبصره 
  .شود میشرح مندرج در این ماده به حبس یا شالق تعزیری درجه شش یا هر دو آنها محکوم 

ری درجه شش، هفت و هشت چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصالح او برای قاضی محرز شود، در جرائم تعزی -۱۱۵ماده 
  .ه در سایر جرائم موجب تعزیر دادگاه می تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نمایدشود میمجازات ساقط 

  .دگرد می، جاری نشود میعزیری در مورد آنها اعمال مقررات راجع به توبه درباره کسانی که مقررات تکرار جرائم ت -۱تبصره 

، (۴۵، )(۴۰، )(۳۹، )(۲۸و مواد)( ۸و بندهای)الف(و)ب( ماده)( ۷اطالق مقررات این ماده و همچنین بند)ب( ماده) -۲تبصره 
  .شود میاین قانون شامل تعزیرات منصوص شرعی ن (۱۰۵)و ( ۹۳، )(۹۲، )(۴۶)

  .دگرد میو محاربه با توبه ساقط ن دیه، قصاص، حد قذف -۱۱۶ماده 
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د، توبه، اصالح و ندامت وی باید احراز گردد و به گرد میدر مواردی که توبه مرتکب، موجب سقوط یا تخفیف مجازات  -۱۱۷ماده 
سقوط  چنانچه پس از اعمال مقررات راجع به توبه، ثابت شود که مرتکب تظاهر به توبه کرده است .شود میادعای مرتکب اکتفاء ن

ده در این مورد چنانچه مجازات از نوع تعزیر باشد مرتکـب بـه گرد میمجازات و تخفیفات درنظر گرفته شده ملغی و مجازات اجراء 
  .شود میحداکثر مجازات تعزیری محکوم 

  .یدگی ارائه نمایدمتهم می تواند تا قبل از قطعیت حکم، ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقیب یا رس -۱۱۸ماده 

  .چنانچه دادستان مخالف سقوط یا تخفیف مجازات باشد، می تواند به مرجع تجدیدنظر اعتراض کند -۱۱۹ماده 

 مبحث ششم ـ اعمال قاعده درأ 

لی بر هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسؤولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلی -۱۲۰ماده 
  .شود مینفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت ن

در جرائم موجب حد به استثنای محاربه، افساد فی االرض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز  -۱۲۱ماده 
 .شود میبه تحصیل دلیل، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت ن

 

 بخش سوم ـ جرائم 

 ل ـ شروع به جرم فصل او 

هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید، لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصـدش معلـق  -۱۲۲ماده 
  :شود میبماند، به شرح زیر مجازات 

زیری درجـه در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است به حبس تع -الف
 چهار

 در جرائمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است به حبس تعزیری درجه پنج –ب 

در جرائمی که مجازات قانونی آنها شالق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است به حبس تعزیری یا شـالق یـا جـزای نقـدی  –پ 
 درجه شش 

تباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آنها بی اطالع بـوده وقـوع هرگاه رفتار ارتکابی، ار  -تبصره
  .جرم غیرممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است
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روع مجرد قصد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد، ش -۱۲۳ماده 
 .دباش میبه جرم نیست و از این حیث قابل مجازات ن

لکن اگـر  شود میهرگاه کسی شروع به جرمی نماید و به اراده خود آن را ترک کند به اتهام شروع به آن جرم، تعقیب ن -۱۲۴ماده 
 .شود میهمان مقدار رفتاری که مرتکب شده است جرم باشد به مجازات آن محکوم 

 رم فصل دوم ـ شرکت در ج

هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرائی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتـار همـه آنهـا باشـد  -۱۲۵ماده 
خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم 

ل مستقل آن جرم استه در مورد جرائم غیرعمدی نیز چنانچه جـرم، مسـتند بـه تقصـیر دو یـا محسوب و مجازات او مجازات فاع
و مجــازات هــر یــک از آنــان، مجــازات فاعــل مســتقل آن جــرم  شــوند میچنــد نفــر باشــد مقصــران، شــریک در جــرم محســوب 

های دوم، سوم و چهـارم ایـن  باعمال مجازات حدود، قصاص و دیات در مورد شرکت در جنایت با رعایت مواد کتا -استهتبصره
 .گیرد میقانون انجام 

  فصل سوم ـ معاونت در جرم

هرکس، دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریـک بـه ارتکـاب  -:الفشوند میاشخاص زیر معاون جرم محسوب  -۱۲۶ماده 
سایل ارتکاب جـرم را بسـازد یـا تهیـه هرکس و -جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوءاستفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گرددهب

 .کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد

  .هرکس وقوع جرم را تسهیل کند -پ

برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکـب جـرم شـرط اسـته چنانچـه  -تبصره
تـر  صود معاون بوده است مرتکب شود، معـاون بـه مجـازات معاونـت در جـرم خفیـففاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مق

  .شود میمحکوم 

  :در صورتی که در شرع یا قانون، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشدهباشد، مجازات وی به شرح زیر است -۱۲۷ماده 

 تعزیری درجه دو یا سهدر جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دائم است، حبس  -الف

 در سرقت حدی و قطع عمدی عضو، حبس تعزیری درجه پنج یا شش -ب

 در جرائمی که مجازات قانونی آنها شالق حدی است سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شالق تعزیری درجه شش -پ

 در جرائم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایینتر از مجازات جرم ارتکابی  -ت
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ورد بند)ت( این ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است مگر در مورد مصادره اموال، انفصال در م -۱تبصره 
 .دائم و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجه چهار، شش و هفت است

عاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصـلی جـرم، در صورتی که به هر علت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، مجازات م -۲تبصره 
  .شود میمطابق بند)ت( این ماده اعمال 

هرکس از فرد نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده نماید به حداکثر مجازات قانونی همـان جـرم  -۱۲۸ماده 
ند بـه حـداکثر مجـازات معاونـت در آن جـرم محکـوم ده همچنین هرکس در رفتار مجرمانه فرد نابالغی معاونت کگرد میمحکوم 

  .شود می

هرگاه در ارتکاب رفتار مجرمانه، مرتکب به جهتی از جهات شخصی مانند صغر و جنون، قابل تعقیب نباشد یا تعقیب  -۱۲۹ماده 
  .یا اجرای مجازات او به جهتی از این جهات، موقوف گردد تأثیری در تعقیب و مجازات معاون جرم ندارد

   

 فصل چهارم ـ سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته 

هرکس سردستگی یک گروه مجرمانه را برعهده گیرد به حداکثر مجازات شدیدترین جرمی کـه اعضـای آن گـروه در  -۱۳۰ماده 
ه در ایـن د مگر آنکه جرم ارتکابی موجب حد یا قصاص یـا دیـه باشـد کـگرد میراستای اهداف همان گروه مرتکب شوند، محکوم 

ه در محاربه و افساد فی االرض زمانی که عنوان محارب یـا مفسـد شود میصورت به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم 
  .دگرد میفی االرض بر سردسته گروه مجرمانه صدق کند حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فی االرض محکوم 

یـا  شـود میسبتًا منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم تشـکیل گروه مجرمانه عبارت است از گروه ن -۱تبصره
  .دگرد میپس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف 

  .سردستگی عبارت از تشکیل یا طراحی یا سازماندهی یا اداره گروه مجرمانه است -۲تبصره

 فصل پنجم ـ تعدد جرم 

هرگاه رفتار واحـد، دارای عنـاوین مجرمانـه متعـدد باشـد، مرتکـب بـه مجـازات اشـد محکـوم در جرائم موجب تعزیر  -۱۳۱ماده 
  .شود می

در جرائم موجب حد، تعدد جرم، موجب تعدد مجازات است مگر در مـواردی کـه جـرائم ارتکـابی و نیـز مجـازات آنهـا  -۱۳۲ماده 
  .یکسان باشد

  .شود میبعید محکوم گردد، تنها اعدام اجراء چنانچه مرتکب به اعدام و حبس یا اعدام و ت -۱تبصره 
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؛ ماننـد تفخیـذ در شـود میچنانچه دو یا چند جرم حدی در راستای هم و در یک واقعه باشند، فقط مجازات اشد اجراء  -۲تبصره 
  .شود میهنگام لواط که تنها مجازات لواط اجراء 

، چنانچه مجازات اعدام و جلد یا رجم و جلد ثابت باشد، تنها اعدام یـا اگر مرد و زنی چند بار با یکدیگر مرتکب زنا شوند -۳تبصره 
  .شود میرجم حسب مورد اجراء 

  .دگرد میچنانچه قذف، نسبت به دو یا چند نفر باشد، دو یا چند مجازات اجراء  -۴تبصره 

دی، موضوع قصاص را از بین ه لکن چنانچه مجازات حشود میجمع  ها مجازاتدر تعدد جرائم موجب حد و قصاص،  -۱۳۳ماده 
ببرد یا موجب تأخیر در اجرای قصاص گردد، اجرای قصاص، مقـدم اسـت و در صـورت عـدم مطالبـه فـوری اجـرای قصـاص یـا 

  .شود میگذشت یا تبدیل به دیه، مجازات حدی اجراء 

ر یک از آن جرائم حـداکثر مجـازات در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای ه -۱۳۴ماده 
و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشـد، مجـازات هـر یـک را بـیش از حـداکثر مجـازات مقـرر قـانونی  کند میمقرر را حکم 

 ده در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراءنمای میمشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین 
 .دگرد میاست و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء 

در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرائم ارتکـابی 
  .دگرد میصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه بیش از سه جرم باشد تا ن

 .شود میدر صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل  -۱تبصره 

 شود میدر صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال ن -۲تبصره 
  .دگرد میو مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم 

در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه  -۳تبصره 
  .مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد

بـا هـم و نیـز بـا  هـا مجازاته ایـن شـود میئم تعزیری درجههای هفـت و هشـت اجـراء نمقررات تعدد جرم در مورد جرا -۴تبصره 
  .دگرد میی تعزیری درجه یک تا شش جمع ها مجازات

جمـع و ابتـداء حـد یـا قصـاص اجـرا  ها مجازاتدر تعدد جرائم موجب حد و تعزیر و نیز جرائم موجب قصاص و تعزیر  -۱۳۵ماده 
و تعزیر، حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در  مگر حد یا قصاص، سالب حیات شود می

  .دگرد میاین صورت ابتداء تعزیر اجراء 
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درصورتی که جرم حدی از جنس جرم تعزیری باشد مانند سرقت حدی و سرقت غیرحدی یـا ماننـد زنـا و روابـط نامشـروع  -تبصره
د، مگـر در حـد قـذف کـه اگـر قـذف گـرد میو مجازات تعزیری ساقط  شود میت حدی محکوم کمتر از زنا، مرتکب فقط به مجازا

  .شود مینسبت به شخصی و دشنام به دیگری باشد، مرتکب به هر دو مجازات محکوم 

 فصل ششم ـ تکرار جرم 

دد، حـد وی در مرتبـه هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جـرم بـر او جـاری گـر  -۱۳۶ماده 
  .چهارم اعدام است

ی تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شود و از تـاری  قطعیـت ها مجازاتهر کس به موجب حکم قطعی به یکی از  -۱۳۷ماده 
حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جـرم تعزیـری درجـه یـک تـا شـش دیگـری گـردد، بـه 

  .شود میتا یک و نیم برابر آن محکوم  حداکثر مجازات

  .شود میمقررات مربوط به تکرار جرم در جرائم سیاسی و مطبوعاتی و جرائم اطفال اعمال ن -۱۳۸ماده 

  :شود میدر تکرار جرائم تعزیری در صورت وجود جهات تخفیف به شرح زیر عمل  -۱۳۹ماده 

باشد، دادگاه می توانـد مجـازات مرتکـب را تـا میـانگین حـداقل و حـداکثر چنانچه مجازات قانونی دارای حداقل و حداکثر  -الف
  .مجازات تقلیل دهد

  .چنانچه مجازات، ثابت یا فاقد حداقل باشد، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا نصف مجازات مقرر تقلیل دهد -ب

رم یا بیشتر از آن باشد، مقررات تخفیف اعمال چنانچه مرتکب دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار ج -تبصره
  .شود مین

 بخش چهارم ـ شرایط و موانع مسؤولیت کیفری 

 فصل اول ـ شرایط مسؤولیت کیفری 

مسؤولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار  -۱۴۰ماده 
  .آمده است« قصاص»راه بر قتل که حکم آن در کتاب سومباشد به جز در مورد اک

  .مسؤولیت کیفری، شخصی است -۱۴۱ماده 

مسؤولیت کیفری به علت رفتار دیگری تنها در صورتی ثابت است که شخص به طور قانونی مسـؤول اعمـال دیگـری  -۱۴۲ماده 
  .باشد یا در رابطه با نتیجه رفتار ارتکابی دیگری، مرتکب تقصیر شود
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در مسؤولیت کیفری اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صـورتی دارای مسـؤولیت کیفـری  -۱۴۳ماده 
ه مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع شود میاست که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جر

  .مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست

حقق جرائم عمدی عالوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، بایـد قصـد او در ارتکـاب رفتـار مجرمانـه احـراز گـردده در ت -۱۴۴ماده 
  .درجرائمی که وقوع آنها براساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود

تکب اسـته در جنایـات غیرعمـدی اعـم از شـبه عمـدی وخطـای تحقق جرائم غیر عمدی، منوط به احراز تقصیر مر  -۱۴۵ماده 
  .شود میمحض مقررات کتاب قصاص و دیات اعمال 

تقصیر اعم از بی احتیاطی و بی مباالتی استه مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و ماننـد آنهـا،  -تبصره
  .شود یمحسب مورد، از مصادیق بی احتیاطی یا بی مباالتی محسوب 

 فصل دوم ـ موانع مسؤولیت کیفری 

  .افراد نابالغ مسؤولیت کیفری ندارند -۱۴۶ماده 

  .سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است -۱۴۷ماده 

  .دشو میدر مورد افراد نابالغ، براساس مقررات این قانون، اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال  -۱۴۸ماده 

هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختالل روانـی بـوده بـه نحـوی کـه فاقـد اراده یـا قـوه تمییـز باشـد مجنـون  -۱۴۹ماده 
  .و مسؤولیت کیفری ندارد شود میمحسوب 

ود هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب، مجنون باشد یا در جرائم موجب تعزیر پس از وقـوع جـرم مبـتال بـه جنـون شـ -۱۵۰ماده 
د به دسـتور باش میچنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص، ثابت و آزاد بودن وی مخل نظم و امنیت عمو

 .شود میدادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداری 

، دادگـاه بـا حضـور شخص نگهداری شده یا خویشاوندان او میتوانند در دادگاه به این دسـتور اعتـراض کننـد کـه در ایـن صـورت
و با تشـخیص رفـع حالـت خطرنـاک در مـورد خاتمـه  کند میمعترض، موضوع را با جلب نظر کارشناس در جلسه اداری رسیدگی 

ه این حکم قطعی است ولی شخص نگهداری شده کند میاقدام تأمینی و در غیراین صورت در تأیید دستور دادستان، حکم صادر 
 .ئم بهبود را مشاهده کردند حق اعتراض به این حکم را دارندیا خویشاوندان وی، هرگاه عال

این امر مانع از آن نیست که هرگاه بنا به تشخیص متخصص بیماریهای روانی، مرتکب، درمان شده باشد برحسب پیشنهاد مدیر 
  .محل نگهداری او دادستان دستور خاتمه اقدام تأمینی را صادر کند
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ه در صـورت شـود میرائم موجب حد پس از صدور حکم قطعی دچـار جنـون شـود حـد سـاقط نهرگاه مرتکب یکی از ج -۱تبصره
عارض شدن جنون قبل از صدور حکم قطعی در حدودی که جنبه حق اللهـی دارد تعقیـب و محاکمـه تـا زمـان افاقـه بـه تـأخیر 

و زیان ناشی از جرم، جنون مانع از یی که جنبه حق الناسی دارد مانند قصاص و دیه و همچنین ضرر ها مجازاتمیافتده نسبت به 
  .تعقیب و رسیدگی نیست

قوه قضائیه موظف است مراکز اقدام تأمینی را در هر حوزه قضائی برای نگهداری افراد موضوع این ماده تدارک ببینـده  -۲تبصره
ه ایـن افـراد اختصـاص داده تا زمان شروع به کار این اماکن، قسمتی از مراکـز روان درمـانی بهزیسـتی یـا بیمارسـتانی موجـود بـ

  .شود می

ده گرد میمجازات ن شود میهرگاه کسی بر اثر اکراه غیرقابل تحمل مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب  -۱۵۱ماده 
ه در جرائم موجب حد و قصاص طبق مقـررات مربـوط شود میدر جرائم موجب تعزیر، اکراه کننده به مجازات فاعل جرم محکوم 

  .شود میرفتار 

هرکس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب الوقوع از قبیل آتش سوزی، سیل، طوفان، زلزله یـا بیمـاری بـه منظـور  -۱۵۲ماده 
قابل مجازات نیست مشروط بر اینکه  شود میحفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب 

  .ر ارتکابی با خطر موجود متناسب و برای دفع آن ضرورت داشته باشدخطر را عمدًا ایجاد نکند و رفتا

ند نمیتواننـد بـا تمسـک بـه ایـن مـاده از ایفـای وظـایف باش میکسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر  -تبصره
  .قانونی خود امتناع نمایند

مجـازات  شـود میفتاری شود که طبق قـانون جـرم محسـوب هرکس در حال خواب، بیهوشی و مانند آنها، مرتکب ر  -۱۵۳ماده 
  .، عمدًا بخوابد و یا خود را بیهوش کندشود مید مگر اینکه شخص با علم به اینکه در حال خواب یا بیهوشی مرتکب جرم گرد مین

انع مجـازات نیسـت مستی و بی ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات، مواد مخدر و روانگردان و نظایر آنهـا، مـ -۱۵۴ماده 
مگر اینکه ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم بهطور کلی مسلوب االختیار بوده استه لکن چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به 

  .شود میمنظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود، به مجازات هر دو جرم محکوم 

مانع از مجازات مرتکب نیست مگر اینکه تحصیل علم عادتًا برای وی ممکن نباشد یا جهل بـه حکـم  جهل به حکم، -۱۵۵ماده 
  .شرعًا عذر محسوب شود

  .جهل به نوع یا میزان مجازات مانع از مجازات نیست -تبصره

هرگونـه تجـاوز یـا خطـر  هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابـر -۱۵۶ماده 
، درصورت اجتمـاع شـرایط شود میفعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب 

  :شود میزیر مجازات ن
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 .رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد -الف

 .دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقالیی باشد -ب

گاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد -پ  .خطر و تجاوز به سبب اقدام آ

  .توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عماًل ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود -ت

اسـت کـه او از نزدیکـان دفـاع کننـده بـوده یـا  دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز -۱تبصره
مسؤولیت دفاع از وی برعهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یـا تقاضـای کمـک نمایـد یـا در وضـعیتی باشـد کـه امکـان 

  .استمداد نداشته باشد

  .رایط دفاع برعهده مهاجم استهرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت ش -۲تبصره 

در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است جز درمـورد دفـاع در مقابـل تهـاجم دیوانـه کـه دیـه از بیـت المـال پرداخـت  -۳تبصره 
  .شود می

 مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشـغول انجـام وظیفـه خـود باشـند، دفـاع -۱۵۷ماده 
لکن هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خـود خـارج شـوند و حسـب ادلـه و قـرائن موجـود خـوف آن باشـد کـه  شود میمحسوب ن

  .عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس یا مال گردد، دفاع جایز است

، در موارد زیر قابل مجازات شود میمحسوب عالوه بر موارد مذکور در مواد قبل، ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم  -۱۵۸ماده 
  :نیست

 .در صورتی که ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون باشد -الف

 .در صورتی که ارتکاب رفتار برای اجرای قانون اهم الزم باشد -ب

 .در صورتی که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذی صالح باشد و امر مذکور خالف شرع نباشد -پ

، مشـروط بـر شود میقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام ا -ت
  .اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد

به آن ورزش نباشد و این مقررات عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن، مشروط بر اینکه سبب حوادث، نقض مقررات مربوط  -ث
  .هم مغایر موازین شرعی نباشد

هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی  -ج
  .ه در موارد فوری أخذ رضایت ضروری نیستشود میو علمی و نظامات دولتی انجام 
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رگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی، جرمی واقـع شـود آمـر و مـأمور بـه مجـازات مقـرر در قـانون محکـوم ه -۱۵۹ماده 
و  شود میلکن مأموری که امر آمر را بهعلت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است، اجراء کرده باشد، مجازات ن شوند می

  .در دیه و ضمان تابع مقررات مربوطه است

 خش پنجم ـ ادله اثبات در امور کیفری ب

 فصل اول ـ مواد عمومی 

 .ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است -۱۶۰ماده 

اص و دیـات احکام و شرایط قسامه که برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است، مطابق مقررات مذکور در کتاب قصـ -تبصره
 .دباش میاین قانون 

، قاضـی بـه شـود میدر مواردی که دعوای کیفری با ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضـوعیت دارد، اثبـات  -۱۶۱ماده 
  .مگر اینکه علم به خالف آن داشته باشد کند میاستناد آنها رأی صادر 

رعی و قانونی الزم باشـد، مـی توانـد بـه عنـوان امـاره قضـائی مـورد هر گاه ادلهای که موضوعیت دارد فاقد شرایط ش -۱۶۲ماده 
  .استناد قرار گیرد مشروط بر اینکه همراه با قرائن و امارات دیگر، موجب علم قاضی شود

اگر پس از اجرای حکم، دلیل اثبات کننده جرم باطل گردد، مانند آنکه در دادگاه مشخص شود کـه مجـرم، شـخص  -۱۶۳ماده 
ه یا اینکه جرم رخ نداده است و متهم به علت اجرای حکم، دچار آسـیب بـدنی، جـانی یـا خسـارت مـالی شـده باشـد، دیگری بود

کسانی که ایراد آسیب یا خسارت مذکور، مستند به آنان است، اعم از اداکننده سوگند، شاکی یا شاهد حسب مورد بـه قصـاص یـا 
  .شوند میمالی محکوم  پرداخت دیه یا تعزیر مقرر در قانون و جبران خسارت

 فصل دوم ـ اقرار 

  .اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است -۱۶۴ماده 

اقرار بـه ارتکـاب جـرم قابـل  -هتبصرهشود میاظهارات وکیل علیه موکل و ولی و قیم علیه مولی علیه اقرار محسوب ن -۱۶۵ماده 
  .توکیل نیست

و در هر صورت بایـد روشـن و  شود میفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره نیز واقع اقرار باید با ل -۱۶۶ماده 
  .بدون ابهام باشد

  .اقرار باید منّجز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نیست -۱۶۷ماده 

  .د و مختار باشداقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده در حین اقرار، عاقل، بالغ، قاص -۱۶۸ماده 
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اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی أخذ شود، فاقد ارزش و اعتبـار اسـت و دادگـاه  -۱۶۹ماده 
  .مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید

فـذ اسـت، امـا اقرار شخص سفیه که حکم حجر او صادر شده است و شخص ورشکسته، نسـبت بـه امـور کیفـری نا -۱۷۰ماده 
  .نسبت به ضمان مالی ناشی از جرم معتبر نیست

هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وی معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمیرسد، مگر اینکه با بررسـی قاضـی  -۱۷۱ماده 
دهـد و قـرائن و  سی الزم را انجام میکننده قرائن و امارات برخالف مفاد اقرار باشد که دراین صورت دادگاه، تحقیق و برر  رسیدگی

  .کند میامارات مخالف اقرار را در رأی ذکر 

 :در کلیه جرائم، یکبار اقرار کافی است، مگر در جرائم زیر که نصاب آن به شرح زیر است -۱۷۲ماده 

 چهار بار در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه -الف

 د دو بار در شرب خمر، قوادی، قذف و سرقت موجب ح -ب

  .برای اثبات جنبه غیر کیفری کلیه جرائم، یکبار اقرار کافی است -۱تبصره 

  .در مواردی که تعدد اقرار شرط است، اقرار می تواند در یک یا چند جلسه انجام شود – ۲تبصره 

یا حد قتل است که انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمیکه مجازات آن موجب رجم  -۱۷۳ماده 
در این صورت در هر مرحله، ولو در حین اجراء، مجازات مزبور ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شـالق و در غیـر آنهـا 

  .دگرد میحبس تعزیری درجه پنج ثابت 

 فصل سوم ـ شهادت 

جرم توسط متهم یا هر امـر دیگـری نـزد  شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع -۱۷۴ماده 
  .مقام قضائی است

  .شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و دارای حجیت دانسته است اعم از آن که مفید علم باشد یا نباشد -۱۷۵ماده 

تـأثیر و ارزش ه تشـخیص میـزان شود میدر صورتی که شاهد واجد شرایط شهادت شرعی نباشد، اظهارات او استماع  -۱۷۶ماده 
  .این اظهارات در علم قاضی در حدود اماره قضائی با دادگاه است

  :شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید شرایط زیر را دارا باشد -۱۷۷ماده 

 بلوغ -الف

 عقل -ب
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 ایمان -پ

 عدالت -ت

 طهارت مولد -ث

 ذینفع نبودن در موضوع -ج

 نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها -چ

 عدم اشتغال به تکدی -ح

 ولگرد نبودن  -خ

  .شرایط موضوع این ماده باید توسط قاضی احراز شود -۱تبصره 

  .شود میدر مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد، پذیرفته  -۲تبصره 

  .مل شهادت نیز در حال افاقه بوده باشدمشروط برآنکه تح شود میشهادت مجنون ادواری در حال افاقه پذیرفته  -۱۷۸ماده 

هرگاه شاهد در زمان تحمل شهادت، غیربالغ ممیز باشد، اما در زمان ادای شهادت به سن بلـوغ برسـد، شـهادت او  -۱۷۹ماده 
  .معتبر است

ی به عدم شهادت اشخاص غیرعادی، مانند فراموشکار و ساهی به عنوان شهادت شرعی معتبر نیست مگر آنکه قاض -۱۸۰ماده 
  .فراموشی، سهو و امثال آن درمورد شهادت علم داشته باشد

عادل کسی است که در نظر قاضی یا شخصـی کـه بـر عـدالت وی گـواهی میدهـد، اهـل معصـیت نباشـده شـهادت  -۱۸۱ماده 
ز تغییر در اعمـال او و شخصی که اشتهار به فسق داشته باشد، مرتکب گناه کبیره شود یا بر گناه صغیره اصرار داشته باشد تا احرا

  .شود میاطمینان از صالحیت و عدالت وی، پذیرفته ن

در شهادت شرعی، در صورت تعدد شهود، وحدت موضوع شهادت ضروری است و باید مفاد شهادتها در خصوصـیات  -۱۸۲ماده
وع را مخـدوش کنـد، مؤثر در اثبات جرم یکسان باشده هرگاه اختالف مفاد شـهادت هـا موجـب تعـارض شـود و یـا وحـدت موضـ

  .شود میشهادت شرعی محسوب ن

  .شهادت باید از روی قطع و یقین به نحوی که مستند به امور حسی و از طریق متعارف باشد، اداء شود -۱۸۳ماده 

و بدون  شهادت باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره واقع شود و در هر صورت باید روشن -۱۸۴ماده 
  .ابهام باشد
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  .در صورت وجود تعارض بین دو شهادت شرعی، هیچ یک معتبر نیست -۱۸۵ماده 

تصویری زنده و یا ضبط شده، با احراز شـرایط و  -چنانچه حضور شاهد متعذر باشد، گواهی به صورت مکتوب، صوتی -۱۸۶ماده 
  .صحت انتساب، معتبر است

هرگاه قرائن و امارات بر خالف مفـاد شـهادت  .به خالف مفاد شهادت وجود داشته باشددر شهادت شرعی نباید علم  -۱۸۷ماده 
شرعی باشد، دادگاه، تحقیق و بررسی الزم را انجام میدهد و در صورتی کـه بـه خـالف واقـع بـودن شـهادت، علـم حاصـل کنـد، 

  .شهادت معتبر نیست

د اصلی فوت نموده و یا به علت غیبت، بیماری و امثال آن، شهادت بر شهادت شرعی در صورتی معتبر است که شاه -۱۸۸ماده 
  .حضور وی متعذر باشد

 .شاهد بر شهادت شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای شاهد اصلی باشد -۱تبصره 

  .شهادت بر شهادت شاهد فرع، معتبر نیست -۲تبصره 

لکن قصاص، دیـه و ضـمان مـالی بـا آن قابـل اثبـات  شود میجرائم موجب حد و تعزیر با شهادت بر شهادت اثبات ن -۱۸۹ماده 
  .است

در صورتی که شاهد اصلی، پس از اقامه شهادت بهوسیله شـهود فـرع و پـیش از صـدور رأی، منکـر شـهادت شـود،  -۱۹۰ماده 
  .اما بر انکار پس از صدور حکم، اثری مترتب نیست شود میگواهی شهود فرع از اعتبار ساقط 

شرعی قابل جرح و تعدیل استه جرح شاهد عبارت از شهادت بر فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد شاهد  -۱۹۱ماده 
  .شرعی مقرر کرده است و تعدیل شاهد عبارت از شهادت بر وجود شرایط مذکور برای شاهد شرعی است

  .قاضی مکلف است حق جرح و تعدیل شهود را به طرفین اعالم کند -۱۹۲ماده 

جرح شاهد شرعی باید پیش از ادای شهادت به عمل آید مگر آنکه موجبات جرح پس از شهادت معلوم شوده در این  -۱۹۳ماده 
صورت، جرح تا پیش از صدور حکم به عمل میآید و در هر حال دادگاه مکلف است به موضوع جـرح، رسـیدگی و اتخـاذ تصـمیم 

  .کند

ا جرح وی، مدعی صالحیت شاهد می تواند بـرای اثبـات آن دلیـل اقامـه در صورت رد شاهد شرعی از سوی قاضی ی -۱۹۴ماده 
  .کند

مشروط بر  کند میدر اثبات جرح یا تعدیل شاهد، ذکر اسباب آن الزم نیست و گواهی مطلق به تعدیل یا جرح، کفایت  -۱۹۵ماده 
  .آنکه شاهد دارای شرایط شرعی باشد
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عدالت یا فقدان آن الزم است و حسن ظاهر به تنهایی بـرای احـراز عـدالت کـافی در اثبات یا نفی عدالت، علم شاهد به  -تبصره
  .نیست

  .هرگاه گواهی شهود معرفی شده در اثبات جرح یا تعدیل شاهد با یکدیگر معارض باشد از اعتبار ساقط است -۱۹۶ماده 

ادت را می ـذیرد و در غیـر ایـن صـورت، هرگاه دادگاه، شهود معرفی شده را واجد شرایط قانونی تشـخیص دهـد، شـه -۱۹۷ماده 
و اگر از وضعیت آنها اطالع نداشته باشد تا زمان احراز شرایط و کشف وضـعیت کـه  کند میشهادت را شهادت شرعی محسوب ن

مگـر اینکـه بـه نظـر قاضـی  کنـد مینباید بیش از ده روز طول بکشد، رسیدگی را متوقف و پس از آن، حسب مورد، اتخاذ تصمیم 
  .شرایط در مدت ده روز ممکن نباشداحراز 

