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مقدمه:

ازآنجا که قانون جدید مجازات مدتی زیادي نیست که به بازار آمده است، و بعضا دیده شده است 

بر آن اشتباهات زیادي در نگارش داشته اند،92کنندگان این قانون در ارائه قانون مجازات اسالمی مصوب تدوین

شدیم قانون را طبق روزنامه رسمی براي دوستان حقوقی نگاشته و تقدیم نماییم. الزم بذکر است قانون جدید 

هاي بازدارنده قانون مصوب مشمول کلیات، حدود، قصاص و دیات است و کتاب پنجم تعزیرات و مجازات

توسط همین قانون جدید و برخی همچنان به قوت خود باقی است؛ البته برخی از مواد این بخش1375سال

دیگر توسط قانون حمایت خانواده نسخ شده است، که با مداقه نظر نسبت به این موضوع بخش مزبور را نیر 

دوستان حقوقی عزیز اگر درجایی از این قانون غلط تایپی و... مشاهده کردید حتما در وب مطالعه کنید.

موفق و پیروز باشید.گردد.آموزشگاه حقوق اطالع رسانی کنید تا برطرف
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کتاب اول ـ کلیات

بخش اول ـ مواد عمومی

فصل اول ـ تعاریف

هاي حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تأمینی و اسالمی مشتمل بر جرائم و مجازاتقانون مجازات-1ماده 
.مسؤولیت کیفري و قواعد حاکم بر آنها استموانعتربیتی، شرایط و

.شوده است جرم محسوب میهر رفتاري اعم از فعل یا ترك فعل که در قانون براي آن مجازات تعیین شد-2ماده 

فصل دوم ـ قلمرو اجراي قوانین جزایی در مکان

ی قوانین جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوري اسالم-3ماده 
د.شده باششود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگري مقررایران مرتکب جرم شوند اعمال می

ع شده در جمهوري هر گاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واق-4ماده 
ت.اسالمی ایران اس

هر شخص ایرانی یا غیرایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم زیر یا جرائم مقرر -5ماده 
شود و هرگاه رسیدگی به این جرائم اسالمی ایران محاکمه و مجازات میدر قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوري 

هاي تعزیري، د، دادگاه ایران در تعیین مجازاتدر خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجراي آن منتهی شو
:کندمحکومیت اجراء شده را محاسبه میمیزان
ارضی یا استقالل جمهوري اسالمی ایراناقدام علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت-الف
جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دست خط مقام رهبري یا استفاده از آن-ب
جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دست خط رسمی رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه، رئیس و نمایندگان مجلس -پ

ادستان کل کشور، اعضاي شوراي نگهبان، رئیس وعالی کشور، دشوراي اسالمی، رئیس مجلس خبرگان، رئیس دیوان
اعضاي مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزرا یا معاونان رئیس جمهور یا استفاده از آنها

هاي صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی و یا استفاده از آنهاجعل آراء مراجع قضایی یا اجراییه-ت
شده یا نکی ایران و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق مشارکت صادرجعل اسکناس رایج یا اسناد تعهدآور با-ث

تضمین شده از طرف دولت یا تهیه یا ترویج سکه قلب در مورد مسکوکات رایج داخل
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به جرائم مستخدمان دولت اعم از ایرانی یا غیرایرانی که در رابطه با شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو -6ماده 
اند و به جرائم مأموران سیاسی و کنسولی و دیگر وابستگان دولت ایران که از مصونیت تکب شدهحاکمیت ایران مر

.شودن جمهوري اسالمی ایران رسیدگی میسیاسی برخوردارند طبق قوانی
عالوه بر موارد مذکور در مواد فوق هریک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، در صورتی -7ماده 

شود مشروط بر اسالمی ایران محاکمه و مجازات میکه در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوري 
:کهاین

.ایران جرم باشدرفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوري اسالمی -الف
در صورتی که جرم ارتکابی از جرائم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در-ب

.صورت محکومیت، مجازات کالً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد
.طبق قوانین ایران موجبی براي منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجراي مجازات یا سقوط آن نباشد-پ

هرگاه شخص غیرایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی به جز -8ماده 
سالمی ایران ، طبق قوانین جزایی جمهوري اجرائم مذکور در مواد قبل شود و در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد

:کهشود، مشروط بر اینبه جرم او رسیدگی می
متهم در جرائم موجب تعزیر در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کالً -الف

.یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد
.رفتار ارتکابی در جرائم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوري اسالمی ایران و قانون محل وقوع، جرم باشد-ب

المللی در هر کشوري یافت شود در ها و مقررات بینکه به موجب قانون خاص یا عهدنامهمرتکب جرائمی -9ماده 
اسالمی ایران محاکمه و مجازات زایی جمهوري شود، اگر در ایران یافت شود طبق قوانین جمیهمان کشور محاکمه

.گرددمی

فصل سوم ـ قلمرو اجراي قوانین جزایی در زمان

در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع -10ماده 
موجب قانون مؤخر به مجازات یا بهتواننمیجرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاري اعم از فعل یا ترك فعل را 

م، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجراي مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جر
اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا 

شده باشد به ترتیب زیر االجراء صادرموجب قانون سابق، حکم قطعی الزمصدور حکم قطعی، مؤثر است. هرگاه به
:ودشعمل می

شود شناخته نشود، حکم قطعی اجراء نمیاگر رفتاري که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون الحق جرم -الف
شود. در این موارد و همچنین در موردي که حکم قبالً اجراء شده ان اجراء باشد اجراي آن موقوف میو اگر در جری

.است هیچ گونه اثر کیفري بر آن مترتب نیست
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مجازات جرمی به موجب قانون الحق، تخفیف یابد، قاضی اجراي احکام موظف است قبل از شروع به اجراء اگر -ب
تواند از ون جدید تقاضا کند. محکوم نیز مییا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصالح آن را طبق قان

ادرکننده حکم با لحاظ قانون الحق، مجازات قبلی دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه ص
شود نیز جاري د اطفال بزهکار اجراء میدهد. مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در موررا تخفیف می

.تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نمایدین صورت ولی یا سرپرست وي نیز میاست. در ا
به تصریح قانون یا موارد خاص وضع شده است، مگرت فوق در مورد قوانینی که براي مدت معین ومقررا-تبصره

.شودالحق، اعمال نمی
:شودبق بر وضع قانون، فوراً اجراء میقوانین زیر نسبت به جرائم سا-11ماده 
قوانین مربوط به تشکیالت قضایی و صالحیت-الف
وي تا پیش از اجراي حکمقوانین مربوط به ادله اثبات دع-ب
قوانین مربوط به شیوه دادرسی-پ
قوانین مربوط به مرور زمان-ت

گاه صادرکننده حکم در صورتی که در مورد بند (ب) حکم قطعی صادر شده باشد، پرونده براي بررسی به داد-تبصره
.شودقطعی ارسال می

کیفريها و دادرسی ارم ـ قانونی بودن جرائم، مجازاتفصل چه

حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجراي آنها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با -12ماده 
.رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد

یا حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجراي آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون -13ماده 
حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، در صورتی که 

رت، خسارت ازصوت کیفري و مدنی است و در غیر ایناز روي عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسؤولی
.شودالمال جبران میبیت

بخش دوم ـ مجازات ها

اصلیفصل اول ـ مجازات هاي 

:هاي مقرر در این قانون چهار قسم استمجازات-14ماده 
حد-الف
قصاص-ب
دیه-پ
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تعزیر-ت
چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت، قابل مطالبه -تبصره

.) خواهد بود20خواهد بود. اعمال مجازات تعزیري بر اشخاص حقوقی مطابق ماده (
.حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجراي آن در شرع مقدس، تعیین شده است-15ماده 

در کتاب سوم این قصاص مجازات اصلی جنایات عمدي بر نفس، اعضاء و منافع است که به شرح مندرج-16ه ماد
.شودقانون اعمال می

دیه اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس براي ایراد جنایت غیرعمدي بر نفس، اعضاء و -17ماده 
.شودموجب قانون مقرر میهتی قصاص ندارد بهمنافع و یا جنایت عمدي در مواردي که به هر ج

انون در موارد ارتکاب تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب ق-18ماده 
گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به مقررات حکومتی تعیین و اعمال میی یا نقضمحرمات شرع

شود. دادگاه در صدور حکم تعزیري، با رعایت ر به موجب قانون تعیین میسایر احکام تعزیتخفیف، تعلیق، سقوط و 
:دهدموارد زیر را مورد توجه قرار میمقررات قانونی،

انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وي حین ارتکاب جرم-الف
شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن-ب
اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم-پ
سوابق و وضعیت فردي، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وي-ت

:شودهاي تعزیري به هشت درجه تقسیم میمجازات-19ماده 
1درجه 
حبس بیش از بیست و پنج سال-
) ریال1.000.000.000جزاي نقدي بیش از یک میلیارد (-
مصادره کل اموال-
انحالل شخص حقوقی-

2درجه 
حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال-
) ریال1.000.000.000میلیارد () ریال تا یک 550.000.000یلیون (جزاي نقدي بیش از پانصد و پنجاه م-

3درجه 
حبس بیش از ده تا پانزده سال-
) ریال 550.000.000) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (360.000.000جزاي نقدي بیش از سیصد و شصت میلیون (-

4درجه 
حبس بیش از پنج تا ده سال -



١٠

) ریال360.000.000تا سیصد و شصت میلیون () ریال180.000.000میلیون (نقدي بیش از یکصد و هشتاد جزاي -
دولتی و عمومیانفصال دائم از خدمات -

5درجه 
حبس بیش از دو تا پنج سال -
)ریال180.000.000) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (80.000.000جزاي نقدي بیش از هشتاد میلیون (-
محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال-
قیممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی براي اشخاص حقو-
ممنوعیت دائم از دعوت  عمومی براي افزایش سرمایه براي اشخاص حقوقی -

6درجه 
حبس بیش از شش ماه تا دو سال -
) ریال80.000.000) ریال تا هشتاد میلیون (20.000.000جزاي نقدي بیش از بیست میلیون (-
م منافی عفتسی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائشالق از-
محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش  ماه تا پنج  سال -
هاعی در رسانهانتشار حکم قط-
ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی براي اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال-
نج سالممنوعیت از دعوت عمومی براي افزایش سرمایه براي اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پ-
ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاري توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال-

7درجه 
حبس از نود و یک روز تا شش ماه-
) ریال 20.000.000) ریال تا بیست میلیون (10.000.000جزاي نقدي بیش از ده میلیون (-
شالق از یازده تا سی ضربه -
محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه -

8درجه 
حبس تا سه ماه-
) ریال 10.000.000جزاي نقدي تا ده میلیون (-
شالق تا ده ضربه-

.هاي تبعی ذکر شده استق اجتماعی همان است که در مجازاتموارد محرومیت از حقو-1تبصره
ر باشد، از درجه مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه باالت-2تبصره

.شودباالتر محسوب می
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ها، مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات در صورت تعدد مجازات-3تبصره
ه باشد مجازات گانه این ماده مطابقت نداشتبندهاي هشتجازاتی با هیچ  یک از حبس مالك است. همچنین اگر م

.شوددرجه هفت محسوب می
در میزان حداقل و هاي آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تأثیريمقررات این ماده و تبصره-4تبصره

.هاي مقرر در قوانین جاري نداردحداکثر مجازات
ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیري در ارتکاب جرم بوده -5تبصره

) این قانون عمل خواهد شد. در 215) خارج و در مورد آنها برابر ماده (20است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (
متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی هايشود باید هزینهکه حکم به مصادره اموال صادر میهر مورد

.شود
به شدت جرم ) این قانون مسؤول شناخته شود، با توجه 143در صورتی که شخص حقوقی براساس ماده (-20ماده 

شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی ا دو مورد از موارد زیر محکوم میبار آن به یک تارتکابی و نتایج زیان
:تنیس

انحالل شخص حقوقی-الف
مصادره کل اموال-ب
ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر براي مدت پنج سال-پ
براي افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر براي مدت پنج سالممنوعیت از دعوت عمومی-ت
ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاري حداکثر براي مدت پنج سال-ث
جزاي نقدي-ج
هاانتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه-چ

تی در مواردي که اعمال مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دول-تبصره
.شودنند، اعمال نمیکحاکمیت می

میزان جزاي نقدي قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در -21ماده 
.شودم به وسیله اشخاص حقیقی تعیین میقانون براي ارتکاب همان جر

ا شود که براي ارتکاب جرم، به وجود آمده یا بمصادره اموال آن زمانی اعمال میانحالل شخص حقوقی و-22ماده 
.انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد

فصل دوم ـ مجازات هاي تکمیلی و تبعی

شش تا درجه یک محکوم کرده درجهتواند فردي را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیري از دادگاه می-23ماده 
ي به یک یا چند مجازات از است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات و

:هاي تکمیلی زیر محکوم نمایدمجازات
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اقامت اجباري در محل معین-الف
هاي معینمنع از اقامت در محل یا محل-ب
یا کار معینمنع از اشتغال به شغل، حرفه -پ
انفصال از خدمات دولتی و عمومی-ت
منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوري و یا تصدي وسایل موتوري-ث
منع از داشتن دسته چک ویا اصدار اسناد تجارت-ج
منع از حمل سالح-چ
منع از خروج اتباع ایران از کشور-ح
اخراج بیگانگان از کشور-خ
الزام به خدمات عمومی-د
ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی روهمنع از عضویت در احزاب، گ-ذ
توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم-ر
الزام به یادگیري حرفه، شغل یا کار معین-ز
الزام به تحصیل-ژ

انتشار حکم محکومیت قطعی-س
.یلی بیش از دو سال نیست مگر در مواردي که قانون به نحو دیگري مقرر نمایدمدت مجازات تکم-1تبصره 
.گیردقط مجازات اصلی مورد حکم قرار میچنانچه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشد، ف-2تبصره 
انون شدن این قاالجراء تکمیلی ظرف شش ماه از تاریخ الزمآیین نامه راجع به کیفیت اجراي مجازات -3تبصره 

.رسده تصویب رئیس قوه قضاییه میشود و بتوسط وزیر دادگستري تهیه می
چنانچه محکوم طی مدت اجراي مجازات تکمیلی، مفاد حکم را رعایت ننماید، دادگاه صادرکننده حکم به -24ماده 

دهد و در ک سوم افزایش میج در حکم را تا یپیشنهاد قاضی اجراي احکام براي بار اول مدت مجازات تکمیلی مندر
کند. همچنین بعد از ي نقدي درجه هفت یا هشت تبدیل میصورت تکرار، بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزا

تواند با پیشنهاد قاضی اجراي حکم در صورت اطمینان به عدم از مدت مجازات تکمیلی، دادگاه میگذشتن نیمی 
.ا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی وي اقدام کندتکرار جرم و اصالح مجرم، نسبت به لغو ی

محکومیت قطعی کیفري در جرائم عمدي، پس از اجراي حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در -25ماده 
:کندی به عنوان مجازات تبعی محروم میاین ماده محکوم را از حقوق اجتماع

ات و حبس ابد از تاریخ توقف اجراي حکم اصلیهاي سالب حیهفت سال در محکومیت به مجازات-فال
سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه -ب

علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهارمجنی
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علیه یا دو سال در محکومیت به شالق حدي، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی-پ
کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج

صادره از هايشود لکن در گواهییت در پیشینه کیفري محکوم درج میدر غیر موارد فوق، مراتب محکوم-1تبصره 
به درخواست مراجع قضایی براي تعیین یا بازنگري در مجازات گردد مگر مراجع ذیربط منعکس نمی

در مورد جرائم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، -2تبصره 
.شودوقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع میاجراي مجازات م

یا اتمام مدت هاي فوق از زمان عفو شت مدتاثر تبعی محکومیت پس از گذدر عفو و آزادي مشروط، -3تبصره 
از حقوق شود. محکوم در مدت زمان آزادي مشروط و همچنین در زمان اجراي حکم نیز آزادي مشروط رفع می

.گردداجتماعی محروم می
:حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است-26ماده 
خبرگان رهبري، مجلس شوراي اسالمی و شوراهاي داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوري، مجلس-الف

اسالمی شهر و روستا
عضویت در شوراي نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدي معاونت رئیس جمهور-ب
تصدي ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداري-پ
ها به موجب قانون یا با رأي مردم انجمن ها، شوراها، احزاب و جمعیتانتخاب شدن یا عضویت در -ت
هاي منصفه و امناء و شوراهاي حل اختالفعضویت در هیأت-ث
هاي گروهینوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانهاشتغال به ع-ج
هاي وابسته به آنها، ها و شرکتقواي سه گانه و سازمانتی اعم از هاي حکومخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاهاست-چ

ت ها و مؤسسانهادهاي تحت نظر رهبري، شهرداريصدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران، نیروهاي مسلح و سایر
هاي مستلزم تصریح یا ذکر نام براي شمول قانون بر آنها مأمور به خدمات عمومی و دستگاه

اشتغال به عنوان وکیل دادگستري و تصدي دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طالق و دفتریاري-ح
انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدي موقوفات عام-خ
انتخاب شدن به سمت داوري یا کارشناسی در مراجع رسمی-د
هاي دولتی و عناوین افتخارياستفاده از نشان-ذ
هاي دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه اره یا عضویت در هیأت مدیره شرکتیس، ادتأس-ر

آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی
هاي حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی و مستخدمان دستگاه-1تبصره

.شوندحکم یا قانون، از خدمت منفصل میر مدت مقرر درخواه مجازات تکمیلی یا تبعی، حسب مورد د
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) 25هر کس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده(-2تبصره 
(پ) ، (ب) و(الف)گردد مگر در مورد بندهايو آثار تبعی محکومیت وي زائل میشودعاده حیثیت میاین قانون ا

.شودوق مزبور به  طور دائمی محروم میماده که از حقاین 

فصل سوم ـ نحوه تعیین و اعمال مجازات ها

گردد. در االجراء حبس میکه محکوم، به موجب حکم قطعی الزمشود مدت حبس از روزي آغاز می-27ماده 
ت وده بازداشت شده باشد، مدصورتی که فرد، پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح ب

شود. در صورتی که مجازات مورد حکم، شالق تعزیري یا جزاي نقدي باشد، هر بازداشت قبلی در حکم محاسبه می
ترتیب ) ریال است. چنانچه مجازات متعدد باشد به300.000روز بازداشت، معادل سه ضربه شالق یا سیصد هزار (

.گرددسبه میحبس، شالق و جزاي نقدي محانسبت به 
کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از جمله مجازات نقدي، به تناسب نرخ تورم اعالم شده به  -28ماده 

ورد وسیله بانک مرکزي هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستري و تصویب هیأت وزیران تعدیل و در م
.گردداالجراء میشود الزماحکامی که بعد از آن صادر می

نقدي از تاریخ اتمام هرگاه بازداشت بدل از جزاي نقدي توأم با مجازات حبس باشد بازداشت بدل از جزاي -29ماده 
شود که از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون براي آن جرم بیشتر نیست و در هر حال مدت بازداشت حبس شروع می

.ز کندبدل از جزاي نقدي نباید از سه سال تجاو
منع از اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار معین مستلزم لغو جواز کار یا پروانه کسب، حرفه یا کار است -30ماده 

