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 1392قانون مجازات اسالمی مصوب 
 کلیات -اولکتاب 

 مواد عمومی -بخش اول

 تعاریف -فصل اول
تأمینی و تربیتی، و تعزیرات، اقدامات ت های حدود، قصاص، دیا مجازات می مشتمل بر جرایم والاس مجازات  قانون -1ماده 

 .شرایط و موانع مسؤولیت کیفری و قواعد حاکم بر آنها است

 .تعیین شده است جرم محسوب می شود مجازات  اری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آنرفتهر  -2ماده 

 انین جزایی در مکاناجرای قو قلمرو  -فصل دوم
خاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسالمی ایران مرتکب اش ان درباره کلیهر یقوانین جزایی ا -3ماده 

 .ل می شود مگر آن که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشدجرم شوند اعما

ان ایر  هوری اسالمیجمر جرم واقع شده د قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم هرگاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در -4ماده 
 .است

از جرایم زیر یا جرایم مقرر در قوانین خاص هر شخص ایرانی یا غیرایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی    -5ماده  
 دوراه رسیدگی به این جرایم در خارج از ایران به صو هرگ می شود مجازات ی ایران محاکمه وگردد، طبق قوانین جمهوری اسالم

محاسبه های تعزیری، میزان محکومیت اجراء شده را  مجازات محکومیت و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیینم حک
 :می کند

 اناقدام علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت ارضی یا استقالل جمهوری اسالمی ایر  -الف

 استفاده از آنیا هبری جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دست خط مقام ر  -ب

دگان مجلس شورای جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دست خط رسمی رییس جمهور، رییس قوه قضاییه، رییس و نماین -پ
ان، رییس و اعضای مجمع ضای شورای نگهباسالمی، رییس مجلس خبرگان، رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، اع

 .یس جمهور یا استفاده از آنهاریاونان تشخیص مصلحت نظام، وزرا یا مع
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 .قانونی و یا استفاده از آنهاجعل آراء مراجع قضایی یا اجرائیه های صادره از این مراجع یا سایر مراجع  -ت

خزانه و اوراق مشارکت صادر شده یا تضمین شده از  جعل اسکناس رایج یا اسناد تعهدآور بانکی ایران و همچنین جعل اسناد -ث
 .تهیه یا ترویج سکه قلب در مورد مسکوکات رایج داخل دولت یا طرف

از قلمرو حاکمیت ایران یرانی که در رابطه با شغل و وظیفه خود در خارج به جرایم مستخدمان دولت اعم از ایرانی یا غیر ا -6ماده 
سیاسی برخوردارند طبق قوانین   تیاز مصون موران سیاسی و کنسولی و دیگر وابستگان دولت ایران کهمرتکب شده اند و به جرایم مأ

 .جمهوری اسالمی ایران رسیدگی می شود

ج از کشور مرتکب جرمی شود، در صورتی که در ایران وق هر یک از اتباع ایران در خارعالوه بر موارد مذکور در مواد ف -7ماده 
 :می شود مشروط بر این که ت مجازا مه وان اعاده گردد، طبق قوانین جمهوری اسالمی ایران محاکیافت و یا به ایر 

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

ی از جرایم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت جرم ارتکاب در صورتی که -ب
 .باشد کاًل یا بعضًا درباره او اجراء نشده مجازات  محکومیت،

 .یا سقوط آن نباشد مجازات  قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرایق طب -پ

ذکور در انی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی به جز جرایم مص غیرایر هرگاه شخ -8ماده 
یی جمهوری اسالمی ایران به جرم او رسیدگی می شود، بق قوانین جزااعاده گردد، ط مواد قبل شود و در ایران یافت و یا به ایران

 :مشروط بر این که

ه کاًل یا بعضًا دربار  مجازات  ، محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت،عزیر در محل وقوع جرممتهم در جرایم موجب ت -الف
 .داو اجراء نشده باش

 .اسالمی ایران و قانون محل وقوع، جرم باشدب قانون جمهوری جب تعزیر به موجورفتار ارتکابی در جرایم م -ب

ی یافت شود در همان کشور دنامه ها و مقررات بین المللی در هر کشور مرتکب جرایمی که به موجب قانون خاص یا عه -9ماده 
 .می گردد مجازات  محاکمه و یران یافت شود طبق قوانین جزایی جمهوری اسالمی ایرانمحاکمه می شود، اگر در ا
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 قلمرو اجرای قوانین جزایی در زمان -فصل سوم
ی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده ینی و تربیتو اقدام تأم مجازات در مقررات و نظامات دولتی -10ماده 

اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم   ای مجازات مؤخر بهون  قانتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمی توان به موجب  است و مرتکب هیچ رف
یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به  مجازات  کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای

بق، به موجب قانون سااه هرگ .بق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر استحال مرتکب وضع شود، نسبت به جرایم سا
 :م االجراء، صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل می شودحکم قطعی الز 

ه نشود، حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در است به موجب قانون الحق جرم شناختاگر رفتاری که در گذشته جرم بوده  -الف
اجراء شده است هیچ گونه اثر کیفری   در موردی که حکم قبالً   در این موارد و همچنین  .باشد اجرای آن موقوف می شود  جریان اجراء

 .بر آن مترتب نیست

شروع به اجراء یا در حین ، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از جرمی به موجب قانون الحق، تخفیف یابد مجازات  اگر -ب
م، ز دادگاه صادرکننده حکمحکوم نیز می تواند ا .قانون جدید تقاضا کند ده حکم قطعی، اصالح آن را طبقاجراء از دادگاه صادرکنن

مقررات این بند در  .را تخفیف می دهد  لیقب مجازات دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون الحق،  .را تقاضا نماید مجازات  تخفیف
می یا سرپرست وی نیز در این صورت ولی  .است بزهکار اجراء می شود نیز جاریمورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال 

 .تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید واندت

ق، اعمال ا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون الحمقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و ب -تبصره
 .نمی شود

 :می شودضع قانون، فورًا اجراء ت به جرایم سابق بر وزیر نسب قوانین -11ماده 

 الت قضایی و صالحیتوط به تشکیقوانین مرب -الف

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

 شیوه دادرسیقوانین مربوط به  -پ

 قوانین مربوط به مرور زمان -ت

https://telegram.me/ekhtebar
https://instagram.com/ekhtebar
https://dadbazar.com/
https://ekhtebar.com


 

 

                 

www.ekhtebar.com 

92قانون مجازات اسالمی مصوب   

  4صفحه  

اه صادرکننده حکم قطعی ارسال باشد، پرونده برای بررسی به دادگحکم قطعی صادر شده  در صورتی که در مورد بند )ب( -تبصره
 .شودمی 

 ها و دادرسی کیفری مجازات قانونی بودن جرایم، -فصل چهارم
رایط و نها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شتربیتی و اجرای آ یا اقدام تأمینی و مجازات  حکم به -12ماده 

 .مقرر در آن باشدکیفیات 

از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه  اجرای آنها حسب مورد نباید یا اقدام تأمینی و تربیتی و اتاز مج حکم به -13ماده 
شد صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، در صورتی که از روی عمد یا تقصیر بامشخص شده است تجاوز کند و هرگونه 

 .می شودبران این صورت، خسارت از بیت المال ج جب مسؤولیت کیفری و مدنی است و در غیرحسب مورد مو

 ها مجازات -بخش دوم 

 های اصلی مجازات -فصل اول
 :است های مقرر در این قانون چهار قسم مجازات -14ماده 

 حد -الف •
 قصاص -ب  •
 دیه -پ  •
 تعزیر -ت  •

و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه ین رفتار چنانچه رابطه علیت ب -تبصره
 .( خواهد بود20تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق ماده ) اتاز مج اعمال

 .تیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده اسمجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیف حد -15ماده 

ح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال ت عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است که به شرلی جنایاصا مجازات قصاص  -16ماده  
 .دمی شو

منافع و یا  دیه اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و -17ماده 
 .ن مقرر می شودموجب قانوجنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به 

https://telegram.me/ekhtebar
https://instagram.com/ekhtebar
https://dadbazar.com/
https://ekhtebar.com


 

 

                 

www.ekhtebar.com 

92قانون مجازات اسالمی مصوب   

  5صفحه  

شرعـی یا  موجب قانون در موارد ارتکاب محرماتعنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به  ت که مشمولمجازاتی اس تعزیر -18ماده 
به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام جراء و مقررات مربوط  نوع، مقدار، کیفیت ا  .نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد

 :مورد توجه قرار می دهدقانونی، موارد زیر را زیری، با رعایت مقررات  دادگاه در صدور حکم تع .به موجب قانون تعیین می شود  تعزیر

 انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم -الف

 زیان بار آن ره نقض وظیفه و نتایجشیوه ارتکاب جرم، گست -ب

 رتکاب جرماقدامات مرتکب پس از ا -پ

 عی مرتکب و تأثیر تعزیر بر ویسوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتما -ت

باید مبتنی بر بندهای مقرر در قانون تعیین کند،   مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات  ادرهاه در حکم صچنانچه دادگ  -تبصره
د این عدم رعایت مفا  .مقرر قانونی را ذکر کند مجازات  حداقلونی، علت صدور حکم به بیش از این ماده و یا سایر جهات قان  مقرر در

 .شدانتظامی درجه چهار می با مجازات جبتبصره مو

 :های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود مجازات -19ماده 

 1درجه 

 بیش از بیست و پنج سالـ حبس 

 ریال (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ک میلیارد )بیش از ی جزای نقدیـ 

به دو میلیارد و هشتصد میلیون ریال  وزیرانهیات  25/12/1399د به موجب مصوبه مورخ بن رج در اینجزای نقدی مند 
 تعدیل شد (۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰)

 ـ مصادره کل اموال

 ـ انحالل شخص حقوقی

 2درجه 
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 حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سالـ 

                                      ریال(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰یک میلیارد )تا  ریال(۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰قدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون )ی نجزاـ 

هیات وزیران به یک میلیارد و پانصد میلیون ریال  25/12/1399موجب مصوبه مورخ  جزای نقدی مندرج در این بند به
 تعدیل شد (۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال )و هشتصد میلیون  ( تا دو میلیارد۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰)

 3درجه 

 ه سالده تا پانزد ـ حبس بیش از

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

( تا یک ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰لیارد ریال )هیات وزیران به یک می  25/12/1399جزای نقدی مندرج در این بند به موجب مصوبه مورخ  
 تعدیل شد (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰و نیم میلیارد ریال )

 4درجه 

 ـ 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)ـ 

( تا یک ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰وزیران به پانصد میلیون ریال )ات  هی  25/12/1399به موجب مصوبه مورخ    بند  این  مندرج در  جزای نقدی
 تعدیل شد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰میلیارد ریال )

 ی و عمومیـ انفصال دائم از خدمات دولت

 5درجه 

 حبس بیش از دو تا پنج سال ـ

                                    ریال(۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰)هشتاد میلیون ال تا یکصد و یر(۸۰.۰۰۰.۰۰۰جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون )ـ 
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یون ریال هیات وزیران به دویست و چهل میل 1399/ 25/12جزای نقدی مندرج در این بند به موجب مصوبه مورخ 
 ریال تعدیل شد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰( تا پانصد میلیون ریال)۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰)

 پنج تا پانزده سال ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از

 ـ ممنوعیت دایم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی

 فزایش سرمایه برای اشخاص حقوقیـ ممنوعیت دایم از دعوت عمومی برای ا

 6جه ر د

 ـ حبس بیش از شش ماه تا دو سال

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

( تا ۶۰.۰۰۰.۰۰۰هیات وزیران به شصت میلیون ریال ) 25/12/1399جزای نقدی مندرج در این بند به موجب مصوبه مورخ 
 تعدیل شد (۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰یال)و چهل میلیون ردویست 

 نه ضربه در جرایم منافی عفتتا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و  سی و یک ـ شالق از

 ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال

 ـ انتشار حکم قطعی در رسانه ها

 حقوقی حداکثر تا مدت پنج سالبرای اشخاص  ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی

 کثر تا مدت پنج سالبرای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حدای ـ ممنوعیت از دعوت عموم

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

 7درجه 

 ـ حبس از نود و یک روز تا شش ماه
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                                             ریال( ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ریال تا بیست میلیون )( ۱۰.۰۰۰.۰۰۰)ز ده میلیون جزای نقدی بیش اـ 

تا شصت   (۳۰.۰۰۰.۰۰۰هیات وزیران به سی میلیون ریال )  25/12/1399جزای نقدی مندرج در این بند به موجب مصوبه مورخ  
 ( تعدیل شد۶۰.۰۰۰.۰۰۰ال )میلیون ری

 هسی ضربتا ز یازده ـ شالق ا

 ـ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه

 8درجه 

 ـ حبس تا سه ماه

  ریال(۱۰.۰۰۰.۰۰۰)جزای نقدی تا ده میلیون ـ 

 شدتعدیل    (۳۰.۰۰۰.۰۰۰سی میلیون ریال)  هیات وزیران به  25/12/1399جزای نقدی مندرج در این بند به موجب مصوبه مورخ  

 ـ شالق تا ده ضربه

 .های تبعی ذکر شده است مجازات  اعی همان است که دراز حقوق اجتم موارد محرومیت -1تبصره 

ت فوق و حداکثر آن منطبق با درجه باالتر باشد، از درجه باالتر محسوب منطبق بر یکی از درجامجازاتی که حداقل آن   -2تبصره  
 .می شود

حبس مالک  مجازات  شدیدتر، مجازات  صمکان تشخیا  دمشدیدتر و در صورت ع مجازات  ها، مجازات درصورت تعدد  -3تبصره  
درجه هفت محسوب می  مجازات ده مطابقت نداشته باشدمجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ما همچنین اگر .است
 .شود

 مجازات  ثرداکاست و تأثیری در میزان حداقل و ح ازاتجم مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه -4تبصره 
 .های مقرر در قوانین جاری ندارد

https://telegram.me/ekhtebar
https://instagram.com/ekhtebar
https://dadbazar.com/
https://ekhtebar.com


 

 

                 

www.ekhtebar.com 

92قانون مجازات اسالمی مصوب   

  9صفحه  

ین صود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول اضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مق -5تبصره 
مصادره اموال  که حکم بهدر هر مورد  .( این قانون عمل خواهد شد215)( خارج و در مورد آنها برابر ماده 20ماده و بند )ب( ماده )

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

 .تمام حبس های ابد غیرحدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل می شود -6ه صر تب

ه شدت جرم ارتکابی و ا توجه بشناخته شود، ب( این قانون مسؤول 143س ماده )در صورتی که شخص حقوقی بر اسا -20ماده 
 :شخص حقیقی نیست مجازات ازتایج زیان بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می شود، این امر مانع ن

 انحالل شخص حقوقی -الف •
 مصادره کل اموال -ب •
 حداکثر برای مدت پنج سالتماعی به طور دائم یا ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اج -پ •
 عیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سالمنوم -ت •
 ری حداکثر برای مدت پنج سالبرخی از اسناد تجاممنوعیت از اصدار  -ث •
 جزای نقدی -ج •
 انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها -چ •

که اعمال حاکمیت می  و یا عمومی غیردولتی در مواردیه، در مورد اشخاص حقوقی دولتی موضوع این ماد مجازات  -بصرهت
 .کنند، اعمال نمی شود

دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ال بر اشخاص حقوقی حداقل میزان جزای نقدی قابل اعم -21ماده 
 .می شودله اشخاص حقیقی تعیین ارتکاب همان جرم به وسی

ه اموال آن زمانی اعمال می شود که برای ارتکاب جرم، به وجود آمده یا با انحراف از ی و مصادر وقحقانحالل شخص  -22ماده 
 .تین، فعالیت خود را منحصرًا در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشدهدف مشروع نخس

 های تکمیلی و تبعی مجازات -فصل دوم
تعزیری محکوم کرده است، با رعایت شرایط مقرر در این قانون،  زات مجا تواند فردی را که به حد، قصاص یادادگاه می  -23 ماده

های تکمیلی بندها و تبصره های این ماده محکوم  مجازات  از مجازات  ندمتناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چ
 .نماید
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 ناقامت اجباری در محل معی -الف •
 اقامت در محل یا محل های معینمنع از  -ب •
 غال به شغل، حرفه یا کار معیناز اشتمنع  -پ •
 انفصال از خدمات دولتی و عمومی -ت •
 یا تصدی وسایل موتوری منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و -ث •
 منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجارتی -ج •
 منع از حمل سالح -چ •
 تباع ایران از کشورع از خروج امن -ح •
 از کشور اخراج بیگانگان -خ •
 الزام به خدمات عمومی -د •
 منع از عضویت در احزاب، گروه ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی -ذ •
 سه دخیل در ارتکاب جرمجرم یا رسانه یا مؤستوقیف وسایل ارتکاب  -ر •
 الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین -ز •
 لزام به تحصیال -ژ •
 انتشار حکم محکومیت قطعی -س •

 .از دو سال نیست مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید ی بیشتکمیل مجازات مدت -1بصره ت

 .اصلی مورد حکم قرار می گیرد مجازات اصلی از یک نوع باشد، فقط ات از مج تکمیلی و مجازات  چنانچه -2تبصره 

ن این قانون توسط وزیر تاریخ الزم االجراء شدتکمیلی ظرف شش ماه از  مجازات  کیفیت اجرایه راجع به آیین نام -3تبصره 
 .دادگستری تهیه می شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد

د تکمیلی، مفاد حکم را رعایت ننماید، دادگاه صادرکننده حکم به پیشنها مجازات  مدت اجرایچنانچه محکوم طی  -24ماده 
هد و در صورت تکرار، بقیه سوم افزایش می در حکم را تا یک مندرج دتکمیلی  مجازات  ای احکام برای بار اول مدت قاضی اجر 

همچنین بعد از گذشتن نیمی از  .مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل می کند
مجرم، نسبت   در صورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصالحاجرای حکم  تکمیلی، دادگاه می تواند با پیشنهاد قاضی   مجازات مدت

 .تکمیلی وی اقدام کند مجازات کاهش مدت زمانبه لغو یا 
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شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده  محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، پس از اجرای حکم یا -25ماده 
 :تبعی محروم می کند مجازات را از حقوق اجتماعی به عنوانمحکوم 

 تاریخ توقف اجرای حکم اصلی و حبس ابد از های سالب حیات  مجازات به هفت سال در محکومیت -الف

وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد،  سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت -ب
 جه چهارنفی بلد و حبس تا در 

 علیه یا کمتر از آن  ٌیجنایت وارد شده نصف دیه مجندر محکومیت به شالق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه  دو سال -پ
 اشد و حبس درجه پنجب

وم درج می شود لکن در گواهی های صادره از مراجع ذی در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محک -1تبصره 
 مجازات خواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری درر دط منعکس نمی گردد مگر به رب

ه پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، ل گذشت در صورتی کدر مورد جرایم قاب -2تبصره 
 .یز رفع می شودموقوف شود اثر تبعی آن ن مجازات  اجرای

ای فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط مدت هگذشت در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از  -3تبصره 
 .ن در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می گرددآزادی مشروط و همچنیمحکوم در مدت زمان  .فع می شودر 

 :استین قانون به شرح زیر حقوق اجتماعی موضوع ا -26ماده 

هر و ن رهبری، مجلس شورای اسالمی و شوراهای اسالمی شخبرگامجلس داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری،  -الف
 روستا

 مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رییس جمهورهبان، مجمع تشخیص عضویت در شورای نگ -ب

 ست دیوان عدالت اداریکشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریا تصدی ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل -پ

 موجب قانون یا با رأی مردمویت در انجمن ها، شوراها، احزاب و جمعیت ها به یا عضشدن  انتخاب  -ت

 یأت های منصفه و امناء و شوراهای حل اختالفدر ه عضویت -ث
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 اشتغال به عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانه های گروهی -ج

سازمان ها و شرکت های وابسته به آنها، صدا و نه و سه گااستخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه های حکومتی اعم از قوای  -چ
نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداری ها و مؤسسات مأمور به خدمات و سایر  مای جمهوری اسالمی ایران، نیروهای مسلحسی

 ر نام برای شمول قانون بر آنهاعمومی و دستگاه های مستلزم تصریح یا ذک

 ریو ازدواج و طالق و دفتریا دفاتر ثبت اسناد رسمیتصدی ری و اشتغال به عنوان وکیل دادگست -ح

 لی، ناظر یا متصدی موقوفات عامانتخاب شدن به سمت قیم، امین، متو  -خ

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

 افتخاری ای دولتی و عناویناستفاده از نشان ه -ذ

تی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، ت های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجار یره شرکهیأت مدتأسیس، اداره یا عضویت در    -ر
 فرهنگی و علمی

اصلی و  مجازات مستخدمان دستگاه های حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان -1تبصره 
 .منفصل می شوند از خدمتقانون، تکمیلی یا تبعی، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا  ازاتجم خواه

( این قانون 25ذشت مواعد مقرر در ماده )تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گ اتاز مج هر کس به عنوان -2تبصره 
د بندهای )الف(، )ب( و )پ( این ماده که از حقوق عاده حیثیت می شود و آثار تبعی محکومیت وی زائل می گردد مگر در مور ا

 .حروم می شوددائمی مبه طور مزبور 

 ها ازاتجم نحوه تعیین و اعمال -فصل سوم
در صورتی که فرد،  .الزم االجراء حبس می گردد که محکوم، به موجب حکم قطعی مدت حبس از روزی آغاز می شود -27 ماده

داشت قبلی در حکم محاسبه مدت باز اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، پیش از صدور حکم به علت اتهام یا 
وز بازداشت، معادل سه ضربه شالق یا یک مورد حکم، شالق تعزیری یا جزای نقدی باشد، هر ر  مجازات  در صورتی که .می شود
 .قدی محاسبه می گرددت به حبس، شالق و جزای نمتعدد باشد به ترتیب نسب مجازات چنانچه  .( ریال است000/000/1میلیون )
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نقدی،  ازاتجم ویب آنها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جملهمذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تص  مبالغکلیه    -28ماده  
تصویب هیأت وزیران تعدیل مرکزی، هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و  به تناسب نرخ تورم اعالم شده از سوی بانک  

 .ر می شود، الزم االجراء می گرددآن صادو در مورد احکامی که بعد از 

دل از جزای نقدی از تاریخ اتمام حبس شروع بازداشت بحبس باشد  مجازات  از جزای نقدی توأم بازداشت بدل هرگاه با -29ماده 
د نبایبیشتر نیست و در هر حال مدت بازداشت بدل از جزای نقدی شود که از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم  می

 .از سه سال تجاوز کند

مشروط به این  ا پروانه کسب، حرفه یا کار استار معین مستلزم لغو جواز کار یشغل، کسب، حرفه یا کمنع از اشتغال به  -30ماده 
 .آن اشتغال وقوع جرم را تسهیل نماید جرم به سبب اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار ارتکاب یابد یاکه 

 .نامه و ممنوعیت از درخواست مجدد استی وسیله نقلیه موتوری مستلزم ابطال گواهینندگی و تصد منع از را -31ماده 

چک و انسداد حساب جاری و ممنوعیت از درخواست مجدد صدار چک مستلزم ابطال برگه های سفید دسته از امنع  -32ماده 
 .جاری است افتتاح حساب 

 .ال پروانه حمل و توقیف سالح استمنع از حمل اسلحه مجاز مستلزم ابط -33ماده 

 .یت از درخواست مجدد استایران از کشور مستلزم ابطال گذرنامه و ممنوعروج اتباع منع از خ -34ماده 

 .و با حکم دادگاه انجام می شود مجازات از کشور پس از اجرای مجازات  اخراج موقت یا دائم بیگانگان محکوم به -35ماده 

یش از ا تعزیر تا درجه چهار و نیز کالهبرداری بجرایم موجب حد محاربه و افساد فی االرض ییت قطعی در  حکم محکوم  -36ماده  
که موجب اخالل در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه های محلی در یک  ( ریال در صورتی1 /000/000/000د )یک میلیار 

 .وبت منتشر می شودن

یال ( ر1/  000/000/000یلیارد )ل موضوع جرم ارتکابی، یک مدر جرایم زیر که میزان ما  انتشار حکم محکومیت قطعی  -تبصره
 :زنامه های کثیر االنتشار منتشر می شودو است و در رسانه ملی یا یکی از ر یا بیش از آن باشد، الزامی 

 رشاء و ارتشاء -الف •
 اختالس -ب  •
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 صیل مال توسط مجرم یا دیگریل نفوذ برخالف حق و مقررات قانونی در صورت تحمااع -پ  •
 لت در معامالت دولتی و کشوریدگان مجلس و کارمندان دو مداخله وزرا و نماین -ت  •
 عامالت دولتیدر م تبانی -ث  •
 أخذ پورسانت در معامالت خارجی -ج •
 تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت -چ •
 جرایم گمرکی -ح •
 قاچاق کاال و ارز -خ •
 جرایم مالیاتی -د •
 پولشویی -ذ •
 اخالل در نظام اقتصادی کشور -ر •
 در اموال عمومی یا دولتی غیرقانونیتصرف  -ز •

 ز آنو معافیت ا مجازات تخفیف -صل چهارمف
حال متهم  تعزیری را به نحوی که به مجازات در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می تواند -37ماده 

 :تقلیل دهد یا تبدیل کند به شرح زیر مناسب تر باشد

 های درجه چهار و باالتر؛ مجازات  ک تا سه درجه درمیزان یحبس به  مجازات تقلیل -الف

حبس درجه هفت  مجازات  و مجازات  و درجه شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این حبس درجه پنج مجازات  تقلیل -ب
 ؛ای نقدی متناسب با همان درجهحسب مورد به جز

 ل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار؛دیتب -پ

 تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال؛ -ت

 یین تر؛دیگر از همان درجه یا یک درجه پا مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات  ل سایرلیتق -ث

تخفیف می یابد، حکم به حبس کمتر از نود  مجازات  ر مقرراتی که به موجب آنرات این ماده یا سایچنانچه در اجرای مقر  -تبصره
 .وط تبدیل می شودزین مربیگجا مجازات و یک روز صادر شود، به

https://telegram.me/ekhtebar
https://instagram.com/ekhtebar
https://dadbazar.com/
https://ekhtebar.com


 

 

                 

www.ekhtebar.com 

92قانون مجازات اسالمی مصوب   

 صفحه  
15 

 :جهات تخفیف عبارتند از -38ماده 

 گذشت شاکی یا مدعی خصوصی -الف

ر رفته برای ارتکاب ه کایا بتحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم    ی شرکا یا معاونان،تهم در شناسایهمکاری مؤثر م  -ب
 آن

رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب  یلقباوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از  -پ
 جرم

 قیق و رسیدگیر حین تحیب یا اقرار مؤثر وی داعالم متهم قبل از تعق -ت

 م از قبیل کهولت یا بیماریندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص مته -ث

 جبران زیان ناشی از آنبرای م وی کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدا -ج

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

 ع جرمیا معاون در وقو مداخله ضعیف شریک -ح

 .کندخود قید  را در حکم مجازات  دادگاه مکلف است جهات تخفیف -1ره تبص

دادگاه نمی تواند به موجب همان  شده باشد،پیش بینی هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی  -2تبصره 
 .را دوباره تخفیف دهد مجازات  جهات،

، مجرمیتاحراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز  رتهای هفت و هشت در صو در جرایم تعزیری درجه -39ماده 
ت شاکی و جبران فری مؤثر و گذشفقدان سابقه کینیز مرتکب، اصالح می شود در صورت   مجازات ص دهد که با عدم اجرایتشخی

 .کند ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن می تواند حکم به معافیت از کیفر صادر
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 کمصدور ح تعویق -فصل پنجم
مجرمیت متهم با مالحظه وضعیت فردی،  هشت دادگاه می تواند پس از احراز در جرایم موجب تعزیر درجه شش تا -40ماده 

اع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به عی و سوابق و اوضخانوادگی و اجتما
 :یق اندازدماه تا دو سال به تعومدت شش 

 وجود جهات تخفیف -الف

 ح مرتکبپیش بینی اصال -ب

 جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران -پ

 فقدان سابقه کیفری مؤثر -ت

( این قانون از حقوق اجتماعی 25محکومیت مؤثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم، بر اساس ماده ) -تبصره
 .حروم می کندم

 .تعویق به شکل ساده یا مراقبتی است -41 دهما

نشود و از نحوه شده به وسیله دادگاه، مرتکب جرمی یق ساده مرتکب به طور کتبی متعهد می گردد، در مدت تعیین تعو در -الف
 .شود که در آینده نیز مرتکب جرم نمی شود رفتار وی پیش بینی

دادگاه را در مدت   به وسیلهقرر شده  ده، مرتکب متعهد می گردد دستورها و تدابیر مایط تعویق سادر تعویق مراقبتی عالوه بر شر   -ب
 .گذارد تعویق رعایت کند یا به موقع اجراء

 .حکم را به صورت غیابی صادر کند قرار تعویق صدور دادگاه نمی تواند -1تبصره 

ق صدور حکم، بالفاصله دستور آزادی وی را صادر می قرار تعوی چنانچه متهم در بازداشت باشد، دادگاه پس از صدور -2تبصره 
 .مرتکب منتهی گرددهر صورت اخذ تأمین نباید به بازداشت در  .دادگاه می تواند در این مورد تأمین مناسب اخذ نماید .یدنما

 :تعویق مراقبتی همراه با تدابیر زیر است -42ماده 

 سط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظرن شده توحضور به موقع در زمان و مکان تعیی -الف
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 تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعید و مدارک تسهیل کننده نظارت بر اجرای عات و اسناارائه اطال -ب

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

 قام قضایی به منظور مسافرت به خارج از کشورازه از مب اجسک -ت

 .هادهای حمایتی باشددادگاه همراه با برخی تدابیر معاضدتی از قبیل معرفی مرتکب به نتدابیر یاد شده می تواند از سوی  -تبصره

صیات مرتکب و شرایط زندگی او به خصودر تعویق مراقبتی، دادگاه صادرکننده قرار می تواند با توجه به جرم ارتکابی و  -43ماده 
د نکند مرتکب را به اجرای یک یا چند مورد از دستورهای زیر در عمده ایجا یا خانواده اش اختالل اساسی و نحوی که در زندگی وی

 :ت تعویق، ملزم نمایدمد

 حرفه آموزی یا اشتغال به حرفه ای خاص -الف

 اقامت یا عدم اقامت در مکان معین -ب

 ماری یا ترک اعتیادان بیدرم -پ

 النفقه پرداخت نفقه افراد واجب -ت

 ی از وسایل نقلیه موتوریخودداری از تصدی کلیه یا برخ -ث

 ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آنخودداری از فعالیت حرفه ای مرتبط با جرم  -ج

 ز قبیل بزه دیده به تشخیص دادگاهاص ااشخ خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا دیگر -چ

یادگیری مهارت های اساسی زندگی یا شرکت در دوره های تربیتی، اخالقی، مذهبی، ا دوره های خاص آموزش و  ن دوره یگذراند  -ح
 لی یا ورزشیتحصی

ت، دادگاه به رجه هفر تا ددر مدت تعویق، در صورت ارتکاب جرم موجب حد، قصاص، جنایات عمدی موجب دیه یا تعزی -44ماده 
عدم اجرای دستورهای دادگاه، قاضی می تواند برای یک بار تا در صورت  .م محکومیت صادر می کندلغو قرار تعویق اقدام و حک
 .ه مدت تعویق اضافه یا حکم محکومیت صادر کندنصف مدت مقرر در قرار ب
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 .ممنوع است مجازات اجرای ر تعلیقدور قرادر صورت الغای قرار تعویق و صدور حکم محکومیت، ص -تبصره

میزان پایبندی مرتکب به اجرای دستورهای دادگاه، گزارش های مددکار اجتماعی ز گذشت مدت تعویق با توجه به  س اپ  -45ماده  
 .می کندحظه وضعیت مرتکب، دادگاه حسب مورد به تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر اقدام و نیز مال

 مجازات اجرایتعلیق  -فصل ششم
تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا می جه سه تا هشت دادگاه در جرایم تعزیری در   -46ماده  

می  مجازات  دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم  .ل معلق نمایدتا پنج سارا از یک   مجازات  قسمتی از
مجازات، در صورت  د پس از تحمل یک سومهمچنین محکوم می توان  .دادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نمایاه صدادگند از  توا

 .احکام کیفری تقاضای تعلیق نمایددارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای 

 :ستیق نیتعویق و تعلآنها قابل  در مورد جرایم زیر و شروع به مجازات صدور حکم و اجرای -47ماده 

 خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات جی کشور،نیت داخلی و خار جرایم علیه ام -الف

 ن به آزار، آدم ربایی و اسید پاشیجرایم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرو -ب

 شاو فح یل یا اداره مراکز فسادعفت عمومی، تشکر، جرایم علیه قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگ -پ

 عمده مواد مخدر یا روان گردان، مشروبات الکلی و سالح و مهمات و قاچاق انسانقاچاق  -ت

 االرضبه و افساد فی عاونت در قتل عمدی و محارتعزیر بدل از قصاص نفس، م -ث

 ( ریال000/000/100د میلیون )جرایم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکص -ج

کشور در صورت همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان،  رجیمنیت داخلی و خادر جرائم علیه ا -تبصره
( و 639جرائم علیه عفت عمومی )به جز جرائم موضوع مواد ) مجازات  ن تعلیقچنیهم .بالمانع است مجازات  تعلیق بخشی از

با اصالحات و الحاقات بعدی( و   2/3/1375ده مصوب  های بازدارن مجازات  تعزیرات و میاسال مجازات قانون  ( کتاب پنجم640)
ر شده یا طبق قانون کالهبرداری باره آنها مقر کالهبرداری در مجازات  کالهبرداری و کلیه جرائم در حکم کالهبرداری و جرائمی که

الزامی  وص این تبصره( این قانون در خص46رعایت ماده ) .بصره، بالمانع استشود و شروع به جرائم مقرر در این تمحسوب می 
 .است
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 .باشد طور ساده یا مراقبتیبا رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم، ممکن است به  مجازات تعلیق -48ماده 

کسی که اجرای  .دگرد دور آن صادر مییا پس از ص وسیله دادگاه ضمن حکم محکومیت به مجازات  قرار تعلیق اجرای -49ماده 
 .گردد طورکلی معلق شده است، اگر در بازداشت باشد فوری آزاد میه وی ب مجازات حکم

تورهای دادگاه تبعیت نکند، علیق بدون عذر موجه از دساو معلق شده است در مدت ت مجازات کهچنانچه محکومی  -50ماده 
اول یک تا دو سال به مدت تعلیق ر بام، برای ن یا قاضی اجرای احکاند به درخواست دادستاتوادادگاه صادرکننده حکم قطعی می 

 .شودمی  مجازات و اجرایتخلف از دستور دادگاه برای بار دوم، موجب الغای قرار تعلیق  .اضافه یا قرار تعلیق را لغو نماید

د یا دیه در این موار خت خسارت ثیری ندارد و حکم پردامحکوم نسبت به حق مدعی خصوصی تأ مجازات تعلیق اجرای -51ماده 
 .شود راء میاج

ه هفت هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درج  -52ماده  
 .شود اثر می نشود، محکومیت تعلیقی بی

ق از زمان خاتمه لیتعشود، مدت رد حکم معلق مو های مجازات  یا یکی از ت مجازا که قسمتی از در صورتی -53ماده 
 .گردد غیرمعلق محاسبه می مجازات  اجرای

 جب انفصال است در صورت تعلیق، محکومیتدر مواردی که به موجب قوانین اداری و استخدامی، محکومیت کیفری مو  -تبصره
 .ق لغو شودقانون تصریح یا قرار تعلیردد، مگر آنکه در گ معلق، موجب انفصال نمی

م از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا محکو هرگاه -54ماده 
ا به دادگاه کم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب ر درجه هفت شود، پس از قطعیت ح

کند که اگر در مدت  طور صریح به محکوم اعالم می ه به هنگام صدور قرار تعلیق بهدگادا .دکن ر تعلیق اعالم میصادرکننده قرا
 .شود معلق نیز درباره وی اجراء می مجازات  جرم اخیر، تمجازا تعلیق مرتکب یکی از جرایم فوق شود، عالوه بر

های  حکومیت کیفری مؤثر یا محکومیت بقه مای سامحکوم دار  نماید که گاه احرازر قرار تعلیق، داد هرگاه پس از صدو  -55ماده 
معلق شده است، قرار  ات مجاز  قطعی دیگری بوده است که در میان آنها محکومیت تعلیقی وجود داشته و بدون توجه به آن اجرای

را از دادگاه  اتمجاز  ، لغو تعلیقوارد فوقوظف است در صورت اطالع از مدادستان یا قاضی اجرای احکام نیز م  .کند  تعلیق را لغو می
 .حکم این ماده در مورد تعویق صدور حکم نیز جاری است .درخواست نماید
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 نظام نیمه آزادی -فصل هفتم
ای،   های حرفه  تتواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالی است که بر اساس آن محکوم میای    دی، شیوهنظام نیمه آزا  -56ماده 

آزادی است  ها زیر نظر مراکز نیمه اجرای این فعالیت .در خارج از زندان انجام دهدیر اینها را درمانی و نظاآموزی،  هآموزشی، حرف
 .شود و تربیتی تأسیس میها و اقدامات تأمینی  که در سازمان زندان

سپردن  گذشت شاکی و مشروط به تواند صادرکننده حکم قطعی می های تعزیری درجه پنج تا هفت دادگاه در حبس -57ماده 
آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان  ای، آموزشی، حرفه مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفه تأمین

 م نیمهم را با رضایت خود او، تحت نظادیده مؤثر است، محکو بیماری که در فرآیند اصالح یا جبران خسارت وارد بر بزه اعتیاد یا
در صورت دارا بودن شرایط قانونی، صدور حکم نیمه  مجازات  تواند در طول دوره تحمل همچنین محکوم می .دزادی قرار دهآ

 .ه رسیدگی استآزادی را تقاضا نماید و دادگاه موظف ب

 هارم مدت حبسچندن یک  سه و درجه چهار، در صورت گذرا  های تعزیری درجه دو، درجه  مقررات این ماده در مورد حبس  -تبصره
 .است قابل ِاعمال

 نظام آزادی مشروط -فصل هشتم
سال پس   ن به حبس بیش از دهتواند در مورد محکوما  کننده حکم میتعزیری، دادگاه صادردر مورد محکومیت به حبس    -58ماده  

ط م با رعایت شرایقاضی اجرای احکایا  به پیشنهاد دادستان مجازات  م مدت سو از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک
 :زیر حکم به آزادی مشروط را صادرکند

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

 .شود ر محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمیو رفتاحاالت  -ب 

یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری زیان مورد حکم    طاعت دارد ضرر وتیص دادگاه محکوم تا آنجا که اسه تشخب  -پ 
 .برای پرداخت آن ترتیب دهد

 .شدمحکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده با -ت 
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أیید قاضی ت بهزندان محل ماده پس از گزارش رییس انقضای مواعد فوق و همچنین مراتب مذکور در بندهای )الف( و )ب( این 
قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذکور بررسی و در  .رسد ای احکام میاجر 

 .شروط را به دادگاه تقدیم نمایدصورت احراز آن، پیشنهاد آزادی م

حال آزادی   تغییر دهد و در هرمدت آن را    اندتو   شود، لکن دادگاه می  می مجازات  دت مدت آزادی مشروط شامل بقیه م  -59ماده  
در این  سال باشد که سال باشد جز در مواردی که مدت باقیمانده کمتر از یک سال و بیشتر از پنج تواند کمتر از یک مشروط نمی