و اعاده شهادت پس از رجـوع از  شود میرجوع از شهادت شرعی، قبل از اجرای مجازات موجب سلب اعتبار شهادت  -۱۹۸ماده 
  .آن، مسموع نیست

د مـرد اثبـات نصاب شهادت در کلیه جرائم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهـار شـاه -۱۹۹ماده 
زمـانی کـه  .ده برای اثبات زنای موجب حد جلد، تراشیدن و یا تبعید، شهادت دو مـرد و چهـار زن عـادل نیـز کـافی اسـتگرد می

مجازات غیر از موارد مذکور است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل الزم استه در این مورد هرگاه دومرد و چهـار زن عـادل 
ه جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شـاهد زن نیـز قابـل اثبـات شود مید شالق، ثابت به آن شهادت دهند تنها ح

  .است

دیده باشـد و هرگـاه  شود میدرخصوص شهادت بر زنا یا لواط، شاهد باید حضوری عملی را که زنا یا لواط با آن محقق  -۲۰۰ماده
ود بـه عـدد الزم نرسـند شـهادت درخصـوص زنـا یـا لـواط، قـذف شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنین در صورتی که شه

  .و موجب حد است شود میمحسوب 

 فصل چهارم ـ سوگند 

  .سوگند عبارت از گواه قراردادن خداوند بر درستی گفتار اداءکننده سوگند است -۲۰۱ماده 

  .اداءکننده سوگند باید عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد -۲۰۲ماده 

وگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جالله والله، بالله، تالله یا نام خداوند متعال به سایر زبانها اداء شود و در صورت س -۲۰۳ماده 
ه در هـر کنـد مینیاز به تغلیظ و قبول اداءکننده سوگند، دادگاه کیفیت ادای آن را از حیث زمان، مکان، الفاظ و مانند آنهـا تعیـین 

  .غیر مسلمان در ادای سوگند به نام خداوند متعال تفاوتی وجود نداردصورت، بین مسلمان و 

  .سوگند باید مطابق با ادعا، صریح در مقصود و بدون هرگونه ابهام باشد و از روی قطع و یقین اداء شود -۲۰۴ماده 

  .باشد، اداء شود سوگند باید با لفظ باشد و در صورت تعذر، با نوشتن یا اشارهای که روشن در مقصود -۲۰۵ماده 
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، آشنا نباشد و یا اداءکننده سـوگند کند میدر مواردی که اشاره، مفهوم نباشد یا قاضی به زبان شخصی که سوگند یاد  -۲۰۶ماده 
  .کند میقادر به تکلم نباشد، دادگاه بهوسیله مترجم یا متخصص امر، مراد وی را کشف 

  .ئم مقام آنها مؤثر استسوگند فقط نسبت به طرفین دعوی و قا -۲۰۷ماده 

لکن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرائم، مطابق مقررات  شود میحدود وتعزیرات با سوگند نفی یا اثبات ن -۲۰۸ماده 
  .دگرد میاین قانون با سوگند اثبات 

سـت ماننـد جنایـت خطـائی و هرگاه در دعاوی مالی مانند دیه جنایات و همچنـین دعـاویی کـه مقصـود از آن مـال ا -۲۰۹ماده 
شبهعمدی موجب دیه، برای مدعی خصوصی امکان اقامه بینه شرعی نباشد، وی می تواند با معرفی یک شاهد مرد یـا دو شـاهد 

  .زن به ضمیمه یک سوگند، ادعای خود را فقط از جنبه مالی اثبات کند

  .شود میت میدهد و س س سوگند توسط مدعی اداء در موارد مذکور در این ماده، ابتداء شاهد واجد شرایط شهاد -تبصره

هرگاه ثابت شود سوگند، دروغ و یا اداءکننده سوگند فاقد شرایط قانونی بوده است، بـه سـوگند مزبـور ترتیـب اثـر داده  -۲۱۰ماده 
  .شود مین

 فصل پنجم ـ علم قاضی 

ه در مواردی کـه مسـتند شود میکه نزد وی مطرح  علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بّین در امری است -۲۱۱ماده 
  .حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بّین مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند

مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات  -تبصره
وعًا علم آور باشند می تواند مستند علم قاضی قرار گیـرده در هرحـال مجـّرد علـم اسـتنباطی کـه نوعـًا موجـب یقـین قاضـی که ن

  .، نمی تواند مالک صدور حکم باشدشود مین

تبـر در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگرعلم، بّین باقی بمانـد، آن ادلـه بـرای قاضـی مع -۲۱۲ماده 
ه چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود، ادلـه کند مینیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رأی صادر 

  .شود میقانونی معتبر است و بر اساس آنها رأی صادر 

شـهادت شـرعی بـر در تعارض سایر ادله با یکدیگر، اقرار بر شهادت شرعی، قسامه و سوگند مقـدم اسـته همچنـین  -۲۱۳ماده 
  .قسامه و سوگند تقدم دارد

 بخش ششم ـ مسائل متفرقه 
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مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد عین آن را و اگر موجود نباشد مثـل آن  -۲۱۴ماده 
رده نیـز برآیـده هرگـاه از حیـث جزائـی را و در صورت عدم امکان رد مثل، قیمت آن را به صاحبش رد کنـد و از عهـده خسـارات وا

  .وجهی برعهده مجرم تعلق گیرد، استرداد اموال یا تأدیه خسارت مدعیان خصوصی بر آن مقدم است

بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شـده را کـه دلیـل یـا  -۲۱۵ماده 
و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شـده اسـت تعیـین وسیله ارتکاب جرم بوده 

ه همچنین بازپرس و کند میکند تا حسب مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شوده درمورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین 
به تقاضای ذینفع و بـا رعایـت شـرایط زیـر دسـتور رد امـوال و اشـیاء  یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد

  :مذکور را صادر نماید

 .وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی الزم نباشد -الف

 .اشیاء و اموال، بالمعارض باشد -ب

  .جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد -پ

امور جزائی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از اینکه مبنی بـر محکومیـت یـا برائـت یـا موقـوفی  در کلیه
تعقیب متهم باشد، در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکـاب، اسـتعمال و یـا 

  .باید رأی مبنی بر استرداد، ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید برای استعمال اختصاص یافته است،

متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می تواند از تصمیم آنان راجع به اشـیاء و امـوال مـذکور در ایـن  -۱تبصره 
تجدیدنظر نماید هرچنـد قـرار یـا حکـم  ماده شکایت کند و طبق مقررات در دادگاههای جزائی شکایت خود را تعقیب و درخواست

  .دادگاه نسبت به امر جزائی قابل شکایت نباشد

د و گـرد میمالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمـت آن  -۲تبصره 
حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه بـه  حفظ مال هم برای دادرسی الزم نیست وهمچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد

  .دگرد میو وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهائی در صندوق دادگستری بهعنوان امانت نگهداری  شود میقیمت روز فروخته 

ء شـدن ایـن االجـرا الزماز تـاری   ماه شـشاجرای احکام حدود، قصاص و تعزیرات براساس آیین نامه ای است که تـا  -۲۱۶ماده 
  .شود میانون توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و ابالغ ق

  حدود –کتاب دوم 

 مواد عمومی  –بخش اول 
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ؤول است که عالوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسـؤولیت کیفـری بـه در جرائم موجب حد، مرتکب در صورتی مس -۲۱۷ماده 
گاه باشد   .حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آ

در جرائم موجب حد هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصـد یـا وجـود یکـی از موانـع مسـؤولیت کیفـری را در زمـان  -۲۱۸ماده  
داده شود و اگر ادعاء کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفتـه  ارتکاب جرم نماید در صورتی که احتمال صدق گفتار وی

  .شود میشده است ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته 

   

   

   

در جرائم محاربه و افساد فی االرض و جرائم منافی عفت با عنف، اکراه، ربایش یا اغفـال، صـرف ادعـاء، مسـقط حـد  -۱تبصره 
اقرار در صورتی اعتبار شـرعی دارد کـه نـزد قاضـی در محکمـه انجـام  -۲و دادگاه موظف به بررسی و تحقیق استهتبصره نیست

  .گیرد

دادگاه نمی تواند کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یـا تبـدیل یـا سـاقط نمایـده ایـن  – ۲۱۹ماده  
  .عفو به کیفیت مقرر در این قانون قابل سقوط، تقلیل یا تبدیل است تنها از طریق توبه و ها مجازات

قـانون اساسـی ( ۱۶۷در مورد حدودی که در ایـن قـانون ذکـر نشـده اسـت طبـق اصـل یکصـد و شصـت و هفـتم ) -۲۲۰ماده  
  .شود میجمهوری اسالمی ایران عمل 

 جرائم موجب حد  –بخش دوم 

 زنا  –فصل اول 

  .ست از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشدزنا عبارت ا -۲۲۱ماده 

ُبل یا ُدُبر زن محقق  -۱تبصره
ُ
  .شود میجماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در ق

و حسب مورد به اقدامات تأمینی و  شود مینهرگاه طرفین یا یکی از آنها نابالغ باشد، زنا محقق است لکن نابالغ مجازات  -۲تبصره
  .دگرد میتربیتی مقرر در کتاب اول این قانون محکوم 

جماع با میت، زنا است مگر جماع زوج با زوجه متوفای خود که زنا نیست لکن موجـب سـی و یـک تـا هفتـاد وچهـار  -۲۲۲ماده 
  .شود میضربه شالق تعزیری درجه شش 

مگـر آنکـه  شـود میا، مدعی زوجیت یا وطی به شبهه باشد، ادعای وی بدون بینه یا سوگند پذیرفته هرگاه متهم به زن -۲۲۳ماده 
  .خالف آن با حجت شرعی الزم ثابت شود
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  :حد زنا در موارد زیر اعدام است -۲۲۴ماده 

 زنا با محارم نسبی  -الف

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

  .زن مسلمان که موجب اعدام زانی است زنای مرد غیر مسلمان با -پ

  .زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است -ت

  .مجازات زانیه در بندهای)ب( و)پ( حسب مورد، تابع سایر احکام مربوط به زنا است -۱تبصره

مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف  هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا -۲تبصره
استه در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید ویا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود 

  .نیز حکم فوق جاری است

جرای رجم با پیشنهاد دادگـاه صـادرکننده حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم استه درصورت عدم امکان ا – ۲۲۵ماده 
حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصـنه اسـت و 

  .دباش میدر غیر اینصورت موجب صد ضربه شالق برای هر یک 

  :شود میاحصان در هریک از مرد و زن به نحو زیر محقق  – ۲۲۶ماده 

ُبل با وی در حـال 
ُ
الفـ احصان مرد عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق ق

ُبل را با وی داشته باشد
ُ
  .بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق ق

ُبل جماع کرده ب ـ احصان زن عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی 
ُ
و بالغ باشد ودر حالی که بالغ وعاقل بوده، با او از طریق ق

ُبل را با شوهر داشته باشد
ُ
  .باشد و امکان جماع از طریق ق

اموری از قبیل مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا بیماریی که موجب خطر برای طرف مقابـل  -۲۲۷ماده 
  .کند میسفلیس، زوجین را از احصان خارج د مانند ایدز و گرد می

  .در زنا با محارم نسبی و زنای محصنه، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد مجازات زانیه فقط صد ضربه شالق است -۲۲۸ماده 

سر و تبعید مردی که همسر دائم دارد، هرگاه قبل از دخول، مرتکب زنا شود حد وی صد ضربه شالق، تراشیدن موی  -۲۲۹ماده 
  .به مدت یک سال قمری است

  .حد زنا در مواردی که مرتکب غیر محصن باشد، صد ضربه شالق است -۲۳۰ماده 
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در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب عالوه بر مجـازات مقـرر بـه پرداخـت ارش  -۲۳۱ماده 
  .دگرد میرصورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم و د شود میالبکاره و مهرالمثل نیز محکوم 

هرگاه مرد یا زنی کمتر از چهار بار اقرار به زنا نماید به سی و یک تا هفتاد و چهار ضـربه شـالق تعزیـری درجـه شـش  -۲۳۲ماده 
  .ه حکم این ماده در مورد لواط، تفخیذ و مساحقه نیز جاری استشود میمحکوم 

 لواط، تفخیذ و مساحقه  -فصل دوم

  .لواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دبر انسان مذکر است -۲۳۳ماده 

حد لواط برای فاعل، درصورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شـالق  – ۲۳۴ماده 
  .در هر صورت )وجود یا عدم احصان( اعدام استاسته حد لواط برای مفعول 

  .در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است -1تبصره 

احصان عبارت است از آنکه مرد همسر دائمی و بالغ داشته باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قبل با همان  -2تبصره 
  .ی جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از همان طریق را با وی داشته باشدهمسر در حال بلوغ و 

  .تفخیذ عبارت از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین رانها یا نشیمنگاه انسان مذکر است -۲۳۵ماده 

  .دخول کمتر از ختنه گاه در حکم تفخیذ است -تبصره

ضربه شالق است و از ایـن جهـت فرقـی میـان محصـن و غیرمحصـن و عنـف و  در تفخیذ، حد فاعل و مفعول صد -۲۳۶ماده 
  .غیرعنف نیست

  .در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است -تبصره

تـا همجنسگرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ از قبیل تقبیل و مالمسه از روی شـهوت، موجـب سـی و یـک  -۲۳۷ماده 
  .هفتاد و چهار ضربه شالق تعزیری درجه شش است

  .حکم این ماده در مورد انسان مؤنث نیز جاری است -۱تبصره 

  .دگرد میحکم این ماده شامل مواردی که شرعًا مستوجب حد است، ن -۲تبصره 

  .همجنس خود قرار دهدمساحقه عبارت است از اینکه انسان مؤنث، اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی  -۲۳۸ماده 

  .حد مساحقه، صد ضربه شالق است -۲۳۹ماده 

  .در حد مساحقه، فرقی بین فاعل و مفعول و مسلمان و غیرمسلمان و محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست -۲۴۰ماده 

http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com


1392مصوب سال  (مکتاب اول تا چهار) مجازات اسالیمقاونن   
 

50 
 

ق و بازجویی جهت کشف امور در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرائم منافی عفت و انکار متهم هرگونه تحقی -۲۴۱ماده 
پنهان و مستور از انظار ممنوع استه موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفال یا مواردی که به موجب این قانون 

  .در حکم ارتکاب به عنف است از شمول این حکم مستثنی است

 قوادی  –فصل سوم 

  .و یا چند نفر برای زنا یا لواط استقوادی عبارت از به هم رساندن د -۲۴۲ماده 

ایـن قـانون ( ۲۴۴حد قوادی منوط به تحقق زنا یا لواط است در غیراین صورت عامل، مستوجب تعزیـر مقـرر در مـاده) -۱تبصره 
  .است

  .در قوادی، تکرار عمل شرط تحقق جرم نیست -۲تبصره 

برای بار دوم عالوه بر هفتاد و پنج ضربه شالق به عنوان حـد، حد قوادی برای مرد هفتاد و پنج ضربه شالق است و  -۲۴۳ماده 
  .و برای زن فقط هفتاد و پنج ضربه شالق است کند میکه مدت آن را قاضی مشخص  شود میبه تبعید تا یک سال نیز محکوم 

و یـک تـا هفتـاد و چهـار  کسی که دو یا چند نابالغ را برای زنا یا لواط به هم برساند مستوجب حد نیست لکن بـه سـی -۲۴۴ماده 
  .شود میضربه شالق و حبس تعزیری درجه شش محکوم 

 قذف  –فصل چهارم 

  .قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هرچند مرده باشد -۲۴۵ماده 

گاه و قصد انتسـاب داشـته ب -۲۴۶ماده  اشـد گرچـه مقـذوف یـا قذف باید روشن و بدون ابهام بوده، نسبت دهنده به معنای لفظ آ
گاه نباشد   .مخاطب در حین قذف از مفاد آن آ

  .شود میقذف عالوه بر لفظ با نوشتن، هرچند به شیوه الکترونیکی نیز محقق  -تبصره

تـو فرزنـد پـدرت »و یا به فرزند مشـروع دیگـری بگویـد « تو فرزند من نیستی»هرگاه کسی به فرزند مشروع خود بگوید  -۲۴۷ماده 
  .شود میقذف مادر وی محسوب ، «نیستی

  .شود میهرگاه قرینه ای در بین باشد که مشخص گردد منظور قذف نبوده است، حد ثابت ن -۲۴۸ماده 

فقـط نسـبت بـه مخاطـب، قـاذف « تو با فالن زن زنا یا بـا فـالن مـرد لـواط کـرده ای»هرگاه کسی به دیگری بگوید  -۲۴۹ماده 
  .شود میمحسوب 

  .شتاد ضربه شالق استحد قذف، ه -۲۵۰ماده
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که قذف شونده در هنگام قذف، بالغ، عاقل، مسلمان، معین و غیرمتظاهر به زنا یا  شود میقذف در صورتی موجب حد  -۲۵۱ماده
  .لواط باشد

هرگاه قذف شونده، نابالغ، مجنون، غیرمسلمان یا غیرمعین باشد قذف کننده بـه سـی و یـک تـا هفتـاد و چهـار ضـربه  -۱تبصره
  .لکن قذف متظاهر به زنا یا لواط، مجازات ندارد شود میتعزیری درجه شش محکوم  شالق

قذف کسی که متظاهر به زنا یا لواط است نسبت به آنچه متظاهر به آن نیست موجب حد است مثل نسـبت دادن لـواط  -۲تبصره
  .به کسی که متظاهر به زنا است

ط به دیگری، الفاظی غیر از زنا یا لواط به کار ببرد که صریح در انتسـاب زنـا یـا کسی که به قصد نسبت دادن زنا یا لوا -۲۵۲ماده 
لواط به افرادی از قبیل همسر، پدر، مادر، خواهر یا برادر مخاطب باشد، نسبت به کسی که زنا یا لواط را به او نسـبت داده اسـت، 

  .دگرد میاشد، به مجازات توهین محکوم محکوم به حد قذف و درباره مخاطب اگر به علت این انتساب اذیت شده ب

هرگاه کسی زنا یا لواطی که موجب حد نیست مانند زنا یا لواط در حال اکراه یا عدم بلوغ را به دیگری نسـبت دهـد بـه  -۲۵۳ماده 
  .شود میسی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شالق تعزیری درجه شش محکوم 

که به خاطر همان زنا یا لواط محکوم به حد شده است، قبل از توبه مقذوف، مجازات نسبت دادن زنا یا لواط به کسی  -۲۵۴ماده 
  .ندارد

حد قذف حق الناس است و تعقیب و اجرای مجازات منوط به مطالبه مقذوف استه در صورت گذشت مقذوف در هر  -۲۵۵ماده 
  .شود میمرحله، حسب مورد تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف 

کسی که چند نفر را به طور جداگانه قذف کند خواه همه آنها با هم، خواه جداگانه شـکایت کننـد، در برابـر قـذف هـر  -۲۵۶ماده 
  .شود مییک، حد مستقلی بر او جاری 

کسی که چند نفر را به یک لفظ قذف نماید هر کدام از قذف شوندگان می تواند جداگانـه شـکایت نمایـد و در صـورت  -۲۵۷ماده 
  .شود میمحکومیت، اجرای آن را مطالبه کنده چنانچه قذف شوندگان یکجا شکایت نمایند بیش از یک حد جاری ن صدور حکم

کسی که دیگری را به یک یا چند سبب، یکبار یا بیشتر قبـل از اجـرای حـد، قـذف نمایـد فقـط بـه یـک حـد محکـوم  -۲۵۸ماده 
و اگر بگوید آنچه گفته ام حق بود به سی و یـک تـا  شود مید نیز تکرار ، لکن اگر پس از اجرای حد، قذف را تکرار نماید حشود می

  .دگرد میهفتاد و چهار ضربه شالق تعزیری درجه شش محکوم 

پدر یا جد پدری که فرزند یا نوه خود را قذف کند به سی و یـک تـا هفتـاد و چهـار ضـربه شـالق تعزیـری درجـه شـش  -۲۵۹ماده 
  .دگرد میمحکوم 
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د و هریـک از گـرد میقذف اگر اجراء نشده و مقذوف نیز گذشت نکرده باشد به همه ورثه به غیر از همسر منتقـل حد  -۲۶۰ماده 
  .ورثه می تواند تعقیب و اجرای آن را مطالبه کند هر چند دیگران گذشت کرده باشند

  .جرای حد را مطالبه کنددر صورتی که قاذف، پدر یا جد پدری وارث باشد، وارث نمی تواند تعقیب متهم یا ا -تبصره

  :شود میدر موارد زیر حد قذف در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی و اجراء ساقط  -۲۶۱ماده 

  .هرگاه مقذوف، قاذف را تصدیق نماید -الف

  .هرگاه آنچه به مقذوف نسبت داده شده با شهادت یا علم قاضی اثبات شود -ب

  .ه او، گذشت کندهرگاه مقذوف و درصورت فوت وی، ورث -پ

  .هرگاه مردی زنش را پس از قذف به زنای پیش از زوجیت یا زمان زوجیت لعان کند -ت

  .هرگاه دو نفر یکدیگر را قذف کنند، خواه قذف آنها همانند، خواه مختلف باشد -ث

  .مجازات مرتکبان در بند)ث(، سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شالق تعزیری درجه شش است -تبصره

 سّب نبی  -فصل پنجم

هر کس پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله وسلم و یا هریک از انبیاء عظام الهی را دشنام دهد یا قذف کند ساب النبی  -۲۶۲ماده 
  .شود میاست و به اعدام محکوم 

نام به ایشان در حکـم سـب قذف هر یک از ائمه معصومین علیهم السالم و یا حضرت فاطمه زهرا سالم الله علیها یا دش -تبصره
  .نبی است

هرگاه متهم به سب، ادعاء نماید که اظهارات وی از روی اکراه، غفلت، سهو یا در حالت مستی یا غضب یا سبق لسان  -۲۶۳ماده 
  .شود مییا بدون توجه به معانی کلمات و یا نقل قول از دیگری بوده است ساب النبی محسوب ن

ستی یا غضب یا به نقل از دیگری باشد و صدق اهانت کند موجب تعزیـر تـا هفتـاد و چهـار ضـربه هرگاه سب در حالت م -تبصره
  .شالق است

 مصرف مسکر  -فصل ششم

مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مسـت کنـد یـا نکنـد، خـالص  -۲۶۴ماده 
  .ا از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد استباشد یا مخلوط به گونه ای که آن ر 

  .خوردن فقاع)آب جو مسکر( موجب حد است هرچند مستی نیاورد -تبصره
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  .حد مصرف مسکر، هشتاد ضربه شالق است -۲۶۵ماده 

  .شود میغیرمسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسکر، محکوم به حد  -۲۶۶ماده 

ن علنی نباشد لکن مرتکب در حال مستی در معابر یا اماکن عمـومی ظـاهر شـود بـه اگر مصرف مسکر توسط غیرمسلما -تبصره
  .دگرد میمجازات مقرر برای تظاهر به عمل حرام محکوم 

 سرقت  -فصل هفتم

  .سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است -۲۶۷ماده 

  :سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حد است -۲۶۸ماده 

 .شیء مسروق شرعًا مالیت داشته باشد -الف

 .مال مسروق در حرز باشد -ب

 .سارق هتک حرز کند -پ

 .سارق مال را از حرز خارج کند -ت

 .هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد -ث

 .سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد -ج

 .ی مسکوک باشدارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طال -چ

 .مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد -ح

 .سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد -خ

 .صاحب مال از سارق نزد مرجع قضائی شکایت کند -د

 .صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد -ذ

 .قرار نگیردمال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک  -ر

 .مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید -ز

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

  .حرز عبارت از مکان متناسبی است که مال عرفًا در آن از دستبرد محفوظ میماند -۲۶۹ماده 
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، نسبت به وی و کسانی که از طرف او حق دسترسی بـه در صورتی که مکان نگهداری مال از کسی غصب شده باشد -۲۷۰ماده 
  .شود میآن مکان را دارند، حرز محسوب ن

هتک حرز عبارت از نقض غیر مجاز حرز است که از طریق تخریب دیوار یا باال رفتن از آن یا بازکردن یا شکستن قفل  -۲۷۱ماده 
  .شود میو امثال آن محقق 

مجنون، طفل غیر ممیز، حیوان یا هر وسیله بی اراده ای از حرز خارج کند مباشر محسوب هرگاه کسی مال را توسط  -۲۷۲ماده 
  .و در صورتی که مباشر طفل ممیز باشد رفتار آمر حسب مورد مشمول یکی از سرقتهای تعزیری است شود می

  .در صورتی که مال در حرزهای متعدد باشد، مالک، اخراج از بیرونی ترین حرز است -۲۷۳ماده 

  .ربایش مال به اندازه نصاب باید در یک سرقت انجام شود -۲۷۴ماده 

  .هرگاه دو یا چند نفر به طور مشترک مالی را بربایند باید سهم جداگانه هرکدام از آنها به حد نصاب برسد -۲۷۵ماده 

  .تعزیری استسرقت در صورت فقدان هریک از شرایط موجب حد، حسب مورد مشمول یکی از سرقتهای  -۲۷۶ماده 

هرگاه شریک یا صاحب حق، بیش از سهم خود، سرقت نماید و مازاد بر سهم او به حد نصاب برسـد، مسـتوجب حـد  -۲۷۷ماده 
  .است

  :حد سرقت به شرح زیر است -۲۷۸ماده

قی در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به طوری که انگشـت شسـت و کـف دسـت بـا -الف
 .بماند

 .در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند -ب

 .در مرتبه سوم، حبس ابد است -پ

  .در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد -ت

  .شود مید مشمول یکی از سرقتهای تعزیری هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مور  -۱تبصره 

درمورد بند)پ( این ماده و سایر حبسهایی که مشمول عنوان تعزیر نیست هرگاه مرتکب حین اجرای مجازات توبه نماید  -۲تبصره 
او را بـه ه همچنین مقـام رهبـری مـی توانـد مجـازات شود میو مقام رهبری آزادی او را مصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد 

  .مجازات تعزیری دیگری تبدیل نماید

 محاربه  -فصل هشتم
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محاربه عبارت از کشیدن سالح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در  -۲۷۹ماده 
ه عمومی نداشته باشد محیط گردده هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سالح بکشد و عمل او جنب
  .شود میو نیز کسی که به روی مردم سالح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب ن

  .فرد یا گروهی که برای دفاع و مقابله با محاربان، دست به اسلحه ببرد محارب نیست -۲۸۰ماده 

  .الح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه ها شوند محاربندراهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به س -۲۸۱ماده 

 :حد محاربه یکی از چهار مجازات زیر است -۲۸۲ماده 

 اعدام -الف

 صلب -ب

 قطع دست راست و پای چپ -پ

 نفی بلد  -ت

  .به اختیار قاضی است( ۲۸۲انتخاب هر یک از امور چهارگانه مذکور در ماده) -۲۸۳ماده 

بلد در هر حال کمتر از یک سال نیست، اگر چه محارب بعد از دستگیری توبه نماید و در صورتی کـه توبـه  مدت نفی -۲۸۴ماده 
  .نکند همچنان در تبعید باقی میماند

  .در نفی بلد، محارب باید تحت مراقبت قرارگیرد و با دیگران معاشرت، مراوده و رفت و آمد نداشته باشد -۲۸۵ماده 

 فی االرض بغی و افساد  -فصل نهم

هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشـر  -۲۸۶ماده 
اکاذیب، اخالل در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کـردن مراکـز فسـاد و 

به گونه ای که موجب اخالل شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیـت  فحشا یا معاونت در آنها گردد
جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسـیع گـردد مفسـد فـی االرض محسـوب و بـه 

  .دگرد یماعدام محکوم 

د اخالل گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشـاعه هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قص -تبصره
فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری 

  .شود میپنج یا شش محکوم  نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه
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و در صـورت  شـود میگروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسالمی ایران، قیـام مسـلحانه کنـد بـاغی محسـوب  -۲۸۷ماده 
  .ندگرد میاستفاده از سالح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم 

ستگیر شوند، چنانچـه سـازمان و مرکزیـت آن وجـود هرگاه اعضای گروه باغی، قبل از درگیری و استفاده از سالح، د -۲۸۸ماده 
داشته باشد به حبس تعزیری درجه سه و درصورتی که سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد به حبس تعزیری درجه پنج محکوم 

  .شوند می

  قصاص -کتاب سوم

 مواد عمومی  –بخش اول 

 اقسام و تعاریف جنایات  -فصل اول

  .جنایت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدی، شبه عمدی و خطای محض است -۲۸۹ماده

  :شود میجنایت در موارد زیر عمدی محسوب  -۲۹۰ماده

بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و  هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت -الف
  .در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعًا موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود

د، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت گرد میا نظیر آن، هرگاه مرتکب، عمدًا کاری انجام دهد که نوعًا موجب جنایت واقع شده ی -ب
گاه و متوجه بوده که آن کار نوعًا موجب آن جنایت یا نظیر آن    .شود میو نظیر آن را نداشته باشد ولی آ

ف هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعـار  -پ
لکن درخصوص مجنٌی علیه، به علت بیماری، ضعف، پیـری یـا هـر وضـعیت  شود مینوعًا موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، ن

مشروط بر آنکـه مرتکـب بـه وضـعیت  شود میدیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعًا موجب آن جنایت یا نظیر آن 
گاه و متوجه باشدنامتعارف مجنٌی علیه یا وضعیت خاص مکانی    .یا زمانی آ

هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آنکه فرد یا جمـع معینـی مقصـود وی باشـد، و در  -ت
  .عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن، واقع شود، مانند اینکه در اماکن عمومی بمب گذاری کند

گاهی  -۱تبصره  و توجه مرتکب باید اثبات گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی است مگر جنایـت واقـع در بند)ب( عدم آ
شده فقط به علت حساسیت زیاد موضع آسیب، واقع شده باشد و حساسیت زیاد موضع آسیب نیز غالبًا شناخته شده نباشد کـه در 

گاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جن   .شود میایت عمدی ثابت ناین صورت آ

گاهی و توجه مرتکب به اینکه کار نوعًا نسبت به مجنٌی علیه ، موجب جنایـت واقـع شـده یـا نظیـر آن  -۲تبصره  در بند)پ( باید آ
  .شود میثابت گردد و درصورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت ن شود می
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  :شود میجنایت در موارد زیر شبه عمدی محسوب  -۲۹۱ماده 

هرگاه مرتکب نسبت به مجنٌی علیه قصد رفتاری را داشته لکـن قصـد جنایـت واقـع شـده یـا نظیـر آن را نداشـته باشـد و از  -فال
  .د، نباشدگرد میمواردی که مشمول تعریف جنایات عمدی 

ء یا حیوان و یا افراد هرگاه مرتکب، جهل به موضوع داشته باشد مانند آنکه جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شی -ب
  .این قانون است به مجنٌی علیه وارد کند، س س خالف آن معلوم گردد( ۳۰۲مشمول ماده)

هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر اینکه جنایت واقع شده یا نظیر آن مشمول تعریف جنایت عمـدی  -پ
  .نباشد

  :شود میحسوب جنایت در موارد زیر خطای محض م -۲۹۲ماده 

 .در حال خواب و بیهوشی و مانند آنها واقع شود -الف

 .به وسیله صغیر و مجنون ارتکاب یابد -ب

جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنٌی علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، مانند آنکه تیری  -پ
  .د نمایدبه قصد شکار رها کند و به فردی برخور 