مشروط به اینکه جرم به سبب اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار ارتکاب یابد یا آن اشتغال وقوع جرم را تسهیل 
.نماید
نقلیه موتوري مستلزم ابطال گواهینامه و ممنوعیت از درخواست مجدد منع از رانندگی و تصدي وسیله -31ماده 
.است
هاي سفید دسته چک و انسداد حساب جاري و ممنوعیت از منع از اصدار چک مستلزم ابطال برگه-32ماده 

.درخواست مجدد افتتاح حساب جاري است
.سالح استمنع از حمل اسلحه مجاز مستلزم ابطال پروانه حمل و توقیف-33ماده 
.منع از خروج اتباع ایران از کشور مستلزم ابطال گذرنامه و ممنوعیت از درخواست مجدد است-34ماده 
اخراج موقت یا دائم بیگانگان محکوم به مجازات از کشور پس از اجراي مجازات و با حکم دادگاه انجام -35ماده 

.شودمی
محاربه و افساد فی االرض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز جرائم موجب حدحکم محکومیت قطعی در-36ماده 

ا امنیت نباشد در یکی ) ریال در صورتی که موجب اخالل در نظم ی1.000.000.000کالهبرداري بیش از یک میلیارد (
.شودهاي محلی در یک نوبت منتشر میاز روزنامه
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میلیارد ی، یکموضوع جرم ارتکابکم محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان مالحانتشار–تبصره
کثیراالنتشار منتشر هايروزنامهدر رسانه ملی یا یکی از ) ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و1.000.000.000(

:شودمی
رشاء و ارتشاء-الف
اختالس-ب
اعمال نفوذ برخالف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگري-پ
مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معامالت دولتی و کشوري-ت
تبانی در معامالت دولتی-ث
أخذ پورسانت در معامالت خارجی-ج
تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت -چ
جرائم گمرکی-ح
قاچاق کاال و ارز-خ
جرائم مالیاتی-د
پولشویی-ذ
اخالل در نظام اقتصادي کشور-ر
تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی-ز

فصل چهارم ـ تخفیف مجازات و معافیت از آن

تواند مجازات تعزیري را به نحوي که به در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می-37ماده 
:بدیل کندتر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تحال متهم مناسب

تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه-الف
تبدیل مصادره اموال به جزاي نقدي درجه یک تا چهار-ب
تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال-پ
هاي تعزیري به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگرتقلیل سایر مجازات-ت

:جهات تخفیف عبارتند از-38ماده 
گذشت شاکی یا مدعی خصوصی-الف
همکاري مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار -ب

رفته براي ارتکاب آن
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یده یا وجود انگیزه دآمیز بزه، از قبیل رفتار یا گفتار تحریکاوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم-پ
شرافتمندانه در ارتکاب جرم

اعالم متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وي درحین تحقیق و رسیدگی-ت
ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماري-ث
کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وي براي جبران زیان ناشی از آن-ج
دیده یا نتایج زیانبار جرمبودن زیان وارده به بزهخفیف -چ
مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم-ح

.دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند-1تبصره
تواند به موجب هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد، دادگاه نمی-2تبصره

.همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد

هاي هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز در جرائم تعزیري درجه-39ماده 
شود در صورت فقدان سابقه کیفري مؤثر و مجرمیت، تشخیص دهد که با عدم اجراي مجازات نیز مرتکب، اصالح می

.تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کندزیان یا برقراري ترتیبات جبران آن میگذشت شاکی و جبران ضرر و

فصل پنجم ـ تعویق صدور حکم

تواند پس از احراز مجرمیت متهم با مالحظه در جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می-40ماده 
جب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وضعیت فردي، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که مو

:وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد
وجود جهات تخفیف-الف
بینی اصالح مرتکبپیش-ب
جبران ضرر و زیان یا برقراري ترتیبات جبران-پ
فقدان سابقه کیفري مؤثر-ت

) این قانون از حقوق 25محکومیت مؤثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجراي حکم، براساس ماده (-تبصره
.کنداجتماعی محروم می

.تعویق به شکل ساده یا مراقبتی است-41ماده 
نشود وسیله دادگاه، مرتکب جرمی گردد، در مدت تعیین شده بهدر تعویق ساده مرتکب به طور کتبی متعهد می-الف

.شودبینی شود که در آینده نیز مرتکب جرم نمیو از نحوه رفتار وي پیش
وسیله گردد دستورها و تدابیر مقرر شده بهدر تعویق مراقبتی عالوه بر شرایط تعویق ساده، مرتکب متعهد می-ب

.دادگاه را در مدت تعویق رعایت کند یا به موقع اجراء گذارد
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.قرار تعویق صدور حکم را به صورت غیابی صادر کندتوانددادگاه نمی-1تبصره
چنانچه متهم در بازداشت باشد، دادگاه پس از صدور قرار تعویق صدور حکم، بالفاصله دستور آزادي وي -2تبصره

تواند در این مورد تأمین مناسب أخذ نماید. در هر صورت أخذ تأمین نباید به بازداشت نماید. دادگاه میرا صادر می
.مرتکب منتهی گردد

:تعویق مراقبتی همراه با تدابیر زیر است-42ماده 
حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر -الف
نظارت بر اجراي تعهدات محکوم براي مددکار اجتماعی کنندهتسهیلارائه اطالعات و اسناد و مدارك -ب
جایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارائه گزارشی از آن به مددکار اعالم هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابه-پ

اجتماعی
کسب اجازه از مقام قضایی به منظور مسافرت به خارج از کشور-ت

رفی مرتکب به نهادهاي تواند از سوي دادگاه همراه با برخی تدابیر معاضدتی از قبیل معتدابیر یاد شده می-تبصره
.حمایتی باشد

تواند با توجه به جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب و شرایط در تعویق مراقبتی، دادگاه صادرکننده قرار می-43ماده
نحوي که در زندگی وي یا خانواده اش اختالل اساسی و عمده ایجاد نکند مرتکب را به اجراي یک یا زندگی او به

:رهاي زیر در مدت تعویق، ملزم نمایدچند مورد از دستو
اي خاصآموزي یا اشتغال به حرفهحرفه-الف
اقامت یا عدم اقامت در مکان معین-ب
درمان بیماري یا ترك اعتیاد-پ
النفقهپرداخت نفقه افراد واجب-ت
خودداري از تصدي کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوري-ث
خودداري از فعالیت حرفه اي مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن-ج
دیده به تشخیص دادگاهخودداري از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه-چ
هاي تربیتی، در دورههاي اساسی زندگی یا شرکتهاي خاص آموزش و یادگیري مهارتگذراندن دوره یا دوره-ح

اخالقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی
در مدت تعویق، در صورت ارتکاب جرم موجب حد، قصاص، جنایات عمدي موجب دیه یا تعزیر تا درجه -44ماده 

کند. در صورت عدم اجراي دستورهاي دادگاه، هفت، دادگاه به لغو قرار تعویق اقدام و حکم محکومیت صادر می
.ند براي یک بار تا نصف مدت مقرر در قرار به مدت تعویق اضافه یا حکم محکومیت صادر کندتواقاضی می

.در صورت الغاي قرار تعویق و صدور حکم محکومیت، صدور قرار تعلیق اجراي مجازات ممنوع است-تبصره
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هاي دگاه، گزارشپس از گذشت مدت تعویق با توجه به میزان پایبندي مرتکب به اجراي دستورهاي دا-45ماده 
مددکار اجتماعی و نیز مالحظه وضعیت مرتکب، دادگاه حسب مورد به تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر 

.کنداقدام می

فصل ششم ـ تعلیق اجراي مجازات

تواند در صورت وجود شرایط مقرر براي تعویق صدور در جرائم تعزیري درجه سه تا هشت دادگاه می-46ماده 
، اجراي تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجراي احکام کیفري نیز حکم

تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضاي تعلیق نماید. همچنین محکوم سوم مجازات میپس از اجراي یک
شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجراي احکام سوم مجازات، در صورت دارا بودن تواند پس از تحمل یکمی

.کیفري تقاضاي تعلیق نماید
:صدور حکم و اجراي مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست-47ماده 
جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاري در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات-الف
ربایی و اسیدپاشیجرائم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم-ب
نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز قدرت-پ

فساد و فحشا
و قاچاق انسانقاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی و سالح و مهمات-ت
االرضتعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدي و محاربه و افساد فی-ث
) ریال100.000.000جرائم اقتصادي، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (-ج

.تعلیق مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم، ممکن است به  طور ساده یا مراقبتی باشد-48ماده 
گردد. کسی وسیله دادگاه ضمن حکم محکومیت یا پس از صدور آن صادر میقرار تعلیق اجراي مجازات به-49ماده 

.گرددکلی معلق شده است، اگر در بازداشت باشد فوري آزاد میطورکه اجراي حکم مجازات وي به
چنانچه محکومی که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستورهاي دادگاه -50ماده 

تواند به درخواست دادستان یا قاضی اجراي احکام، براي بار اول یک تا تبعیت نکند، دادگاه صادرکننده حکم قطعی می
ستور دادگاه براي بار دوم، موجب الغاي قرار دو سال به مدت تعلیق اضافه یا قرار تعلیق را لغو نماید. تخلف از د

.شودتعلیق و اجراي مجازات می
تعلیق اجراي مجازات محکوم نسبت به حق مدعی خصوصی تأثیري ندارد و حکم پرداخت خسارت یا دیه -51ماده 

.شوددر این موارد اجراء می
کب جرم عمدي موجب حد، قصاص، دیه یا هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرت-52ماده 

.شوداثر میتعزیر تا درجه هفت نشود، محکومیت تعلیقی بی
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هاي مورد حکم معلق شود، مدت تعلیق از زمان خاتمه در صورتی که قسمتی از مجازات یا یکی از مجازات-53ماده 
.گردداجراي مجازات غیرمعلق محاسبه می

انین اداري و استخدامی، محکومیت کیفري موجب انفصال است در صورت در مواردي که به موجب قو-تبصره
.گردد، مگر آنکه در قانون تصریح یا قرار تعلیق لغو شودتعلیق، محکومیت معلق، موجب انفصال نمی

هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرائم عمدي موجب حد، قصاص، -54ماده 
تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم أخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجراي حکم معلق را نیز دیه یا

کند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به  طور صریح به صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعالم می
کی از جرائم فوق شود، عالوه بر مجازات جرم أخیر، مجازات کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یمحکوم اعالم می

.شودمعلق نیز درباره وي اجراء می
هرگاه پس از صدور قرار تعلیق، دادگاه احراز نماید که محکوم داراي سابقه محکومیت کیفري مؤثر یا -55ماده 

داشته و بدون توجه به آن اجراي هاي قطعی دیگري بوده است که در میان آنها محکومیت تعلیقی وجود محکومیت
کند. دادستان یا قاضی اجراي احکام نیز موظف است درصورت اطالع مجازات معلق شده است، قرار تعلیق را لغو می

از موارد فوق، لغو تعلیق مجازات را از دادگاه درخواست نماید. حکم این ماده در مورد تعویق صدور حکم نیز جاري 
.است

نیمه آزاديفصل هفتم ـ نظام 

هاي تواند در زمان اجراي حکم حبس، فعالیتاي است که بر اساس آن محکوم میآزادي، شیوهنظام نیمه-56ماده 
ها زیر نظر آموزي، درمانی و نظایر اینها را در خارج از زندان انجام دهد. اجراي این فعالیتاي، آموزشی، حرفهحرفه

.شودها و اقدامات تأمینی و تربیتی تأسیس میندانآزادي است که در سازمان زمراکز نیمه
تواند مشروط به گذشت شاکی هاي تعزیري درجه پنج تا هفت دادگاه صادر کننده حکم قطعی میدر حبس-57ماده 

آموزي، مشارکت در تداوم زندگی اي، آموزشی، حرفهو سپردن تأمین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفه
دیده مؤثر است، محکوم را با ی یا درمان اعتیاد یا بیماري که در فرآیند اصالح یا جبران خسارت وارد بر بزهخانوادگ

تواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت آزادي قرار دهد. همچنین محکوم میرضایت خود او، تحت نظام نیمه
.د و دادگاه موظف به رسیدگی استآزادي را تقاضا نمایدارا بودن شرایط قانونی، صدور حکم نیمه

فصل هشتم ـ نظام آزادي مشروط

تواند در مورد محکومان به حبس بیش از کننده حکم میومیت به حبس تعزیري، دادگاه صادردر مورد محک-58ماده 
اجراي سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک
:احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادي مشروط را صادر کند

.محکوم در مدت اجراي مجازات همواره از خود حسن اخالق و رفتار نشان دهد-الف
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.شودحاالت و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادي، دیگر مرتکب جرمی نمی-ب
د ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دار-پ

.بپردازد یا قراري براي پرداخت آن ترتیب دهد
.محکوم پیش از آن از آزادي مشروط استفاده نکرده باشد-ت

انقضاي مواعد فوق و همچنین مراتب مذکور در بندهاي (الف) و (ب) این ماده پس از گزارش رئیس زندان محل به 
رسد. قاضی اجراي احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق قاضی اجراي احکام میتأیید 

.شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن، پیشنهاد آزادي مشروط را به دادگاه تقدیم نماید
را تغییر دهد و در هر تواند مدت آنشود، لکن دادگاه میمدت آزادي مشروط شامل بقیه مدت مجازات می-59ماده 

سال باشد جز در مواردي که مدت باقیمانده کمتر از سال و بیشتر از پنجتواند کمتر از یکحال آزادي مشروط نمی
.سال باشد که در این صورت مدت آزادي مشروط معادل بقیه مدت حبس استیک

خصوصیات روانی و شخصیت محکوم، او را در تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و دادگاه می-60ماده 
مدت آزادي مشروط، به اجراي دستورهاي مندرج در قرار تعویق صدور حکم، ملزم کند. دادگاه، دستورهاي مذکور و 

.کندآثار عدم تبعیت از آنها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید را در حکم خود قید و به محکوم تفهیم می
دت آزادي مشروط بدون عذر موجه از دستورهاي دادگاه تبعیت نکند براي بار اول یک هرگاه محکوم در م-61ماده 

شود. در صورت تکرار یا ارتکاب یکی از جرائم عمدي موجب حد، تا دو سال به مدت آزادي مشروط وي افزوده می
آید، به اجراء در میقصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت، عالوه بر مجازات جرم جدید، مدت باقیمانده محکومیت نیز

.شوددر غیر این صورت آزادي او قطعی می
تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق در جرائم تعزیري از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می-62ماده 

مراقبتی، محکوم به حبس را بارضایت وي در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه (سیستم)هاي الکترونیکی 
.ار دهدقر

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

االجراء شدن ماه از تاریخ الزمآزادي و آزادي مشروط ظرف ششآیین نامه اجرایی مواد مربوط به نظام نیمه-63ماده 
قضاییه شود و به تصویب رئیس قوهها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه مینوسیله سازمان زندااین قانون به

.رسدمی

فصل نهم ـ مجازات هاي جایگزین حبس

هاي جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزاي نقدي، جزاي نقدي مجازات-64ماده 
رت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با مالحظه نوع جرم روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صو
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دیده و سایر و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه
.شوداوضاع و احوال، تعیین و اجراء می

دادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح -تبصره
.هاي جایگزین حکم دهدتواند به بیش از دو نوع از مجازاتکند. دادگاه نمیمی

زات مرتکبان جرائم عمدي که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است به جاي حبس به مجا-65ماده 
.گردندجایگزین حبس محکوم می

مرتکبان جرائم عمدي که حداکثر مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است به جاي حبس -66ماده 
گردند مگر اینکه به دلیل ارتکاب جرم عمدي داراي سابقه محکومیت کیفري به مجازات جایگزین حبس محکوم می

:آن پنج سال نگذشته باشدبه شرح زیر باشند و از اجراي 
) 10.000.000بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزاي نقدي بیش از ده میلیون (-الف

ریال یا شالق تعزیري
پنجم دیهیک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک-ب

سال حبس تواند مرتکبان جرائم عمدي را که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یکدادگاه می-67ماده 
هاي ) این قانون اعمال مجازات66است به مجازات جایگزین حبس محکوم کند، در صورت وجود شرایط ماده (

.جایگزین حبس ممنوع است
گردند مگر اینکه مجازات قانونی جرم کوم میمرتکبان جرائم غیرعمدي به مجازات جایگزین حبس مح-68ماده 

.ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس، اختیاري است
مرتکبان جرائمی که نوع یا میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است به مجازات جایگزین -69ماده 

.گردندحبس محکوم می
کند تا در صورت تعذر اجراي دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیز تعیین می-70ماده 

.مجازات جایگزین، تخلف از دستورها یا عجز از پرداخت جزاي نقدي، مجازات حبس اجراء شود
.ممنوع استهاي جایگزین حبس در مورد جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور اعمال مجازات-71ماده 
تعدد جرائم عمدي که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از شش ماه حبس باشد مانع از صدور حکم -72ماده 

.به مجازات جایگزین حبس است
در جرائم عمدي که مجازات قانونی آنها بیش از یک سال حبس است در صورت تخفیف مجازات به کمتر -73ماده 

.تواند به مجازات جایگزین حبس حکم نمایدسال، دادگاه نمیاز یک
االجراء شدن این قانون صادر شده است اجراء مقررات این فصل در مورد احکام قطعی که پیش از الزم-74ماده 
.شودنمی

ها با مجازات حبس، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس نیست. در همراه بودن سایر مجازات-75ماده 
.هاي مذکور همزمان با مجازات جایگزین حبس حکم دهدتواند به مجازاتدگاه میاین صورت دا
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مالك تعیین صالحیت دادگاه و تجدیدنظرخواهی از حکم محکومیت به مجازات جایگزین حبس، مجازات -76ماده 
.قانونی جرم ارتکابی است

و آثار اجراي حکم، تشدید، تخفیف، تواند با توجه به وضعیت محکوم و شرایطقاضی اجراي احکام می-77ماده 
.تبدیل یا توقف موقت مجازات مورد حکم را به دادگاه صادرکننده رأي پیشنهاد کند

.قاضی مذکور به تعداد الزم مددکار اجتماعی و مأمور مراقبت در اختیار دارد
ا که مانع یا مخل اجراي محکوم در طول دوره محکومیت باید تغییراتی نظیر تغییر شغل و محل اقامت ر-78ماده 

.حکم باشد به قاضی اجراي احکام اطالع دهد
ها و مؤسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاري تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاه-79ماده 

شدن این قانون االجراء ماه از تاریخ الزماي است که ظرف سهنامهآنان با قاضی اجراي احکام و محکوم، به موجب آیین
رسد. شود و با تأیید رئیس قوه قضاییه به تصویب هیأت وزیران میهاي کشور و دادگستري تهیه میوسیله وزارتخانهبه

.شوداالجراء مینامه موضوع این ماده الزممقررات این فصل پس از تصویب آیین
تواند به پیشنهاد ح رفتار وي باشد دادگاه میچنانچه رعایت مفاد حکم دادگاه از سوي محکوم حاکی از اصال-80ماده 

.بار بقیه مدت مجازات را تا نصف آن تقلیل دهدقاضی اجراي احکام براي یک
چنانچه محکوم از اجراي مفاد حکم یا دستورهاي دادگاه تخلف نماید، به پیشنهاد قاضی اجراي احکام و -81ماده 

شود و در صورت تکرار، مجازات م به مجازات مورد حکم افزوده میدوچهارم تا یکرأي دادگاه براي بار نخست یک
.گرددحبس اجراء می