 .است صورت مدت آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس

خصیت محکوم، او را در مدت آزادی خصوصیات روانی و شوع جرم و ل وقاحواتواند با توجه به اوضاع و  یگاه مداد  -60ماده 
ار عدم تبعیت از آنها و نیز دادگاه، دستورهای مذکور و آث  .مشروط، به اجرای دستورهای مندرج در قرار تعویق صدور حکم، ملزم کند

 .کند و به محکوم تفهیم میثار ارتکاب جرم جدید را در حکم خود قید آ

بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند برای بار اول یک تا دو سال به  مدت آزادی مشروط ه محکوم درگاهر  -61ماده 
ایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه ارتکاب یکی از جر  در صورت تکرار یا .شودمدت آزادی مشروط وی افزوده می 

 .شودصورت آزادی او قطعی می  آید، در غیر این  ی  نیز به اجراء در محکومیت  نده ماقیماجرم جدید، مدت ب مجازات  ، عالوه برهفت

جود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به تواند در صورت ودر جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می    -62ماده  
 .کترونیکی قرار دهدای الستم( ه)سی همحدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانحبس را با رضایت وی در 

 .تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد دادگاه در صورت لزوم می -1تبصره 

 چهار نیز پس از گذراندن یک های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجهمقررات این ماده در مورد حبس  -2تبصره 
 .ال استقابل ِاعمهای حبس  مجازات چهارم

قوه قضائیه می تواند برای اجرای تدابیر نظارتی موضوع این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن متهم یا محکوم تحت   -3تبصره  
ده خصوصی استفا ی و تربیتی کشور از ظرفیت بخشگیرد، با نظارت سازمان زندان ها و اقدامات تأمین ترونیکی قرار مینظارت الک

نامه اجرائی این تبصره توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری مرکز آمار و فناوری و سازمان زندان ها و اقدامات ین آی .کند
 .رسدتصویب رئیس قوه قضائیه می  د و بهشوتأمینی و تربیتی کشور تهیه می 

شدن این قانون ء جرااال  رف شش ماه از تاریخ الزمی مشروط ظآزادی و آزاد نیمهه نظام ایی مواد مربوط بنامه اجر  آیین -63ماده 
 .رسد یه میقضای شود و به تصویب رییس قوه ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می وسیله سازمان زندانبه
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 های جایگزین حبس مجازات -فصل نهم
وزانه و ی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی ر ات عمومعبارت از دوره مراقبت، خدمهای جایگزین حبس  مجازات  -64ماده 

است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با مالحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، محرومیت از حقوق اجتماعی 
 راء میاوضاع و احوال، تعیین و اجدیده و سایر  بزه ثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیتآ

 .شود

 .کند مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح می مجازات دادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب -تبصره
 .های جایگزین حکم دهد مجازات  نوع ازتواند به بیش از دو  دادگاه نمی

جایگزین حبس  مجازات  جای حبس به بهاست  قانونی آنها سه ماه حبس مجازات حداکثرعمدی که  مرتکبان جرایم -65ماده 
 .گردند محکوم می

بس جای ح قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است به مجازات مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر -66ماده 
زیر  شرح جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری بهل ارتکاب گردند مگر اینکه به دلی جایگزین حبس محکوم می مجازات به

 :اشدباشند و از اجرای آن پنج سال نگذشته ب

ل یا ( ریا10/ 000/000بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از ده میلیون ) -الف
 شالق تعزیری

 جم دیهپن ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یکیش از شش یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس ب -ب

سال حبس است قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک  مجازات  تواند مرتکبان جرایم عمدی را که حداکثر دادگاه می -67ماده 
جایگزین حبس ممنوع ی  ها مجازات  ( این قانون اعمال66ر صورت وجود شرایط ماده )جایگزین حبس محکوم کند، د مجازات به

 .است

قانونی جرم ارتکابی بیش  مجازات  گردند مگر اینکه جایگزین حبس محکوم می مجازات  یرعمدی بهمرتکبان جرایم غ -68ماده 
 .است جایگزین حبس، اختیاری مجازات  از دو سال حبس باشد که در این صورت حکم به

جایگزین حبس محکوم  مجازات ها در قوانین موضوعه تعیین نشده است به  آنر  که نوع یا میزان تعزی مرتکبان جرایمی -69ماده  
 .گردند می
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کند تا در صورت تعذر حبس را نیز تعیین می  مجازات جایگزین، مدت مجازات  دادگاه ضمن تعیین -70ماده 
 .شودء حبس اجرا مجازات  پرداخت جزای نقدی، دستورها یا عجز ازجایگزین، تخلف از  مجازات  اجرای

 .یت داخلی یا خارجی کشور ممنوع استرایم علیه امند جمور های جایگزین حبس در  مجازات  اعمال -71ماده 

قانونی حداقل یکی از آنها بیش از یک سال حبس باشد، مانع از صدور حکم  مجازات  تعّدد جرائم عمدی که -72ماده 
 .جایگزین حبس است مجازات به

سال، به کمتر از یک   مجازات  فتخفیورت سال حبس است در صقانونی آنها بیش از یک   مجازات  که عمدیدر جرایم   -73ماده  
 .جایگزین حبس حکم نماید مجازات  تواند بهدادگاه نمی 

 .شوددن این قانون صادرشده است اجراء نمی ش االجراءمقررات این فصل در مورد احکام قطعی که پیش از الزم  -74ماده 

صورت  در این .جایگزین حبس نیست مجازات م بهر حکاز صدو حبس، مانع  مجازات  ها با مجازات  همراه بودن سایر -75ماده 
 .جایگزین حبس حکم دهد مجازات  های مذکور همزمان با مجازات  تواند به دادگاه می

قانونی جرم  مجازات  جایگزین حبس، مجازات از حکم محکومیت به  دگاه و تجدیدنظرخواهیمالک تعیین صالحیت دا  -76ماده  
 .ارتکابی است

تواند با توجه به وضعیت محکوم و شرایط و آثار اجرای حکم، تشدید، تخفیف، تبدیل یا توقف  ای احکام میاجر  قاضی -77ماده 
 .اد کندمورد حکم را به دادگاه صادرکننده رأی پیشنه مجازات موقت

 .راقبت در اختیار داردعی و مأمور ممددکار اجتماقاضی مذکور به تعداد الزم 

ه محکومیت باید تغییراتی نظیر تغییر شغل و محل اقامت را که مانع یا مخل اجرای حکم باشد به ر و در طول دمحکوم  -78ماده 
 .قاضی اجرای احکام اطالع دهد

همکاری آنان با قاضی  کومان و نحوهی پذیرنده محمومها و مؤسسات دولتی و عستگاه و د تعیین انواع خدمات عمومی  -79ماده 
های وسیله وزارتخانه  شدن این قانون به  االجراء    الزم  ماه از تاریخ  سه   ای است که ظرفامه  نجب آیین  مو  وم، بهاجرای احکام و محک

پس از تصویب این فصل مقررات  .رسدتصویب هیأت وزیران می اییه به قض شود و با تأیید رییس قوهکشور و دادگستری تهیه می 
 .شودمی االجراء  نامه موضوع این ماده الزمآیین 
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تواند به پیشنهاد قاضی  چنانچه رعایت مفاد حکم دادگاه از سوی محکوم حاکی از اصالح رفتار وی باشد دادگاه می -80ماده 
 .را تا نصف آن تقلیل دهد مجازات  اجرای احکام برای یک بار بقیه مدت 

ادگاه قاضی اجرای احکام و رأی دبه پیشنهاد  تخّلف نماید،انچه محکوم از اجرای مفاد حکم یا دستورهای دادگاه چن -81ماده 
 .گردد حبس اجراء می مجازات  شود و در صورت تکرار، مورد حکم افزوده می مجازات  برای بار نخست یک چهارم تا یک دوم به

قاضی اجرای احکام   .کند  می  یمطور صریح قید و به محکوم تفه  را به  ّلف از مفاد حکمآثار تبعیت و تخدادگاه در متن حکم    -تبصره
 .نماید نیز در ضمن اجراء با رعایت مفاد حکم دادگاه و مقررات مربوط، نحوه نظارت و مراقبت بر محکوم را مشخص می

مورد حکم یا بخش اجراء  مجازات عی مواجه گردد،گزین حبس با مانهای جای مجازات  بخشی از چنانچه اجرای تمام یا -82ماده 
ایجاد  مجازات  کردن چنانچه مانع مذکور به واسطه رفتار عمدی محکوم و برای متوقف .گردد انع اجراء مین بعد از رفع منشده آ

 .شود اصلی اجراء می مجازات گردد

رای احکام به انجام یک یا چند و تحت نظارت قاضی اج محکوم، به حکم دادگاهن ای است که طی آ دوره مراقبت دوره  -83ماده 
 :گردد مراقبتی به شرح ذیل محکوم می مندرج در تعویق ورد از دستورهایم

 قانونی آنها حداکثر سه ماه حبس است، تا شش ماه مجازات  کهدر جرایمی  -الف

ه ن تعزیر آنها در قوانین موضوعو جرایمی که نوع و میزاروز تا شش ماه حبس است  د و یک  آنها نوقانونی   مجازات  که  در جرایمی  -ب
 یک سالشش ماه تا  تعیین نشده است،

 قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک سال است، یک تا دو سال مجازات  که در جرایمی -پ

 ار سالست، دو تا چهقانونی آنها بیش از یک سال ا مجازات  در جرایم غیرعمدی که -ت

و ود ش مورد حکم واقع می شرح ذیل مدت معین بهرایگان، خدماتی است که با رضایت محکوم برای عمومی  خدمات  -84ماده 
 :گردد تحت نظارت قاضی اجرای احکام اجراء می

 ( تا دویست و هفتاد ساعت83جرایم موضوع بند )الف( ماده ) -الف

 چهل ساعت یست و هفتاد تا پانصد و( دو83ه )جرایم موضوع بند )ب( ماد -ب
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 اعتو چهل تا هزار و هشتاد س( پانصد 83جرایم موضوع بند )پ( ماده ) -پ

 ( هزار و هشتاد تا دو هزار و صد و شصت ساعت83جرایم موضوع بند )ت( ماده ) -ت

ر روز شاغل بیش از هشت ساعت داد غیر برای افراد شاغل بیش از چهار ساعت و برای افر ساعات ارایه خدمت عمومی  -1تبصره 
 .محکوم شودد مانع امرار معاش متعارف در هر حال ساعات ارایه خدمت در روز نبای .نیست

مشروط به رعایت همه ضوابط و مقررات قانونی مربوط به آن خدمت از جمله شرایط کار  حکم به ارایه خدمت عمومی -2تبصره 
 .آور است ای سخت و زیانبهداشتی و ضوابط خاص کارهو  های فنی زنان و نوجوانان، محافظت

در هر حال در صورت  .نامه موضوع این فصل حکم دهد یینمقرر در آ ت عمومید به بیش از یک خدمتوان دادگاه نمی -3تبصره 
 .شود اصلی مورد حکم واقع می مجازات عدم رضایت محکوم، به انجام خدمات عمومی،

نوادگی و مانند آنها، های خا ت پزشکی یا معذوریتضع جسمانی و نیاز به خدماتواند بنا به و احکام می قاضی اجرای -4تبصره 
جایگزین دیگر به  مجازات را به طور موقت و حداکثر تا سه ماه در طول دوره، تعلیق نماید یا تبدیل آن را بهات عمومی دمخ انجام

 .دادگاه صادرکننده حکم پیشنهاد دهد

د شو  میشرح زیر مورد حکم واقع    بهارم درآمد روزانه محکوم که  است از یک هشتم تا یک چه  جزای نقدی روزانه عبارت -85ماده  
 :گردد و با نظارت اجرای احکام وصول می

 ( تا یکصد و هشتاد روز83جرایم موضوع بند )الف( ماده ) -الف

 شصت روز و صد( یکصد و هشتاد تا سی83جرایم موضوع بند )ب( ماده ) -ب

 روز( سیصد و شصت تا هفتصد و بیست 83)پ( ماده )وضوع بند جرایم م -پ

 و چهارصد و چهل روز ( هفتصد و بیست تا هزار83)جرایم موضوع بند )ت( ماده  -ت

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

 :ین حبس به شرح زیر استجزای نقدی جایگزان میز -86ماده 
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                                                           لریا(۹.۰۰۰.۰۰۰تا نه میلیون )( ۸۳اده)جرائم موضوع بند)الف( م -الف

یل تعد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰ریال) هیات وزیران به پانزده میلیون 25/12/1399جزای نقدی مندرج در این بند به موجب مصوبه مورخ 
 .شد

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

ست تا بب  (۱۵.۰۰۰.۰۰۰لیون ریال )هیات وزیران به پانزده می  25/12/1399وجب مصوبه مورخ  جزای نقدی مندرج در این بند به م
 .تعدیل شد (۲۵.۰۰۰.۰۰۰ریال ) پنج میلیونو 

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

( ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ون ریال )هیات وزیران به بیست و پنج میلی 25/12/1399به موجب مصوبه مورخ جزای نقدی مندرج در این بند 
 .( تعدیل شد۷۰.۰۰۰.۰۰۰تا هفتاد میلیون ریال )

                          ریال( ۷۲.۰۰۰.۰۰۰لیون )ریال تا هفتاد و دو می(۳۶.۰۰۰.۰۰۰یون)شش میل از سی و( ۸۳بند)ت( ماده)جرائم موضوع  -ت 

( تا صد ۷۰.۰۰۰.۰۰۰به هفتاد میلیون ریال ) وزیرانهیات  25/12/1399جزای نقدی مندرج در این بند به موجب مصوبه مورخ 
 .( تعدیل شد۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰میلیون ریال )

محکوم، وی را به یک یا چند   جایگزین حبس، با توجه به جرم ارتکابی و وضعیت مجازات کم بهتواند ضمن ح  دادگاه می  -87ماده  
 .دمذکور نباید بیش از دو سال شو مجازات مدت ن صورت در ای .های تبعی و یا تکمیلی نیز محکوم نماید مجازات  مورد از

 نوجوانانها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و  مجازات -فصل دهم
سال تمام شمسی   ها در زمان ارتکاب، نه تا پانزده  شوند و سن آن  میدرباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرایم تعزیری    -88ماده  

 :کند ی از تصمیمات زیر را اتخاذ میاست حسب مورد، دادگاه یک

 ظبت در حسن اخالق طفل یا نوجوانو تربیت و موا تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی با أخذ تعهد به تأدیب -الف

د ذیل و می تواند حسب مورد از اشخاص مذکور در این بند تعهد به انجام اموری از قبیل موار  ه مصلحت بداندهرگاه دادگا -تبصره
 :قرر را نیز أخذ نمایداعالم نتیجه به دادگاه در مهلت م
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 دیگر متخصصان و همکاری با آنان ا روانشناس ومعرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی ی -1

 آموزی ه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفهنوجوان به یک مؤسسفرستادن طفل یا  -2

 پزشکتحت نظر  ترک اعتیاد طفل یا نوجواناقدام الزم جهت درمان یا  -3

 دادگاه جلوگیری از معاشرت و ارتباط مضر طفل یا نوجوان با اشخاص به تشخیص -4

 عین جلوگیری از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محل های م -5

نجام دستورهای مذکور در تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند با الزام به ا -ب
رسی به آن ها با رعایت مقررات عدم دستف( در صورت عدم صالحیت والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا بند )ال
 ی( قانون مدن۱۱۷۳ماده )

 .تسلیم طفل به اشخاص واجد صالحیت منوط به قبول آنان است -تبصره

 نصیحت به وسیله قاضی دادگاه -پ

 کتبی به عدم تکرار جرماخطار و تذکر و یا أخذ تعهد  -ت

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

اعمال  .سال قابل اجراء استبندهای )ت( و )ث( فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده  مذکور در تصمیمات  -1تبصره 
 .ستااند، الزامی  ال و نوجوانانی که جرایم موجب تعزیر درجه یک تا پنج را مرتکب شده( در مورد اطف)ث ررات بند مق

پانزده سال قمری داشته باشد به د یا قصاص گردد در صورتی که از دوازده تا هرگاه نابالغ مرتکب یکی از جرایم موجب ح  -2تبصره 
و در غیر این صورت یکی از اقدامات مقرر در بندهای )الف( تا )پ(   شود  ( و یا )ث( محکوم مییکی از اقدامات مقرر در بندهای )ت 

 .گردد ها اتخاذ می نآاین ماده در مورد 

تواند با توجه به تحقیقات   الف( و )ب( این ماده، دادگاه اطفال و نوجوانان میرد اشاره در بندهای )در مورد تصمیمات مو  -3تبصره  
وان های مددکاران اجتماعی از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او، هر چند بار که مصلحت طفل یا نوج  گزارشده و همچنین  به عمل آم

 .اقتضاء کند در تصمیم خود تجدیدنظر نماید
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شمسی  تا هجده سال تمامشوند و سن آنها در زمان ارتکاب، بین پانزده  درباره نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری می -89ماده 
 :شود های زیر اجراء می جازات م است

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

 .چهار استقانونی آنها تعزیر درجه  مجازات  که نگهداری در کانون اصالح و تربیت از یک تا سه سال در مورد جرایمی -ب

ریال تا چهل (۱۰.۰۰۰.۰۰۰نگهداری در کانون اصالح و تربیت از سه ماه تا یک سال یا پرداخت جزای نقدی از ده میلیون) -پ 
اد تا هفتصد و بیست ساعت خدمات عمومی رایگان در مورد جرائمی که مجازات م یکصد و هشتریال یا انجا(۴۰.۰۰۰.۰۰۰میلیون)

 .است قانونی آنها تعزیر درجه پنج

تا  (۱۵.۰۰۰.۰۰۰هیات وزیران به پانزده میلیون ریال ) 25/12/1399به موجب مصوبه مورخ جزای نقدی مندرج در این بند 
 شدتعدیل  (۶۵.۰۰۰.۰۰۰شصت و پنج میلیون ریال )

هشتاد و ریال یا انجام شصت تا یکصد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰ریال تا ده میلیون )(۱.۰۰۰.۰۰۰پرداخت جزای نقدی از یک میلیون) -ت 
                                                              .ساعت خدمات عمومی رایگان درمورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه شش است

تا بیست و  (۳.۰۰۰.۰۰۰هیات وزیران به سه میلیون ریال) 25/12/1399به موجب مصوبه مورخ جزای نقدی مندرج در این بند 
  دتعدیل ش (۲۵.۰۰۰.۰۰۰ریال ) پنج میلیون

                .هشت استنی آنها تعزیر درجه هفت و  که مجازات قانور مورد جرائمی  ل دریا(۱.۰۰۰.۰۰۰پرداخت جزای نقدی تا یک میلیون )  -ث 

 تعدیل شد (۳.۰۰۰.۰۰۰هیات وزیران به سه میلیون ریال) 25/12/1399به موجب مصوبه مورخ جزای نقدی مندرج در این بند 

 .ر روز نیستبیش از چهار ساعت دساعات ارایه خدمات عمومی،  -1ه تبصر 

نگهداری یا جزای نقدی موضوع  مجازات  متهم و جرم ارتکابی، به جای صدور حکم بهبه وضع    واند با توجهت  دادگاه می  -2تبصره  
یا به نگهداری در کانون اصالح و تربیت در  کند دادگاه معین میبندهای )الف( تا )پ( این ماده، به اقامت در منزل در ساعاتی که 

 .سال حکم دهد ر هفته حسب مورد برای سه ماه تا پنجدو روز آخ

های رسیده از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او در کانون اصالح و تربیت یک بار در رأی   تواند با توجه به گزارش  دادگاه می  -90ماده  
نوجوان به ولی یا سرپرست قانونی او تا یک سوم تقلیل دهد یا نگهداری را به تسلیم طفل یا و مدت نگهداری را  خود تجدیدنظر کند
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شود که طفل یا نوجوان حداقل یک پنجم از مدت نگهداری در  ادگاه مبنی بر تجدیدنظر در صورتی اتخاذ میتصمیم د .بدیل نمایدت
و سایر تخفیفات این امر مانع استفاده از آزادی مشروط    .ورد قطعی استدادگاه در این م  أیر  .کانون اصالح و تربیت را گذرانده باشد

 .نها نیستآ قانونی با تحقق شرایط

شده و یا حرمت آن را درک نکنند در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام -91ماده 
بینی شده در این فصل   پیشهای   مجازات  باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به  ن شبهه وجود داشتهو یا در رشد و کمال عقل آنا

 .وندش محکوم می

تواند نظر پزشکی قانونی را استعالم یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند،  ه برای تشخیص رشد و کمال عقل میدادگا -تبصره
 .استفاده کند

بوط به انان مطابق مقررات مردادگاه اطفال و نوجو  دیه یا هر ضمان مالی دیگری است،ت مستلزم پرداخ که در جرایمی -92ماده 
 .کند و خسارت حکم میپرداخت دیه 

ها را تا نصف حداقل تقلیل دهد و اقدامات تأمینی و تربیتی  مجازات  تواند درصورت احراز جهات تخفیف، دادگاه می -93ماده 
 .ری تبدیل نمایدا به اقدام دیگاطفال و نوجوانان ر 

را  مجازات به تعویق اندازد یا اجرای، صدور حکم را توسط نوجوانان تمام جرایم تعزیری ارتکابی تواند در مورد دادگاه می -94ماده 
 .معلق کند

 .های کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است محکومیت -95ماده 

 مجازات سقوط -فصل یازدهم
 عفو -اول مبحث

 .رهبری استمقام  قضاییه بانهاد رییس قوه زین اسالمی پس از پیشمحکومان، در حدود موا مجازات عفو یا تخفیف -96ماده 

در صورت  .کند شود، تعقیب و دادرسی را موقوف می که به موجب قانون در جرایم موجب تعزیر اعطاء می عفو عمومی -97ماده 
 .شود موقوف و آثار محکومیت نیز زائل می مجازات صدور حکم محکومیت، اجرای

 .دیده ندارد ر پرداخت دیه و جبران خسارت زیانری دکند لکن تأثی همه آثار محکومیت را منتفی می فو،ع -98ماده 
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 نسخ قانون -مبحث دوم
( این قانون 10ندرج در ماده )شرح مآثار نسخ قوانین کیفری به    .کند  را موقوف می مجازات  نسخ قانون، تعقیب و اجرای  -99ماده  
 .است

 اکیگذشت ش -مبحث سوم
ا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی ی یشاکدر جرایم تعزیری قابل گذشت، گذشت  -100ماده 
 .است مجازات  اجرای

ازات، منوط به شکایت شاکی و جم باشند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای می جرایم قابل گذشت، جرایمی -1تبصره 
 .عدم گذشت وی است

گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها و  اکی وایت شباشند که شک جرایم غیرقابل گذشت، جرایمی می -2 تبصره
 .تأثیری ندارد مجازات  اجرای

مان است که در حد قذف و حد سرقت ه های قصاص نفس و عضو، مجازات  به گذشت، شاکی در مورد مقررات راجع -3تبصره 
أثیری در سقوط و حدود تسایر  گذشت شاکی در .ستسوم »قصاص« این قانون ذکر شده ا کتاب دوم »حدود« و

 .ندارد مجازات  تخفیف

تحقق  هعلی شود که آن شرط یا معلٌق  معلق درصورتی ترتیب اثر داده میگذشت باید منّجز باشد و به گذشت مشروط و  -101ماده 
 .همچنین عدول از گذشت، مسموع نیست .یافته باشد

در جرایم قابل گذشت منوط به  مجازات ایر حکم نیست، ولی اجر تعقیب، رسیدگی و صدو گذشت مشروط یا معلق مانع    -1تبصره  
 .شود علیه با قرار تأمین مناسب آزاد می در این صورت، محکوٌم  .علیه است عدم تحقق شرط یا معلٌق 

 .تان استتأثیر گذشت قیم اتفاقی، منوط به تأیید دادس -2ه ر صبت

شود ولی موقوفی تعقیب،  آنان شروع مییک از یب جزایی با شکایت هر جرم، متعدد باشند تعق هرگاه متضررین از -102ماده 
 .اند موکول به گذشت تمام کسانی است که شکایت کرده مجازات رسیدگی و اجرای

یا شت همگی وراث حسب مورد تعقیب، رسیدگی اث قانونی متضرر از جرم، منتقل و در صورت گذور  ت، بهحق گذش -تبصره
 .ددگر  میموقوف  مجازات  اجرای
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 شود مگر اینکه از حق چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیرقابل گذشت محسوب می -103ماده 
 .اشدالناس بوده و شرعًا قابل گذشت ب

ذف این قانون و  عالوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب -104ده ام
َ
اص قابل جرائمی که به موجب قوانین خدیات و فصل حّد ق

(،  648(، )647(، )641(، )633(، )632(، )622(، )609(، )608(، )596(، )536ائم مندرج در مواد ))باشند، جر  گذشت می
ردی که امالک و اراضی متعلق ( در موا690(، )685(، )684(، )682(، )679(، )677(، )676(، )674(، )673(، )669(، )668)

( کتاب پنجم 744( و )717(، )716(، )700(، )699(، ) 698(، )697(، ) 694(، )693(، )692اص خصوصی باشد(، )به اشخ
و کالهبرداری موضوع ر مال غینتقال و جرائم ا 2/3/1375های بازدارنده( مصوب  مجازات  اسالمی )تعزیرات و مجازات  قانون
مجمع تشخیص مصلحت نظام،  15/9/1367س و کالهبرداری مصوب مرتکبین ارتشاء و اختال مجازات  دید( قانون تش1ماده )

( این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کالهبرداری و جرائمی 36شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده ) به
دیده و سرقت تن بزه شود در صورت داش هبرداری محسوب میری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کالبرداکاله ت مجازا که

های بازدارنده( مصوب  مجازات  اسالمی )تعزیرات و مجازات ( کتاب پنجم قانون665) ( و661(، )657(، )656مواد )موضوع 
قد سابقه مؤثر ( ریال نباشد و سارق فا200/ 000/000یون )ست میلاز دوی شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش به  2/3/1375

تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده ی درجه پنج و پایین  ر، همچنین کلیه جرائم تعزیر معاونت در تمام جرائم مزبو  و شروع وکیفری باشد  
ن آیین دادرسی کیفری مصوب ( قانو12ده )( این قانون و ما100( ماده )1دیده، مشمول تبصره ) سال در صورت داشتن بزه

 .گذشت است ه و قابلبود 4/12/1392

چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف زیری درجه های حبس تع مجازات  حداقل و حداکثر -تبصره
 .یابدتقلیل می 

 مرور زمان -مبحث چهارم
یب یر تعقرم تا انقضای مواعد زد که از تاریخ وقوع جکن ا موقوف میتعزیر ر  ایم موجبمرور زمان، در صورتی تعقیب جر  -105ماده 

 :ه صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشدیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد بنشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعق

 الف ( جرایم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای پانزده سال •
 سال ده ا انقضایه چهار بب ( جرایم تعزیری درج •
 با انقضای هفت سال پ ( جرایم تعزیری درجه پنج •
 جرایم تعزیری درجه شش با انقضای پنج سالت (  •
 سال ث ( جرایم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه •

https://telegram.me/ekhtebar
https://instagram.com/ekhtebar
https://dadbazar.com/
https://ekhtebar.com


 

 

                 

www.ekhtebar.com 

92قانون مجازات اسالمی مصوب   

 صفحه  
32 

یی، لب، بازجواحضار، ج است که مقامات قضایی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیلاقدام تعقیبی یا تحقیقی، اقدامی  -1تبصره 
 .دهند ی و نیابت قضایی انجام می، تحقیقات یا معاینه محلاستماع اظهارات شهود و مطلعان

در مورد صدور قرار اناطه، مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رأی مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور آن است،  -2تبصره 
 .شود شروع می

، شکایت نکند، حق تاریخ اطالع از وقوع جرمسال از  گاه متضرر از جرم در مدت یکت هر ری قابل گذشدر جرایم تعزی -106ماده 
لیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد که در این د  شود مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به شکایت کیفری او ساقط می

 و دلیلی بر صرف  از انقضای مدت مذکور فوت کند  از جرم قبل  هرگاه متضرر  .شود  صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می
 .هلت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت دارداز طرح شکایت نباشد هر یک از ورثه وی در م نظر وی

م موضوع شود که جر  غیر از مواردی که شاکی تحت سلطه متهم بوده، در صورتی به شکایت وی یا ورثه او رسیدگی می -تبصره
 .زمان نشده باشد( این قانون مشمول مرور 105ت طبق ماده )شکای

 :م به قرار زیر استکند و مدت آن از تاریخ قطعیت حک وقوف میمرور زمان، اجرای احکام قطعی تعزیری را م -107ماده 

 سالالف ( جرایم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای بیست  •
 ه سالانقضای پانزد ب ( جرایم تعزیری درجه چهار با •
 قضای ده سالپ ( جرایم تعزیری درجه پنج با ان •
 جرایم تعزیری درجه شش با انقضای هفت سالت (  •
 هفت و هشت با انقضای پنج سالعزیری درجه ث ( جرایم ت •

فع ای آن مدت یا ر موکول به گذشتن مدت یا رفع مانعی باشد، مرور زمان از تاریخ انقض مجازات  اگر اجرای تمام یا بقیه -1تبصره 
 .شود می مانع محاسبه

های قانونی،  حدود مقررات و موافقتنامههای خارج از کشور درباره اتباع ایرانی در  اجرای احکام دادگاهمان ور زمر  -2تبصره 
 .استمشمول مقررات این ماده 

است و در  مجازات ع اجرایر زمان، تاریخ قطمجازات، شروع ولی به هر علت قطع شود، تاریخ شروع مرو  هرگاه اجرای  -108ماده  
بر اثر رفتار عمدی  مجازات  ینکه اجرایک نوبت قطع شود شروع مرور زمان از تاریخ آخرین انقطاع است مگر ابیش از یمواردی که 

 .شود قطع شده باشد که در این صورت مرور زمان اعمال نمی محکوم
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 :شوند نمی مجازات  رایقیب، صدور حکم و اججرایم ذیل مشمول مرور زمان تع -109ماده 

 منیت داخلی و خارجی کشورا م علیهجرای -الف

 عایت مبلغ مقرر در آن ماده( این قانون با ر 36موضوع تبصره ماده ) جرایم اقتصادی شامل کالهبرداری و جرایم -ب

 جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر -پ

صادر شود، شروع به اجرای هر  های قطعی متعدد محکومیت امیاحکشخص به موجب حکم یا هرگاه در مورد یک  -110ماده 
 .طع مرور زمان استها، قا ها، نسبت به دیگر محکومیت یک از محکومیت

یا اعطای آزادی مشروط در صورت لغو قرار تعلیق یا حکم آزادی مشروط، مبدأ مرور  مجازات  در موارد تعلیق اجرای -111ماده 
 .حکم است زمان، تاریخ لغو قرار یا

شود  باشند، اعمال می ر زمان، مطلق است و نسبت به کلیه شرکا و معاونان اعم از آنکه تعقیب شده یا نشدهو قطع مر  -112ماده 
جرم قاطع  همچنین شروع به اجرای حکم در مورد برخی از شرکا یا معاونان  .هر چند تعقیب فقط درباره یکی از آنها شروع شده باشد

 .به دیگر محکومان است مرور زمان نسبت

صوصی نیست و متضرر از جرم مجازات، مانع از استیفای حقوق مدعی خ شدن تعقیب، صدور حکم یا اجرای موقوف -113 ماده
 .دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه نمایدتواند  می

 مجرم توبه -مبحث پنجم
توبه کند و ندامت و اصالح او برای  ،قبل از اثبات جرمه متهم به هرگاه استثنای قذف و محاردر جرایم موجب حد ب -114ماده 

مرتکب  ایم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، درصورت توبهاگر جر  همچنین .گردد قاضی محرز شود، حد از او ساقط می
 .ی درخواست نمایدقضاییه از مقام رهبر  یس قوهتواند عفو مجرم را توسط ری حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می

 .محارب قبل از دستگیری با تسلط بر او موجب سقوط حد است توبه -1تبصره 

به  مجازات دیده انجام گیرد، مرتکب در صورت توبه و سقوط ه جرم به عنف، اکراه و یا با اغفال بزهلواط هرگادر زنا و  -2تبصره 
 .شود یحکوم مهر دو آنها میا شش ه حبس یا شالق تعزیری درجه شرح مندرج در این ماده ب
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مت و اصالح او برای قاضی محرز در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت چنانچه مرتکب توبه نماید و ندا -115ماده 
 .را اعمال نماید ات مجاز  به تخفیف تواند مقررات راجع در سایر جرایم موجب تعزیر دادگاه می .شود ساقط می مجازات شود،

 .گردد شود، جاری نمی کسانی که مقررات تکرار جرایم تعزیری در مورد آنها اعمال می دربارهتوبه  به ات راجعرر مق -1تبصره 

(، 40(، )39(، )27( و مواد )8( و بندهای )الف( و )ب( ماده )7اطالق مقررات این ماده و همچنین بند )ب( ماده ) -2تبصره 
 .شود ی نمیوص شرعات منصن شامل تعزیر ( این قانو105( و )94(، )93(، )46(، )45)

 .گردد دیه، قصاص، حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمی -116ماده 

گردد، توبه، اصالح و ندامت وی باید احراز گردد و به  می مجازات  در مواردی که توبه مرتکب، موجب سقوط یا تخفیف -117ماده 
ر به توبه کرده است به توبه، ثابت شود که مرتکب تظاهمال مقررات راجع چنانچه پس از اع .شود ب اکتفاء نمیادعای مرتک

از نوع تعزیر باشد  مجازات  در این مورد چنانچه .گردد اجراء می مجازات ده ملغی وو تخفیفات در نظر گرفته ش مجازات سقوط
 .ودش تعزیری محکوم می مجازات  مرتکب به حداکثر

 .ورد به مقام تعقیب یا رسیدگی ارایه نمایدادله مربوط به توبه خود را حسب م ل از قطعیت حکم،تواند تا قب م میمته -118ماده 

 .تواند به مرجع تجدیدنظر اعتراض کند باشد، می مجازات ستان مخالف سقوط یا تخفیفه دادچنانچ -119ماده 

 اعمال قاعده درأ -مبحث ششم
دید قرار گیرد و دلیلی بر شرایط مسؤولیت کیفری مورد شبهه یا تر  و یا هریک ازجرم یا برخی از شرایط آن هرگاه وقوع  -120ماده 

 .شود یا شرط مذکور ثابت نمینفی آن یافت نشود حسب مورد جرم 

تردید و بدون نیاز به شبهه یا   االرض، سرقت و قذف، به صرف وجوددر جرایم موجب حد به استثنای محاربه، افساد فی    -121ماده  
 .شودجرم یا شرط مذکور ثابت نمی  ل، حسب موردتحصیل دلی

 جرایم -بخش سوم 

 شروع به جرم -فصل اول
ه و شروع به اجرای آن نماید، لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق کرد کاب جرمیهر کس قصد ارت -122ماده 

 :شودمی  مجازات  بماند، به شرح زیر
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تعزیری درجه یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است به حبس  حیات، حبس دائم نها سلبقانونی آ مجازات  در جرایمی که -الف
 چهار

 تعزیری درجه پنج تعزیری درجه چهار است به حبس قانونی آنها قطع عضو یا حبس مجازات  کهدر جرایمی  -ب

یری یا شالق یا جزای نقدی درجه تعز  تعزیری درجه پنج است به حبسالق حدی یا حبس  ا شقانونی آنه مجازات کهدر جرایمی    -پ
 شش

اطالع بوده وقوع ن به جهات مادی که مرتکب از آنها بی هرگاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لک -تبصره
 .ستممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم ارجرم غی

مستقیم با وقوع جرم ندارد، شروع  قداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباطو امجرد قصد ارتکاب جرم و یا عملیات  -123ماده 
 .باشدنمی  ازاتجم به جرم نیست و از این حیث قابل

شود لکن اگر م، تعقیب نمی جر  نماید و به اراده خود آن را ترک کند به اتهام شروع به آن هرگاه کسی شروع به جرمی -124ماده 
 .شودآن محکوم می  مجازات مرتکب شده است جرم باشد بهه همان مقدار رفتاری ک

 شرکت در جرم -فصل دوم
جرایی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد خواه اص دیگر در عملیات اهر کس با شخص یا اشخ  -125ماده  

سوب آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم مح  وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کاربرای    تنهاییرفتار هر یک به  
نانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد غیرعمدی نیز چ در مورد جرایم .فاعل مستقل آن جرم است مجازات او مجازات و

 .فاعل مستقل آن جرم است مجازات  هر یک از آنان، جازات م شوند و مقصران، شریک در جرم محسوب می

ن حدود، قصاص و دیات در مورد شرکت در جنایت با رعایت مواد کتاب های دوم، سوم و چهارم این قانو مجازات  اعمال -تبصره
 .گیردانجام می 

 معاونت در جرم -فصل سوم
 :شوند اشخاص زیر معاون جرم محسوب می -126ماده 

ز قدرت، موجب استفاده ابا دسیسه یا فریب یا سوء    د یام کنترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جر   یگری راهرکس، د  -الف
 .وقوع جرم گردد
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 .ه مرتکب ارائه دهدتهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را ب هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا -ب

 .هرکس وقوع جرم را تسهیل کند -پ

چنانچه فاعل   .ون و مرتکب جرم شرط استتار معابین رف  ونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانیحقق معابرای ت  -تبصره
 تر محکوم میمعاونت در جرم خفیف مجازات د، معاون بهشدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شواصلی جرم، جرمی 

 .شود

 :یر استوی به شرح ز مجازات ی برای معاون تعیین نشده باشد،گر دی ازاتمج که در شرع، درصورتی -127ماده 

 قانونی آنها سلب حیات، یا حبس دائم است، حبس تعزیری درجه دو یا سه مجازات  در جرایمی که -الف

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

 هفتاد و چهار ضربه شالق تعزیری درجه ششسی و یک تا  شالق حدی استقانونی آنها  مجازات  در جرایمی که -پ

 جرم ارتکابی مجازات تر از ر یک تا دو درجه پایینموجب تعزیدر جرایم  -ت

قانونی جرم ارتکابی است مگر در مورد مصادره اموال، انفصال  مجازات  وعاز ن  معاون مجازات  در مورد بند )ت( این ماده  -1تبصره  
 .استهار، شش و هفت ترتیب جزای نقدی درجه چ معاون به مجازات  محکومیت کهانتشار حکم  دائم و

ی جرم، معاون براساس میزان تعزیر فاعل اصل مجازات  درصورتی که به هر علت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، -2تبصره 
 .شودال می مطابق بند )ت( این ماده اعم

مان جرم قانونی ه مجازات  م مستند به خود استفاده نماید به حداکثرله ارتکاب جر عنوان وسیه هرکس از فرد نابالغ ب -128ماده 
حکوم می آن جرم م معاونت در مجازات  همچنین هر کس در رفتار مجرمانه فرد نابالغی معاونت کند به حداکثر .گردد محکوم می

 .شود

ا ر و جنون، قابل تعقیب نباشد یا تعقیب یشخصی مانند صغجهتی از جهات  هرگاه در ارتکاب رفتار مجرمانه، مرتکب به    -129ماده  
 .معاون جرم ندارد مجازات  ه جهتی از این جهات، موقوف گردد تأثیری در تعقیب وب او مجازات  اجرای
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 انه سازمان یافتهسردستگی گروه مجرم -فصل چهارم
که اعضای آن گروه در  شدیدترین جرمی اتاز مج به حداکثر هر کس سردستگی یک گروه مجرمانه را برعهده گیرد -130ماده 

نکه جرم ارتکابی موجب حد یا قصاص یا دیه باشد که در این صورت د مگر آگرد  شوند، محکوم میاف همان گروه مرتکب  راستای اهد
االرض   فسد فیاالرض زمانی که عنوان محارب یا م  در محاربه و افساد فی  .شود  اونت در آن جرم محکوم میعم مجازات به حداکثر