گاه و متوجه باشد که اقدام او نوعًا موجب جنایت بر دیگری  -تبصره د، جنایت گرد میدر مورد بندهای)الف( و)پ( هرگاه مرتکب آ
  .شود میعمدی محسوب 

هرگاه فردی مرتکب جنایت عمدی گردد لکن نتیجه رفتار ارتکابی، بیشتر از مقصود وی واقع شـود، چنانچـه جنایـت  -۲۹۳ماده 
قع شده، مشمول تعریف جنایات عمدی نشود، نسبت به جنایت کمتر، عمدی و نسبت به جنایت بیشتر، شبه عمـدی محسـوب وا

، مانند آنکه انگشت کسی را قطع کند و به سبب آن دست وی قطع شود و یا فوت کند که نسبت به قطع انگشت عمدی و شود می
  .نسبت به قطع دست و یا فوت شبه عمدی است

اگر کسی به علت اشتباه در هویت، مرتکب جنایتی بر دیگری شود در صورتی که مجنٌی علیه و فرد مـورد نظـر هـردو  -۲۹۴ماده 
  .شود میاین قانون نباشند، جنایت عمدی محسوب ( ۳۰۲مشمول ماده)

شته است، ترک کند و بـه هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذا -۲۹۵ماده 
و حسـب مـورد  شـود میسبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشـد جنایـت حاصـل بـه او مسـتند 

عمدی، شبه عمدی، یا خطای محض است، مانند این که مادر یا دایه ای که شیر دادن را برعهـده گرفتـه اسـت، کـودک را شـیر 
  .تار وظیفه قانونی خود را ترک کندندهد یا پزشک یا پرس

 تداخل جنایات  -فصل دوم
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اگر کسی، عمدًا جنایتی را بر عضو فردی وارد سازد و او به سبب سرایت جنایت فوت کند، چنانچه جنایت واقـع شـده  -۲۹۶ماده 
و مرتکـب عـالوه ، در غیر این صورت، قتل شبه عمدی است شود میمشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قتل عمدی محسوب 

  .شود میبر قصاص عضو به پرداخت دیه نفس نیز محکوم 

اگر مرتکب با یک ضربه عمدی، موجب جنایتی بر عضو شود که منجر به قتل مجنٌی علیه گردد، چنانچه جنایت واقع  -۲۹۷ماده 
کـه سـبب قتـل شـده و به علت نقص عضو یـا جراحتـی  شود میشده مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قتل عمدی محسوب 

  .دگرد میاست به قصاص یا دیه محکوم ن

اگر کسی با یک ضربه عمدی، موجب جنایات متعدد بر اعضای مجنٌی علیه شود، چنانچه همه آنها به طور مشـترک  – ۲۹۸ماده 
  .شود میموجب قتل او شود و قتل نیز مشمول تعریف جنایات عمدی باشد فقط به قصاص نفس محکوم 

اگر کسی با ضربه های متعدد عمدی، موجب جنایات متعدد و قتـل مجنـٌی علیـه شـود و قتـل نیـز مشـمول تعریـف  – ۲۹۹ماده 
جنایات عمدی باشد، چنانچه برخی از جنایتها موجب قتل شود و برخی در وقوع قتـل نقشـی نداشـته باشـند، مرتکـب عـالوه بـر 

ه لکن اگر قتل به شود میری در قتل نداشته است، محکوم قصاص نفس، حسب مورد، به قصاص عضو یا دیه جنایتهایی که تأثی
وسیله مجموع جنایات پدید آید، در صورتی که ضربات به صورت متوالی وارد شده باشد در حکم یـک ضـربه اسـته در غیـر ایـن 

  .دگرد میصورت به قصاص یا دیه عضوی که جنایت بر آن، متصل به فوت نبوده است نیز محکوم 

درمواردی که جنایت یا جنایات ارتکابی به قسمت بیشتری از همان ( ۲۹۹و )( ۲۹۸، )(۲۹۷، )(۲۹۶رر در مواد)احکام مق -تبصره
  .عضو یا اعضای دیگر مجنٌی علیه سرایت کند نیز جاری است

، عمـدی ویـا اگـر بـه قتـل منجـر شـود قتـل شود میاگر مجنٌی علیه به تصور اینکه جنایت وارده بر او به قتل منجر ن – ۳۰۰ماده 
، قصاص کند یا گذشت یا مصالحه بر دیه یا غیر آن نماید و بعد از آن، جنایت واقع شده، به نفس سرایت کند و شود میمحسوب ن

و چنانچه  شود میبه فوت مجنٌی علیه منجر شود، هرگاه قتل مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قاتل به قصاص نفس محکوم 
مصالحه شده باشـد، ولـی دم بایـد قبـل از قصـاص نفـس، دیـه عضـو قصـاص شـده یـا وجـه عضو مرتکب، قصاص شده یا با او 

المصالحه را به وی ب ردازد؛ لکن اگر جنایت مشمول تعریف جنایات عمدی نگردد، به پرداخت دیه نفس، بدون احتساب دیه عضو 
جنایـت ارتکـابی بـه قسـمت بیشـتری از ه مفاد این ماده، در موردی که شود میقصاص شده یا وجه المصالحه أخذ شده، محکوم 

  .همان عضِو مورد جنایت سرایت کند نیز جاری است

 شرایط عمومی قصاص  -فصل سوم

که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنٌی علیه نباشد و مجنٌی علیه، عاقل و در دین با  شود میقصاص در صورتی ثابت  – ۳۰۱ماده 
  .مرتکب مساوی باشد

  .نٌی علیه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتکب، مانع قصاص نیستچنانچه مج -تبصره
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  :شود میدرصورتی که مجنٌی علیه دارای یکی از حاالت زیر باشد، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه، محکوم ن -۳۰۲ماده 

 .مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است -الف

اینکه جنایت وارد شده، بیش از مجازات حدی او نباشد، در غیر مرتکب جرم حدی که مستوجب قطع عضو است، مشروط بر  -ب
 .این صورت، مقدار اضافه بر حد، حسب مورد، دارای قصاص و یا دیه و تعزیر است

 .شود میمستحق قصاص نفس یا عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص ن -پ

ایـن قـانون جنـایتی بـر او وارد ( ۱۵۶ر دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده)ت ـ متجاوز و کسی که تجاوز او قریب الوقوع است و د
 .شود

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

و مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم اقدام در مورد بندهای)الف(، )ب( و )پ( این ماده بدون اجازه دادگاه جرم است  -۱تبصره
  .شود میمحکوم « تعزیرات»

در مورد بند)ت( چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفی است، لکن مرتکب به شرح  -۲تبصره
  .شود میمقرر در قانون به دیه و مجازات تعزیری محکوم 

این قانون است یـا وی ( ۳۰۲جنٌی علیه، حسب مورد در نفس یا عضو، مشمول ماده)هرگاه مرتکب، مدعی باشد که م – ۳۰۳ماده 
با چنین اعتقادی، مرتکب جنایت بر او شده است این ادعا باید طبق موازین در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است نخست به 

و نیز ثابت نشود که مرتکب بر اساس چنین است ( ۳۰۲ادعای مذکور رسیدگی کنده اگر ثابت نشود که مجنٌی علیه مشمول ماده)
ولی اگر ثابت شود که به اشتباه با چنین اعتقادی، دست  شود میاعتقادی، مرتکب جنایت شده است مرتکب به قصاص محکوم 

نباشــد مرتکــب عــالوه بــر پرداخــت دیــه بــه مجــازات مقــرر در کتــاب ( ۳۰۲بــه جنایــت زده و مجنــٌی علیــه نیــز موضــوع مــاده)
  .شود میمحکوم « اتتعزیر »پنجم

  .جنایت عمدی نسبت به نابالغ، موجب قصاص است – ۳۰۴ماده 

نیـز محکـوم « تعزیـرات»مرتکب جنایت عمدی نسبت به مجنون عالوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در کتـاب پـنجم -۳۰۵ماده 
  .شود می

نیسـته در ایـن صـورت مرتکـب عـالوه بـر جنایت عمدی بر جنین، هرچند پس از حلول روح باشد، موجب قصـاص  -۳۰۶ماده 
  .شود میمحکوم « تعزیرات»پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم

اگر جنینی زنده متولد شود و دارای قابلیت ادامه حیات باشد و جنایت قبل از تولد، منجر به نقص یا مرگ او پـس از تولـد  -تبصره
  .ند قصاص ثابت استشود و یا نقص او بعد از تولد باقی بما
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ارتکاب جنایت در حال مستی و عدم تعادل روانی در اثر مصرف مواد مخدر، روانگردان و مانند آنهـا، موجـب قصـاص  -۳۰۷ماده 
است مگر اینکه ثابت شود بر اثر مستی و عدم تعادل روانی، مرتکب به کلی مسلوب االختیار بوده است که در این صورت، عـالوه 

ه لکن اگر ثابت شود که مرتکب قباًل خود را برای چنین شود میمحکوم  «تعزیرات»اب پنجمکتات تعزیری مقرر در بر دیه به مجاز 
عملی مست کرده و یا علم داشته است که مستی و عدم تعادل روانی وی ولو نوعًا موجب ارتکاب آن جنایت یا نظیر آن ازجانـب او 

  .دگرد می، جنایت، عمدی محسوب شود می

اگر پس از تحقیق و بررسی به وسیله مقام قضائی، در بالغ یا عاقل بودن مرتکب، هنگام ارتکاب جنایت، تردید وجـود  -۳۰۸ماده 
داشته باشد و ولی دم یا مجنٌی علیه ادعاء کند که جنایت عمدی در حال بلوغ وی یا افاقه او از جنون سابقش انجام گرفتـه اسـت 

م یا مجنٌی علیه باید برای ادعای خـود بینـه اقامـه کنـده در صـورت عـدم اقامـه بینـه، لکن مرتکب خالف آن را ادعاء کند، ولی د
قصاص منتفی استه اگر حالت سابق بر زمان جنایت، افاقه مرتکب بوده است، مرتکب باید جنون خود در حـال ارتکـاب جـرم را 

  .شود میا ولی او قصاص ثابت اثبات کند تا قصاص ساقط شود؛ درغیراینصورت با سوگند ولی دم یا مجنٌی علیه ی

این ادعاء که مرتکب، پدر یا یکی از اجداد پدری مجنٌی علیه است، باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبـات،  -۳۰۹ماده 
  .شود میحق قصاص، حسب مورد، با سوگند ولی دم یا مجنٌی علیه یا ولی او ثابت 

عمدی بر مسلمان، ذمی، مستأمن و معاهد شود، حق قصاص ثابت استه در این  هرگاه غیر مسلمان، مرتکب جنایت -۳۱۰ماده 
امر، تفاوتی میان ادیان، فرقه ها و گرایشهای فکری نیسته اگر مسلمان، ذمی، مسـتأمن و معاهـد، بـر غیرمسـلمانی کـه ذمـی، 

کتــاب عزیــری مقــرر در ه در ایــن صــورت مرتکــب بــه مجــازات تشــود میمســتأمن و معاهــد نیســت جنــایتی وارد کنــد، قصــاص ن
  .شود میمحکوم  «تعزیرات»نجمپ

غیرمسلمانانی که ذمی، مستأمن و معاهد نیستند و تابعیت ایران را دارند یا تابعیت کشورهای خارجی را دارند و با رعایت  -۱تبصره
  .ندباش میقوانین ومقررات وارد کشور شده اند، در حکم مستأمن 

از اجرای قصاص، مسلمان شود، قصاص ساقط و عالوه بر پرداخـت  اگر مجنٌی علیه غیرمسلمان باشد و مرتکب پیش – ۲تبصره
  .شود می، محکوم «تعزیرات»دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم

اگر پس از تحقیق و بررسی به وسیله مقام قضائی، در مسلمان بودن مجنٌی علیه، هنگام ارتکاب جنایت، تردید وجود  – ۳۱۱ماده 
جنایت، عدم اسالم باشد و ولی دم یا مجنٌی علیه ادعاء کند که جنایت عمدی در حـال اسـالم او انجـام  داشته و حالت او پیش از

شده است و مرتکب ادعاء کند که ارتکاب جنایت، پیش از اسالم آوردن وی بوده است، ادعای ولی دم یا مجنـٌی علیـه بایـد ثابـت 
 «تعزیـرات»کتـاب پـنجمرداخت دیه و مجازات تعزیری مقـرر در شود و در صورت عدم اثبات، قصاص منتفی است و مرتکب به پ

ه اگر حالت پیش از زمان جنایت، اسالم او بوده است، وقوع جنایت در حالت عدم اسالم مجنٌی علیه بایـد اثبـات شود میمحکوم 
حکـم ایـن  .شـود میت شود تا قصاص ساقط گردد و در صورت عدم اثبات، با سوگند ولی دم یا مجنٌی علیه یا ولی او قصـاص ثابـ

  .ماده در صورتی که در مجنون بودن مجنٌی علیه تردید وجود داشته باشد نیز جاری است
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 راههای اثبات جنایت  -فصل چهارم

  .شود میاین قانون از طریق قسامه نیز ثابت « کلیات»جنایات عالوه بر طرق مقرر در کتاب اول – ۳۱۲ماده 

هایی است که درصورت فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر و وجود لوث، شاکی برای اثبـات قسامه عبارت از سوگند – ۳۱۳ماده 
  .کند میجنایت عمدی یا غیرعمدی یا خصوصیات آن و متهم برای دفع اتهام از خود اقامه 

از جانـب مـتهم لوث عبارت از وجود قرائن و اماراتی است که موجب ظن قاضی به ارتکـاب جنایـت یـا نحـوه ارتکـاب  -۳۱۴ماده 
  .شود می

و او  شـود میفقدان قرائن و امارات موجب ظن و صرف حضور فرد در محل وقوع جنایت، از مصادیق لوث محسوب ن -۳۱۵ماده 
  .دگرد میبا ادای یک سوگند، تبرئه 

ذکر کنـده مـواردی مقام قضائی موظف است در صورت استناد به قسامه، قرائن و امارات موجب لوث را در حکم خود  – ۳۱۶ماده 
  .، مشمول این حکم استشود میکه سوگند یا قسامه، توسط قاضی رد 

ه اگر دلیلی ارائـه شـود، نوبـت بـه قسـامه شود میدر صورت حصول لوث، نخست از متهم، مطالبه دلیل بر نفی اتهام  -۳۱۷ماده 
 .دگرد میشاکی نمیرسد و متهم تبرئه 

  .تواند اقامه قسامه کند یا از متهم درخواست قسامه نمایددر غیراین صورت با ثبوت لوث، شاکی می 

اگر شاکی اقامه قسامه نکند و از مطالبه قسامه از متهم نیز خودداری ورزد، متهم در جنایات عمدی، با تأمین مناسب  -۳۱۸ماده 
  .باقی میماند لکن حق اقامه قسامه یا مطالبه آن برای شاکی شود میو در جنایات غیرعمدی، بدون تأمین آزاد 

تا اقامه قسامه نماید یا از متهم مطالبه  شود می، حداکثر سه ماه به شاکی فرصت داده شود میدر مواردی که تأمین گرفته  -تبصره
  .شود میقسامه کند و پس از پایان مهلت از تأمین أخذ شده رفع اثر 

و اگـر اقامـه  شـود میامه نشود به پرداخت دیـه محکـوم اگر شاکی از متهم درخواست قسامه کند و وی حاضر به قس -۳۱۹ماده 
د و شاکی حق ندارد برای بار دیگر، با قسامه یا بینه، دعوی را علیه او تجدید کنده در این مورد متهم نمی گرد میقسامه کند، تبرئه 

  .تواند قسامه را به شاکی رد نماید

مورد، توسط صاحب حق قصاص یا دیه، یـا ولـی یـا وکیـل آنهـا باشـده  اقامه قسامه یا مطالبه آن از متهم، باید حسب -۳۲۰ماده 
ه اتیان سوگند به وسـیله افـراد گیرد میهمچنین است اقامه قسامه برای برائت متهم که به وسیله متهم، ولی یا وکیل آنها صورت 

  .قابل توکیل نیست

، بدون نیاز به توافق دیگر ورثه متوفی یا دیگر اولیای دم، اگر مجنٌی علیه یا ولی دم فوت کند هر یک از وارثان متوفی -۳۲۱ماده 
  .حق مطالبه یا اقامه قسامه را دارند
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اگر برخی از ورثه، اصل اتهام یا برخی خصوصیات آن را از متهم نفی کنند، حق دیگران بـا وجـود لـوث، بـرای اقامـه  -۳۲۲ماده 
  .قسامه محفوظ است

ت در یک جنایت باشند و لوث علیه همه آنان باشد، اقامه یک قسامه برای اثبـات شـرکت اگر چند نفر، متهم به شرک -۳۲۳ماده 
  .آنان در ارتکاب جنایت، کافی است و لزومی به اقامه قسامه برای هر یک نیست

شود، اگر شاکی ادعاء کند که تنها یک شخص معین از دو یا چند نفر، مجرم است و قسامه بر شرکت در جنایت اقامه  -۳۲۴ماده 
شاکی نمی تواند غیر از آن یک نفر را قصاص کند و چنانچه دیه قصـاص شـونده بـیش از سـهم دیـه جنایـت او باشـد شـریک یـا 
شرکای دیگر باید مازاد دیه مذکور را به قصاص شونده ب ردازنده رجوع شاکی از اقرار به انفراد مرتکب، پس از اقامه قسامه مسموع 

  .نیست

ز صاحبان حق قصاص یا دیه از متهم درخواست قسامه کنند، قسامه متهم فقط حق مطالبـه کننـدگان را اگر برخی ا -۳۲۵ماده 
و حق دیگران برای اثبات ادعایشان محفوظ است و اگر بتوانند موجب قصاص را اثبات کنند، باید پیش از استیفای  کند میساقط 

  .تکب ب ردازندقصاص، سهم دیه گروه اول را حسب مورد به خود آنها یا به مر 

اگر شاکی علیرغم حصول لوث علیه متهم اقامه قسامه نکند و از او مطالبه قسامه کند و متهم درباره اصل جنایت یـا  -۳۲۶ماده 
خصوصیات آن، ادعای عدم علم کند، شاکی می تواند از وی مطالبه اتیان سوگند بر عدم علم نمایده اگر متهم بـر عـدم علـم بـه 

و اگر سوگند متهم فقط بر عـدم علـم بـه خصوصـیات  شود مییاد کند، دعوی متوقف و وی بدون تأمین آزاد اصل جنایت سوگند 
د لکن اگر متهم از سوگند خوردن خودداری ورزد و شاکی بر علم گرد میجنایت باشد، دعوی فقط در مورد آن خصوصیات متوقف 

و شاکی حق دارد از متهم اقامه قسامه را درخواست نمایده در ایـن  شود میداشتن او سوگند یاد کند، ادعای متهم به عدم علم رد 
  .شود میصورت اگر متهم اقامه قسامه نکند به پرداخت دیه محکوم 

درصورتی که شاکی متعدد باشد، اقامه یک قسامه برای همه آنان کافی است لکن در صـورت تعـدد متهمـان، بـرای  -۳۲۷ماده 
  .الزم استبرائت هریک، اقامه قسامه مستقل 

  .در صورت تعدد متهمان، هریک از آنها می تواند به نفع متهم دیگر، در قسامه شرکت کند -۳۲۸ماده 

و اثبات خصوصیات جنایـت از قبیـل  شود میقسامه فقط نسبت به مقداری که لوث حاصل شده است، موجب اثبات  -۳۲۹ماده 
  .ایت یا انفراد در آن نیازمند حصول لوث در این خصوصیات استعمد، شبه عمد، خطا، مقدار جنایت و شرکت در ارتکاب جن

اگر نسبت به خصوصیات جنایت لوث حاصل نشود یا سوگندخورندگان، بر آن خصوصیات سوگند یاد نکنند و فقط بـر  -۳۳۰ماده 
  .گیرد میو دیه تعلق  شود میانتساب جنایت به مرتکب سوگند بخورند، اصل ارتکاب جنایت اثبات 
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چنانچه اصل ارتکاب جنایت، با دلیلی به جز قسامه اثبات شود، خصوصیات آن در صورت حصول لوث در هر یـک از  -۳۳۱ ماده
آنها به وسیله قسامه قابل اثبات است مانند آنکه یکی از دو شاهد عادل، به اصل قتل و دیگری به قتل عمدی شهادت دهـد کـه 

  .دگرد میدر صورت لوث، عمدی بودن قتل با اقامه قسامه ثابت  و شود میدر این صورت اصل قتل با بینه اثبات 

اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد حاصل شود، پس از تعیین مرتکب به وسیله مجنٌی علیه یا ولی دم و اقامـه  -۳۳۲ماده 
  .شود میقسامه علیه او، وقوع جنایت اثبات 

ل مردد ثابت باشد و قسامه به همینگونه علیه آنان اقامـه شـود، جنایـت بـر عهـده اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شک -۳۳۳ماده 
و قاضی از آنان میخواهد که بر برائت خود سوگند بخورنـده اگـر همگـی از سـوگند  شود مییکی از چند نفر، به صورت مردد اثبات 

ه اگر ممتنعان متعـدد باشـند، شود میممتنعان ثابت  خوردن خودداری ورزند یا برخی از آنان سوگند یاد کنند و برخی نکنند، دیه بر
ه اگر همه آنان بر برائت خود سوگند یـاد کننـد، درخصـوص قتـل، دیـه از شود میپرداخت دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم 

  .دگرد میو در غیر قتل، دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم  شود میبیتالمال پرداخت 

علیه دو یا چند نفر به شکل مردد ثابت باشد، چنانچه شاکی از آنان درخواست اقامه قسامه کنـد هـر یـک از اگر لوث  -۳۳۴ماده 
و  شـود میدرصورت خودداری همه یـا برخـی از آنـان از اقامـه قسـامه، پرداخـت دیـه بـر ممتنـع ثابـت  .آنان باید اقامه قسامه کند

ه اگر همگی اقامه قسامه کنند، در قتـل، دیـه از شود مین آنان تقسیم درصورت تعدد ممتنعان، پرداخت دیه به نسبت مساوی میا
  .دگرد میبیت المال پرداخت 

چنانچه لوث تنها علیه برخی از افراد حاصل شود و شاکی علیه افراد بیشتری ادعـای مشـارکت در ارتکـاب جنایـت را  -۳۳۵ماده 
ماننـد آنکـه ولـی دم مـدعی  شـود میلوث حاصل شده است اثبات نماید، با قسامه، جنایت به مقدار ادعای مدعی، درموردی که 

مشارکت سه مرد در قتل عمدی مردی باشد و لوث فقط علیه مشارکت دو نفر از آنان باشد، پس از اقامه قسامه علیـه آن دو نفـر، 
د به سبب اقرار خود بـه حق قصاص علیه آن دو به مقدار سهم شان ثابت استه اگر ولی دم بخواهد هر دو نفر را قصاص کند، بای

  .اشتراک سه مرد، دو سوم دیه را به هر یک از قصاص شوندگان ب ردازد

رجوع شاکی از اقرار به شرکت افراد بیشتر پذیرفته نیست مگر اینکه از ابتداء، شرکت افراد بیشتر را به نحو تردید ذکر کرده  -تبصره
ز شرکت افراد دیگر را در ارتکاب جنایت نفی کـرده و بـر ارتکـاب قتـل توسـط باشد و کسانی که در قسامه اتیان سوگند کرده اند نی

  .افراد کمتر سوگند یادکرده باشند

نصاب قسامه در اثبات قتل عمدی، سوگند پنجاه مرد از خویشاوندان و بستگان مدعی اسـته بـا تکـرار سـوگند قتـل  -۳۳۶ماده 
  .شود میثابت ن

  .شود میشد خواه زن، جزء نصاب محسوب سوگند شاکی، خواه مرد با -۳۳۷ماده 
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در صورتی که شاکی از متهم درخواست اقامه قسامه کند، متهم باید برای برائت خود، اقامه قسامه نمایـد کـه در ایـن  -۳۳۸ماده 
دها تـا صورت، باید حسب مورد به مقدار نصاب مقرر، اداءکننده سوگند داشته باشده اگر تعداد آنـان کمتـر از نصـاب باشـد، سـوگن

و با نداشتن اداءکننـده سـوگند، خـود مـتهم، خـواه مـرد باشـد خـواه زن، همـه  شود میتحقق نصاب، توسط آنان یا خود او تکرار 
  .شود مید و تبرئه نمای میسوگندها را تکرار 

  .شود میایت این قانون که برای اتیان سوگند ذکر شده است رع« کلیات»درقسامه، همه شرایط مقرر در کتاب اول -۳۳۹ماده 

، کافی استه کند میالزم نیست اداءکننده سوگند، شاهد ارتکاب جنایت بوده باشد و علم وی به آنچه بر آن سوگند یاد  -۳۴۰ماده 
همچنین الزم نیست قاضی، منشأ علم اداءکننده سوگند را بداند و ادعای علم از سوی اداکننده سوگند، تا دلیل معتبری برخالف 

  .بر استه در هر صورت تحقیق و بررسی مقام قضائی از اداءکننده سوگند بالمانع استآن نباشد، معت

اگر احتمال آن باشد که اداءکننده سوگند، بدون علم و بر اساس ظن و گمان یا با تبانی سوگند میخورد، مقام قضائی  -۳۴۱ماده 
  .، سوگند وی معتبر استاگر پس از بررسی، امور یادشده احراز نشود .موظف به بررسی موضوع است

  .الزم است اداءکنندگان سوگند از کسانی باشند که احتمال اطالع آنان بر وقوع جنایت، موجه باشد -۳۴۲ماده 

قاضی می تواند پیش از اجرای قسامه، مجازات قانونی و مکافات اخروی سوگند دروغ و عدم جواز توریه در آن را برای  -۳۴۳ماده 
  .یان کنداداکنندگان سوگند ب

اگر پس از اقامه قسامه و پیش از صدور حکم، دلیل معتبری بر خالف قسامه یافت شـود و یـا فقـدان شـرایط قسـامه  -۳۴۴ماده 
  .و چنانچه بعد از صدور حکم باشد موضوع از موارد اعاده دادرسی است شود میاثبات گردد، قسامه باطل 

  .نمی تواند با بینه یا قسامه، دعوی را علیه متهم تجدید کند پس از اقامه قسامه توسط متهم، شاکی -۳۴۵ماده 

اگر پس از صدور حکم، بطالن همه یا برخـی از سـوگندها ثابـت شـود ماننـد آنکـه برخـی از اداءکننـدگان سـوگند، از  -۳۴۶ماده 
شود، مـورد از جهـات اعـاده سوگندشان عدول کنند یا دروغ بودن سوگند یا سوگند بدون علم، برای دادگاه صادرکننده حکم ثابت 

  .دادرسی است

 صاحب حق قصاص  -فصل پنجم

صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی یا اجرای حکم می تواند به طور مجانی یا با مصالحه، در  -۳۴۷ماده 
  .برابر حق یا مال گذشت کند

  .حق قصاص، به شرح مندرج در این قانون به ارث میرسد -۳۴۸ماده 

ولی دم نمی تواند پیش از فوت مجنٌی علیه، مرتکب را قصـاص کنـد و درصـورتی کـه اقـدام بـه قتـل مرتکـب نمایـد،  -۳۴۹ماده 
چنانچه جنایت در نهایت سبب فوت مجنٌی علیه نشود مستحق قصاص است، در غیراین صورت به تعزیر مقرر در قانون، محکوم 
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این قانون است که در این صورت، مستحق قصاص ( ۳۰۲رد مرتکب مشمول ماده)؛ مگر در موردی که ولی دم اعتقاد داشود می
  .نیست

  .در صورت تعدد اولیای دم، حق قصاص برای هر یک از آنان به طور جداگانه ثابت است -۳۵۰ماده 

  .ولی دم، همان ورثه مقتول است به جز زوج یا زوجه او که حق قصاص ندارد -۳۵۱ماده 

صاص، به هر علت، تبدیل به دیه شود یا به مال یا حقی مصالحه شود، همسر مقتول نیز از آن ارث میبـرده اگر حق ق -۳۵۲ماده 
اگر برخی از اولیای دم، خواهان قصـاص و برخـی خواهـان دیـه باشـند، همسـر مقتـول، از سـهم دیـه کسـانی کـه خواهـان دیـه 

  .ند، ارث میبردباش می

  .حق قصاص به ورثه او میرسد حتی اگر همسر مجنٌی علیه باشدهرگاه صاحب حق قصاص فوت کند،  -۳۵۳ماده 

اگر مجنٌی علیه یا همه اولیای دم یا برخی از آنان، صغیر یـا مجنـون باشـند، ولـیا آنـان بـا رعایـت مصلحتشـان حـق  -۳۵۴ماده 
رخی از اولیای دم، کبیر و عاقل قصاص، مصالحه و گذشت دارد و همچنین می تواند تا زمان بلوغ یا افاقه آنان منتظر بمانده اگر ب

و خواهان قصاص باشند، میتوانند مرتکب را قصاص کنند لکن در صورتی که ولی صغیر یا مجنون خواهان اداء یا تأمین سهم دیه 
مولی علیه خود از سوی آنها باشد باید مطابق خواست او عمل کننده مفاد این ماده، در مواردی کـه حـق قصـاص بـه علـت مـرگ 

ء شـدن ایـن االجـرا الزمنیز جاری استه این حکم در مورد جنایاتی که پـیش از  شود میعلیه یا ولی دم به ورثه آنان منتقل مجنٌی 
  .قانون واقع شده است نیز جاری است

  .که زنده متولد شود شود میاین قانون، جنین در صورتی ولی دم محسوب ( ۳۵۴در مورد ماده) -۳۵۵ماده 

ل یا مجنٌی علیه یا ولی دمی که صغیر یا مجنون است ولی نداشته باشد و یا ولی او شـناخته نشـود و یـا بـه او اگر مقتو  – ۳۵۶ماده 
دسترسی نباشد، ولی او، مقام رهبری است و رئیس قوه قضائیه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان، اختیـار آن 

  .کند میرا به دادستانهای مربوط تفویض 

اگر مرتکب یا شریک در جنایت عمدی، از ورثه باشد، ولی دم به شـمار نمـی آیـد و حـق قصـاص و دیـه نـدارد و حـق  -۳۵۷ماده 
  .قصاص را نیز به ارث نمیبرد

اگر مجنٌی علیه یا ولی دم، صغیر یا مجنون باشد و ولی او، مرتکب جنایت عمدی شود یا شریک در آن باشد، در ایـن  -۳۵۸ماده 
  .داردمورد، والیت ن

در موارد ثبوت حق قصاص، اگر قصاص مشروط به رد فاضل دیـه نباشـد، مجنـٌی علیـه یـا ولـی دم، تنهـا مـی توانـد  -۳۵۹ماده 
  .قصاص یا گذشت نماید و اگر خواهان دیه باشد، نیاز به مصالحه با مرتکب و رضایت او دارد
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قصـاص شـونده اسـت، صـاحب حـق قصـاص، میـان  در مواردی که اجرای قصاص، مستلزم پرداخت فاضل دیه بـه -۳۶۰ماده
  .قصاص با رد فاضل دیه و گرفتن دیه مقرر در قانون ولو بدون رضایت مرتکب مخیر است