کند. قاضی طور صریح قید و به محکوم تفهیم میدادگاه در متن حکم آثار تبعیت و تخلف از مفاد حکم را به-تبصره
نظارت و مراقبت بر محکوم را اجراي احکام نیز در ضمن اجراء با رعایت مفاد حکم دادگاه و مقررات مربوط، نحوه

.نمایدمشخص می
هاي جایگزین حبس با مانعی مواجه گردد، مجازات مورد حکم یا چنانچه اجراي تمام یا بخشی از مجازات-82ماده 

واسطه رفتار عمدي محکوم و براي گردد. چنانچه مانع مذکور بهبخش اجراء نشده آن بعد از رفع مانع اجراء می
.شودجازات ایجاد گردد مجازات اصلی اجراء میمتوقف کردن م

اي است که طی آن محکوم، به حکم دادگاه و تحت نظارت قاضی اجراي احکام به انجام دوره مراقبت دوره-83ماده 
:گرددیک یا چند مورد از دستورهاي مندرج در تعویق مراقبتی به شرح ذیل محکوم می

ماهماه حبس است، تا ششدر جرائمی که مجازات قانونی آنها حداکثر سه-الف
ماه حبس است و جرائمی که نوع و میزان تعزیر آنها در جرائمی که مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش-ب

سال ماه تا یکدر قوانین موضوعه تعیین نشده است، شش
سال است، یک تا دو سالماه تا یکاز ششدر جرائمی که مجازات قانونی آنها بیش-پ
سال است، دو تا چهار سالدر جرائم غیرعمدي که مجازات قانونی آنها بیش از یک-ت
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خدمات عمومی رایگان، خدماتی است که با رضایت محکوم براي مدت معین به شرح ذیل مورد حکم واقع -84ماده 
:گرددشود و تحت نظارت قاضی اجراي احکام اجراء میمی

) تا دویست و هفتاد ساعت83جرائم موضوع بند (الف) ماده (-الف
) دویست و هفتاد تا پانصد و چهل ساعت83جرائم موضوع بند (ب) ماده (-ب
) پانصد و چهل تا هزار و هشتاد ساعت83جرائم موضوع بند (پ) ماده (-پ
و صد و شصت ساعت) هزار و هشتاد تا دو هزار 83جرائم موضوع بند (ت) ماده (-ت

ساعات ارائه خدمت عمومی براي افراد شاغل بیش از چهار ساعت و براي افراد غیرشاغل بیش از هشت -1تبصره
.ساعت در روز نیست. در هر حال ساعات ارائه خدمت در روز نباید مانع امرار معاش متعارف محکوم شود

حکم به ارائه خدمت عمومی مشروط به رعایت همه ضوابط و مقررات قانونی مربوط به آن خدمت از -2تبصره
.هاي فنی و بهداشتی و ضوابط خاص کارهاي سخت و زیان آور استجمله شرایط کار زنان و نوجوانان، محافظت

این فصل حکم دهد. در هر حال نامه موضوع تواند به بیش از یک خدمت عمومی مقرر در آییندادگاه نمی-3تبصره
.شوددر صورت عدم رضایت محکوم، به انجام خدمات عمومی، مجازات اصلی مورد حکم واقع می

هاي خانوادگی و تواند بنا به وضع جسمانی و نیاز به خدمات پزشکی یا معذوریتقاضی اجراي احکام می-4تبصره
حداکثر تا سه ماه در طول دوره، تعلیق نماید یا تبدیل آن را به مانند آنها، انجام خدمات عمومی را به طور موقت و 

.مجازات جایگزین دیگر به دادگاه صادرکننده حکم پیشنهاد دهد
چهارم درآمد روزانه محکوم که به شرح زیر مورد حکم هشتم تا یکجزاي نقدي روزانه عبارت است از یک-85ماده 

:گرددل میشود و با نظارت اجراي احکام وصوواقع می
) تا یکصد و هشتاد روز83جرائم موضوع بند (الف) ماده (-الف
) یکصد و هشتاد تا سیصد و شصت روز83جرائم موضوع بند (ب) ماده (-ب
) سیصد و شصت تا هفتصد و بیست روز83جرائم موضوع بند (پ) ماده (-پ
د و چهل روز) هفتصد و بیست تا هزار و چهارص83جرائم موضوع بند (ت)ماده (-ت

.محکوم موظف است در پایان هر ماه ظرف ده روز مجموع جزاي نقدي روزانه آن ماه را پرداخت نماید-تبصره
:میزان جزاي نقدي جایگزین حبس به شرح زیر است-86ماده 
) ریال 9.000.000) تا نه میلیون (83جرائم موضوع بند (الف) ماده (-الف
) ریال18.000.000) ریال تا هجده میلیون (9.000.000) از نه میلیون (83جرائم موضوع بند (ب) ماده (-ب
) 36.000.000) ریال تا سی و شش میلیون (18.000.000) از هجده میلیون (83جرائم موضوع بند (پ) ماده (-پ

ریال
) ریال تا هفتاد و دو میلیون 36.000.000) از سی و شش میلیون (83جرائم موضوع بند (ت) ماده (-ت

) ریال72.000.000(
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تواند ضمن حکم به مجازات جایگزین حبس، با توجه به جرم ارتکابی و وضعیت محکوم، وي را دادگاه می-87ماده 
یز محکوم نماید. در این صورت مدت مجازات مذکور نباید هاي تبعی و یا تکمیلی نبه یک یا چند مورد از مجازات

.بیش از دو سال شود

فصل دهم ـ مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان

شوند و سن آنها در زمان ارتکاب، نه تا پانزده سال درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرائم تعزیري می-88ماده 
:کندحسب مورد، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ میتمام شمسی است 

تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی با أخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخالق طفل یا -الف
نوجوان
اموري از قبیل تواند حسب مورد از اشخاص مذکور در این بند تعهد به انجام هرگاه دادگاه مصلحت بداند می-تبصره

:موارد ذیل و اعالم نتیجه به دادگاه در مهلت مقرر را نیز أخذ نماید
معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان و همکاري با آنان-1
آموزيفرستادن طفل یا نوجوان به یک مؤسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه-2
رمان یا ترك اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشکاقدام الزم جهت د-3
جلوگیري از معاشرت و ارتباط مضر طفل یا نوجوان با اشخاص به تشخیص دادگاه-4
هاي معینجلوگیري از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محل-5

انجام تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگري که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند با الزام به-ب
دستورهاي مذکور در بند (الف) در صورت عدم صالحیت والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا عدم 

) قانون مدنی1173دسترسی به آنها با رعایت مقررات ماده (
.تسلیم طفل به اشخاص واجد صالحیت منوط به قبول آنان است-تبصره

نصیحت به وسیله قاضی دادگاه-پ
اخطار و تذکر و یا أخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم-ت
سال در مورد جرائم تعزیري درجه یک تا پنج ماه تا یکنگهداري در کانون اصالح و تربیت از سه-ث

تصمیمات مذکور در بندهاي (ت) و (ث) فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده سال قابل اجراء -1تبصره 
در مورد اطفال و نوجوانانی که جرائم موجب تعزیر درجه یک تا پنج را مرتکب قررات بند (ث)است. اعمال م

.اند، الزامی استشده
هرگاه نابالغ مرتکب یکی از جرائم موجب حد یا قصاص گردد درصورتی که از دوازده تا پانزده سال قمري -2تبصره 

شود و در غیراین صورت یکی از اقدامات داشته باشد به یکی از اقدامات مقرر در بندهاي (ت) و یا (ث) محکوم می
.رددگمقرر در بندهاي (الف) تا (پ) این ماده در مورد آنها اتخاذ می
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تواند با در مورد تصمیمات مورد اشاره در بندهاي (الف) و (ب) این ماده، دادگاه اطفال و نوجوانان می-3تبصره 
هاي مددکاران اجتماعی از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او، هر توجه به تحقیقات به عمل آمده و همچنین گزارش

.میم خود تجدیدنظر نمایدچند بار که مصلحت طفل یا نوجوان اقتضاء کند در تص
شوند و سن آنها در زمان ارتکاب، بین پانزده تا هجده سال درباره نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیري می-89ماده 

:شودهاي زیر اجراء میتمام شمسی است مجازات
نها تعزیر درجه یک نگهداري در کانون اصالح و تربیت از دو تا پنج سال در مورد جرائمی که مجازات قانونی آ-الف

.تا سه است
نگهداري در کانون اصالح و تربیت از یک تا سه سال در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه چهار -ب

.است
) 10.000.000نگهداري در کانون اصالح و تربیت از سه ماه تا یک سال یا پرداخت جزاي نقدي از ده میلیون (-پ

) ریال یا انجام یکصد و هشتاد تا هفتصد و بیست ساعت خدمات عمومی رایگان 40.000.000(ریال تا چهل میلیون 
.در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه پنج است

) ریال یا انجام شصت تا 10.000.000) ریال تا ده میلیون (1.000.000پرداخت جزاي نقدي از یک میلیون (-ت
.ت عمومی رایگان درمورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه شش استیکصد و هشتاد ساعت خدما

) ریال در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه 1.000.000پرداخت جزاي نقدي تا یک میلیون (-ث
.هفت و هشت است

.ساعات ارائه خدمات عمومی، بیش از چهار ساعت در روز نیست-1تبصره 
تواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتکابی، به جاي صدور حکم به مجازات نگهداري یا جزاي دادگاه می-2تبصره 

کند یا به نگهداري در نقدي موضوع بندهاي (الف) تا (پ) این ماده، به اقامت در منزل در ساعاتی که دادگاه معین می
.ماه تا پنج سال حکم دهدکانون اصالح و تربیت در دو روز آخر هفته حسب مورد براي سه 

هاي رسیده از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او در کانون اصالح و تربیت تواند با توجه به گزارشدادگاه می-90ماده 
سوم تقلیل دهد یا نگهداري را به تسلیم طفل یا یک بار در رأي خود تجدیدنظر کند و مدت نگهداري را تا یک

شود که طفل ونی او تبدیل نماید. تصمیم دادگاه مبنی بر تجدیدنظر در صورتی اتخاذ مینوجوان به ولی یا سرپرست قان
پنجم از مدت نگهداري در کانون اصالح و تربیت را گذرانده باشد. رأي دادگاه در این مورد یا نوجوان حداقل یک

.شرایط آنها نیستقطعی است. این امر مانع استفاده از آزادي مشروط و سایر تخفیفات قانونی با تحقق
در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن -91ماده 

هاي را درك نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات
.شوندیپیش بینی شده در این فصل محکوم م

تواند نظر پزشکی قانونی را استعالم یا از هر طریق دیگر که دادگاه براي تشخیص رشد و کمال عقل می-تبصره
.مقتضی بداند، استفاده کند
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در جرائمی که مستلزم پرداخت دیه یا هر ضمان مالی دیگري است، دادگاه اطفال و نوجوانان مطابق مقررات -92ماده 
.کندو خسارت حکم میمربوط به پرداخت دیه

ها را تا نصف حداقل تقلیل دهد و اقدامات تأمینی تواند درصورت احراز جهات تخفیف، مجازاتدادگاه می-93ماده 
.و تربیتی اطفال و نوجوانان را به اقدام دیگري تبدیل نماید

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

.هاي کیفري اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفري استمحکومیت-95ماده 

فصل یازدهم ـ سقوط مجازات

مبحث اول ـ عفو
عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسالمی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه با مقام -96ماده 

.رهبري است
کند. شود، تعقیب و دادرسی را موقوف میعفو عمومی که به موجب قانون در جرائم موجب تعزیر اعطاء می-97ماده 

.شودحکومیت نیز زائل میدر صورت صدور حکم محکومیت، اجراي مجازات موقوف و آثار م
.کند لکن تأثیري در پرداخت دیه و جبران خسارت زیان دیده نداردعفو، همه آثار محکومیت را منتفی می-98ماده 

مبحث دوم ـ نسخ قانون
کند. آثار نسخ قوانین کیفري به شرح مندرج در ماده نسخ قانون، تعقیب و اجراي مجازات را موقوف می-99ماده 

.ن قانون است) ای10(

مبحث سوم ـ گذشت شاکی
در جرائم تعزیري قابل گذشت، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا -100ماده 

.موقوفی اجراي مجازات است
باشند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجراي مجازات، منوط به جرائم قابل گذشت، جرائمی می-1تبصره 

.شاکی و عدم گذشت وي استشکایت 
باشند که شکایت شاکی و گذشت وي در شروع به تعقیب و رسیدگی جرائم غیر قابل گذشت، جرائمی می-2تبصره 

.و ادامه آنها و اجراي مجازات تأثیري ندارد
سرقت همان قذف و حدهاي قصاص نفس و عضو، حدمقررات راجع به گذشت، شاکی در مورد مجازات-3تبصره 

این قانون ذکر شده است. گذشت شاکی در سایر حدود تأثیري در » قصاص«و سوم » حدود«ست که در کتاب دوم ا
.سقوط و تخفیف مجازات ندارد
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شود که آن شرط یا گذشت باید منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق در صورتی ترتیب اثر داده می-101ماده 
.ول از گذشت، مسموع نیستمعلقٌ علیه تحقق یافته باشد. همچنین عد

گذشت مشروط یا معلق مانع تعقیب، رسیدگی و صدور حکم نیست، ولی اجراي مجازات در جرائم قابل  -1تبصره 
.شودگذشت منوط به عدم تحقق شرط یا معلقٌ علیه است. در این صورت، محکوم علیه با قرار تأمین مناسب آزاد می

.تأثیر گذشت قیم اتفاقی، منوط به تأیید دادستان است-2تبصره
شود ولی موقوفی هرگاه متضررین از جرم، متعدد باشند تعقیب جزایی با شکایت هر یک از آنان شروع می-102ماده 

.تعقیب، رسیدگی و اجراي مجازات موکول به گذشت تمام کسانی است که شکایت کرده اند
نونی متضرر از جرم، منتقل و در صورت گذشت همگی وراث حسب مورد تعقیب، حق گذشت، به وراث قا-تبصره

.گرددرسیدگی یا اجراي مجازات موقوف می
شود مگر چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیرقابل گذشت محسوب می-103ماده 

.اینکه از حق الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد
ائمی که به موجب قوانین قذف این قانون و جرعالوه بر جرائم تعزیري مندرج در کتاب دیات و فصل حد-104ماده 

)، 642)، (633)، (632)، (622)، (608) و مواد (596باشند، جرائم مندرج در قسمت أخیر ماده (گذشت میخاص قابل
)648) ،(668) ،(669) ،(676) ،(677) ،(679) ،(682) ،(684) ،(685،()690) ،(692) ،(694) ،(697) ،(698) ،(699 (

.شوندنیز قابل گذشت محسوب می» تعزیرات«) از کتاب پنجم 700و (

مبحث چهارم ـ مرور زمان
کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضاي مرور زمان، در صورتی تعقیب جرائم موجب تعزیر را موقوف می-105ماده 

یخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضاي این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی مواعد زیر تعقیب  نشده یا از تار
:نگردیده باشد

سالدرجه یک تا سه با انقضاي پانزدهجرائم تعزیري-الف
سالم تعزیري درجه چهار با انقضاي دهجرائ-ب
سالتعزیري درجه پنج با انقضاي هفت جرائم-پ
سالم تعزیري درجه شش با انقضاي پنج جرائ-ت
سالیري درجه هفت و هشت با انقضاي سهجرائم تعز-ث

اقدام تعقیبی یا تحقیقی، اقدامی است که مقامات قضایی در اجراي یک وظیفه قانونی از قبیل احضار، جلب، -1تبصره 
.دهندت قضایی انجام میبازجویی، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقیقات یا معاینه محلی و نیاب

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

سال از تاریخ اطالع از وقوع جرم، در جرائم تعزیري قابل  گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یک-106ماده 
شود مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار، قادر ، حق شکایت کیفري او ساقط میشکایت نکند
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شود. هرگاه متضرر از جرم قبل از به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می
اشد هر یک از ورثه وي در مهلت شش نظر وي از طرح شکایت نبانقضاي مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر صرف

.ماه از تاریخ وفات حق شکایت دارد
شود که غیر از مواردي که شاکی تحت سلطه متهم بوده، درصورتی به شکایت وي یا ورثه او رسیدگی می-تبصره

.) این قانون مشمول مرور زمان نشده باشد105جرم موضوع شکایت طبق ماده (
کند و مدت آن از تاریخ قطعیت حکم به قرار زیر ي احکام قطعی تعزیري را موقوف میمرور زمان، اجرا-107ماده 
:است
سالي درجه یک تا سه با انقضاي بیست جرائم تعزیر-الف
سالچهار با انقضاي پانزدهجرائم تعزیري درجه-ب
سالئم تعزیري درجه پنج با انقضاي دهجرا-پ
سالم تعزیري درجه شش با انقضاي هفت جرائ-ت
سالي درجه هفت و هشت با انقضاي پنج جرائم تعزیر-ث

اي آن اگر اجراي تمام یا بقیه مجازات موکول به گذشتن مدت یا رفع مانعی باشد، مرور زمان از تاریخ انقض-1تبصره 
.شودمدت یا رفع مانع محاسبه می

هاي هاي خارج از کشور درباره اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقتنامهمرور زمان اجراي احکام دادگاه-2تبصره 
.قانونی، مشمول مقررات این ماده است

هرگاه اجراي مجازات، شروع ولی به هر علت قطع شود، تاریخ شروع مرور زمان، تاریخ قطع اجراي -108ماده 
بیش از یک نوبت قطع شود شروع مرور زمان از تاریخ آخرین انقطاع است مگر اینکه مجازات است و در مواردي که 

.شوداجراي مجازات براثر رفتار عمدي محکوم قطع شده باشد که در این صورت مرور زمان اعمال نمی
:شوندجرائم ذیل مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجراي مجازات نمی-109ماده 
امنیت داخلی و خارجی کشورجرائم علیه -الف
) این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده36جرائم اقتصادي شامل کالهبرداري و جرائم موضوع تبصره ماده (-ب
جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر-پ

روع به هاي قطعی متعدد صادر شود، شهرگاه در مورد یک شخص به موجب حکم یا احکامی محکومیت-110ماده 
.ها، قاطع مرور زمان استها، نسبت به دیگر محکومیتاجراي هر یک از محکومیت

در موارد تعلیق اجراي مجازات یا اعطاي آزادي مشروط در صورت لغو قرار تعلیق یا حکم آزادي -111ماده 
.مشروط، مبدأ مرور زمان، تاریخ لغو قرار یا حکم است

قطع مرور زمان، مطلق است و نسبت به کلیه شرکا و معاونان اعم از آنکه تعقیب شده یا نشده باشند، -112ماده 
شود هر چند تعقیب فقط درباره یکی از آنها شروع شده باشد. همچنین شروع به اجراي حکم در مورد اعمال می

.برخی از شرکا یا معاونان جرم قاطع مرور زمان نسبت به دیگر محکومان است
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موقوف شدن تعقیب، صدور حکم یا اجراي مجازات، مانع از استیفاي حقوق مدعی خصوصی نیست و -113ماده 
.تواند دعواي خصوصی را در مرجع صالح اقامه نمایدمتضرر از جرم می

مبحث پنجم ـ توبه مجرم
رم، توبه کند و ندامت و در جرائم موجب حد به استثناي قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات ج-114ماده 

گردد. همچنین اگر جرائم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده اصالح او براي قاضی محرز شود، حد از او ساقط می
تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضاییه از مقام باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می