 .گردد االرض محکوم می فسد فییا م محارب  مجازات  بهورد بر سردسته گروه مجرمانه صدق کند حسب م

شود یا  تشکیل مییا بیشتر که برای ارتکاب جرم  گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتًا منسجم متشکل از سه نفر -1تبصره 
 .گرددنحرف می پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم م

 .ه گروه مجرمانه استا ادار طراحی یا سازماندهی ی سردستگی عبارت از تشکیل یا -2تبصره 

 تعدد جرم -فصل پنجم
 .شود  اشد محکوم می مجازات  باشد، مرتکب بهین مجرمانه متعدد  در جرایم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد، دارای عناو  -131ماده  

آنها یکسان  مجازات  بی و نیزی که جرایم ارتکااست مگر در موارد مجازات رم، موجب تعددجب حد، تعدد جدر جرایم مو  -132ماده  
 .باشد

 .شودجراء می چنانچه مرتکب به اعدام و حبس یا اعدام و تبعید محکوم گردد، تنها اعدام ا -1تبصره 

شود؛ مانند تفخیذ در  اشد اجراء می مجازات شند، فقطچنانچه دو یا چند جرم حدی در راستای هم و در یک واقعه با -2بصره ت
 .شودلواط اجراء می  مجازات  هنگام لواط که تنها

ثابت باشد، تنها اعدام یا  یا رجم و جلداعدام و جلد  مجازات اگر مرد و زنی چند بار با یکدیگر مرتکب زنا شوند، چنانچه -3تبصره 
 .شودرجم حسب مورد اجراء می 

 .گردداجراء می  مجازات  انچه قذف، نسبت به دو یا چند نفر باشد، دو یا چندچن -4تبصره 

حدی، موضوع قصاص را از بین  مجازات  لکن چنانچه  .شود  ها جمع می مجازات  در تعدد جرایم موجب حد و قصاص،  -133ماده  
مطالبه فوری اجرای قصاص یا گذشت موجب تأخیر در اجرای قصاص گردد، اجرای قصاص، مقدم است و در صورت عدم ببرد یا 

 .شودحدی اجراء می  ات از مج یا تبدیل به دیه،
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 :شرح زیر استبه  مجازات  در تعّدد جرائم تعزیری، تعیین و اجرای -134ماده 

 .شود رمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل میجمکه از رفتار درصورتی -)منسوخ(1تبصره 

مقررات تعدد جرم، اعمال باشد،  قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته  که مجموع جرایم ارتکابی در  در صورتی  -)منسوخ(2ه  صر تب
 .گردد مقرر در قانون محکوم می مجازات  شود و مرتکب به نمی

اقل و حداکثر میانگین حد  مرتکب را تا مجازات تواند  تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می  رد  -)منسوخ(3تبصره  
 .دهدا نصف آن تقلیل ل و حداکثر باشد تمجازات، فاقد حداق و چنانچه

ها با هم و  ت جازام این .شود های هفت و هشت اجراء نمی مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه -)منسوخ(4تبصره 
 .گردد های تعزیری درجه یک تا شش جمع می مجازات  نیز با

ه می تواند مطابق ضوابط مقرر تعیین می شود و در این صورت، دادگا مجازات  هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک -فال
 .را تشدید کند مجازات ن ماده که برای تعّدد جرائم مختلف ذکرشده،در ای

هر یک از آن جرائم بیشتر از میانگین  مجازات ائم مختلف، هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقلرد جر در مو -ب
 .مقرر قانونی است مجازات  حداقل و حداکثر

در این صورت   .قانونی آن جرم است مجازات هر یک، حداکثر مجازات  ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد،  جرائم  چنانچه  -پ
 .ن کندچهارم آن تعیی کمقرر قانونی تا ی مجازات  هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات تواند دگاه میدا

ت این ماده اقدام می شود و جمع جرائم درجه ابق مقرراب مورد مطو درجه هشت با یکدیگر، حسدر تعّدد جرائم درجه هفت  -ت
در جمع این جرائم با جرائم درجه شش و  .شودائم اخیر نمی ر ج مجازات باالتر سبب تشدیدهفت و درجه هشت با درجه شش و 

اشد  مجازات  صورت  شود و در هرمی   مجازات اده تعیینمجداگانه برای جرائم درجه هفت و درجه هشت مطابق این    باالتر، به طور
 .قابل اجراء است

َاشد به یکی از علل قانونی  مجازات است و اگر درج در دادنامه قابل اجراءَاشد من مجازات در هر یک از بندهای فوق، فقط -ث
اجراء ا مرور زمان غیرقابل نی یقانو مجازات به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی، نسخ تقلیل یابد یا تبدیل شود یا

محاسبه َاشد بعدی  مجازات  قبلی در اجرایاجراء شده  مجازات  شود و در این صورت میزانَاشد بعدی اجراء می  مجازات دد،گر 
 .و عفو در حکم اجراء است مجازات آزادی مشروط، تعلیق اجرای .شودمی 
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اشد دادگاه می تواند تا یک ششم ه جرم نببیش از سباشد، اگر جرائم ارتکابی    قانونی فاقد حداقل یا ثابت مجازات  در هر مورد که  -ج
 .رم به اصل آن اضافه کندو اگر بیش از سه جرم باشد تا یک چها

جرم َاشد محکوم  مجازات  صل شود، مرتکب بهکه در جرائم تعزیری، از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حا  ورتیدر ص  -چ
 .می شود

اصلی  مجازات عنوان ( این قانون به26( یا )23های مندرج در مواد ) مجازات  صادیقهرگاه در قانون برای جرمی یکی از م -ح
َاشد  مجازات  اگرهمچنین  .غیرَاشد باشد مجازات شود، حتی اگر مربوط بهدر هر صورت اجراء می مجازات  مقرر شده باشد، آن

تبعی  مجازات  اصلی َاشد ، مجازات  بر ر تبعی باشد، عالوهتر دارای آثاخفیف  مجازات  تبعی و ( این قانون، فاقد آثار25وفق ماده )
 .اجراء می شودمزبور نیز 

انون اقدام می ( این ق38( و )37برای هر یک از جرائم، مطابق مواد ) مجازات  ود جهات تخفیفدر تعّدد جرم در صورت وج -خ
 .شود

باشد، مقررات تعّدد جرم ِاعمال نمی شود و مرتکب اشته  اصی دابی در قانون عنوان مجرمانه خدر صورتی که مجموع جرائم ارتک  -د
 .رر در قانون محکوم می شودمق مجازات به

تداء حد یا قصاص اجرا می ع و ابها جم مجازات  جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیرعدد در ت -135ماده 
این شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در عزیر معین الناس یا تسالب حیات و تعزیر، حق  شود مگر حد یا قصاص،

 .گرددصورت ابتداء تعزیر اجراء می 

ی یا مانند زنا و روابط نامشروع کمتر صورتی که جرم حدی از جنس جرم تعزیری باشد مانند سرقت حدی و سرقت غیرحد ر د  -تبصره
ت به گردد، مگر در حد قذف که اگر قذف نسبتعزیری ساقط می  ازات جم شود و حدی محکوم می مجازات  فقط بهاز زنا، مرتکب 

 .شودمحکوم می  مجازات  شخصی و دشنام به دیگری باشد، مرتکب به هر دو

 تکرار جرم -فصل ششم
م هار بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چ  جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرمار مرتکب یک نوع  هرگاه کسی سه ب  -136ماده  

 .عدام استا
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ج جه یک تا درجه پنهای تعزیری از در  مجازات عمدی به موجب حکم قطعی به یکی ازعلت ارتکاب جرم  هر کس به -137ماده 
تعزیری درجه مجازات، مرتکب جرم عمدی   یت یا شمول مرور زمان اجرایمحکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیث

قانونی آن جرم است و دادگاه می تواند وی  مجازات  جرم ارتکابی میانگین بین حداقل و حداکثر اتمجاز  دد، حداقلیک تا شش گر 
 .چهارم آن محکوم کندتا یک  مجازات اکثررا به بیش از حد

 .شوداعمال نمی سیاسی و مطبوعاتی و جرایم اطفال  تکرار جرم در جرایممقررات مربوط به  -138ماده 

 .( این قانون اقدام می شود38( و )37مواد )ر صورت وجود جهات تخفیف مطابق ئم تعزیری، ددر تکرار جرا -139ماده 

 :شود در صورت وجود جهات تخفیف به شرح زیر عمل میایم تعزیری در تکرار جر  -139ماده 

اعمال  رات تخفیفقررات تکرار جرم یا بیشتر از آن باشد، مقر چنانچه مرتکب دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول م -تبصره
 .شود نمی

 مرتکب را تا میانگین حداقل و مجازات تواندقانونی دارای حداقل و حداکثر باشد، دادگاه می  مجازات  چنانچه -الف
 .تقلیل دهد مجازات  حداکثر

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

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

 ریشرایط و موانع مسؤولیت کیف -بخش چهارم 

 شرایط مسؤولیت کیفری -فصل اول
عاقل، بالغ و مختار ق است که فرد حین ارتکاب جرم، در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقت کیفری مسؤولی -140ماده 

 .قصاص« آمده استباشد به جز در مورد اکراه بر قتل که حکم آن در کتاب سوم »

 .مسؤولیت کیفری، شخصی است -141ماده 

باشد   رییگتی ثابت است که شخص به طور قانونی مسؤول اعمال دمسؤولیت کیفری به علت رفتار دیگری تنها در صور   -142ماده  
 .نتیجه رفتار ارتکابی دیگری، مرتکب تقصیر شودیا در رابطه با 
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کیفری است    حقوقی در صورتی دارای مسؤولیتؤولیت شخص حقیقی است و شخص  در مسؤولیت کیفری اصل بر مس  -143ماده  
ع اشخاص حقوقی مانمسؤولیت کیفری  .دشو ر راستای منافع آن مرتکب جرمیکه نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا د
 .مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست

در  .گردد مجرمانه احرازموضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار  در تحقق جرایم عمدی عالوه بر علم مرتکب به -144ماده 
 .اید محرز شودبه وقوع آن نیز بتحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم  جرایمی که وقوع آنها براساس قانون منوط به

عمدی و خطای محض   در جنایات غیرعمدی اعم از شبه  .تحقق جرایم غیرعمدی، منوط به احراز تقصیر مرتکب است  -145ماده  
 .شود قصاص و دیات اعمال می مقررات کتاب

لتی و مانند آنها، دم رعایت نظامات دو مسامحه، غفلت، عدم مهارت و ع .ی استمباالتاحتیاطی و بی تقصیر اعم از بی  -تبصره
 .شودمباالتی محسوب می  احتیاطی یا بی حسب مورد، از مصادیق بی

 کیفریموانع مسؤولیت  -فصل دوم
 .افراد نابالغ مسؤولیت کیفری ندارند -146ماده 

 .نه و پانزده سال تمام قمری استسن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتیب  -147ماده 

 .شود مقررات این قانون، اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می نابالغ، براساسدر مورد افراد  -148ماده 

اقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب نحوی که فروانی بوده به  رتکاب جرم دچار اختاللهرگاه مرتکب در زمان ا -149ماده 
 .مسؤولیت کیفری نداردشود و می 

م موجب تعزیر پس از وقوع جرم مبتال به جنون شود چنانچه کاب، مجنون باشد یا در جرایهرگاه مرتکب جرم در حین ارت  -150ماده  
باشد به دستور دادستان ظم و امنیت عمومی نظر متخصص، ثابت و آزاد بودن وی مخل نبا جلب  جنون و حالت خطرناک مجنون

 .شود یت خطرناک در محل مناسب نگهداری متا رفع حال

وانند در دادگاه به این دستور اعتراض کنند که در این صورت، دادگاه با حضور معترض، تخویشاوندان او می  شخص نگهداری شده یا  
قدام تأمینی و کند و با تشخیص رفع حالت خطرناک در مورد خاتمه امی نظر کارشناس در جلسه اداری رسیدگی را با جلب  موضوع

شده یا خویشاوندان  این حکم قطعی است ولی شخص نگهداری .کندادر می تأیید دستور دادستان، حکم ص صورت دردرغیراین 
 .حق اعتراض به این حکم را دارندوی، هرگاه عالئم بهبود را مشاهده کردند 
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حسب پیشنهاد مدیر روانی، مرتکب، درمان شده باشد بر های رگاه بنا به تشخیص متخصص بیماری ز آن نیست که هاین امر مانع ا
 .دام تأمینی را صادر کندی او دادستان دستور خاتمه اقمحل نگهدار 

ت عارض صور در   .شود  حکم قطعی دچار جنون شود حد ساقط نمی  هرگاه مرتکب یکی از جرایم موجب حد پس از صدور  -1تبصره  
نسبت  .افتدمی  حاکمه تا زمان افاقه به تأخیراللهی دارد تعقیب و م ه جنبه حقشدن جنون قبل از صدور حکم قطعی در حدودی ک

جنون مانع از تعقیب و رسیدگی   م،الناسی دارد مانند قصاص و دیه و همچنین ضرر و زیان ناشی از جر هایی که جنبه حق   مجازات  به
 .نیست

 .نگهداری افراد موضوع این ماده تدارک ببیندهر حوزه قضایی برای قضاییه موظف است مراکز اقدام تأمینی را در  قوه -2تبصره 
 .شودتصاص داده می درمانی بهزیستی یا بیمارستانی موجود به این افراد اختا زمان شروع به کار این اماکن، قسمتی از مراکز روان 

 .نمی گردد مجازات ون جرم محسوب می شودبل تحمل مرتکب رفتاری شود که طبق قاناثر اکراه غیرقاهرگاه کسی بر    -151ماده  
در جرایم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط  .فاعل جرم محکوم می شود مجازات  اه کننده بهدر جرایم موجب تعزیر، اکر 

 .رفتار می شود

ور ماری به منظزلزله یا بیب الوقوع از قبیل آتش سوزی، سیل، طوفان، هر کس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قری -152ماده 
نیست مشروط بر این که  مجازات طبق قانون جرم محسوب می شود قابلفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود که  حفظ ن

 .ه باشدخطر موجود متناسب و برای دفع آن ضرورت داشتخطر را عمدًا ایجاد نکند و رفتار ارتکابی با 

ی وظایف باشند نمی توانند با تمسک به این ماده از ایفاه مقابله با خطر می کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف ب -تبصره
 .قانونی خود امتناع نمایند

نمی  مجازات  طبق قانون جرم محسوب می شود  هر کس در حال خواب، بیهوشی و مانند آنها، مرتکب رفتاری شود که  -153ماده  
 .می شود، عمدًا بخوابد و یا خود را بیهوش کندا بیهوشی مرتکب جرم مگر این که شخص با علم به این که در حال خواب ی گردد

نیست  مجازات  مستی و بی ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات، مواد مخدر و روان گردان و نظایر آنها، مانع -154ده ام
این مواد به   ثابت شود مصرفنانچه لکن چ  .ده استتکاب جرم به طور کلی مسلوب االختیار بومگر این که ثابت شود مرتکب حین ار 

 .هر دو جرم محکوم می شود مجازات  ق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود، بهمنظور ارتکاب جرم یا با علم به تحق

جهل به حکم عادتًا برای وی ممکن نباشد یا  مرتکب نیست مگر اینکه تحصیل علم مجازات  جهل به حکم، مانع از -155ماده 
 .محسوب شود شرعًا عذر
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 .نیست مجازات  مانع از مجازات جهل به نوع یا میزان -تبصره

وز یا خطر فعلی هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجا  -156ماده  
در صورت اجتماع شرایط  حسوب می شود،ایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم میا قریب الوقوع با رع

 :نمی شود مجازات  زیر

 .دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد کابی برایرفتار ارت -الف

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

آگاهانه یا تجتجاوز خطر و  -پ  .داوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشبه سبب اقدام 

 .ز و خطر مؤثر واقع نشودقوای دولتی بدون فوت وقت عماًل ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاو ل به توس -ت

از نزدیکان دفاع کننده بوده یا دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او  -1تبصره 
دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد   ان ازمسؤولیت دفاع از وی بر عهده دفاع کننده باشد یا ناتو 

 .اشته باشدند

 .ر عهده مهاجم استهرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع ب -2تبصره 

مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت المال پرداخت می ع در وارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است جز در مورد دفار مد -3تبصره 
 .شود

ابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع در بر  مقاومت -157ماده 
آن باشد که عملیات خوف  حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود شود لکن هرگاه قوای مزبور ازمحسوب نمی 

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

، در موارد زیر عالوه بر موارد مذکور در مواد قبل، ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می شود -158ماده 
 :نیست مجازات  قابل

 .انون باشدازه قدر صورتی که ارتکاب رفتار به حکم یا اج -الف
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 .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

انجام می شود، مشروط بر این ا  یا حفاظت آنهرستان صغار و مجانین که به منظور تأدیب  نی و سرپو اولیای قانو  اقدامات والدین  -ت
 .افظت باشدکه اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و مح

باشد و این مقررات عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن، مشروط بر این که سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش ن -ث
 .مغایر موازین شرعی نباشدهم 

ن فنی و مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازی بیهر نوع عمل جراحی یا ط -ج
 .در موارد فوری أخذ رضایت ضروری نیست .علمی و نظامات دولتی انجام می شود

قانون محکوم می شوند   درمقرر   مجازات هات رسمی، جرمی واقع شود آمر و مأمور بمقامرقانونی یکی از  هرگاه به امر غی  -159ماده  
نمی شود و در دیه و  مجازات ن که قانونی است، اجراء کرده باشد،لکن مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور ای

 .ضمان تابع مقررات مربوطه است

 ریات در امور کیفاثب  ادله -بخش پنجم

 مواد عمومی -فصل اول
 .عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی استادله اثبات جرم  -160ماده 

ط قسامه که برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است، مطابق مقررات مذکور در کتاب قصاص و دیات و شرایاحکام  -تبصره
 .ون می باشداین قان

بیل اقرار و شهادت که موضوعیت دارد، اثبات می شود، قاضی به استناد در مواردی که دعوای کیفری با ادله شرعی از ق  -161ه  ماد
 .این که علم به خالف آن داشته باشدآنها رأی صادر می کند مگر 

ند به عنوان اماره قضایی مورد استناد باشد، می توا هرگاه ادله ای که موضوعیت دارد فاقد شرایط شرعی و قانونی الزم -162ماده 
 .این که همراه با قرائن و امارات دیگر، موجب علم قاضی شود ط برمشروقرار گیرد 
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جرم باطل گردد ، مانند آنکه در دادگاه مشخص شود که مجرم، شخص  ، دلیل اثبات کننده اگر پس از اجرای حکم -163ماده 
رت مالی شده باشد، کسانی خسا  ی یات و متهم به علت اجرای حکم، دچار آسیب بدنی، جانرخ نداده اس دیگری بوده یا این که جرم

ه سوگند، شاکی یا شاهد حسب مورد به قصاص یا پرداخت دیه که ایراد آسیب یا خسارت مذکور، مستند به آنان است، اعم از اداکنند
 .شوند رت مالی محکوم مییا تعزیر مقرر در قانون و جبران خسا

 اقرار -ومفصل د
 .اب جرم از جانب خود استارتکبه  اقرار عبارت از اخبار شخص -164ماده 

 .محسوب نمی شود اظهارات وکیل علیه موکل و ولی و قیم علیه مولی علیه اقرار -165ماده 

 .اقرار به ارتکاب جرم قابل توکیل نیست -تبصره

اید روشن و هر صورت بشود و در ت تعذر، با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می در صور  اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و -166ماده 
 .بدون ابهام باشد

 .نیستاقرار باید منّجز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر  -167ماده 

 .اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده در حین اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد -168ماده 

أخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه سمی ار روحی یا جیا اذیت و آز اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و  -169 ماده
 .مکّلف است از متهم تحقیق مجدد نماید

اقرار شخص سفیه که حکم حجر او صادر شده است و شخص ورشکسته، نسبت به امور کیفری نافذ است، اما نسبت  -170ماده 
 .ن مالی ناشی از جرم معتبر نیستضمابه 

ه ارتکاب جرم کند، اقرار وی معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمی رسد، مگر این که با بررسی قاضی هم اقرار بهرگاه مت -171ماده 
دهد و قرائن و ی م را انجام مرسیدگی کننده قرائن و امارات برخالف مفاد اقرار باشد که در این صورت دادگاه، تحقیق و بررسی الز 

 .کندرأی ذکر می  امارات مخالف اقرار را در

 :در کلیه جرایم، یک بار اقرار کافی است، مگر در جرایم زیر که نصاب آن به شرح زیر است -172ماده 
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 چهار بار در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه -الف •
 دو بار در شرب خمر، قوادی، قذف و سرقت موجب حد -ب  •

 .استاقرار کافی  نبه غیرکیفری کلیه جرائم، یک بارت جبااثبرای  -1بصره ت

 .در مواردی که تعدد اقرار شرط است، اقرار می تواند در یک یا چند جلسه انجام شود -2تبصره 

ن آن رجم یا حد قتل است که در ای مجازات  نیست به جز در اقرار به جرمی که مجازات د از اقرار موجب سقوطر بعانکا  -173ماده  
و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شالق و در غیر آنها حبس  ساقط مزبور مجازات ن اجراء،ر هر مرحله، ولو در حیرت دصو

 .تعزیری درجه پنج ثابت می گردد

 شهادت -فصل سوم
مقام ی نزد  ر دیگر شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر ام  -174ماده  

 .قضایی است

 .ع آن را معتبر و دارای حجیت دانسته است اعم از آن که مفید علم باشد یا نباشدآن است که شارشهادت شرعی  -175ماده 

تشخیص میزان تأثیر و ارزش  .ایط شهادت شرعی نباشد، اظهارات او استماع می شودشاهد واجد شر در صورتی که  -176ماده 
 .با دادگاه است حدود اماره قضایی قاضی در ت در علماین اظهارا

 :شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید شرایط زیر را دارا باشد -177ده ام

 بلوغ -الف •
 عقل -ب  •
 ایمان -پ  •
 عدالت -ت  •
 مولدطهارت  -ث  •
 ذی نفع نبودن در موضوع -ج •
 نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها -چ •
 تکدی عدم اشتغال به -ح •
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 ودنولگرد نب -خ •
 .احراز شودده باید توسط قاضی شرایط موضوع این ما -1تبصره 

 .در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد، پذیرفته می شود -2تبصره 

 .شددر حال افاقه بوده با شهادت مجنون ادواری در حال افاقه پذیرفته می شود مشروط بر آن که تحمل شهادت نیز -178 ماده

غیربالغ ممیز باشد، اما در زمان ادای شهادت به سن بلوغ برسد، شهادت او  زمان تحمل شهادت،هرگاه شاهد در  -179ماده 
 .معتبر است

ساهی به عنوان شهادت شرعی معتبر نیست مگر آن که قاضی به عدم   ، مانند فراموشکار وشهادت اشخاص غیرعادی  -180ماده  
 .ادت علم داشته باشدر مورد شهاموشی، سهو و امثال آن دفر 

شهادت شخصی   .عادل کسی است که در نظر قاضی یا شخصی که بر عدالت وی گواهی می دهد، اهل معصیت نباشد  -181ماده  
ر اعمال او و اطمینان از ر گناه صغیره اصرار داشته باشد تا احراز تغییر ده باشد، مرتکب گناه کبیره شود یا بکه اشتهار به فسق داشت

 .نمی شود عدالت وی، پذیرفته صالحیت و

در شهادت شرعی، در صورت تعدد شهود، وحدت موضوع شهادت ضروری است و باید مفاد شهادت ها در خصوصیات   -182ماده  
خدوش کند، شهادت هرگاه اختالف مفاد شهادت ها موجب تعارض شود و یا وحدت موضوع را م .جرم یکسان باشدمؤثر در اثبات 
 .ودب نمی ششرعی محسو

 .ید از روی قطع و یقین به نحوی که مستند به امور حسی و از طریق متعارف باشد، اداء شوددت باشها -183ماده 

 اشاره واقع شود و در هر صورت باید روشن و بدون و در صورت تعذر، با فعل از قبیل شهادت باید با لفظ یا نوشتن باشد -184ماده 
 .ابهام باشد

 .ر نیستشهادت شرعی، هیچ یک معتبرت وجود تعارض بین دو وصدر  -185ماده 

شرایط و  تصویری زنده و یا ضبط شده، با احراز -چنانچه حضور شاهد متعذر باشد، گواهی به صورت مکتوب، صوتی -186ماده 
 .صحت انتساب، معتبر است
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بر خالف مفاد شهادت  اه قرائن و امارات رگه .دف مفاد شهادت وجود داشته باشدر شهادت شرعی نباید علم به خال -187ماده 
رعی باشد، دادگاه، تحقیق و بررسی الزم را انجام می دهد و در صورتی که به خالف واقع بودن شهادت، علم حاصل کند، شهادت ش
 .عتبر نیستم

و امثال آن، ماری ت، بیی فوت نموده و یا به علت غیبشهادت بر شهادت شرعی در صورتی معتبر است که شاهد اصل -188ماده 
 .ضور وی متعذر باشدح

 .شاهد بر شهادت شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای شاهد اصلی باشد -1تبصره 

 .یستشهادت بر شهادت شاهد فرع، معتبر ن -2تبصره 

 .است  بل اثباتبا آن قالکن قصاص، دیه و ضمان مالی    جرایم موجب حد و تعزیر با شهادت بر شهادت اثبات نمی شود  -189ماده  

در صورتی که شاهد اصلی، پس از اقامه شهادت به وسیله شهود فرع و پیش از صدور رأی، منکر شهادت شود، گواهی   -190ده  ام
 .د اما بر انکار پس از صدور حکم، اثری مترتب نیستشهود فرع از اعتبار ساقط می شو

قانون برای شاهد  فقدان یکی از شرایطی که بر ت از شهادت شاهد عبار  جرح .و تعدیل است ی قابل جرحشاهد شرع -191ماده 
 .شرعی مقرر کرده است و تعدیل شاهد عبارت از شهادت بر وجود شرایط مذکور برای شاهد شرعی است

 .کلف است حق جرح و تعدیل شهود را به طرفین اعالم کندی مقاض -192ماده 

در این  .شهادت معلوم شود ر آن که موجبات جرح پس ازعمل آید مگ ادای شهادت بهح شاهد شرعی باید پیش از جر -193ماده 
 .اتخاذ تصمیم کند  صورت، جرح تا پیش از صدور حکم به عمل می آید و در هر حال دادگاه مکلف است به موضوع جرح، رسیدگی و

 .لیل اقامه کنداثبات آن د می تواند برای  جرح وی، مدعی صالحیت شاهد   در صورت رد شاهد شرعی از سوی قاضی یا  -194ماده  

در اثبات جرح یا تعدیل شاهد، ذکر اسباب آن الزم نیست و گواهی مطلق به تعدیل یا جرح، کفایت می کند مشروط بر  -195ماده 
 .ی شرایط شرعی باشدآن که شاهد دارا

ای احراز عدالت کافی نهایی بر و حسن ظاهر به ت عدالت یا فقدان آن الزم استدر اثبات یا نفی عدالت، علم شاهد به  -تبصره
 .نیست
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 .هرگاه گواهی شهود معرفی شده در اثبات جرح یا تعدیل شاهد با یکدیگر معارض باشد از اعتبار ساقط است -196ماده 

ین صورت، ادت را می پذیرد و در غیر ادگاه، شهود معرفی شده را واجد شرایط قانونی تشخیص دهد، شهه داهرگا -197ماده 
از وضعیت آنها اطالع نداشته باشد تا زمان احراز شرایط و کشف وضعیت که نباید   شرعی محسوب نمی کند و اگرشهادت  شهادت را  

ز ن، حسب مورد، اتخاذ تصمیم می کند مگر این که به نظر قاضی احرابیش از ده روز طول بکشد، رسیدگی را متوقف و پس از آ
 .نباشد شرایط در مدت ده روز ممکن

موجب سلب اعتبار شهادت می شود و اعاده شهادت پس از رجوع از  مجازات  ت شرعی، قبل از اجرایاز شهادرجوع  -198ماده 
 .آن، مسموع نیست

اهد مرد اثبات می تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، نصاب شهادت در کلیه جرایم، دو ش -199ماده 
غیر  مجازات  زمانی که  .ادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کافی است، تراشیدن و یا تبعید، شهجلد  ی اثبات زنای موجب حدبرا  .گردد

مورد هرگاه دو مرد و چهار زن عادل به آن شهادت این در  .از موارد مذکور است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل الزم است
 .قابل اثبات است ک شاهد مرد و دو شاهد زن نیزدت یجنایات موجب دیه با شها .ا حد شالق، ثابت می شوددهند تنه

ه د و هرگادیده باشدر خصوص شهادت بر زنا یا لواط، شاهد باید حضوری عملی را که زنا یا لواط با آن محقق می شود  -200ماده 
، قذف محسوب واطکه شهود به عدد الزم نرسند شهادت درخصوص زنا یا لشهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنین در صورتی  

 .شود و موجب حد است می

 سوگند -فصل چهارم
 .سوگند عبارت از گواه قراردادن خداوند بر درستی گفتار اداء کننده سوگند است -201ماده 

 .وگند باید عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشدننده ساداء ک -202ماده 

ها اداء شود و در صورت   زبانله، بالله، تالله یا نام خداوند متعال به سایر  لاسوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جالله و   -203ماده  
در هر  .کند نند آنها تعیین می، الفاظ و ماث زمان، مکاننیاز به تغلیظ و قبول اداءکننده سوگند، دادگاه کیفیت ادای آن را از حی

 .ل تفاوتی وجود ندارداعان در ادای سوگند به نام خداوند متمسلمان و غیر مسلمصورت، بین 

 .سوگند باید مطابق با ادعاء صریح در مقصود و بدون هرگونه ابهام باشد و از روی قطع و یقین اداء شود -204ماده 

 .ن در مقصود باشد، اداء شودرت تعذر، با نوشتن یا اشاره ای که روشظ باشد و در صوگند باید با لفسو  -205ماده 
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نباشد یا قاضی به زبان شخصی که سوگند یاد می کند، آشنا نباشد و یا اداء کننده سوگند مفهوم ره، اشا در مواردی که -206ماده 
 .ی را کشف می کندمتخصص امر، مراد و قادر به تکلم نباشد، دادگاه به وسیله مترجم یا 

 .ا مؤثر استین دعوی و قائم مقام آنهسوگند فقط نسبت به طرف -207ماده 

یرات با سوگند نفی یا اثبات نمی شود لکن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرایم، مطابق مقررات و تعز حدود  -208ماده 
 .این قانون با سوگند اثبات می گردد

د از آن مال است مانند جنایت خطایی و شبه ه جنایات و همچنین دعاویی که مقصومالی مانند دی هرگاه در دعاوی -209ماده 
عی خصوصی امکان اقامه بینه شرعی نباشد، وی می تواند با معرفی یک شاهد مرد یا دو شاهد زن به ای مددیه، بر عمدی موجب 

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

 .می شودی اداء اجد شرایط شهادت می دهد و سپس سوگند توسط مدعدر موارد مذکور در این ماده، ابتداء شاهد و  -رهتبص

هرگاه ثابت شود سوگند، دروغ و یا اداء کننده سوگند فاقد شرایط قانونی بوده است، به سوگند مزبور ترتیب اثر داده نمی  -210ماده 
 .شود

 علم قاضی -نجمفصل پ
مستند  در مواردی که .ین در امری است که نزد وی مطرح می شودعلم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات ب -211ماده 
 .لم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بین مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کندع حکم،

و امارات قرائن  اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی،مواردی از قبیل نظریه  -تبصره
در هر حال مجرد علم استنباطی که نوعًا موجب یقین قاضی نمی شود،   .یرد قاضی قرار گ  که نوعًا علم آور باشند می تواند مستند علم

 .نمی تواند مالک صدور حکم باشد

برای قاضی معتبر نیست ادله  رض باشد اگرعلم، بین باقی بماند، آن  علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعادر صورتی که    -212ماده  
چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود، ادله قانونی  .صادر می کند له دیگر، رأیو جهات رد اد  و قاضی با ذکر مستندات علم خود

 .معتبر است و بر اساس آنها رأی صادر می شود

همچنین شهادت شرعی بر قسامه   .استند مقدم  قرار بر شهادت شرعی، قسامه و سوگدر تعارض سایر ادله با یکدیگر، ا  -213ماده  
 .و سوگند تقدم دارد
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 فرقهل متمسای -ششمبخش 

نباشد مثل آن را مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد عین آن را و اگر موجود  -214ماده 
بر هرگاه از حیث جزایی وجهی  .ه خسارات وارده نیز برآید، قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهدو در صورت عدم امکان رد مثل

 .سترداد اموال یا تأدیه خسارت مدعیان خصوصی بر آن مقدم استق گیرد، اعهده مجرم تعل

وال کشف شده را که دلیل یا وسیله ر منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و امبازپرس یا دادستان در صورت صدور قرا  -215ماده  
اص داده شده است تعیین کند تا حسب استعمال اختصستعمال و یا برای  اب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده با حین ارتکاب، اارتک

دستان همچنین بازپرس و یا دا .شیاء را تعیین می کنددرمورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و ا .مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شود
کور را صادر اشیاء مذ د اموال ودستور ر  ی جریان دارد به تقاضای ذی نفع و با رعایت شرایط زیره پرونده نزد و مکلف است مادام ک

 :نماید

 .وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی الزم نباشد -الف •
 .اشیاء و اموال، بالمعارض باشد -ب  •
 .گردد که باید ضبط یا معدوم اموالی نباشدجزء اشیاء و  -پ  •

بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب   بنیز آن اعم از این که محکم یا قرار یا پس ا  در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور
کاب، استعمال و یا برای کاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتمتهم باشد، در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارت

 .یدعدوم شدن آن صادر نماتصاص یافته است، باید رأی مبنی بر استرداد، ضبط یا ماستعمال اخ

اموال مذکور در این ماده   متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و  -1تبصره  
دادگاه تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید هرچند قرار یا حکم  در دادگاه های جزایی شکایت خود راشکایت کند و طبق مقررات 

 .شکایت نباشدایی قابل نسبت به امر جز

کسر فاحش قیمت آن می گردد و مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا  -2تبصره 
گاه به دنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا داد الزم نیست و همچنین اموال ضایع شحفظ مال هم برای دادرسی 

 .وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می گردد می شود و قیمت روز فروخته

جراء شدن این قانون که تا شش ماه از تاریخ الزم اال  رای احکام حدود، قصاص و دیات براساس آیین نامه ای استاج -216ماده 
 .یب و ابالغ می شودتوسط رییس قوه قضاییه تهیه، تصو
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 حدود  -دوم کتاب
 مواد عمومی -بخش اول

داشتن علم، قصد و شرایط مسؤولیت کیفری به در جرایم موجب حد، مرتکب در صورتی مسؤول است که عالوه بر  -217ماده 
آگاه باشدحرمت شرعی رفتار ا  .رتکابی نیز 

ر زمان ارتکاب مسؤولیت کیفری را د یا قصد یا وجود یکی از موانعدر جرایم موجب حد هرگاه متهم ادعای فقدان علم  -218ماده 
کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است   جرم نماید در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعاء

 .نه و سوگند پذیرفته می شوددعای مذکور بدون نیاز به بیا

عنف، اکراه، ربایش یا اغفال، صرف ادعاء، مسقط حد نیست منافی عفت با  الرض و جرایم  به و افساد فی ادر جرایم محار  -1تبصره  
 .ق استو دادگاه موظف به بررسی و تحقی

 .در محکمه انجام گیرد اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی -2تبصره 

 .یا تبدیل یا ساقط نماید یل دهدرا تقل مجازات  شرعی را تغییر یادادگاه نمی تواند کیفیت، نوع و میزان حدود  -219 دهما
 .نون قابل سقوط، تقلیل یا تبدیل استها تنها از طریق توبه و عفو به کیفیت مقرر در این قا مجازات این

مهوری ون اساسی ج( قان167است طبق اصل یکصد و شصت و هفتم ) ر نشدهدر این قانون ذک در مورد حدودی که -220ماده 
 .می ایران عمل می شوداسال

 جرایم موجب حد  -بخش دوم 

 زنا -فصل اول
 .علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشدزنا عبارت است از جماع مرد و زنی که  -221ماده 

ُبل یا ُدُبر زن م اسلی مرد به اندازه ختنها دخول اندام تنع بجما -1تبصره 
ُ
 .حقق می شودگاه در ق

به اقدامات تأمینی نمی شود و حسب مورد  مجازات ابالغ باشد، زنا محقق است لکن نابالغیکی از آنها ن هرگاه طرفین یا -2تبصره 
 .و تربیتی مقرر در کتاب اول این قانون محکوم می گردد
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به ضر  ت لکن موجب سی و یک تا هفتاد و چهارزوج با زوجه متوفای خود که زنا نیس  نا است، مگر جماعجماع با میت، ز   -222ماده  
 .شالق تعزیری درجه شش می شود

وطی به شبهه باشد، ادعای وی بدون بینه یا سوگند پذیرفته می شود مگر آن که هرگاه متهم به زنا، مدعی زوجیت یا  -223ماده 
 .م ثابت شودبا حجت شرعی الز خالف آن 

 :ستحد زنا در موارد زیر اعدام ا -224ماده 

 زنا با محارم نسبی -الف •
 .استاعدام زانی موجب  پدر که زنا با زن -ب •
 .ه موجب اعدام زانی استزنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان ک -پ •
 .زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است -ت •

 .یر احکام مربوط به زنا استزانیه در بندهای )ب( و )پ( حسب مورد، تابع سا مجازات  -1تبصره 

مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا  ی با زنیهرگاه کس -2تبصره 
ود ن او شربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگر چه موجب تسلیم شد از طریق در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا .است

 .نیز حکم فوق جاری است

اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده در صورت عدم امکان  .رای زانی محصن و زانیه محصنه رجم استنا بحد ز  -225ماده 
اشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در ت شده بحکم قطعی و موافقت رییس قوه قضاییه چنانچه جرم با بینه ثاب

 .دیر این صورت موجب صد ضربه شالق برای هریک می باشغ

 :شوداحصان در هریک از مرد و زن به نحو زیر محقق می  -226ماده 

ُبل با وی در حال ه از احصان مرد عبارت است از آنکه دارای همسر دایمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بود -الف
ُ
طریق ق

ُبل را با و بلوغ جماع کرده باشد و هر و
ُ
 .ه باشدی داشتقت بخواهد امکان جماع از طریق ق

ُبل جماع کرده   احصان زن عبارت است از آنکه دارای همسر دایمی و  -ب
ُ
بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، با او از طریق ق

بُ  باشد و امکان جماع از طریق
ُ
 .ل را با شوهر داشته باشدق
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بیماریی که موجب خطر برای طرف مقابل یض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا مسافرت، حبس، ح اموری از قبیل -227ماده 
 .سفلیس، زوجین را از احصان خارج می کند می گردد مانند ایدز و

 .است زانیه فقط صد ضربه شالق مجازات  غ و زانی نابالغ باشدالدر زنا با محارم نسبی و زنای محصنه، چنانچه زانیه ب -228ماده 

سر و تبعید  شالق، تراشیدن موی ز دخول، مرتکب زنا شود حد وی صد ضربهمردی که همسر دائم دارد، هرگاه قبل ا -229ماده 
 .به مدت یک سال قمری است

 .ستحد زنا در مواردی که مرتکب غیرمحصن باشد، صد ضربه شالق ا -230ماده 

 ارش پرداخت مقرر به مجازات برر صورتی که زن باکره باشد مرتکب عالوه در موارد زنای به عنف و در حکم آن، د -231ماده 
 .گردد و پرداخت مهرالمثل محکوم می مجازات  شود و در صورتی که باکره نباشد، فقط به البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می