اگر مجنٌی علیه یا ولی دم، گذشت و اسقاط حق قصاص را مشروط به پرداخت وجه المصـالحه یـا امـر دیگـری کنـد،  -۳۶۱ماده 
  .ستحق قصاص تا حصول شرط، برای او باقی ا

اگر پس از مصالحه یا گذشت مشروط، مرتکب حاضر یا قادر به پرداخـت وجـه المصـالحه یـا انجـام دادن تعهـد خـود  -۳۶۲ماده 
مگر مصالحه شـامل  شود مینباشد یا شرط محقق نشود، حق قصاص محفوظ است و پرونده برای بررسی به همان دادگاه ارجاع 

  .فرض انجام ندادن تعهد نیز باشد

  .گذشت یا مصالحه، پیش از صدور حکم یا پس از آن، موجب سقوط حق قصاص است -۳۶۳ماده 

رجوع از گذشت پذیرفته نیسته اگر مجنٌی علیه یا ولی دم، پس از گذشت، مرتکب را قصاص کند، مستحق قصـاص  -۳۶۴ماده 
  .است

ت و پیش از فوت، از حق قصاص گذشت کرده در قتل و سایر جنایات عمدی، مجنٌی علیه می تواند پس از وقوع جنای -۳۶۵ماده 
یا مصالحه نماید و اولیای دم و وارثان نمیتوانند پساز فوت او، حسب مورد، مطالبه قصاص یا دیه کنند، لکن مرتکب به تعزیر مقرر 

  .شود میمحکوم « تعزیرات»در کتاب پنجم 

لکن مقتول هر قاتلی مردد باشد مانند اینکه دو نفر، توسط دو اگر وقوع قتلهای عمد ازجانب دو یا چند نفر ثابت باشد،  -۳۶۶ماده 
نفر به قتل رسیده باشند و اثبات نشود که هر کدام به دست کدام قاتل کشـته شـده اسـت، اگـر اولیـای هـر دو مقتـول، خواهـان 

ه باشـند یـا آن را و اگر اولیای یکی از دو مقتول، به هر سبب، حـق قصـاص نداشـت شوند میقصاص باشند، هر دو قاتل قصاص 
  .شود میساقط کنند، حق قصاص اولیای مقتول دیگر نیز به سبب مشخص نبودن قاتل، به دیه تبدیل 

مفاد این ماده، در جنایت عمدی بر عضو نیز جاری است مشروط بر آنکه جنایتهای وارده بر مجنٌی علیهم یکسـان باشـد  -تبصره
علیهم با جنایتهای دیگری متفاوت باشد، امکان قصاص حتی در فرضی کـه همـه لکن اگر جنایتهای وارده بر هر یک از مجنٌی 

  .شود میمجنٌی علیهم خواهان قصاص باشند نیز منتفی است و به دیه تبدیل 

این قانون، اگر اولیای هر دو مجنٌی علیه، خواهان قصاص باشند و دو مجنٌی علیه از نظر دیه، یکسان ( ۳۶۶درماده) – ۳۶۷ماده 
و دیه مرتکبان بیش از دیه مجنٌی علیهم باشد، مانند اینکه هر دو قاتل، مرد باشند و یکی از دو مقتول، زن باشد، خواهان  نباشند

قصاص از سوی زن باید نصف دیه کامل را ب ردازد که در این صورت، به سبب مشخص نبودن مرتکب قتل زن، فاضل دیه مذکور 
  .شود میمیان مرتکبان به نسبت مساوی تقسیم 

  .شود میدیه موضوع این ماده طبق این قانون و قبل از قصاص به مستحق پرداخت  –تبصره 

 شرکت در جنایت  -فصل ششم
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اگر عده ای، آسیب هایی را بر مجنٌی علیه وارد کنند و تنها برخی از آسیبها موجب قتل او شود فقط واردکنندگان ایـن  -۳۶۸ماده 
  .شوند میدیگران حسب مورد، به قصاص عضو یا پرداخت دیه محکوم  ند وباش میآسیبها، شریک در قتل 

  .قتل یا هرجنایت دیگر، می تواند نسبت به هر یک از شرکا حسب مورد عمدی، شبه عمدی یا خطای محض باشد -۳۶۹ماده 

ر قصاص یا غیر عمدی ثابت نبودن حق قصاص بر بعضی از شرکا، به هر دلیل، مانند فقدان شرطی از شرایط معتبر د -۳۷۰ماده 
  .بودن جنایت نسبت به او، مانع از حق قصاص بر دیگر شرکا نیست و هریک از شرکا حکم خود را دارند

هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان نفردوم است اگرچه آسیب  -۳۷۱ماده 
  .شود میاولی فقط به قصاص عضو محکوم  ید وگرد میسابق به تنهایی موجب مرگ 

هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند به گونه ای که وی را در حکم مرده قرار دهد و تنها آخرین رمق حیـات در او  -۳۷۲ماده 
ه مجـازات و نفر دوم ب شود میباقی بماند و در این حال دیگری با انجام رفتاری به حیات غیرمستقر او پایان دهد نفر اول قصاص 

  .این قانون در مورد جنایات غیرعمدی نیز جاری است( ۳۷۱ده حکم این ماده و ماده)گرد میجنایت بر میت محکوم 

در موارد شرکت در جنایت عمدی، حسب مورد، مجنٌی علیه یا ولـی دم مـی توانـد یکـی از شـرکا در جنایـت عمـدی را  -۳۷۳ماده 
د از دیه را به قصاص شونده ب ردازند و یا اینکه همه شرکا یا بیش از یکـی از آنـان را قصاص کند و دیگران باید بالفاصله سهم خو

قصاص کند، مشروط بر اینکه دیه مازاد بـر جنایـت پدیدآمـده را پـیش از قصـاص، بـه قصـاص شـوندگان ب ـردازده اگـر قصـاص 
  .ز دیه جنایت را به نسبت تعداد شرکا ب ردازدنیز باید سهم خود ا شود میشوندگان همه شرکا نباشند، هر یک از شرکا که قصاص ن

اگر مجنٌی علیه یا ولی دم، خواهان قصاص برخی از شرکا باشد و از حق خود نسبت به برخی دیگر مجانی گذشت کند یـا  -تبصره
دیـه آنـان را با آنان مصالحه نماید، در صورتی که دیه قصاص شوندگان بیش از سهم جنایتشان باشد، باید پیش از قصاص، مازاد 

  .به قصاص شوندگان ب ردازد

هرگاه دیه جنایت، بیش از دیه مقابل آن جنایت در مرتکب باشد مانند اینکه زنی، مردی را یا غیرمسلمانی، مسلمانی را  -۳۷۴ماده 
ن عمدًا به قتل برساند یا دست وی را قطع کند، اگر مرتکب یک نفر باشد، صاحب حـق قصـاص افـزون بـر قصـاص، حـق گـرفت

فاضل دیه را ندارد و اگر مرتکبان متعدد باشند، صاحب حق قصاص می تواند پس از پرداخت مازاد دیه قصاص شوندگان بـر دیـه 
جنایت به آنان، همگی را قصاص کنده همچنین می تواند به اندازه دیه جنایت، از شرکا در جنایت، قصاص کند و چیزی ن ـردازد، 

، سهم دیه خـود از جنایـت را بـه قصـاص شـوندگان می ردازنـده افـزون بـر ایـن، شوند مینکه در این صورت، شرکایی که قصاص 
صاحب حق قصاص می تواند یکی از آنان را که دیه اش کمتر از دیه جنایت است، قصاص کند و فاضل دیه را از دیگر شرکا بگیرد 

ر در صورتی که برمقدار بیشتر مصالحه نمایـده لکن صاحب حق قصاص نمی تواند بیش از این مقدار را از هریک مطالبه کند، مگ
همچنین اگر صاحب حق قصاص خواهان قصاص همه یا برخی از آنان که دیه مجموعشـان بـیش از دیـه جنایـت اسـت باشـد، 

  .نخست باید فاضل دیه قصاص شونده نسبت به سهمش از جنایت را به او ب ردازد و س س قصاص نماید
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 اکراه در جنایت  -فصل هفتم

  .دگرد میو اکراه کننده، به حبس ابد محکوم  شود میاکراه در قتل مجوز قتل نیست و مرتکب، قصاص  -۳۷۵اده م

  .اگر اکراه شونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است -۱تبصره 

  .شود میدر این مورد اکراه کننده به حبس ابد محکوم  اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد عاقله او دیه مقتول را می ردازده -۲تبصره 

د باش میمجازات حبس ابد برای اکراه کننده مشروط به وجود شرایط عمومی قصاص در اکراه کننده و حق اولیای دم  -۳۷۶ماده 
قتـل محکـوم و قابل گذشت و مصالحه استه اگر اکراه کننده به هر علت به حـبس ابـد محکـوم نشـود، بـه مجـازات معـاون در 

  .شود می

  .اکراه در جنایت بر عضو موجب قصاص اکراه کننده است -۳۷۷ماده 

ادعای اکراه برجنایت بر عضو باید دردادگاه ثابت شود و درصورت عدم اثبات باسوگند صـاحب حـق قصـاص، مباشـر  -۳۷۸ماده 
  .شود میقصاص 

جنایت بر اکراه شونده گردد، جنایت عمدی است و اکراه کننـده  هرگاه کسی دیگری را به رفتاری اکراه کند که موجب -۳۷۹ماده 
گاهی و توجه به اینکه این اکراه نوعًا موجب جنایت بر او  شود میقصاص   شود میمگر اکراه کننده قصد جنایت بر او را نداشته و آ

  .شود میوم نیز نداشته باشد که در این صورت جنایت شبه عمدی است و اکراه کننده به پرداخت دیه محک

اگر شخصی برای دفاع و رهایی از اکراه با رعایت شرایط مقرر در دفاع مشروع، مرتکب قتل اکراه کننده شود یا آسیبی  -۳۸۰ماده 
  .به او وارد کند، قصاص، دیه و تعزیر ندارد

 

 قصاص نفس  -بخش دوم

مقـرر در قـانون، قصـاص و در غیـر اینصـورت مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولی دم و وجـود سـایر شـرایط  -۳۸۱ماده 
  .دگرد میمطابق مواد دیگر این قانون از حیث دیه و تعزیر عمل 

هرگاه زن مسلمانی عمدًا کشته شود، حق قصاص ثابت است لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولی دم باید پیش از  -۳۸۲ماده 
در قصـاص  .شـود مید غیر مسلمان باشد، بدون پرداخت چیزی قصاص قصاص، نصف دیه کامل را به او ب ردازد و اگر قاتل، مر 

  .مرد غیرمسلمان به سبب قتل زن غیرمسلمان، پرداخت مابه التفاوت دیه آنها الزم است

اگر یک نفر، دو یا چند نفر را عمدًا به قتل برساند، اولیای دم هر یک از مقتوالن میتوانند بـه تنهـایی و بـدون گـرفتن  -۳۸۳ماده 
  .ضایت اولیای مقتوالن دیگر و بدون پرداخت سهمی از دیه به آنان اقدام به قصاص کنندر 
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اگر یک نفر، دو یا چند نفر را عمدًا به قتل برساند و اولیای دم همه مقتـوالن، خواهـان قصـاص باشـند، قاتـل بـدون  -۳۸۴ماده 
ن، خواهان قصاص باشند و اولیای دم مقتـول یـا مقتـوالن ه اگر اولیای دم برخی از مقتوالشود میاینکه دیه ای ب ردازد، قصاص 

دیگر، خواهان دیه باشند، درصورت موافقت قاتل به پرداخت دیه به آنان در مقابل گذشت از حق قصاصشان، دیـه آنـان از امـوال 
  .و بدون موافقت قاتل، حق أخذ دیه از او و یا اموالش را ندارند شود میقاتل پرداخت 

قتل در یکی از ماههای حرام )محرم، رجب، ذی القعده و ذی الحجه( یا در حرم مکه مکرمه واقع شـده باشـد یـا اگر  -۳۸۵ماده 
قاتل در زمان یا مکان مذکور، قصاص گردد و قصاص مستلزم پرداخت فاضل دیه از سـوی ولـی دم بـه قاتـل باشـد، فاضـل دیـه 

، لکن اگر قتل در زمان یا مکان مذکور باشد، شود میمی ردازد تغلیظ نه همچنین دیه ای که ولی دم به دیگر اولیاء شود میتغلیظ ن
دیه ای که شرکای قاتل، به علت سهمشان از جنایت، حسب مورد به قصاصشونده یا ولی دم و یا به هر دو آنان می ردازند، تغلـیظ 

  .شود می

 قصاص عضو  -بخش سوم

 موجب قصاص عضو  -فصل اول

ی بر عضو در صورت تقاضای مجنٌی علیه یا ولی او و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصـاص مجازات جنایت عمد  -۳۸۶ماده 
  .دگرد میو در غیر اینصورت مطابق مواد دیگر این قانون از حیث دیه و تعزیر عمل 

  .ستجنایت بر عضو عبارت از هر آسیب کمتر از قتل مانند قطع عضو، جرح و صدمه های وارد بر منافع ا -۳۸۷ماده 

 شود می، به قصاص محکوم کند میزن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسیبی که به زن وارد  -۳۸۸ماده 
لکن اگر دیه جنایت وارد بر زن، مساوی یا بیش از ثلث دیه کامل باشد، قصاص پس از پرداخت نصف دیه عضو مورد قصاص بـه 

تی که مجنٌی علیه زن غیرمسلمان و مرتکب مرد غیرمسلمان باشد نیز جاری اسـته ولـی ه حکم مذکور درصور شود میمرد، اجراء 
  .شود میاگر مجنٌی علیه، زن مسلمان و مرتکب، مرد غیرمسلمان باشد، مرتکب بدون پرداخت نصف دیه، قصاص 

   

   

   

د آید، حق قصاص برای هر جنایت، به اگر به علت یک یا چند ضربه، جنایتهای متعددی در یک یا چند عضو به وجو -۳۸۹ماده 
طور جداگانه ثابت است و مجنٌی علیه می تواند درباره بعضی با مرتکب مصالحه نماید، نسبت به بعضی دیگر گذشـت و بعضـی را 

  .قصاص کند
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اص کند مانند اگر جنایت بر عضو، دارای مراتب باشد، مجنٌی علیه می تواند با رضایت مرتکب قسمتی از جنایت را قص -۳۹۰ماده 
آنکه در جراحت موضحه به متالحمه و در قطع دست از آرنج به قطع دست از مـچ بسـنده و از قصـاص قسـمت دیگـر گذشـت یـا 

  .مصالحه نماید

هرگاه کسی جنایت عمدی بر اعضای متعدد یک نفر وارد کند و امکان قصاص همه آنهـا نباشـد ماننـد اینکـه هـر دو  -۳۹۱ماده 
کند و خود یک دست بیشتر نداشته باشد، مرتکب در مقابل جنایتهایی که قصاص آن امکان دارد، قصاص  دست یک نفر را قطع

  .شود میمحکوم « تعزیرات»و برای دیگر جنایات، به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم شود می

و اگـر  شـود میه آنها باشد، قصـاص هرگاه کسی جنایت عمدی بر اعضای چند نفر وارد کند، اگر امکان قصاص هم -۳۹۲ماده 
امکان قصاص برای همه جنایات نباشد مجنٌی علیه اول که جنایت بر او پیش از دیگری واقع شـده اسـت، در اسـتیفای قصـاص 
مقدم است و در صورت انجام قصاص، مرتکب برای جنایاتی که محلی برای قصاص آن نیست به پرداخت دیـه و تعزیـر مقـرر در 

ه اگر وقوع دو جنایت، در یک زمان باشد، هریک از دو مجنٌی علیـه میتواننـد مبـادرت بـه شود میمحکوم « یراتتعز »کتاب پنجم
قصاص کنند و پس ازاستیفای قصاص، برای دیگر جنایتهایی که قصاص ممکن نیست، مرتکب به پرداخت دیه و تعزیر مقـرر در 

ص اول، محل قصاص برای مجنٌی علیه دوم باقی باشـد لکـن درصورتی که پس از قصا .شود میمحکوم « تعزیرات»کتاب پنجم
کمتر از عضو مورد جنایت از او باشد، می تواند مقدار موجود را قصاص کنـد و مابـه التفـاوت را دیـه بگیـرد ماننـد اینکـه مرتکـب، 

لیـه اول در نخست انگشت دست راست کسی و آنگاه دست راست شخص دیگری را قطع کرده باشد که در این صورت، مجنٌی ع
اجرای قصاص مقدم است و با اجرای قصاص او، مجنٌی علیه دوم می تواند دست راست مرتکب را قصـاص کنـد و دیـه انگشـت 

  .خود را نیز از او بگیرد

 شرایط قصاص عضو  -فصل دوم

، بایـد رعایـت شـود میدر قصاص عضو، عالوه بر شرایط عمومیقصاص، شرایط زیر با تفصیلی که در این قانون بیان  -۳۹۳ماده 
 .محل عضو مورد قصاص، با مورد جنایت یکی باشد -شود:الف

 .قصاص با مقدار جنایت، مساوی باشد -ب

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

 .قصاص عضو سالم، در مقابل عضو ناسالم نباشد -ت

 .قصاص عضو اصلی، در مقابل عضو غیراصلی نباشد -ث

  .ل در مقابل عضو ناقص نباشدج ـ قصاص عضو کام

درصورتی که مجرم دست راست نداشته باشد دسـت چـپ او و چنانچـه دسـت چـپ هـم نداشـته باشـد پـای او قصـاص  -تبصره
  .شود می
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رعایت تساوی مقدار طول و عرض، در قصاص جراحات الزم است لکن اگر طول عضو مورد قصاص، کمتر از طـول  -۳۹۴ماده 
لکـن  شـود میٌی علیه باشد، قصاص نباید به عضو دیگر سرایت کند و نسبت به مازاد جنایت، دیه گرفته عضو آسیب دیده در مجن

  .میزان در عمق جنایت، صدق عنوان جنایت وارده است

اگر عضو مورد جنایت، سالم یا کامل باشد وعضو مرتکب، ناسالم یا ناقص باشد، مجنٌی علیه می تواند قصاص کند یا  -۳۹۵ماده 
  .ضایت مرتکب، دیه بگیردبا ر 

عضو ناسالم، عضوی است که منفعت اصلی آن از بین رفتـه باشـد ماننـد عضـو فلـج و در غیـراین صـورت، عضـو سـالم  -تبصره
  .، هر چند دارای ضعف یا بیماری باشدشود میمحسوب 

  .شود میعضو قوی و صحیح، در برابر عضو ضعیف و معیوب غیرفلج، قصاص  -۳۹۶ماده 

که در این  شود میلکن عضو ناقص، در برابر عضو کامل قصاص  شود میعضو کامل، در برابر عضو ناقص قصاص ن -۳۹۷ماده 
  .صورت، مرتکب باید مابه التفاوت دیه را ب ردازد

عضو ناقص، عضوی است که فاقد بخشی از اجزاء باشد مانند دستی که فاقد یک یا چند انگشت یا فاقد بخشی از یک یا  -تبصره
  .ند انگشت استچ

اگر عضو مورد جنایت و عضو مورد قصاص، هر دو ناقص یا ناسالم باشند، فقط درصورتی که نقصان و عدم سـالمت  -۳۹۸ماده 
  .درعضو مورد قصاص، مساوی یا بیشتر ازعضو مورد جنایت باشد، حق قصاص ثابت است

  .شود میابه نداشته باشد، به پرداخت ارش محکوم اگر عضو مورد جنایت، زائد باشد و مرتکب، عضو زائد مش -۳۹۹ماده 

اگر رعایت تساوی در طول و عرض و عمق جنایت، ممکن نباشد و قصاص به مقدار کمتر ممکن باشد مجنـٌی علیـه  -۴۰۰ماده 
  .دمی تواند به قصاص کمتر، اکتفاء کند و مابه التفاوت را ارش مطالبه نماید و یا با رضایت جانی دیه جنایت را بگیر 

در جنایت مأمومه، دامغه، جائفه، هاشمه، ُمنّقله، شکستگی استخوان و صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست یـا ورم  -۴۰۱ماده 
ه شـود مینیـز محکـوم « تعزیرات»، قصاص ساقط است و مرتکب عالوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در کتاب پنجمشود میبدن 

  .تجاوز در قصاص عضو یا منافع وجود داشته باشد نیز جاری است حکم مذکور در هر مورد دیگری که خطر

، گرچه مرتکب بیش از یک چشم نداشـته باشـد و شود میاگر شخصی یک چشم کسی را درآورد یا کور کند، قصاص  -۴۰۲ماده 
  .ه این حکم در مورد همه اعضای زوج بدن جاری استشود میدیه ای به وی پرداخت ن

که دارای دوچشم است، چشم کسی را که فقط یک چشم دارد، درآورد یا آن را کور کند، مجنٌی علیه می اگر شخصی  -۴۰۳ماده 
تواند یک چشم مرتکب را قصاص کند و نصف دیه کامل را هم دریافت دارد یا از قصاص یک چشم مرتکب منصـرف شـود و دیـه 
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ص یا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشته اسـت، از دسـت کامل بگیرد مگر اینکه مجنٌی علیه یک چشم خود را قباًل در اثر قصا
  .داده باشد، که دراین صورت می تواند یک چشم مرتکب را قصاص کند و یا با رضایت مرتکب، نصف دیه کامل را دریافت نماید

مرتکب، قصاص  اگر شخصی بدون آسیب رساندن به حدقه چشم دیگری، بینایی آن را ازبین ببرد، فقط بینایی چشم -۴۰۴ماده 
و مرتکـب بـه پرداخـت دیـه و  شـود میه چنانچه بدون آسیب به حدقه چشم مرتکب، قصاص ممکن نباشد، تبدیل به دیه شود می

  .شود میتعزیر مقرر در قانون محکوم 

  .شود میچشم سالم، در برابر چشمهایی که از لحاظ دید و یا شکل، متعارف نیستند، قصاص  -۴۰۵ماده 

  .شود میلکن پلک چشم بینا در برابر پلک چشم نابینا قصاص  شود میک دارای مژه، در برابر پلک بدون مژه قطع نپل -۴۰۶ماده 

  .شود میقطع الله گوش که موجب زوال شنوایی یا قطع بینی که موجب زوال بویایی شود، دو جنایت محسوب  -۴۰۷ماده 

  .مورد حس بویایی و شنوایی نداشته باشندقطع بینی یا گوش، موجب قصاص است گرچه حسب  -۴۰۸ماده 

  .قطع زبان یا لب، موجب قصاص است و باید مقدار و محل آنها رعایت شود -۴۰۹ماده 

لکن زبان کسی که  شود میاگر شخص گویا، زبان کسی را که الل است قطع کند، قصاص ساقط است و دیه گرفته  -۴۱۰ماده 
و زبان دارای حس چشایی در برابر زبـان بـدون حـس چشـایی  شود میبان گویا قصاص الل است، در برابر زبان الل دیگری و ز 

  .شود میقصاص 

مگر آنکه الل بودن کودک  شود میزبان گویا در برابر زبان کودکی که هنوز به حد سخن گفتن نرسیده است، قصاص  -۴۱۱ماده 
  .ثابت شود

و در قصـاص آن، رعایـت تسـاوی در محـل  شـود میقصـاص محکـوم اگر کسی دندان دیگری را بشکند یا بکند بـه  -۴۱۲ماده 
  .دندان، الزم است

اگر دندان کسی توسط دیگری کنده شود، چنانچه تا زمان قصاص، دندان سالمی به جای آن بروید، مرتکب قصاص  -۴۱۳ماده 
ون دنـدان بـوده اسـت محکـوم و ارش جراحـت و مـدتی کـه مجنـٌی علیـه بـد« تعزیرات»و به تعزیر مقرر در کتاب پنجم شود مین

ه اگـر شـود میه اگر دندان جدید معیوب باشد، مرتکب افزون برمحکومیتهای مذکور، به پرداخت ارش عیب نیـز محکـوم شود می
مجنٌی علیه کودک باشد، صدور حکم به مدت متعارف برای روییدن دندان به تأخیر میافتد و در صورت رویش دندان یکصدم دیـه 

  .شود میاگر مجنٌی علیه دراین مدت فوت کند، مرتکب افزون بر تعزیر مذکور، به پرداخت دیه محکوم ه شود میپرداخت 

اگر دندان مرتکب، شیری و دندان مجنٌی علیه غیرشیری باشـد، مجنـٌی علیـه بـین قصـاص دنـدان شـیری و تـأخیر  -۴۱۴ماده 
  .قصاص تا رویش دندان غیرشیری در مرتکب، مختار است
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ر دندان مجنٌی علیه پس از اجرای قصاص یا گرفتن دیه بروید، چیزی بر عهده مجنٌی علیه نیست و اگر گرفتن دیه اگ -۴۱۵ماده 
  .شود میبه جهت عدم امکان قصاص بوده باشد دیه نیز بازگردانده ن

  .اگر دندان مرتکب، پس از اجرای قصاص بروید، مجنٌی علیه حق قصاص دوباره آن را ندارد -۴۱۶ماده 

 اجرای قصاص  -چهارم بخش

 مواد عمومی  -فصل اول

  .در اجرای قصاص، اذن مقام رهبری یا نماینده او الزم است -۴۱۷ماده 

استیذان از مقام رهبری در اجرای قصاص، برای نظارت بر صـحت اجـراء و رعایـت حقـوق صـاحب حـق قصـاص و  -۴۱۸ماده 
امکان استیفای قصاص توسط صاحب حق قصاص و محروم شدن او از اطراف دیگر دعوی است و نباید مراسم استیذان، مانع از 

  .حق خود شود

اجرای قصاص و مباشرت در آن، حق ولی دم و مجنٌی علیه است که در صورت مرگ آنان، این حـق بـه ورثـه ایشـان  -۴۱۹ماده 
  .وط انجام گیردو باید پس از استیذان از مقام رهبری از طریق واحد اجرای احکام کیفری مرب شود میمنتقل 

محکـوم « تعزیـرات»اگر صاحب حق قصاص، بر خالف مقررات اقدام به قصاص کند به تعزیر مقـرر در کتـاب پـنجم -۴۲۰ماده 
  .شود می

   

هیچ کس غیر از مجنٌی علیه یا ولی او حق قصاص مرتکب را ندارد و اگر کسـی بـدون اذن آنـان او را قصـاص کنـد،  -۴۲۱ماده 
  .مستحق قصاص است

در هر حق قصاصی هریک از صاحبان آن به طور مستقل حق قصاص دارند لکن هیچ یک از آنان در مقام استیفای  -۴۲۲ماده 
نباید حق دیگران را از بین ببرد و در صورتی که بدون اذن و موافقت دیگر افراد خواهان قصاص، مبـادرت بـه اسـتیفای قصـاص 

  .کند، ضامن سهم دیه دیگران است

در هر حق قصاصی اگر بعضی از صاحبان آن، خواهان دیه باشند یا از قصاص مرتکب گذشت کرده باشند، کسی که  -۴۲۳ماده 
خواهان قصاص است باید نخست سهم دیه دیگران را در صورت گذشت آنان به مرتکب و در صورت درخواست دیه به خـود آنـان 

  .ب ردازد

ن، غائب باشند و مدت غیبت آنان کوتاه باشد صدور حکم تا آمدن غائـب در هر حق قصاصی اگر بعضی از صاحبان آ -۴۲۴ماده 
به تعویق میافتد و اگر غیبت طوالنی باشد و یا امیدی به بازگشتن آنان نباشد مقام رهبـری بـه عنـوان ولـی غائـب بـه جـای آنـان 

مان کوتـاه و قبـل از طـوالنی شـدن و چنانچه زمان بازگشت معلوم نباشد مقام رهبری برای آنها پس از گذشت ز گیرد میتصمیم 
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د، کسانی که حاضرند، میتواننـد پـس از تـأمین سـهم غائبـان در دادگـاه، قصـاص کننـد و اگـر نمای میزمان غیبت اتخاذ تصمیم 
حاضران، گذشت کنند یا با او مصالحه نمایند، حق قصاص غائبان محفوظ است و اگر آنان پس از حاضر شدن، خواهان قصاص 

خست سهم دیه کسانی را که گذشت نموده اند یا با مرتکب مصالحه کرده اند به مرتکـب ب ردازنـد و سـ س قصـاص باشند، باید ن
  .کنند

اگر مرتکب عمدًا جنایتی بر دیگری وارد کند و دیه جنایت واردشده بر مجنٌی علیـه بـیش از دیـه آن در مرتکـب باشـد  -۴۲۵ماده 
قتل برساند صاحب حق قصاص نمی تواند افزون بر قصاص، تفاوت دیه را نیز مطالبه مانند آنکه زن مسلمانی مرد مسلمانی را به 

  .کند

در موارد ثبوت حق قصاص، اگر دیه جنایـت وارده بـر مجنـٌی علیـه کمتـر از دیـه آن در مرتکـب باشـد، صـاحب حـق  -۴۲۶ماده 
زد و بدون پرداخت آن اجـرای قصـاص جـایز قصاص در صورتی می تواند قصاص را اجراء کند که نخست فاضل دیه را به او ب ردا

« تعزیـرات»نیست و در صورت مخالفت و اقدام به قصاص، افزون بر الزام به پرداخت فاضل دیه، به مجازات مقرر در کتاب پنجم
  .شود میمحکوم 

ب ـردازد،  در مواردی که صاحب حق قصاص برای اجرای قصاص باید بخشی از دیه را به دیگر صاحبان حق قصاص -۴۲۷ماده 
پرداخت آن باید پیش از قصاص صورت گیرد و در صورت تخلف صاحب حق قصاص از این امر، افزون بر پرداخت دیه مذکور بـه 

  .شود میمحکوم « تعزیرات»مجازات مقرر در کتاب پنجم

کند و مصلحت در اجرای در مواردی که جنایت، نظم و امنیت عمومی را بر هم زند یا احساسات عمومی را جریحه دار  -۴۲۸ماده 
قصاص باشد لکن خواهان قصاص تمکن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد، با درخواست 

  .شود میدادستان و تأیید رئیس قوه قضائیه، مقدار مذکور از بیت المال پرداخت 

حق قصاص، بـدون عـذر موجـه یـا بـه علـت نـاتوانی در  در مواردی که محکوم به قصاص، در زندان است و صاحب -۴۲۹ماده 
پرداخت فاضل دیه یا به جهت انتظار برای بلوغ یا افاقه ولی دم یا مجنٌی علیه، مرتکب را در وضعیت نامعین رها نماید، با شـکایت 

تـا ظـرف  کنـد میمحکوٌم علیه از این امر، دادگاه صادرکننده حکم، مدت مناسبی را مشخص و به صـاحب حـق قصـاص اعـالم 
مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصالحه یا اجرای قصاص اقدام کنده در صورت عدم اقدام او در این مدت، دادگاه می تواند پس از 

و گذشتن مدت زمان آن با أخذ وثیقه مناسب و تأیید رئیس حوزه قضائی و رئیس کل « تعزیرات»تعیین تعزیر بر اساس کتاب پنجم
  .ن تکلیف از سوی صاحب حق قصاص، مرتکب را آزاد کنددادگستری استان تا تعیی