.رهبري درخواست نماید
.توبه محارب قبل از دستگیري یا تسلط بر او موجب سقوط حد است-1تبصره 
دیده انجام گیرد، مرتکب درصورت توبه و سقوط در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اکراه و یا با اغفال بزه-2تبصره 

.شودمجازات به شرح مندرج در این ماده به حبس یا شالق تعزیري درجه شش یا هر دوي آنها محکوم می
در جرائم تعزیري درجه شش، هفت و هشت چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصالح او براي قاضی -115ماده 

تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را شود. در سایر جرائم موجب تعزیر دادگاه میمحرز شود، مجازات ساقط می
.اعمال نماید

شود، جاري مقررات راجع به توبه درباره کسانی که مقررات تکرار جرائم تعزیري در مورد آنها اعمال می-1تبصره 
.گرددنمی

)، 39)، (27) و مواد (8) و بندهاي (الف) و (ب) ماده (7اطالق مقررات این ماده و همچنین بند (ب) ماده (-2تبصره 
.شودن شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی) این قانو105) و (94)، (93)، (46)، (45)، (40(

.گردددیه، قصاص، حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمی-116ماده 
گردد، توبه، اصالح و ندامت وي باید در مواردي که توبه مرتکب، موجب سقوط یا تخفیف مجازات می-117ماده 

مقررات راجع به توبه، ثابت شود که مرتکب شود. چنانچه پس از اعمال احراز گردد و به ادعاي مرتکب اکتفاء نمی
گردد. در این مورد تظاهر به توبه کرده است سقوط مجازات و تخفیفات درنظر گرفته شده ملغی و مجازات اجراء می

.شودچنانچه مجازات از نوع تعزیر باشد مرتکب به حداکثر مجازات تعزیري محکوم می
حکم، ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقیب یا رسیدگی تواند تا قبل از قطعیتمتهم می-118ماده 

.ارائه نماید
.تواند به مرجع تجدیدنظر اعتراض کندچنانچه دادستان مخالف سقوط یا تخفیف مجازات باشد، می-119ماده 

مبحث ششم ـ اعمال قاعده درأ
هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسؤولیت کیفري مورد شبهه یا تردید قرار -120ماده 

.شودگیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب  مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی
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ه یا تردید االرض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهدر جرائم موجب حد به استثناي محاربه، افساد فی-121ماده 
.شودو بدون نیاز به تحصیل دلیل، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی

بخش سوم ـ جرائم

فصل اول ـ شروع به جرم

واسطه عامل خارج از اراده او هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجراي آن نماید، لکن به-122ماده 
:شودقصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات می

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

در جرائمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیري درجه چهار است به حبس تعزیري درجه پنج-ب 
حبس تعزیري درجه پنج است به حبس تعزیري یا شالق یا در جرائمی که مجازات قانونی آنها شالق حدي یا -پ 

جزاي نقدي درجه شش
اطالع هرگاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادي که مرتکب از آنها بی-تبصره

.بوده وقوع جرم غیرممکن باشد، اقدام انجام  شده در حکم شروع به جرم است
قصد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم مجرد-123ماده 

.باشدندارد، شروع به جرم نیست و از این حیث قابل مجازات نمی
هرگاه کسی شروع به جرمی نماید و به اراده خود آن را ترك کند به اتهام شروع به آن جرم، تعقیب -124ماده 
.شوداست جرم باشد به مجازات آن محکوم میشدهن اگر همان مقدار رفتاري که مرتکب شود لکنمی

فصل دوم ـ شرکت در جرم

هر کس با شخص یا اشخاص دیگر درعملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه -125ماده 
واه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوي باشد خواه آنها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی براي وقوع جرم کافی باشد خ

متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرائم غیرعمدي نیز 
شوند و مجازات هر یک از چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران، شریک در جرم محسوب می

.مستقل آن جرم استآنان، مجازات فاعل 
هاي دوم، سوم و اعمال مجازات حدود، قصاص و دیات در مورد شرکت در جنایت با رعایت مواد کتاب-تبصره

.گیردچهارم این قانون انجام می

فصل سوم ـ معاونت در جرم
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:شونداشخاص زیر معاون جرم محسوب می-126ماده 
هرکس، دیگري را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوء استفاده -الف

.از قدرت، موجب وقوع جرم گردد
.هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد-ب
.هرکس وقوع جرم را تسهیل کند-پ

اي تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط بر-تبصره
است. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات 

.شودتر محکوم میمعاونت در جرم خفیف
مجازات دیگري براي معاون تعیین نشده باشد، مجازات وي به شرح زیر در صورتی که در شرع یا قانون،-127ماده 
:است
در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دائم است، حبس تعزیري درجه دو یا سه-الف
در سرقت حدي و قطع عمدي عضو، حبس تعزیري درجه پنج یا شش-ب
است سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شالق تعزیري درجه در جرائمی که مجازات قانونی آنها شالق حدي-پ

شش
تر از مجازات جرم ارتکابیدر جرائم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین-ت

در مورد بند (ت) این ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است مگر در مورد مصادره -1تبصره 
محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزاي نقدي درجه چهار، شش و هفت اموال، انفصال دائم و انتشار حکم

.است
در صورتی که به هر علت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل -2تبصره 

.شوداصلی جرم، مطابق بند (ت) این ماده اعمال می
هرکس از فرد نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده نماید به حداکثر مجازات قانونی -128ماده 

گردد. همچنین هرکس در رفتار مجرمانه فرد نابالغی معاونت کند به حداکثر مجازات معاونت در همان جرم محکوم می
.شودآن جرم محکوم می

مانه، مرتکب به جهتی از جهات شخصی مانند صغر و جنون، قابل تعقیب هرگاه در ارتکاب رفتار مجر-129ماده 
نباشد یا تعقیب یا اجراي مجازات او به جهتی از این جهات،  موقوف گردد تأثیري در تعقیب و مجازات معاون جرم 

.ندارد

فصل چهارم ـ سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته

را برعهده گیرد به حداکثر مجازات شدیدترین جرمی که اعضاي آن هرکس سردستگی یک گروه مجرمانه -130ماده 
گردد مگر آنکه جرم ارتکابی موجب حد یا قصاص یا گروه در راستاي اهداف همان گروه مرتکب شوند، محکوم می
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االرض شود. در محاربه و افساد فیدیه باشد که در این صورت به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می
االرض بر سردسته گروه مجرمانه صدق کند حسب مورد به مجازات محارب یا انی که عنوان محارب یا مفسد فیزم

.گردداالرض محکوم میمفسد فی
گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که براي ارتکاب جرم تشکیل -1تبصره

.گرددبراي ارتکاب جرم منحرف میشود یا پس از تشکیل، هدف آنمی
.سردستگی عبارت از تشکیل یا طراحی یا سازماندهی یا اداره گروه مجرمانه است-2تبصره

فصل پنجم ـ تعدد جرم

در جرائم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد، داراي عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد -131ماده 
.شودمحکوم می

در جرائم موجب حد، تعدد جرم، موجب تعدد مجازات است مگر در مواردي که جرائم ارتکابی و نیز -132ماده 
.مجازات آنها یکسان باشد

.شودچنانچه مرتکب به اعدام و حبس یا اعدام و تبعید محکوم گردد، تنها اعدام اجراء می-1تبصره 
شود؛ مانند ر یک واقعه باشند، فقط مجازات اشد اجراء میچنانچه دو یا چند جرم حدي در راستاي هم و د-2تبصره 

.شودتفخیذ در هنگام لواط که تنها مجازات لواط اجراء می
اگر مرد و زنی چند بار با یکدیگر مرتکب زنا شوند، چنانچه مجازات اعدام و جلد یا رجم و جلد ثابت -3تبصره 

.شودباشد، تنها اعدام یا رجم حسب مورد اجراء می
.گرددچنانچه قذف، نسبت به دو یا چند نفر باشد، دو یا چند مجازات اجراء می-4بصره ت

شود. لکن چنانچه مجازات حدي، موضوع ها جمع میدر تعدد جرائم موجب حد و قصاص، مجازات-133ماده 
عدم مطالبه قصاص را از بین ببرد یا موجب تأخیر در اجراي قصاص گردد، اجراي قصاص، مقدم است و در صورت 

.شودفوري اجراي قصاص یا گذشت یا تبدیل به دیه، مجازات حدي اجراء می
در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه براي هر یک از آن جرائم -134ماده 

ات هر یک را بیش از کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازحداکثر مجازات مقرر را حکم می
نماید. در هر یک از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می

موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا 
.گرددبعدي اجراء میغیرقابل اجراء شود، مجازات اشد

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

.شودنتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل میکه از رفتار مجرمانه واحد، در صورتی-1تبصره 
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که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، در صورتی-2تبصره 
.گرددشود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم میاعمال نمی

تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و خفیف، دادگاه میدر تعدد جرم در صورت وجود جهات ت-3تبصره 
.حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد

ها با هم شود. این مجازاتهاي هفت و هشت اجراء نمیمقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزیري درجه-4تبصره 
.گرددجه یک تا شش جمع میهاي تعزیري درو نیز با مجازات

ها جمع و ابتداء حد یا در تعدد جرائم موجب حد و تعزیر و نیز جرائم موجب قصاص و تعزیر مجازات-135ماده 
الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر شود مگر حد یا قصاص، سالب حیات و تعزیر، حققصاص اجرا می

.گرددابتداء تعزیر اجراء میاجراي حد نیز نشود که در این صورت 
در صورتی که جرم حدي از جنس جرم تعزیري باشد مانند سرقت حدي و سرقت غیرحدي یا مانند زنا و -تبصره

گردد، مگر در شود و مجازات تعزیري ساقط میروابط نامشروع کمتر از زنا، مرتکب فقط به مجازات حدي محکوم می
.شوددشنام به دیگري باشد، مرتکب به هر دو مجازات محکوم میحد قذف که اگر قذف نسبت به شخصی و 

فصل ششم ـ تکرار جرم

هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاري گردد، حد -136ماده 
.وي در مرتبه چهارم اعدام است

تعزیري از درجه یک تا شش محکوم شود و از هاي هر کس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات-137ماده 
تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجراي مجازات، مرتکب جرم تعزیري درجه یک تا 

.شودشش دیگري گردد، به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم می
.شودطبوعاتی و جرائم اطفال اعمال نمیمقررات مربوط به تکرار جرم در جرائم سیاسی و م-138ماده 
:شوددر تکرار جرائم تعزیري در صورت وجود جهات تخفیف به شرح زیر عمل می-139ماده 
تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و چنانچه مجازات قانونی داراي حداقل و حداکثر باشد، دادگاه می-الف

.حداکثر مجازات تقلیل دهد
تواند مجازات مرتکب را تا نصف مجازات مقرر تقلیل جازات، ثابت یا فاقد حداقل باشد، دادگاه میچنانچه م-ب

.دهد
چنانچه مرتکب داراي سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم یا بیشتر از آن باشد، مقررات -تبصره

.شودتخفیف اعمال نمی
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بخش چهارم ـ شرایط و موانع مسؤولیت کیفري

اول ـ شرایط مسؤولیت کیفريفصل

مسؤولیت کیفري در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، -140ماده 
.آمده است» قصاص«بالغ و مختار باشد به جز در مورد اکراه بر قتل که حکم آن در کتاب سوم 

.مسؤولیت کیفري، شخصی است-141ماده 
ولیت کیفري به علت رفتار دیگري تنها در صورتی ثابت است که شخص به طور قانونی مسؤول مسؤ-142ماده 

.اعمال دیگري باشد یا در رابطه با نتیجه رفتار ارتکابی دیگري، مرتکب تقصیر شود
در مسؤولیت کیفري اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی داراي -143ماده 

که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستاي منافع آن مرتکب جرمی شود. مسؤولیت مسؤولیت کیفري است
.کیفري اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست

در تحقق جرائم عمدي عالوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه -144ماده 
ائمی که وقوع آنها براساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز احراز گردد. در جر

.باید محرز شود
تحقق جرائم غیر عمدي، منوط به احراز تقصیر مرتکب است. در جنایات غیرعمدي اعم از شبه عمدي و-145ماده 

.شودخطاي محض مقررات کتاب قصاص و دیات اعمال می
مباالتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و احتیاطی و بیتقصیر اعم از بی-تبصره

.شودمباالتی محسوب میاحتیاطی یا بیمانند آنها، حسب مورد، از مصادیق بی

فصل دوم ـ موانع مسؤولیت کیفري

.افراد نابالغ مسؤولیت کیفري ندارند-146ماده 
.غ، در دختران و پسران، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمري استسن بلو-147ماده 
.شوددر مورد افراد نابالغ، براساس مقررات این قانون، اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می-148ماده 
هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختالل روانی بوده به نحوي که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد -149ماده 

.شود و مسؤولیت کیفري نداردمجنون محسوب می
هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب، مجنون باشد یا در جرائم موجب تعزیر پس از وقوع جرم مبتال به -150ماده 

و حالت خطرناك مجنون با جلب نظر متخصص، ثابت و آزاد بودن وي مخل نظم و امنیت جنون شود چنانچه جنون
.شودعمومی باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناك در محل مناسب نگهداري می
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توانند در دادگاه به این دستور اعتراض کنند که در این صورت، دادگاه با شخص نگهداري شده یا خویشاوندان او می
کند و با تشخیص رفع حالت خطرناك ضور معترض، موضوع را با جلب نظر کارشناس در جلسه اداري رسیدگی میح

کند. این حکم قطعی است این صورت در تأیید دستور دادستان، حکم صادر میدر مورد خاتمه اقدام تأمینی و در غیر
مشاهده کردند حق اعتراض به این حکم را ولی شخص نگهداري شده یا خویشاوندان وي، هرگاه عالئم بهبود را 

.دارند
هاي روانی، مرتکب، درمان شده باشد برحسب این امر مانع از آن نیست که هرگاه بنا به تشخیص متخصص بیماري

.پیشنهاد مدیر محل نگهداري او دادستان دستور خاتمه اقدام تأمینی را صادر کند
شود. هرگاه مرتکب یکی از جرائم موجب حد پس از صدور حکم قطعی دچار جنون شود حد ساقط نمی-1تبصره

اللهی دارد تعقیب و محاکمه تا زمان در صورت عارض شدن جنون قبل از صدور حکم قطعی در حدودي که جنبه حق
صاص و دیه و همچنین ضرر و زیان الناسی دارد مانند قهایی که جنبه حقافتد. نسبت به مجازاتافاقه به تأخیر می

.ناشی از جرم، جنون مانع از تعقیب و رسیدگی نیست
قوه قضاییه موظف است مراکز اقدام تأمینی را در هر حوزه قضایی براي نگهداري افراد موضوع این ماده -2تبصره

ی یا بیمارستانی موجود به این افراد تدارك ببیند. تا زمان شروع به کار این اماکن، قسمتی از مراکز روان درمانی بهزیست
.شوداختصاص داده می

مجازات شودهرگاه کسی بر اثر اکراه غیرقابل تحمل مرتکب رفتاري شود که طبق قانون جرم محسوب می-151ماده 
شود. در جرائم موجب حد و قصاص گردد. در جرائم موجب تعزیر، اکراه کننده به مجازات فاعل جرم محکوم مینمی

.شودبق مقررات مربوط رفتار میط
سوزي، سیل، طوفان، زلزله یا بیماري به الوقوع از قبیل آتشهر کس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب-152ماده 

شود قابل مجازات منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگري مرتکب رفتاري شود که طبق قانون جرم محسوب می
عمداً ایجاد نکند و رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب و براي دفع آن ضرورت که خطر را نیست مشروط بر این

.داشته باشد
توانند با تمسک به این ماده از ایفاي باشند نمیکسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر می-تبصره

.وظایف قانونی خود امتناع نمایند
شود ی و مانند آنها، مرتکب رفتاري شود که طبق قانون جرم محسوب میهرکس در حال خواب، بیهوش-153ماده 

شود، عمداً بخوابد که در حال خواب یا بیهوشی مرتکب جرم میکه شخص با علم به اینگردد مگر اینمجازات نمی
.و یا خود را بیهوش کند

وان گردان و نظایر آنها، مانع مستی و بی ارادگی حاصل از مصرف اختیاري مسکرات، مواد مخدر و ر-154ماده 
االختیار بوده است. لکن چنانچه طور کلی مسلوبکه ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم بهمجازات نیست مگر این

ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود، به 
.شودمجازات هر دو جرم محکوم می
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که تحصیل علم عادتاً براي وي ممکن نباشد یا جهل به حکم، مانع از مجازات مرتکب نیست مگر این-155ماده 
.جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود

.جهل به نوع یا میزان مجازات مانع از مجازات نیست-تبصره
تن خود یا دیگري در برابر هرگونه تجاوز هرگاه فردي در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادي-156ماده 

شود، الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاري شود که طبق قانون جرم محسوب مییا خطر فعلی یا قریب
:شوددرصورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی

.رفتار ارتکابی براي دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد-الف
.معقول یا خوف عقالیی باشددفاع مستند به قرائن -ب
.خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگري صورت نگرفته باشد-پ
.توسل به قواي دولتی بدون فوت وقت عمالً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود-ت

کننده ي تن دیگري در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاعدفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزاد-1تبصره
کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضاي کمک نماید یا در وضعیتی باشد بوده یا مسؤولیت دفاع از وي برعهده دفاع

.که امکان استمداد نداشته باشد
هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع برعهده -2تبصره 

.مهاجم است
المال مورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیتدر موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است جز در-3تبصره 

.شودپرداخت می
می و دیگر ضابطان دادگستري در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، مقاومت در برابر قواي انتظا-157ماده 

شود لکن هرگاه قواي مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف دفاع محسوب نمی
.آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس یا مال گردد، دفاع جایز است

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

.در صورتی که ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون باشد-الف
.در صورتی که ارتکاب رفتار براي اجراي قانون اهم الزم باشد-ب
.رفتار به امر قانونی مقام ذي صالح باشد و امر مذکور خالف شرع نباشددر صورتی که ارتکاب -پ
شود، اقدامات والدین و اولیاي قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام می-ت

.که اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشدمشروط بر این
عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن، مشروط بر اینکه سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد -ث

.و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد
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هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وي و -ج
.شود. در موارد فوري أخذ رضایت ضروري نیستنظامات دولتی انجام میرعایت موازین فنی و علمی و

هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی، جرمی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون -159ماده 
، اجراء کرده باشد، شوند لکن مأموري که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی استمحکوم می

.شود و در دیه و ضمان تابع مقررات مربوطه استمجازات نمی

بخش پنجم ـ ادله اثبات در امور کیفري

فصل اول ـ مواد عمومی

.ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است-160ماده 
که براي اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است، مطابق مقررات مذکور در کتاب احکام و شرایط قسامه-تبصره

.باشدقصاص و دیات این قانون می
شود، در مواردي که دعواي کیفري با ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیت دارد، اثبات می-161ماده 

.خالف آن داشته باشدکه علم بهکند مگر اینقاضی به استناد آنها رأي صادر می
تواند به عنوان اماره قضایی اي که موضوعیت دارد فاقد شرایط شرعی و قانونی الزم باشد، میهر گاه ادله-162ماده 

.که همراه با قرائن و امارات دیگر، موجب علم قاضی شودمورد استناد قرار گیرد مشروط بر این
کننده جرم باطل گردد، مانند آنکه در دادگاه مشخص شود که مجرم، اگر پس از اجراي حکم، دلیل اثبات-163ماده 