رجه شش هفتاد و چهار ضربه شالق تعزیری د اقرار به زنا نماید به سی و یک تار از چهار بار متک هرگاه مرد یا زنی -232ماده 
 .اری استین ماده در مورد لواط، تفخیذ و مساحقه نیز جم احک .محکوم می شود

 لواط، تفخیذ و مساحقه -فصل دوم
 .نسان مذکر استبر ادر دلواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه  -233ماده 

یر این صورت صد ضربه شالق اه یا دارابودن شرایط احصان، اعدام و در غل، درصورت عنف، اکر حد لواط برای فاع -234ماده 
 .حد لواط برای مفعول در هر صورت )وجود یا عدم احصان( اعدام است .است

 .دام استاعل اع، حد فدر صورتی که فاعل غیرمسلمان و مفعول، مسلمان باشد -1تبصره 

ُبل با بالغ داشته باشد و در حالی که بالغ و عا آنکه مرد همسر دائمی واحصان عبارت است از  -2تبصره 
ُ
همان قل بوده از طریق ق

 .همسر در حال بلوغ وی جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از همان طریق را با وی داشته باشد

 .نگاه انسان مذکر استادن اندام تناسلی مرد بین ران ها یا نشیماردرت از قر تفخیذ عبا -235ماده 

 .ذ استدخول کمتر از ختنه گاه در حکم تفخی -تبصره
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خیذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شالق است و از این جهت فرقی میان محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف در تف  -236ماده  
 .نیست

 .، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام استو مفعولغیرمسلمان  در صورتی که فاعل -تبصره

روی شهوت، موجب سی و یک تا ل تقبیل و مالمسه از همجنس گرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ از قبی -237ماده 
 .هفتاد و چهار ضربه شالق تعزیری درجه شش است

 .ستحکم این ماده در مورد انسان مؤنث نیز جاری ا -1تبصره 

 .توجب حد است، نمی گرددحکم این ماده شامل مواردی که شرعًا مس -2تبصره 

 .خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهدنث، اندام تناسلی مساحقه عبارت است از اینکه انسان مؤ -238ماده 

 .حد مساحقه، صد ضربه شالق است -239ماده 

 .نف و غیرعنف نیستو محصن و غیرمحصن و ع و غیرمسلمان و مفعول و مسلمان در حد مساحقه، فرقی بین فاعل -240ماده 

عفت و انکار متهم هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور یم منافی در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرا -241ماده 
 ن قانون درب ایا مواردی که به موج، ربایش یا اغفال یموارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار  .پنهان و مستور از انظار ممنوع است

 .ب به عنف است از شمول این حکم مستثنی استحکم ارتکا

 قوادی -فصل سوم
 .ادی عبارت از به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط استقو  -242ماده 

قانون ( این 244رر در ماده )عامل، مستوجب تعزیر مقحد قوادی منوط به تحقق زنا یا لواط است در غیر این صورت  -1تبصره 
 .تاس

 .در قوادی، تکرار عمل شرط تحقق جرم نیست -2تبصره 

هفتاد و پنج ضربه شالق است و برای بار دوم عالوه بر هفتاد و پنج ضربه شالق به عنوان حد،  مرد حد قوادی برای -243ماده 
 .ج ضربه شالق استو پنند و برای زن فقط هفتاد دت آن را قاضی مشخص می کبه تبعید تا یک سال نیز محکوم می شود که م
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ساند مستوجب حد نیست لکن به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه بر   کسی که دو یا چند نابالغ را برای زنا یا لواط به هم  -244ماده  
 .شالق و حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود

 قذف -فصل چهارم
 .چند مرده باشد هر ا یا لواط به شخص دیگرت است از نسبت دادن زنعبار  قذف -245ماده 

آگمعنای قذف باید روشن و بدون ابهام بوده، نسبت دهنده به  -246ماده  اه و قصد انتساب داشته باشد گرچه مقذوف یا لفظ 
آگاه نباشد  .مخاطب در حین قذف از مفاد آن 

 .شودق می د به شیوه الکترونیکی نیز محققذف عالوه بر لفظ با نوشتن، هرچن -تبصره

فرزند پدرت وید »تو دیگری بگه کسی به فرزند مشروع خود بگوید »تو فرزند من نیستی« و یا به فرزند مشروع رگاه -247ماده 
 .نیستی«، قذف مادر وی محسوب می شود

 .حد ثابت نمی شود هرگاه قرینه ای در بین باشد که مشخص گردد منظور قذف نبوده است، -248ماده 

ف محسوب یا با فالن مرد لواط کرده ای« فقط نسبت به مخاطب، قاذوید »تو با فالن زن زنا  ه کسی به دیگری بگگاهر   -249ماده  
 .شود می

 .حد قذف، هشتاد ضربه شالق است -250ماده 

یا  ، مسلمان، معین و غیرمتظاهر به زناقذف در صورتی موجب حد می شود که قذف شونده در هنگام قذف، بالغ، عاقل -251ماده 
 .لواط باشد

ربه شالق تا هفتاد و چهار ضکننده به سی و یک  هرگاه قذف شونده، نابالغ، مجنون، غیرمسلمان یا غیرمعین باشد قذف    -1ه  صر تب
 .ندارد مجازات تعزیری درجه شش محکوم می شود لکن قذف متظاهر به زنا یا لواط،

 آن نیست موجب حد است مثل نسبت دادن لواطآنچه متظاهر به نا یا لواط است نسبت به متظاهر به ز  قذف کسی که -2تبصره 
 .به کسی که متظاهر به زنا است

ادن زنا یا لواط به دیگری، الفاظی غیر از زنا یا لواط به کار ببرد که صریح در انتساب زنا یا لواط قصد نسبت دکسی که به    -252ماده  
سبت به کسی که زنا یا لواط را به او مخاطب باشد، ن قبیل همسر، پدر، مادر، خواهر یا برادربه افرادی از 
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توهین محکوم می  مجازات  ه باشد، بهلت این انتساب اذیت شددرباره مخاطب اگر به عمحکوم به حد قذف و نسبت داده است، 
 .گردد

دهد به سی   بتنسا به دیگری  نا یا لواط در حال اکراه یا عدم بلوغ ر هرگاه کسی زنا یا لواطی که موجب حد نیست مانند ز   -253ماده  
 .شودو یک تا هفتاد و چهار ضربه شالق تعزیری درجه شش محکوم می 

یا لواط به کسی که به خاطر همان زنا یا لواط محکوم به حد شده است، قبل از توبه دن زنا نسبت دا -254ماده 
 .ندارد مجازات  مقذوف،

در صورت گذشت مقذوف در هر  .مقذوف است مطالبه منوط به زات مجا قذف حق الناس است و تعقیب و اجرای حد -255ماده 
 .می شودوف موق مجازات  سیدگی و اجرایمرحله، حسب مورد تعقیب، ر 

ابر قذف هر یک، کسی که چند نفر را به طور جداگانه قذف کند خواه همه آنها با هم، خواه جداگانه شکایت کنند، در بر   -256ماده  
 .ودحد مستقلی بر او جاری می ش

و در صورت صدور   شوندگان می تواند جداگانه شکایت نمایدکسی که چند نفر را به یک لفظ قذف نماید هر کدام از قذف    -257ماده  
 .شودچنانچه قذف شوندگان یکجا شکایت نمایند بیش از یک حد جاری نمی  .ن را مطالبه کندحکم محکومیت، اجرای آ

کوم می نماید فقط به یک حد مح یک بار یا بیشتر قبل از اجرای حد، قذفند سبب، کسی که دیگری را به یک یا چ -258ماده 
و اگر بگوید آن چه گفته ام حق بود به سی و یک تا هفتاد   ذف را تکرار نماید حد نیز تکرار می شودشود، لکن اگر پس از اجرای حد، ق

 .یری درجه شش محکوم می گرددو چهار ضربه شالق تعز

ار ضربه شالق تعزیری درجه شش محکوم نوه خود را قذف کند به سی و یک تا هفتاد و چه ری که فرزند یاپدا جد پدر ی  -259ماده 
 .رددمی گ

ر یک از حد قذف اگر اجراء نشده و مقذوف نیز گذشت نکرده باشد به همه ورثه به غیر از همسر منتقل می گردد و ه -260ماده 
 .ند هر چند دیگران گذشت کرده باشندالبه کورثه می تواند تعقیب و اجرای آن را مط

 .اند تعقیب متهم یا اجرای حد را مطالبه کندتو  ، پدر یا جد پدری وارث باشد، وارث نمیدر صورتی که قاذف -تبصره

 :شود و اجراء ساقط میدر موارد زیر حد قذف در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی  -261ماده 
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 .صدیق نمایدا تهرگاه مقذوف، قاذف ر  -الف •
 .ت یا علم قاضی اثبات شودچه به مقذوف نسبت داده شده با شهادهرگاه آن -ب •
 .ورثه او، گذشت کندر صورت فوت وی، هرگاه مقذوف و د -پ •
 .ن کندهرگاه مردی زنش را پس از قذف به زنای پیش از زوجیت یا زمان زوجیت لعا -ت •
 .آنها همانند، خواه مختلف باشد فذهرگاه دو نفر یکدیگر را قذف کنند، خواه ق -ث •
 .یری درجه شش استمرتکبان در بند )ث(، سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شالق تعز مجازات  -تبصره •

 سّب نبی -فصل پنجم
ی بالنّ  الهی را دشنام دهد یا قذف کند ساب از انبیاء عظام هر کس پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و یا هریک  -262ماده 

 .شود است و به اعدام محکوم می

م الله علیها یا دشنام به ایشان در حکم سّب ف هر یک از ائمه معصومین علیهم السالم و یا حضرت فاطمه زهرا سالقذ -تبصره
 .نبی است

لسان  یا سبقا غضب ر حالت مستی یهارات وی از روی اکراه، غفلت، سهو یا دهرگاه متهم به سب، ادعاء نماید که اظ -263ماده 
 .شود الّنبی محسوب نمی یا نقل قول از دیگری بوده است ساب یا بدون توجه به معانی کلمات و 

چهار ضربه شالق اهانت کند موجب تعزیر تا هفتاد و  هرگاه سب در حالت مستی یا غضب یا به نقل از دیگری باشد و صدق    -رهتبص
 .است

 مصرف مسکر -فصل ششم
باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد ل خوردن، تزریق و تدخین آن کم ر از قبیمصرف مسک -264ماده 
 .ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است وط به گونهیا مخل

 .دوجب حد است هرچند مستی نیاور جو مسکر( مخوردن فقاع )آب  -تبصره

 .ضربه شالق استسکر، هشتاد حد مصرف م -265ماده 

 .شود به حد می مصرف مسکر، محکوم تظاهر بهتنها در صورت  غیرمسلمان -266ماده 
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شود ظاهر علنی نباشد لکن مرتکب در حال مستی در معابر یا اماکن عمومی رف مسکر توسط غیرمسلمان مص اگر -تبصره
 .گردد مقرر برای تظاهر به عمل حرام محکوم می مجازات به

 سرقت -فتمفصل ه
 .عبارت از ربودن مال متعلق به غیر استسرقت  -267ماده 

 :یط زیر باشد موجب حد استسرقت در صورتی که دارای تمام شرا -268ماده 

 .شیء مسروق شرعًا مالیت داشته باشد -الف •
 .اشدمال مسروق در حرز ب -ب •
 .سارق هتک حرز کند -پ •
 .خارج کندسارق مال را از حرز  -ت •
 .مخفیانه باشد و سرقت هتک حرز -ث •
 .سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد -ج •
 .ادل چهار و نیم نخود طالی مسکوک باشدارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، مع -چ •
 .عام و یا وقف بر جهات عامه نباشدمال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف  -ح •
 .قحطی صورت نگیردسرقت در زمان  -خ •
 .از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کند مالصاحب  -د •
 .صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد -ذ •
 .مالک قرار نگیرد اثبات سرقت تحت یدمال مسروق قبل از  -ر •
 .سارق در نیایدمال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت  -ز •
 .غصوب نباشدـ مال مسروق از اموال سرقت شده یا مژ •
 .از مکان متناسبی است که مال عرفًا در آن از دستبرد محفوظ می ماندرت عباحرز  -269ماده 

بت به وی و کسانی که از طرف او حق دسترسی به ال از کسی غصب شده باشد، نسدر صورتی که مکان نگهداری م -270ماده 
 .مکان را دارند، حرز محسوب نمی شودآن 

دیوار یا باالرفتن از آن یا بازکردن یا شکستن قفل و   که از طریق تخریبغیرمجاز حرز است ت از نقض رز عبار هتک ح -271ماده 
 .امثال آن محقق می شود
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حرز خارج کند مباشر محسوب  ی مال را توسط مجنون، طفل غیرممیز، حیوان یا هر وسیله بی اراده ای ازه کسهرگا -272ماده 
 .رقتهای تعزیری استرد مشمول یکی از سرفتار آمر حسب مو شر طفل ممیز باشدمی شود و در صورتی که مبا

 .نی ترین حرز استدر صورتی که مال در حرزهای متعدد باشد، مالک، اخراج از بیرو -273ماده 

 .انجام شودنصاب باید در یک سرقت  هربایش مال به انداز  -274ماده 

 .حد نصاب برسد ه هر کدام از آنها بهایند باید سهم جداگانشترک مالی را بربهرگاه دو یا چند نفر به طور م -275ماده 

 .یکی از سرقت های تعزیری استسرقت در صورت فقدان هر یک از شرایط موجب حد، حسب مورد مشمول  -276ماده 

د ب برسد، مستوجب حد بر سهم او به حد نصااز سهم خود، سرقت نماید و مازاهرگاه شریک یا صاحب حق، بیش  -277ماده 
 .است

 :شرح زیر است قت بهحد سر  -278ماده 

ست و کف دست در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به طوری که انگشت ش -الف •
 .باقی بماند

 .اندل مسح باقی بممقداری از مح  یین برآمدگی است، به نحوی که نصف قدم ودر مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پا  -ب •
 .د استدر مرتبه سوم، حبس اب -پ •
 .در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد -ت •

 .ت های تعزیری می شودباشد، حسب مورد مشمول یکی از سرقهرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع  -1بصره ت

توبه  اتمجاز  ست هرگاه مرتکب حین اجرایل عنوان تعزیر نیدرمورد بند )پ( این ماده و سایر حبس هایی که مشمو  -2تبصره 
او را  مجازات  ی تواندهمچنین مقام رهبری م .نماید و مقام رهبری آزادی او را مصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد می شود

 .تعزیری دیگری تبدیل نماید مجازات به

 محاربه -ل هشتمصف
ا است، به نحوی که موجب ناامنی در جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنهسالح به قصد محاربه عبارت از کشیدن  -279ماده 

و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و  هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سالح بکشد .یط گرددمح
 .وب نمی شودد، محارب محسم سالح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشونیز کسی که به روی مرد
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 .و مقابله با محاربان، دست به اسلحه ببرد محارب نیستکه برای دفاع فرد یا گروهی  -280ماده 

 .د محاربندلب امنیت مردم و راهها شونکه دست به سالح ببرند و موجب سراهزنان، سارقان و قاچاقچیانی  -281ماده 

 :زیر است مجازات  حد محاربه یکی از چهار -282ماده 

 اعدام -الف •
 صلب -ب  •
 چپقطع دست راست و پای  -پ  •
 نفی بلد -ت  •
 .( به اختیار قاضی است282انتخاب هر یک از امور چهارگانه مذکور در ماده ) -283ماده 

به توه چه محارب بعد از دستگیری توبه نماید و در صورتی ک مدت نفی بلد در هر حال کمتر از یک سال نیست، اگر -284ماده 
 .نکند همچنان در تبعید باقی می ماند

 .محارب باید تحت مراقبت قرار گیرد و با دیگران معاشرت، مراوده و رفت و آمد نداشته باشدبلد،  در نفی -285ماده 

 االرض ساد فیو افبغی  -فصل نهم
یه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر لعلیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم رده، مرتکب جنایت عهر کس به طور گست -286ماده 

یا دایرکردن مراکز فساد و فحشا   تصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناکاکاذیب، اخالل در نظام اق
جسمانی  م عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیتنها گردد به گونه ای که موجب اخالل شدید در نظیا معاونت در آ

حشا در حد وسیع گردد مفسد فی االرض محسوب و به اعدام محکوم افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا ف
 .گردد می

اامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه مومی، ایجاد نواهد قصد اخالل گسترده در نظم عهرگاه دادگاه از مجموع ادله و ش -تبصره
قانونی دیگری  مجازات  د و جرم ارتکابی مشمولحد وسیع و یا علم به مؤثربودن اقدامات انجام شده را احراز نکن رفساد یا فحشا د

 .ی درجه پنج یا شش محکوم می شودنباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیر 

م مسلحانه کند باغی محسوب می شود و در صورت ایی که در برابر اساس نظام جمهوری اسالمی ایران، قروهگ -287ماده 
 .اعدام محکوم می گردند مجازات  عضای آن بهاستفاده از سالح، ا
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وجود  ح، دستگیر شوند، چنانچه سازمان و مرکزیت آنهرگاه اعضای گروه باغی، قبل از درگیری و استفاده از سال -288ماده 
محکوم که سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد به حبس تعزیری درجه پنج  داشته باشد به حبس تعزیری درجه سه و در صورتی

 .می شوند

 قصاص  -کتاب سوم
 مواد عمومی -بخش اول

 اقسام و تعاریف جنایات -فصل اول
 .دی و خطای محض استت بر سه قسم عمدی ، شبه عم، عضو و منفعجنایت بر نفس -289ماده 

 :حسوب می شودمدی مزیر عجنایت در موارد  -290ماده 

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

یر آن، می گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و هرگاه مرتکب، عمدًا کاری انجام دهد که نوعًا موجب جنایت واقع شده یا نظ  -ب
آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً نظیر آن را نداشته باشد و   . موجب آن جنایت یا نظیر آن می شودلی 

 شته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً آن را نداه یا نظیر هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شد  -پ
یگر و یا یه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دموجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، نمی شود لکن در خصوص مجنی عل

مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنی   ط بر آنکهشود مشرو  ا زمانی نوعًا موجب آن جنایت یا نظیر آن میبه علت وضعیت خاص مکانی ی
آگاه و متوجه باشدعلیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمان  .ی 

ا جمع معینی مقصود وی باشد، و در هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آن که فرد ی -ت
 .اکن عمومی بمب گذاری کندنکه در اممانند ای عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن، واقع شود،

آگاهی و توجه  -1تبصره  ورت عدم اثبات، جنایت عمدی است مگر جنایت واقع مرتکب باید اثبات گردد و در صدر بند )ب( عدم 
ین د که در ازیاد موضع آسیب نیز غالبًا شناخته شده نباشع آسیب، واقع شده باشد و حساسیت  شده فقط به علت حساسیت زیاد موض

آ  .ی ثابت نمی شودگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنایت عمد صورت 
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آگاهی و توجه مرتکب به این که کار نوعًا نسبت به مجنی علیه، موجب  -2تبصره   جنایت واقع شده یا نظیر آن می   در بند )پ( باید 
 .نمی شود عمدی ثابتشود ثابت گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت 

 :جنایت در موارد زیر شبه عمدی محسوب می شود -291ماده 

ی نسبت به مجنی علیه قصد رفتاری را داشته لکن قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد و از مواردمرتکب هرگاه  -الف
 .می گردد، نباشد که مشمول تعریف جنایات عمدی

و یا افراد د آنکه جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شیء یا حیوان ته باشد ماننبه موضوع داشهرگاه مرتکب، جهل  -ب
 .سپس خالف آن معلوم گردد ( این قانون است به مجنی علیه وارد کند،302مشمول ماده )

 .ت عمدی نباشدل تعریف جنایود، مشروط بر اینکه جنایت واقع شده مشمو یر مرتکب واقع شبه سبب تقص هرگاه جنایت -پ

 :شود جنایت در موارد زیر خطای محض محسوب می -292ماده 

 .ب و بیهوشی و مانند آنها واقع شودل خوادر حا -الف

 .وسیله صغیر و مجنون ارتکاب یابد به -ب

تیری و را، مانند آنکه فعل واقع شده بر الیه را داشته باشد و نه قصد ایراد نه قصد جنایت بر مجنی عجنایتی که در آن مرتکب  -پ
 .به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید

آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعًا موجب جنایت بر دیگری می گردد، جنایت بندهای )در مورد    -تبصره الف( و )پ( هرگاه مرتکب 
 .مدی محسوب می شودع

یشتر از مقصود وی واقع شود، چنانچه جنایت واقع رفتار ارتکابی، ب  دی گردد لکن نتیجههرگاه فردی مرتکب جنایت عم  -293ه  ماد
عمدی محسوب می شود، ات عمدی نشود، نسبت به جنایت کمتر، عمدی و نسبت به جنایت بیشتر، شبه  شده، مشمول تعریف جنای

به نگشت عمدی و نسبت که نسبت به قطع ا بب آن دست وی قطع شود و یا فوت کندسی را قطع کند و به سمانند آنکه انگشت ک
 .قطع دست و یا فوت شبه عمدی است

بر دیگری شود در صورتی که مجنی علیه و فرد مورد نظر هردو در هویت، مرتکب جنایتی اگر کسی به علت اشتباه  -294ماده 
 .محسوب می شود نباشند، جنایت عمدی ( این قانون302مشمول ماده )
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ته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به آن را بر عهده گرفسی فعلی که انجام هرگاه ک -295ماده 
د عمدی، ت حاصل به او مستند می شود و حسب مور آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنای  سبب

گرفته است، کودک را شیر ندهد یا پزشک   یردادن را بر عهدهر یا دایه ای که شیا خطای محض است، مانند این که مادشبه عمدی،  
 .رک کندیا پرستار وظیفه قانونی خود را ت

 تداخل جنایات -فصل دوم
چنانچه جنایت واقع شده  ت جنایت فوت کند،اگر کسی، عمدًا جنایتی را بر عضو فردی وارد سازد و او به سبب سرای -296ماده 

شود، در غیر این صورت، قتل شبه عمدی است و مرتکب عالوه بر د، قتل عمدی محسوب می تعریف جنایات عمدی باشمشمول 
 .ه پرداخت دیه نفس نیز محکوم می شودقصاص عضو ب

ه گردد، چنانچه جنایت واقع به قتل مجنی علیاگر مرتکب با یک ضربه عمدی، موجب جنایتی بر عضو شود که منجر  -297ماده 
سوب می شود و به علت نقص عضو یا جراحتی که سبب قتل شده است  مدی باشد، قتل عمدی محمشمول تعریف جنایات ع شده

 .دیه محکوم نمی گردد به قصاص یا

طور مشترک ه همه آنها به اگر کسی با یک ضربه عمدی، موجب جنایات متعدد بر اعضای مجنی علیه شود، چنانچ -298ماده 
 .قصاص نفس محکوم می شود ایات عمدی باشد فقط بهتل نیز مشمول تعریف جنموجب قتل او شود و ق

د و قتل نیز مشمول تعریف جنایات جب جنایات متعدد و قتل مجنی علیه شواگر کسی با ضربه های متعدد عمدی، مو  -299ماده 
قصاص نفس، اشند، مرتکب عالوه بر  رخی در وقوع قتل نقشی نداشته بب قتل شود و بعمدی باشد، چنانچه برخی از جنایت ها موج

لکن اگر قتل به وسیله مجموع  .ده قصاص عضو یا دیه جنایت هایی که تأثیری در قتل نداشته است، محکوم می شوحسب مورد، ب
ر این صورت به قصاص یا غی در .ضربه است جنایات پدید آید، در صورتی که ضربات به صورت متوالی وارد شده باشد در حکم یک

 .نیز محکوم می گردد متصل به فوت نبوده استعضوی که جنایت بر آن، دیه 

به قسمت بیشتری از همان ( در مواردی که جنایت یا جنایات ارتکابی 299( و )298(، )297(، )296احکام مقرر در مواد )  -تبصره
 .نیز جاری استعضو یا اعضای دیگر مجنی علیه سرایت کند 

نمی شود و یا اگر به قتل منجر شود قتل، عمدی  رده بر او به قتل منجرتصور این که جنایت وا اگر مجنی علیه به -300ماده 
فس سرایت کند و به گذشت یا مصالحه بر دیه یا غیر آن نماید و بعد از آن، جنایت واقع شده، به نمحسوب نمی شود، قصاص کند یا  

چنانچه ص نفس محکوم می شود و مدی باشد، قاتل به قصارگاه قتل مشمول تعریف جنایات عمنجر شود، هفوت مجنی علیه 
قصاص نفس، دیه عضو قصاص شده یا وجه المصالحه  عضو مرتکب، قصاص شده یا با او مصالحه شده باشد، ولی دم باید قبل از
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ضو قصاص شده خت دیه نفس، بدون احتساب دیه عدد، به پردانایت مشمول تعریف جنایات عمدی نگر را به وی بپردازد؛ لکن اگر ج
ن عضِو مورد مفاد این ماده، در موردی که جنایت ارتکابی به قسمت بیشتری از هما .می شود مصالحه اخذ شده، محکومیا وجه ال

 .جنایت سرایت کند نیز جاری است

 قصاصشرایط عمومی  -فصل سوم
لیه، عاقل و در دین با ع مجنی علیه نباشد و مجنیکب، پدر یا از اجداد پدری ود که مرتش قصاص در صورتی ثابت می -301ماده 

 .کب مساوی باشدمرت

 .کب، مانع قصاص نیستعلیه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتچنانچه مجنی  -تبصره

 :شودحکوم نمی دیه، م در صورتی که مجنی علیه دارای یکی از حاالت زیر باشد، مرتکب به قصاص و پرداخت -302ماده 

 .یات استب جرم حدی که مستوجب سلب حمرتک -الف

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

 .شود اص نمیصاحب حق قصاص و به مقدار آن قصت به یا عضو، فقط نسب نفس مستحق قصاص -پ

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

 .قانون مقرر استار به شرحی که در طر زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اض -ث

دهای )الف(، )ب( و )پ( این ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم ر مورد بناقدام د -1تبصره 
 .شود تعزیرات« محکوم می»

رتکب به شرح منتفی است، لکن م  در مورد بند )ت( چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود قصاص  -2تبصره  
 .شود تعزیری محکوم می مجازات  ومقرر در قانون به دیه 

( این قانون است یا وی 302شمول ماده )هرگاه مرتکب، مدعی باشد که مجنی علیه، حسب مورد در نفس یا عضو، م -303ماده 
شود و دادگاه موظف است نخست به  در دادگاه ثابت نیاست این ادعا باید طبق مواز یت بر او شدهبا چنین اعتقادی، مرتکب جنا

( است و نیز ثابت نشود که 302اگر ثابت نشود که مجنی علیه مشمول ماده ) .عای مذکور رسیدگی کنداد
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اشتباه با  شود ولی اگر ثابت شود که به نین اعتقادی، مرتکب جنایت شده است مرتکب به قصاص محکوم میمرتکب بر اساس چ
مقرر در  مجازات دیه به ( نباشد مرتکب عالوه بر پرداخت302)ت زده و مجنی علیه نیز موضوع ماده دی، دست به جنایاقچنین اعت

 .شود کتاب پنجم »تعزیرات« محکوم می

 .عمدی نسبت به نابالغ، موجب قصاص استیت جنا -304ماده 

 کتاب پنجم »تعزیرات« نیز محکوم مییر مقرر در تعزبه مرتکب جنایت عمدی نسبت به مجنون عالوه بر پرداخت دیه  -305ماده 
 .شود

پرداخت   در این صورت مرتکب عالوه بر  .جنایت عمدی بر جنین، هر چند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نیست  -306ماده  
 .شود تعزیری مقرر در کتاب پنجم »تعزیرات« محکوم می مجازات  دیه به

ز تولد، منجر به نقص یا مرگ او پس از تولد دارای قابلیت ادامه حیات باشد و جنایت قبل او  د شوداگر جنینی زنده متول -تبصره
 .ود و یا نقص او بعد از تولد باقی بماند قصاص ثابت استش

 گردان و مانند آنها، موجب قصاص جنایت در حال مستی و عدم تعادل روانی در اثر مصرف موادمخدر، روان کاب ارت -307ماده 
که در این صورت، عالوه بر  االختیار بوده است انی، مرتکب به کلی مسلوب اینکه ثابت شود بر اثر مستی و عدم تعادل رو  گراست م
لکن اگر ثابت شود که مرتکب قباًل خود را برای چنین  .شود عزیرات« محکوم میتعزیری مقرر در کتاب پنجم »ت مجازات  دیه به

ب ارتکاب آن جنایت یا نظیر آن از جانب او که مستی و عدم تعادل روانی وی ولو نوعًا موجت شته اسعملی مست کرده و یا علم دا
 .گردد شود، جنایت، عمدی محسوب می می

بودن مرتکب، هنگام ارتکاب جنایت، تردید وجود  ، در بالغ یا عاقلوسیله مقام قضایی ی بهاگر پس از تحقیق و بررس -308ماده 
گرفته است لکن ل بلوغ وی یا افاقه او از جنون سابقش انجام  یا مجنی علیه ادعاء کند که جنایت عمدی در حا  ولی دم  داشته باشد و

در صورت عدم اقامه بینه، قصاص منتفی   .رای ادعاء خود بینه اقامه کندمرتکب خالف آن را ادعاء کند، ولی دم یا مجنی علیه باید ب
ل ارتکاب جرم را اثبات کند تا قصاص مرتکب بوده است، مرتکب باید جنون خود در حا  هت، افاقاگر حالت سابق بر زمان جنای  .است

 .شود می او قصاص ثابتعلیه یا ولی  ؛ در غیر این صورت با سوگند ولی دم یا مجنیساقط شود

د و در صورت عدم اثبات، ثابت شو که مرتکب، پدر یا یکی از اجداد پدری مجنی علیه است، باید در دادگاهاین ادعاء  -309ماده 
 .شود بت میعلیه یا ولی او ثا با سوگند ولی دم یا مجنیحق قصاص، حسب مورد، 
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در این  .می، مستأمن یا معاهد شود، حق قصاص ثابت استهرگاه غیِرمسلمان، مرتکب جنایت عمدی بر مسلمان، ذ -310ماده 
یِرمسلمانی که ذمی، اگر مسلمان، ذمی، مستأمن یا معاهد، بر غ .تسفکری نی های امر، تفاوتی میان ادیان، فرقه ها و گرایش

ر کتاب پنجم تعزیری مقرر د مجازات  در این صورت مرتکب به .شود جنایتی وارد کند، قصاص نمیمستأمن و معاهد نیست 
 .شود تعزیرات« محکوم می»

ند و با رعایت د یا تابعیت کشورهای خارجی را دار یت ایران را دارنبعتاغیرمسلمانانی که ذمی، مستأمن و معاهد نیستند و  -1تبصره 
 .باشند در حکم مستأمن می اند،قوانین و مقررات وارد کشور شده

ان شود، قصاص ساقط و عالوه بر پرداخت مرتکب پیش از اجرای قصاص، مسلم اگر مجنی علیه غیرمسلمان باشد و -2تبصره 
 .شود کتاب پنجم »تعزیرات«، محکوم می درر تعزیری مقر  مجازات  دیه به

وسیله مقام قضایی، در مسلمان بودن مجنی علیه، هنگام ارتکاب جنایت، تردید وجود ر پس از تحقیق و بررسی به اگ -311ماده 
او انجام شده م  الاسدم یا مجنی علیه ادعاء کند که جنایت عمدی در حال    اسالم باشد و ولیاو پیش از جنایت، عدم   داشته و حالت

علیه باید ثابت شود و در  دم یا مجنی نایت، پیش از اسالم آوردن وی بوده است، ادعای ولیاست و مرتکب ادعاء کند که ارتکاب ج
تعزیری مقرر در کتاب پنجم »تعزیرات« محکوم می  مجازات ت و مرتکب به پرداخت دیه وصورت عدم اثبات، قصاص منتفی اس

اص در حالت عدم اسالم مجنی علیه باید اثبات شود تا قصاز زمان جنایت، اسالم او بوده است، وقوع جنایت  یشپ لتاگر حا .شود
حکم این ماده در  .شوداو قصاص ثابت می  علیه یا ولیساقط گردد و در صورت عدم اثبات، حسب مورد با سوگند ولی دم یا مجنی 

 .ود داشته باشد نیز جاری استوجد دیعلیه تر  صورتی که در مجنون بودن مجنی

 جنایت ای اثباته راه -فصل چهارم
 .شود جنایات عالوه بر طرق مقرر در کتاب اول »کلیات« این قانون از طریق قسامه نیز ثابت می -312ماده 

کی برای اثبات شالوث، وجود قسامه عبارت از سوگند هایی است که در صورت فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر و  -313 ماده
 .کند یات آن و متهم برای دفع اتهام از خود اقامه میجنایت عمدی یا غیرعمدی یا خصوص

 ارتکاب جنایت یا نحوه ارتکاب از جانب متهم میلوث عبارت از وجود قرائن و اماراتی است که موجب ظن قاضی به  -314ماده 
 .شود

شود و او با   محسوب نمی  حضور فرد در محل وقوع جنایت، از مصادیق لوثصرف  ظن و  موجب  فقدان قرائن و امارات    -315ماده  
 .گردد میادای یک سوگند، تبرئه 
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مواردی که   .ارات موجب لوث را در حکم خود ذکر کندمقام قضایی موظف است در صورت استناد به قسامه، قرائن و ام  -316ماده  
 .حکم استاین  مشمولشود،  سوگند یا قسامه، توسط قاضی رد می

اگر دلیلی ارائه شود، نوبت به قسامه  .شودل بر نفی اتهام می ست از متهم، مطالبه دلیدر صورت حصول لوث، نخ -317ماده 
قسامه کند یا از متهم درخواست تواند اقامه صورت با ثبوت لوث، شاکی می ن یر ایدر غ .گرددرسد و متهم تبرئه می شاکی نمی 

 .مایدامه نقس

د، متهم در جنایات عمدی، با تأمین مناسب طالبه قسامه از متهم نیز خودداری ورز قسامه نکند و از ماگر شاکی اقامه  -318ماده 
 .ماند حق اقامه قسامه یا مطالبه آن برای شاکی باقی می شود لکن عمدی، بدون تأمین آزاد میو در جنایات غیر

ود تا اقامه قسامه نماید یا از متهم مطالبه ش  حداکثر سه ماه به شاکی فرصت داده میشود،    یفته مین گر در مواردی که تأم  -تبصره
 .شود مه کند و پس از پایان مهلت از تأمین أخذ شده رفع اثر میقسا

امه گر اقد و اشو رخواست قسامه کند و وی حاضر به قسامه نشود به پرداخت دیه محکوم میاز متهم داگر شاکی  -319ماده 
 در این مورد متهم نمی .ه او تجدید کندبرای بار دیگر، با قسامه یا بینه، دعوی را علی گردد و شاکی حق ندارد کند، تبرئه می قسامه

 .تواند قسامه را به شاکی رد نماید

 .ها باشدوکیل آن ولی یا دیه، یاآن از متهم، باید حسب مورد، توسط صاحب حق قصاص یا قسامه یا مطالبه اقامه  -320ماده 
اتیان سوگند به  .گیردیا وکیل آنها صورت می وسیله متهم، ولی  ی برائت متهم که حسب مورد بههمچنین است اقامه قسامه برا
 .وسیله افراد قابل توکیل نیست

، دمیا دیگر اولیای ثه متوفی دیگر ور توافق  دم فوت کند هر یک از وارثان متوفی، بدون نیاز به اگر مجنی علیه یا ولی -321ماده 
 .قسامه را دارنداقامه  حق مطالبه یا

ای اقامه قسامه اگر برخی از ورثه، اصل اتهام یا برخی خصوصیات آن را از متهم نفی کنند، حق دیگران با وجود لوث، بر   -322ماده  
 .محفوظ است

ثبات شرکت آنان باشد، اقامه یک قسامه برای اث علیه همه ند و لوایت باشاگر چند نفر، متهم به شرکت در یک جن -323ماده 
 .به اقامه قسامه برای هر یک نیستلزومی آنان در ارتکاب جنایت، کافی است و 
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بر شرکت در جنایت اقامه شود، ن از دو یا چند نفر، مجرم است و قسامه اگر شاکی ادعاء کند که تنها یک شخص معی -324ماده 
یا شرکای شونده بیش از سهم دیه جنایت او باشد شریک  صفر را قصاص کند و چنانچه دیه قصار از آن یک نواند غیت نمی شاکی

 .قسامه مسموع نیستنفراد مرتکب، پس از اقامه رجوع شاکی از اقراِر به ا .شونده بپردازند دیگر باید مازاد دیه مذکور را به قصاص

کنندگان را  فقط حق مطالبه درخواست قسامه کنند، قسامه متهمدیه از متهم  قصاص یابان حق اگر برخی از صاح -325ماده 
ز استیفای ق دیگران برای اثبات ادعایشان محفوظ است و اگر بتوانند موجب قصاص را اثبات کنند، باید پیش اکند و ح ساقط می

 .ندبپرداز  قصاص، سهم دیه گروه اول را حسب مورد به خود آنها یا به مرتکب

مه کند و متهم درباره اصل جنایت یا م اقامه قسامه نکند و از او مطالبه قسارغم حصول لوث علیه متهکی علی اگر شا -326ماده 
اگر متهم بر عدم علم به اصل  .اتیان سوگند بر عدم علم نمایدتواند از وی مطالبه  ، شاکی میآن، ادعای عدم علم کندخصوصیات 
ت جنایسوگند متهم فقط بر عدم علم به خصوصیات  شود و اگربدون تأمین آزاد می وی متوقف و وی کند، دعند یاد جنایت سوگ

زد و شاکی بر علم داشتن گردد لکن اگر متهم از سوگند خوردن خودداری ور باشد، دعوی فقط در مورد آن خصوصیات متوقف می 
در این صورت  .دم اقامه قسامه را درخواست نمایحق دارد از متهو شاکی شود ی او سوگند یاد کند، ادعای متهم به عدم علم رد م

 .شوداگر متهم اقامه قسامه نکند به پرداخت دیه محکوم می 

ه آنان کافی است لکن در صورت تعدد متهمان، برای که شاکی متعدد باشد، اقامه یک قسامه برای همدر صورتی  -327ماده 
 .م استتقل الز سامه مسهر یک، اقامه قبرائت 

 .متهم دیگر، در قسامه شرکت کندتواند به نفع ک از آنها می در صورت تعدد متهمان، هر ی -328ماده 

اثبات خصوصیات جنایت از قبیل شود و قسامه فقط نسبت به مقداری که لوث حاصل شده است، موجب اثبات می  -329ماده 
 .است خصوصیات  آن نیازمند حصول لوث در اینایت یا انفراد در تکاب جنت در ار عمد، شبه عمد، خطا، مقدار جنایت و شرک

جنایت لوث حاصل نشود یا سوگند خورندگان، بر آن خصوصیات سوگند یاد نکنند و فقط بر اگر نسبت به خصوصیات  -330ماده 
 .گیرد علق میشود و دیه ت ت به مرتکب سوگند بخورند، اصل ارتکاب جنایت اثبات میانتساب جنای

ن در صورت حصول لوث در هر یک از ی به جز قسامه اثبات شود، خصوصیات آصل ارتکاب جنایت، با دلیلچنانچه ا -331ماده 
که در  صل قتل و دیگری به قتل عمدی شهادت دهدوسیله قسامه قابل اثبات است مانند آنکه یکی از دو شاهد عادل، به ابه آنها

 .گردد قسامه ثابت می ، عمدی بودن قتل با اقامهو در صورت لوث  شوداثبات میقتل با بینه این صورت اصل 
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ه  علیه یا ولی دم و اقام ٌوسیله مجنیاگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد حاصل شود، پس از تعیین مرتکب به  -332ماده 
 .شودقسامه علیه او، وقوع جنایت اثبات می 