در موارد لزوم پرداخت فاضل دیه اگر مقتول یا صاحب حق قصاص، طلبی از مرتکب داشـته باشـد، طلـب مـذکور بـا  -۴۳۰ماده 
  .رضایت صاحب آن، هرچند بدون رضایت مرتکب، به عنوان فاضل دیه، قابل محاسبه است
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پرداختی شرکا از دیه جنایت، متعلق به قصاص شونده است و او مـی توانـد آن را بـه صـاحب حـق  فاضل دیه یا سهم -۴۳۱ماده 
قصاص یا شرکای خود ببخشد و یا هر نوع تصرف مالکانه دیگری در آن انجام دهد لکن اگر آن را دریافت کرده باشـد و قصـاص 

  .صورت نگیرد، باید آن را برگرداند

از استیفای حق قصاص، فوت کند و ترکه او برای ادای دیون او کافی نباشـد، صـاحب حـق  هرگاه مجنٌی علیه پیش -۴۳۲ماده 
قصاص، بدون اداء یا تضمین آن دیون، حق استیفای قصاص را دارد لکن حق گذشـت مجـانی، بـدون اداء یـا تضـمین دیـون را 

وده این حکم در مورد ترکه مقتول نیز جاری ندارد و اگر به هر علت، قصاص به دیه تبدیل شود، باید در ادای دیون مذکور صرف ش
  .است

اگر مجنٌی علیه یا همه اولیای دم، پیش از قصاص یا در حین اجرای آن از قصاص مرتکـب گذشـت کننـد، قصـاص  -۴۳۳ماده 
 ند و اگر برخی از آنان گذشـتباش میو آنان ضامن خساراتی که در حین اجرای قصاص به مرتکب رسیده است، ن شود میمتوقف 

  .نمایند یا مصالحه کنند، خواهان قصاص باید پیش از اجرای قصاص، سهم آنها را حسب مورد به آنان یا مرتکب ب ردازد

ه اگر در موارد قتل و شود میهرگاه کسی فردی را که مرتکب جنایت عمدی شده است فراری دهد به تحویل وی الزام  -۴۳۴ماده 
و یا از بین رفتن یکی از منافع آن شده است، بازداشت فراری دهنده مؤثر در حضـور جنایت بر عضو که منجر به قطع یا نقص عض

مرتکب یا الزام فراری دهنده به احضار مرتکب باشد، دادگاه باید با درخواست صاحب حق قصـاص تـا زمـان دسـتگیری مرتکـب، 
تعذر شود یا صاحب حـق قصـاص رضـایت فراری دهنده را بازداشت کنده اگر مرتکب پیش از دستگیری بمیرد یا دستگیری وی م

و صاحب حق قصاص در همه موارد قصاص نفس و عضو، می تواند در صورت فـوت مرتکـب یـا  شود میدهد، فراری دهنده آزاد 
تعذر دستگیری او، دیه را از اموال وی یا فراری دهنده بگیرده فراری دهنده می توانـد پـس از پرداخـت دیـه بـرای دریافـت آن بـه 

  .وع کندمرتکب رج

هرگاه در جنایت عمدی، به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق، دیه جنایت  -۴۳۵ماده 
و درصورتی که مرتکب مالی نداشته باشد در خصوص قتل عمد، ولی دم می تواند دیه را از عاقله  شود میاز اموال مرتکب پرداخت 

و در غیر قتل، دیه بـر  شود مییا عدم دسترسی به آنها یا عدم تمکن آنها ، دیه از بیت المال پرداخت  بگیرد و درصورت نبود عاقله
بیت المال خواهد بوده چنانچه پس از أخذ دیه، دسترسی به مرتکب جنایت اعم از قتل و غیر قتل، ممکن شود درصورتی که أخـذ 

ی ولی دم یا مجنـٌی علیـه محفـوظ اسـت، لکـن بایـد قبـل از دیه به جهت گذشت از قصاص نباشد، حق قصاص حسب مورد برا
  .قصاص، دیه گرفته شده را برگرداند

 اجرای قصاص نفس  -فصل دوم

قصاص نفس فقط به شیوه های متعارف، که کمترین آزار را بـه قاتـل میرسـاند، جـایز اسـت و مثلـه کـردن او پـس از  -۴۳۶ماده 
  .است« تعزیرات»کتاب پنجمقصاص، ممنوع و موجب دیه و تعزیر مقرر در 
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زن حامله، که محکوم به قصاص نفس است، نباید پیش از وضع حمل قصاص شوده اگر پس از وضع حمل نیز بـیم  -۴۳۷ماده 
  .تلف طفل باشد، تا زمانی که حیات طفل محفوظ بماند، قصاص به تأخیر میافتد

صاص برای ولی دم محفوظ است لکن اگر وی را به گونه ای اگر پس از اجرای قصاص نفس، قاتل زنده بماند، حق ق -۴۳۸ماده 
که جایز نیست، قصاص کرده باشد، در صورتی که قاتل آسیب ببیند مشروط به شرایط قصاص عضو از جمله عدم خوف تلف ولی 

اتل باید دم، قاتل حق قصاص عضو او را دارد و حق قصاص نفس نیز برای ولی دم باقی است ولی قبل از اجرای قصاص نفس، ق
حق خود را استیفاء، مصالحه یا گذشت کند لکن اگر ولی دم نخواهد دوباره قصاص کند، قاتل حق قصاص او را ندارده اگر قاتـل 
برای فرار از قصاص نفس حاضر به گذشت، مصالحه و استیفای حق خـود نشـود بـا شـکایت ولـی دم از ایـن امـر، دادگـاه مـدت 

تا ظرف مهلت مقرر به گذشـت، مصـالحه یـا مطالبـه قصـاص عضـو اقـدام کنـده در  کند میمناسبی را مشخص و به قاتل اعالم 
د و گـرد میو با مطالبه او قصاص نفـس اجـراء  شود میصورت عدم اقدام او در این مدت، ولی دم به تعزیر مقرر در قانون محکوم 

  .حق قصاص عضو برای ورثه جانی، محفوظ است

 اجرای قصاص عضو  -فصل سوم

ابزار قطع و جرح درقصاص عضو باید تیز، غیرآلوده و مناسب با اجرای قصاص باشد و ایذاء مرتکـب، بـیش از مقـدار  -۴۳۹ماده 
جنایت او ممنوع و موجب تعزیر مقرر در قانون استه اگر مرتکب، بیمار یا شرایط زمان و مکان به گونه ای باشد کـه در قصـاص، 

ه در غیر این صورت تا برطرف شدن شود میر صورت امکان، موانع رفع و قصاص اجراء بیم سرایت به نفس یا صدمه دیگر باشد، د
  .بیم سرایت، قصاص به تأخیر میافتد

قصاص عضو را میتوان فورًا اجراء کرد لکن اگر علم به سرایت وجود نداشته باشد و قصاص اجراء شود و پـس از آن،  -۴۴۰ماده 
لکن  شود میمدی محسوب شود، مرتکب حسب مورد، به قصاص نفس یا عضو محکوم جنایت سرایت کند و سرایت پدید آمده، ع

پیش از اجرای قصاص نفس ولی دم باید، دیه جنایتی را که به عنوان قصاص عضو بر مرتکب وارد شده است به او ب ـردازد و اگـر 
و دیـه  شـود مییدآمده است، محکـوم سرایت پدید آمده، غیرعمدی محسوب شود، مرتکب به دیه جنایتی که به وسیله سرایت، پد

  .شود میمقداری که قصاص شده است کسر ن

برای رعایت تساوی قصاص عضو با جنایت، باید حدود جراحـت کـاماًل انـدازه گیـری شـود و هـر چیـزی کـه مـانع از  -۴۴۱ماده 
  .استیفای قصاص یا موجب ازدیاد آن باشد، برطرف گردد

یا غیرآن، موجب شود که قصاص بیش از جنایت انجام شود، قصاصکننده ضامن نیسـت اگر مرتکب به سبب حرکت  -۴۴۲ماده 
  .شود میو اگر قصاص کننده یا فرد دیگری موجب زیاده باشد حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم 

ب بـر اگر زن حامله، محکوم به قصاص عضو باشد و در اجرای قصاص، پیش یا پس از وضع حمل، بیم تلف یـا آسـی -۴۴۳ماده 
  .طفل باشد، قصاص تا زمانی که بیم مذکور بر طرف شود به تأخیر میافتد
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قصاص کردن مرتکب در جنایت بر عضو، بدون بیهوش کردن وی یا بی حس کردن عضو او، حق مجنٌی علیه اسـت  -۴۴۴ماده 
  .مگر اینکه جنایت درحال بیهوشی یا بی حسی عضو مجنٌی علیه اتفاق افتاده باشد

  .مداوا و بیهوش کردن مرتکب و بی حس کردن عضو او پس از اجرای قصاص جایز است -۴۴۵ماده 

اگر شخصی همه یا مقداری از عضو دیگری را قطع کند و مجنٌی علیه قسمت جدا شده را پیوند بزند، قصاص سـاقط  -۴۴۶ماده 
  .شود مین

اع داده شده است، در خصوص قتـل عمـدی مطـابق ارج« تعزیرات»در کلیه مواردی که در این بخش به کتاب پنجم -۴۴۷ماده 
  .شود میو تبصره آن عمل ( ۶۱۴آن قانون و در سایر جنایات عمدی مطابق ماده )( ۶۱۲ماده )

  تدیا -کتاب چهارم

 مواد عمومی  –بخش اول 

 تعریف دیه و موارد آن  –فصل اول 

دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی  -۴۴۸ماده 
  .در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است

ن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بـر ارش، دیه غیرمقدر است که میزان آ -۴۴۹ماده 
ه مقـررات کنـد میسالمت مجنٌیعلیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیـین 

  .ری مقرر شوددیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگ

در جنایت شبه عمدی، خطای محض و جنایت عمدی که قصاص در آن جایز یا ممکن نیست، در صورت درخواست  -۴۵۰ماده 
  .مگر به نحو دیگری مصالحه شود شود میمجنٌی علیه یا ولی دم دیه پرداخت 

   

اموال و دیه مقتول و در صورتی که خطای محض در صورتی که قاتل از ورثه مقتول باشد چنانچه قتل عمدی باشد از  -۴۵۱ماده 
  .یا شبه عمدی باشد از دیه وی ارث نمیبرده در موارد فقدان وارث دیگر، مقام رهبری وارث است

 فصل دوم ـ ضمان دیه 

دیه، حسب مورد حق شخصی مجنٌی علیه یا ولی دم اسـت و احکـام و آثـار مسـؤولیت مـدنی یـا ضـمان را دارده ذمـه  -۴۵۲ماده 
  .دگرد میتکب جز با پرداخت دیه، مصالحه، ابراء و تهاتر، بری نمر 

  .تبصره ـ ورثه مقتول به جز بستگان مادری به نسبت سهم االرث از دیه مقتول نیز ارث میبرند
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طور  هرگاه دو یا چند نفر به نحو اشتراک مرتکب جنایت موجب دیه گردند، حسب مورد هریک از شرکا یا عاقله آنها به -۴۵۳ماده 
  .مساوی مکلف به پرداخت دیه است

 فصل سوم ـ راههای اثبات دیه 

  .ادله اثبات دیه، عالوه بر قسامه، همان ادله اثبات دیون و ضمان مالی است -۴۵۴ماده 

قتل عمدی موجب دیه، به شرح مقرر در باب قصاص با قسم پنجاه مرد و قتل غیرعمدی با قسم بیست و پـنج مـرد،  -۴۵۵ماده 
  .شود میدرصورت حصول لوث و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر، اثبات  تنها

در جنایت بر اعضاء و منافع اعم از عمدی و غیرعمدی درصورت لوث و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر، مجنـٌی  -۴۵۶ماده 
را مطالبـه کنـده لکـن حـق قصـاص بـا آن ثابـت  علیه می تواند با اقامه قسامه به شرح زیر، جنایت مورد ادعاء را اثبـات و دیـه آن

  .شود مین

 .شش قسم در جنایتی که دیه آن به مقدار دیه کامل است -الف

 .پنج قسم در جنایتی که دیه آن پنج ششم دیه کامل است -ب

 .چهار قسم در جنایتی که دیه آن دو سوم دیه کامل است -پ

 .استسه قسم در جنایتی که دیه آن یک دوم دیه کامل  -ت

 .دو قسم در جنایتی که دیه آن یک سوم دیه کامل است -ث

  .یک قسم در جنایتی که دیه آن یک ششم دیه کامل یا کمتر از آن است -ج

ـ در مورد هریک از بندهای فوق درصورت نبودن نفرات الزم، مجنٌی علیه، خواه مرد باشد خواه زن، می توانـد بـه همـان  ۱تبصره
  .نداندازه قسم را تکرار ک

ـ در هریک از موارد فوق چنانچه مقدار دیه، بیش از مقدار مقرر در آن بند و کمتر از مقدار مقرر در بند قبلی باشد، رعایت  ۲تبصره
  .نصاب بیشتر الزم است

ی علیه اگر مدعی به ترتیب فوق، اقامه قسامه نکند، می تواند از مدعی علیه، مطالبه قسامه کند و در این صورت مدع -۴۵۷ماده 
  .شود میبا قسامه تبرئه 

  .مقررات سوگند در قسامه همان مقررات کتاب قصاص است -۴۵۸ماده 
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هرگاه در اثر جنایت واقع شده مجنٌی علیه یا ولی او مدعی زوال یا نقصان منفعت عضـو شـود درصـورت لـوث و عـدم  -۴۵۹ماده 
موجب علم، ادعای مجنٌی علیه یا ولی او با قسامه به ترتیبی کـه دسترسی به کارشناس مورد وثوق و عدم امکان آزمایش و اختبار 

  .شود میذکر شد، اثبات 

در اختالف میان مرتکب و مجنٌی علیه یا ولی او نسبت به بازگشت تمام یا بخشی از منفعت زائل شده یا نقصان یافته،  -۴۶۰ماده 
  .د مقدم است و نوبت به اجرای قسامه نمیرسددرصورت فقدان دلیل اثباتی، قول مجنٌی علیه یا ولی او با سوگن

هرگاه مجنٌی علیه در ایامی که کارشناس مورد وثوق برای بازگشت منفعت زائل شده تعیین نموده است فـوت نمایـد و  -۴۶۱ماده 
خود را ثابت مرتکب، مدعی بازگشت منفعت قبل از وفات بوده و اولیای میت، منکر آن باشند، در صورتی که مرتکب نتواند ادعای 

کند، قول اولیاء با سوگند مقدم است و نوبت به اجرای قسامه نمیرسد و چنانچه تنها برخی از اولیاء سوگند بخورند، دیه نسـبت بـه 
  .شود میسهم آنان ثابت 

 فصل چهارم ـ مسؤول پرداخت دیه 

  .دیه جنایت عمدی و شبه عمدی برعهده خود مرتکب است -۴۶۲ماده 

نایت خطای محض درصورتی که جنایت با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شـود، پرداخـت دیـه برعهـده عاقلـه در ج -۴۶۳ماده 
  .است و اگر با اقرار مرتکب یانکول او از سوگند یا قسامه ثابت شد برعهده خود او است

ئی بودن آن گردد و عاقله خطـاء در موارد ثبوت اصل جنایت با شهادت، علم قاضی یا قسامه، اگر مرتکب مدعی خطا -۴۶۴ماده 
و دیه بر عهده مرتکب است و چنانچه عاقله از اتیان قسـم نکـول  شود میبودن جنایت را انکار نماید، قول عاقله با سوگند پذیرفته 

  .کند با قسم مدعی، عاقله مکلف به پرداخت دیه است

و سهم آنها به وسیله مرتکـب پرداخـت  شوند میرداخت دیه معاف تبصره ـ در صورتی که برخی از افراد عاقله سوگند یاد نمایند از پ
  .دگرد می

  .عاقله، مکلف به پرداخت دیه جنایتهایی که شخص بر خود وارد می سازد نیست -۴۶۵ماده 

عاقله، تنها مکلف به پرداخت دیه خطای محض است، لیکن ضامن اتالف مالی که به طور خطائی تلـف شـده اسـت  -۴۶۶ماده 
  .دباش مین

  .عاقله، مکلف به پرداخت دیه جنایتهای کمتر از موضحه نیست، هرچند مرتکب، نابالغ یا مجنون باشد -۴۶۷ماده 

تبصره ـ هرگاه در اثر یک یا چند ضربه خطائی، صدمات متعددی بر یک یا چند عضو وارد آید، مالک رسیدن به دیه موضحه، دیه 
  .عاقله، رسیدن دیه مجموع آنها به دیه موضحه کافی نیست هر آسیب به طور جداگانه است و برای ضمان
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عاقله عبارت از پدر، پسر و بستگان ذکور نسبی پدری و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث استه همه کسـانی کـه  -۴۶۸ماده 
  .ندباش میدر زمان فوت میتوانند ارث ببرند به صورت مساوی مکلف به پرداخت دیه 

ر صورتی مسؤول است که عالوه بر داشتن نسب مشروع، عاقل، بالغ و در مواعد پرداخت اقساط دیـه، تمکـن عاقله د -۴۶۹ماده 
  .مالی داشته باشد

در صورتی که مرتکب، دارای عاقله نباشد، یا عاقله او به دلیل عدم تمکن مالی نتواند دیه را در مهلـت مقـرر ب ـردازد،  -۴۷۰ماده 
  .ه در این مورد فرقی میان دیه نفس و غیر آن نیستشود میتمکن از بیت المال پرداخت  دیه توسط مرتکب و در صورت عدم

، مرتکب جنایـت خطـای کند میهرگاه فرد ایرانی از اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی که در ایران زندگی  -۴۷۱ماده 
داخت دیه را نداشته باشد، به او مهلـت مناسـب داده محض گردد، شخصًا عهده دار پرداخت دیه است لکن در صورتی که توان پر 

  .شود میو اگر با مهلت مناسب نیز قادر به پرداخت نباشد، معادل دیه توسط دولت پرداخت  شود می

  .در مواردی که اصل جنایت ثابت شود لکن نوع آن اثبات نشود دیه ثابت و پرداخت آن برعهده مرتکب است -۴۷۲ماده 

مأموری در اجرای وظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی هرگاه  -۴۷۳ماده 
  .کسی شود، دیه برعهده بیت المال است

تبصره ـ هرگاه شخصی با علم به خطر یا از روی تقصیر، وارد منطقه ممنوعه نظامی و یا هر مکان دیگری کـه ورود بـه آن ممنـوع 
گـاهی نداشـته است، گردد و م طابق مقررات، هدف قرار گیرد، ضمان ثابت نیست و در صورتی که از ممنوعه بودن مکان مزبـور آ

  .شود میباشد، دیه از بیت المال پرداخت 

و  شـود میدر جنایت شبه عمدی درصورتی که به دلیل مرگ یا فرار به مرتکب دسترسی نباشد، دیـه از مـال او گرفتـه  -۴۷۴ماده 
  .شود میمال او کفایت نکند از بیت المال پرداخت  درصورتی که

در جنایت خطای محض در مواردی که پرداخت دیه بر عهده مرتکب است اگر به علت مرگ یا فرار، دسترسـی بـه او  -۴۷۵ماده 
  .شود میرداخت و درصورتی که مرتکب مالی نداشته باشد دیه از بیت المال پ شود میممکن نباشد دیه جنایت از اموال او پرداخت 

  .د، دیه تابع احکام سایر دیون متوفی استباش میدر صورت فوت مرتکب در مواردی که خود وی مسؤول پرداخت دیه  -۴۷۶ماده 

در موارد علم اجمالی به ارتکاب جنایت، توسط یک نفر از دو یا چند نفر معین، درصورت وجود لوث بر برخی از اطراف  -۴۷۷ماده 
و درصورت عدم وجود لوث، صاحب حق مـی توانـد از متهمـان مطالبـه  شود میمواد قسامه در این باب عمل  علم اجمالی، طبق

و در غیـر قتـل، دیـه بـه نسـبت  شـود میسوگند کند که اگر همگی سوگند یاد کنند در خصوص قتل دیه از بیـت المـال پرداخـت 
  .شود میمساوی از متهمان دریافت 
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ی، اقرار متهمان باشد، حسب مورد اولیای دم یا مجنٌی علیه مخیرند برای دریافت دیه به هر یک از هرگاه منشأ علم اجمال -تبصره
  .متهمان مراجعه کنند و در این امر تفاوتی بین جنایت عمدی و غیرعمدی و قتل و غیر قتل نیست

امتناع کنند دیـه بهطـور مسـاوی بـر عهـده هرگاه همه یا برخی از اطراف علم اجمالی، از اتیان سوگند یا اقامه قسامه  -۴۷۸ماده 
و درصورتیکه امتناع کننده یکی باشد به تنهایی عهده دار پرداخت دیـه خواهـد بـوده در حکـم فـوق  شود میامتناع کنندگان ثابت 

  .تفاوتی میان قتل و غیر آن نیست

برخی از رفتارها باشـد و مرتکـب هـر رفتـار هرگاه کسی در اثر رفتار عدهای کشته یا مصدوم شود و جنایت، مستند به  -۴۷۹ماده 
  .مشخص نباشد، همه آنها باید دیه نفس یا دیه صدمات را به طور مساوی ب ردازند

در موارد تحقق لوث و امکان اثبات جنایت، علیه شخصی معین از اطراف علم اجمالی با قسامه، طبق مقررات قسامه  -۴۸۰ماده 
  .شود میعمل 

علیه یا اولیای دم ادعاء کنند که مرتکب شخصی نامعین از دو یا چند نفر معین است، درصـورت تحقـق  هرگاه مجنٌی  -۴۸۱ماده 
و  شـود میلوث، مدعی می تواند اقامه قسامه نمایده با اجرای قسامه بر مجرم بودن یکی از آنها، مرتکب به علم اجمالی مشخص 

  .دگرد میمفاد مواد فوق اجراء 

اجمالی به انتساب جنایت به یکی از دو یا چند نفر وعدم امکان تعیین مرتکب، چنانچه جنایـت، عمـدی  در موارد علم -۴۸۲ماده 
  .شود میباشد قصاص ساقط و حکم به پرداخت دیه 

هرگاه کسی اقرار به جنایت موجب دیه کند س س شخص دیگری اقرار کند که مرتکب همان جنایت شده است و علم  -۴۸۳ماده 
  .کی از دو اقرار نباشد مدعی مخیر است فقط از یکی از آن دو مطالبه دیه کندتفصیلی به کذب ی

در موارد وقوع قتل و عدم شناسایی قاتل که با تحقق لوث نوبت به قسامه مدعیعلیه برسد و او اقامه قسامه کنـد، دیـه  -۴۸۴ماده 
تهم برسد و طبق مقررات بر عدم انجـام قتـل سـوگند و در غیر موارد لوث چنانچه نوبت به سوگند م شود میاز بیت المال پرداخت 

  .شود میبخورد دیه از بیت المال پرداخت 

هرگاه محکوم به قصاص عضو یا تعزیر یا حد غیرمستوجب سلب حیات در اثر اجرای مجازات کشته شود یا صدمه ای  -۴۸۵ماده 
یا مستند به تقصیر باشد، مجری حکم، حسب مورد بـه بیش از مجازات مورد حکم به او وارد شود، چنانچه قتل یا صدمه، عمدی 

ه در غیر این صورت در مورد قصاص و حد، ضمان منتفی است و در تعزیـرات، دیـه از بیـت المـال شود میقصاص یا دیه محکوم 
  .شود میپرداخت 

  .چنانچه ورود آسیب اضافی مستند به محکوٌم علیه باشد ضمان منتفی است -تبصره

ه پس از اجرای حکم قصاص، حد یا تعزیر که موجب قتل، یا صدمه بدنی شده است پرونده در دادگاه صالح طبق هرگا -۴۸۶ماده 
مقررات آیین دادرسی، رسیدگی مجدد شده و عدم صحت آن حکم ثابت شود، دادگاه رسیدگی کننده مجدد، حکم پرداخت دیه از 
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د تا طبق مقـررات رسـیدگی نمای میدگی به مرجع قضائی مربوط ارسال بیت المال را صادر و پرونده را با ذکر مستندات، جهت رسی
شوده درصورت ثبوت عمد یا تقصیر از طرف قاضی صادرکننده حکم قطعی، وی ضامن است و به حکم مرجع مذکور، حسب مورد 

  .شود میو بازگرداندن دیه به بیت المال محکوم « تعزیرات»به قصاص یا تعزیر مقرر در کتاب پنجم 

  .دگرد میاگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدحام کشته شود دیه از بیت المال پرداخت  -۴۸۷ه ماد

 فصل پنجم ـ مهلت پرداخت دیه 

  :مهلت پرداخت دیه، از زمان وقوع جنایت به ترتیب زیر است مگر اینکه به نحو دیگری تراضی شده باشد -۴۸۸ماده 

 یه، ظرف یک سال قمریدر عمد موجب د -الف

 در شبه عمد، ظرف دو سال قمری -ب

 در خطای محض، ظرف سه سال قمری  -پ

هرگاه پرداخت کننده در بین مهلت های مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام نماید، محکوٌم له مکلـف بـه  -تبصره
  .قبول آن است

د ظرف هر سال، یک سوم دیه و در شبه عمدی، ظرف هر سال نصف دیه درجنایت خطای محض، پرداخت کننده بای -۴۸۹ماده 
  .را ب ردازد

درصورتی که پرداخت کننده بخواهد هر یک از انواع دیه را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه به صـورت اقسـاطی باشـد،  -۴۹۰ماده 
  .معیار، قیمت زمان پرداخت است مگر آنکه بر یک مبلغ قطعی توافق شده باشد

در مواردی که بین مرتکب جنایت عمدی و اولیای دم یا مجنٌی علیه بر گرفتن دیه توافق شود لکن مهلت پرداخت آن  -۴۹۱اده م
  .مشخص نگردد، دیه باید ظرف یکسال از حین تراضی پرداخت گردد

 فصل ششم ـ موجبات ضمان 

د بـه رفتـار مرتکـب باشـد اعـم از آنکـه بـه نحـو جنایت درصورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مسـتن -۴۹۲ماده 
  .مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آنها انجام شود

وجود فاصله زمانی، میان رفتار مرتکب و نتیجه ناشی از آن، مانع از تحقق جنایت نیست مانند فـوت ناشـی از انتقـال  -۴۹۳ماده 
ایـن قـانون در مـورد کلیـه جـرائم ( ۴۹۲حکم این ماده و ماده) عامل بیماری کشنده، که حسب مورد موجب قصاص یا دیه استه

  .جاری است

  .مباشرت آن است که جنایت مستقیمًا توسط خود مرتکب واقع شود -۴۹۴ماده 
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هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام میدهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضـامن دیـه اسـت مگـر آنکـه عمـل او  -۴۹۵ماده 
ی و موازین فنی باشد یا این که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه أخذ مطابق مقررات پزشک

برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، 
  .شود میبرائت از ولی مریض تحصیل 

  .در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هرچند برائت أخذ نکرده باشد –۱تبصره 

ولّی بیمار اعم از ولی خاص است مانند پدر و ولی عام که مقام رهبری استه در موارد فقدان یا عدم دسترسـی بـه ولـی  -۲تبصره 
بری و تفویض اختیار به دادستانهای مربوطه به اعطـای برائـت بـه طبیـب اقـدام خاص، رئیس قوه قضائیه با استیذان از مقام ره

  .دنمای می

د، درصـورت تلـف یـا صـدمه نمایـ میپزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر  -۴۹۶ماده 
  .این قانون عمل نماید( ۴۹۵بدنی ضامن است مگر آنکه مطابق ماده)

و بـا وجـود ایـن بـه  شـود میدر موارد مزبور، هرگاه مریض یا پرستار بداند که دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف  – ۱تبصره
  .دستور عمل کند، پزشک ضامن نیست بلکه صدمه و خسارت مستند به خود مریض یا پرستار است

  .شود میاین قانون عمل ( ۴۹۵در قطع عضو یا جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی طبق ماده) – ۲تبصره

در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض، طبق مقررات اقدام به معالجه نمایـد،  -۴۹۷ماده 
  .کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست

نایت گردد حمل کننده ضـامن د به نحوی از انحاء موجب جگرد میهرگاه شیئی که توسط انسان یا وسیله نقلیه حمل  -۴۹۸ماده 
  .دیه است

هرگاه کسی دیگری را بترساند و آن شخص در اثر ترس بی اختیار فرار کند یا بدون اختیار حرکتـی از او سـر بزنـد کـه  -۴۹۹ماده 
  .موجب ایراد صدمه بر خودش یا دیگری گردد، ترساننده حسب تعاریف جنایات عمدی و غیرعمدی مسؤول است

واردی که جنایت یا هر نوع خسارت دیگر مستند به رفتار کسی نباشد، مانند اینکه در اثر علل قهری واقـع شـود، در م -۵۰۰ماده 
  .ضمان منتفی است

هرگاه کسی به روی شخصی سالح بکشد یا حیوانی مانند سگ را به سوی او برانگیزد یا هر کـار دیگـری کـه موجـب  -۵۰۱ماده 
ن یا انفجار صوتی انجام دهد و بر اثر این ارعاب، شخص بمیرد یا مصدوم گردد حسـب مـورد د مانند فریاد کشیدگرد میهراس او 

  .شود میبر اساس تعاریف انواع جنایات به قصاص یا دیه محکوم 
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هرگاه کسی خود را از جای بلندی پرت کند و بر روی شخصی بیافتد و سـبب جنایـت شـود بـر اسـاس تعـاریف انـواع  -۵۰۲ماده 
لکن اگر فعلی از او سر نزند و به علل قهری همچون طوفـان و زلزلـه پـرت  شود میرد به قصاص یا دیه محکوم جنایت حسب مو

  .شود و به دیگری بخورد و صدمه به او وارد کند، کسی ضامن نیست

هرگاه کسی دیگری را به روی شخص ثالثی پرت کند و شخص ثالث یا شـخص پـرت شـده بمیـرد یـا مصـدوم گـردد  -۵۰۳ماده 
  .درصورتی که مشمول تعریف جنایت عمدی نگردد، جنایت شبه عمدی است

هرگاه راننده ای که با داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطمئن و رعایت سایر مقررات در حال حرکت است در حالی که  -۵۰۴ماده 
نماید، ضمان منتفی و در غیـر قادر به کنترل وسیله نباشد و به کسی که حضورش در آن محل مجاز نیست، بدون تقصیر برخورد 

  .این صورت راننده ضامن است

ـ در موارد فوق هرگاه عدم رعایت برخی از مقررات رانندگی تأثیری در حادثه نداشته باشد به گونه ای کـه تقصـیر مرتکـب ۱تبصره 
  .علت جنایت حاصله نباشد، راننده ضامن نیست

  .و ابزارآالت دیگر نیز جاری استحکم مندرج در این ماده در مورد وسایل  -۲تبصره 

هرگاه هنگام رانندگی به سبب حوادثی مانند واژگون شدن خودرو و یا برخورد آن با موانع، سرنشینان خودرو مصدوم یا  -۵۰۵ماده 
ه تلف شوند در صورتی که سبب حادثه، علل قهری همچون زلزله و سیل نبوده و مستند به راننده باشد، راننـده ضـامن دیـه اسـت

  .چنانچه وقوع حادثه مستند به شخص حقوقی یا حقیقی دیگری باشد آن شخص ضامن است

تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف شدن یا مصـدومیت دیگـری را فـراهم کنـد و خـود مسـتقیمًا مرتکـب  -۵۰۶ماده 
بکنـد و کسـی در آن بیفتـد و آسـیب  جنایت نشود به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمیشد مانند آنکه چـاهی