شخص دیگري بوده یا اینکه جرم رخ نداده است و متهم به علت اجراي حکم، دچار آسیب بدنی، جانی یا خسارت 
یا شاهد مالی شده باشد، کسانی که ایراد آسیب یا خسارت مذکور،  مستند به آنان است، اعم از اداکننده سوگند، شاکی 

.شوندحسب مورد به قصاص یا پرداخت دیه یا تعزیر مقرر در قانون و جبران خسارت مالی محکوم می

فصل دوم ـ اقرار

.اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است-164ماده 
.دشوعلیه اقرار محسوب نمیاظهارات وکیل علیه موکل و ولی و قیم علیه مولی-165ماده 

.اقرار به ارتکاب جرم قابل توکیل نیست-تبصره
شود و در هر صورت اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می-166ماده 

.باید روشن و بدون ابهام باشد
.اقرار باید منجز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نیست-167ماده 
.اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده در حین اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد-168ماده 
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اقراري که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی أخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار -169ماده 
.است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید

ص سفیه که حکم حجر او صادر شده است و شخص ورشکسته، نسبت به امور کیفري نافذ اقرار شخ-170ماده 
.است، اما نسبت به ضمان مالی ناشی از جرم معتبر نیست

که با رسد، مگر اینهرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وي معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمی-171ماده 
قرائن و امارات برخالف مفاد اقرار باشد که در این صورت دادگاه، تحقیق و بررسی الزم بررسی قاضی رسیدگی کننده 

.کنددهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رأي ذکر میرا انجام می
:بار اقرار کافی است، مگر در جرائم زیر که نصاب آن به شرح زیر استدر کلیه جرائم، یک-172ماده 
زنا، لواط، تفخیذ و مساحقهچهار بار در-الف
دو بار در شرب خمر، قوادي، قذف و سرقت موجب حد-ب

.بار اقرار کافی استکیفري کلیه جرائم، یکت جنبه غیربراي اثبا-1تبصره 
.تواند در یک یا چند جلسه انجام شوددر مواردي که تعدد اقرار شرط است، اقرار می-2تبصره 

که مجازات آن رجم یا حد قتل زات نیست به جز در اقرار به جرمیانکار بعد از اقرار موجب سقوط مجا-173ماده 
است که در این صورت در هر مرحله، ولو در حین اجراء، مجازات مزبور ساقط و به جاي آن در زنا و لواط صد 

.گرددضربه شالق و در غیر آنها حبس تعزیري درجه پنج ثابت می

شهادتفصل سوم ـ

شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوي به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر -174ماده 
.دیگري نزد مقام قضایی است

شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و داراي حجیت دانسته است اعم از آن که مفید علم باشد یا -175ماده 
.نباشد
شود. تشخیص میزان تأثیر در صورتی که شاهد واجد شرایط شهادت شرعی نباشد، اظهارات او استماع می-176ماده 

.و ارزش این اظهارات در علم قاضی در حدود اماره قضایی با دادگاه است
:شاهد شرعی در زمان اداي شهادت باید شرایط زیر را دارا باشد-177ماده 
بلوغ-الف
عقل-ب
ایمان-پ
التعد-ت
طهارت مولد-ث
نفع نبودن در موضوعذي-ج
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نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها-چ
عدم اشتغال به تکدي-ح
ولگرد نبودن-خ

.شرایط موضوع این ماده باید توسط قاضی احراز شود-1تبصره 
.شودمیدر مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد، پذیرفته-2تبصره 

که تحمل شهادت نیز در حال افاقه شود مشروط برآنشهادت مجنون ادواري در حال افاقه پذیرفته می-178ماده 
.بوده باشد

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

که شخاص غیرعادي، مانند فراموشکار و ساهی به عنوان شهادت شرعی معتبر نیست مگر آنشهادت ا-180ماده 
.مورد شهادت علم داشته باشدقاضی به عدم فراموشی، سهو و امثال آن در

دهد، اهل معصیت نباشد. عادل کسی است که در نظر قاضی یا شخصی که بر عدالت وي گواهی می-181ماده 
به فسق داشته باشد، مرتکب گناه کبیره شود یا بر گناه صغیره اصرار داشته باشد تا احراز شهادت شخصی که اشتهار

.شودتغییر در اعمال او و اطمینان از صالحیت و عدالت وي، پذیرفته نمی
ها در شهادت شرعی، در صورت تعدد شهود، وحدت موضوع شهادت ضروري است و باید مفاد شهادت-182ماده 

ها موجب تعارض شود و یا وحدت ثر در اثبات جرم یکسان باشد. هرگاه اختالف مفاد شهادتدر خصوصیات مؤ
.شودموضوع را مخدوش کند، شهادت شرعی محسوب نمی

.شهادت باید از روي قطع و یقین به نحوي که مستند به امور حسی و از طریق متعارف باشد، اداء شود-183ماده 
ا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره واقع شود و در هر صورت شهادت باید با لفظ ی-184ماده 

.باید روشن و بدون ابهام باشد
.در صورت وجود تعارض بین دو شهادت شرعی، هیچ یک معتبر نیست-185ماده 
ده، با تصویري زنده و یا ضبط ش-چنانچه حضور شاهد متعذر باشد، گواهی به صورت مکتوب، صوتی-186ماده 

.احراز شرایط و صحت انتساب، معتبر است
در شهادت شرعی نباید علم به خالف مفاد شهادت وجود داشته باشد. هرگاه قرائن و امارات بر خالف -187ماده 

دهد و در صورتی که به خالف واقع بودن مفاد شهادت شرعی باشد، دادگاه، تحقیق و بررسی الزم را انجام می
.کند، شهادت معتبر نیستشهادت، علم حاصل 

شهادت بر شهادت شرعی در صورتی معتبر است که شاهد اصلی فوت نموده و یا به علت غیبت، بیماري -188ماده 
.و امثال آن، حضور وي متعذر باشد

.شاهد بر شهادت شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر براي شاهد اصلی باشد-1تبصره 
.فرع، معتبر نیستشهادت بر شهادت شاهد-2تبصره 
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شود لکن قصاص، دیه و ضمان مالی با آن قابل جرائم موجب حد و تعزیر با شهادت بر شهادت اثبات نمی-189ماده 
.اثبات است

در صورتی که شاهد اصلی، پس از اقامه شهادت به وسیله شهود فرع و پیش از صدور رأي، منکر شهادت -190ماده 
.شود اما بر انکار پس از صدور حکم، اثري مترتب نیستار ساقط میشود، گواهی شهود فرع از اعتب

شاهد شرعی قابل جرح و تعدیل است. جرح شاهد عبارت از شهادت بر فقدان یکی از شرایطی که قانون -191ماده 
.براي شاهد شرعی مقرر کرده است و تعدیل شاهد عبارت از شهادت بر وجود شرایط مذکور براي شاهد شرعی است

.قاضی مکلف است حق جرح و تعدیل شهود را به طرفین اعالم کند-192ماده 
که موجبات جرح پس از شهادت معلوم جرح شاهد شرعی باید پیش از اداي شهادت به عمل آید مگر آن-193ماده 

جرح، آید و در هر حال دادگاه مکلف است به موضوع شود. در این صورت، جرح تا پیش از صدور حکم به عمل می
.رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند

تواند براي اثبات آن در صورت رد شاهد شرعی از سوي قاضی یا جرح وي، مدعی صالحیت شاهد می-194ماده 
.دلیل اقامه کند

در اثبات جرح یا تعدیل شاهد، ذکر اسباب آن الزم نیست و گواهی مطلق به تعدیل یا جرح، کفایت -195ماده 
.که شاهد داراي شرایط شرعی باشدکند مشروط بر آنمی

در اثبات یا نفی عدالت، علم شاهد به عدالت یا فقدان آن الزم است و حسن ظاهر به تنهایی براي احراز -تبصره
.عدالت کافی نیست

هرگاه گواهی شهود معرفی شده در اثبات جرح یا تعدیل شاهد با یکدیگر معارض باشد از اعتبار ساقط -196ماده 
.است

پذیرد و در غیر این هرگاه دادگاه، شهود معرفی شده را واجد شرایط قانونی تشخیص دهد، شهادت را می-197اده م
کند و اگر از وضعیت آنها اطالع نداشته باشد تا زمان احراز شرایط و صورت، شهادت را شهادت شرعی محسوب نمی

وقف و پس از آن، حسب مورد، اتخاذ تصمیم کشف وضعیت که نباید بیش از ده روز طول بکشد، رسیدگی را مت
.که به نظر قاضی احراز شرایط در مدت ده روز ممکن نباشدکند مگر اینمی

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

ه جرائم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد نصاب شهادت در کلی-199ماده 
گردد. براي اثبات زناي موجب حد جلد، تراشیدن و یا تبعید، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کافی مرد اثبات می

الزم است. در این مورد است. زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل 
شود. جنایات موجب دیه با شهادت یک مرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شالق، ثابت میهرگاه دو

.شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است
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شود دیده درخصوص شهادت بر زنا یا لواط، شاهد باید حضوري عملی را که زنا یا لواط با آن محقق می-200ماده 
باشد و هرگاه شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنین در صورتی که شهود به عدد الزم نرسند شهادت درخصوص 

.شود و موجب حد استزنا یا لواط، قذف محسوب می

فصل چهارم ـ سوگند

.سوگند عبارت از گواه قراردادن خداوند بر درستی گفتار اداءکننده سوگند است-201ماده 
.اداءکننده سوگند باید عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد-202ماده

ها اداء شود سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جالله واهللا، باهللا، تاهللا یا نام خداوند متعال به سایر زبان-203ماده 
زمان، مکان، الفاظ و مانند آنها و در صورت نیاز به تغلیظ و قبول اداءکننده سوگند، دادگاه کیفیت اداي آن را از حیث 

.کند. در هر صورت، بین مسلمان و غیر مسلمان در اداي سوگند به نام خداوند متعال تفاوتی وجود نداردتعیین می
.سوگند باید مطابق با ادعا، صریح در مقصود و بدون هرگونه ابهام باشد و از روي قطع و یقین اداء شود-204ماده 
.اید با لفظ باشد و در صورت تعذر، با نوشتن یا اشاره اي که روشن در مقصود باشد، اداء شودسوگند ب-205ماده 
کند، آشنا نباشد و یا در مواردي که اشاره، مفهوم نباشد یا قاضی به زبان شخصی که سوگند یاد می-206ماده 

.کندامر، مراد وي را کشف مییا متخصص وسیله مترجم د قادر به تکلم نباشد، دادگاه بهاداءکننده سوگن
.سوگند فقط نسبت به طرفین دعوي و قائم مقام آنها مؤثر است-207ماده 
شود لکن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرائم، حدود وتعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی-208ماده 

.گرددمطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می
ه در دعاوي مالی مانند دیه جنایات و همچنین دعاویی که مقصود از آن مال است مانند جنایت هرگا-209ماده 

تواند با معرفی یک خطائی و شبه عمدي موجب دیه، براي مدعی خصوصی امکان اقامه بینه شرعی نباشد، وي می
.ت کندشاهد مرد یا دو شاهد زن به ضمیمه یک سوگند، ادعاي خود را فقط از جنبه مالی اثبا

دهد و سپس سوگند توسط مدعی اداء در موارد مذکور در این ماده، ابتداء شاهد واجد شرایط شهادت می-تبصره
.شودمی

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

یفصل پنجم ـ علم قاض

شود. در مواردي علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بین در امري است که نزد وي مطرح می-211ماده 
که مستند حکم، علم قاضی است، وي موظف است قرائن و امارات بین مستند علم خود را به  طور صریح در حکم 

.قید کند
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تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن مواردي از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، -تبصره
تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هر حال مجرّد علم استنباطی که نوعاً موجب و امارات که نوعاً علم آور باشند می

.تواند مالك صدور حکم باشدشود، نمییقین قاضی نمی
نی دیگر در تعارض باشد اگر علم، بین باقی بماند، آن ادله براي در صورتی که علم قاضی با ادله قانو-212ماده 

کند. چنانچه براي قاضی قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رأي صادر می
.شودعلم حاصل نشود، ادله قانونی معتبر است و بر اساس آنها رأي صادر می

دله با یکدیگر، اقرار بر شهادت شرعی، قسامه و سوگند مقدم است. همچنین شهادت در تعارض سایر ا-213ماده 
.شرعی بر قسامه و سوگند تقدم دارد

بخش ششم ـ مسائل متفرقه

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

هرگاه از حیث جزائی وجهی برعهده مجرم تعلق گیرد، استرداد اموال یا تأدیه خسارت مدعیان خصوصی بر آن مقدم 
.است
تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید -215ماده 

که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا براي استعمال اختصاص 
داده شده است تعیین کند تا حسب مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را 

ین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وي جریان دارد به تقاضاي ذینفع و با کند. همچنتعیین می
:رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر نماید

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

در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا 
شده یا حین موقوفی تعقیب متهم باشد، در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل

ارتکاب، استعمال و یا براي استعمال اختصاص یافته است، باید رأي مبنی بر استرداد، ضبط یا معدوم شدن آن صادر 
.نماید

تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می-1تبصره 
هاي جزایی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر د و طبق مقررات در دادگاهمذکور در این ماده شکایت کن

.نماید هر چند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزائی قابل شکایت نباشد
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مالی که نگهداري آن مستلزم هزینه نامتناسب براي دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن -2تبصره 
الفساد حسب مورد به دستور همچنین اموال ضایع شدنی و سریعهم براي دادرسی الزم نیست وگردد و حفظ مالمی

شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستري به عنوان دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می
.گرددامانت نگهداري می

االجراء شدن اي است که تا شش ماه از تاریخ الزمنامهآییناجراي احکام حدود، قصاص و دیات براساس -216ماده 
.شوداین قانون توسط رئیس قوه قضاییه تهیه، تصویب و ابالغ می

حدود-کتاب دوم 

مواد عمومی-بخش اول 
در جرائم موجب حد، مرتکب در صورتی مسؤول است که عالوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسؤولیت -217ماده 

.کیفري به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد
در جرائم موجب حد هرگاه متهم ادعاي فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسؤولیت کیفري را در -218ماده 

ید در صورتی که احتمال صدق گفتار وي داده شود و اگر ادعاء کند که اقرار او با تهدید و زمان ارتکاب جرم نما
.شودارعاب یا شکنجه گرفته شده است ادعاي مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می

صرف ادعاء، االرض و جرائم منافی عفت با عنف، اکراه، ربایش یا اغفال،در جرائم محاربه و افساد فی-1تبصره 
.مسقط حد نیست و دادگاه موظف به بررسی و تحقیق است

.اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در محکمه انجام گیرد-2تبصره 
تواند کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل یا ساقط دادگاه نمی-219ماده 

.ها تنها از طریق توبه و عفو به کیفیت مقرر در این قانون قابل سقوط، تقلیل یا تبدیل استتنماید. این مجازا
) قانون اساسی 167در مورد حدودي که در این قانون ذکر نشده است طبق اصل یکصد و شصت و هفتم (-220ماده 

.شودجمهوري اسالمی ایران عمل می

جرائم موجب حد-بخش دوم 

زنا-فصل اول 

.زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد-221ماده 
.شودجماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قُبل یا دبر زن محقق می-1تبصره
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شود و حسب مورد به ست لکن نابالغ مجازات نمیهرگاه طرفین یا یکی از آنها نابالغ باشد، زنا محقق ا-2تبصره
.گردداقدامات تأمینی و تربیتی مقرر در کتاب اول این قانون محکوم می

جماع با میت، زنا است مگر جماع زوج با زوجه متوفاي خود که زنا نیست لکن موجب سی و یک تا -222ماده 
.شودهفتاد و چهار ضربه شالق تعزیري درجه شش می

شود هرگاه متهم به زنا، مدعی زوجیت یا وطی به شبهه باشد، ادعاي وي بدون بینه یا سوگند پذیرفته می-223ماده 
.که خالف آن با حجت شرعی الزم ثابت شودمگر آن

:حد زنا در موارد زیر اعدام است-224ماده 
زنا با محارم نسبی -الف
.زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است-ب
.ي مرد غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی استزنا-پ
.زناي به عنف یا اکراه از سوي زانی که موجب اعدام زانی است-ت

.مجازات زانیه در بندهاي (ب) و (پ) حسب مورد، تابع سایر احکام مربوط به زنا است-1تبصره 
حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم هرگاه کسی با زنی که راضی به زناي با او نباشد در -2تبصره 

زناي به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید ویا ترساندن زن اگرچه 
.موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاري است

حد زنا براي زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. درصورت عدم امکان اجراي رجم با پیشنهاد دادگاه -225ماده 
صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضاییه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و 

.باشدمیزانیه محصنه است و در غیر این  صورت موجب صد ضربه شالق براي هر یک 
:شوداحصان در هریک از مرد و زن به نحو زیر محقق می-226اده م

احصان مرد عبارت است از آنکه داراي همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قُبل -الف
.ي داشته باشدبا وي در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قُبل را با و

احصان زن عبارت است از آنکه داراي همسر دائمی و بالغ باشد ودر حالی که بالغ و عاقل بوده، با او از طریق -ب
.قُبل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبل را با شوهر داشته باشد

ت یا بیماریی که موجب خطر براي اموري از قبیل مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماري مانع از مقارب-227ماده 
.کندگردد مانند ایدز و سفلیس، زوجین را از احصان خارج میطرف مقابل می

در زنا با محارم نسبی و زناي محصنه، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد مجازات زانیه فقط صد ضربه -228ماده 
.شالق است

قبل از دخول، مرتکب زنا شود حد وي صد ضربه شالق، تراشیدن موي مردي که همسر دائم دارد، هرگاه -229ماده 
.سر و تبعید به مدت یک سال قمري است

.حد زنا در مواردي که مرتکب غیرمحصن باشد، صد ضربه شالق است-230ماده 
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در موارد زناي به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب عالوه بر مجازات مقرر به -231ماده 
صورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت شود و درپرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می

.گرددمهرالمثل محکوم می
هرگاه مرد یا زنی کمتر از چهار بار اقرار به زنا نماید به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شالق تعزیري -232ماده 

.شود. حکم این ماده در مورد لواط، تفخیذ و مساحقه نیز جاري استدرجه شش محکوم می

لواط، تفخیذ و مساحقه-فصل دوم

.ندازه ختنه گاه در دبر انسان مذکر استلواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به ا-233ماده 
حد لواط براي فاعل، درصورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، اعدام و در غیر این صورت صد -234ماده 

.ضربه شالق است. حد لواط براي مفعول در هر صورت (وجود یا عدم احصان) اعدام است
.ول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام استدر صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفع-1تبصره 
احصان عبارت است از آنکه مرد همسر دائمی و بالغ داشته باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق -2تبصره 

قبل با همان همسر در حال بلوغ وي جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از همان طریق را با وي داشته 
.باشد
.ها یا نشیمنگاه انسان مذکر استتفخیذ عبارت از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین ران-235ماده 

.دخول کمتر از ختنه گاه در حکم تفخیذ است-تبصره
در تفخیذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شالق است و از این جهت فرقی میان محصن و غیرمحصن و -236ماده 

.عنف و غیرعنف نیست
.ی که فاعل غیرمسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام استدر صورت-تبصره
همجنس گرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ از قبیل تقبیل و مالمسه از روي شهوت، موجب سی -237ماده 