یکی عهده  گونه علیه آنان اقامه شود، جنایت بر  ن  بت باشد و قسامه به همیر به شکل مردد ثادو یا چند نفگر لوث علیه  ا  -333ماده  
اگر همگی از سوگند خوردن  .دخواهد که بر برائت خود سوگند بخورنشود و قاضی از آنان می از چند نفر، به صورت مردد اثبات می 

متنعان متعدد باشند، پرداخت ر ماگ .شودتنعان ثابت می نکنند، دیه بر ممکنند و برخی ن سوگند یاد خودداری ورزند یا برخی از آنا
المال  آنان بر برائت خود سوگند یاد کنند، در خصوص قتل، دیه از بیتاگر همه  .شوددیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم می 

 .گرددیم می یان آنان تقسشود و در غیرقتل، دیه به نسبت مساوی م پرداخت می

قسامه کند هر یک از آنان چه شاکی از آنان درخواست اقامه  به شکل مردد ثابت باشد، چنان  وث علیه دو یا چند نفراگر ل  -334ماده  
ر صورت شود و دع ثابت می قسامه، پرداخت دیه بر ممتناز اقامه  در صورت خودداری همه یا برخی از آنان .باید اقامه قسامه کند

المال اگر همگی اقامه قسامه کنند، در قتل، دیه از بیت  .شودمی ساوی میان آنان تقسیم اخت دیه به نسبت مممتنعان، پردتعدد 
 .گرددپرداخت می 

علیه افراد بیشتری ادعای مشارکت در ارتکاب جنایت را چنانچه لوث تنها علیه برخی از افراد حاصل شود و شاکی  -335ماده 
لی دم مدعی که و  مانند آن شود شده است اثبات می در موردی که لوث حاصلمقدار ادعای مدعی، ، جنایت به ید، با قسامهمان

سامه علیه آن دو نفر، حق مشارکت سه مرد در قتل عمدی مردی باشد و لوث فقط علیه مشارکت دو نفر از آنان باشد، پس از اقامه ق
سبب اقرار خود به اشتراک   را قصاص کند، باید بهاگر ولی دم بخواهد هر دو نفر    .شان ثابت استقصاص علیه آن دو به مقدار سهم  

 .شوندگان بپردازدهر یک از قصاص  سه مرد، دو سوم دیه را به

 دید ذکر کردهمگر این که از ابتداء، شرکت افراد بیشتر را به نحو تر   رجوع شاکی از اقراِر به شرکت افراد بیشتر پذیرفته نیست  -تبصره
فی کرده و بر ارتکاب قتل توسط افراد ز شرکت افراد دیگر را در ارتکاب جنایت ناند نیسوگند کرده  ی که در قسامه اتیانباشد و کسان

 .کمتر سوگند یاد کرده باشند

قتل  تکرار سوگند با .بستگان مدعی استسوگند پنجاه مرد از خویشاوندان و نصاب قسامه برای اثبات قتل عمدی،  -336ماده 
 .شود یثابت نم

 .شود صاب محسوب مید باشد خواه زن، جزء نگند شاکی، خواه مر سو  -337ماده 
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که در این در صورتی که شاکی از متهم درخواست اقامه قسامه کند، متهم باید برای برائت خود، اقامه قسامه نماید  -338ماده 
، سوگندها تا تحقق متر از نصاب باشداگر تعداد آنان ک  .باشدسوگند داشته  اداء کننده  صورت، باید حسب مورد به مقدار نصاب مقرر،

شود و با نداشتن اداء کننده سوگند، خود متهم، خواه مرد باشد خواه زن، همه سوگندها را  یا خود او تکرار می نصاب، توسط آنان
 .شود نماید و تبرئه میتکرار می 

 .شودکر شده است رعایت می ی اتیان سوگند ذقانون که برار کتاب اول »کلیات« این قسامه، همه شرایط مقرر ددر  -339ماده 

 .کند، کافی استالزم نیست اداء کننده سوگند، شاهد ارتکاب جنایت بوده باشد و علم وی به آنچه بر آن سوگند یاد می    -340ماده  
بر خالف ا دلیل معتبری  ننده سوگند، تادعای علم از سوی اداء ککننده سوگند را بداند و  نین الزم نیست قاضی، منشأ علم اداء  مچه

 .در هر صورت تحقیق و بررسی مقام قضایی از اداء کننده سوگند بالمانع است .آن نباشد، معتبر است

مقام قضایی خورد،   تبانی سوگند می بدون علم و بر اساس ظن و گمان یا با  اگر احتمال آن باشد که اداء کننده سوگند،  -341ماده  
 .احراز نشود، سوگند وی معتبر است ی، امور یاد شدهگر پس از بررسا .ی موضوع استموظف به بررس

 .الزم است اداء کنندگان سوگند از کسانی باشند که احتمال اطالع آنان بر وقوع جنایت، موجه باشد -342ماده 

ن را برای توریه در آ مکافات اخروی سوگند دروغ و عدم جواز نی وقانو مجازات  جرای قسامه،تواند پیش از ا قاضی می -343ماده 
 .اداء کنندگان سوگند بیان کند

بات اگر پس از اقامه قسامه و پیش از صدور حکم، دلیل معتبری بر خالف قسامه یافت شود و یا فقدان شرایط قسامه اث  -344ماده  
 .ه دادرسی استاشد موضوع از موارد اعادنانچه بعد از صدور حکم بشود و چ گردد، قسامه باطل می

 .تواند با بینه یا قسامه، دعوی را علیه متهم تجدید کنداقامه قسامه توسط متهم، شاکی نمی از  پس -345ه ماد

اداء کنندگان سوگند، از ت شود مانند آن که برخی از اگر پس از صدور حکم، بطالن همه یا برخی از سوگندها ثاب -346ماده 
صادرکننده حکم ثابت شود، مورد از جهات  ودن سوگند، برای دادگاهی علم نبسوگند یا از رو  دشان عدول کنند یا دروغ بودنسوگن

 .اعاده دادرسی است

 صاحب حق قصاص -فصل پنجم
الحه، در تواند به طور مجانی یا با مصرسیدگی یا اجرای حکم می صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقیب،  -347ماده 

 .ت کندبرابر حق یا مال گذش
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 .رسد ه شرح مندرج در این قانون به ارث میصاص، بحق ق -348ماده 

چنانچه علیه، مرتکب را قصاص کند و در صورتی که اقدام به قتل مرتکب نماید،    تواند پیش از فوت مجنیولی دم نمی    -349ماده  
شود؛ ، محکوم می  انونبه تعزیر مقرر در قق قصاص است، در غیر این صورت سبب فوت مجنی علیه نشود مستح  جنایت در نهایت

 .( این قانون است که در این صورت، مستحق قصاص نیست302ر موردی که ولی دم اعتقاد دارد مرتکب مشمول ماده )مگر د

 .تآنان به طور جداگانه ثابت اس ق قصاص برای هر یک ازدر صورت تعدد اولیای دم، ح -350ماده 

 .وج یا زوجه او که حق قصاص نداردز  جزولی دم، همان ورثه مقتول است به  -351ماده 

 .برداگر حق قصاص، به هر علت، تبدیل به دیه شود یا به مال یا حقی مصالحه شود، همسر مقتول نیز از آن ارث می  -352ماده 
اشند، بنی که خواهان دیه می ، همسر مقتول، از سهم دیه کساقصاص و برخی خواهان دیه باشندهان دم، خواولیای اگر برخی از ا

 .بردارث می 

 . علیه باشد ٌرسد حتی اگر همسر مجنیهرگاه صاحب حق قصاص فوت کند، حق قصاص به ورثه او می  -353ماده 

با رعایت مصلحتشان حق قصاص، آنان، صغیر یا مجنون باشند، ولی آنان  برخی از  دم یا  اگر مجنی علیه یا همه اولیای    -354ماده  
دم، کبیر و عاقل و خواهان  اگر برخی از اولیای .تا زمان بلوغ یا افاقه آنان منتظر بماند تواند نین میچگذشت دارد و هممصالحه و 

علیه ولی  مجنون خواهان اداء یا تأمین سهم دیه مصغیر یا توانند مرتکب را قصاص کنند لکن در صورتی که ولی    قصاص باشند، می
مفاد این ماده، در مواردی که حق قصاص به علت مرگ مجنی علیه یا ولی   .عمل کنند  مطابق خواست اوخود از سوی آنها باشد باید  
این قانون واقع شده است  جراء شدناال  این حکم در مورد جنایاتی که پیش از الزم .شود نیز جاری استدم به ورثه آنان منتقل می 

 .نیز جاری است

 .لد شودشود که زنده متو ورتی ولی دم محسوب می ص ( این قانون، جنین در354در مورد ماده ) -355ماده 

 نداشته باشد و یا ولی او شناخته نشود و یا به او اگر مقتول یا مجنی علیه یا ولی دمی که صغیر یا مجنون است ولی -356ماده 
اختیار آن را فقت ایشان، موابری و در صورت قضاییه با استیذان از مقام ره یس قوهی نباشد، ولی او، مقام رهبری است و ریدسترس

 .کند های مربوط تفویض می به دادستان

و حق قصاص دارد  قصاص و دیه ن  آید و حقشمار نمی  اگر مرتکب یا شریک در جنایت عمدی، از ورثه باشد، ولی دم به    -357ماده  
 .برد را نیز به ارث نمی
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ر آن باشد، در این ولی او، مرتکب جنایت عمدی شود یا شریک دشد و اگر مجنی علیه یا ولی دم، صغیر یا مجنون با -358 دهما
 .مورد، والیت ندارد

تواند قصاص ، تنها می  دم در موارد ثبوت حق قصاص، اگر قصاص مشروط به رد فاضل دیه نباشد، مجنی علیه یا ولی  -359ماده  
 .و داردضایت اه با مرتکب و ر و اگر خواهان دیه باشد، نیاز به مصالحیا گذشت نماید 

قصاص، میان قصاص ، صاحب حق  شونده است  در مواردی که اجرای قصاص، مستلزم پرداخت فاضل دیه به قصاص  -360ماده  
 .رضایت مرتکب مخیر استن مقرر در قانون ولو بدوبا رد فاضل دیه و گرفتن دیه 

ق المصالحه یا امر دیگری کند، ح داخت وجهوط به پر نی علیه یا ولی دم، گذشت و اسقاط حق قصاص را مشر ر مجاگ -361ماده 
 .قصاص تا حصول شرط، برای او باقی است

دادن تعهد خود نباشد  یا انجامالمصالحه اگر پس از مصالحه یا گذشت مشروط، مرتکب حاضر یا قادر به پرداخت وجه    -362ماده  
شود مگر مصالحه شامل فرض ه ارجاع می دادگابه همان  نده برای بررسیقصاص محفوظ است و پرومحقق نشود، حق  یا شرط

 .انجام ندادن تعهد نیز باشد

 .، پیش از صدور حکم یا پس از آن، موجب سقوط حق قصاص استگذشت یا مصالحه  -363ماده 

قصاص پس از گذشت، مرتکب را قصاص کند، مستحق  ه یا ولی دم،اگر مجنی علی.ز گذشت پذیرفته نیستا وعرج -364ماده 
 .است

تواند پس از وقوع جنایت و پیش از فوت، از حق قصاص گذشت کرده در قتل و سایر جنایات عمدی، مجنی علیه می  -365اده م
یا دیه کنند، لکن مرتکب به تعزیر مقرر   اصقص  و، حسب مورد، مطالبهاز فوت ا  توانند پسنمی  دم و وارثان  یا مصالحه نماید و اولیای  

 .شود« محکوم می زیرات نجم »تعکتاب پ در

، لکن مقتول هر قاتلی مردد باشد مانند این که دو نفر، توسط های عمد از جانب دو یا چند نفر ثابت باشداگر وقوع قتل    -366ماده  
ن ، خواهاو مقتول، اگر اولیای هر داستت کدام قاتل کشته شده نشود که هر کدام به دسند و اثبات ل رسیده باشدو نفر به قت

شوند و اگر اولیای یکی از دو مقتول، به هر سبب، حق قصاص نداشته باشند یا آن را ساقط باشند، هر دو قاتل قصاص می   قصاص
 .شود دیه تبدیل مین قاتل، به ب مشخص نبودکنند، حق قصاص اولیای مقتول دیگر نیز به سب
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یهم یکسان باشد های وارده بر مجنی عل آنکه جنایتاست مشروط بر  مفاد این ماده، در جنایت عمدی بر عضو نیز جاری -هصر تب
ی که همه های دیگری متفاوت باشد، امکان قصاص حتی در فرض  های وارده بر هر یک از مجنی علیهم با جنایت  لکن اگر جنایت

 .شود منتفی است و به دیه تبدیل میهان قصاص باشند نیز علیهم خوا یمجن

علیه از نظر دیه، یکسان  ٌنون، اگر اولیای هر دو مجنی علیه، خواهان قصاص باشند و دو مجنی( این قا366ده )در ما -367ماده 
باشد، خواهان از دو مقتول، زن  د باشند و یکیر دو قاتل، مر نباشند و دیه مرتکبان بیش از دیه مجنی علیهم باشد، مانند این که ه

ن صورت، به سبب مشخص نبودن مرتکب قتل زن، فاضل دیه مذکور که در ایپردازد مل را بقصاص از سوی زن باید نصف دیه کا
 .شودمیان مرتکبان به نسبت مساوی تقسیم می 

 .شودرداخت می صاص به مستحق پدیه موضوع این ماده طبق این قانون و قبل از ق -تبصره

 ایتدر جن شرکت -فصل ششم
ها موجب قتل او شود فقط وارد کنندگان ی از آسیب ند و تنها برخمجنی علیه وارد کن هایی را بر ای، آسیب اگر عده  -368ماده 

 .شوند محکوم میباشند و دیگران حسب مورد، به قصاص عضو یا پرداخت دیه ها، شریک در قتل می این آسیب 

 .محض باشدعمدی یا خطای  شبه عمدی، موردیک از شرکا حسب  تواند نسبت به هر، می قتل یا هر جنایت دیگر -369 ماده

ثابت نبودن حق قصاص بر بعضی از شرکاء به هر دلیل، مانند فقدان شرطی از شرایط معتبر در قصاص یا غیرعمدی  -370ماده 
 .ز شرکا حکم خود را دارندا دیگر شرکا نیست و هر یک قصاص براو، مانع از حق بودن جنایت نسبت به 

است اگر چه آسیب بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان نفر دوم   کند و  بی به شخصی واردهرگاه کسی آسی  -371ماده  
 .شود گردید و اولی فقط به قصاص عضو محکوم می سابق به تنهایی موجب مرگ می

 ر اوا آخرین رمق حیات درده قرار دهد و تنهای که وی را در حکم مند به گونه ی به شخصی وارد کسی آسیبهرگاه ک -372ماده 
شود و نفر دوم باقی بماند و در این حال دیگری با انجام رفتاری به حیات غیرمستقر او پایان دهد نفر اول قصاص می 

 .ر مورد جنایات غیرعمدی نیز جاری استقانون د ( این371ماده ) حکم این ماده و .گردد می جنایت بر میت محکوم مجازات به

تواند یکی از شرکا در جنایت عمدی را قصاص دم می  ، مجنی علیه یا ولی  ی، حسب موردشرکت در جنایت عمد   موارددر    -373ماده  
از آنان را قصاص مه شرکا یا بیش از یکی نده بپردازند و یا این که هشوکند و دیگران باید بالفاصله سهم خود از دیه را به قصاص 
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شوندگان همه اگر قصاص  .شوندگان بپردازد از قصاص، به قصاصنایت پدیدآمده را پیش ج بر، مشروط بر این که دیه مازاد کند
 .ه نسبت تعداد شرکا بپردازدشود نیز باید سهم خود از دیه جنایت را بشرکا نباشند، هر یک از شرکا که قصاص نمی 

ند یا جانی گذشت کخود نسبت به برخی دیگر م اهان قصاص برخی از شرکا باشد و از حقولی دم، خو  یا اگر مجنی علیه -تبصره
شوندگان بیش از سهم جنایتشان باشد، باید پیش از قصاص، مازاد دیه آنان را به  با آنان مصالحه نماید، در صورتی که دیه قصاص

 .شوندگان بپردازدقصاص 

مسلمانی  رمسلمانی،که زنی، مردی را یا غیین ابل آن جنایت در مرتکب باشد مانند ات، بیش از دیه مقهرگاه دیه جنای -374 ماده
را عمدًا به قتل برساند یا دست وی را قطع کند، اگر مرتکب یک نفر باشد، صاحب حق قصاص افزون بر قصاص، حق گرفتن فاضل 

ه جنایت به دیر شوندگان ب تواند پس از پرداخت مازاد دیه قصاصمی باشند، صاحب حق قصاص ا ندارد و اگر مرتکبان متعدد دیه ر 
تواند به اندازه دیه جنایت، از شرکا در جنایت، قصاص کند و چیزی نپردازد، که در این همچنین می  .ا قصاص کندآنان، همگی ر 

 افزون بر این، صاحب حق .پردازندشوندگان می  ه قصاصد، سهم دیه خود از جنایت را بشونصورت، شرکایی که قصاص نمی 
و فاضل دیه را از دیگر شرکا بگیرد لکن صاحب  ست، قصاص کندتر از دیه جنایت ااش کماز آنان را که دیه  تواند یکیقصاص می 

نین اگر  مچه .مصالحه نماید شترکه بر مقدار بیصورتی مگر درتواند بیش از این مقدار را از هر یک مطالبه کند، حق قصاص نمی 
اضل دیه قصاص ت است باشد، نخست باید فمجموعشان بیش از دیه جنای صاحب حق قصاص خواهان قصاص همه آنان که دیه

 .شونده نسبت به سهمش از جنایت را به او بپردازد و سپس قصاص نماید

 اکراه در جنایت -فصل هفتم
 .گردد کننده، به حبس ابد محکوم می شود و اکراه و مرتکب، قصاص می اکراه در قتل مجوز قتل نیست -375ماده 

 .غیرممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص استاگر اکراه شونده طفل  -1ه صر تب

 .شود یپردازد و اکراه کننده به حبس ابد محکوم م اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد عاقله او دیه مقتول را می -2تبصره 

باشد دم می  ولیای  نده و حق اکنقصاص در اکراه    شرایط عمومیکننده مشروط به وجود  حبس ابد برای اکراه   مجازات  -376ماده  
 .شودمعاون در قتل محکوم می   مجازات ، بهکننده به هر علت به حبس ابد محکوم نشوداگر اکراه    .و قابل گذشت و مصالحه است

 .ه استو موجب قصاص اکراه کنندیت بر عضدر جنااکراه  -377ماده 
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ثابت شود و در صورت عدم اثبات با سوگند صاحب حق قصاص، مباشر عضو باید در دادگاه  ه برجنایت برادعای اکرا -378ماده 
 .شود قصاص می

کننده   اکراه ت عمدی است وشونده گردد، جنای اه کند که موجب جنایت بر اکراههرگاه کسی دیگری را به رفتاری اکر  -379ماده 
آگاهی و توج ایت بر اوکننده قصد جن شود مگر اکراه قصاص می شود  ه به اینکه این اکراه نوعًا موجب جنایت بر او میرا نداشته و 

 .شود نده به پرداخت دیه محکوم میکن عمدی است و اکراه نیز نداشته باشد که در این صورت جنایت شبه

ا آسیبی یکننده شود  شروع، مرتکب قتل اکراهراه با رعایت شرایط مقرر در دفاع مفاع و رهایی از اکبرای د شخصیاگر  -380ماده 
 .، قصاص، دیه و تعزیر نداردبه او وارد کند

 قصاص نفس -بخش دوم 

ورت مطابق ص  یر اینتقاضای ولی دم و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در غقتل عمدی در صورت   مجازات   -381ماده  
 .گردد مل میمواد دیگر این قانون از حیث دیه و تعزیر ع

دم باید پیش از انی عمدًا کشته شود، حق قصاص ثابت است لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولی هرگاه زن مسلم -382ماده 
در قصاص مرد  .شودیزی قصاص می پرداخت چکامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غیرمسلمان باشد، بدون قصاص، نصف دیه 

 .یه آنها الزم استوت دالتفا زن غیرمسلمان، پرداخت مابه غیرمسلمان به سبب قتل

توانند به تنهایی و بدون گرفتن الن می اگر یک نفر، دو یا چند نفر را عمدًا به قتل برساند، اولیای دم هر یک از مقتو  -383ماده 
 .از دیه به آنان اقدام به قصاص کننددون پرداخت سهمی یگر و برضایت اولیای مقتوالن د

را عمدًا به قتل برساند و اولیای دم همه مقتوالن، خواهان قصاص باشند، قاتل بدون این اگر یک نفر، دو یا چند نفر  -384ماده 
ولیای دم مقتول یا مقتوالن دیگر، ند و ااگر اولیای دم برخی از مقتوالن، خواهان قصاص باش .شود قصاص می ای بپردازد،که دیه 

 شان، دیه آنان از اموال قاتل ن در مقابل گذشت از حق قصاصورت موافقت قاتل به پرداخت دیه به آنادرصخواهان دیه باشند، 
 .یه از او و یا اموالش را ندارندشود و بدون موافقت قاتل، حق اخذ دپرداخت می 

اشد یا حرم مکه مکرمه واقع شده بالحجه( یا در قعده و ذی ال ای حرام )محرم، رجب، ذیهاه اگر قتل در یکی از م -385ماده 
غلیظ ، فاضل دیه تولی دم به قاتل باشد مان یا مکان مذکور، قصاص گردد و قصاص مستلزم پرداخت فاضل دیه از سویقاتل در ز

باشد، دیه ر شود، لکن اگر قتل در زمان یا مکان مذکوتغلیظ نمی  ردازدپدم به دیگر اولیاء می ای که ولی همچنین دیه  .شودنمی 
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پردازند، تغلیظ دم و یا به هر دوی آنان می شونده یا ولی  مشان از جنایت، حسب مورد به قصاصای که شرکای قاتل، به علت سه
 .شودمی 

 قصاص عضو -خش سوم ب

 موجب قصاص عضو -فصل اول
جود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص او و وعضو در صورت تقاضای مجنی علیه یا ولی مدی بر ع جنایت مجازات -386ماده 

 .گرددصورت مطابق قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می این  و در غیر

 .های وارد بر منافع است آسیب کمتر از قتل مانند قطع عضو، جرح و صدمهجنایت بر عضو عبارت از هر  -387ماده 

شود حکوم می کند، به قصاص م به سبب آسیبی که به زن وارد میزن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد   -388 هماد
پرداخت نصف دیه عضو مورد قصاص به  کامل باشد، قصاص پس از ، مساوی یا بیش از ثلث دیهلکن اگر دیه جنایت وارد بر زن

ولی اگر  .شد نیز جاری استسلمان و مرتکب مرد غیرمسلمان باکه مجنی علیه زن غیرم حکم مذکور درصورتی .شودمرد، اجرا می 
 .شوددیه، قصاص می ن و مرتکب، مرد غیرمسلمان باشد، مرتکب بدون پرداخت نصف علیه، زن مسلما مجنی

قصاص برای هر جنایت،  های متعددی در یک یا چند عضو به وجود آید، حقعلت یک یا چند ضربه، جنایت  اگر به -389ماده 
نماید، نسبت به بعضی دیگر گذشت و بعضی را اره بعضی با مرتکب مصالحه تواند دربنی علیه می طور جداگانه ثابت است و مج به

 .قصاص کند

د ننما تواند با رضایت مرتکب قسمتی از جنایت را قصاص کندب باشد، مجنی علیه می اگر جنایت بر عضو، دارای مرات -390ماده 
دیگر گذشت یا ز مچ بسنده و از قصاص قسمت از آرنج به قطع دست ا آن که در جراحت موضحه به متالحمه و در قطع دست

 .مصالحه نماید

د و امکان قصاص همه آنها نباشد مانند این که هر دو هرگاه کسی جنایت عمدی بر اعضای متعدد یک نفر وارد کن -391ماده 
امکان دارد، قصاص هایی که قصاص آن  ایت، مرتکب در مقابل جنیک دست بیشتر نداشته باشدود و خدست یک نفر را قطع کند 

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

شود و اگر باشد، قصاص می نها مه آهرگاه کسی جنایت عمدی براعضای چند نفر وارد کند، اگر امکان قصاص ه -392ه ماد
از دیگری واقع شده است، در استیفای قصاص مقدم مجنی علیه اول که جنایت بر او پیش   مه جنایات نباشدامکان قصاص برای ه

تی که محلی برای قصاص آن نیست به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم است و در صورت انجام قصاص، مرتکب برای جنایا
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ه قصاص کنند توانند مبادرت به می ان باشد، هریک از دو مجنی علیاگر وقوع دو جنایت، در یک زم .شودمحکوم می ات« عزیر »ت
داخت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم هایی که قصاص ممکن نیست، مرتکب به پر و پس از استیفای قصاص، برای دیگر جنایت 

باشد لکن کمتر از عضو اول، محل قصاص برای مجنی علیه دوم باقی صاص از قپس  کهدرصورتی  .شود»تعزیرات« محکوم می 
شت دست التفاوت را دیه بگیرد مانند این که مرتکب، نخست انگواند مقدار موجود را قصاص کند و مابه  تباشد، می  مورد جنایت از او  
مجنی علیه اول در اجرای قصاص مقدم رت، صو گاه دست راست شخص دیگری را قطع کرده باشد که در این راست کسی و آن

 .مرتکب را قصاص کند و دیه انگشت خود را نیز از او بگیردراست  تواند دستلیه دوم می اجرای قصاص او، مجنی عاست و با 

 شرایط قصاص عضو -فصل دوم
شود، باید ن می ون بیاین قاندر قصاص عضو، عالوه بر شرایط عمومی قصاص، شرایط زیر با تفصیلی که در ا -393ماده 

 :رعایت شود

 .صاص، با مورد جنایت یکی باشدعضِو مورد قمحِل  -الف •
 .قدار جنایت، مساوی باشدقصاص با م -ب  •
 .خوف تلف مرتکب یا صدمه بر عضو دیگر نباشد -پ  •
 .اِص عضِو سالم، در مقابل عضو ناسالم نباشدقص -ت  •
 .اصلی نباشدقصاِص عضو اصلی، در مقابل عضو غیر  -ث  •
 .باشدقصاِص عضو کامل در مقابل عضو ناقص ن -ج •

 .شود  او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پای او قصاص می  که مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ  درصورتی  -بصرهت

متر از طول یت تساوی مقدار طول و عرض، در قصاص جراحات الزم است لکن اگر طول عضو مورد قصاص، کرعا -394ماده 
شود لکن ته می و نسبت به مازاد جنایت، دیه گرف نباید به عضو دیگر سرایت کند علیه باشد، قصاص مجنی دیده در آسیب عضو

 .میزان در عمق جنایت، صدق عنوان جنایت وارده است

 اند قصاص کند یاتو علیه می نی اگر عضو مورد جنایت، سالم یا کامل باشد و عضو مرتکب، ناسالم یا ناقص باشد، مج -395ماده 
 .بگیرد با رضایت مرتکب، دیه

صورت، عضو سالم محسوب رفته باشد مانند عضو فلج و در غیر این  عضو ناسالم، عضوی است که منفعت اصلی آن از بین    -تبصره
 .هر چند دارای ضعف یا بیماری باشد شود،می 
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 .شود قصاص میو معیوب غیرفلج،  عضو قوی و صحیح، در برابر عضو ضعیف -396ماده 

شود که در این  مل قصاص میشود لکن عضو ناقص، در برابر عضو کاعضو ناقص قصاص نمی    ، در برابرعضو کامل -397ماده  
 .را بپردازدالتفاوت دیه  صورت، مرتکب باید مابه

یا یا فاقد بخشی از یک قد یک یا چند انگشت عضو ناقص، عضوی است که فاقد بخشی از اجزا باشد مانند دستی که فا -تبصره
 .است چند انگشت

که نقصان و عدم سالمت ا ناسالم باشند، فقط درصورتی اگر عضو مورد جنایت و عضو مورد قصاص، هر دو ناقص ی -398ماده 
 .د قصاص، مساوی یا بیشتر از عضو مورد جنایت باشد، حق قصاص ثابت استدر عضو مور 

 .شود داشته باشد، به پرداخت َارش محکوم میضو زائد مشابه ناشد و مرتکب، عجنایت، زائد ب ضو مورداگر ع -399ماده 

مقدار کمتر ممکن باشد مجنی علیه می ی در طول و عرض و عمق جنایت، ممکن نباشد و قصاص به  اگر رعایت تساو   -400ماده  
 .بگیردایت جانی دیه جنایت را طالبه نماید و یا با رضالتفاوت را ارش متواند به قصاص کمتر، اکتفاء کند و مابه 

وان و صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست یا ورم در جنایت مأمومه، دامغه، جائفه، هاشمه، منقله، شکستگی استخ  -401ماده 
 .شود محکوم می شود، قصاص ساقط است و مرتکب عالوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در کتاب پنجم »تعزیرات« نیزی بدن م

 .ته باشد نیز جاری استتجاوز در قصاص عضو یا منافع وجود داشمورد دیگری که خطر  ور در هرحکم مذک

شود، گرچه مرتکب بیش از یک چشم نداشته باشد و  یگر شخصی یک چشم کسی را درآورد یا کور کند، قصاص ما -402ماده 
 .ری استزوج بدن جا ورد همه اعضایاین حکم در م .شود ای به وی پرداخت نمیدیه 

 کور کند، مجنی علیه میی دو چشم است، چشم کسی را که فقط یک چشم دارد، درآورد یا آن را ی که دارااگر شخص -403ماده 
صاص کند و نصف دیه کامل را هم دریافت دارد یا از قصاص یک چشم مرتکب منصرف شود و دیه کامل تواند یک چشم مرتکب را ق

است، از دست داده باشد،   صاص یا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشتهچشم خود را قباًل در اثر قد مگر اینکه مجنی علیه یک  بگیر 
 .یا با رضایت مرتکب، نصف دیه کامل را دریافت نماید تواند یک چشم مرتکب را قصاص کند و صورت می اینکه در 

 ایی چشم مرتکب، قصاصز بین ببرد، فقط بینرا ا حدقه چشم دیگری، بینایی آن رساندن به اگر شخصی بدون آسیب -404ماده 
رداخت دیه و تعزیر شود و مرتکب به پ  ، تبدیل به دیه میمکن نباشدچنانچه بدون آسیب به حدقه چشم مرتکب، قصاص م .شود  می

 .شود مقرر در قانون محکوم می

https://telegram.me/ekhtebar
https://instagram.com/ekhtebar
https://dadbazar.com/
https://ekhtebar.com


 

 

                 

www.ekhtebar.com 

92قانون مجازات اسالمی مصوب   

 صفحه  
80 

 .شود د، قصاص میف نیستناز لحاظ دید و یا شکل، متعار هایی که  چشم سالم، در برابر چشم -405ماده 

 .شود  بینا در برابر پلک چشم نابینا قصاص می  شود لکن پلک چشم  پلک دارای مژه، در برابر پلک بدون مژه قطع نمی  -406ماده  

 .شود ت محسوب میگوش که موجب زوال شنوایی یا قطع بینی که موجب زوال بویایی شود، دو جنایقطع الله  -407ماده 

 .س بویایی و شنوایی نداشته باشندقصاص است گرچه حسب مورد حبینی یا گوش، موجب ع قط -408ماده 

 .محل آنها رعایت شودیا لب، موجب قصاص است و باید مقدار و قطع زبان  -409ماده 

 شود لکن زبان کسی کهیه گرفته می اگر شخص گویا، زبان کسی را که الل است قطع کند، قصاص ساقط است و د -410ماده 
بدون حس چشایی شود و زبان دارای حس چشایی در برابر زبان و زبان گویا قصاص می  زبان الل دیگری الل است، در برابر

 .شودقصاص می 

ل بودن کودک شود مگر آن که الزبان گویا در برابر زبان کودکی که هنوز به حد سخن گفتن نرسیده است، قصاص می    -411ماده  
 .ثابت شود

ن، شود و در قصاص آن، رعایت تساوی در محل دندا  به قصاص محکوم می  ری را بشکند یا بکندر کسی دندان دیگگا  -412ماده  
 .الزم است

کسی توسط دیگری کنده شود، چنانچه تا زمان قصاص، دندان سالمی به جای آن بروید، مرتکب قصاص  اگر دندان -413ماده 
 .شودحکوم می  حت و مدتی که مجنی علیه بدون دندان بوده است میرات« و ارش جراد و به تعزیر مقرر در کتاب پنجم »تعزشونمی  

اگر مجنی  .شودمذکور، به پرداخت ارش عیب نیز محکوم می  هایاشد، مرتکب افزون بر محکومیت اگر دندان جدید معیوب ب
صدم دیه پرداخت   دندان یکو در صورت رویش  افتد  رای روییدن دندان به تأخیر می  علیه کودک باشد، صدور حکم به مدت متعارف ب

 .شودحکوم می بر تعزیر مذکور، به پرداخت دیه م علیه در این مدت فوت کند، مرتکب افزوناگر مجنی  .شودمی 

صاص دندان شیری و تأخیر قصاص اگر دندان مرتکب، شیری و دندان مجنی علیه غیرشیری باشد، مجنی علیه بین ق  -414ماده  
 .در مرتکب، مختار استدندان غیرشیری تا رویش 

یست و اگر گرفتن دیه به بروید، چیزی برعهده مجنی علیه ناگر دندان مجنی علیه پس از اجرای قصاص یا گرفتن دیه   -415ماده  
 .شودجهت عدم امکان قصاص بوده باشد دیه نیز بازگردانده نمی 
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 .ق قصاص دوباره آن را نداردمجنی علیه ح دان مرتکب، پس از اجرای قصاص بروید،ر دناگ -416ماده 

 اجرای قصاص -بخش چهارم 

 مواد عمومی -فصل اول
 .رهبری یا نماینده او الزم استجرای قصاص، اذن مقام در ا -417ماده 

ء و رعایت حقوق صاحب حق قصاص و اطراف استیذان از مقام رهبری در اجرای قصاص، برای نظارت بر صحت اجرا -418ماده 
ق خود سم استیذان، مانع از امکان استیفای قصاص توسط صاحب حق قصاص و محروم شدن او از حو نباید مراعوی است  دیگر د

 .شود

اجرای قصاص و مباشرت در آن، حسب مورد، حق ولی دم و مجنی علیه است که در صورت مرگ آنان، این حق به  -419ماده 
 .گیرد رهبری از طریق واحد اجرای احکام کیفری مربوط انجام از مقامشود و باید پس از استیذان  ه ایشان منتقل میورث

 دام به قصاص کند به تعزیر مقرر در کتاب پنجم »تعزیرات« محکوم میخالف مقررات اقاگر صاحب حق قصاص، بر  -420ماده 
 .شود

ذن آنان او را قصاص کند، دون اا ندارد و اگر کسی بیا ولی او حق قصاص مرتکب ر  کس غیر از مجنی علیههیچ  -421ماده 
 .مستحق قصاص است

قصاص دارند لکن هیچ یک از آنان در مقام استیفای مستقل حق  در هر حق قصاصی هر یک از صاحبان آن به طور -422ماده 
صاص کند، ای قافقت دیگر افراِد خواهاِن قصاص، مبادرت به استیفکه بدون اذن و مو نباید حق دیگران را از بین ببرد و در صورتی 

 .ضامن سهم دیه دیگران است

ا از قصاص مرتکب گذشت کرده باشند، کسی که ه باشند یدر هر حق قصاصی اگر بعضی از صاحبان آن، خواهان دی -423ماده 
مرتکب و در صورت درخواست دیه به خود آنان خواهان قصاص است باید نخست سهم دیه دیگران را در صورت گذشت آنان به 

 .بپردازد

ن غایب به م تا آمددر هر حق قصاصی اگر بعضی از صاحبان آن، غایب باشند و مدت غیبت آنان کوتاه باشد صدور حک  -424ده  ام
غایب به جای آنان تصمیم افتد و اگر غیبت طوالنی باشد و یا امیدی به بازگشتن آنان نباشد مقام رهبری به عنوان ولی  تعویق می

اه و قبل از طوالنی شدن زمان غیبت ن کوتشت معلوم نباشد مقام رهبری برای آنها پس از گذشت زمازگگیرد و چنانچه زمان با می
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، قصاص کنند و اگر حاضران، گذشت توانند پس از تأمین سهم غایبان در دادگاهنماید، کسانی که حاضرند، می یتصمیم م اتخاذ
 نخست و اگر آنان پس از حاضر شدن، خواهان قصاص باشند، بایدت یا با او مصالحه نمایند، حق قصاص غایبان محفوظ اس کنند

 .اند به مرتکب بپردازند و سپس قصاص کنند کب مصالحه کردها با مرتاند ی سهم دیه کسانی را که گذشت نموده

باشد مانند در مرتکب    ز دیه آند و دیه جنایت وارد شده بر مجنی علیه بیش ااگر مرتکب عمدًا جنایتی بر دیگری وارد کن  -425ماده  
 .ص، تفاوت دیه را نیز مطالبه کندبر قصا تواند افزونآنکه زن مسلمانی مرد مسلمانی را به قتل برساند صاحب حق قصاص نمی 

ز دیه آن در مرتکب باشد، صاحب حق قصاص در موارد ثبوت حق قصاص، اگر دیه جنایت وارده بر مجنی علیه کمتر ا -426ماده 
و در  اجراء کند که نخست فاضل دیه را به او بپردازد و بدون پرداخت آن اجرای قصاص جایز نیستتواند قصاص را در صورتی می 

وم می مقرر در کتاب پنجم »تعزیرات« محک مجازات  صورت مخالفت و اقدام به قصاص، افزون بر الزام به پرداخت فاضل دیه، به
 .شود

، یه را به دیگر صاحبان حق قصاص بپردازدی اجرای قصاص باید بخشی از دار در مواردی که صاحب حق قصاص ب -427ماده 
، افزون بر پرداخت دیه مذکور یرد و در صورت تخلِف صاحِب حِق قصاص از این امرورت گپرداخت آن باید پیش از قصاص ص

 .شودیرات« محکوم می مقرر درکتاب پنجم »تعز مجازات به

دار کند و مصلحت در اجرای را جریحه را بر هم زند یا احساسات عمومی م و امنیت عمومی نظ، در مواردی که جنایت -428ماده 
قصاص را نداشته باشد، با درخواست لکن خواهان قصاص تمکن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص باشد 
 .شود میت المال پرداخد رییس قوه قضاییه، مقدار مذکور از بیت دادستان و تأیی

علت ناتوانی در پرداخت   هدر مواردی که محکوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه یا ب  -429ماده  
امعین رها نماید، با شکایت محکوم فاضل دیه یا به جهت انتظار برای بلوغ یا افاقه ولی دم یا مجنی علیه، مرتکب را در وضعیت ن

کند تا ظرف مهلت مقرر عالم می حق قصاص اصادرکننده حکم، مدت مناسبی را مشخص و به صاحب اه ادگعلیه از این امر، د
تواند پس از تعیین تعزیر ، دادگاه می در صورت عدم اقدام او در این مدت  .ذشت، مصالحه یا اجرای قصاص اقدام کندگنسبت به 

رییس حوزه قضایی و رییس کل دادگستری ه مناسب و تأیید ثیقذ واساس کتاب پنجم »تعزیرات« و گذشتن مدت زمان آن با أخبر 
 .مرتکب را آزاد کند ،استان تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص

باشد، طلب مذکور با رضایت   اگر مقتول یا صاحب حق قصاص، طلبی از مرتکب داشته  در موارد لزوم پرداخت فاضل دیه  -430ماده  
 .قابل محاسبه است، به عنوان فاضل دیه، رتکبیت مصاحب آن، هر چند بدون رضا
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تواند آن را به صاحب حق متعلق به قصاص شونده است و او می ت، فاضل دیه یا سهم پرداختی شرکا از دیه جنای -431ماده 
صاص د و قیگری در آن انجام دهد لکن اگر آن را دریافت کرده باشقصاص یا شرکای خود ببخشد و یا هر نوع تصرف مالکانه د