  .ببیند

هرگاه شخصی در معابر و اماکن عمومی یا ملک دیگری بدون اذن مالک، گودالی حفر کند یا چیـز لغزنـده ای در آن  -۵۰۷ماده 
 قرار دهد و یا هر عملی انجام دهد که سبب آسیب دیگری گردد، ضامن دیه است مگـر اینکـه فـرد آسـیب دیـده بـا علـم بـه آن و

  .امکان اجتناب، عمدًا با آن برخورد نماید

این قانون را در ملک خویش یـا مکـانی کـه در تصـرف و اختیـار ( ۵۰۷هرگاه شخصی یکی از کارهای مذکور در ماده) -۵۰۸ماده 
گاه بـه آن نیسـت بـه آنجـا بخوانـد و بـه  اوست، انجام دهد و سبب آسیب دیگری گردد، ضامن نیست مگر اینکه شخصی را که آ

  .استناد آن، جنایتی به وی وارد گردد

هرگاه شخص آسیب دیده بدون اذن مالک یا با اذنی که قبل از انجام اعمال مذکور از مالک گرفته، وارد شود و صاحب  -۱تبصره 
دن و ملک از ورود او اطالع نداشته باشد، مالک ضامن نیست مگر اینکه صدمه یا تلف به علت اغواء، سهل انگاری در اطـالع دا

  .مانند آن مستند به مالک باشد
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این قانون گـردد و شـخص ( ۵۰۷هرگاه کسی در ملک دیگری و بدون اذن او، مرتکب یکی از کارهای مذکور در ماده) -۲تبصره 
ثالثی که بدون اذن وارد آن ملک شده است، آسیب ببیند، مرتکب عهده دار دیه است مگر اینکه بروز حادثه و صـدمه مسـتند بـه 

مصدوم باشد که دراین صورت مرتکب ضامن نیست مانند اینکه مرتکب عالمتی هشدار دهنده بگذارد یا درب محـل را قفـل  خود
  .کند لکن مصدوم بدون توجه به عالئم یا با شکستن درب وارد شود

ت عابران انجام دهـد و هرگاه کسی در معابر یا اماکن عمومی با رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی عملی به مصلح -۵۰۹ماده 
  .اتفاقًا موجب وقوع جنایت یا خسارت گردد، ضامن نیست

هرگاه شخصی با انگیزه احسان و کمک به دیگری رفتاری را که به جهت حفظ مال، جان، عرض یـا نـاموس او الزم  -۵۱۰ماده 
  .و نکات ایمنی، ضامن نیست است، انجام دهد و همان عمل موجب صدمه و یا خسارت شود درصورت رعایت مقررات قانونی

کسی که در ملک خود یا در مکان یا راهی که توقف در آنجا مجاز است توقف کند یا وسیله نقلیـه خـود یـا هـر شـیء  -۵۱۱ماده 
مجاز دیگری را در آنجا قرار دهد و شخصی با آنها برخورد کند و مصدوم گردد یا فوت کند ضامن نیست و چنانچه خسارتی بر او یا 

  .ش وارد شود، برخوردکننده ضامن استمال

هرگاه شخصی در محله ایی که توقف در آنها مجاز نیست، توقف نماید یا شـیء و یـا حیـوانی را در ایـن قبیـل محلهـا  -۵۱۲ماده 
د یـا مستقر سازد یا چیز لغزنده ای در آن قرار دهد و دیگری بدون توجه به آنها در اثر برخورد یا لغـزش مصـدوم شـود یـا فـوت کنـ

خسارت مالی ببیند، شخص متوقف یا کسی که آن شیء یا حیوان را مستقر نموده یا راه را لغزنده کرده است، ضـامن دیـه و سـایر 
د مگر آنکه عابر با وسعت راه و محل عمدًا بـا آن برخـورد کنـد کـه در ایـن صـورت نـه فقـط خسـارت بـه او تعلـق باش میخسارات 

  .شود میارده نیز بلکه عهده دار خسارت و  گیرد مین

هرگاه شخصی را که شبانه و به طور مشکوکی از محل اقـامتش فراخوانـده و بیـرون بـرده انـد، مفقـود شـود، دعـوت  -۵۱۳ماده 
کننده، ضامن دیه اوست مگر اینکه ثابت کند که دعوت شده زنده است یا اگر فوت کرده به مرگ عادی یا علـل قهـری بـوده کـه 

ست یا اگر کشته شده دیگری او را به قتل رسانده استه این حکم در مورد کسی که با حیله یا تهدید یـا هـر ارتباطی به او نداشته ا
  .طریق دیگری، کسی را برباید و آن شخص مفقود گردد نیز جاری است

د و گـرد میتبصره ـ هرگاه پس از دریافت دیه، مشخص شود که شخص مفقود زنده است و یا قاتل شناسـایی گـردد، دیـه مسـترد 
  .شود میچنانچه اثبات شود که دعوت کننده شخص مفقود را عمدًا کشته است قصاص ثابت 

هرگاه در اثر علل قهری مانند سیل و زلزله مانعی به وجود آید و موجب آسیب گردد، هیچکس ضامن نیسـت، گرچـه  -۵۱۴ماده 
مانند آن، چیـزی را بـه همـراه آورد ولکـن کسـی آن را  شخص یا اشخاصی تمکن برطرف کردن آنها را داشته باشند و اگر سیل یا

جایی نامناسب مانند جای اول یا در جای بدتری قرار دهد که موجب آسیب شود، عهده دار دیه است و اگر آن را از جای نامناسب 
  .بردارد و در جهت مصلحت عابران در جای مناسبتری قرار دهد ضامن نیست
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  .سط شخصی به وجود آمده باشد تغییردهنده وضعیت به حالت مناسبتر نیز ضامن نیستهرگاه مانع مزبور تو -۱تبصره 

ـ افراد یا دستگاههایی که مسؤولیت اصالح یا رفع آثار اینگونه حوادث را برعهده دارند، درصورت تقصـیر یـا قصـور قابـل  ۲تبصره 
  .ندباش یماستناد در انجام وظیفه، ضامن 

اال در خارج مغازه یا توقف اتومبیل در مقابل منزل و امثال آن عرف و عـادت شـده باشـد، گذارنـده هرگاه قرار دادن ک -۵۱۵ماده 
کاال یا متوقف کننده اتومبیل درصورت عدم منع قانونی و عریض بودن معبر و عدم ایجاد مزاحمت برای عابران ضـامن زیانهـای 

  .وارده نیست

یوار یا بالکن ملک خود که قرار دادن اشیاء در آن جایز است، قرار دهد و در اثر هرگاه کسی چیزی را در مکانی مانند د -۵۱۶ماده 
حوادث پیشبینی نشده به معبر عام و یا ملک دیگری بیفتد و موجب صدمه یا خسارت شود ضمان منتفـی اسـت مگـر آنکـه آن را 

  .طوری گذاشته باشد که نوعًا مستعد صدمه یا خسارت باشد

کسی که عهده دار احداث ملکی است بنایی را به نحو مجاز بسازد یا بالکن و مانند آن را با رعایت نکـات  اگر مالک یا -۵۱۷ماده 
ایمنی و ضوابط فنی که در استحکام بنا الزم است در محل مجاز احداث کنـد و اتفاقـًا موجـب آسـیب یـا خسـارت گـردد، ضـامن 

  .نیست

ن آن را به مالک مستند نمود مانند آنکه مستند به مهندسان ذیربط ساختمان اگر عمل غیرمجاز به گونه ای باشد که نتوا -تبصره
  .باشد ضمان از مالک منتفی و کسی که عمل مذکور مستند به اوست ضامن است

هرگاه شخصی بنا یا دیواری را برپایه محکم و با رعایت مقرراتی که در استحکام بنا و ایمنی الزم اسـت احـداث نمایـد  -۵۱۸ماده 
به علت حوادث پیشبینی نشده، مانند زلزله یا سیل، سقوط کند و موجب آسیب گردد، ضامن نیست و چنانچه دیوار یا بنا را به  لکن

لکن اتفاقًا به سمت دیگـری سـقوط نمایـد و  کند میسمت ملک خود احداث نماید که اگر سقوط کند طبعًا در ملک خود، سقوط 
  .موجب آسیب گردد، ضامن نیست

هرگاه دیوار یا بنایی که برپایه استوار و غیرمتمایل احداث شده است در معرض ریزش قرار گیرد یا متمایل به سقوط به  -۵۱۹ماده 
سمت ملک دیگری یا معبر گردد اگر قبل از آنکه مالک تمکن اصالح یا خراب کردن آن را پیدا کند ساقط شـود و موجـب آسـیب 

گاه کرده باشده چنانچه مالـک  گردد، ضمان منتفی است مشروط به آنکه به نحو مقتضی افراد در معرض آسیب را از وجود خطر آ
گاه سازی و جلوگیری از وقوع آسیب، سهل انگاری نماید، ضامن است   .با وجود تمکن از اصالح یا رفع یا آ

اگـر بنـای مـذکور از بناهـای تبصره ـ هرگاه دیوار یا بنایی که ساقط شده متعلق به صغیر یا مجنون باشـد ولـّی او ضـامن اسـت و 
  .عمومی و دولتی باشد، متولی و مسؤول آن ضامن است

هرگاه شخصی دیوار یا بنای دیگری را بدون اذن او متمایل بـه سـقوط نمایـد، عهـده دار صـدمه و خسـارت ناشـی از  -۵۲۰ماده 
 .سقوط آن است
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و غالبـًا نیـز  کند میکند و بداند که به جایی سرایت نهرگاه شخصی در ملک خود یا مکان مجاز دیگری، آتشی روشن  -۵۲۱ماده 
سرایت نکند لکن اتفاقًا به جایی دیگر سرایت نماید و موجب خسارت و صدمه گردد ضمان ثابت نیست و در غیر این صورت ضامن 

  .است

گاه است باید آن را حفظ نماید و اگر در اثـر -۵۲۲ماده  تقصـیر او، حیـوان مزبـور بـه  متصرف هر حیوانی که از احتمال حمله آن آ
گاهی ناشی از تقصیر او نباشد، ضـامن  گاه نبوده و عدم آ دیگری صدمه وارد سازد، ضامن استه ولی اگر از احتمال حمله حیوان آ

  .نیست

  .شود مینگهداری حیوانی که شخص توانایی حفظ آن را ندارد، تقصیر محسوب  -۱تبصره 

خطرناکی که دیگران را در معرض آسیب قرار دهد و شخص قادر بـه حفـظ و جلـوگیری از نگهداری هر وسیله یا شیء  -۲تبصره 
  .این ماده است( ۱آسیب رسانی آن نباشد، مشمول حکم تبصره)

هرگاه شخصی با اذن کسی که حق اذن دارد، وارد منزل یا محلی که در تصـرف اوسـت، گـردد و از ناحیـه حیـوان یـا  -۵۲۳ماده 
است صدمه و خسارت ببیند، اذندهنده ضامن است، خواه آن شیء یا حیوان قبل از اذن در آن محل بـوده شیئی که در آن مکان 

  .یا بعدًا در آن قرار گرفته باشد و خواه اذن دهنده نسبت به آسیب رسانی آن علم داشته باشد خواه نداشته باشد

ونده بداند حیوان مزبـور خطرنـاک اسـت و اذندهنـده از آن در مواردی که آسیب مستند به مصدوم باشد مانند آنکه واردش –تبصره 
گاه نیست و یا قادر به رفع خطر ن   .د، ضمان منتفی استباش میآ

هرگاه کسی که سوار حیوان است آن را در معابر عمومی یـا دیگـر محلهـای غیـر مجـاز متوقـف نمایـد در مـورد تمـام  -۵۲۴ماده 
د ضامن است و چنانچه مهار حیوان در دست دیگری باش میند به فعل شخص مزبور و مست کند میخسارتهایی که آن حیوان وارد 

  .باشد مهارکننده به ترتیب فوق ضامن است

هرگاه شخصی عملی انجام دهد که موجب تحریک یا وحشت حیوان گردد ضامن جنایتهایی است که حیـوان در اثـر  -۵۲۵ماده 
  .ر مصداق دفاع مشروع باشدمگر آنکه عمل مزبو کند میتحریک یا وحشت وارد 

هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی، تأثیر داشته باشند، عـاملی کـه جنایـت  -۵۲۶ماده 
ند مگـر تـأثیر رفتـار باشـ میمستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامـل باشـد بـه طـور مسـاوی ضـامن 

وت باشد که در این صورت هریک به میزان تأثیر رفتارشان مسؤول هستنده در صورتی که مباشر در جنایت بیاختیار، مرتکبان متفا
  .جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب، ضامن است

میـزان تـأثیر آنهـا در برخـورد،  هرگاه دو نفر بر اثر برخورد بی واسطه با یکدیگر کشته شوند یا آسـیب ببیننـد، چنانچـه -۵۲۷ماده 
مساوی باشد در مورد جنایت شبه عمدی نصف دیه هر کدام از مال دیگری و در مورد خطای محض نصف دیه هر کدام به وسیله 
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و اگر تنها یکی از آنها کشته شود یا آسیب ببیند، حسب مورد عاقله یا خـود مرتکـب، نصـف دیـه را  شود میعاقله دیگری پرداخت 
  .مجنٌی علیه یا اولیای دم او ب ردازند باید به

هرگاه در اثر برخورد دو وسیله نقلیه زمینی، آبی یا هوایی، راننده یا سرنشینان آنها کشته شوند یا آسیب ببینند درصورت  -۵۲۸ماده 
و چنانچه سه وسیله  انتساب برخورد به هر دو راننده، هریک مسؤول نصف دیه راننده مقابل و سرنشینان هر دو وسیله نقلیه است

د و به باش مینقلیه با هم برخورد کنند هریک از رانندگان مسؤول یک سوم دیه راننده های مقابل و سرنشینان هر سه وسیله نقلیه 
و هرگاه یکی از طرفین مقصر باشد به گونـه ای کـه برخـورد بـه او مسـتند  شود میهمین صورت در وسایل نقلیه بیشتر، محاسبه 

  .و ضامن استشود، فقط ا

در کلیه مواردی که تقصیر موجب ضمان مدنی یا کیفری است، دادگاه موظف است استناد نتیجه حاصله بـه تقصـیر  -۵۲۹ماده 
  .مرتکب را احراز نماید

فـی هرگاه برخورد بین دو یا چند نفر یا وسیله نقلیه بر اثر عوامل قهری مانند سیل و طوفان به وجـود آیـد، ضـمان منت -۵۳۰ماده 
  .است

در موارد برخورد هرگاه حادثه به یکی از طرفین مستند باشد مثل اینکه حرکت یکی از طرفین به قـدری ضـعیف باشـد  -۵۳۱ماده 
  .که اثری بر آن مترتب نگردد، تنها درباره طرفی که حادثه مستند به او است، ضمان ثابت است

دو یا یکی از آنها مشمول تعریف جنایات عمدی گردد حسب مورد به قصاص در برخورد دو وسیله نقلیه هرگاه رفتار هر  -۵۳۲ماده 
  .شود مییا دیه حکم 

هرگاه دو یا چند نفر به نحو شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند به طوری که آن جنایت یـا خسـارت  -۵۳۳ماده 
  .ندباش میبه هر دو یا همگی مستند باشد، به طور مساوی ضامن 

هرگاه بر اثر ایجاد مانع یا سببی دو یا چند نفر یا وسیله نقلیه با هم برخورد کنند و به علـت برخـورد آسـیب ببیننـد و یـا  -۵۳۴ ماده
  .کشته شوند، مسبب ضامن است

هرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیرمجاز در وقوع جنایتی به نحو سبب و بـه صـورت طـولی دخالـت داشـته باشـند  -۵۳۵ماده 
سی که تأثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب یا اسباب دیگر باشد، ضامن است مانند آنکه یکی از آنان گودالی حفر کند ک

و دیگری سنگی در کنار آن قرار دهد و عابری به سبب برخورد با سنگ به گودال بیفتد کـه در ایـن صـورت، کسـی کـه سـنگ را 
  .شود مید ارتکاب جنایت را داشته باشند که در این صورت شرکت در جرم محسوب گذاشته، ضامن است مگر آنکه همه قص

این قانون عمل یکی از دو نفر غیرمجاز و عمل دیگری مجـاز باشـد ماننـد آنکـه شخصـی ( ۵۳۵هرگاه در مورد ماده) -۵۳۶ماده 
هی حفر کند که مجاز نیست، شخصـی کـه وسیله یا چیزی را در کنار معبر عمومی که مجاز است، قرار دهد و دیگری کنار آن چا

http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com


1392مصوب سال  (مکتاب اول تا چهار) مجازات اسالیمقاونن   
 

89 
 

عملش غیرمجاز بوده، ضامن استه اگر عمل شخصی پس از عمل نفر اول و با توجه به اینکه ایجاد آن سبب در کنار سـبب اول 
  .انجام گرفته باشد، نفر دوم ضامن است شود میموجب صدمه زدن به دیگران 

جنایت منحصرًا مستند به عمد و یا تقصیر مجنـٌی علیـه باشـد ضـمان ثابـت در کلیه موارد مذکور در این فصل هرگاه  -۵۳۷ماده 
نیسته در مواردی که اصل جنایت مستند به عمد یا تقصیر مرتکب باشد لکن سرایت آن مستند بـه عمـد یـا تقصـیر مجنـٌی علیـه 

  .باشد مرتکب نسبت به مورد سرایت ضامن نیست

 فصل هفتم ـ تداخل و تعدد دیات 

  .تعدد جنایات، اصل بر تعدد دیات و عدم تداخل آنها است مگر مواردی که در این قانون خالف آن مقرر شده است در -۵۳۸ماده 

هرگاه مجنٌی علیه در اثر سرایت صدمه یا صدمات غیرعمدی فوت نماید یا عضوی از اعضای او قطع شـود یـا آسـیب  -۵۳۹ماده 
  :شود میبزرگتری ببیند به ترتیب ذیل دیه تعیین 

  .شود میدرصورتی که صدمه وارده یکی باشد، تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر ثابت  –الف 

در صورت تعدد صدمات چنانچه مرگ یا قطع عضو یا آسیب بیشتر، در اثر سرایت تمام صدمات باشد، تنها دیه نفس یا عضو یا  –ب 
گتر در اثر سرایت برخی از صدمات باشد، دیه صـدمات مسـری در و اگر مرگ یا قطع عضو یا آسیب بزر  شود میآسیب بزرگتر ثابت 

  .شود میو دیه صدمات غیرمسری، جداگانه محاسبه و مورد حکم واقع  کند میدیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر تداخل 

سرایت کند، عالوه  هرگاه صدمه وارده عمدی باشد و نوعًا کشنده یا موجب قطع عضو یا آسیب بیشتر نباشد لکن اتفاقاً  -۵۴۰ماده 
بر حق قصاص یا دیه، نسبت به جنایت عمدی کمتر، حسب مورد دیه جنایت بیشتر نیز باید پرداخـت شـود ماننـد اینکـه شخصـی 
عمدًا انگشت دیگری را قطع کند و اتفاقًا این قطع سرایت کند و موجب فوت مجنٌی علیه یا قطع دسـت او گـردد، عـالوه بـر حـق 

  .سب مورد دیه نفس یا دیه دست مجنٌی علیه نیز باید پرداخت شودقصاص یا دیه انگشت، ح

هرگاه در اثر یک ضربه یا هر رفتار دیگر، آسیبهای متعـدد در اعضـای بـدن بهوجـود آیـد چنانچـه هریـک از آنهـا در  -۵۴۱ماده 
یک نـوع بـوده ولکـن در دو یـا اعضای مختلف باشد یا همه در یک عضو بوده ولی نوع هر آسیبی غیر از نوع دیگری باشد و یا از 

  .چند محل جداگانه از یک عضو باشد، هر آسیب دیه جداگانه دارد

  .هرگاه در اثر رفتارهای متعدد، آسیبهای متعدد ایجاد شود هر آسیبی دیه جداگانه دارد -۵۴۲ماده 

تنهـا دیـه یـک آسـیب ثابـت  و کنـد میدرصورت وجود مجموع شرایط چهارگانه ذیـل، دیـه آسـیبهای متعـدد تـداخل  -۵۴۳ماده 
  :شود می

 .همه آسیبهای ایجاد شده مانند شکستگیهای متعدد یا جراحات متعدد از یک نوع باشد -الف

 .همه آسیبها در یک عضو باشد -ب
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 .آسیبها متصل به هم یا به گونه ای نزدیک به هم باشد که عرفًا یک آسیب محسوب شود -پ

  .به وجود آید مجموع آسیبها با یک رفتار مرتکب -ت

هرگاه در اثر یک یا چند رفتار، منافع متعدد زائل یا ناقص شود مانند اینکه در اثر ضربه به سر، بینایی، شنوایی و عقل  -۵۴۴ماده 
  .کسی از بین برود یا کم شود، هریک دیه جداگانه دارد

ه زوال یا اختالل منفعت گـردد تنهـا دیـه بیشـتر هرگاه منفعتی قائم به عضوی باشد در جنایت بر آن عضو که منجر ب -۵۴۵ماده 
ولی اگر منفعت قائم به آن عضو نبوده و میان از بین رفتن عضو و زوال منفعت مالزمه نباشد، اگرچه وجود آن عضو  شود میثابت 

ب قطع الله گوش یـا در تقویت و تسهیل منفعت مؤثر باشد، مانند الله گوش و بینی که در تقویت شنوایی و بویایی مؤثرند و به سب
  .بینی، شنوایی یا بویایی نیز زائل یا ناقص گردد، هرکدام دیه جداگانه دارد

چنانچه به سبب ایراد ضربه یا جراحت، صدمه بزرگتری به وجود آید مانند اینکـه بـا شکسـتن سـر، عقـل زائـل شـود،  -۵۴۶ماده 
یک ضربه یا جراحت واقع شده باشد دیه ضربه یا جراحت در دیه هرگاه آن جراحت علت و سبب زوال یا نقصان منفعت باشد اگر با 

و چنانچـه زوال منفعـت یـا نقصـان آن بـا  شـود میو تنها دیه زوال یا نقصان منفعت که بیشتر است پرداخت  کند میبیشتر تداخل 
جراحت وارده علـت زوال یـا  ضربه یا جراحت دیگری غیر از ضربهای که جراحت را ایجاد کرده است، واقع شده باشد و یا ضربه یا

نقصان منفعت به گونه ای که الزم و ملزوم یکدیگرند، نباشد و اتفاقًا با آن ضربه و جراحت، منفعت نیز زائل گردد یا نقصـان یابـد، 
  .ضربه یا جراحت و منفعت، هر کدام دیه جداگانه دارد

و اگـر  شـود میقع شود، تنها دیه همان جراحت عمیق پرداخت هرگاه جراحت عمیقی مانند منّقله و یا جائفه یکباره وا -۵۴۷ماده 
به تدریج واقع شود یعنی ابتداء جراحت خفیفتر مانند موضحه و س س جراحت شدیدتر مانند منّقله ایجاد شود، چنانچـه بـه سـبب 

د، خواه دو ضـربه از و درصورتی که به سبب ضربه دیگری باش شود میسرایت جراحت اول باشد تنها دیه جراحت شدیدتر پرداخت 
  .یک نفر خواه از چند نفر باشد، هریک از دو جراحت، دیه جداگانه دارد

در اعضاء و منافع، مقدار ارش یک جنایت، بیش از دیه مقدر برای آن عضو یا منفعت نیسـت و چنانچـه بـه سـبب آن  -۵۴۸ماده 
  .دگرد می، برای هر آسیب دیه جداگانه ای تعیین جنایت، منفعت یا عضو دیگری از بین رود یا عیبی در آنها ایجاد شود

 بخش دوم ـ مقادیر دیه 

 فصل اول ـ دیه نفس 

موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتدای هر سـال توسـط رئـیس قـوه  -۵۴۹ماده 
  .شود میقضائیه به تفصیل بر اساس نظر مقام رهبری تعیین و اعالم 

  .دیه قتل زن، نصف دیه مرد است -۵۵۰ماده 

http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com


1392مصوب سال  (مکتاب اول تا چهار) مجازات اسالیمقاونن   
 

91 
 

دیه خنثای ملحق به مرد، دیه مرد و دیه خنثای ملحق به زن، دیه زن و دیه خنثای مشکل، نصف دیه مرد به عـالوه  -۵۵۱ماده 
  .نصف دیه زن است

   

   

   

صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت  درکلیه جنایاتی که مجنٌی علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از -تبصره
  .شود می

  .شخص متولد از زنا در صورتی که هر دو یا یکی از طرفین زنا مسلمان باشند، در احکام دیه مانند مسلمان است -۵۵۲ماده 

رت گرفتـه وارث دیه شخص متولد از زنا درصورتی که فرزند و همسر نداشته باشد و زنا از هر دو طرف بـا رضـایت صـو -۵۵۳ماده 
  .ندباش میباشد، مقام رهبری است و چنانچه یکی از طرفین شبهه داشته یا اکراه شده باشد، همان طرف یا اقوام او، وارث دیه 

براساس نظر حکومتی مقام رهبری، دیه جنایت بر اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهـوری اسـالمی  -۵۵۴ماده 
  .دگرد میتعیین  ایران به اندازه دیه مسلمان

   

یـا در « محـرم، رجـب، ذی القعـده وذی الحجـه»هرگاه رفتار مرتکب و فوت مجنـٌی علیـه هـر دو در ماههـای حـرام  -۵۵۵ماده 
ده گـرد میمحدوده حرم مکه، واقع شود خواه جنایت عمدی خواه غیرعمدی باشد، عالوه بر دیه نفس، یک سوم دیـه نیـز افـزوده 

مقدس و متبرک مشمول حکم تغلیظ دیه نیستهتبصره ـ معیار شروع و پایان ماههای حرام، مغرب شرعی سایر مکانها و زمانهای 
است مانند ماه رجب که از مغرب شرعی آخرین روز ماه جمادی الثانی، شروع و بـا مغـرب شـرعی آخـرین روز مـاه رجـب بـه پایـان 

  .میرسد

، زن و مرد و مسـلمان و غیرمسـلمان نیسـته سـقط جنـین نیـز پـس از در حکم تغلیظ دیه فرقی میان بالغ و غیربالغ -۵۵۶ماده 
تغلیظ دیه، در مواردی که عاقله یا بیتالمال پرداخت کننده دیه باشد نیز جاری اسـته در  .پیدایش روح، مشمول حکم تغلیظ است

  .ستنیز این حکم جاری ا شود میقتل عمدی که به علت عدم امکان قصاص یا عدم جواز آن دیه پرداخت 

  .تغلیظ دیه مخصوص قتل نفس است و در جنایت بر اعضاء و منافع جاری نیست -۵۵۷ماده 

 فصل دوم ـ قواعد عمومی دیه اعضاء 

در جنایت غیرعمدی بر اعضاء و جنایت عمدی که قصاص ندارد یا قصاص در آن ممکن نیست یا بـر دیـه، مصـالحه  -۵۵۸ماده 
  .شود میمقرر در این قانون، دیه ثابت  شده و مقدار آن مشخص نشده است به شرح
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هرگاه در اثر جنایت صدمه ای بر عضو یا منافع وارد آید چنانچه برای آن جنایت در شرع دیه مقدر یا نسبت معینـی از  -۵۵۹ماده 
آن قابـل  آن به شرح مندرج در این قانون مقرر شده باشد مقدار مقرر و چنانچه شرعًا مقـدار خاصـی بـرای آن تعیـین نشـده ارش

  .مطالبه است

دیه زن و مرد در اعضاء و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث یـا بیشـتر شـود دیـه زن بـه  -۵۶۰ماده 
  .نصف تقلیل مییابد

ث، دیـه هـر هرگاه در اثر یک یا چند ضربه، آسیبهای متعددی بر یک یا چند عضو وارد شود، مالک رسیدن دیه به ثل -۵۶۱ماده 
  .آسیب به طور جداگانه است مگر اینکه آسیبهای وارده بر عضو، عرفًا یک آسیب و جنایت محسوب شود

در موارد ارش فرقی میان زن و مرد نیست لکن میـزان ارش جنایـت وارده بـر اعضـاء و منـافع زن نبایـد بـیش از دیـه  -۵۶۲ماده 
  .جنایت در مرد باشد اعضاء و منافع او باشد، اگرچه مساوی با ارش همان

از بین بردن هر یک از اعضای فرد و هر دو عضو از اعضای زوج، دیه کامل و از بـین بـردن هریـک از اعضـای زوج،  -۵۶۳ماده 
نصف دیه کامل دارده خواه عضو مزبور از اعضای داخلی بدن باشد خواه از اعضای ظاهری مگر اینکـه در قـانون ترتیـب دیگـری 

  .مقرر شده باشد

فلج کردن عضو دارای دیه معین، دو سوم دیه آن عضو و از بین بردن عضو فلج، یک سوم دیه همان عضو را دارده در  -۵۶۴اده م
  .دگرد میفلج کردن نسبی عضو که درصدی از کارایی آن از بین میرود، با توجه به کارایی از دست رفته، ارش تعیین 

فعت دارای دیه مقدر به همان نسبت دیه دارد به این ترتیب که از بین بـردن نصـف از بین بردن قسمتی از عضو یا من -۵۶۵ماده 
آن به میزان نصف و از بین بردن یکسوم آن به میزان یک سوم دارای دیه است مگر اینکـه در قـانون ترتیـب دیگـری مقـرر شـده 

  .باشد

  .شود میدر مواردی که نسبت از بین رفته قابل تشخیص نباشد، ارش تعیین  -۱تبصره 

هرگاه جنایت، عضو را در وضعیتی قرار دهد که به تشخیص کارشناس، مجنٌی علیه ناگزیر از قطع آن باشـد دیـه قطـع  -۲تبصره 
  .شود میعضو ثابت 

دیه اعضائی که با پیوند و امثال آن در محل عضو از بین رفته، قرار گرفتـه اسـت و ماننـد عضـو اصـلی دارای حیـات  -۵۶۶ماده 
به میزان دیه عضو اصلی است و اگر دارای حیات گردد ولی از جهت دیگری معیوب شود، دیه عضـو معیـوب را دارده از  شوند می

  .بین بردن اعضای مصنوعی، تنها موجب ضمان مالی است

مان در مواردی که رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن گردد و نه اثری از خـود در بـدن برجـای بگـذارد ضـ -۵۶۷ماده 
  .شود میمنتفی است لکن در موارد عمدی در صورت عدم تصالح، مرتکب به حبس یا شالق تعزیری درجه هفت محکوم 
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درشکستگی عضوی که دارای دیه مقدر است، چنانچه پس از جنایت به گونه ای اصالح شود که هیچ عیب و نقصی  -۵۶۸ماده 
بت است و چنانچه با عیب و نقص اصالح شود یا برای آن عضو دیه مقدری در آن باقی نماند، چهار بیست و پنجم دیه آن عضو ثا

  .نباشد، ارش ثابت است مگر در مواردی که در این قانون خالف آن مقرر شده باشد

  :دیه شکستن، ترک برداشتن و خرد شدن استخوان هر عضو دارای دیه مقدر به شرح زیر است -۵۶۹ماده 

 .و یک پنجم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود چهارپنجم دیه شکستن آن استدیه شکستن استخوان هر عض -الف

دیه خرد شدن استخوان هر عضو یک سـوم دیـه آن عضـو و اگـر بـدون عیـب درمـان شـود چهـارپنجم دیـه خـرد شـدن آن  -ب
 .استخوان است