.و یک تا هفتاد و چهار ضربه شالق تعزیري درجه شش است
.جاري استحکم این ماده در مورد انسان مؤنث نیز-1تبصره 
.گرددحکم این ماده شامل مواردي که شرعاً مستوجب حد است، نمی-2تبصره 

.مساحقه عبارت است از اینکه انسان مؤنث، اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد-238ماده 
.حد مساحقه، صد ضربه شالق است-239ماده 
در حد مساحقه، فرقی بین فاعل و مفعول و مسلمان و غیرمسلمان و محصن و غیرمحصن و عنف و -240ماده 

.غیرعنف نیست
در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرائم منافی عفت و انکار متهم هرگونه تحقیق و بازجویی -241ماده 

ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفال یا جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال
.مواردي که به موجب این قانون در حکم ارتکاب به عنف است از شمول این حکم مستثنی است
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قوادي-فصل سوم 

.قوادي عبارت از به هم رساندن دو یا چند نفر براي زنا یا لواط است-242ماده 
) 244لواط است در غیر این صورت عامل، مستوجب تعزیر مقرر در ماده (حد قوادي منوط به تحقق زنا یا -1تبصره 

.این قانون است
.در قوادي، تکرار عمل شرط تحقق جرم نیست-2تبصره 

حد قوادي براي مرد هفتاد و پنج ضربه شالق است و براي بار دوم عالوه بر هفتاد و پنج ضربه شالق به -243ماده 
کند و براي زن فقط هفتاد و پنج شود که مدت آن را قاضی مشخص میعنوان حد، به تبعید تا یک سال نیز محکوم می

.ضربه شالق است
یا لواط به هم برساند مستوجب حد نیست لکن به سی و یک تا کسی که دو یا چند نابالغ را براي زنا-244ماده 

.شودهفتاد و چهار ضربه شالق و حبس تعزیري درجه شش محکوم می

قذف-فصل چهارم 

.قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هر چند مرده باشد-245ماده 
قذف باید روشن و بدون ابهام بوده، نسبت دهنده به معناي لفظ آگاه و قصد انتساب داشته باشد گرچه -246ماده 

.مقذوف یا مخاطب در حین قذف از مفاد آن آگاه نباشد
.شودقذف عالوه بر لفظ با نوشتن، هرچند به شیوه الکترونیکی نیز محقق می-تبصره
تو «و یا به فرزند مشروع دیگري بگوید » تو فرزند من نیستی«بگوید هرگاه کسی به فرزند مشروع خود -247ماده 

.شود، قذف مادر وي محسوب می»فرزند پدرت نیستی
.شودهرگاه قرینه اي در بین باشد که مشخص گردد منظور قذف نبوده است، حد ثابت نمی-248ماده 
فقط نسبت به مخاطب، » ايفالن مرد لواط کردهتو با فالن زن زنا یا با «هرگاه کسی به دیگري بگوید -249ماده 

.شودقاذف محسوب می
.حد قذف، هشتاد ضربه شالق است-250ماده
شود که قذف شونده در هنگام قذف، بالغ، عاقل، مسلمان، معین و قذف در صورتی موجب حد می-251ماده

.غیرمتظاهر به زنا یا لواط باشد
هرگاه قذف شونده، نابالغ، مجنون، غیرمسلمان یا غیرمعین باشد قذف کننده به سی و یک تا هفتاد و چهار -1تبصره

.شود لکن قذف متظاهر به زنا یا لواط، مجازات نداردضربه شالق تعزیري درجه شش محکوم می
موجب حد است مثل نسبت قذف کسی که متظاهر به زنا یا لواط است نسبت به آنچه متظاهر به آن نیست -2تبصره

.دادن لواط به کسی که متظاهر به زنا است
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کسی که به قصد نسبت دادن زنا یا لواط به دیگري، الفاظی غیر از زنا یا لواط به کار ببرد که صریح در -252ماده 
کسی که زنا یا لواط را انتساب زنا یا لواط به افرادي از قبیل همسر، پدر، مادر، خواهر یا برادر مخاطب باشد، نسبت به 

به او نسبت داده است، محکوم به حد قذف و درباره مخاطب اگر به علت این انتساب اذیت شده باشد، به مجازات 
.گرددتوهین محکوم می

هرگاه کسی زنا یا لواطی که موجب حد نیست مانند زنا یا لواط در حال اکراه یا عدم بلوغ را به دیگري -253ماده 
.شوده سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شالق تعزیري درجه شش محکوم مینسبت دهد ب

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

ذوف است. در صورت گذشت الناس است و تعقیب و اجراي مجازات منوط به مطالبه مقحد قذف حق-255ماده 
.شودمقذوف در هر مرحله، حسب مورد تعقیب، رسیدگی و اجراي مجازات موقوف می

طور جداگانه قذف کند خواه همه آنها با هم، خواه جداگانه شکایت کنند، در برابر کسی که چند نفر را به-256ماده 
.شودقذف هر یک، حد مستقلی بر او جاري می

تواند جداگانه شکایت نماید و چند نفر را به یک لفظ قذف نماید هر کدام از قذف شوندگان میکسی که-257ماده 
در صورت صدور حکم محکومیت، اجراي آن را مطالبه کند. چنانچه قذف شوندگان یکجا شکایت نمایند بیش از یک 

.شودحد جاري نمی
بیشتر قبل از اجراي حد،  قذف نماید فقط به یک حد بار یا کسی که دیگري را به یک یا چند سبب، یک-258ماده 

ام حق شود و اگر بگوید آنچه گفتهشود، لکن اگر پس از اجراي حد، قذف را تکرار نماید حد نیز تکرار میمحکوم می
.گرددبود به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شالق تعزیري درجه شش محکوم می

یا نوه خود را قذف کند به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شالق تعزیري پدر یا جد پدري که فرزند-259ماده 
.گردددرجه شش محکوم می

گردد و حد قذف اگر اجراء نشده و مقذوف نیز گذشت نکرده باشد به همه ورثه به غیر از همسر منتقل می-260ماده 
.ران گذشت کرده باشندتواند تعقیب و اجراي آن را مطالبه کند هر چند دیگهریک از ورثه می

.در صورتی که قاذف، پدر یا جد پدري وارث باشد، وارث نمی تواند تعقیب متهم یا اجراي حد را مطالبه کند-تبصره
:شوددر موارد زیر حد قذف در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی و اجراء ساقط می-261ماده 
.هرگاه مقذوف، قاذف را تصدیق نماید-الف
.اه آنچه به مقذوف نسبت داده شده با شهادت یا علم قاضی اثبات شودهرگ-ب
.هرگاه مقذوف و در صورت فوت وي، ورثه او، گذشت کند-پ
.هرگاه مردي زنش را پس از قذف به زناي پیش از زوجیت یا زمان زوجیت لعان کند-ت
.تلف باشدهرگاه دو نفر یکدیگر را قذف کنند، خواه قذف آنها همانند، خواه مخ-ث

.مجازات مرتکبان در بند (ث)، سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شالق تعزیري درجه شش است-تبصره
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سب نبی-فصل پنجم

الهی را دشنام دهد یا قذف کند هر کس پیامبر اعظم صلی اهللا علیه و آله وسلم و یا هر یک از انبیاء عظام-262ماده 
.شودمیالنبی است و به اعدام محکوم ساب

علیها یا دشنام به ایشان در حکم اهللالسالم و یا حضرت فاطمه زهرا سالمقذف هر یک از ائمه معصومین علیهم-تبصره
.نبی استسب
هرگاه متهم به سب، ادعاء نماید که اظهارات وي از روي اکراه، غفلت، سهو یا در حالت مستی یا غضب یا -263ماده 

.شودالنبی محسوب نمیمعانی کلمات و یا نقل قول از دیگري بوده است سابسبق لسان یا بدون توجه به
هرگاه سب در حالت مستی یا غضب یا به نقل از دیگري باشد و صدق اهانت کند موجب تعزیر تا هفتاد و -تبصره

.چهار ضربه شالق است

مصرف مسکر-فصل ششم

مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، -264ماده 
.اي که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد استخالص باشد یا مخلوط به گونه

.خوردن فقاع (آب جو مسکر) موجب حد است هر چند مستی نیاورد-تبصره
.حد مصرف مسکر، هشتاد ضربه شالق است-265ماده 
.شودغیرمسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسکر، محکوم به حد می-266ماده 

اگر مصرف مسکر توسط غیرمسلمان علنی نباشد لکن مرتکب در حال مستی در معابر یا اماکن عمومی ظاهر -تبصره
.گرددیشود به مجازات مقرر براي تظاهر به عمل حرام محکوم م

سرقت-فصل هفتم

.سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است-267ماده 
:سرقت در صورتی که داراي تمام شرایط زیر باشد موجب حد است-268ماده 
.شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد-الف
.مال مسروق در حرز باشد-ب
.سارق هتک حرز کند-پ
.ندسارق مال را از حرز خارج ک-ت
.هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد-ث
.سارق پدر یا جد پدري صاحب مال نباشد-ج
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.ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طالي مسکوك باشد-چ
.مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد-ح
.سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد-خ
.صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کند-د
.صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد-ذ
.مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد-ر
.مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید-ز
.ت شده یا مغصوب نباشدمال مسروق از اموال سرق-ژ

.ماندحرز عبارت از مکان متناسبی است که مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ می-269ماده 
در صورتی که مکان نگهداري مال از کسی غصب شده باشد، نسبت به وي و کسانی که از طرف او حق -270ماده 

.شوددسترسی به آن مکان را دارند، حرز محسوب نمی
هتک حرز عبارت از نقض غیر مجاز حرز است که از طریق تخریب دیوار یا باال رفتن از آن یا باز کردن یا -271ماده 

.شودشکستن قفل و امثال آن محقق می
اي از حرز خارج کند مباشر هرگاه کسی مال را توسط مجنون، طفل غیرممیز، حیوان یا هر وسیله بی اراده-272ماده 

هاي تعزیري صورتی که مباشر طفل ممیز باشد رفتار آمر حسب مورد مشمول یکی از سرقتشود و در محسوب می
.است
.ترین حرز استدر صورتی که مال در حرزهاي متعدد باشد، مالك، اخراج از بیرونی-273ماده 
.ربایش مال به اندازه نصاب باید در یک سرقت انجام شود-274ماده 
.هرگاه دو یا چند نفر به طور مشترك مالی را بربایند باید سهم جداگانه هرکدام از آنها به حد نصاب برسد-275ماده 
هاي تعزیري سرقت در صورت فقدان هریک از شرایط موجب حد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت-276ماده 
.است
مازاد بر سهم او به حد نصاب برسد، هرگاه شریک یا صاحب حق، بیش از سهم خود، سرقت نماید و -277ماده 

.مستوجب حد است
:حد سرقت به شرح زیر است-278ماده
در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهاي آن است، به طوري که انگشت شست و کف -الف

.دست باقی بماند
نصف قدم و مقداري از محل مسح باقی در مرتبه دوم، قطع پاي چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوي که -ب

.بماند
.در مرتبه سوم، حبس ابد است-پ
.در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد-ت
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.شودهاي تعزیري میهرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت-1تبصره 
هایی که مشمول عنوان تعزیر نیست هرگاه مرتکب حین اجراي ایر حبسدر مورد بند (پ) این ماده و س-2تبصره 

شود. همچنین مقام رهبري مجازات توبه نماید و مقام رهبري آزادي او را مصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد می
.تواند مجازات او را به مجازات تعزیري دیگري تبدیل نمایدمی

محاربه-فصل هشتم

محاربه عبارت از کشیدن سالح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوي که موجب -279ماده 
ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوي یک یا چند شخص خاص سالح بکشد و عمل او جنبه 

وانی موجب سلب امنیت نشود، محارب عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روي مردم سالح بکشد، ولی در اثر نات
.شودمحسوب نمی

.فرد یا گروهی که براي دفاع و مقابله با محاربان، دست به اسلحه ببرد محارب نیست-280ماده 
.ها شوند محاربندراهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سالح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه-281ماده 
:به یکی از چهار مجازات زیر استحد محار-282ماده 
اعدام-الف
صلب-ب
قطع دست راست و پاي چپ-پ
نفی بلد-ت

.) به اختیار قاضی است282انتخاب هر یک از امور چهارگانه مذکور در ماده(-283ماده 
و در سال نیست، اگر چه محارب بعد از دستگیري توبه نماید مدت نفی بلد در هر حال کمتر از یک-284ماده 

.ماندصورتی که توبه نکند همچنان در تبعید باقی می
.در نفی بلد، محارب باید تحت مراقبت قرارگیرد و با دیگران معاشرت، مراوده و رفت و آمد نداشته باشد-285ماده 

بغی و افساد فی االرض-فصل نهم

جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد،-286ماده 
کشور، نشر اکاذیب، اخالل در نظام اقتصادي کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناك یا دایر 

اي که موجب اخالل شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه
ه تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد ورود خسارت عمده ب
.گردداالرض محسوب و به اعدام محکوم میوسیع گردد مفسد فی
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هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخالل گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده -تبصره
و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی 

زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیري درجه پنج یا شش مشمول مجازات قانونی دیگري نباشد، با توجه به میزان نتایج
.شودمحکوم می

شود و در گروهی که در برابر اساس نظام جمهوري اسالمی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب می-287ماده 
.گردندصورت استفاده از سالح، اعضاي آن به مجازات اعدام محکوم می

، قبل از درگیري و استفاده از سالح، دستگیر شوند، چنانچه سازمان و مرکزیت هرگاه اعضاي گروه باغی-288ماده 
آن وجود داشته باشد به حبس تعزیري درجه سه و در صورتی که سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد به حبس 

.شوندتعزیري درجه پنج محکوم می

قصاص-کتاب سوم

مواد عمومی-بخش اول 

تعاریف جنایاتاقسام و -فصل اول

.جنایت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدي، شبه عمدي و خطاي محض است-289ماده 
:شودجنایت در موارد زیر عمدي محسوب می-290ماده 
هرگاه مرتکب با انجام کاري قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادي معین یا فرد یا افرادي غیرمعین از یک جمع را -الف

و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت یا نظیر داشته باشد
.آن بشود، خواه نشود

گردد، هرچند قصد هرگاه مرتکب، عمداً کاري انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، می-ب
لی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد و

.شودمی
هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاري را هم که انجام داده است، نسبت به -پ

علت بیماري، ضعف، علیه، بهشود لکن درخصوص مجنیافراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، نمی
شود پیري یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می

.علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشدکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنیمشروط بر آن
ظیر آن را داشته باشد، بدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود وي هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا ن-ت

.گذاري کندباشد، و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن، واقع شود، مانند اینکه در اماکن عمومی بمب
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در بند (ب) عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدي است -1تبصره 
ت واقع شده فقط به علت حساسیت زیاد موضع آسیب، واقع شده باشد و حساسیت زیاد موضع آسیب نیز مگر جنای

غالباً شناخته شده نباشد که در این صورت آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنایت 
.شودعمدي ثابت نمی

علیه ، موجب جنایت واقع شده در بند (پ) باید آگاهی و توجه مرتکب به اینکه کار نوعاً نسبت به مجنی-2تبصره 
.شودشود ثابت گردد و درصورت عدم اثبات، جنایت عمدي ثابت نمییا نظیر آن می

:شودجنایت در موارد زیر شبه عمدي محسوب می-291ماده 
قصد رفتاري را داشته لکن قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد علیههرگاه مرتکب نسبت به مجنی-الف

.گردد، نباشدو از مواردي که مشمول تعریف جنایات عمدي می
هرگاه مرتکب، جهل به موضوع داشته باشد مانند آنکه جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وي شیء یا -ب

.علیه وارد کند، سپس خالف آن معلوم گردد) این قانون است به مجنی302حیوان و یا افراد مشمول ماده (
نایت واقع شده مشمول تعریف جنایت هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر اینکه ج-پ

.عمدي نباشد
:شودمحض محسوب میجنایت در موارد زیر خطاي-292ماده 
.در حال خواب و بیهوشی و مانند آنها واقع شود-الف
.وسیله صغیر و مجنون ارتکاب یابدبه-ب
د ایراد فعل واقع شده بر او را، علیه را داشته باشد و نه قصجنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی-پ

.مانند آنکه تیري به قصد شکار رها کند و به فردي برخورد نماید
در مورد بندهاي (الف) و (پ) هرگاه مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگري -تبصره

.شودگردد، جنایت عمدي محسوب میمی
ایت عمدي گردد لکن نتیجه رفتار ارتکابی، بیشتر از مقصود وي واقع شود، هرگاه فردي مرتکب جن-293ماده 

چنانچه جنایت واقع شده، مشمول تعریف جنایات عمدي نشود، نسبت به جنایت کمتر، عمدي و نسبت به جنایت 
وت شود، مانند آنکه انگشت کسی را قطع کند و به سبب آن دست وي قطع شود و یا فبیشتر، شبه عمدي محسوب می

.کند که نسبت به قطع انگشت عمدي و نسبت به قطع دست و یا فوت شبه عمدي است
علیه و فرد مورد اگر کسی به علت اشتباه در هویت، مرتکب جنایتی بر دیگري شود در صورتی که مجنی-294ماده 

.شود) این قانون نباشند، جنایت عمدي محسوب می302نظر هر دو مشمول ماده (
رگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ه-295ماده 

ترك کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته است جنایت حاصل به او مستند 
اي که شیر دادن را برعهده مادر یا دایهشود و حسب مورد عمدي، شبه عمدي، یا خطاي محض است، مانند این کهمی

.گرفته است، کودك را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترك کند
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تداخل جنایات-فصل دوم

اگر کسی، عمداً جنایتی را بر عضو فردي وارد سازد و او به سبب سرایت جنایت فوت کند، چنانچه -296ماده 
شود، در غیر این صورت، قتل شبه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایات عمدي باشد، قتل عمدي محسوب می
.شودعمدي است و مرتکب عالوه بر قصاص عضو به پرداخت دیه نفس نیز محکوم می

علیه گردد، چنانچه اگر مرتکب با یک ضربه عمدي، موجب جنایتی بر عضو شود که منجر به قتل مجنی-297ماده
شود و به علت نقص عضو یا جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایات عمدي باشد، قتل عمدي محسوب می

.گرددجراحتی که سبب قتل شده است به قصاص یا دیه محکوم نمی
طور علیه شود، چنانچه همه آنها بهبا یک ضربه عمدي، موجب جنایات متعدد بر اعضاي مجنیاگر کسی-298ماده 

.شودمشترك موجب قتل او شود و قتل نیز مشمول تعریف جنایات عمدي باشد فقط به قصاص نفس محکوم می
و قتل نیز مشمول علیه شود هاي متعدد عمدي، موجب جنایات متعدد و قتل مجنیاگر کسی با ضربه-299ماده 

ها موجب قتل شود و برخی در وقوع قتل نقشی نداشته باشند، تعریف جنایات عمدي باشد، چنانچه برخی از جنایت
هایی که تأثیري در قتل نداشته است، مرتکب عالوه بر قصاص نفس، حسب مورد، به قصاص عضو یا دیه جنایت

پدید آید، در صورتی که ضربات به صورت متوالی وارد شده شود. لکن اگر قتل به وسیله مجموع جنایاتمحکوم می
باشد در حکم یک ضربه است. در غیر این صورت به قصاص یا دیه عضوي که جنایت بر آن، متصل به فوت نبوده 

.گردداست نیز محکوم می
تکابی به قسمت ) در مواردي که جنایت یا جنایات ار299) و (298)، (297)، (296احکام مقرر در مواد (-تبصره