 .ورت نگیرد، باید آن را برگرداندص

و ترکه او برای ادای دیون او کافی نباشد، صاحب حق  کند هرگاه مجنی علیه پیش از استیفای حِق قصاص، فوت  -432ماده 
ارد د لکن حق گذشت مجانی، بدون اداء یا تضمین دیون را ندقصاص، بدون اداء یا تضمین آن دیون، حق استیفای قصاص را دار 

 .ول نیز جاری استمقت این حکم در مورد ترکه .ون مذکور صرف شودر ادای دیهر علت، قصاص به دیه تبدیل شود، باید د اگر بهو 

گذشت کنند، قصاص  دم، پیش از قصاص یا در حین اجرای آن از قصاص مرتکباگر مجنی علیه یا همه اولیای  -433ماده 
باشند و اگر برخی از آنان گذشت است، نمی  ب رسیدهای قصاص به مرتکحین اجر که در  شود و آنان ضامن خساراتیمتوقف می 

 .واهان قصاص باید پیش از اجرای قصاص، سهم آن ها را حسب مورد به آنان یا مرتکب بپردازدند، خنمایند یا مصالحه کن

اگر در موارد قتل و  .شود یالزام م تحویل ویبه  رتکب جنایت عمدی شده است فراری دهدفردی را که مهرگاه کسی  -434ماده 
دهنده مؤثر در حضور منافع آن شده است، بازداشت فراری  یکی ازجنایت بر عضو که منجر به قطع یا نقص عضو یا از بین رفتن 

 فراریمرتکب،    ادگاه باید با درخواست صاحب حق قصاص تا زمان دستگیریدهنده به احضار مرتکب باشد، د  مرتکب یا الزام فراری
قصاص رضایت دهد، فراری حب حق  اگر مرتکب پیش از دستگیری بمیرد یا دستگیری وی متعذر شود یا صا  .هنده را بازداشت کندد

فوت مرتکب یا تعذر دستگیری  تواند در صورت شود و صاحب حق قصاص در همه موارد قصاص نفس و عضو، می دهنده آزاد می 
 .تواند پس از پرداخت دیه برای دریافت آن به مرتکب رجوع کند دهنده می فراری .بگیرددهنده  یا فراریاو، دیه را از اموال وی 

هرگاه در جنایت عمدی، به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق، دیه جنایت  -435ماده 
د دیه را از عاقله توان در خصوص قتل عمد، ولی دم میشته باشد مالی ندا که مرتکبشود و در صورتی از اموال مرتکب پرداخت می 

شود و در غیرقتل، دیه بر المال پرداخت می    ترسی به آن ها یا عدم تمکن آن ها، دیه از بیتعدم دس  بگیرد و در صورت نبود عاقله یا
دیه  که اخذ ل، ممکن شود درصورتیل و غیرقتاعم از قتچنانچه پس از اخذ دیه، دسترسی به مرتکب جنایت  .بود المال خواهدبیت 

دم یا مجنی علیه محفوظ است، لکن باید قبل از قصاص، مورد برای ولی قصاص حسب  به جهت گذشت از قصاص نباشد، حق
 .دیه گرفته شده را برگرداند

 اجرای قصاص نفس -فصل دوم
کردن او پس از  ثلهرساند، جایز است و م به قاتل می رین آزار راهای متعارف، که کمت قصاص نفس فقط به شیوه -436ده ام

 .نجم »تعزیرات« استر مقرر در کتاب پقصاص، ممنوع و موجب دیه و تعزی
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از وضع حمل نیز بیم پس  اگر .زن حامله، که محکوم به قصاص نفس است، نباید پیش از وضع حمل قصاص شود -437ماده 
 .افتدص به تأخیر می ظ بماند، قصایات طفل محفوتلف طفل باشد، تا زمانی که ح

ای رای ولی دم محفوظ است لکن اگر وی را به گونه ه بماند، حق قصاص باگر پس از اجرای قصاص نفس، قاتل زند -438ماده 
ف ولی ب ببیند مشروط به شرایط قصاص عضو از جمله عدم خوف تلکه قاتل آسی که جایز نیست، قصاص کرده باشد، در صورتی

باید  رای قصاص نفس، قاتلم باقی است ولی قبل از اجس نیز برای ولی داو را دارد و حق قصاص نف ل حق قصاص عضودم، قات
اگر قاتل  .را ندارد حق خود را استیفاء، مصالحه یا گذشت کند لکن اگر ولی دم نخواهد دوباره قصاص کند، قاتل حق قصاص او

ایت ولی دم از این امر، دادگاه مدت مناسبی خود نشود با شکو استیفای حق گذشت، مصالحه برای فرار از قصاص نفس حاضر به 
در صورت عدم اقدام   .کند تا ظرف مهلت مقرر به گذشت، مصالحه یا مطالبه قصاص عضو اقدام کندبه قاتل اعالم می    را مشخص و
گردد و حق قصاص عضو س اجراء می صاص نفا مطالبه او قشود و بن محکوم می ت، ولی دم به تعزیر مقرر در قانواو در این مد

 .برای ورثه جانی، محفوظ است

 ای قصاص عضواجر  -فصل سوم
از مقدار ابزار قطع و جرح در قصاص عضو باید تیز، غیرآلوده و مناسب با اجرای قصاص باشد و ایذاء مرتکب، بیش  -439ماده 

ای باشد که در قصاص، بیم گونه شرایط زمان و مکان به  ، بیمار یااگر مرتکب .است جنایت او ممنوع و موجب تعزیر مقرر در قانون
صورت تا برطرف شدن بیم در غیر این  .شود ، موانع رفع و قصاص اجراء میدر صورت امکان ،یا صدمه دیگر باشد سرایت به نفس

 .افتدبه تأخیر می ، قصاص سرایت

گر علم به سرایت وجود نداشته باشد و قصاص اجراء شود و پس از آن، لکن ا فورًا اجراء کرد توانقصاص عضو را می  -440ماده 
شود لکن  د آمده، عمدی محسوب شود، مرتکب حسب مورد، به قصاص نفس یا عضو محکوم میجنایت سرایت کند و سرایت پدی

ت به او بپردازد و اگر شده اسو بر مرتکب وارد را که به عنوان قصاص عضنفس ولی دم باید، دیه جنایتی پیش از اجرای قصاص 
شود و دیه سرایت، پدیدآمده است، محکوم می سرایت پدیدآمده، غیرعمدی محسوب شود، مرتکب به دیه جنایتی که به وسیله 

 .شودمقداری که قصاص شده است کسر نمی 

هر چیزی که مانع از استیفای ود و  گیری ش اندازه  ، باید حدود جراحت کامالً وی قصاص عضو با جنایتعایت تسابرای ر   -441ماده  
 .قصاص یا موجب ازدیاد آن باشد، برطرف گردد

کننده ضامن نیست  سبب حرکت یا غیرآن، موجب شود که قصاص بیش از جنایت انجام شود، قصاص اگر مرتکب به -442ماده 
 .ودشی صاص یا دیه محکوم ماده باشد حسب مورد به قکننده یا فرد دیگری موجب زی و اگر قصاص
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یم تلف یا آسیب بر اگر زن حامله، محکوم به قصاص عضو باشد و در اجرای قصاص، پیش یا پس از وضع حمل، ب -443ماده 
 .افتد طفل باشد، قصاص تا زمانی که بیم مذکور بر طرف شود به تأخیر می

عضو او، حق مجنی علیه است ن حس کردردن وی یا بی ک بر عضو، بدون بیهوش قصاص کردن مرتکب در جنایت -444ماده 
 .ده باشد علیه اتفاق افتا ٌحسی عضو مجنیمگر این که جنایت در حال بیهوشی یا بی 

 .حس کردن عضو او پس از اجرای قصاص جایز استمداوا و بیهوش کردن مرتکب و بی  -445ماده 

مت جدا شده را پیوند بزند، قصاص ساقط قسا قطع کند و مجنی علیه یا مقداری از عضو دیگری ر اگر شخصی همه  -446ماده 
 .شود نمی

پنجم »تعزیرات« ارجاع داده شده است، در خصوص قتل عمدی مطابق ماده   در کلیه مواردی که در این کتاب به کتاب   -447ماده  
 .ودش ( و تبصره آن عمل می614جنایات عمدی مطابق ماده ) ( آن قانون و در سایر612)

 دیات -کتاب چهارم
 مواد عمومی -اولش بخ

 تعریف دیه و موارد آن -فصل اول
س به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقد -448ماده 

 .صاص ندارد، مقرر شده استدر مواردی که به هر جهتی ق

و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر  یین نشده استآن در شرع تعدر است که میزان ارش، دیه غیرمق -449ماده 
مقررات  .کند ده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین میسالمت مجنی علیه و میزان خسارت وار 

 .ودر شاین قانون ترتیب دیگری مقر جریان دارد مگر این که در در مورد ارش نیز  دیه مقدر

ت درخواست عمدی، خطای محض و جنایت عمدی که قصاص در آن جایز یا ممکن نیست، در صور  در جنایت شبه -450ماده 
 .شود مگر به نحو دیگری مصالحه شود مجنی علیه یا ولی دم دیه پرداخت می

که خطای محض یا   و در صورتی  مقتولدیه    قتل عمدی باشد از اموال و  از ورثه مقتول باشد چنانچهکه قاتل  در صورتی    -451  ماده
 .ر، مقام رهبری وارث استدر موارد فقدان وارث دیگ .برد عمدی باشد از دیه وی ارث نمی شبه 
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 ضمان دیه -فصل دوم
ذمه مرتکب  .ضمان را دارداحکام و آثار مسؤولیت مدنی یا  علیه یا ولی دم است و  دیه، حسب مورد حق شخصی مجنی   -452ماده  

 .گردد براء و تهاتر، بری نمیداخت دیه، مصالحه، اجز با پر 

 .برند االرث از دیه مقتول نیز ارث میم ورثه مقتول به جز بستگان مادری به نسبت سه -تبصره

ر طو از شرکا یا عاقله آنها بهوجب دیه گردند، حسب مورد هریک اشتراک مرتکب جنایت م نحوهرگاه دو یا چند نفر به  -453ماده 
 .ّلف به پرداخت دیه استوی مکمسا

 های اثبات دیه راه -فصل سوم
 .ه، همان ادله اثبات دیون و ضمان مالی استادله اثبات دیه، عالوه بر قسام -454ماده 

ها پنج مرد، تن  و  ی با قسم بیستبا قسم پنجاه مرد و قتل غیرعمد شرح مقرر در باب قصاص  قتل عمدی موجب دیه، به    -455ماده  
 .شود لوث و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر، اثبات میرت حصول در صو

ر، مجنی نافع اعم از عمدی و غیرعمدی در صورت لوث و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکدر جنایت بر اعضاء و م -456ماده 
 .شود  قصاص با آن ثابت نمیلکن حق    .دمطالبه کنیه آن را  جنایت مورد ادعاء را اثبات و دد با اقامه قسامه به شرح زیر،  توان  علیه می

 .است شش قسم در جنایتی که دیه آن به مقدار دیه کامل -الف •
 .پنج قسم در جنایتی که دیه آن پنج ششم دیه کامل است -ب •
 .آن دو سوم دیه کامل استکه دیه  در جنایتی چهار قسم -پ •
 .جنایتی که دیه آن یک دوم دیه کامل استسم در سه ق -ت •
 .دو قسم در جنایتی که دیه آن یک سوم دیه کامل است -ث •
 .امل یا کمتر از آن استیک قسم در جنایتی که دیه آن یک ششم دیه ک -ج •

تواند به همان  ن، میالزم، مجنی علیه، خواه مرد باشد خواه زنبودن نفرات  در مورد هریک از بندهای فوق در صورت -1تبصره 
 .رار کنداندازه قسم را تک

رر در بند قبلی باشد، رعایت در هریک از موارد فوق چنانچه مقدار دیه، بیش از مقدار مقرر در آن بند و کمتر از مقدار مق -2تبصره 
 .نصاب بیشتر الزم است
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لیه ورت مدعی ععلیه، مطالبه قسامه کند و در این ص عیتواند از مد وق، اقامه قسامه نکند، میتیب فعی به تر اگر مد -457ماده 
 .شود مه تبرئه میبا قسا

 .مقررات سوگند در قسامه همان مقررات کتاب قصاص است -458ماده 

عضو شود در صورت لوث و عدم  ا نقصان منفعتشده مجنی علیه یا ولی او مدعی زوال یهرگاه در اثر جنایت واقع  -459ماده 
علیه یا ولی او با قسامه به ترتیبی که  ٌمجنی  ب علم، ادعایو اختبار موجکارشناس مورد وثوق و عدم امکان آزمایش دسترسی به 

 .شود ذکر شد، اثبات می

شده یا نقصان یافته، عت زایل ا بخشی از منف علیه یا ولی او نسبت به بازگشت تمام ی ٌتالف میان مرتکب و مجنیدر اخ -460ماده 
 .رسد و نوبت به اجرای قسامه نمیگند مقدم است ولی او با سو   علیه یا ٌفقدان دلیل اثباتی، قول مجنیدر صورت 

د و شده تعیین نموده است فوت نمایرد وثوق برای بازگشت منفعت زایل که کارشناس موعلیه در ایامی هرگاه مجنی  -461ماده 
خود را ثابت  ادعایواند که مرتکب نتلیای میت، منکر آن باشند، در صورتی مرتکب، مدعی بازگشت منفعت قبل از وفات بوده و او 

ا برخی از اولیاء سوگند بخورند، دیه نسبت به رسد و چنانچه تنه کند، قول اولیاء با سوگند مقدم است و نوبت به اجرای قسامه نمی
 .شود سهم آنان ثابت می

 مسؤول پرداخت دیه -فصل چهارم
 .عمدی بر عهده خود مرتکب است عمدی و شبهجنایت دیه  -462ماده 

ه عاقله است که جنایت با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود، پرداخت دیه برعهد  در جنایت خطای محض در صورتی  -463ماده  
 .ثابت شد بر عهده خود او است سامهو اگر با اقرار مرتکب یا نکول او از سوگند یا ق

 .ق نماید، عاقله مسئول پرداخت دیه استتکب به جنایت خطایی، عاقله اظهارات او را تصدیاز اقرار مر هرگاه پس  -تبصره

امه، اگر مرتکب مدعی خطائی بودن آن گردد و عاقله خطاء در موارد ثبوت اصل جنایت با شهادت، علم قاضی یا قس -464ماده 
کند قسم نکول    ه از اتیانشود و دیه بر عهده مرتکب است و چنانچه عاقل  می  ایت را انکار نماید، قول عاقله با سوگند پذیرفتهن جنبود

 .با قسم مدعی، عاقله مکلف به پرداخت دیه است

وسیله مرتکب پرداخت به نها شوند و سهم آ ه سوگند یاد نمایند از پرداخت دیه معاف میکه برخی از افراد عاقلدر صورتی  -تبصره
 .گردد می
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 .سازد نیست هایی که شخص بر خود وارد می مکلف به پرداخت دیه جنایت قله،عا -465ماده 

طور خطایی تلف شده است عاقله، تنها مکلف به پرداخت دیه خطای محض است، لیکن ضامن اتالف مالی که به  -466ماده 
 .باشد نمی

 .ر چند مرتکب، نابالغ یا مجنون باشدهای کمتر از موضحه نیست، ه لف به پرداخت دیه جنایتکمعاقله،  -467ماده 

دمات متعددی بر یک یا چند عضو وارد آید، مالک رسیدن به دیه موضحه، دیه چند ضربه خطایی، ص هرگاه در اثر یک یا -تبصره
 .وع آنها به دیه موضحه کافی نیستمجطور جداگانه است و برای ضمان عاقله، رسیدن دیه مه هر آسیب ب

همه کسانی که در  .ترتیب طبقات ارث است پدر، پسر و بستگان ذکور نسبی پدری و مادری یا پدری به عبارت ازعاقله  -468ماده 
 .باشند ت دیه میصورت مساوی مکلف به پرداختوانند ارث ببرند به  زمان فوت می

واعد پرداخت اقساط دیه، تمکن است که عالوه بر داشتن نسب مشروع، عاقل، بالغ و در م عاقله در صورتی مسؤول -469ماده 
 .مالی داشته باشد

دازد، دیه کب، دارای عاقله نباشد، یا عاقله او به دلیل عدم تمکن مالی نتواند دیه را در مهلت مقرر بپر که مرت در صورتی -470ماده 
 .فس و غیر آن نیستدر این مورد فرقی میان دیه ن .شود المال پرداخت می توسط مرتکب و در صورت عدم تمکن از بیت

کند، مرتکب جنایت خطای  ن زندگی میشناخته شده در قانون اساسی که در ایراهای دینی  هرگاه فرد ایرانی از اقلیت -471ماده 
 ه را نداشته باشد، به او مهلت مناسب داده مییدکه توان پرداخت پرداخت دیه است لکن در صورتی    دار محض گردد، شخصًا عهده

 .شود پرداخت میل دیه توسط دولت اگر با مهلت مناسب نیز قادر به پرداخت نباشد، معاد شود و

 .خت آن بر عهده مرتکب استدر مواردی که اصل جنایت ثابت شود لکن نوع آن اثبات نشود دیه ثابت و پردا -472ماده 

جام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی رای وظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انوری در اجهرگاه مأم -473ماده 
 .المال استکسی شود، دیه بر عهده بیت 

ان دیگری که ورود به آن ممنوع و یا هر مک هرگاه شخصی با علم به خطر یا از روی تقصیر، وارد منطقه ممنوعه نظامی -تبصره
آگاهی ندتی  ت، هدف قرار گیرد، ضمان ثابت نیست و در صور ابق مقرراگردد و مطاست،   اشته باشد، که از ممنوعه بودن مکان مزبور 

 .شود ل پرداخت میالمادیه از بیت 
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شود و در  ی نباشد، دیه از مال او گرفته میدلیل مرگ یا فرار به مرتکب دسترس که بهعمدی در صورتی در جنایت شبه  -474ماده 
 .شود المال پرداخت میمال او کفایت نکند از بیت صورتی که 

تکب است اگر به علت مرگ یا فرار، دسترسی به او در جنایت خطای محض در مواردی که پرداخت دیه بر عهده مر  -475ماده 
 .شود خت میالمال پرداز بیت نداشته باشد دیه اکه مرتکب مالی  در صورتیشود و  اشد دیه جنایت از اموال او پرداخت میممکن نب

 .ایر دیون متوفی استباشد، دیه تابع احکام س واردی که خود وی مسؤول پرداخت دیه میت مرتکب در مدر صورت فو -476ماده  

 بر برخی از اطراف معین، درصورت وجود لوث  در موارد علم اجمالی به ارتکاب جنایت، توسط یک نفر از دو یا چند نفر -477ماده 
تواند از متهمان مطالبه میو در صورت عدم وجود لوث، صاحب حق  شود مواد قسامه در این باب عمل میعلم اجمالی، طبق 

مساوی شود و در غیر قتل، دیه به نسبت  المال پرداخت میاز بیت  اگر همگی سوگند یاد کنند در خصوص قتل دیهسوگند کند که 
 .شود می از متهمان دریافت

ه هر یک از د اولیای دم یا مجنی علیه مخیرند برای دریافت دیه بهرگاه منشأ علم اجمالی، اقرار متهمان باشد، حسب مور  -تبصره
 .عمدی و قتل و غیر قتل نیستی بین جنایت عمدی و غیرکنند و در این امر تفاوت متهمان مراجعه

بر عهده امه امتناع کنند دیه به طور مساوی سوگند یا اقامه قساجمالی، از اتیان ا برخی از اطراف علم هرگاه همه ی -478ماده 
در حکم فوق  .دار پرداخت دیه خواهد بودبه تنهایی عهده  کننده یکی باشدکه امتناع شود و در صورتی  کنندگان ثابت میامتناع 

 .تفاوتی میان قتل و غیر آن نیست

و مرتکب هر رفتار  یت، مستند به برخی از رفتارها باشدا مصدوم شود و جناای کشته یتار عدههرگاه کسی در اثر رف -479ماده 
 .مساوی بپردازند طورآنها باید دیه نفس یا دیه صدمات را به  مشخص نباشد، همه

ق مقررات قسامه جمالی با قسامه، طبدر موارد تحقق لوث و امکان اثبات جنایت، علیه شخصی معین از اطراف علم ا -480ماده 
 .شود ل میعم

ین از دو یا چند نفر معین است، درصورت تحقق ادعاء کنند که مرتکب شخصی نامع هرگاه مجنی علیه یا اولیای دم -481ماده 
شود و مشخص میبا اجرای قسامه بر مجرم بودن یکی از آنها، مرتکب به علم اجمالی  .تواند اقامه قسامه نماید مدعی میلوث، 

 .گردد مید مواد فوق اجراء مفا
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و عدم امکان تعیین مرتکب، چنانچه جنایت، عمدی جنایت به یکی از دو یا چند نفر  در موارد علم اجمالی به انتساب  -482ماده 
 .شود د قصاص ساقط و حکم به پرداخت دیه میباش

لم جنایت شده است و عند که مرتکب همان ص دیگری اقرار کهرگاه کسی اقرار به جنایت موجب دیه کند سپس شخ -483ماده 
 .آن دو مطالبه دیه کند نباشد مدعی مخیر است فقط از یکی ازتفصیلی به کذب یکی از دو اقرار 

اسایی قاتل که با تحقق لوث نوبت به قسامه مدعی علیه برسد و او اقامه قسامه کند، دیه قتل و عدم شن در موارد وقوع -484ماده 
بق مقررات بر عدم انجام قتل سوگند نانچه نوبت به سوگند متهم برسد و طر غیر موارد لوث چشود و د رداخت میالمال پز بیت ا

 .شود المال پرداخت میبخورد دیه از بیت 

ای  مهکشته شود یا صد مجازات  هرگاه محکوم به قصاص عضو یا تعزیر یا حد غیرمستوجب سلب حیات در اثر اجرای -485ماده 
به تقصیر باشد، مجری حکم، حسب مورد به د شود، چنانچه قتل یا صدمه، عمدی یا مستند به او وار مورد حکم  مجازات  ازبیش 

المال مان منتفی است و در تعزیرات، دیه از بیت ر مورد قصاص و حد، ضصورت ددر غیر این  .شودیا دیه محکوم می قصاص
 .شود پرداخت می

 .تفی استم علیه باشد ضمان مناضافی مستند به محکوورود آسیب چنانچه  -تبصره

طبق  ، حد یا تعزیر که موجب قتل، یا صدمه بدنی شده است پرونده در دادگاه صالحاجرای حکم قصاصهرگاه پس از  -486ماده
ت دیه از حکم پرداخکننده مجدد، ادگاه رسیدگی مقررات آیین دادرسی، رسیدگی مجدد شده و عدم صحت آن حکم ثابت شود، د

ید تا طبق مقررات رسیدگی نما مرجع قضایی مربوط ارسال می ا با ذکر مستندات، جهت رسیدگی بهرا صادر و پرونده ر  المال بیت
حکم قطعی، وی ضامن است و به حکم مرجع مذکور، حسب مورد  یر از طرف قاضی صادرکنندهدر صورت ثبوت عمد یا تقص .شود

 .شود المال محکوم میبیت بازگرداندن دیه به  اب پنجم »تعزیرات« وقرر در کتبه قصاص یا تعزیر م

 .گردد المال پرداخت میاگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدحام کشته شود دیه از بیت  -487ماده 

 مهلت پرداخت دیه -فصل پنجم
 :ی شده باشدنحو دیگری تراضکه به ترتیب زیر است مگر این بهمهلت پرداخت دیه، از زمان وقوع جنایت  -488ماده 

 سال قمریدیه، ظرف یک  در عمد موجب -الف •
 عمد، ظرف دو سال قمری در شبه -ب •
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 در خطای محض، ظرف سه سال قمری -پ •
له مکلف به  ٌ، محکوم های مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام نماید کننده در بین مهلت هرگاه پرداخت -صرهبت

 .قبول آن است

عمدی، ظرف هر سال نصف دیه سوم دیه و در شبه  کننده باید ظرف هر سال، یک در جنایت خطای محض، پرداخت -489ماده 
 .را بپردازد

اقساطی باشد،  صورت کننده بخواهد هر یک از انواع دیه را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه به که پرداخت در صورتی  -490ماده 
 .افق شده باشدگر آنکه بر یک مبلغ قطعی تو ، قیمت زمان پرداخت است ممعیار

فتن دیه توافق شود لکن مهلت پرداخت آن  علیه بر گر  ٌدم یا مجنیدر مواردی که بین مرتکب جنایت عمدی و اولیاء  -491ماده 
 .گردد ل از حین تراضی پرداختسامشخص نگردد، دیه باید ظرف یک 

 ضمانموجبات  -فصل ششم
ب باشد اعم از آنکه به نحو مباشرت ت که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکجنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه اس  -492ماده  

 .نها انجام شودیا به تسبیب یا به اجتماع آ

فوت ناشی از انتقال ایت نیست مانند مانع از تحقق جنوجود فاصله زمانی، میان رفتار مرتکب و نتیجه ناشی از آن،  -493ماده 
( این قانون در مورد کلیه جرایم جاری 492حکم این ماده و ماده )  .موجب قصاص یا دیه استکشنده، که حسب مورد    عامل بیماری

 .است

 .مباشرت آن است که جنایت مستقیمًا توسط خود مرتکب واقع شود -494ماده 

عمل او من دیه است مگر آنکه موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضادهد  نجام میدر معالجاتی که ا هرگاه پزشک -495ماده 
ی هم نشود و چنانچه أخذ پزشکی و موازین فنی باشد یا این که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیر مطابق مقررات 

نگردد،  دلیل بیهوشی و مانند آن ممکنه برائت از او بنباشد و یا تحصیل بودن او، معتبر دلیل نابالغ یا مجنون  برائت از مریض به
 .شود مریض تحصیل می برائت از ولی

 .هر چند برائت أخذ نکرده باشددر صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد  -1تبصره 
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در موارد فقدان یا عدم دسترسی به ولی  .رهبری استو ولی عام که مقام  ولی بیمار اعم از ولی خاص است مانند پدر -2تبصره 
 میهای مربوطه به اعطاء برائت به طبیب اقدام  دادستان قضاییه با استیذان از مقام رهبری و تفویض اختیار بهخاص، رییس قوه 

 .نماید

ر صورت تلف یا صدمه بدنی نماید، د  ر و مانند آن صادر میپزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستا  -496ماده  
 .مل نماید( این قانون ع495ده )ست مگر آنکه مطابق ماضامن ا

شود و با وجود این به  و موجب صدمه و تلف می در موارد مزبور، هرگاه مریض یا پرستار بداند که دستور اشتباه است -1تبصره 
 .مریض یا پرستار است ند به خودنیست بلکه صدمه و خسارت مستک ضامن دستور عمل کند، پزش

 .شود ( این قانون عمل می495ت پزشکی طبق ماده )ت ایجاد شده در معالجادر قطع عضو یا جراحا -2تبصره 

اید، نجات مریض، طبق مقررات اقدام به معالجه نم ائت ممکن نباشد و پزشک برایدر موارد ضروری که تحصیل بر  -497ماده 
 .ستارده نیکسی ضامن تلف یا صدمات و 

کننده ضامن  وجب جنایت گردد حملگردد به نحوی از انحاء م نقلیه حمل می هرگاه شیئی که توسط انسان یا وسیله -498ماده 
 .دیه است

رکتی از او سر بزند که اختیار فرار کند یا بدون اختیار ح در اثر ترس بیبترساند و آن شخص  هرگاه کسی دیگری را -499ماده 
 .دی مسؤول استات عمدی و غیرعمحسب تعاریف جنایمه بر خودش یا دیگری گردد، ترساننده اد صدموجب ایر 

انند اینکه در اثر علل قهری واقع شود، در مواردی که جنایت یا هر نوع خسارت دیگر مستند به رفتار کسی نباشد، م -500ماده 
 .ضمان منتفی است

س گری که موجب هرازد یا هر کار دیحیوانی مانند سگ را به سوی او برانگییا  هرگاه کسی به روی شخصی سالح بکشد    -501ماده  
وم گردد حسب مورد براساس گردد مانند فریاد کشیدن یا انفجار صوتی انجام دهد و بر اثر این ارعاب، شخص بمیرد یا مصد او می

 .شود م میتعاریف انواع جنایات به قصاص یا دیه محکو

یت جنایت شود بر اساس تعاریف انواع جنا ی پرت کند و بر روی شخصی بیفتد و سببرا از جای بلند  ودهرگاه کسی خ -502ماده 
علل قهری همچون طوفان و زلزله پرت شود و به  شود لکن اگر فعلی از او سر نزند و به حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می

 .ه او وارد کند، کسی ضامن نیستدیگری بخورد و صدمه ب
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د در شده بمیرد یا مصدوم گرد و شخص ثالث یا شخص پرت هرگاه کسی دیگری را به روی شخص ثالثی پرت کند  -503ه ماد
 .عمدی است که مشمول تعریف جنایت عمدی نگردد، جنایت شبه صورتی

که کت است در حالی مطمئن و رعایت سایر مقررات در حال حر ای که با داشتن مهارت و سرعت مجاز و هرگاه راننده -504ماده 
این غیر    ر آن محل مجاز نیست، بدون تقصیر برخورد نماید، ضمان منتفی و درکه حضورش دکسی  یله نباشد و به  قادر به کنترل وس

 .صورت راننده ضامن است

ای که تقصیر مرتکب  هگونتأثیری در حادثه نداشته باشد به در موارد فوق هرگاه عدم رعایت برخی از مقررات رانندگی  -1ه صر تب
 .ضامن نیست ه نباشد، رانندهعلت جنایت حاصل

 .حکم مندرج در این ماده در مورد وسایل و ابزارآالت دیگر نیز جاری است -2تبصره 

 ن با موانع، سرنشینان خودرو مصدوم یاشدن خودرو و یا برخورد آ وادثی مانند واژگوننندگی به سبب حهرگاه هنگام را -505ماده 
 .ده و مستند به راننده باشد، راننده ضامن دیه استزلزله و سیل نبوعلل قهری همچون که سبب حادثه، صورتی  ف شوند درتل

 .باشد آن شخص ضامن است چنانچه وقوع حادثه مستند به شخص حقوقی یا حقیقی دیگری

فراهم کند و خود مستقیمًا مرتکب جنایت را    شدن یا مصدومیت دیگری  تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف  -506ماده 
 .هی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیندشد مانند آنکه چا صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمیوری که در نشود به ط

آن ی در ا شخصی در معابر و اماکن عمومی یا ملک دیگری بدون اذن مالک، گودالی حفر کند یا چیز لغزندهاه هرگ -507ماده 
آن و امکان دیده با علم به  ب دیگری گردد، ضامن دیه است مگر اینکه فرد آسیبقرار دهد و یا هر عملی انجام دهد که سبب آسی 

 .اجتناب، عمدًا با آن برخورد نماید

تیار ف و اخ( این قانون را در ملک خویش یا مکانی که در تصر 507هرگاه شخصی یکی از کارهای مذکور در ماده ) -508ماده 
آگاه به آاوست، انجام دهد و سبب آسیب دیگری گردد،  بخواند و به استناد ن نیست به آنجا ضامن نیست مگر اینکه شخصی را که 

 .آن، جنایتی به وی وارد گردد

احب شود و صدیده بدون اذن مالک یا با اذنی که قبل از انجام اعمال مذکور از مالک گرفته، وارد یب شخص آسهرگاه  -1تبصره 
دادن و  ری در اطالعانگا سهلضامن نیست مگر اینکه صدمه یا تلف به علت اغواء، ملک از ورود او اطالع نداشته باشد، مالک 

 .مانند آن مستند به مالک باشد
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و شخص  ( این قانون گردد507در ملک دیگری و بدون اذن او، مرتکب یکی از کارهای مذکور در ماده )کسی  هرگاه -2تبصره 
و صدمه مستند به خود بروز حادثه  دار دیه است، مگر اینکه    ب ببیند، مرتکب عهدهاست، آسیالثی که بدون اذن وارد آن ملک شده  ث

 انند اینکه مرتکب عالمتی هشدار دهنده بگذارد یا درب محل را قفل کندصورت مرتکب ضامن نیست ممصدوم باشد که در این 
 .ا با شکستن درب وارد شودعالئم ی لکن مصدوم بدون توجه به

کات ایمنی عملی به مصلحت عابران انجام دهد و با رعایت مقررات قانونی و نعابر یا اماکن عمومی کسی در مهرگاه  -509ماده 
 .ت یا خسارت گردد، ضامن نیستاتفاقًا موجب وقوع جنای

 جهت حفظ مال، جان، عرض یا ناموس او الزم ی را که بههرگاه شخصی با انگیزه احسان و کمک به دیگری رفتار  -510ماده 
 .ورت رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی، ضامن نیستاست، انجام دهد و همان عمل موجب صدمه و یا خسارت شود در ص

جاز یا هر شیء منقلیه خود خود یا در مکان یا راهی که توقف در آنجا مجاز است توقف کند یا وسیله در ملک کسی که  -511ماده 
انچه خسارتی بر او یا مالش من نیست و چنآنها برخورد کند و مصدوم گردد یا فوت کند ضا دیگری را در آنجا قرار دهد و شخصی با

 .وارد شود، برخورد کننده ضامن است

ها یل محلرا در این قبهایی که توقف در آنها مجاز نیست، توقف نماید یا شیء و یا حیوانی  هرگاه شخصی در محل -512ماده 
یا لغزش مصدوم شود یا فوت کند یا خسارت   به آنها در اثر برخورد  در آن قرار دهد و دیگری بدون توجه  ای  مستقر سازد یا چیز لغزنده

 می ه و سایر خسارات که آن شیء یا حیوان را مستقر نموده یا راه را لغزنده کرده است، ضامن دیمالی ببیند، شخص متوقف یا کسی 
گیرد بلکه عهده نمی تعلق صورت نه فقط خسارت به او آن برخورد کند که در این  ر آنکه عابر با وسعت راه و محل عمدًا باباشد مگ

 .شود دار خسارت وارده نیز می

ده، کننود، دعوت اند، مفقود شطور مشکوکی از محل اقامتش فرا خوانده و بیرون بردهشبانه و به  صی را کههرگاه شخ -513ماده 
ل قهری بوده که ارتباطی به او رگ عادی یا علشده زنده است یا اگر فوت کرده به مکه دعوت  ضامن دیه اوست مگر اینکه ثابت کند  

این حکم در مورد کسی که با حیله یا تهدید یا هر طریق دیگری،  .ه قتل رسانده استنداشته است یا اگر کشته شده دیگری او را ب
 .شخص مفقود گردد نیز جاری استبرباید و آن  کسی را

گردد و  و یا قاتل شناسایی گردد، دیه مسترد میگاه پس از دریافت دیه، مشخص شود که شخص مفقود زنده است هر  -تبصره
 .شود کننده شخص مفقود را عمدًا کشته است قصاص ثابت میچنانچه اثبات شود که دعوت 
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چه کس ضامن نیست، گر آسیب گردد، هیچ وجود آید و موجب  زلزله مانعی بهو  قهری مانند سیل هرگاه در اثر علل -514ماده 
آورد ولکن کسی آن را جایی کردن آنها را داشته باشند و اگر سیل یا مانند آن، چیزی را به همراه  تمکن برطرفشخص یا اشخاصی 

ناسب بردارد دار دیه است و اگر آن را از جای نامآسیب شود، عهده جب نامناسب مانند جای اول یا در جای بدتری قرار دهد که مو
 .قرار دهد ضامن نیست و در جهت مصلحت عابران در جای مناسبتری

 .غییردهنده وضعیت به حالت مناسبتر نیز ضامن نیستوجود آمده باشد تهرگاه مانع مزبور توسط شخصی به  -1تبصره 

یا قصور قابل عهده دارند، در صورت تقصیر گونه حوادث را بر آثار این یا رفع که مسؤولیت اصالح هایی  افراد یا دستگاه -2تبصره 
 .باشند انجام وظیفه، ضامن میاستناد در 

عادت شده باشد، گذارنده کاال  ف اتومبیل در مقابل منزل و امثال آن عرف وهرگاه قراردادن کاال در خارج مغازه یا توق -515ماده 
ای وارده ه معبر و عدم ایجاد مزاحمت برای عابران ضامن زیان صورت عدم منع قانونی و عریض بودن کننده اتومبیل در یا متوقف

 .نیست

که قراردادن اشیاء در آن جایز است، قرار دهد و در اثر  هرگاه کسی چیزی را در مکانی مانند دیوار یا بالکن ملک خود -516ماده 
ت شود ضمان منتفی است مگر آنکه آن را دیگری بیفتد و موجب صدمه یا خسار معبر عام و یا ملک  بینی نشده به ادث پیشحو 

 .اشد که نوعًا مستعد صدمه یا خسارت باشدطوری گذاشته ب

 بسازد یا بالکن و مانند آن را با رعایت نکات اث ملکی است بنایی را به نحو مجازدار احداگر مالک یا کسی که عهده  -517ماده 
 .دد، ضامن نیستحل مجاز احداث کند و اتفاقًا موجب آسیب یا خسارت گر ه در استحکام بنا الزم است در مایمنی و ضوابط فنی ک

ربط ساختمان   ند نمود مانند آنکه مستند به مهندسان ذیای باشد که نتوان آن را به مالک مست  گونه  اگر عمل غیرمجاز به  -تبصره
 .مستند به اوست ضامن استی و کسی که عمل مذکور ن از مالک منتفباشد ضما

با رعایت مقرراتی که در استحکام بنا و ایمنی الزم است احداث نماید هرگاه شخصی بنا یا دیواری را بر پایه محکم و  -518ماده 
به نانچه دیوار یا بنا را بینی نشده، مانند زلزله یا سیل، سقوط کند و موجب آسیب گردد، ضامن نیست و چ لکن به علت حوادث پیش

اتفاقًا به سمت دیگری سقوط نماید و  کند لکن ه اگر سقوط کند طبعًا در ملک خود، سقوط میسمت ملک خود احداث نماید ک
 .موجب آسیب گردد، ضامن نیست

ه یرد یا متمایل به سقوط ببر پایه استوار و غیرمتمایل احداث شده است در معرض ریزش قرار گیا بنایی که هرگاه دیوار  -519ماده 
ن را پیدا کند ساقط شود و موجب آسیب گردد، کردن آ  خراب   د اگر قبل از آنکه مالک تمکن اصالح یاسمت ملک دیگری یا معبر گرد
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آگاه کرده باشدنحو مقتضی ا ضمان منتفی است مشروط به آنکه به چنانچه مالک با وجود  .فراد در معرض آسیب را از وجود خطر 
آگتمک  .امن استانگاری نماید، ضآسیب، سهل سازی و جلوگیری از وقوع ه ان از اصالح یا رفع یا 

ر از بناهای عمومی دیوار یا بنایی که ساقط شده متعلق به صغیر یا مجنون باشد ولی او ضامن است و اگر بنای مذکوهرگاه    -تبصره
 .و دولتی باشد، متولی و مسؤول آن ضامن است

سقوط  دار صدمه و خسارت ناشی ازیل به سقوط نماید، عهده دیگری را بدون اذن او متماگاه شخصی دیوار یا بنای هر  -520ماده 
 .آن است

کند و غالبًا نیز  که به جایی سرایت نمیهرگاه شخصی در ملک خود یا مکان مجاز دیگری، آتشی روشن کند و بداند  -521ماده 
صورت ضامن این غیر  ابت نیست و درخسارت و صدمه گردد ضمان ثی دیگر سرایت نماید و موجب جای سرایت نکند لکن اتفاقًا به