 .دیه ترک برداشتن استخوان هر عضو چهار پنجم دیه شکستن آن عضو است -پ

جراحتی که به استخوان نفـوذ کنـد بـدون آنکـه موجـب شکسـتگی آن گـردد و نیـز دیـه موضـحه آن، یـک چهـارم دیـه دیه  -ت
  .شکستگی آن عضو است

هرگاه یک استخوان از چند نقطه جدای از هم بشکند یا خرد شود یا ترک بخورد، درصورتی که عرفًا جنایتهای متعـدد  -۵۷۰ماده 
ارد هرچند با یک ضربه به وجود آید و مجموع دیه جنایتهای مزبور از دیه عضو هـم بیشـتر محسوب گردد، هریک دیه جداگانه د

  .باشد

دررفتگی استخوان از مفصل، درصورتی که موجب شلل یا از کارافتادگی کامل عضو نگردد، موجب ارش و در غیر این  -۵۷۱ماده 
  .دباش میچهارپنجم از دوسوم دیه آن عضو صورت موجب دو سوم دیه همان عضو و درصورت درمان بدون عیب موجب 

  .هرگاه در اثر جنایتی تکه کوچکی از استخوان از آن جدا شود، دیه شکستگی ثابت است -۵۷۲ماده 

  .هرگاه صدمه بر استخوان، موجب نقص عضو یا صدمه دیگری گردد، هر یک دیه جداگانهای دارد -۵۷۳ماده 

ه، عالوه بر دررفتگی مفصل، استخوان نیز بشکند یا تـرک بخـورد، دو جنایـت محسـوب هرگاه بر اثر یک یا چند ضرب -۵۷۴ماده 
و هریک دیه یا ارش جداگانه دارده اگر بر اثر ضربهای، هم استخوان بشکند و هم جراحتی مانند موضـحه یـا نافـذه و یـا  شود می

  .جائفه در بدن ایجاد شود نیز این حکم جاری است

  .و پس از جنایت تأثیری در دیه نداردپیوند خوردن عض -۵۷۵ماده 

 دیه مقدر اعضاء  –فصل سوم 

 دیه مو  –مبحث اول 
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کندن و یا از بین بردن تمام موی سر یا ریش مرد، درصورتی که دیگر نروید، دیه کامل دارد و اگر دوباره بروید، نسـبت  -۵۷۶ماده 
این حکم فرقی میان موی کم پشـت و پرپشـت و کـودک و  به موی سر، ارش و نسبت به ریش یک سوم دیه کامل ثابت استه در

  .بزرگسال نیست

کندن و یا از بین بردن تمام موی سر زن، درصورتی که دیگر نروید، موجب دیه کامل زن و اگر دوبـاره برویـد، موجـب  -۵۷۷ماده 
  .مهرالمثل استه در این حکم فرقی میان موی کم پشت و پرپشت و کودک و بزرگسال نیست

  .شود میاگر مهرالمثل بیش از دیه کامل زن باشد فقط به مقدار دیه کامل زن، پرداخت  -رهتبص

چنانچه قسمتی از موی سر مرد یا زن یا ریش مرد طوری از بین برود که دیگر نروید، باید به نسبت، دیه پرداخت شود  -۵۷۸ماده 
یـک سـوم دیـه کامـل و در مـوی سـر زن بـه همـان نسـبت از  و اگر دوباره بروید، در موی سر مرد، ارش و در ریـش بـه نسـبت از

  .مهرالمثل، باید دیه پرداخت شود

کندن موی سر زن یا مرد یا ریش مرد، چنانچه با رضایت شخص یا در مواردی که اذن شخص معتبرنیست، با رضایت  -۵۷۹ماده 
  .ولی او باشد یا به جهت ضرورتهای پزشکی الزم باشد، دیه یا ارش ندارد

تشخیص روییدن و نروییدن مو با کارشناس مورد وثوق استه چنانچه نظر کارشناس بر نروییدن باشد و دیـه پرداخـت  -۵۸۰اده م
شود، ولی پس از آن خالف نظر او ثابت گردد، باید مازاد بر ارش یا یک سوم دیه و یا مهرالمثل، حسب مورد به پرداخت کننده دیه، 

ر روییدن باشد و ارش یا یک سوم دیه و یا مهرالمثل، حسب مورد پرداخت شود ولی خالف نظـر مسترد شود و اگر نظر کارشناس ب
  .او ثابت گردد، باید مابه التفاوت آن پرداخت شود

کندن و یا از بین بردن هر یک از ابروها، اگر بدون رضایت شخص یا ولی او در مواردی که اذن شخص معتبر نیسـت  -۵۸۱ماده 
تجویزکننده باشد یک چهارم دیه کامل دارد و اگر دوباره بروید، موجـب ارش اسـت و اگـر مقـداری از آن برویـد و یا بدون ضرورت 

  .شود مینسبت به مقداری که روییده، ارش و نسبت به مقداری که نروییده، دیه با احتساب مقدار مساحت، تعیین 

بین رفته باشد، زائل کردن باقیمانده آنها، حکـم از بـین بـردن  اگر مقداری از موی سر، ریش و ابرو پیش از جنایت از -۵۸۲ماده 
  .قسمتی از مو را دارد

هرگاه با از بین بردن عضو یا پوست و مانند آن، موی سر، ریش یا ابرو از بین برود، عالوه بر دیه مو یـا ریـش یـا ابـرو،  -۵۸۳ماده 
  .شود میحسب مورد دیه یا ارش جنایت نیز پرداخت 

از بین بردن تمام یا قسمتی از موی پلک یا سایر موهای بدن در صورت بروز عیب و نقص موجـب ارش اسـت، خـواه  -۵۸۴ماده 
  .شود میبروید خواه نروید و چنانچه با از بین بردن عضو یا کندن پوست و مانند آن باشد، تنها دیه یا ارش محل مو پرداخت 

ه از بین رفته است با عیب و نقص بروید مانند آنکه رنگ یا حالـت طبیعـی آن هرگاه موی سر مرد یا زن یا ریش مرد ک -۵۸۵ماده 
تغییر کند یا کم پشت بروید، ارش ثابت استه مقدار ارش مزبور در مورد ریش باید بیشتر از یک سوم دیه کامل و در مورد موی سر 
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وی سر زن نیز عـالوه بـر ارش یـا ثلـث دیـه یـا ه در مورد مشود میمرد، بیشتر از ارشی باشد که درصورت رویش بدون عیب تعیین 
  .مهرالمثل حسب مورد باید ارش دیگری برای عیب حاصله پرداخت شود

مالک مسؤولیت صدمه به مو، از بین بردن آن است و شیوه از بین بردن مانند کنـدن یـا سـوزاندن، تـأثیری در حکـم  -۵۸۶ماده 
  .ندارد

 مبحث دوم ـ دیه چشم 

و یا از بین بردن دو چشم بینا دیه کامل و هریک از آنها نصف دیه دارده چشمهایی کـه بینـایی دارنـد در ایـن  درآوردن -۵۸۷ماده 
  .حکم یکسانند هرچند میزان بینایی آنها متفاوت باشد یا از جهات دیگر مانند شب کوری و منحرف بودن با هم فرق داشته باشند

بینایی قسمتی از چشم گردد، درصورتی که تعیین مقدار آن ممکن باشد به همـان تبصره ـ هرگاه لکه دائمی موجود در چشم مانع 
  .شود مینسبت از دیه کسر و در غیر این صورت، ارش پرداخت 

درآوردن و یا از بین بردن چشم بینای کسی که فقط یک چشم بینا دارد و چشم دیگرش نابینای مادرزادی و یا به علل  -۵۸۸ماده 
فته باشد موجب دیه کامل است لکن اگر چشم دیگرش را در اثـر قصـاص یـا جنـایتی کـه اسـتحقاق دیـه آن را غیرجنایی از بین ر 

  .دباش میداشته است از دست داده باشد دیه چشم بینا، نصف دیه کامل 

  .دیه درآوردن و یا از بین بردن هر چشمی که بینایی ندارد یک ششم دیه کامل است -۵۸۹ماده 

موع چهارپلک دوچشم، دیه کامل، دیه هریک از پلکهای باال، یک ششم دیه کامل و دیه هر یک از پلکهای دیه مج -۵۹۰ماده 
  .پایین، یک چهارم دیه کامل است

  .هرگاه کسی چشم و پلک را یکجا از بین ببرد، هریک دیه جداگانه دارد –تبصره 

تن هریک از پلکهای پایین، موجـب یـک چهـارم دیـه شکافتن هریک از پلکهای باال، موجب یک ششم دیه و شکاف -۵۹۱ماده 
  .است

 مبحث سوم ـ دیه بینی 

قطع کردن و یا از بین بردن تمام بینی یا نرمهای که پایین استخوان بینی است دیه کامل دارده از بین بردن تمام نرمه  -۵۹۲ماده 
دیه کامل است لکن اگـر نرمـه بینـی در یـک دفعـه و با تمام یا مقداری از استخوان بینی درصورتی که در یک دفعه باشد، موجب 

  .شود میتمام یا مقداری از استخوان بینی در دفعه دیگر از بین برود، برای نرمه دیه کامل و برای استخوان، ارش تعیین 

دون عیـب شکستن استخوان بینی درصورتی که موجب فساد بینی و از بین رفتن آن شود، دیه کامل دارد و چنانچه ب -۵۹۳ماده 
و نقص اصالح شود موجب یکدهم دیه کامل و اگر با عیب و نقص بهبود پیـدا کنـد، موجـب ارش اسـته در کـج شـدن بینـی یـا 

  .شود میشکستن استخوان بینی که منجر به فساد آن نشود، ارش ثابت 
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  .امل استاز بین بردن هریک از پره های بینی یا پرده میان دو سوراخ، موجب یک سوم دیه ک -۵۹۴ماده 

  .فلج کردن بینی، موجب دوسوم دیه کامل و از بین بردن بینی فلج، موجب یک سوم دیه کامل است -۵۹۵ماده 

سوراخ کردن هر دو طرف بینی و پرده فاصل میان آن، خواه با پارگی همراه باشد خواه نباشد، درصـورتی کـه باعـث از  -۵۹۶ماده 
  .سوم دیه کامل است و اگر بهبود یابد، موجب یک پنجم دیه کامل استبین رفتن بینی یا نوک آن نشود، موجب یک

دیه سوراخ کردن یک طرف بینی درصورتی که بهبود نیابد یک نهم دیه کامل و درصورتی که بهبود یابد، یـک بیسـتم  -۵۹۷ماده 
م دیه کامل و درصورتی که بهبـود دیه کامل است و دیه سوراخ کردن یکطرف بینی با پرده وسط آن درصورتی که بهبود نیابد دونه

  .یابد، یک پانزدهم دیه کامل است

دیه پاره کردن بینی درصورتی که سبب از بین رفتن بینی یا نوک آن نشود، یک سوم دیه کامل و اگر بهبـود یابـد یـک  -۵۹۸ماده 
  .دهم دیه کامل است

  .دباش مییه کامل دیه از بین بردن نوک بینی که محل چکیدن خون است، نصف د -۵۹۹ماده 

 مبحث چهارم ـ دیه الله گوش 

  .از بین بردن دو الله گوش، دیه کامل و از بین بردن هریک از آنها نصف دیه کامل دارد -۶۰۰ماده 

  .تبصره ـ از بین بردن نرمه هر گوش، موجب یک ششم دیه کامل است

کردن نرمه یک گوش، موجب یک نهم دیه کامل است  پاره کردن الله یک گوش، موجب یک ششم دیه کامل و پاره -۶۰۱ماده 
  .و در هر دو مورد در صورت بهبودی کامل، ارش ثابت است

  .فلج کردن الله هر گوش، دوسوم دیه آن و بریدن الله گوش فلج شده، یک سوم دیه آن را دارد -۶۰۲ماده 

ردد عالوه بر دیه الله گوش، دیه موضحه نیـز بایـد هرگاه الله گوش به نحوی قطع شود که استخوان زیر آن ظاهر گ -۶۰۳ماده 
  .پرداخت شود

  .گوش شنوا و ناشنوا یا معیوبی که الله آن سالم و دارای حس و حیات کامل باشد در احکام این فصل یکسان هستند -۶۰۴ماده 

یا نقصان پیدا کند، دیـه آن نیـز  پاره کردن پرده گوش، موجب ارش است و اگر در اثر آن حس شنوایی نیز از بین برود -۶۰۵ماده 
  .باید پرداخت شود

هرگاه آسیب رساندن به گوش به حس شنوایی سرایت کند یا موجب سـرایت بـه اسـتخوان و شکسـتگی آن شـود هـر  -۶۰۶ماده 
  .کدام دیه جداگانهای دارد

 مبحث پنجم ـ دیه لب 
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دارد و دیه از بین بردن مقداری از لـب بـه نسـبت تمـام لـب از بین بردن دو لب، دیه کامل و هریک، نصف دیه کامل  -۶۰۷ماده 
  .شود میمحاسبه 

حدود لب باال از نظر عرض، مقداری است که لثه را می وشاند و به دو روزنه و دیواره بینی متصل و طول آن همـان طـول  -تبصره
همان طول دهان استه حاشیه گونه ها  دهان است و حدود لب پایین از نظر عرض، مقداری است که لثه را می وشاند و طول آن

  .شود میجزء لبها محسوب ن

جنایتی که باعث جمع شدن یک یا دو لب و یا قسمتی از آن گردد موجب ارش است خواه موجب نمایان شدن دندانها  -۶۰۸ماده 
  .بشود خواه نشود

بـا خنـده و ماننـد آن از دنـدانها کنـار نـرود، جنایتی که موجب سست و فلج شدن هریک از لبها گردد به گونه ای که  -۶۰۹ماده 
  .موجب دوسوم دیه یک لب و از بین بردن هریک از لبهای سست و فلج شده موجب یکسوم دیه آن است

شکافتن هر دو لب به نحوی که باعث نمایان شدن دندانها شود، یکسوم دیه کامل و در صورت بهبودی بدون عیب،  -۶۱۰ماده 
ده شکافتن یک لب موجب یک ششم دیه کامل و درصورت بهبودی بدون عیب، موجـب یـک دهـم دیـه یک پنجم دیه کامل دار 

  .کامل است

تبصره ـ جراحات وارده بر لب هرگاه باعث نمایان شدن دندانها نگردد در صورتی که از مصادیق حارصه، دامیه و متالحمـه باشـد، 
  .حکم جراحات مذکور را دارد

 مبحث ششم ـ دیه زبان 

قطع و یا از بین بردن تمام زبان گویا موجب دیه کامل است و دیه از بین بردن قسمتی از آن به نسبت گویـایی از بـین  -۶۱۱ ماده
  .شود میرفته است که با تقسیم تمام دیه به حروف محاسبه 

ند اینکه از بین بردن قـدرت مان شود میدیه از بین بردن ادای هر حرف با توجه به حروف زبان تکلم مجنٌی علیه تعیین  -۱تبصره 
  .است کامل دیه ودوم سی یک زبان، ادای یک حرف شخص فارسی

شخصی که دارای لکنت زبان است و یا به کندی یا تندی سخن میگوید یا برخی از حروف را نمی تواند تلفظ کند، گویـا  -۲تبصره 
  .شود میمحسوب 

ک سوم دیه کامل است و از بین بردن مقداری از آن، موجب همان مقدار قطع و از بین بردن تمام زبان الل موجب ی -۶۱۲ماده 
  .دیه به نسبت مساحت تمام زبان است

الل اعم از مادرزادی و عارضی است لکن کسی که به واسطه عارضه ای به طور موقت قادر به سخن گفتن نیست، گویـا  -تبصره
  .شود میمحسوب 
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کسی را قطع کند و موجب از بین رفتن قدرت ادای تعدادی از حروف گردد و شـخص هرگاه شخصی مقداری از زبان  -۶۱۳ماده 
دیگری مقداری دیگر از زبان او را قطع کند و موجب از بین رفتن قدرت ادای تعداد دیگری از حروف شود هر شـخص بـه نسـبت 

  .دباش میتعداد حروفی که قدرت ادای آنها را از بین برده است، ضامن 

و از بین بردن تمام زبان کودکی که زمان سخن گفتن او فرا نرسیده، موجب دیه کامل است لکن اگر بعدًا معلوم  قطع -۶۱۴ماده 
  .شود میشود که الل بوده است، مازاد بر یک سوم دیه مسترد 

قطـع  هرگاه قسمتی از زبان کودکی که زمان سخن گفتن او فرا نرسیده است، قطع شـود بـه میـزان نسـبت مسـاحت -۶۱۵ماده 
د و چنانچه معلـوم شـود گرد میلکن اگر بعدًا معلوم شود که کودک الل بوده است، دوسوم آن مسترد  شود میشده، دیه پرداخت 

که گویا بوده است، درصورتی که دیه حروف از بین رفته از دیه نسبت گویایی از بین رفته بیشتر باشد، مابه التفاوت آن باید پرداخت 
  .شود

 یه دندان مبحث هفتم ـ د

  :شود میاز بین بردن تمام دندانهای دائم بیست وهشتگانه دیه کامل دارد که به ترتیب زیر توزیع  -۶۱۶ماده 

دندانهای جلو که عبارتند از: پیش، چهارتایی و نیش که از هر کدام دو عدد در باال و دو عدد در پایین میروید و جمعًا دوازده  -الف
  .م دیه کامل داردعدد است، هر کدام یک بیست

دندانهای عقب که در چهار سمت پایانی از باال و پایین در هر کدام یک ضاحک و سه ضرس قرار دارد و جمعـًا شـانزده عـدد  -ب
  .است، هر کدام یک چهلم دیه کامل دارد

ی حاصـل شـود، ارش ثابـت دندانهای اضافی به هر نام که باشد و به هر نحو که روییده باشد اگر در کندن آنهـا نقصـ -۶۱۷ماده 
  .د و اگر هیچگونه نقصی حاصل نشود ارش نیز نداردگرد می

 .هرگاه در کندن دندان زائد نقصی حاصل نشود لکن جراحتی به وجود آید، برای جراحت مزبور، ارش ثابت است -۱تبصره 

ه باشد و با رجوع به کارشناس، زائد یا اصلی هرگاه در مورد اینکه دندان کنده شده اصلی است یا زائد، تردید وجود داشت -۲تبصره 
  .شود میبودن آن مشخص نشود، اقل االمرین از دیه دندان اصلی و ارش دندان زائد پرداخت 

هرگاه دندانهای اصلی دائمی از بیست وهشت عدد کمتر باشد به همان نسبت از دیه کامل کاهش مییابد خواه خلقتًا  -۶۱۸ماده 
  .عارضه ای کم شده باشدکمتر باشد یا در اثر 

در میزان دیه تفاوتی میان دندانهایی که رنگهای گوناگون دارند، وجود ندارد و اگر دندانی در اثر جنایت، سیاه شـود و  -۶۱۹ماده 
  .نیفتد دیه آن دوسوم دیه همان دندان است و دیه دندانی که قباًل سیاه شده است، یک سوم دیه همان دندان است
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غییر رنگ دندان، بدون آنکه سیاه شود یا منفعت آن از بین برود، ارش ثابت اسـت و اگـر پـس از آن شخصـی دنـدان تبصره ـ در ت
  .مزبور را بکند، باید دیه کامل همان دندان را بدهد

ت ایجاد ترک یا لق کردن دندان هرگاه در حکم از بین بردن آن باشد، موجب دیـه همـان دنـدان و در غیـر ایـن صـور  -۶۲۰ماده 
  .موجب ارش است

کندن دندان لق یا ترک خورده که منفعت آن باقی است، موجب دیه همان دندان و در غیر این صـورت موجـب ارش  -۶۲۱ماده 
  .است

شکستن آن مقدار از دندان که نمایان است با بقای ریشه، دیه همان دندان را دارد و اگر کسی بعد از شکستن مقـدار  -۶۲۲ماده 
  .شود میبکند، خواه مرتکب کسی باشد که مقدار نمایان دندان را شکسته است یا دیگری، ارش تعیین  مزبور ریشه را

  .شکستن مقداری از قسمت نمایان دندان به همان نسبت دیه دارد -۱تبصره 

ت از دیـه دنـدان هرگاه قسمتی از دندان کنده شده در اثر جنایت یا عارضه ای قباًل از بـین رفتـه باشـد بـه همـان نسـب -۲تبصره 
  .کاهش مییابد

در کندن دندان شیری یک صدم دیه کامل ثابت است مگر اینکه کندن آن موجب گردد دندان دائمی نروید که در این  -۶۲۳ماده 
  .صورت باید دیه کامل دندان دائمی پرداخت شود

  .شکستن، معیوب کردن و شکافتن دندان شیری موجب ارش است -تبصره

، اگرچه دوباره در محل آن، دنـدان دیگـری برویـد و ماننـد شود میکنده شدن دندان دائمی دیه همان دندان ثابت با  -۶۲۴ماده 
  .سابق شود و چنانچه شخصی دندان روییده شده را دوباره بکند، باید دیه کامل همان دندان را ب ردازد

قرار گیرد و ماننـد دنـدان اصـلی دارای حـس و حیـات  هرگاه به جای دندان کنده شده دندان دیگری یا همان دندان -۶۲۵ماده 
  .شود، کندن آن، دیه همان دندان را دارد لکن اگر دارای حس و حیات نباشد، کندن آن موجب ضمان مالی است

 مبحث هشتم ـ دیه گردن 

دیـه کامـل و در کج شدن و خمیدگی گردن در اثر شکستگی در صورت عدم بهبودی و باقی ماندن این حالت موجب  -۶۲۶ماده 
  .صورت بهبودی و زوال حالت خمیدگی و کج شدگی موجب ارش است

  .شکستگی گردن بدون کج شدن و خمیدگی آن موجب ارش است -۶۲۷ماده 

  .جنایت بر گردن که مانع فرو بردن یا جویدن غذا و یا نقص آن و یا مانع حرکت گردن شود موجب ارش است -۶۲۸ماده 

 مبحث نهم ـ دیه فک 
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قطع کردن و یا از بین بردن دو استخوان چپ و راست فک که محل رویش دندانهای پایین است، دیه کامل، هر کدام  -۶۲۹اده م
  .از آنها نصف دیه کامل و مقداری از آنها به همان نسبت دیه دارد

بین برود یا آسیب ببیند هر کـدام  دیه فک، مستقل از دیه دندان و سایر اعضاء است و اگر با فک، دندان یا غیر آن از -۶۳۰ماده 
  .دیه یا ارش جداگانه دارد

جنایتی که موجب کندی حرکت فک شود، ارش دارد و چنانچه مانع جویدن یـا موجـب نقـص آن شـود، ارش آن نیـز  -۶۳۱ماده 
  .شود میافزوده 

  .از بین بردن تمام یا قسمتی از فک باال، موجب ارش است -۶۳۲ماده 

استخوان فک پایین مشمول حکم شکستگی استخوان و شکسـتگی اسـتخوان فـک بـاال مشـمول حکـم  شکستگی -۶۳۳ماده 
  .شکستگی استخوانهای سر و صورت است

  .فلج کردن فک پایین، دوسوم دیه کامل و قطع فک فلج، یک سوم دیه کامل دارد -۶۳۴ماده 

 مبحث دهم ـ دیه دست و پا 

یک از دستها از مفصل مچ به شرط آنکه دارای انگشتان کامـل باشـد، موجـب نصـف قطع کردن و یا از بین بردن هر  -۶۳۵ماده 
  .دیه کامل است خواه مجنٌی علیه دارای دو دست و خواه به هر علت دارای یک دست باشد

  .قطع تمام انگشتان یک دست از انتهای انگشتان یا تا مچ، موجب نصف دیه کامل است -۶۳۶ماده 

  .د، موجب ارش استباش میا از بین بردن کف دستی که به هر علت دارای انگشت نقطع کردن و ی -۶۳۷ماده 

تبصره ـ در قطع کردن و یا از بین بردن کف دستی که کمتر از پنج انگشت دارد، عالوه بر دیه آن انگشـتان، نسـبتی از ارش کـف 
ر دیـه یـک انگشـت، چهـارپنجم ارش کـف دست نیز ثابت است، بدین ترتیب که اگر مچ دست دارای یک انگشت باشد، عالوه ب

دست و اگر دارای دو انگشت باشد، عالوه بر دیه دو انگشت، سه پنجم ارش کف دست و اگر دارای سه انگشت باشد، عالوه بـر 
دیه سه انگشت، دوپنجم ارش کف دست و اگر دارای چهار انگشت باشد، عالوه بر دیه چهار انگشت، یک نجم ارش کـف دسـت 

  .شود مینیز پرداخت 

قطع دست دارای ساعد از آرنج، خواه دارای کف باشد خواه نباشد نصف دیـه کامـل دارد و قطـع دسـت دارای بـازو از  -۶۳۸ماده 
  .شانه، خواه دارای آرنج باشد خواه نباشد، نصف دیه کامل دارد

ساعد است اگر باالتر از آرنج قطع گردد دستی که دارای انگشتان است اگر باالتر از مفصل مچ و نیز دستی که دارای  -۶۳۹ماده 
  .دباش میعالوه بر نصف دیه کامل، موجب ارش مقدار زائدی که قطع شده نیز 
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قطع دست اصلی کسی که از مچ یا آرنج یا شانه دارای دو دست است، موجـب نصـف دیـه کامـل و قطـع دسـت زائـد  -۶۴۰ماده 
  .ناس مورد وثوق استموجب ارش استه تشخیص دست اصلی و زائد برعهده کارش

  .دیه هریک از انگشتان اصلی دست، یک دهم دیه کامل است -۶۴۱ماده 

بریدن یا از بین بردن هر بند انگشت غیر شست، موجب یکسوم دیه آن انگشـت و هـر بنـد انگشـت شسـت، موجـب  -۶۴۲ماده 
  .نصف دیه شست است

بندهای انگشت زائد، یک سوم دیه همان بند اصلی و دیه بند زائد دیه انگشت زائد، یک سوم دیه انگشت اصلی و دیه  -۶۴۳ماده 
  .انگشت اصلی یک سوم دیه بند اصلی همان انگشت است

  .شود میتبصره ـ درصورتی که بند انگشت نقصان داشته باشد به همان میزان از مقدار دیه آن کاسته 

هر انگشت دوسوم دیه همان انگشت، دیه قطع دست فلج دیه فلج کردن هر دست دوسوم دیه دست، دیه فلج کردن  -۶۴۴ماده 
  .یک سوم دیه دست و دیه قطع انگشت فلج یک سوم دیه همان انگشت است

دیه از بین بردن ناخن به طوری که دیگر نروید یا فاسد و معیوب بروید، یکدرصد دیه کامل و اگر بدون عیب بروید، نیم  -۶۴۵ماده 
  .دباش میدرصد دیه کامل 

  .احکام مذکور در دیه دست و انگشتان آن، در پا و انگشتان آن نیز جاری است -۶۴۶ ماده

 مبحث یازدهم ـ دیه ستون فقرات، نخاع و نشیمنگاه 

  :دیه شکستن ستون فقرات به ترتیب ذیل است -۶۴۷ماده 

  .رآید، موجب دیه کامل استشکستن ستون فقرات درصورتی که اصاًل درمان نشود و یا بعد از عالج به صورت خمیده د -الف

شکستن ستون فقرات که بی عیب درمان شود ولی موجب از بین رفتن یکی از منافع گردد مانند اینکه مجنٌی علیه تـوان راه  -ب
  .رفتن یا نشستن نداشته باشد و یا توان جنسی یا کنترل ادرار وی از بین برود، موجب دیه کامل است

ن نشـود و موجـب عوارضـی از قبیـل مـوارد منـدرج در بنـد)ب( شـود، عـالوه بـر دیـه کامـل شکستن ستون فقرات که درما -پ
  .شکستگی ستون فقرات، موجب دیه یا ارش هریک از عوارض حاصله نیز است

  .شکستن ستون فقرات که بدون عیب درمان شود، موجب یک دهم دیه کامل است -ت

گردد عالوه بر دیه ستون فقرات، موجب دوسوم دیه برای فلـج دو  شکستن ستون فقرات که موجب فلج و بیحس شدن پاها -ث
  .پا نیز است
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مراد از شکستن ستون فقرات، شکستن یک یا چنـد مهـره از مهـره هـای سـتون فقـرات بـه جـز مهـره هـای گـردن و  -۱تبصره 
  .دباش میاستخوان دنبالچه 

ستون فقرات گـردد درصـورتی کـه خمیـدگی درمـان  جنایتی که سبب خمیدگی پشت شود بدون آنکه موجب شکستن -۲تبصره 
  .نشود، موجب دیه کامل و درصورتی که بدون عیب درمان شود، دیه آن یک دهم دیه کامل است

  .قطع نخاع دیه کامل و قطع جزئی از آن به نسبت مساحت عرض، دیه دارد -۶۴۸ماده 

  .شود مییه یا ارش آن عضو بر دیه نخاع افزوده هرگاه قطع نخاع موجب عیب عضو دیگر شود، حسب مورد د -۶۴۹ماده 

از بین بردن دو ک ل به نحوی که به استخوان برسد، دیه کامل و هر کدام از آنها، نصف دیه کامل و قسمتی از آن، به  -۶۵۰ماده 
  .همان نسبت دیه دارد

د مجنٌی علیه قادر بـه ضـبط مـدفوع شکستن استخوان دنبالچه، موجب ارش است مگر آنکه جنایت مزبور باعث شو -۶۵۱ماده 
  .شود مینباشد که در این صورت دیه کامل دارد و اگر قادر به ضبط مدفوع باشد ولی قادر به ضبط باد نباشد، ارش آن نیز پرداخت 

یک  هرگاه صدمه ای که به حد فاصل بیضه ها و مقعد وارد شده است موجب عدم ضبط ادرار یا مدفوع یا هردو گردد، -۶۵۲ماده 
  .دیه کامل دارد

 مبحث دوازدهم ـ دیه دنده و ترقوه 

، یـک چهلـم دیـه کامـل و دیـه شکسـتن کنـد میدیه شکستن هریک از دندههای محیط به قلب که از آن حفاظـت  -۶۵۳ماده 
  .دباش میهریک از دنده های دیگر، یک صدم دیه کامل 

  .کندن دنده موجب ارش است –تبصره 

ریک از دنده ها، یک چهارم دیه شکستن آن، دیه ترک خوردن هریک از دنده های محـیط بـه قلـب، دیه موضحه ه -۶۵۴ماده 
یک هشتادم دیه کامل، و دیه دررفتگی آن، هفت ونیم هزارم دیه کامل استه دیه ترک خوردن هریک از دنده هـای دیگـر هفـت 

  .هزارم دیه کامل و دیه دررفتگی آنها پنج هزارم دیه کامل است

  .قطع و از بین بردن دو استخوان ترقوه، موجب دیه کامل و هر کدام از آنها، موجب نصف دیه کامل است -۶۵۵ماده 

شکستن هریک از استخوانهای ترقوه درصورتی که بدون عیـب درمـان شـود، موجـب چهـار درصـد دیـه کامـل و در  -۶۵۶ماده 
  .ل استصورتی که درمان نشود و یا با عیب درمان شود، موجب نصف دیه کام

دیه ترک خوردن هریک از استخوانهای ترقوه، سی ودو هزارم، دیه موضحه آن، بیست و پـنج هـزارم، دیـه دررفتگـی  -۶۵۷ماده 
  .آن، بیست هزارم و دیه سوراخ شدن آن، ده هزارم دیه کامل است
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 مبحث سیزدهم ـ دیه ازاله بکارت و افضاء 