علیه سرایت کند نیز جاري استبیشتري از همان عضو یا اعضاي دیگر مجنی.
شود و یا اگر به قتل منجر شود قتل، بر او به قتل منجر نمیعلیه به تصور اینکه جنایت وارده اگر مجنی-300ماده 

نماید و بعد از آن، جنایت واقع شده، به شود، قصاص کند یا گذشت یا مصالحه بر دیه یا غیر آن عمدي محسوب نمی
علیه منجر شود، هرگاه قتل مشمول تعریف جنایات عمدي باشد، قاتل به قصاص نفس سرایت کند و به فوت مجنی

شود و چنانچه عضو مرتکب، قصاص شده یا با او مصالحه شده باشد، ولی دم باید قبل از قصاص نفس محکوم می
المصالحه را به وي بپردازد؛ لکن اگر جنایت مشمول تعریف جنایات عمدي وجهنفس، دیه عضو قصاص شده یا 

شود. مفاد المصالحه أخذ شده، محکوم مینگردد، به پرداخت دیه نفس، بدون احتساب دیه عضو قصاص شده یا وجه
.جاري استاین ماده، در موردي که جنایت ارتکابی به قسمت بیشتري از همان عضوِ مورد جنایت سرایت کند نیز

شرایط عمومی قصاص-فصل سوم

علیه، عاقل علیه نباشد و مجنیشود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدري مجنیقصاص در صورتی ثابت می-301ماده 
.و در دین با مرتکب مساوي باشد

.علیه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتکب، مانع قصاص نیستچنانچه مجنی-تبصره
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علیه داراي یکی از حاالت زیر باشد، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه، محکوم ر صورتی که مجنید-302ماده 
:شودنمی
.مرتکب جرم حدي که مستوجب سلب حیات است-الف
که جنایت وارد شده، بیش از مجازات حدي او مرتکب جرم حدي که مستوجب قطع عضو است، مشروط بر این-ب

.مقدار اضافه بر حد، حسب مورد، داراي قصاص و یا دیه و تعزیر استنباشد، در غیر این صورت، 
.شودمستحق قصاص نفس یا عضو،  فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمی-پ
) این قانون جنایتی 156الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده (متجاوز و کسی که تجاوز او قریب-ت

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

اقدام در مورد بندهاي (الف)، (ب) و (پ) این ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر -1تبصره 
.شودمحکوم می» تعزیرات«در کتاب پنجم 

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

) این قانون 302علیه، حسب مورد در نفس یا عضو، مشمول ماده (هرگاه مرتکب، مدعی باشد که مجنی-303ماده 
یا وي با چنین اعتقادي، مرتکب جنایت بر او شده است این ادعا باید طبق موازین در دادگاه ثابت شود و دادگاه است 

است و نیز ثابت 302علیه مشمول ماده (موظف است نخست به ادعاي مذکور رسیدگی کند. اگر ثابت نشود که مجنی (
شود ولی اگر ثابت ست مرتکب به قصاص محکوم مینشود که مرتکب بر اساس چنین اعتقادي، مرتکب جنایت شده ا

نباشد مرتکب عالوه بر 302علیه نیز موضوع ماده (شود که به اشتباه با چنین اعتقادي، دست به جنایت زده و مجنی (
.شودمحکوم می» تعزیرات«پرداخت دیه به مجازات مقرر در کتاب پنجم 

.اص استجنایت عمدي نسبت به نابالغ، موجب قص-304ماده 
نیز » تعزیرات«مرتکب جنایت عمدي نسبت به مجنون عالوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در کتاب پنجم -305ماده 

.شودمحکوم می
جنایت عمدي بر جنین، هر چند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نیست. در این صورت مرتکب -306ماده 

.شودمحکوم می» تعزیرات«عالوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیري مقرر در کتاب پنجم 
ص یا مرگ او اگر جنینی زنده متولد شود و داراي قابلیت ادامه حیات باشد و جنایت قبل از تولد، منجر به نق-تبصره

.پس از تولد شود و یا نقص او بعد از تولد باقی بماند قصاص ثابت است
ارتکاب جنایت در حال مستی و عدم تعادل روانی در اثر مصرف مواد مخدر، روانگردان و مانند آنها، -307ماده 

االختیار بوده است لوبموجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود بر اثر مستی و عدم تعادل روانی، مرتکب به کلی مس
شود. لکن اگر ثابت محکوم می» تعزیرات«که در این صورت، عالوه بر دیه به مجازات تعزیري مقرر در کتاب پنجم 
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شود که مرتکب قبالً خود را براي چنین عملی مست کرده و یا علم داشته است که مستی و عدم تعادل روانی وي ولو 
.گرددشود، جنایت، عمدي محسوب میظیر آن از جانب او مینوعاً موجب ارتکاب آن جنایت یا ن

وسیله مقام قضایی، در بالغ یا عاقل بودن مرتکب، هنگام ارتکاب جنایت، اگر پس از تحقیق و بررسی به-308ماده 
نون علیه ادعاء کند که جنایت عمدي در حال بلوغ وي یا افاقه او از جدم یا مجنیتردید وجود داشته باشد و ولی

علیه باید براي ادعاي خود بینه اقامه دم یا مجنیسابقش انجام گرفته است لکن مرتکب خالف آن را ادعاء کند، ولی
کند. در صورت عدم اقامه بینه، قصاص منتفی است. اگر حالت سابق بر زمان جنایت، افاقه مرتکب بوده است، مرتکب 

دم یا تا قصاص ساقط شود؛ در غیر این  صورت با سوگند ولیباید جنون خود در حال ارتکاب جرم را اثبات کند
شودعلیه یا ولی او قصاص ثابت میمجنی.
علیه است، باید در دادگاه ثابت شود و در صورت این ادعاء که مرتکب، پدر یا یکی از اجداد پدري مجنی-309ماده 

.شودیه یا ولی او ثابت میعلدم یا مجنیعدم اثبات، حق قصاص، حسب مورد، با سوگند ولی
مسلمان، مرتکب جنایت عمدي بر مسلمان، ذمی، مستأمن یا معاهد شود، حق قصاص ثابت هرگاه غیر-310ماده 

هاي فکري نیست. اگر مسلمان، ذمی، مستأمن یا معاهد، بر ها و گرایشاست. در این امر، تفاوتی میان ادیان، فرقه
شود. در این صورت مرتکب به مجازات معاهد نیست جنایتی وارد کند، قصاص نمیغیرمسلمانی که ذمی، مستأمن و 

.شودمحکوم می» تعزیرات«تعزیري مقرر در کتاب پنجم 
غیرمسلمانانی که ذمی، مستأمن و معاهد نیستند و تابعیت ایران را دارند یا تابعیت کشورهاي خارجی را -1تبصره

.باشنداند، در حکم مستأمن میرد کشور شدهدارند و با رعایت قوانین ومقررات وا
علیه غیرمسلمان باشد و مرتکب پیش از اجراي قصاص، مسلمان شود، قصاص ساقط و عالوه بر اگر مجنی-2تبصره

.شود، محکوم می»تعزیرات«پرداخت دیه به مجازات تعزیري مقرر در کتاب پنجم 
علیه، هنگام ارتکاب جنایت، ام قضایی، در مسلمان بودن مجنیوسیله مقاگر پس از تحقیق و بررسی به-311ماده 

علیه ادعاء کند که جنایت عمدي در دم یا مجنیتردید وجود داشته و حالت او پیش از جنایت، عدم اسالم باشد و ولی
ادعاي حال اسالم او انجام شده است و مرتکب ادعاء کند که ارتکاب جنایت، پیش از اسالم آوردن وي بوده است،

علیه باید ثابت شود و در صورت عدم اثبات، قصاص منتفی است و مرتکب به پرداخت دیه و مجازات دم یا مجنیولی
شود. اگر حالت پیش از زمان جنایت، اسالم او بوده است، وقوع محکوم می» تعزیرات«تعزیري مقرر در کتاب پنجم 

شود تا قصاص ساقط گردد و در صورت عدم اثبات، حسب مورد با علیه باید اثبات جنایت در حالت عدم اسالم مجنی
علیه شود. حکم این ماده در صورتی که در مجنون بودن مجنیعلیه یا ولی او قصاص ثابت میدم یا مجنیسوگند ولی

.تردید وجود داشته باشد نیز جاري است

راه هاي اثبات جنایت-فصل چهارم

.شوداین قانون از طریق قسامه نیز ثابت می» کلیات«جنایات عالوه بر طرق مقرر در کتاب اول -312ماده 
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قسامه عبارت از سوگندهایی است که در صورت فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر و وجود لوث، -313ماده 
.کنداز خود اقامه میشاکی براي اثبات جنایت عمدي یا غیرعمدي یا خصوصیات آن و متهم براي دفع اتهام

لوث عبارت از وجود قرائن و اماراتی است که موجب ظن قاضی به ارتکاب جنایت یا نحوه ارتکاب از -314ماده 
.شودجانب متهم می

فقدان قرائن و امارات موجب ظن و صرف حضور فرد در محل وقوع جنایت، از مصادیق لوث محسوب -315ماده 
.گرددوگند، تبرئه میشود و او با اداي یک سنمی

مقام قضایی موظف است در صورت استناد به قسامه، قرائن و امارات موجب لوث را در حکم خود ذکر -316ماده 
.شود، مشمول این حکم استکند. مواردي که سوگند یا قسامه، توسط قاضی رد می

شود. اگر دلیلی ارائه شود، نوبت به در صورت حصول لوث، نخست از متهم، مطالبه دلیل بر نفی اتهام می-317ماده 
تواند اقامه قسامه کند یا از گردد. در غیر این صورت با ثبوت لوث، شاکی میرسد و متهم تبرئه میقسامه شاکی نمی

.متهم درخواست قسامه نماید
اگر شاکی اقامه قسامه نکند و از مطالبه قسامه از متهم نیز خودداري ورزد، متهم در جنایات عمدي، با -318ماده 

شود لکن حق اقامه قسامه یا مطالبه آن براي شاکی باقی تأمین مناسب و در جنایات غیرعمدي، بدون تأمین آزاد می
.ماندمی

شود تا اقامه قسامه نماید یا از ماه به شاکی فرصت داده میشود، حداکثر سهدر مواردي که تأمین گرفته می-تبصره
.شودمتهم مطالبه قسامه کند و پس از پایان مهلت از تأمین أخذ شده رفع اثر می

شود و اگر شاکی از متهم درخواست قسامه کند و وي حاضر به قسامه نشود به پرداخت دیه محکوم می-319ماده 
گردد و شاکی حق ندارد براي بار دیگر، با قسامه یا بینه، دعوي را علیه او تجدید کند. در میاگر اقامه قسامه کند، تبرئه 

.تواند قسامه را به شاکی رد نمایداین مورد متهم نمی
اقامه قسامه یا مطالبه آن از متهم، باید حسب مورد، توسط صاحب حق قصاص یا دیه، یا ولی یا وکیل آنها -320ماده 

وسیله متهم یا ولی او یا وکیل آنها صورت است اقامه قسامه براي برائت متهم که حسب مورد بهباشد. همچنین 
.وسیله افراد قابل توکیل نیستگیرد. اتیان سوگند بهمی

دم فوت کند هر یک از وارثان متوفی، بدون نیاز به توافق دیگر ورثه متوفی یا دیگر علیه یا ولیاگر مجنی-321ماده 
.م، حق مطالبه یا اقامه قسامه را دارندداولیاي
اگر برخی از ورثه، اصل اتهام یا برخی خصوصیات آن را از متهم نفی کنند، حق دیگران با وجود لوث، -322ماده 

.براي اقامه قسامه محفوظ است
اگر چند نفر، متهم به شرکت در یک جنایت باشند و لوث علیه همه آنان باشد، اقامه یک قسامه براي اثبات -323ماده 

.شرکت آنان در ارتکاب جنایت، کافی است و لزومی به اقامه قسامه براي هر یک نیست
بر شرکت در جنایت اگر شاکی ادعاء کند که تنها یک شخص معین از دو یا چند نفر، مجرم است و قسامه-324ماده 

تواند غیر از آن یک نفر را قصاص کند و چنانچه دیه قصاص شونده بیش از سهم دیه جنایت او اقامه شود، شاکی نمی
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باشد شریک یا شرکاي دیگر باید مازاد دیه مذکور را به قصاص شونده بپردازند. رجوع شاکی از اقرار به انفراد 
.تمرتکب، پس از اقامه قسامه مسموع نیس

اگر برخی از صاحبان حق قصاص یا دیه از متهم درخواست قسامه کنند، قسامه متهم فقط حق -325ماده 
کند و حق دیگران براي اثبات ادعایشان محفوظ است و اگر بتوانند موجب قصاص را اثبات کنندگان را ساقط میمطالبه

.رد به خود آنها یا به مرتکب بپردازندکنند، باید پیش از استیفاي قصاص، سهم دیه گروه اول را حسب مو
اگر شاکی علی رغم حصول لوث علیه متهم اقامه قسامه نکند و از او مطالبه قسامه کند و متهم درباره اصل -326ماده 

تواند از وي مطالبه اتیان سوگند بر عدم علم نماید. اگر متهم جنایت یا خصوصیات آن، ادعاي عدم علم کند، شاکی می
شود و اگر سوگند متهم فقط بر علم به اصل جنایت سوگند یاد کند، دعوي متوقف و وي بدون تأمین آزاد میبر عدم 

گردد لکن اگر متهم از سوگند عدم علم به خصوصیات جنایت باشد، دعوي فقط در مورد آن خصوصیات متوقف می
شود و شاکی حق م به عدم علم رد میخوردن خودداري ورزد و شاکی بر علم داشتن او سوگند یاد کند، ادعاي مته

دارد از متهم اقامه قسامه را درخواست نماید. در این صورت اگر متهم اقامه قسامه نکند به پرداخت دیه محکوم 
.شودمی

درصورتی که شاکی متعدد باشد، اقامه یک قسامه براي همه آنان کافی است لکن در صورت تعدد متهمان، -327ماده 
.یک، اقامه قسامه مستقل الزم استبراي برائت هر

.تواند به نفع متهم دیگر، در قسامه شرکت کنددر صورت تعدد متهمان، هریک از آنها می-328ماده 
شود و اثبات خصوصیات قسامه فقط نسبت به مقداري که لوث حاصل شده است، موجب اثبات می-329ماده 

ت و شرکت در ارتکاب جنایت یا انفراد در آن نیازمند حصول لوث جنایت از قبیل عمد، شبه عمد، خطا، مقدار جنای
.در این خصوصیات است

اگر نسبت به خصوصیات جنایت لوث حاصل نشود یا سوگندخورندگان، بر آن خصوصیات سوگند یاد -330ماده 
.گیردتعلق میشود و دیهنکنند و فقط بر انتساب جنایت به مرتکب سوگند بخورند، اصل ارتکاب جنایت اثبات می

لوث ات شود، خصوصیات آن در صورت حصولچنانچه اصل ارتکاب جنایت، با دلیلی به جز قسامه اثب-331ماده 
وسیله قسامه قابل اثبات است مانند آنکه یکی از دو شاهد عادل، به اصل قتل و دیگري به قتل در هر یک از آنها به

شود و در صورت لوث، عمدي بودن قتل با اقامه بینه اثبات میعمدي شهادت دهد که در این صورت اصل قتل با 
.گرددقسامه ثابت می

علیه یا اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد حاصل شود، پس از تعیین مرتکب به  وسیله مجنی-332ماده 
.شوددم و اقامه قسامه علیه او، وقوع جنایت اثبات میولی

و یا چند نفر به شکل مردد ثابت باشد و قسامه به همین گونه علیه آنان اقامه شود، جنایت اگر لوث علیه د-333ماده 
خواهد که بر برائت خود سوگند بخورند. شود و قاضی از آنان میبر عهده یکی از چند نفر، به صورت مردد اثبات می

و برخی نکنند، دیه بر ممتنعان ثابت اگر همگی از سوگند خوردن خودداري ورزند یا برخی از آنان سوگند یاد کنند 
شود. اگر همه آنان بر برائت خود شود. اگر ممتنعان متعدد باشند، پرداخت دیه به نسبت مساوي میان آنان تقسیم میمی
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شود و در غیر قتل، دیه به نسبت مساوي میان آنان المال پرداخت میسوگند یاد کنند، درخصوص قتل، دیه از بیت
.گرددتقسیم می

اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد ثابت باشد، چنانچه شاکی از آنان درخواست اقامه قسامه کند -334ماده 
هر یک از آنان باید اقامه قسامه کند. در صورت خودداري همه یا برخی از آنان از اقامه قسامه، پرداخت دیه بر ممتنع 

شود. اگر همگی اقامه دیه به نسبت مساوي میان آنان تقسیم میشود و درصورت تعدد ممتنعان، پرداخت ثابت می
.گرددالمال پرداخت میقسامه کنند، در قتل، دیه از بیت

چنانچه لوث تنها علیه برخی از افراد حاصل شود و شاکی علیه افراد بیشتري ادعاي مشارکت در ارتکاب -335ماده 
شود مانند جنایت را نماید، با قسامه، جنایت به مقدار ادعاي مدعی، درموردي که لوث حاصل شده است اثبات می

علیه مشارکت دو نفر از آنان باشد، پس از دم مدعی مشارکت سه مرد در قتل عمدي مردي باشد و لوث فقط آنکه ولی
دم بخواهد هر دو نفر را اقامه قسامه علیه آن دو نفر، حق قصاص علیه آن دو به مقدار سهمشان ثابت است. اگر ولی

.سوم دیه را به هر یک از قصاص شوندگان بپردازدقصاص کند، باید به سبب اقرار خود به اشتراك سه مرد، دو
رجوع شاکی از اقرار به شرکت افراد بیشتر پذیرفته نیست مگر اینکه از ابتداء، شرکت افراد بیشتر را به نحو -تبصره

تردید ذکر کرده باشد و کسانی که در قسامه اتیان سوگند کرده اند نیز شرکت افراد دیگر را در ارتکاب جنایت نفی 
.باشندکرده و بر ارتکاب قتل توسط افراد کمتر سوگند یاد کرده

نصاب قسامه براي اثبات قتل عمدي، سوگند پنجاه مرد از خویشاوندان و بستگان مدعی است. با تکرار -336ماده 
.شودسوگند قتل ثابت نمی

.شودسوگند شاکی، خواه مرد باشد خواه زن، جزء نصاب محسوب می-337ماده 
ند، متهم باید براي برائت خود، اقامه قسامه نماید که در صورتی که شاکی از متهم درخواست اقامه قسامه ک-338ماده 

در این صورت، باید حسب مورد به مقدار نصاب مقرر، اداءکننده سوگند داشته باشد. اگر تعداد آنان کمتر از نصاب 
اه شود و با نداشتن اداءکننده سوگند، خود متهم، خوباشد، سوگندها تا تحقق نصاب، توسط آنان یا خود او تکرار می

.شودنماید و تبرئه میمرد باشد خواه زن، همه سوگندها را تکرار می
این قانون که براي اتیان سوگند ذکر شده است رعایت » کلیات«درقسامه، همه شرایط مقرر در کتاب اول -339ماده 

.شودمی
کند، چه بر آن سوگند یاد میالزم نیست اداءکننده سوگند، شاهد ارتکاب جنایت بوده باشد و علم وي به آن-340ماده 

کافی است. همچنین الزم نیست قاضی، منشأ علم اداءکننده سوگند را بداند و ادعاي علم از سوي اداکننده سوگند، تا 
دلیل معتبري برخالف آن نباشد، معتبر است. در هر صورت تحقیق و بررسی مقام قضایی از اداءکننده سوگند بالمانع 