 .است

آگاه است باید آن را حفظ نماید و اگر در اثر تقصیر -522ماده  او، حیوان مزبور به  متصرف هر حیوانی که از احتمال حمله آن 
آگاه هل حملولی اگر از احتما .دیگری صدمه وارد سازد، ضامن است آگاهی ناشی از تقصیر نبوده و ع حیوان  او نباشد، ضامن دم 

 .نیست

 .شود نگهداری حیوانی که شخص توانایی حفظ آن را ندارد، تقصیر محسوب می -1تبصره 

 حفظ و جلوگیری از دهد و شخص قادر به که دیگران را در معرض آسیب قرار نگهداری هر وسیله یا شیء خطرناکی -2تبصره 
 .ه است( این ماد1حکم تبصره )باشد، مشمول رسانی آن نآسیب 

هرگاه شخصی با اذن کسی که حق اذن دارد، وارد منزل یا محلی که در تصرف اوست، گردد و از ناحیه حیوان یا شیئی   -523ماده 
وده یا بعدًا ز اذن در آن محل بیء یا حیوان قبل ادهنده ضامن است، خواه آن شمه و خسارت ببیند، اذن که در آن مکان است صد

 .رسانی آن علم داشته باشد خواه نداشته باشد به آسیبدهنده نسبت د و خواه اذن در آن قرار گرفته باش

آن  دهنده ازده بداند حیوان مزبور خطرناک است و اذن در مواردی که آسیب مستند به مصدوم باشد مانند آنکه وارد شون -تبصره
 .ان منتفی استباشد، ضم نمی ا قادر به رفع خطرآگاه نیست و ی
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 های غیرمجاز متوقف نماید در مورد تمام خسارت   هرگاه کسی که سوار حیوان است آن را در معابر عمومی یا دیگر محل  -524ماده  
ر دست دیگری باشد انچه مهار حیوان دباشد ضامن است و چن مستند به فعل شخص مزبور می کند و هایی که آن حیوان وارد می

 .تیب فوق ضامن استمهارکننده به تر 

هایی است که حیوان در اثر  هرگاه شخصی عملی انجام دهد که موجب تحریک یا وحشت حیوان گردد ضامن جنایت -525ماده 
 .مل مزبور مصداق دفاع مشروع باشدکند مگر آنکه ع تحریک یا وحشت وارد می

یت تأثیر داشته باشند، عاملی که جنادر وقوع جنایتی، بعضی به تسبیب  ل، برخی به مباشرت وهرگاه دو یا چند عام -526ماده 
کبان باشند مگر تأثیر رفتار مرت طور مساوی ضامن میمستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به 

تیار، جاهل، اخ در جنایت بی که مباشرصورتی  در .هستند مسؤول یزان تأثیر رفتارشانمتفاوت باشد که در این صورت هر یک به م
 .مانند آنها باشد فقط سبب، ضامن استصغیر غیرممیز یا مجنون و 

د، مساوی ببینند، چنانچه میزان تأثیر آنها در برخور   واسطه با یکدیگر کشته شوند یا آسیب  هرگاه دو نفر بر اثر برخورد بی  -527ماده  
وسیله عاقله ام به محض نصف دیه هر کددر مورد خطای از مال دیگری و نصف دیه هر کدام عمدی  رد جنایت شبهباشد در مو

نصف دیه را باید به  شود و اگر تنها یکی از آنها کشته شود یا آسیب ببیند، حسب مورد عاقله یا خود مرتکب، دیگری پرداخت می
 .دم او بپردازند علیه یا اولیاء مجنی

شته شوند یا آسیب ببینند در صورت ی، آبی یا هوایی، راننده یا سرنشینان آنها کنقلیه زمینله  هرگاه در اثر برخورد دو وسی  -528ده ام
له  نقلیه است و چنانچه سه وسین هر دو وسیله انتساب برخورد به هر دو راننده، هر یک مسؤول نصف دیه راننده مقابل و سرنشینا

 باشد و به نقلیه مییله های مقابل و سرنشینان هر سه وس سوم دیه رانندهانندگان مسؤول یک ورد کنند هر یک از ر نقلیه با هم برخ
ی که برخورد به او مستند شود، ا  گونهشود و هر گاه یکی از طرفین مقصر باشد به    همین صورت در وسایل نقلیه بیشتر، محاسبه می

 .است فقط او ضامن

دادگاه موظف است استناد نتیجه حاصله به تقصیر  یا کیفری است،مواردی که تقصیر موجب ضمان مدنی  هکلی در -529ماده 
 .رتکب را احراز نمایدم

 .ستوجود آید، ضمان منتفی ا  سیل و طوفان بهنقلیه بر اثر عوامل قهری مانند  هرگاه برخورد بین دو یا چند نفر یا وسیله    -530ماده  

اشد که قدری ضعیف بمثل اینکه حرکت یکی از طرفین به  مستند باشد رخورد هرگاه حادثه به یکی از طرفینوارد بدر م -531ماده 
 .اثری بر آن مترتب نگردد، تنها درباره طرفی که حادثه مستند به او است، ضمان ثابت است
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اص گردد حسب مورد به قصول تعریف جنایات عمدی دو یا یکی از آنها مشمنقلیه هرگاه رفتار هر سیله رد دو ودر برخو -532ماده 
 .شود حکم مییا دیه 

طوری که آن جنایت یا خسارت به نحو شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند به هرگاه دو یا چند نفر به  -533ماده 
 .باشند طور مساوی ضامن میشد، به هر دو یا همگی مستند با

سیب ببینند و یا کشته علت برخورد آ  یه با هم برخورد کنند و بهنقل  یلهانع یا سببی دو یا چند نفر یا وساثر ایجاد مهرگاه بر    -534ماده  
 .شوند، مسبب ضامن است

ته باشند کسی صورت طولی دخالت داشو سبب و به نحهرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیرمجاز در وقوع جنایتی به   -535ماده 
یکی از آنان گودالی حفر کند و دیگری گر باشد، ضامن است مانند آنکه  سباب دیقبل از تأثیر سبب یا ا  کار او در وقوع جنایت  که تأثیر

که سنگ را گذاشته، ضامن صورت، کسی سنگی در کنار آن قرار دهد و عابری به سبب برخورد با سنگ به گودال بیفتد که در این 
 .شود وب میجرم محسه در این صورت شرکت در نایت را داشته باشند کآنکه همه قصد ارتکاب جاست مگر 

( این قانون عمل یکی از دو نفر غیرمجاز و عمل دیگری مجاز باشد مانند آنکه شخصی وسیله 535هرگاه در مورد ماده )  -536ماده  
که عملش  ند که مجاز نیست، شخصیری کنار آن چاهی حفر کمی که مجاز است، قرار دهد و دیگیا چیزی را در کنار معبر عمو

اگر عمل شخصی پس از عمل نفر اول و با توجه به اینکه ایجاد آن سبب در کنار سبب اول موجب  .ستضامن اغیرمجاز بوده، 
 .شود انجام گرفته باشد، نفر دوم ضامن استزدن به دیگران میصدمه 

 .ن ثابت نیستد ضماعلیه باش  یا تقصیر مجنی  نحصرًا مستند به عمد واین فصل هرگاه جنایت مدر کلیه موارد مذکور در    -537  ماده
علیه باشد مرتکب  در مواردی که اصل جنایت مستند به عمد یا تقصیر مرتکب باشد لکن سرایت آن مستند به عمد یا تقصیر مجنی

 .نسبت به مورد سرایت ضامن نیست

 تداخل و تعدد دیات -فصل هفتم
 .استواردی که در این قانون خالف آن مقرر شده ر مبر تعدد دیات و عدم تداخل آنها است مگنایات، اصل در تعدد ج -538ماده 

علیه در اثر سرایت صدمه یا صدمات غیرعمدی فوت نماید یا عضوی از اعضاء او قطع شود یا آسیب  هرگاه مجنی -539ماده 
 :شود تعیین می ترتیب ذیل دیهری ببیند به بزرگت

 .شود عضو یا آسیب بزرگتر ثابت می اکه صدمه وارده یکی باشد، تنها دیه نفس یدر صورتی  -الف
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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
ر دیه صدمات باشد، دیه صدمات مسری د در اثر سرایت برخی از طع عضو یا آسیب بزرگترشود و اگر مرگ یا قبت میآسیب بزرگتر ثا

 .شود کند و دیه صدمات غیرمسری، جداگانه محاسبه و مورد حکم واقع میتر تداخل مینفس یا عضو یا آسیب بزرگ

سرایت کند، عالوه تر نباشد لکن اتفاقًا وجب قطع عضو یا آسیب بیشهرگاه صدمه وارده عمدی باشد و نوعًا کشنده یا م -540ماده 
بیشتر نیز باید پرداخت شود مانند اینکه شخصی عمدًا  مدی کمتر، حسب مورد دیه جنایتعق قصاص یا دیه، نسبت به جنایت بر ح

قصاص یا ت او گردد، عالوه بر حق علیه یا قطع دس ٌانگشت دیگری را قطع کند و اتفاقًا این قطع سرایت کند و موجب فوت مجنی 
 .خت شودا علیه نیز باید پرد ٌدست مجنی ب مورد دیه نفس یا دیهدیه انگشت، حس

وجود آید چنانچه هریک از آنها در اعضاء های متعدد در اعضای بدن به    هرگاه در اثر یک ضربه یا هر رفتار دیگر، آسیب  -541ماده  
در دو یا چند محل  از یک نوع بوده و لکن ز نوع دیگری باشد و یاولی نوع هر آسیبی غیر امختلف باشد یا همه در یک عضو بوده 

 .انه داردعضو باشد، هر آسیب دیه جداگ یکجداگانه از 

 .های متعدد ایجاد شود هر آسیبی دیه جداگانه دارد ـ هرگاه در اثر رفتارهای متعدد، آسیب542ماده 

 ک آسیب ثابت میکند و تنها دیه ی می های متعدد تداخلآسیب یط چهارگانه ذیل، دیه در صورت وجود مجموع شرا -543ماده 
 :شود

 .های متعدد یا جراحات متعدد از یک نوع باشد های ایجاد شده مانند شکستگی یبه آسهم -الف •
 .ها در یک عضو باشد همه آسیب -ب  •
 .آسیب محسوب شودکه عرفًا یک ای نزدیک به هم باشد گونه ها متصل به هم یا بهآسیب  -پ  •
 .وجود آیدیک رفتار مرتکب به ها با سیب مجموع آ -ت  •
ر اثر یک یا چند رفتار، منافع متعدد زایل یا ناقص شود مانند اینکه در اثر ضربه به سر، بینایی، شنوایی و عقل هرگاه د -544ماده 

 .کسی از بین برود یا کم شود، هر یک دیه جداگانه دارد

ت دیه بیشتر ثاب گردد تنهاه زوال یا اختالل منفعت ر جنایت بر آن عضو که منجر بمنفعتی قائم به عضوی باشد د هرگاه  -545ماده 
رفتن عضو و زوال منفعت مالزمه نباشد، اگرچه وجود آن عضو در شود ولی اگر منفعت قائم به آن عضو نبوده و میان از بین  می

ی، سبب قطع الله گوش یا بیننوایی و بویایی مؤثرند و به له گوش و بینی که در تقویت شمانند ال تقویت و تسهیل منفعت مؤثر باشد،
 .زایل یا ناقص گردد، هر کدام دیه جداگانه دارد یا بویایی نیز شنوایی
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هرگاه  ایل شود،وجود آید مانند اینکه با شکستن سر، عقل ز  چنانچه به سبب ایراد ضربه یا جراحت، صدمه بزرگتری به -546ماده 
جراحت در دیه بیشتر  د دیه ضربه یاقع شده باشبا یک ضربه یا جراحت وا وال یا نقصان منفعت باشد اگرآن جراحت علت و سبب ز 

شود و چنانچه زوال منفعت یا نقصان آن با ضربه یا  کند و تنها دیه زوال یا نقصان منفعت که بیشتر است پرداخت می تداخل می
نقصان ت زوال یا ضربه یا جراحت وارده عل رده است، واقع شده باشد و یاای که جراحت را ایجاد ک ربهغیر از ضجراحت دیگری 

ای که الزم و ملزوم یکدیگرند، نباشد و اتفاقًا با آن ضربه و جراحت، منفعت نیز زایل گردد یا نقصان یابد، ضربه یا  گونهه منفعت ب
 .انه داردجراحت و منفعت، هر کدام دیه جداگ

د و اگر به شو راحت عمیق پرداخت میدیه همان ج ه و یا جائفه یکباره واقع شود، تنهایقی مانند مَنَقلهرگاه جراحت عم  -547ماده 
تدریج واقع شود یعنی ابتداء جراحت خفیفتر مانند موضحه و سپس جراحت شدیدتر مانند منّقله ایجاد شود، چنانچه به سبب سرایت 

یک نفر دو ضربه از ضربه دیگری باشد، خواه  که به سببشود و در صورتی  دیه جراحت شدیدتر پرداخت می شد تنهاجراحت اول با
 .از چند نفر باشد، هر یک از دو جراحت، دیه جداگانه داردخواه 

سبب آن  نچه بهدر اعضاء و منافع، مقدار ارش یک جنایت، بیش از دیه مقدر برای آن عضو یا منفعت نیست و چنا -548ماده 
 .گردد ی تعیین میا جداگانه هر آسیب دیه در آنها ایجاد شود، برایو دیگری از بین رود یا عیبی جنایت، منفعت یا عض

 مقادیر دیه -بخش دوم 

 دیه نفس -فصل اول
قضاییه   هرییس قو  سطتوکامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتداء هر سال    هموارد دی  -549ماده  

 .شود م میراساس نظر مقام رهبری تعیین و اعالبه تفصیل ب

 .نصف دیه مرد است دیه قتل زن، -550ماده 

عالوه  دیه خنثای ملحق به مرد، دیه مرد و دیه خنثای ملحق به زن، دیه زن و دیه خنثای مشکل، نصف دیه مرد به -551ماده 
 .نصف دیه زن است

پرداخت نی  های بد  ن خسارت د از صندوق تأمینیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مر علیه مرد   ٌکه مجنی  جنایاتی  در کلیه    -تبصره
 .شود می

 .که هر دو یا یکی از طرفین زنا مسلمان باشند، در احکام دیه مانند مسلمان استصورتی  شخص متولد از زنا در -552ماده 
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رفته با رضایت صورت گمسر نداشته باشد و زنا از هر دو طرف که فرزند و ه ینا در صورتمتولد از ز وارث دیه شخص  -553ماده 
 .باشند ی است و چنانچه یکی از طرفین شبهه داشته یا اکراه شده باشد، همان طرف یا اقوام او، وارث دیه میرهبر  باشد، مقام

انون اساسی جمهوری اسالمی اخته شده در قهای دینی شن بر اقلیت بر اساس نظر حکومتی مقام رهبری، دیه جنایت -554ماده 
 .دگرد ن تعیین میندازه دیه مسلماایران به ا

 هالحجه« یا در محدود القعده و ذی  های حرام »محرم، رجب، ذی  علیه هر دو در ماه  هرگاه رفتار مرتکب و فوت مجنی  -555ه ماد
ها   سایر مکان  .گردد  سوم دیه نیز افزوده می  یک  بر دیه نفس،باشد، عالوه  واه غیرعمدی  حرم مکه، واقع شود خواه جنایت عمدی خ

 .مشمول حکم تغلیظ دیه نیست متبرکهای مقدس و  زمانو 

الثانی،  های حرام، مغرب شرعی است مانند ماه رجب که از مغرب شرعی آخرین روز ماه جمادی ماه معیار شروع و پایان -تبصره
 .رسد پایان می ه رجب بهآخرین روز ما با مغرب شرعی شروع و

جنین نیز پس از پیدایش   سقط  .مرد و مسلمان و غیرمسلمان نیست  یان بالغ و غیربالغ، زن ودر حکم تغلیظ دیه فرقی م  -556ماده  
در قتل عمدی   .استباشد نیز جاری  کننده دیه  المال پرداخت    تغلیظ دیه، در مواردی که عاقله یا بیت  .روح، مشمول حکم تغلیظ است

 .ستشود نیز این حکم جاری ا قصاص یا عدم جواز آن دیه پرداخت میعلت عدم امکان ه که ب

 .تغلیظ دیه مخصوص قتل نفس است و در جنایت بر اعضاء و منافع جاری نیست -557ماده 

 دیه اعضاء قواعد عمومی -فصل دوم
قصاص در آن ممکن نیست یا بر دیه، مصالحه شده که قصاص ندارد یا    غیرعمدی بر اعضاء و جنایت عمدیدر جنایت    -558ماده  

 .شود قرر در این قانون، دیه ثابت میشرح ممشخص نشده است به  آن دارو مق

قدر یا نسبت معینی از آن ای بر عضو یا منافع وارد آید چنانچه برای آن جنایت در شرع دیه مهرگاه در اثر جنایت صدمه -559ماده 
مطالبه آن قابل ی برای آن تعیین نشده ارش خاصار نون مقرر شده باشد مقدار مقرر و چنانچه شرعًا مقدح مندرج در این قاشربه 

 .است

ن به نصف دیه زن و مرد در اعضاء و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه ز  -560ماده 
 .یابد تقلیل می
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ه هر ثلث، دیو وارد شود، مالک رسیدن دیه به های متعددی بر یک یا چند عضربه، آسیب ر یک یا چند ضهرگاه در اث -561ماده 
 .های وارده بر عضو، عرفًا یک آسیب و جنایت محسوب شودطور جداگانه است مگر اینکه آسیب آسیب به 

ه بر اعضاء و منافع زن نباید بیش از دیه اعضاء ارش جنایت واردرقی میان زن و مرد نیست لکن میزان در موارد ارش ف -562ماده 
 .همان جنایت در مرد باشد او باشد، اگرچه مساوی با َارشفع مناو 

عضای زوج، نصف بردن هر یک از ابردن هر یک از اعضاء فرد و هر دو عضو از اعضاء زوج، دیه کامل و از بین از بین  -563ماده 
د خواه از اعضای ظاهری مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده اعضاء داخلی بدن باشبور از عضو مزخواه  .دیه کامل دارد

 .اشدب

در  .بردن عضو فلج، یک سوم دیه همان عضو را داردکردن عضو دارای دیه معین، دو سوم دیه آن عضو و از بین فلج  -564ماده 
 .گردد از دست رفته، َارش تعیین می ، با توجه به کاراییرودز بین میدن نسبی عضو که درصدی از کارایی آن اکر  فلج

بردن نصف آن ترتیب که از بین از عضو یا منفعت دارای دیه مقّدر به همان نسبت دیه دارد به این بردن قسمتی از بین  -565ماده 
 .ی مقرر شده باشددر قانون ترتیب دیگر میزان یک سوم دارای دیه است مگر این که م آن به بردن یک سومیزان نصف و از بین به 

 .شود یص نباشد، َارش تعیین میرفته قابل تشخدر مواردی که نسبت از بین  -1تبصره 

آن باشد دیه قطع قطع  علیه ناگزیر از  ٌهرگاه جنایت، عضو را در وضعیتی قرار دهد که به تشخیص کارشناس، مجنی -2تبصره 
 .شود عضو ثابت می

شوند لی دارای حیات میوند و امثال آن در محل عضو از بین رفته، قرار گرفته است و مانند عضو اصه اعضایی که با پیدی  -566ماده  
بردن بین از  .میزان دیه عضو اصلی است و اگر دارای حیات گردد ولی از جهت دیگری معیوب شود، دیه عضو معیوب را دارد به

 .ی استاعضای مصنوعی، تنها موجب ضمان مال

د در بدن برجای بگذارد ضمان منتفی مواردی که رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن گردد و نه اثری از خودر    -567ماده  
 .شود است لکن در موارد عمدی در صورت عدم تصالح، مرتکب به حبس یا شالق تعزیری درجه هفت محکوم می

ای اصالح شود که هیچ عیب و نقصی  گونه جنایت به قدر است، چنانچه پس ازدر شکستگی عضوی که دارای دیه م -568ماده 
بیست و پنجم دیه آن عضو ثابت است و چنانچه با عیب و نقص اصالح شود یا برای آن عضو دیه مقدری  در آن باقی نماند، چهار

 .ه در این قانون خالف آن مقرر شده باشدواردی کنباشد، ارش ثابت است مگر در م
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 :مقدر به شرح زیر است هبرداشتن و خردشدن استخوان هر عضو دارای دی رکدیه شکستن، ت -569ده ما

 .پنجم دیه شکستن آن استدیه شکستن استخوان هر عضو یک پنجم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود چهار  -الف

یه خرد شدن آن استخوان پنجم د رمان شود چهارضو یک سوم دیه آن عضو و اگر بدون عیب دتخوان هر عدیه خردشدن اس -ب
 .است

 .یه شکستن آن عضو استبرداشتن استخوان هر عضو چهار پنجم ددیه ترک  -پ

تگی هارم دیه شکسچدیه جراحتی که به استخوان نفوذ کند بدون آنکه موجب شکستگی آن گردد و نیز دیه موضحه آن، یک  -ت
 .آن عضو است

د های متعد  که عرفًا جنایتجدای از هم بشکند یا خرد شود یا ترک بخورد، در صورتی  استخوان از چند نقطه    هرگاه یک  -570ماده  
یشتر های مزبور از دیه عضو هم ب وجود آید و مجموع دیه جنایت محسوب گردد، هر یک دیه جداگانه دارد هر چند با یک ضربه به

 .باشد

یا از کارافتادگی کامل عضو نگردد، موجب ارش و در غیر این  که موجب شللدر صورتی دررفتگی استخوان از مفصل،  -571ده ما
 .باشد همان عضو و در صورت درمان بدون عیب موجب چهار پنجم از دو سوم دیه آن عضو میصورت موجب دو سوم دیه 

 .ثابت استتخوان از آن جدا شود، دیه شکستگی جنایتی تکه کوچکی از اسهرگاه در اثر  -572ماده 

 .داردای  یک دیه جداگانه هرگاه صدمه بر استخوان، موجب نقص عضو یا صدمه دیگری گردد، هر -573ماده 

 دو جنایت محسوب میبر دررفتگی مفصل، استخوان نیز بشکند یا ترک بخورد، هرگاه بر اثر یک یا چند ضربه، عالوه  -574ماده 
هم استخوان بشکند و هم جراحتی مانند موضحه یا نافذه و یا جائفه در   ای،اگر بر اثر ضربه  .هر یک دیه یا ارش جداگانه دارد  شود و

 .یز این حکم جاری استبدن ایجاد شود ن

 .پیوند خوردن عضو پس از جنایت تأثیری در دیه ندارد -575ماده 
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 اعضاءدیه مقدر  -فصل سوم
 دیه مو -مبحث اول

که دیگر نروید، دیه کامل دارد و اگر دوباره بروید، نسبت ش مرد، در صورتی ردن تمام موی سر یا ریبکندن و یا از بین  -576 ماده
پشت و کودک و پشت و پردر این حکم فرقی میان موی کم  .سوم دیه کامل ثابت استو نسبت به ریش یک  به موی سر، ارش

 .بزرگسال نیست

یگر نروید، موجب دیه کامل زن و اگر دوباره بروید، موجب که دسر زن، در صورتی بردن تمام موی ا از بین کندن و ی -577ماده 
 .ل نیستپشت و کودک و بزرگسا پشت و پران موی کم در این حکم فرقی می .المثل استمهر

 .شود می المثل بیش از دیه کامل زن باشد فقط به مقدار دیه کامل زن، پرداختاگر مهر -تبصره

مرد یا زن یا ریش مرد طوری از بین برود که دیگر نروید، باید به نسبت، دیه پرداخت شود و انچه قسمتی از موی سر چن -578ماده 
المثل، سوم دیه کامل و در موی سر زن به همان نسبت از مهر ریش به نسبت از یکدوباره بروید، در موی سر مرد، ارش و در اگر 

 .خت شودباید دیه پردا

ریش مرد، چنانچه با رضایت شخص یا در مواردی که اذن شخص معتبر نیست، با رضایت   ن موی سر زن یا مرد یاکند  -579ماده  
 .یه یا ارش نداردهای پزشکی الزم باشد، د به جهت ضرورت  ولی او باشد یا

باشد و دیه پرداخت  ر کارشناس بر نروییدنچنانچه نظ .تشخیص روییدن و نروییدن مو با کارشناس مورد وثوق است -580ماده 
کننده دیه،  ب مورد به پرداختالمثل، حسسوم دیه و یا مهرد، ولی پس از آن خالف نظر او ثابت گردد، باید مازاد بر ارش یا یک شو

شود ولی خالف نظر او المثل، حسب مورد پرداخت سوم دیه و یا مهر ود و اگر نظر کارشناس بر روییدن باشد و ارش یا یکمسترد ش
 .التفاوت آن پرداخت شودثابت گردد، باید مابه 

معتبر نیست و شخص یا ولی او در مواردی که اذن شخص یک از ابرو ها، اگر بدون رضایت بردن هرکندن و یا از بین  -581ماده 
 داری از آن بروید نسبتجب ارش است و اگر مقچهارم دیه کامل دارد و اگر دوباره بروید، موکننده باشد یک یا بدون ضرورت تجویز

 .شود به مقداری که روییده، ارش و نسبت به مقداری که نروییده، دیه با احتساب مقدار مساحت، تعیین می

بردن سر، ریش و ابرو پیش از جنایت از بین رفته باشد، زایل کردن باقیمانده آنها، حکم از بین اگر مقداری از موی  -582ماده 
 .متی از مو را داردقس
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یا ابرو،  بر دیه مو یا ریشبردن عضو یا پوست و مانند آن، موی سر، ریش یا ابرو از بین برود، عالوه از بین هرگاه با  -583ماده 
 .شود جنایت نیز پرداخت میحسب مورد دیه یا ارش 

اه بروید نقص موجب ارش است، خو   صورت بروز عیب و  بردن تمام یا قسمتی از موی پلک یا سایر موهای بدن دراز بین    -584ماده  
 .شود محل مو پرداخت می بردن عضو یا کندن پوست و مانند آن باشد، تنها دیه یا ارشخواه نروید و چنانچه با از بین 

الت طبیعی آن هرگاه موی سر مرد یا زن یا ریش مرد که از بین رفته است با عیب و نقص بروید مانند آنکه رنگ یا ح -585ماده 
سوم دیه کامل و در مورد موی سر مقدار ارش مزبور در مورد ریش باید بیشتر از یک  .وید، ارش ثابت استپشت بر ییر کند یا کم تغ

در مورد موی سر زن نیز عالوه بر ارش یا ثلث دیه یا  .شود صورت رویش بدون عیب تعیین می رمرد، بیشتر از ارشی باشد که د
 .ه پرداخت شودش دیگری برای عیب حاصلسب مورد باید ار َمهرالمثل ح

 .حکم نداردکندن یا سوزاندن، تأثیری در  بردن مانند  بردن آن است و شیوه از بین    مالک مسؤولیت صدمه به مو، از بین  -586ماده  

 دیه چشم -مبحث دوم
نایی دارند در این هایی که بی چشم .داردنها نصف دیه بردن دو چشم بینا دیه کامل و هر یک از آدرآوردن و یا از بین  -587ماده 

 .اشته باشندبودن با هم فرق دو منحرف کوری حکم یکسانند هر چند میزان بینایی آنها متفاوت باشد یا از جهات دیگر مانند شب 

باشد به همان  دار آن ممکنکه تعیین مقهرگاه لکه دائمی موجود در چشم مانع بینایی قسمتی از چشم گردد، در صورتی  -تبصره
 .شود صورت، ارش پرداخت میاین  دیه کسر و در غیر نسبت از

دارد و چشم دیگرش نابینای مادر زادی و یا به علل که فقط یک چشم بینا  بردن چشم بینای کسیدرآوردن و یا از بین    -588ماده 
استحقاق دیه آن را داشته  اثر قصاص یا جنایتی کهگرش را در غیرجنایی از بین رفته باشد موجب دیه کامل است لکن اگر چشم دی

 .باشد است از دست داده باشد دیه چشم بینا، نصف دیه کامل می

 .ششم دیه کامل استکه بینایی ندارد یک ردن هر چشمی بوردن و یا از بین دیه درآ -589ماده 

 ه کامل و دیه هر یک از پلکهای باال، یک ششم دی ک از پلکدیه مجموع چهار پلک دو چشم، دیه کامل، دیه هر ی -590ماده 
 .های پایین، یک چهارم دیه کامل است

 .جداگانه دارد یک دیهن ببرد، هرهرگاه کسی چشم و پلک را یک جا از بی -تبصره
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چهارم دیه   وجب یکهای پایین، م  ششم دیه و شکافتن هر یک از پلکیک از پلک های باال، موجب یک    شکافتن هر  -591ماده 
 .است

 دیه بینی -سوم مبحث
بردن تمام نرمه  بین از .کامل دارد ای که پایین استخوان بینی است دیه بردن تمام بینی یا نرمهکردن و یا از بین قطع  -592ماده 

ام بینی در یک دفعه و تم نرمهکه در یک دفعه باشد، موجب دیه کامل است لکن اگر با تمام یا مقداری از استخوان بینی در صورتی 
 .دشو یا مقداری از استخوان بینی در دفعه دیگر از بین برود، برای نرمه دیه کامل و برای استخوان، ارش تعیین می

رفتن آن شود، دیه کامل دارد و چنانچه بدون عیب که موجب فساد بینی و از بین شکستن استخوان بینی در صورتی  -593ماده 
شدن بینی یا شکستن در کج    .امل و اگر با عیب و نقص بهبود پیدا کند، موجب ارش استدهم دیه کود موجب یک  ح شو نقص اصال

 .شود ثابت میآن نشود، ارش استخوان بینی که منجر به فساد 

 .سوم دیه کامل استهای بینی یا پرده میان دو سوراخ، موجب یک  از بین بردن هر یک از پره -594ماده 

 .سوم دیه کامل استبردن بینی فلج، موجب یک سوم دیه کامل و از بین  موجب دو کردن بینی،فلج  -595ه ماد

که باعث از پرده فاصل میان آن، خواه با پارگی همراه باشد خواه نباشد، در صورتی نی و کردن هر دو طرف بیسوراخ  -596ماده 
 .پنجم دیه کامل است هبود یابد، موجب یکدیه کامل است و اگر ب سومرفتن بینی یا نوک آن نشود، موجب یک بین 

بیستم  که بهبود یابد، یککامل و در صورتی دیه نهم  که بهبود نیابد یککردن یک طرف بینی در صورتی دیه سوراخ  -597ماده 
که بهبود و در صورتی    نهم دیه کامل  ابد دویکه بهبود نکردن یک طرف بینی با پرده وسط آن در صورتی  دیه کامل است و دیه سوراخ  

 .پانزدهم دیه کامل استیابد، یک 

 سوم دیه کامل و اگر بهبود یابد یکبینی یا نوک آن نشود، یک تن رفکه سبب از بین کردن بینی در صورتی دیه پاره  -598ماده 
 .دهم دیه کامل است

 .باشد یه کامل مییدن خون است، نصف دچک بردن نوک بینی که محل دیه از بین -599ماده 

 دیه الله گوش -مبحث چهارم
 .ها نصف دیه کامل داردبردن هریک از آنبردن دو الله گوش، دیه کامل و از بین  از بین -600ماده 
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 .ششم دیه کامل استبردن نرمه هر گوش، موجب یک از بین  -تبصره

نهم دیه کامل است و کردن نرمه یک گوش، موجب یک پاره  ششم دیه کامل وجب یک کردن الله یک گوش، موپاره  -601ماده 
 .صورت بهبودی کامل، ارش ثابت استدر هر دو مورد در 

 .سوم دیه آن را داردشده، یک  سوم دیه آن و بریدن الله گوش فلجکردن الله هر گوش، دوفلج  -602ماده 

بر دیه الله گوش، دیه موضحه نیز باید زیر آن ظاهر گردد عالوه که استخوان  ی قطع شودنحو هرگاه الله گوش به  -603ماده 
 .پرداخت شود

 . آن سالم و دارای حس و حیات کامل باشد در احکام این فصل یکسان هستندالله  گوش شنوا و ناشنوا یا معیوبی که -604ماده 

نیز از بین برود یا نقصان پیدا کند، دیه آن نیز باید   حس شنوایی  ر در اثر آنکردن پرده گوش، موجب ارش است و اگپاره    -605ماده  
 .پرداخت شود

د یا موجب سرایت به استخوان و شکستگی آن شود هر کدام سرایت کنرساندن به گوش به حس شنوایی هرگاه آسیب  -606ماده 
 .ای دارد گانهدیه جدا

 دیه لب -مبحث پنجم
بردن مقداری از لب به نسبت تمام لب هر یک، نصف دیه کامل دارد و دیه از بین  کامل و ردن دو لب، دیهباز بین  -607ماده 

 .شود محاسبه می

پوشاند و به دو روزنه و دیواره بینی متصل و طول آن همان طول  داری است که لثه را مینظر عرض، مقحدود لب باال از  -تبصره
ها  حاشیه گونه .پوشاند و طول آن همان طول دهان است لثه را می است کهظر عرض، مقداری دهان است و حدود لب پایین از ن

 .شود لبها محسوب نمیجزء 

 یا دو لب و یا قسمتی از آن گردد موجب ارش است خواه موجب نمایان شدن دندانشدن یک  باعث جمعجنایتی که  -608ماده 
 .ها بشود خواه نشود

ها کنار نرود،  ای که با خنده و مانند آن از دندان گونه ها گردد به ن هر یک از لبشد که موجب سست و فلججنایتی  -609ماده 
 .سوم دیه آن استشده موجب یک های سست و فلج لب  بردن هر یک ازبین سوم دیه یک لب و از موجب دو
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صورت بهبودی بدون  یه کامل و درم دسوها شود، یک ان شدن دندنحوی که باعث نمایان شکافتن هر دو لب به  -610ماده 
دهم یک ودی بدون عیب، موجب صورت بهب ششم دیه کامل و در شکافتن یک لب موجب یک .پنجم دیه کامل دارد عیب، یک

 .دیه کامل است

تالحمه باشد، م ادیق حارصه، دامیه وکه از مصصورتی  ها نگردد درشدن دندان جراحات وارده بر لب هرگاه باعث نمایان  -تبصره
 .حکم جراحات مذکور را دارد

 دیه زبان -مبحث ششم
بردن قسمتی از آن به نسبت گویایی از بین رفته از بین  جب دیه کامل است و دیه  بردن تمام زبان گویا موقطع و یا از بین    -611ماده  

 .شود است که با تقسیم تمام دیه به حروف محاسبه می

بردن قدرت شود مانند اینکه از بین  علیه تعیین می ن ادای هر حرف با توجه به حروف زبان تکلم مجنیدبر دیه از بین  -1ره تبص
 .و دوم دیه کامل استسی شخص فارسی زبان، یک اداء یک حرف 

ظ کند، گویا لفتواند ت حروف را نمی گوید یا برخی از شخصی که دارای لکنت زبان است و یا به کندی یا تندی سخن می -2تبصره 
 .شود محسوب می

مان مقدار بردن مقداری از آن، موجب هسوم دیه کامل است و از بین بردن تمام زبان الل موجب یک قطع و از بین  -612ماده 
 .دیه به نسبت مساحت تمام زبان است

قادر به سخن گفتن نیست، گویا   موقتطور ای به  طه عارضهالل اعم از مادر زادی و عارضی است لکن کسی که به واس -تبصره
 .شود محسوب می

از حروف گردد و شخص  رفتن قدرت ادای تعدادیموجب از بین هرگاه شخصی مقداری از زبان کسی را قطع کند و  -613ماده 
سبت تعداد به ن  ری از حروف شود هر شخصرفتن قدرت ادای تعداد دیگدیگری مقداری دیگر از زبان او را قطع کند و موجب از بین  
 .باشد حروفی که قدرت ادای آنها را از بین برده است، ضامن می

او فرا نرسیده، موجب دیه کامل است لکن اگر بعدًا معلوم  گفتن ن تمام زبان کودکی که زمان سخنبردقطع و از بین  -614ماده 
 .شود ترد میسوم دیه مسشود که الل بوده است، مازاد بر یک 
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 گفتن او فرا نرسیده است، قطع شود به میزان نسبت مساحت قطع شده،ه قسمتی از زبان کودکی که زمان سخن هرگا  -615ماده 
گردد و چنانچه معلوم شود که گویا  سوم آن مسترد میوم شود که کودک الل بوده است، دوشود لکن اگر بعدًا معلدیه پرداخت می

 .التفاوت آن باید پرداخت شودرفته بیشتر باشد، مابه از دیه نسبت گویایی از بین  رفتهن که دیه حروف از بیتی بوده است، در صور 

 دنداندیه  -مبحث هفتم
 :شود ترتیب زیر توزیع میگانه دیه کامل دارد که به و هشت های دائم بیست  انبردن تمام دنداز بین  -616ماده 

روید و جمعًا دوازده   و نیش که از هر کدام دو عدد در باال و دو عدد در پایین می  ، چهارتاییپیش  :لو که عبارتند ازهای ج  دندان  -الف
 .بیستم دیه کامل داردام یک عدد است، هر کد

نزده عدد ای عقب که در چهار سمت پایانی از باال و پایین در هر کدام یک ضاحک و سه ضرس قرار دارد و جمعًا شاه دندان -ب
 .یه کامل داردچهلم دیک  است، هر کدام

 اگر در کندن آنها نقصی حاصل شود، ارش ثابت میهای اضافی به هر نام که باشد و به هر نحو که روییده باشد  دندان    -617ماده  
 .گردد و اگر هیچ گونه نقصی حاصل نشود ارش نیز ندارد

 .رای جراحت مزبور، ارش ثابت استوجود آید، ب صل نشود لکن جراحتی بههرگاه در کندن دندان زائد نقصی حا -1تبصره 

رشناس، زائد یا اصلی یا زائد، تردید وجود داشته باشد و با رجوع به کا شده اصلی استهرگاه در مورد اینکه دندان کنده  -2تبصره 
 .شود داخت میاالمرین از دیه دندان اصلی و ارش دندان زائد پر  بودن آن مشخص نشود، اقل

بد خواه یا و هشت عدد کمتر باشد به همان نسبت از دیه کامل کاهش میاز بیست  های اصلی دائمی هرگاه دندان -618ماده 
 .شده باشدای کم  خلقتًا کمتر باشد یا در اثر عارضه

ه شود ر اثر جنایت، سیاندارد و اگر دندانی د  های گوناگون دارند، وجودهایی که رنگ  در میزان دیه تفاوتی میان دندان    -619ماده  
 .سوم دیه همان دندان است، یک سوم دیه همان دندان است و دیه دندانی که قباًل سیاه شده است و نیفتد دیه آن دو

دان مزبور دندان، بدون آنکه سیاه شود یا منفعت آن از بین برود، ارش ثابت است و اگر پس از آن شخصی دن  در تغییر رنگ  -تبصره
 .دندان را بدهدید دیه کامل همان را بکند، با
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صورت این غیر  آن باشد، موجب دیه همان دندان و دربردن کردن دندان، هرگاه در حکم از بین  ایجاد ترک یا لق -620ماده 
 .وجب ارش استم

صورت موجب ارش ن ایغیر ن دندان و در خورده که منفعت آن باقی است، موجب دیه هماکندن دندان لق یا ترک  -621ماده 
 .تاس

ن را دارد و اگر کسی بعد از شکستن مقدار شکستن آن مقدار از دندان که نمایان است با بقاء ریشه، دیه همان دندا -622ماده 
 .شود بکند، خواه مرتکب کسی باشد که مقدار نمایان دندان را شکسته است یا دیگری، ارش تعیین میمزبور ریشه را 

 .ن دندان به همان نسبت دیه داردمقداری از قسمت نمایا شکستن -1تبصره 

ت از دیه دندان کاهش رفته باشد به همان نسبای قباًل از بین ر جنایت یا عارضهشده در اثهرگاه قسمتی از دندان کنده  -2تبصره 
 .یابد می