ربت یا به هر وسیله دیگری و بـدون رضـایت صـورت گرفتـه باشـد موجـب ضـمان هرگاه ازاله بکارت غیرهمسر با مقا -۶۵۸ماده 
  .مهرالمثل است

  .هرگاه ازاله بکارت با مقاربت و با رضایت انجام گرفته باشد چیزی ثابت نیست -۱تبصره 

  .رضایت دختر نابالغ یا مجنون یا مکَرهی که رضایت واقعی به زنا نداشته در حکم عدم رضایت است -۲تبصره 

هرگاه به همراه ازاله بکارت جنایت دیگری نیز به وجود آید مانند آنکه مثانه آسیب دیده و شـخص نتوانـد ادرار خـود را  -۶۵۹ماده 
  .ضبط کند، جنایت مزبور حسب مورد دیه یا ارش جداگانه دارد

  :افضای همسر به ترتیب ذیل موجب ضمان است -۶۶۰ماده 

  .به سببی غیر از مقاربت باشد، دیه کامل زن باید پرداخت شود هرگاه همسر، بالغ و افضاء -الف

هرگاه همسر، نابالغ و افضاء به سبب مقاربت جنسی باشد عالوه بر تمام مهر و دیه کامل زن، نفقه نیز تا زمان وفات یکـی از  -ب
  .زوجین بر عهده زوج است هر چند او را طالق داده باشد

  .ن دو مجرای بول و حیض یا حیض و غائط استافضاء عبارت از یکی شد –تبصره 

 دیه اندام تناسلی و بیضه  –مبحث چهاردهم 

قطع و از بین بردن اندام تناسلی مرد تا ختنه گاه و یا بیشتر از آن، موجب دیه کامل اسـت و در کمتـر از ختنـه گـاه بـه  -۶۶۱ماده 
  .شود مینسبت ختنه گاه محاسبه و به همان نسبت دیه پرداخت 

در این حکم تفاوتی بین اندام کودک، جوان، پیر، عقیم و شخصی که دارای بیضه سالم یا معیوب یا فاقد بیضه اسـت،  -۱بصره ت
  .وجود ندارد

هرگاه با یک ضربه تا ختنه گاه از بین برود و س س مرتکب یا شخص دیگری باقیمانده یا قسمتی دیگر از اندام تناسلی  -۲تبصره 
  .سبت به ختنه گاه، دیه کامل و در مقدار بیشتر، ارش ثابت استرا از بین ببرد، ن

هرگاه قسمتی از ختنه گاه را شخصی و قسمت دیگـر از ختنـه گـاه را شـخص دیگـری قطـع کنـد، هریـک بـه نسـبت  -۳تبصره 
ری باقیمانـده ند و چنانچه شخصی قسمتی از ختنه گاه را قطع کنـد و دیگـباش میمساحتی که از ختنه گاه قطع کرده اند، ضامن 

ختنه گاه را به انضمام تمام یا قسمتی از اندام تناسلی قطع کند، نسبت به جنایت اول، دیه به مقدار مساحت قطع شده از ختنه گاه 
  .و نسبت به جنایت دوم، ارش مقدار قطع شده از اندام تناسلی ثابت است
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کردن اندام سالم موجب دوسـوم دیـه کامـل اسـت لکـن در  قطع اندام تناسلی فلج، موجب یک سوم دیه کامل و فلج -۶۶۲ماده 
قطع اندام عّنین ثلث دیه کامل ثابت استهتبصره ـ قطع قسمتی از اندام فلج به نسبت تمام اندام تناسـلی، خـواه قسـمت مقطـوع 

  .ختنه گاه باشد خواه غیر آن دیه دارد

، موجـب نصـف دیـه کامـل زن اسـت و قطـع و از بـین بـردن قطع و از بین بردن هر یک از دو طرف اندام تناسلی زن -۶۶۳ماده 
در این حکم فرقی میان باکره و غیرباکره، خردسال و بزرگسـال سـالم و معیـوب از قبیـل  .بخشی از آن، به همان نسبت دیه دارد

  .رتقاء و قرناء نیست

  :افضای غیرهمسر، بهترتیب ذیل موجب ضمان است -۶۶۴ماده 

الغ یا مکَره بوده و افضاء به سبب مقاربت باشد، عالوه بـر مهرالمثـل و دیـه کامـل زن، درصـورت ازالـه هرگاه افضاءشده ناب -الف
بکارت، ارش البکاره نیز ثابت خواهد بود و اگر افضاء به غیرمقاربت باشد، دیه کامل زن و درصورت ازالـه بکـارت، مهرالمثـل نیـز 

  .ثابت است

 .طریق مقاربت انجام گرفته باشد، تنها پرداخت دیه کامل زن ثابت خواهد بودهرگاه افضاء با رضایت زن بالغ و از  -ب

  .دباش میافضای ناشی از وطی به شبهه عالوه بر مهرالمثل و دیه، درصورت ازاله بکارت، موجب ارش البکاره نیز  -پ

  .ثلث دیه داردقطع دو بیضه یکباره دیه کامل و قطع بیضه چپ، دو ثلث دیه و قطع بیضه راست،  -۶۶۵ماده 

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

دیه ورم کردن یک بیضه، دودهم دیه کامل است و اگر تورم مانع راه رفتن مفید شود دیه آن هشـت دهـم دیـه کامـل  -۶۶۶ماده 
  .است

ردانه خنثای ملحق به مرد، موجب دیه کامل استه قطـع بیضـه هـا یـا انـدام تناسـلی قطع بیضه ها یا اندام تناسلی م -۶۶۷ماده 
  .مردانه خنثای مشکل یا ملحق به زن، موجب ارش است

  .از بین بردن عانه مرد یا زن، موجب ارش است -۶۶۸ماده 

 مبحث پانزدهم ـ دیه پستان 

دیه کامل زن و از بین بردن مقداری از آن به همان نسـبت  قطع و از بین بردن هریک از دو پستان زن، موجب نصف -۶۶۹ماده 
موجب دیه است و اگر همراه با از بین رفتن تمام یا بخشی از پستان مقداری از پوست یـا گوشـت اطـراف آن هـم از بـین بـرود یـا 

  .موجب جنایت دیگری گردد، عالوه بر دیه پستان، دیه یا ارش جنایت مزبور نیز باید پرداخت شود
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در قطع کردن شیر پستان زن یا از بین بردن قدرت تولید شیر یا متعذر کردن خروج شیر از پستان و یا ایجاد هر نقـص  -۶۷۰ه ماد
  .دیگری در آن، ارش ثابت است

 قواعد عمومی دیه منافع  -فصل چهارم

ن مرتکب و مجنٌی علیه در زوال منفعت ادله اثبات دیه منافع، همان ادله اثبات دیه اعضاء استه در موارد اختالف میا -۶۷۱ماده 
یا نقصان آن، چنانچه از طریق اختبار و آزمایش، اقرار، بینه، علم قاضی یا قول کارشناس مورد وثوق، زوال یا نقصان منفعت ثابت 

چنانچـه  نشود در صورت تحقق لوث، مجنٌی علیه می تواند با قسامه به نحوی که در دیه اعضاء مقـرر اسـت، دیـه را ثابـت کنـد و
  .و نیازی به قسامه نیست شود مینسبت به بازگشت منفعت زائل یا ناقص شده اختالف باشد دیه با یک سوگند مجنٌی علیه ثابت 

در مواردی که نظر کارشناسی بازگشت منفعت زائل یا ناقص شده در مدت معینی باشد چنانچـه مجنـٌی علیـه قبـل از  -۶۷۲ماده 
  .شود میثابت مدت تعیین شده فوت کند دیه 

هرگاه جنایتی که موجب زوال یکی از منافع شده است، سرایت کند و سبب مرگ مجنٌی علیه شود دیه منفعت در دیـه  -۶۷۳ماده 
  .و تنها دیه نفس قابل مطالبه است کند مینفس تداخل 

ین گردیده، عضـوی کـه منفعـت، هرگاه در مهلتی که به طریق معتبری برای بازگشت منفعت زائل یا ناقص شده، تعی -۶۷۴ماده 
قائم به آن است از بین برود، به عنوان مثال چشمی که بینایی آن به طور موقت از بین رفته است از حدقه بیرون بیایـد، مرتکـب، 
فقط ضامن ارش زوال موقت آن منفعت است و چنانچه از بین رفتن آن عضو به سبب جنایت شـخص دیگـر باشـد مرتکـب دوم، 

  .دباش میل آن عضو ضامن دیه کام

 فصل پنجم ـ دیه مقرر منافع 

 دیه عقل  -مبحث اول

زائل کردن عقل موجب دیه کامل و ایجاد نقص در آن موجب ارش است، خواه جنایت در اثر ایراد ضـربه و جراحـت و  -۶۷۵ماده 
  .خواه ترساندن و مانند آن باشد

  .ارش ثابت استدر صورتی که مجنٌی علیه دچار جنون ادواری شود  -تبصره

  .در زوال و نقصان حافظه و نیز اختالل روانی در صورتی که به حد جنون نرسد ارش ثابت است -۶۷۶ماده 

جنایتی که موجب زوال عقل یا کمشدن آن شود هرچند عمدی باشد حسب مورد، موجب دیه یا ارش است و مرتکـب  -۶۷۷ماده 
  .شود میقصاص ن

ای مانند شکستن سر یا صورت، عقل زائل شود یا نقصان یابد، هریـک دیـه یـا ارش جـداگانهای هرگاه در اثر صدمه  -۶۷۸ماده 
  .دارد
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  .شود میهرگاه در اثر جنایتی عقل زائل گردد و پس از دریافت دیه کامل عقل برگردد، دیه مسترد و ارش پرداخت  -۶۷۹ماده 

اغماء بـرود، چنانچـه منتهـی بـه فـوت او گـردد، دیـه نفـس ثابـت هرگاه در اثر جنایتی مجنٌی علیه بیهوش شود و به  -۶۸۰ماده 
و چنانچه عـوارض و آسـیبهای دیگـری نیـز  شود میو چنانچه به هوش آید، نسبت به زمانی که بیهوش بوده، ارش ثابت  شود می

  .بهوجود آید، دیه یا ارش عوارض مزبور نیز باید پرداخت شود

بیهوشی و مانند آن است از جهت احکام مربوط به قصاص و دیه، جنایت بـر شـخص  جنایت بر کسی که در اغماء یا -۶۸۱ماده 
  .شود میهوشیار محسوب 

 دیه شنوایی  –مبحث دوم 

از بین بردن شنوایی هر دو گوش دیه کامل و از بین بردن شنوایی یک گوش نصف دیه کامل دارد هرچند شـنوایی دو  -۶۸۲ماده 
  .گوش به یک اندازه نباشد

  .از بین بردن شنوایی گوش شنوای شخصی که یکی از گوشهای او نمیشنود، موجب نصف دیه کامل است -۶۸۳ماده 

  .کاهش شنوایی درصورتی که مقدار آن قابل تشخیص باشد به همان نسبت دیه دارد -۶۸۴ماده 

نقصان یابد هریک از جنایتها، دیـه یـا  هرگاه با قطع یا از بین بردن گوش و یا هر جنایت دیگری شنوایی از بین برود یا -۶۸۵ماده 
  .ارش جداگانه دارد

هرگاه در اثر جنایتی در مجرای شنوایی، نقص دائمی ایجاد شود به نحوی که به طور کامل مانع شـنیدن گـردد، دیـه  -۶۸۶ماده 
  .شود میشنوایی ثابت است و درصورتی که نقص موقتی باشد ارش تعیین 

ان سخن گفتن او فرا نرسیده است در اثر کرشدن نتواند سخن بگوید و یا کـودکی کـه تـازه زمـان هرگاه کودکی که زم -۶۸۷ماده 
سخن گفتن او فرا رسیده است در اثر کر شدن نتواند کلمات دیگر را یاد گیرد و بر زبان آورد، عالوه بـر دیـه شـنوایی، دیـه یـا ارش 

  .شود میزوال یا نقص گفتار نیز، حسب مورد ثابت 

  .هرگاه در اثر جنایتی حس شنوایی و گویایی، هر دو از بین برود، هرکدام یک دیه کامل دارد -۶۸۸ماده 

 دیه بینایی  –مبحث سوم 

  .از بین بردن بینایی هر دو چشم دیه کامل و از بین بردن بینایی یک چشم نصف دیه کامل دارد -۶۸۹ماده 

هستند هرچند میزان بینایی آنها متفاوت باشد یا از جهات دیگر ماننـد چشمهایی که بینایی دارند در حکم مذکور یکسان  -تبصره
  .شب کوری و منحرف بودن با هم تفاوت داشته باشند
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کاهش بینایی، درصورتی که مقدار آن قابل تشخیص باشد به همان نسبت دیه دارد و چنانچه قابل تشخیص نباشـد،  -۶۹۰ماده 
  .موجب ارش است

بینایی چشم کسی که فقط یک چشم بینا دارد و چشم دیگرش نابینای مادرزادی بـوده و یـا در اثـر علـل از بین بردن  -۶۹۱ماده 
غیرجنایی از بین رفته باشد، موجب دیه کامل است لکن اگر چشم دیگرش را در اثر قصاص یـا جنـایتی کـه اسـتحقاق دیـه آن را 

  .دباش میداشته است، از دست داده باشد، دیه چشم بینا، نصف دیه کامل 

از بین بردن یا بیرون آوردن چشم از حدقه فقط یک دیه دارد و از بین رفتن بینایی، دیه دیگری ندارد لکن اگـر در اثـر  -۶۹۲ماده 
  .صدمه دیگری مانند شکستن سر، بینایی نیز از بین برود یا نقصان یابد، هرکدام حسب مورد دیه یا ارش جداگانه دارد

  دیه بویایی –مبحث چهارم 

  .از بین بردن کامل بویایی، موجب دیه کامل است و از بین بردن قسمتی از آن، ارش دارد -۶۹۳ماده 

  .اگر در اثر جنایت، بویایی یکی از دوسوراخ بینی به طور کامل از بین برود نصف دیه کامل دارد –تبصره 

یایی نیز از بین برود یا نقصان یابد هر جنایت، دیـه یـا ارش هرگاه در اثر بریدن یا از بین بردن بینی یا جنایت دیگری بو -۶۹۴ماده 
  .جداگانه دارد

 دیه چشایی  –مبحث پنجم 

  .از بین بردن حس چشایی و نقصان آن، موجب ارش است -۶۹۵ماده 

از زبـان،  و اگر با قطع بخشی شود میهرگاه با قطع تمام زبان، حس چشایی از بین برود، فقط دیه قطع زبان پرداخت  -۶۹۶ماده 
چشایی از بین برود یا نقصان یابد، درصورتی که چشایی از بین رفته مربوط به همان قسمت زبان باشد، هرکدام از ارش چشـایی و 
دیه زبان که بیشتر باشد، باید پرداخت شود و اگر چشایی از بین رفته مربوط به همان قسمت از زبان نباشـد، ارش چشـایی و دیـه 

و  شـود میپرداخت شود مگر اینکه از دیه کامل بیشتر باشد که در این صورت فقط به میزان دیه کامل پرداخت زبان جداگانه باید 
  .دگرد میاگر با جنایت بر غیر زبان، چشایی از بین برود یا نقصان پیدا کند، دیه یا ارش آن جنایت بر ارش چشایی افزوده 

 دیه صوت و گویایی  –مبحث ششم 

بردن صوت به طور کامل به گونه ای که شخص نتواند صدایش را آشکار کند، دیه کامل دارد گرچـه بتوانـد بـا از بین  -۶۹۷ماده 
  .اخفات و آهسته صدایش را برساند

از بین بردن گویایی به طور کامل و بدون قطع زبان، دیه کامل و از بین بردن قدرت ادای برخـی از حـروف بـه همـان  -۶۹۸ماده 
  .نسبت دیه دارد
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بصره ـ شخصی که دارای لکنت زبان است و یا به کندی یا تندی سخن میگوید یا برخی از حروف را نمی توانـد تلفـظ کنـد، گویـا ت
ماننـد اینکـه از  .شـود میو دیه از بین بردن ادای هر حرف با توجه به تعداد حروف زبان تکلم مجنٌی علیه تعیین  شود میمحسوب 

  .فارسی زبان، یک سی ودوم دیه کامل استبین بردن قدرت ادای یک حرف شخص 

جنایتی که موجب پیدایش عیبی در گفتار یا ادای حروف گردد و یـا عیـب موجـود در آن را تشـدید کنـد، موجـب ارش  -۶۹۹ماده 
  .است

« ر»رف ، حـ«ل»جنایتی که باعث شود مجنٌی علیه حرفی را به جای حرف دیگر اداء نماید، مانند آنکه به جای حـرف  -۷۰۰ماده 
  .تلفظ نماید اگر عرفًا عیب تلقی شود، موجب ارش است

جنایتی که موجب عیبی در صوت مانند کاهش طنین صدا، گرفتگی آن و یا صحبت کردن از طریق بینی شود، ارش  -۷۰۱ماده 
  .دارد

  .از بین رفتن صوت بعضی از حروف، موجب ارش است -۷۰۲ماده 

  .شود میه بر زوال صوت، موجب زوال نطق نیز گردد، دو دیه ثابت درصورتی که جنایت، عالو -۷۰۳ماده 

 دیه سایر منافع  –مبحث هفتم 

جنایتی که به طور دائم موجب سلس و ریزش ادرار گردد، دیه کامل دارد و جنایتی که موجب ریـزش غیردائمـی ادرار  -۷۰۴ماده 
  .گردد، موجب ارش است

  .م مدفوع یا ادرار شود، دیه کامل داردجنایتی که موجب عدم ضبط دائ -۷۰۵ماده 

  .از بین بردن قدرت انزال یا تولید مثل مرد یا بارداری زن و یا از بین بردن لذت مقاربت زن یا مرد موجب ارش است -۷۰۶ماده 

  .از بین بردن کامل قدرت مقاربت، موجب دیه کامل است -۷۰۷ماده 

حواس یا منافع دیگر مانند المسه، خـواب و عـادت ماهانـه و نیـز بـه وجـود آوردن  از بین بردن یا نقص دائم یا موقت -۷۰۸ماده 
  .امراضی مانند لرزش، تشنگی، گرسنگی، ترس و غش، موجب ارش است

 فصل ششم ـ دیه جراحات 

  :جراحات سر و صورت و دیه آنها به ترتیب ذیل است -۷۰۹ماده 

 یک صدم دیه کامل حارصه: خراش پوست بدون آنکه خون جاری شود،  -الف

 دامیه: جراحتی که اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان کم یا زیاد خون باشد، دوصدم دیه کامل  -ب

http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com


1392مصوب سال  (مکتاب اول تا چهار) مجازات اسالیمقاونن   
 

109 
 

 متالحمه: جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد، سه صدم دیه کامل  -پ

 برسد، چهارصدم دیه کامل سمحاق: جراحتی که به پوست نازک روی استخوان  -ت

 موضحه: جراحتی که پوست نازک روی استخوان را کنار بزند و استخوان را آشکار کند، پنج صدم دیه کامل  -ث

 هاشمه: جنایتی که موجب شکستگی استخوان شود گرچه جراحتی را تولید نکند، ده صدم دیه کامل  -ج

له: جنایتی که درمان آن جز با جابه جا  -چ  کردن استخوان میسر نباشد، پانزده صدم دیه کامل ُمَنقَّ

 مأمومه: جراحتی که به کیسه مغز برسد، یک سوم دیه کامل  -ح

  .دباش میدامغه: صدمه یا جراحتی که کیسه مغز را پاره کند، که عالوه بر دیه مأمومه، موجب ارش پاره شدن کیسه مغز نیز  -خ

داخل دهان، در غیر مواردی که برای آن دیه معین شده است، در حکم جراحات سر جراحات گوش، بینی، لب، زبان و  – ۱تبصره 
  .و صورت است

  .مالک دیه در جراحتهای مذکور، مقدار نفوذ جراحت بوده و طول و عرض آن تأثیری در میزان دیه ندارد – ۲تبصره 

بیستم دیه کامل و اگر به نحـوی باشـد کـه داخـل جنایت بر گونه درصورتیکه داخل دهان را نمایان نسازد، موجب یک  – ۳تبصره 
دهان را نمایان سازد، موجب یک پنجم دیه کامل استه در ایـن مـورد چنانچـه پـس از بهبـودی جراحـت، اثـر و عیـب فاحشـی، 

  .درصورت باقی بماند، عالوه بر آن، یک بیستم دیه دیگر نیز باید پرداخت شود

ز التیام، اثری از خود بر جای بگذارد، عالوه بر دیه موضحه، یک هشتادم دیه کامل هرگاه جنایت موضحه صورت بعد ا – ۴تبصره 
نیز ثابت است و هرگاه جنایت در حد موضحه نبوده و بعد از التیام اثری از آن باقی بماند، عالوه بر دیه جنایت، یکصدم دیه کامـل 

  .ت صدم دیه کامل استنیز ثابت است و چنانچه جنایت، شکافی درصورت ایجاد کند دیه آن هش

ایـن قـانون در غیـر سـر و صـورت واقـع شـود،  (۷۰۹)هرگاه یکی از جراحتهای مـذکور در بنـدهای)الف(تا)ث( مـاده -۷۱۰ماده 
و اگـر آن عضـو دارای  شـود میدرصورتی که آن عضو دارای دیه معین باشد، دیه به حساب نسبتهای فوق از دیه آن عضو تعیین 

  .ابت استدیه معین نباشد، ارش ث

  .ـ جراحات وارده به گردن، در حکم جراحات بدن است۱تبصره 

این قانون با یک ضربه به وجود آمده باشد کـه از حیـث عمـق متعـدد ( ۷۰۹ـ هرگاه هریک از جراحتهای مذکور در ماده) ۲تبصره
د مانند اینکه با یک ضربه حارصه و دیه جراحت بیشتر را دارد لکن اگر با چند ضربه ایجاد شو شود میباشد یک جراحت محسوب 

ایجاد شود و با ضربه دیگر آن جراحت به موضحه مبدل شود برای هر جراحت، دیـه مسـتقل ثابـت اسـت، خـواه مرتکـب هـر دو 
  .جنایت یک نفر خواه دو نفر باشد
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از شـکم، سـینه، پشـت و  جائفه جراحتی است که با وارد کردن هر نوع وسیله و از هر جهت به درون بدن انسان اعـم -۷۱۱ماده 
و موجب یکسوم دیه کامل استه درصورتی که وسیله مزبور از یک طرف وارد و از طرف دیگر خـارج گـردد، دو  شود میپهلو ایجاد 

  .شود میجراحت جائفه محسوب 

ارش آن نیـز محاسـبه هرگاه در جائفه به اعضای درونی بدن آسیب برسد و یا از بین برود، عـالوه بـر دیـه جائفـه، دیـه یـا  –تبصره 
  .شود می

هرگاه نیزه یا گلوله و مانند آن عالوه بر ایجاد جراحت موضحه یا هاشمه و یا منقله به داخل بدن مانند حلـق و گلـو یـا  -۷۱۲ماده 
  .شود میسینه فرو رود، دو جراحت محسوب و عالوه بر دیه موضحه یا هاشمه و منقله، دیه جراحت جائفه نیز ثابت 

دیـه آن در مـرد یکـدهم  شود مینافذه جراحتی است که با فرو رفتن وسیله ای مانند نیزه یا گلوله در دست یا پا ایجاد  -۷۱۳ماده 
  .شود میدیه کامل است و در زن ارش ثابت 

ه حکم مذکور در این ماده نسبت به اعضائی است که دیه آن عضو بیشتر از یکدهم دیه کامل باشد، در عضوی کـه دیـ – ۱تبصره 
  .آن مساوی یا کمتر از یکدهم دیه کامل باشد، ارش ثابت است مانند اینکه گلوله در بند انگشت فرو رود

  .شود میهرگاه شیئی که جراحت نافذه را بهوجود آورده است از طرف دیگر خارج گردد، دو جراحت نافذه محسوب  – ۲تبصره 

  :، به شرح ذیل استشود میدیه صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست  -۷۱۴ماده 

 سیاه شدن پوست صورت، شش هزارم، کبود شدن آن، سه هزارم و سرخ شدن آن، یک ونیم هزارم دیه کامل  -الف

 تغییر رنگ پوست سایر اعضاء، حسب مورد نصف مقادیر مذکور در بند)الف(  -ب

سته همچنین فرقی بـین تغییـر رنـگ تمـام یـا در حکم مذکور فرقی بین اینکه عضو دارای دیه مقدر باشد یا نباشد، نی -۱تبصره 
 .دباش میقسمتی از عضو و نیز بقاء یا زوال اثر آن ن

  .در تغییر رنگ پوست سر، ارش ثابت است -۲تبصره 

صدمه ای که موجب تورم بدن، سر یا صورت گردد، ارش دارد و چنانچه عالوه بر تورم موجب تغییر رنگ پوسـت نیـز  -۷۱۵ماده 
  .شود میدیه و ارش تغییر رنگ به آن افزوده  گردد، حسب مورد

 دیه جنین  –فصل هفتم 

  :دیه سقط جنین به ترتیب ذیل است -۷۱۶ماده 

 نطفه ای که در رحم مستقر شده است، دوصدم دیه کامل  -الف

 علقه که در آن جنین به صورت خون بسته در میآید، چهارصدم دیه کامل  -ب

http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com


1392مصوب سال  (مکتاب اول تا چهار) مجازات اسالیمقاونن   
 

111 
 

 توده گوشتی در میآید، ششصدم دیه کامل  مضغه که در آن جنین به صورت -پ

 عظام که در آن جنین به صورت استخوان درآمده لکن هنوز گوشت روییده نشده است، هشتصدم دیه کامل  -ت

 جنینی که گوشت و استخوانبندی آن تمام شده ولی روح در آن دمیده نشده است یک دهم دیه کامل  -ث

است اگر پسر باشد، دیه کامل و اگر دختر باشد نصف آن و اگر مشتبه باشد، سه چهارم دیه جنینی که روح در آن دمیده شده  -ج
 دیه کامل 

هرگاه در اثر جنایت وارد بر مادر، جنین از بین برود، عـالوه بـر دیـه یـا ارش جنایـت بـر مـادر، دیـه جنـین نیـز در هـر  -۷۱۷ماده 
  .شود میمرحلهای از رشد که باشد پرداخت 

زنی جنین خود را، در هر مرحله ای که باشد، به عمد، شبه عمد یا خطاء از بین ببرد، دیه جنـین، حسـب مـورد  هرگاه -۷۱۸ماده 
  .شود میتوسط مرتکب یا عاقله او پرداخت 

  .شود میهرگاه جنینی که بقای آن برای مادر خطر جانی دارد به منظور حفظ نفس مادر سقط شود، دیه ثابت ن –تبصره 

  .ه چند جنین در یک رحم باشند سقط هریک از آنها، دیه جداگانه داردهرگا -۷۱۹ماده 

دیه اعضاء و دیگر صدمات وارد بر جنین در مرحلهای که استخوان بندی آن کامل شده ولی روح در آن دمیـده نشـده  -۷۲۰ماده 
و  شود میجنین، دیه محاسبه  د و بعد از دمیده شدن روح، حسب جنسیتگرد میاست به نسبت دیه جنین در این مرحله محاسبه 

  .شود میچنانچه بر اثر همان جنایت جنین از بین برود، فقط دیه جنین پرداخت 

هرگاه در اثر جنایت و یا صدمه، چیزی از زن سقط شود که به تشخیص کارشناس مورد وثوق، منشأ انسان بـودن آن  -۷۲۱ماده 
  .شود میدمه ای بر مادر وارد گردد، حسب مورد دیه یا ارش تعیین ثابت نگردد، دیه و ارش ندارد لکن اگر در اثر آن، ص

 دیه جنایت بر میت  –فصل هشتم 

دیه جنایت بر میت، یک دهم دیه کامل انسان زنده است مانند جداکردن سر از بدن میت کـه یـک دهـم دیـه و جـدا  -۷۲۲ماده 
ت، یکصـدم دیـه کامـل دارده دیـه جراحـات وارده بـه کردن یک دست، یک بیستم دیه و هر دو دست، یک دهم دیه و یک انگشـ

  .شود میسروصورت و سایر اعضاء و جوارح میت به همین نسبت محاسبه 

دیه جنایت بر میت به ارث نمیرسد بلکه متعلق به خود میت است کـه درصـورت مـدیون بـودن وی و عـدم کفایـت ترکـه،  –تبصره 
 .شود میبرای او در امور خیر صرف  د و درغیر این صورتگرد میصرف پرداخت بدهی او 

هرگاه آسیب وارده بر میت، دیه مقدر نداشته باشد، یک دهم ارش چنین جنـایتی نسـبت بـه انسـان زنـده محاسـبه و  -۷۲۳ماده 
 .دگرد میپرداخت 
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 .قطع اعضای میت برای پیوند به دیگری درصورتی که با وصیت او باشد، دیه ندارد -۷۲۴ماده 

ایت بر میت حاّل است مگر اینکه مرتکب نتواند فورًا آن را پرداخت کند که در این صورت به او مهلـت مناسـب دیه جن -۷۲۵ماده 
  .شود میداده 

 .شود میدیه جنایت بر میت خواه عمدی باشد یا خطائی توسط خود مرتکب پرداخت  -۷۲۶ماده 

را هتک نماید، عالوه بر پرداخت دیه یا ارش جنایـت،  هرگاه شخصی به طور عمدی، جنایتی بر میت وارد سازد یا وی -۷۲۷ماده 
 .شود میبه سی و یک تا هفتاد و چهارضربه شالق تعزیری درجه شش محکوم 

، قانون مجازات اسـالمی ۷/۳/۱۳۵۲، قانون مجازات عمومی مصوب ۷/۱۱/۱۳۰۴قانون مجازات عمومی مصوب  -۷۲۸ماده 
، (۷۲۶، )(۶۲۹، )(۶۲۸، )(۶۲۷، )(۶۲۶، )(۶۲۵، مـواد)۸/۵/۱۳۷۰، قـانون مجـازات اسـالمی مصـوب ۱۸/۵/۱۳۶۲مصوب 

، قـانون اقـدامات ۲/۳/۱۳۷۵مصـوب « ی بازدارنـدههـا مجازاتتعزیرات و »کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی (۷۲۸) و( ۷۲۷)
قـات و اصـالحات و الحا ۲۶/۷/۱۳۶۶و قانون تعریف محکومیتهای مؤثر در قوانین جزائی مصوب ۱۲/۲/۱۳۳۹تأمینی مصوب 

 .دگرد میء شدن این قانون نس  االجرا الزمبعدی آنها درصورت عدم نس  در سایر قوانین قبلی و سایر قوانین مغایر از تاری  

قانون فوق مشتمل بر هفتصد و بیست و هشت ماده در جلسه مورخ اول اردیبهشت ماه یکهـزار و سیصـد و نـود و دو کمیسـیون 
قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با ( ۸۵طبق اصل هشتاد و پنجم)قضائی و حقوقی مجلس شورای اسالمی 

  .به تأیید شورای نگهبان رسید ۱۱/۲/۱۳۹۲اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاری  

 

 

 

 

  → برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←
 → برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←

 → برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←
  → برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید  ←
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