نروید که در این موجب گردد دندان دائمی  است مگر اینکه کندن آنصدم دیه کامل ثابت در کندن دندان شیری یک  -623ماده 
 .صورت باید دیه کامل دندان دائمی پرداخت شود

 .کردن و شکافتن دندان شیری موجب ارش استشکستن، معیوب  -تبصره

ند دان دیگری بروید و مانشود، اگرچه دوباره در محل آن، دن دیه همان دندان ثابت میشدن دندان دائمی کنده  با -624ماده 
 .دازددندان روییده شده را دوباره بکند، باید دیه کامل همان دندان را بپر  سابق شود و چنانچه شخصی

ندان قرار گیرد و مانند دندان اصلی دارای حس و حیات شود، شده دندان دیگری یا همان دهرگاه به جای دندان کنده    -625ماده  
 .موجب ضمان مالی است ی حس و حیات نباشد، کندن آنرا دارد لکن اگر دارا کندن آن، دیه همان دندان

 دیه گردن -مبحث هشتم
جب دیه کامل و در گردن در اثر شکستگی در صورت عدم بهبودی و باقی ماندن این حالت مو میدگیشدن و خکج  -626ماده 

 .شدگی موجب ارش استصورت بهبودی و زوال حالت خمیدگی و کج 

 .ارش استشدن و خمیدگی آن موجب دون کج شکستگی گردن ب -627ه ماد
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 .ذا و یا نقص آن و یا مانع حرکت گردن شود موجب ارش استجنایت بر گردن که مانع فرو بردن یا جویدن غ -628ماده 

 دیه فک -مبحث نهم
، دیه کامل، هر های پایین است دندان بردن دو استخوان چپ و راست فک که محل رویشکردن و یا از بین قطع  -629اده م

 .دیه کامل و مقداری از آنها به همان نسبت دیه داردکدام از آنها نصف 

از بین برود یا آسیب ببیند هر کدام  دیه فک، مستقل از دیه دندان و سایر اعضاء است و اگر با فک، دندان یا غیر آن -630ماده 
 .دیه یا ارش جداگانه دارد

جویدن یا موجب نقص آن شود، ارش آن نیز افزوده   رکت فک شود، ارش دارد و چنانچه مانعجنایتی که موجب کندی ح  -631ماده  
 .شود می

 .بردن تمام یا قسمتی از فک باال، موجب ارش استاز بین  -632ماده 

 مشمول حکم گی استخوان فک پایین مشمول حکم شکستگی استخوان و شکستگی استخوان فک باالشکست -633ماده 
 .های سر و صورت است تخوان شکستگی اس

 .سوم دیه کامل دارد، یک سوم دیه کامل و قطع فک فلجکردن فک پایین، دو فلج  -634ماده 

 دیه دست و پا -مبحث دهم
باشد، موجب نصف شرط آنکه دارای انگشتان کامل ها از مفصل مچ به یک از دست  ردن هربکردن و یا از بین قطع  -635ماده 
 .واه به هر علت دارای یک دست باشدعلیه دارای دو دست و خ مل است خواه مجنیدیه کا

 .تمام انگشتان یک دست از انتهای انگشتان یا تا مچ، موجب نصف دیه کامل است قطع -636ماده 

 .باشد، موجب ارش است بردن کف دستی که به هر علت دارای انگشت نمیکردن و یا از بین  قطع -637ماده 

دیه آن انگشتان، نسبتی از ارش کف بر  ستی که کمتر از پنج انگشت دارد، عالوهبردن کف دکردن و یا از بین در قطع  -بصرهت
پنجم ارش کف دست بر دیه یک انگشت، چهار    باشد، عالوهدست نیز ثابت است، بدین ترتیب که اگر مچ دست دارای یک انگشت  

سه  بر دیهو اگر دارای سه انگشت باشد، عالوه پنجم ارش کف دست  بر دیه دو انگشت، سهوه ای دو انگشت باشد، عالو اگر دار 
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پنجم ارش کف دست نیز  بر دیه چهار انگشت، یکپنجم ارش کف دست و اگر دارای چهار انگشت باشد، عالوه انگشت، دو 
 .شود پرداخت می

قطع دست دارای بازو از شانه، رای کف باشد خواه نباشد نصف دیه کامل دارد و  ساعد از آرنج، خواه داقطع دست دارای    -638ماده  
 .رنج باشد خواه نباشد، نصف دیه کامل داردخواه دارای آ

ردد فصل مچ و نیز دستی که دارای ساعد است اگر باالتر از آرنج قطع گدستی که دارای انگشتان است اگر باالتر از م -639ماده 
 .باشد یکامل، موجب ارش مقدار زائدی که قطع شده نیز م بر نصف دیه عالوه

از مچ یا آرنج یا شانه دارای دو دست است، موجب نصف دیه کامل و قطع دست زائد موجب   قطع دست اصلی کسی که  -640ماده  
 .عهده کارشناس مورد وثوق استدست اصلی و زائد بر تشخیص .ارش است

 .دهم دیه کامل است اصلی دست، یک یک از انگشتان دیه هر -641ماده 

سوم دیه آن انگشت و هر بند انگشت شست، موجب  شست، موجب یکبردن هر بند انگشت غیر دن یا از بین بری -642ماده 
 .نصف دیه شست است

ی و دیه بند زائد سوم دیه همان بند اصلهای انگشت زائد، یک سوم دیه انگشت اصلی و دیه بند ئد، یکدیه انگشت زا -643ماده 
 .همان انگشت است سوم دیه بند اصلیانگشت اصلی یک 

 .شود که بند انگشت نقصان داشته باشد به همان میزان از مقدار دیه آن کاسته میدر صورتی  -تبصره

قطع دست فلج  م دیه همان انگشت، دیهسوکردن هر انگشت دوسوم دیه دست، دیه فلج ن هر دست دو کرددیه فلج  -644ماده 
 .سوم دیه همان انگشت است کسوم دیه دست و دیه قطع انگشت فلج ییک 

ون عیب بروید، درصد دیه کامل و اگر بدطوری که دیگر نروید یا فاسد و معیوب بروید، یک بردن ناخن به دیه از بین  -645ماده 
 .باشد درصد دیه کامل مینیم 

 .ست و انگشتان آن، در پا و انگشتان آن نیز جاری استاحکام مذکور در دیه د -646ماده 

 فقرات، نخاع و نشیمنگاهدیه ستون  -حث یازدهممب
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 :ترتیب ذیل استدیه شکستن ستون فقرات به  -647ماده 

 .ید، موجب دیه کامل استصورت خمیده درآاًل درمان نشود و یا بعد از عالج به که اصشکستن ستون فقرات در صورتی  -الف

علیه توان راه  نافع گردد مانند اینکه مجنیرفتن یکی از م بینعیب درمان شود ولی موجب از شکستن ستون فقرات که بی -ب
 .، موجب دیه کامل استرفتن یا نشستن نداشته باشد و یا توان جنسی یا کنترل ادرار وی از بین برود

کستگی بر دیه کامل شاز قبیل موارد مندرج در بند )ب( شود، عالوه  ن نشود و موجب عوارضی  شکستن ستون فقرات که درما  -پ
 .فقرات، موجب دیه یا ارش هریک از عوارض حاصله نیز استستون 

 .دهم دیه کامل استشکستن ستون فقرات که بدون عیب درمان شود، موجب یک  -ت

سوم دیه برای فلج دو  یه ستون فقرات، موجب دوپاها گردد عالوه بر د حس شدن شکستن ستون فقرات که موجب فلج و بی -ث
 .پا نیز است

های گردن و استخوان   های ستون فقرات به جز مهره  مراد از شکستن ستون فقرات، شکستن یک یا چند مهره از مهره  -1صره  تب
 .باشد دنبالچه می

که خمیدگی درمان گردد در صورتی  موجب شکستن ستون فقرات جنایتی که سبب خمیدگی پشت شود بدون آنکه  -2ه تبصر 
 .دهم دیه کامل استبدون عیب درمان شود، دیه آن یک  کهتی نشود، موجب دیه کامل و در صور 

 .قطع نخاع دیه کامل و قطع جزیی از آن به نسبت مساحت عرض، دیه دارد -648ماده 

 .شود ارش آن عضو بر دیه نخاع افزوده میشود، حسب مورد دیه یا هرگاه قطع نخاع موجب عیب عضو دیگر  -649اده م

نحوی که به استخوان برسد، دیه کامل و هر کدام از آنها، نصف دیه کامل و قسمتی از آن، به کپل به دو بردن از بین  -650ماده 
 .همان نسبت دیه دارد

علیه قادر به ضبط مدفوع  ٌجنی نایت مزبور باعث شود ماستخوان دنبالچه، موجب ارش است مگر آنکه جشکستن  -651ماده 
 .شوداگر قادر به ضبط مدفوع باشد ولی قادر به ضبط باد نباشد، ارش آن نیز پرداخت میو نباشد که در این صورت دیه کامل دارد 
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یک  مدفوع یا هر دو گردد، مقعد وارد شده است موجب عدم ضبط ادرار یاها و  ای که به حد فاصل بیضههرگاه صدمه -652ماده 
 .دیه کامل دارد

 دیه دنده و ترقوه -مبحث دوازدهم
چهلم دیه کامل و دیه شکستن هر کند، یک  های محیط به قلب که از آن حفاظت می یک از دنده کستن هرشدیه  -653ماده 

 .باشد ل میصدم دیه کامهای دیگر، یک  یک از دنده

 .رش استکندن دنده موجب ا -تبصره

های محیط به قلب،  یک از دنده خوردن هرچهارم دیه شکستن آن، دیه ترک  ها، یک ه موضحه هر یک از دندهدی -654ماده 
ای دیگر هفت ه یک از دنده خوردن هردیه ترک  .و نیم هزارم دیه کامل استهشتادم دیه کامل، و دیه دررفتگی آن، هفت یک 

 .رم دیه کامل استهزادررفتگی آنها پنج هزارم دیه کامل و دیه 

 .یه کامل و هر کدام از آنها، موجب نصف دیه کامل استرقوه، موجب دبردن دو استخوان تقطع و از بین  -655ماده 

 چهار درصد دیه کامل و در که بدون عیب درمان شود، موجب های ترقوه در صورتی شکستن هر یک از استخوان -656ماده 
 .ا عیب درمان شود، موجب نصف دیه کامل استکه درمان نشود و یا بصورتی 

هزارم، دیه دررفتگی و دو هزارم، دیه موضحه آن، بیست و پنج  های ترقوه، سی از استخوانیک  خوردن هردیه ترک  -657ماده 
 .یه کامل استهزارم د هزارم و دیه سوراخ شدن آن، ده آن، بیست

 ازاله بکارت و افضاءدیه  -مبحث سیزدهم
ضایت صورت گرفته باشد موجب ضمان ه دیگری و بدون ر هرگاه ازاله بکارت غیرهمسر با مقاربت یا به هر وسیل -658اده م

 .مهرالمثل است

 .هرگاه ازاله بکارت با مقاربت و با رضایت انجام گرفته باشد چیزی ثابت نیست -1تبصره 

 .ت واقعی به زنا نداشته در حکم عدم رضایت استنون یا مکَرهی که رضایرضایت دختر نابالغ یا مج -2 تبصره

وجود آید مانند آنکه مثانه آسیب دیده و شخص نتواند ادرار خود را ارت جنایت دیگری نیز به هرگاه به همراه ازاله بک -659ماده 
 .انه داردضبط کند، جنایت مزبور حسب مورد دیه یا ارش جداگ
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 :جب ضمان استهمسر به ترتیب ذیل مو افضای -660ماده 

 .زن باید پرداخت شود از مقاربت باشد، دیه کامل هرگاه همسر، بالغ و افضاء به سببی غیر -الف

یکی از  بر تمام َمهر و دیه کامل زن، نفقه نیز تا زمان وفات  هرگاه همسر، نابالغ و افضاء به سبب مقاربت جنسی باشد عالوه -ب
 .الق داده باشدوج است هر چند او را طزوجین بر عهده ز 

 .تبول و حیض یا حیض و غائط اس شدن دو مجرایافضاء عبارت از یکی  -تبصره

 :افضای غیر همسر، به ترتیب ذیل موجب ضمان است -661ماده 

ازاله یه کامل زن، در صورتی بر مهر المثل و د وهشده نابالغ یا مکَره بوده و افضاء به سبب مقاربت باشد، عال هرگاه افضاء -الف
زن و در صورت ازاله بکارت، مهر المثل نیز ثابت   افضاء به غیرمقاربت باشد، دیه کاملالبکاره نیز ثابت خواهد بود و اگر  بکارت، ارش  

 .است

 .هد بودیه کامل زن ثابت خواهرگاه افضاء با رضایت زن بالغ و از طریق مقاربت انجام گرفته باشد، تنها پرداخت د -ب

 .باشد ز میالبکاره نیت ازاله بکارت، موجب ارش المثل و دیه، در صور بر مهر  ی از وطی به شبهه عالوهافضای ناش -پ

 دیه اندام تناسلی و بیضه -مبحث چهاردهم
به نسبت گاه  در کمتر از ختنه  دیه کامل است و    گاه و یا بیشتر از آن، موجب  بردن اندام تناسلی مرد تا ختنه  قطع و از بین  -662ماده  
 .شود پرداخت میگاه محاسبه و به همان نسبت دیه ختنه 

ین اندام کودک، جوان، پیر، عقیم و شخصی که دارای بیضه سالم یا معیوب یا فاقد بیضه است، در این حکم تفاوتی ب -1تبصره 
 .وجود ندارد

ی دیگری باقیمانده یا قسمتی دیگر از اندام تناسلد و سپس مرتکب یا شخص گاه از بین بروهرگاه با یک ضربه تا ختنه  -2تبصره 
 .و در مقدار بیشتر، ارش ثابت استگاه، دیه کامل را از بین ببرد، نسبت به ختنه 

بت مساحتی گاه را شخص دیگری قطع کند، هریک به نسگاه را شخصی و قسمت دیگر از ختنه  هرگاه قسمتی از ختنه    -3تبصره  
را به  گاهگاه را قطع کند و دیگری باقیمانده ختنه تنه باشند و چنانچه شخصی قسمتی از خاند، ضامن میگاه قطع کردهاز ختنه که 
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گاه و نسبت به جنایت انضمام تمام یا قسمتی از اندام تناسلی قطع کند، نسبت به جنایت اول، دیه به مقدار مساحت قطع شده از ختنه  
 .ی ثابت استطع شده از اندام تناسل، ارش مقدار قدوم

سوم دیه کامل است لکن در قطع   جب دوکردن اندام سالم موسوم دیه کامل و فلج    موجب یک  قطع اندام تناسلی فلج،  -663ماده  
 .اندام عنین ثلث دیه کامل ثابت است

 .یر آن دیه داردگاه باشد خواه غختنه  قسمت مقطوع قطع قسمتی از اندام فلج به نسبت تمام اندام تناسلی، خواه  -تبصره

بردن بخشی مل زن است و قطع و از بین  ن هر یک از دو طرف اندام تناسلی زن، موجب نصف دیه کابردقطع و از بین    -664ماده  
ل رتقاء و قرناء یوب از قبیدر این حکم فرقی میان باکره و غیرباکره، خردسال و بزرگسال سالم و مع .از آن، به همان نسبت دیه دارد

 .نیست

 .ع بیضه چپ، دو ثلث دیه و قطع بیضه راست، ثلث دیه داردقطع دو بیضه یکباره دیه کامل و قط -665ماده 

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

کامل دهم دیه رفتن مفید شود دیه آن هشت ه ست و اگر تورم مانع راکامل ا دهم دیه کردن یک بیضه، دودیه ورم  -666ماده 
 .است

ها یا اندام تناسلی مردانه   قطع بیضه  .ی ملحق به مرد، موجب دیه کامل استها یا اندام تناسلی مردانه خنثا  قطع بیضه  -667ماده  
 .خنثای مشکل یا ملحق به زن، موجب ارش است

 .است ه مرد یا زن، موجب ارشن عانبرد از بین -668ماده 

 دیه پستان -مبحث پانزدهم
بردن مقداری از آن به همان نسبت ل زن و از بین زن، موجب نصف دیه کامیک از دو پستان بردن هر قطع و از بین  -669ماده 

یا موجب  راف آن هم از بین بروداط رفتن تمام یا بخشی از پستان مقداری از پوست یا گوشتموجب دیه است و اگر همراه با از بین 
 .دیه پستان، دیه یا ارش جنایت مزبور نیز باید پرداخت شودبر جنایت دیگری گردد، عالوه 

بردن قدرت تولید شیر یا متعذرکردن خروج شیر از پستان و یا ایجاد هر نقص کردن شیر پستان زن یا از بین  در قطع -670ماده 
 .تدیگری در آن، ارش ثابت اس
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 دیه منافع ومیقواعد عم -فصل چهارم
علیه در زوال منفعت  ب و مجنیدر موارد اختالف میان مرتک .اثبات دیه منافع، همان ادله اثبات دیه اعضاء استادله  -671ماده 

نقصان منفعت ثابت یا نقصان آن، چنانچه از طریق اختیار و آزمایش، اقرار، بینه، علم قاضی یا قول کارشناس مورد وثوق، زوال یا 
نچه نسبت تواند با قسامه به نحوی که در دیه اعضاء مقرر است، دیه را ثابت کند و چنا یعلیه مدر صورت تحقق لوث، مجنی  نشود

 .شود و نیازی به قسامه نیست  علیه ثابت می ٌشده اختالف باشد دیه با یک سوگند مجنی به بازگشت منفعت زایل یا ناقص

علیه قبل از مدت ده در مدت معینی باشد چنانچه مجنی  اسی بازگشت منفعت زایل یا ناقص شمواردی که نظر کارشن  رد  -672ماده  
 .شود ابت میتعیین شده فوت کند دیه ث

علیه شود دیه منفعت در دیه  هرگاه جنایتی که موجب زوال یکی از منافع شده است، سرایت کند و سبب مرگ مجنی -673ماده 
 .ه نفس قابل مطالبه استکند و تنها دیخل میدانفس ت

ن گردیده، عضوی که منفعت، قائم هرگاه در مهلتی که به طریق معتبری برای بازگشت منفعت زایل یا ناقص شده، تعیی  -674ماده  
ید، مرتکب، فقط بیاطور موقت از بین رفته است از حدقه بیرون به آن است از بین برود، به عنوان مثال چشمی که بینایی آن به 

سبب جنایت شخص دیگر باشد مرتکب دوم، ضامن دیه چنانچه از بین رفتن آن عضو به  ن ارش زوال موقت آن منفعت است و  ضام
 .باشد مل آن عضو میکا

 دیه مقرر منافع -فصل پنجم
 دیه عقل -مبحث اول

در اثر ایراد ضربه و جراحت و خواه جنایت ت، ارش اسکردن عقل موجب دیه کامل و ایجاد نقص در آن موجب زایل  -675ماده 
 .خواه ترساندن و مانند آن باشد

 .د ارش ثابت است علیه دچار جنون ادواری شو ٌکه مجنیصورتی در  -تبصره

 .در زوال و نقصان حافظه و نیز اختالل روانی در صورتی که به حد جنون نرسد ارش ثابت است -676ماده 

دی باشد حسب مورد، موجب دیه یا ارش است و مرتکب شدن آن شود هر چند عمیا کم جب زوال عقل یتی که موجنا -677ماده 
 .شود قصاص نمی
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ای  یک دیه یا ارش جداگانه ای مانند شکستن سر یا صورت، عقل زایل شود یا نقصان یابد، هر دمههرگاه در اثر ص -678ماده 
 .دارد

 .شود رگردد، دیه مسترد و ارش پرداخت میپس از دریافت دیه کامل عقل ب ایل گردد ونایتی عقل ز هرگاه در اثر ج -679ماده 

شود   شود و به اغماء برود، چنانچه منتهی به فوت او گردد، دیه نفس ثابت می علیه بیهوش   ٌهرگاه در اثر جنایتی مجنی  -680ماده  
وجود ری نیز به های دیگ چنانچه عوارض و آسیبشود و  ی، ارش ثابت مو چنانچه به هوش آید، نسبت به زمانی که بیهوش بوده

 .آید، دیه یا ارش عوارض مزبور نیز باید پرداخت شود

که در اغماء یا بیهوشی و مانند آن است از جهت احکام مربوط به قصاص و دیه، جنایت بر شخص جنایت بر کسی  -681ماده 
 .هوشیار محسوب می شود

 ه شنواییدی -مبحث دوم
بردن شنوایی یک گوش نصف دیه کامل دارد هر چند شنوایی دو گوش دیه کامل و از بین بردن شنوایی هر دو ز بین ا -682ماده 

 .نباشدگوش به یک اندازه 

 .شنود، موجب نصف دیه کامل است های او نمیبردن شنوایی گوش شنوای شخصی که یکی از گوش از بین  -683ماده 

 .یص باشد به همان نسبت دیه داردکه مقدار آن قابل تشخرتی ر صوکاهش شنوایی د -684ماده 

ها، دیه یا  وایی از بین برود یا نقصان یابد هر یک از جنایتبردن گوش و یا هر جنایت دیگری شنهرگاه با قطع یا از بین  -685ماده 
 .ارش جداگانه دارد

طور کامل مانع شنیدن گردد، دیه  نحوی که بهایجاد شود به  یای شنوایی، نقص دائمهرگاه در اثر جنایتی در مجر  -686ماده 
 .شود که نقص موقتی باشد ارش تعیین میشنوایی ثابت است و در صورتی 

هرگاه کودکی که زمان سخن گفتن او فرا نرسیده است در اثر کر شدن نتواند سخن بگوید و یا کودکی که تازه زمان  -687اده م
بر دیه شنوایی، دیه یا ارش زوال  کلمات دیگر را یاد گیرد و بر زبان آورد، عالوه است در اثر کر شدن نتواند هسخن گفتن او فرا رسید

 .شود مورد ثابت می یا نقص گفتار نیز، حسب

 .اردهرگاه در اثر جنایتی حس شنوایی و گویایی، هر دو از بین برود، هر کدام یک دیه کامل د -688ماده 
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 نایییدیه ب -مبحث سوم
 .بردن بینایی یک چشم نصف دیه کامل داردبردن بینایی هر دو چشم دیه کامل و از بین بین از  -689ماده 

ایی دارند در حکم مذکور یکسان هستند هر چند میزان بینایی آنها متفاوت باشد یا از جهات دیگر مانند هایی که بین چشم -تبصره
 .شته باشندت دابودن با هم تفاو نحرفکوری و م شب

که مقدار آن قابل تشخیص باشد به همان نسبت دیه دارد و چنانچه قابل تشخیص نباشد، کاهش بینایی، در صورتی  -690ماده 
 .ارش است موجب

ده و یا در اثر علل بردن بینایی چشم کسی که فقط یک چشم بینا دارد و چشم دیگرش نابینای مادر زادی بواز بین  -691ماده 
باشد، موجب دیه کامل است لکن اگر چشم دیگرش را در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشته ی از بین رفته  جنایرغی

 .باشد باشد، دیه چشم بینا، نصف دیه کامل میاست، از دست داده 

دارد لکن اگر در اثر ، دیه دیگری نبینایی رفتنه دارد و از بین آوردن چشم از حدقه فقط یک دی بردن یا بیروناز بین  -692ماده 
 .جداگانه دارد صدمه دیگری مانند شکستن سر، بینایی نیز از بین برود یا نقصان یابد، هر کدام حسب مورد دیه یا ارش

 دیه بویایی -مبحث چهارم
 .ش داردبردن قسمتی از آن، ار  بردن کامل بویایی، موجب دیه کامل است و از بیناز بین  -693ماده 

 .اگر در اثر جنایت، بویایی یکی از دو سوراخ بینی به طور کامل از بین برود نصف دیه کامل دارد -بصرهت

بردن بینی یا جنایت دیگری بویایی نیز از بین برود یا نقصان یابد هر جنایت، دیه یا ارش ا از بین هرگاه در اثر بریدن ی -694ماده 
 .ه داردجداگان

 یه چشایید -مبحث پنجم
 .بردن حس چشایی و نقصان آن، موجب ارش استاز بین  -695ه ماد

شود و اگر با قطع بخشی از زبان،  ان پرداخت میهرگاه با قطع تمام زبان، حس چشایی از بین برود، فقط دیه قطع زب -696ماده 
ان باشد، هر کدام از ارش چشایی و مت زبه همان قسی از بین رفته مربوط بکه چشایصورتی  چشایی از بین برود یا نقصان یابد، در

اشد، ارش چشایی و دیه زبان دیه زبان که بیشتر باشد، باید پرداخت شود و اگر چشایی از بین رفته مربوط به همان قسمت از زبان نب
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شود و اگر با  می مل پرداختت فقط به میزان دیه کاجداگانه باید پرداخت شود مگر اینکه از دیه کامل بیشتر باشد که در این صور 
 .گردد جنایت بر غیر زبان، چشایی از بین برود یا نقصان پیدا کند، دیه یا ارش آن جنایت بر ارش چشایی افزوده می

 دیه صوت و گویایی -شممبحث ش
ند با چه بتوال دارد گر را آشکار کند، دیه کامای که شخص نتواند صدایش  گونهطور کامل به بردن صوت به از بین  -697ماده 

 .اخفات و آهسته صدایش را برساند

ادای برخی از حروف به همان  بردن قدرت طور کامل و بدون قطع زبان، دیه کامل و از بین بردن گویایی به از بین  -698ماده 
 .نسبت دیه دارد

تواند تلفظ کند، گویا  میحروف را نبرخی از  گوید یا تندی سخن می شخصی که دارای لکنت زبان است و یا به کندی یا -تبصره
مانند اینکه از بین   .ودش  علیه تعیین می  بردن ادای هر حرف با توجه به تعداد حروف زبان تکلم مجنیشود و دیه از بین    محسوب می

 .و دوم دیه کامل استسی بردن قدرت ادای یک حرف شخص فارسی زبان، یک 

 .فتار یا ادای حروف گردد و یا عیب موجود در آن را تشدید کند، موجب ارش استعیبی در گ  جب پیدایشجنایتی که مو  -699ده  ما

جای حرف »ل«، حرف »ر«  ای حرف دیگر اداء نماید، مانند آنکه بهجعلیه حرفی را به جنایتی که باعث شود مجنی  -700ماده 
 .شود، موجب ارش است تلفظ نماید، اگر عرفًا عیب تلقی

کردن از طریق بینی شود، ارش  وجب عیبی در صوت مانند کاهش طنین صدا، گرفتگی آن و یا صحبتجنایتی که م -701اده م
 .دارد

 .حروف، موجب ارش است رفتن صوت بعضی ازاز بین  -702ماده 

 .ودش یز گردد، دو دیه ثابت مبر زوال صوت، موجب زوال نطق نیکه جنایت، عالوه در صورتی  -703ماده 

 سایر منافعدیه  -مبحث هفتم
جنایتی که به طور دائم موجب سلس و ریزش ادرار گردد، دیه کامل دارد و جنایتی که موجب ریزش غیردائمی ادرار  -704ماده 

 .د، موجب ارش استگرد

 .داردجنایتی که موجب عدم ضبط دائم مدفوع یا ادرار شود، دیه کامل  -705ماده 
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 .بردن لذت مقاربت زن یا مرد موجب ارش استید مثل مرد یا بارداری زن و یا از بین بردن قدرت ِانزال یا تولین از ب -706ماده 

 .یه کامل استبردن کامل قدرت مقاربت، موجب داز بین  -707ماده 

اضی وجود آوردن امر   و نیز به  هانهالمسه، خواب و عادت مابردن یا نقص دائم یا موقت حواس یا منافع دیگر مانند  از بین    -708ماده  
 .مانند لرزش، تشنگی، گرسنگی، ترس و غش، موجب ارش است

 دیه جراحات -فصل ششم
 :ل استترتیب ذیآنها به  هجراحات سر و صورت و دی -709ماده 

 صدم دیه کاملخراش پوست بدون آنکه خون جاری شود، یک  :حارصه -الف •
 صدم دیه کامل ا زیاد خون باشد، دورد گوشت شود و همراه با جریان کم یجراحتی که اندکی وا :هدامی -ب •
دیه صدم  جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد، سه :متالحمه -پ •

 کامل
 املصدم دیه ک جراحتی که به پوست نازک روی استخوان برسد، چهار :سمحاق -ت •
 صدم دیه کاملند و استخوان را آشکار کند، پنج که پوست نازک روی استخوان را کنار بز جراحتی :موضحه -ث •
 دیه کاملصدم جنایتی که موجب شکستگی استخوان شود گر چه جراحتی را تولید نکند، ده  :هاشمه -ج •
له -چ •  م دیه کاملصدیسر نباشد، پانزده جا کردن استخوان مجنایتی که درمان آن جز با جا به  :ُمَنقَّ
 سوم دیه کامله مغز برسد، یک جراحتی که به کیس :مأمومه -ح •
 نیز میسه مغز شدن کیبر دیه مأمومه، موجب ارش پاره  صدمه یا جراحتی که کیسه مغز را پاره کند، که عالوه :دامغه -خ •

 .باشد
ی آن دیه معین شده است، در حکم جراحات سر در غیر مواردی که برا جراحات گوش، بینی، لب، زبان و داخل دهان، -1تبصره 

 .صورت است و

 .های مذکور، مقدار نفوذ جراحت بوده و طول و عرض آن تأثیری در میزان دیه نداردمالک دیه در جراحت  -2تبصره 

وی باشد که داخل نحدیه کامل و اگر به بیستم  که داخل دهان را نمایان نسازد، موجب یک بر گونه در صورتیایت جن -3تبصره 
در این مورد چنانچه پس از بهبودی جراحت، اثر و عیب فاحشی، در صورت   .پنجم دیه کامل است  کدهان را نمایان سازد، موجب ی

 .نیز باید پرداخت شود دیگربر آن، یک بیستم دیه باقی بماند، عالوه 
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یه کامل جای بگذارد، عالوه بر دیه موضحه، یک هشتادم د لتیام، اثری از خود برهرگاه جنایت موضحه صورت بعد از ا -4تبصره 
امل کصدم دیه نیز ثابت است و هرگاه جنایت در حد موضحه نبوده و بعد از التیام اثری از آن باقی بماند، عالوه بر دیه جنایت، یک 

 .ت صدم دیه کامل استنیز ثابت است و چنانچه جنایت، شکافی در صورت ایجاد کند دیه آن هش

( این قانون در غیر سر و صورت واقع شود، در 709دهای )الف( تا )ث( ماده )های مذکور در بن هرگاه یکی از جراحت -710اده م
شود و اگر آن عضو دارای دیه  های فوق از دیه آن عضو تعیین می  که آن عضو دارای دیه معین باشد، دیه به حساب نسبتصورتی 
 .باشد، ارش ثابت استمعین ن

 .دن استجراحات وارده به گردن، در حکم جراحات ب -1بصره ت

 وجود آمده باشد که از حیث عمق متعدد( این قانون با یک ضربه به 709های مذکور در ماده )هرگاه هریک از جراحت  -2تبصره 
ند اینکه با یک ضربه حارصه ند ضربه ایجاد شود مانشود و دیه جراحت بیشتر را دارد لکن اگر با چ د یک جراحت محسوب میباش

یگر آن جراحت به موضحه مبدل شود برای هر جراحت، دیه مستقل ثابت است، خواه مرتکب هر دو جنایت ایجاد شود و با ضربه د
 .یک نفر خواه دو نفر باشد

کم، سینه، پشت و پهلو ون بدن انسان اعم از شائفه جراحتی است که با وارد کردن هر نوع وسیله و از هر جهت به در ج -711ماده 
طرف وارد و از طرف دیگر خارج گردد، دو  که وسیله مزبور از یکدر صورتی  .م دیه کامل استسو شود و موجب یک ایجاد می

 .شود جراحت جائفه محسوب می

 .شود  ا ارش آن نیز محاسبه میبر دیه جائفه، دیه ی  در جائفه به اعضاء درونی بدن آسیب برسد و یا از بین برود، عالوههرگاه    -تبصره

له به داخل بدن مانند حلق و گلو یا یا گلوله و مانند آن عالوه  هرگاه نیزه -712ماده  بر ایجاد جراحت موضحه یا هاشمه و یا ُمَنقَّ
له، دیه جراحت محسوب و عالوه دو جراحسینه فرو رود،   .شود ت جائفه نیز ثابت میبر دیه موضحه یا هاشمه و ُمَنقَّ

دهم شود دیه آن در مرد یک  ای مانند نیزه یا گلوله در دست یا پا ایجاد می لهنافذه جراحتی است که با فرو رفتن وسی -713ماده 
 .شود دیه کامل است و در زن ارش ثابت می

باشد، در عضوی که دیه  دهم دیه کامل ر از یککم مذکور در این ماده نسبت به اعضایی است که دیه آن عضو بیشتح -1صره تب
 .ه کامل باشد، ارش ثابت است مانند اینکه گلوله در بند انگشت فرو روددهم دیآن مساوی یا کمتر از یک 

 .شود طرف دیگر خارج گردد، دو جراحت نافذه محسوب می رده است ازوجود آو  هرگاه شیئی که جراحت نافذه را به -2تبصره 
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 :شرح ذیل است شود، بهجب تغییر رنگ پوست میدیه صدماتی که مو -714ماده 

 کاملو نیم هزارم دیه  شدن آن، یکهزارم و سرخ  هزارم، کبود شدن آن، سه شدن پوست صورت، ششسیاه  -الف

 ورد نصف مقادیر مذکور در بند )الف(سایر اعضاء، حسب متغییر رنگ پوست  -ب

ر رنگ تمام یا همچنین فرقی بین تغیی .دارای دیه مقدر باشد یا نباشد، نیست ور فرقی بین اینکه عضودر حکم مذک -1تبصره 
 .باشد قسمتی از عضو و نیز بقاء یا زوال اثر آن نمی

 .در تغییر رنگ پوست سر، ارش ثابت است -2تبصره 

وجب تغییر رنگ پوست نیز بر تورم مانچه عالوه ای که موجب تورم بدن، سر یا صورت گردد، ارش دارد و چن صدمه -715ماده 
 .شود ه آن افزوده مید دیه و ارش تغییر رنگ بگردد، حسب مور 

 دیه جنین -فصل هفتم
 :ترتیب ذیل استدیه سقط جنین به  -716ماده 

 صدم دیه کامل ای که در رحم مستقر شده است، دو نطفه -الف •
 صدم دیه کامل رآید، چها بسته در می صورت خونعلقه که در آن جنین به  -ب •
 صدم دیه کاملآید، شش صورت توده گوشتی در می جنین بهمضغه که در آن  -پ •
 صدم دیه کاملصورت استخوان درآمده لکن هنوز گوشت روییده نشده است، هشت عظام که در آن جنین به  -ت •
 دهم دیه کاملت، یک ح در آن دمیده نشده اسبندی آن تمام شده ولی روی که گوشت و استخوان جنین -ث •
ر باشد، دیه کامل و اگر دختر باشد نصف آن و اگر مشتبه باشد، سه که روح در آن دمیده شده است اگر پسدیه جنینی  -ج •

 چهارم دیه کامل
ای   ر هر مرحلهمادر، دیه جنین نیز د بر دیه یا ارش جنایت براز بین برود، عالوه  هرگاه در اثر جنایت وارد بر مادر، جنین    -717ماده  

 .شود خت میاز رشد که باشد پردا

ای که باشد، به عمد، شبه عمد یا خطاء از بین ببرد، دیه جنین، حسب مورد توسط ین خود را، در هر مرحلههرگاه زنی جن  -718ماده  
 .شود مرتکب یا عاقله او پرداخت می

 .شود ابت نمیمنظور حفظ نفس مادر سقط شود، دیه ث مادر خطر جانی دارد بههرگاه جنینی که بقای آن برای  -تبصره
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 .ین در یک رحم باشند سقط هر یک از آنها، دیه جداگانه داردهرگاه چند جن -719ماده 

نشده  بندی آن کامل شده ولی روح در آن دمیده ای که استخوان دیه اعضاء و دیگر صدمات وارد بر جنین در مرحله -720ماده 
شود و  ین، دیه محاسبه میشدن روح، حسب جنسیت جنو بعد از دمیده  گردد جنین در این مرحله محاسبه می است به نسبت دیه

 .شود چنانچه بر اثر همان جنایت جنین از بین برود، فقط دیه جنین پرداخت می

بودن آن وق، منشأ انسان تشخیص کارشناس مورد وثو یا صدمه، چیزی از زن سقط شود که به  هرگاه در اثر جنایت -721ماده 
 .شود ای بر مادر وارد گردد، حسب مورد دیه یا ارش تعیین می مه، دیه و ارش ندارد لکن اگر در اثر آن، صدثابت نگردد

 دیه جنایت بر میت -فصل هشتم
دهم دیه و جداکردن   یکردن سر از بدن میت که  دیه کامل انسان زنده است مانند جدا کدهم    دیه جنایت بر میت، یک  -722ماده  

دیه جراحات وارده به سر و صورت   .صدم دیه کامل دارد  نگشت، یکدهم دیه و یک ابیستم دیه و هر دو دست، یک  یک دست، یک  
 .شود و سایر اعضاء و جوارح میت به همین نسبت محاسبه می

ایت ترکه، صورت مدیون بودن وی و عدم کفه در تعلق به خود میت است کرسد بلکه م نایت بر میت به ارث نمیدیه ج -تبصره
 .شود صورت برای او در امور خیر صرف میاین  غیرگردد و در  صرف پرداخت بدهی او می

رداخت یتی نسبت به انسان زنده محاسبه و پدهم ارش چنین جناهرگاه آسیب وارده بر میت، دیه مقدر نداشته باشد، یک    -723ماده  
 .گردد می

 .ردکه با وصیت او باشد، دیه نداصورتی دیگری در  قطع اعضاء میت برای پیوند به -724ماده 

این صورت به او مهلت مناسب دیه جنایت بر میت حاّل است مگر اینکه مرتکب نتواند فورًا آن را پرداخت کند که در  -725ماده 
 .شود یداده م

 .شود ا خطایی توسط خود مرتکب پرداخت میمیت خواه عمدی باشد ی دیه جنایت بر -726ماده 

بر پرداخت دیه یا ارش جنایت، به بر میت وارد سازد یا وی را هتک نماید، عالوه    طور عمدی، جنایتی  هرگاه شخصی به  -727ماده  
 .شود محکوم می و یک تا هفتاد و چهار ضربه شالق تعزیری درجه شش سی
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( 629( تا )625مواد )، 8/5/1370اسالمی مصوب  مجازات  قانونایر با این قانون از جمله یه قوانین و مقررات مغکل -728ماده 
، قانون 2/3/1375های بازدارنده« مصوب  مجازات  اسالمی »تعزیرات و مجازات  ( کتاب پنجم قانون728( تا )726مواد ) و

و اصالحات و  26/7/1366نین جزائی مصوب های مؤثر در قوا ومیتو قانون تعریف محک 12/2/1339 اقدامات تأمینی مصوب 
 .گردد الحاقات بعدی آنها نسخ می

( قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن 3( ماده )1کمتر از نود و یک روز حبس و یا« از بند ) مجازات عبارت »حداکثر
( و 1( ماده )1تبصره )شود و  انون حذف می( این ق127صدر ماده ) و عبارت »یا قانون« از 28/12/1373در موارد معین مصوب 

مجمع تشخیص  15/9/1367بین ارتشاء و اختالس و کالهبرداری مصوب مرتک مجازات  ( قانون تشدید5( ماده )6تبصره )
تعیین  مجازات  ینت در جرِم مشخص تحت همین عناومصلحت نظام و مصادیق خاص قانونی که در آنها برای شروع به جرم و معاون

و تبصره آن  2/3/1375وب های بازدارنده( مص مجازات  اسالمی )تعزیرات و مجازات ب پنجم قانون( کتا666ست و ماده )شده ا
 .گرددنسخ می 
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