.است
خورد، تمال آن باشد که اداءکننده سوگند، بدون علم و بر اساس ظن و گمان یا با تبانی سوگند میاگر اح-341ماده 

.بررسی موضوع است. اگر پس از بررسی، امور یاد شده احراز نشود، سوگند وي معتبر استمقام قضایی موظف به 
.الزم است اداءکنندگان سوگند از کسانی باشند که احتمال اطالع آنان بر وقوع جنایت، موجه باشد-342ماده 
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تواند پیش از اجراي قسامه، مجازات قانونی و مکافات اخروي سوگند دروغ و عدم جواز توریه قاضی می-343ماده 
.در آن را براي اداکنندگان سوگند بیان کند

ه قسامه و پیش از صدور حکم، دلیل معتبري بر خالف قسامه یافت شود و یا فقدان شرایط اگر پس از اقام-344ماده 
.شود و چنانچه بعد از صدور حکم باشد موضوع از موارد اعاده دادرسی استقسامه اثبات گردد، قسامه باطل می

.ا علیه متهم تجدید کندتواند با بینه یا قسامه، دعوي رپس از اقامه قسامه توسط متهم، شاکی نمی-345ماده 
اگر پس از صدور حکم، بطالن همه یا برخی از سوگندها ثابت شود مانند آنکه برخی از اداءکنندگان -346ماده 

سوگند، از سوگندشان عدول کنند یا دروغ بودن سوگند یا از روي علم نبودن سوگند، براي دادگاه صادرکننده حکم 
.سی استثابت شود، مورد از جهات اعاده دادر

صاحب حق قصاص-فصل پنجم

تواند به طور مجانی یا با صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی یا اجراي حکم می-347ماده 
.مصالحه، در برابر حق یا مال گذشت کند

.رسدحق قصاص، به شرح مندرج در این قانون به ارث می-348ماده 
علیه، مرتکب را قصاص کند و در صورتی که اقدام به قتل مرتکب ش از فوت مجنیتواند پیدم نمیولی-349ماده 

این صورت به تعزیر مقرر علیه نشود مستحق قصاص است، در غیرنماید، چنانچه جنایت در نهایت سبب فوت مجنی
قانون است که در ) این302دم اعتقاد دارد مرتکب مشمول ماده (شود؛ مگر در موردي که ولیدر قانون، محکوم می

.این صورت، مستحق قصاص نیست
ت.از آنان به طور جداگانه ثابت اسدم، حق قصاص براي هر یکدر صورت تعدد اولیاي-350ماده 
.جز زوج یا زوجه او که حق قصاص ندارددم، همان ورثه مقتول است بهولی-351ماده 
اگر حق قصاص، به هر علت، تبدیل به دیه شود یا به مال یا حقی مصالحه شود، همسر مقتول نیز از آن -352ماده 

دم، خواهان قصاص و برخی خواهان دیه باشند، همسر مقتول، از سهم دیه کسانی که برد. اگر برخی از اولیايارث می
.بردباشند، ارث میخواهان دیه می

.علیه باشدرسد حتی اگر همسر مجنیص فوت کند، حق قصاص به ورثه او میهرگاه صاحب حق قصا-353ماده 
دم یا برخی از آنان، صغیر یا مجنون باشند، ولی آنان با رعایت مصلحتشان علیه یا همه اولیاياگر مجنی-354ماده 

دم، بماند. اگر برخی از اولیايتواند تا زمان بلوغ یا افاقه آنان منتظر حق قصاص، مصالحه و گذشت دارد و همچنین می
صغیر یا مجنون توانند مرتکب را قصاص کنند لکن در صورتی که ولیکبیر و عاقل و خواهان قصاص باشند، می

علیه خود از سوي آنها باشد باید مطابق خواست او عمل کنند. مفاد این ماده، در خواهان اداء یا تأمین سهم دیه مولی
شود نیز جاري است. این حکم در دم به ورثه آنان منتقل میعلیه یا ولیعلت مرگ مجنیمواردي که حق قصاص به 

.االجراء شدن این قانون واقع شده است نیز جاري استمورد جنایاتی که پیش از الزم
.شود که زنده متولد شوددم محسوب می) این قانون، جنین در صورتی ولی354در مورد ماده (-355ماده 
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دمی که صغیر یا مجنون است ولی نداشته باشد و یا ولی او شناخته نشود و علیه یا ولیاگر مقتول یا مجنی-356ماده 
یا به او دسترسی نباشد، ولی او، مقام رهبري است و رئیس قوه قضاییه با استیذان از مقام رهبري و در صورت موافقت 

.کندیهاي مربوط تفویض مایشان، اختیار آن را به دادستان
آید و حق قصاص و دیه ندارد دم به شمار نمیاگر مرتکب یا شریک در جنایت عمدي، از ورثه باشد، ولی-357ماده 

.بردو حق قصاص را نیز به ارث نمی
دم، صغیر یا مجنون باشد و ولی او، مرتکب جنایت عمدي شود یا شریک در آن علیه یا ولیاگر مجنی-358ماده 

.ورد، والیت نداردباشد، در این م
تواند دم، تنها میعلیه یا ولیقصاص، اگر قصاص مشروط به رد فاضل دیه نباشد، مجنیدر موارد ثبوت حق-359ماده 

.قصاص یا گذشت نماید و اگر خواهان دیه باشد، نیاز به مصالحه با مرتکب و رضایت او دارد
قصاص، شونده است، صاحب حقفاضل دیه به قصاصدر مواردي که اجراي قصاص، مستلزم پرداخت -360ماده

.میان قصاص با رد فاضل دیه و گرفتن دیه مقرر در قانون ولو بدون رضایت مرتکب مخیر است
المصالحه یا امر دیگري قصاص را مشروط به پرداخت وجهدم، گذشت و اسقاط حقعلیه یا ولیاگر مجنی-361ماده 

.او باقی استقصاص تا حصول شرط، برايکند، حق
المصالحه یا انجام دادن اگر پس از مصالحه یا گذشت مشروط، مرتکب حاضر یا قادر به پرداخت وجه-362ماده 

شود قصاص محفوظ است و پرونده براي بررسی به همان دادگاه ارجاع میتعهد خود نباشد یا شرط محقق نشود، حق
.مگر مصالحه شامل فرض انجام ندادن تعهد نیز باشد

.قصاص استگذشت یا مصالحه، پیش از صدور حکم یا پس از آن، موجب سقوط حق-363ماده 
دم، پس از گذشت، مرتکب را قصاص کند، مستحق علیه یا ولیرجوع از گذشت پذیرفته نیست. اگر مجنی-364ماده 

.قصاص است
قصاص ع جنایت و پیش از فوت، از حقتواند پس از وقودر قتل و سایر جنایات عمدي، مجنی ٌعلیه می-365ماده 

یا دیه پس از فوت او، حسب مورد، مطالبه قصاصتوانند دم و وارثان  نمیگذشت کرده یا مصالحه نماید و اولیاي
.شودمحکوم می» تعزیرات«کنند، لکن مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم 

که دو ثابت باشد، لکن مقتول هر قاتلی مردد باشد مانند اینهاي عمد ازجانب دو یا چند نفر اگر وقوع قتل-366ماده 
نفر، توسط دو نفر به قتل رسیده باشند و اثبات نشود که هر کدام به دست کدام قاتل کشته شده است، اگر اولیاي هر 

شوند و اگر اولیاي یکی از دو مقتول، به هر سبب، دو مقتول، خواهان قصاص باشند، هر دو قاتل قصاص می
قصاص نداشته باشند یا آن را ساقط کنند، حق قصاص اولیاي مقتول دیگر نیز به سبب مشخص نبودن قاتل، به دیه قح

.شودتبدیل می
علیهم هاي وارده بر مجنیکه جنایتمفاد این ماده، در جنایت عمدي بر عضو نیز جاري است مشروط بر آن-تبصره

هاي دیگري متفاوت باشد، امکان قصاص علیهم با جنایتر یک از مجنیهاي وارده بر هیکسان باشد لکن اگر جنایت
شودعلیهم خواهان قصاص باشند نیز منتفی است و به دیه تبدیل میحتی در فرضی که همه مجنی.
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ه، علیه از نظر دیعلیه، خواهان قصاص باشند و دو مجنی) این قانون، اگر اولیاي هر دو مجنی366در ماده (-367ماده 
علیهم باشد، مانند اینکه هر دو قاتل، مرد باشند و یکی از دو مقتول، زن یکسان نباشند و دیه مرتکبان بیش از دیه مجنی

باشد، خواهان قصاص از سوي زن باید نصف دیه کامل را بپردازد که در این صورت، به سبب مشخص نبودن مرتکب 
.شودمساوي تقسیم میقتل زن، فاضل دیه مذکور میان مرتکبان به نسبت 

.شوددیه موضوع این ماده طبق این قانون و قبل از قصاص به مستحق پرداخت می-تبصره

شرکت در جنایت-فصل ششم

ها موجب قتل او شود فقط علیه وارد کنند و تنها برخی از آسیبهایی را بر مجنیاي، آسیباگر عده-368ماده 
باشند و دیگران حسب مورد، به قصاص عضو یا پرداخت دیه محکوم قتل میها، شریک در واردکنندگان این آسیب

.شوندمی
تواند نسبت به هر یک از شرکا حسب مورد عمدي، شبه عمدي یا خطاي قتل یا هرجنایت دیگر، می-369ماده 

.محض باشد
شرایط معتبر در قصاص یا قصاص بر بعضی از شرکا، به هر دلیل، مانند فقدان شرطی ازثابت نبودن حق-370ماده 

.قصاص بر دیگر شرکا نیست و هریک از شرکا حکم خود را دارندعمدي بودن جنایت نسبت به او، مانع از حقغیر
هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگري او را به قتل برساند قاتل همان نفردوم است -371ماده 

.شودگردید و اولی فقط به قصاص عضو محکوم میمرگ میاگرچه آسیب سابق به تنهایی موجب
اي که وي را در حکم مرده قرار دهد و تنها آخرین رمق هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند به گونه-372ماده 

شود اول قصاص میحیات در او باقی بماند و در این حال دیگري با انجام رفتاري به حیات غیرمستقر او پایان دهد نفر
) این قانون در مورد جنایات 371گردد. حکم این ماده و ماده (رو نفردوم به مجازات جنایت بر میت محکوم می

.غیرعمدي نیز جاري است
تواند یکی از شرکا در جنایت دم میعلیه یا ولیدر موارد شرکت در جنایت عمدي، حسب مورد، مجنی-373ماده 

بالفاصله سهم خود از دیه را به قصاص شونده بپردازند و یا اینکه همه شرکا یا عمدي را قصاص کند و دیگران باید 
که دیه مازاد بر جنایت پدید آمده را پیش از قصاص، به قصاص بیش از یکی از آنان را قصاص کند، مشروط بر این

یز باید سهم خود از شود نشوندگان بپردازد. اگر قصاص شوندگان همه شرکا نباشند، هر یک از شرکا که قصاص نمی
.دیه جنایت را به نسبت تعداد شرکا بپردازد

دم، خواهان قصاص برخی از شرکا باشد و از حق خود نسبت به برخی دیگر مجانی علیه یا ولیاگر مجنی-تبصره
از شوندگان بیش از سهم جنایتشان باشد، باید پیشگذشت کند یا با آنان مصالحه نماید، در صورتی که دیه قصاص

.قصاص، مازاد دیه آنان را به قصاص شوندگان بپردازد
هرگاه دیه جنایت، بیش از دیه مقابل آن جنایت در مرتکب باشد مانند اینکه زنی، مردي را یا غیرمسلمانی، -374ماده 

قصاص افزون بر مسلمانی را عمداً به قتل برساند یا دست وي را قطع کند، اگر مرتکب یک نفر باشد، صاحب حق
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تواند پس از پرداخت قصاص میقصاص، حق گرفتن فاضل دیه را ندارد و اگر مرتکبان متعدد باشند، صاحب حق
تواند به اندازه دیه جنایت، از شوندگان بر دیه جنایت به آنان، همگی را قصاص کند. همچنین میمازاد دیه قصاص

شوند، سهم دیه خود از ر این صورت، شرکایی که قصاص نمیشرکا در جنایت، قصاص کند و چیزي نپردازد، که د
اش کمتر از تواند یکی از آنان را که دیهقصاص میپردازند. افزون بر این، صاحب حقشوندگان میجنایت را به قصاص

تواند بیش از این قصاص نمیدیه جنایت است، قصاص کند و فاضل دیه را از دیگر شرکا بگیرد لکن صاحب حق
قصاص ار را از هریک مطالبه کند، مگر در صورتی که برمقدار بیشتر مصالحه نماید. همچنین اگر صاحب حقمقد

خواهان قصاص همه آنان که دیه مجموعشان بیش از دیه جنایت است باشد، نخست باید فاضل دیه قصاص شونده 
.نسبت به سهمش از جنایت را به او بپردازد و سپس قصاص نماید

کراه در جنایتا-فصل هفتم

.گرددکننده، به حبس ابد محکوم میشود و اکراهاکراه در قتل مجوز قتل نیست و مرتکب، قصاص می-375ماده 
.کننده محکوم به قصاص استشونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد فقط اکراهاگر اکراه-1تبصره 
.شودکننده به حبس ابد محکوم میپردازد و اکراهرا میشونده طفل ممیز باشد عاقله او دیه مقتولاگر اکراه-2تبصره 

دم کننده و حق اولیايکننده مشروط به وجود شرایط عمومی قصاص در اکراهمجازات حبس ابد براي اکراه-376ماده 
در کننده به هر علت به حبس ابد محکوم نشود، به مجازات معاون باشد و قابل گذشت و مصالحه است. اگر اکراهمی

.شودقتل محکوم می
.کننده استاکراه در جنایت بر عضو موجب قصاص اکراه-377ماده 
ادعاي اکراه برجنایت بر عضو باید دردادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات با سوگند صاحب -378ماده 

.شودقصاص، مباشر قصاص میحق
شونده گردد، جنایت عمدي است و جب جنایت بر اکراههرگاه کسی دیگري را به رفتاري اکراه کند که مو-379ماده 
کننده قصد جنایت بر او را نداشته و آگاهی و توجه به اینکه این اکراه نوعاً موجب شود مگر اکراهکننده قصاص میاکراه

حکوم کننده به پرداخت دیه معمدي است و اکراهشود نیز نداشته باشد که در این صورت جنایت شبهجنایت بر او می
.شودمی

کننده اگر شخصی براي دفاع و رهایی از اکراه با رعایت شرایط مقرر در دفاع مشروع، مرتکب قتل اکراه-380ماده 
.شود یا آسیبی به او وارد کند، قصاص، دیه و تعزیر ندارد

قصاص نفس-بخش دوم
مقرر در قانون، قصاص و در غیر این  دم و وجود سایر شرایط مجازات قتل عمدي در صورت تقاضاي ولی-381ماده 

.گرددصورت مطابق مواد دیگر قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می
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دم باید قصاص ثابت است لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولیهرگاه زن مسلمانی عمداً کشته شود، حق-382ماده 
یرمسلمان باشد، بدون پرداخت چیزي قصاص پیش از قصاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غ

.التفاوت دیه آنها الزم استشود. در قصاص مرد غیرمسلمان به سبب قتل زن غیرمسلمان، پرداخت مابهمی
توانند به تنهایی و بدون دم هر یک از مقتوالن میاگر یک نفر، دو یا چند نفر را عمداً به قتل برساند، اولیاي-383ماده 

.اولیاي مقتوالن دیگر و بدون پرداخت سهمی از دیه به آنان اقدام به قصاص کنندگرفتن رضایت
دم همه مقتوالن، خواهان قصاص باشند، قاتل اگر یک نفر، دو یا چند نفر را عمداً به قتل برساند و اولیاي-384ماده 

دم مقتول واهان قصاص باشند و اولیايدم برخی از مقتوالن، خشود. اگر اولیاياي بپردازد، قصاص میکه دیهبدون این
یا مقتوالن دیگر، خواهان دیه باشند، درصورت موافقت قاتل به پرداخت دیه به آنان در مقابل گذشت از حق 

.شود و بدون موافقت قاتل، حق أخذ دیه از او و یا اموالش را ندارندقصاصشان، دیه آنان از اموال قاتل پرداخت می
واقع شده الحجه) یا در حرم مکه مکرمهالقعده و ذيهاي حرام (محرم، رجب، ذياگر قتل در یکی از ماه-385ماده 

دم به قاتل باشد یا قاتل در زمان یا مکان مذکور، قصاص گردد و قصاص مستلزم پرداخت فاضل دیه از سوي ولی
شود، لکن اگر قتل در پردازد تغلیظ نمیولیاء میدم به دیگر ااي که ولیشود. همچنین دیهباشد، فاضل دیه تغلیظ نمی

شونده یا اي که شرکاي قاتل، به علت سهمشان از جنایت، حسب مورد به قصاصزمان یا مکان مذکور باشد، دیه
.شودپردازند، تغلیظ میدم و یا به هر دو آنان میولی

قصاص عضو-بخش سوم

موجب قصاص عضو-فصل اول

علیه یا ولی او و وجود سایر شرایط مقرر در مجازات جنایت عمدي بر عضو در صورت تقاضاي مجنی-386ماده 
.گرددقانون، قصاص و در غیر این  صورت مطابق قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می

.فع استهاي وارد بر مناجنایت بر عضو عبارت از هر آسیب کمتر از قتل مانند قطع عضو، جرح و صدمه-387ماده 
کند، به قصاص زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسیبی که به زن وارد می-388ماده 

شود لکن اگر دیه جنایت وارد بر زن ، مساوي یا بیش از ثلث دیه کامل باشد، قصاص پس از پرداخت محکوم می
زن غیرمسلمان و مرتکب علیه مجنیر صورتی که شود. حکم مذکور دنصف دیه عضو مورد قصاص به مرد، اجراء می

، زن مسلمان و مرتکب، مرد غیرمسلمان باشد، مرتکب بدون علیهمجنیباشد نیز جاري است. ولی اگر مرد غیرمسلمان 
.شودپرداخت نصف دیه، قصاص می

قصاص براي د، حقهاي متعددي در یک یا چند عضو به وجود آیاگر به علت یک یا چند ضربه، جنایت-389ماده 
علیه می تواند درباره بعضی با مرتکب مصالحه نماید، نسبت به بعضی هر جنایت، به طور جداگانه ثابت است و مجنی

.دیگر گذشت و بعضی را قصاص کند
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علیه می تواند با رضایت مرتکب قسمتی از جنایت را اگر جنایت بر عضو، داراي مراتب باشد، مجنی-390ماده 
کند مانند آنکه در جراحت موضحه به متالحمه و در قطع دست از آرنج به قطع دست از مچ بسنده و از قصاص 

.قصاص قسمت دیگر گذشت یا مصالحه نماید
هرگاه کسی جنایت عمدي بر اعضاي متعدد یک نفر وارد کند و امکان قصاص همه آنها نباشد مانند اینکه -391ماده 

هایی که قصاص آن و خود یک دست بیشتر نداشته باشد، مرتکب در مقابل جنایتهر دو دست یک نفر را قطع کند
محکوم » تعزیرات«شود و براي دیگر جنایات، به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم امکان دارد، قصاص می

.شودمی
نها باشد، قصاص هرگاه کسی جنایت عمدي بر اعضاي چند نفر وارد کند، اگر امکان قصاص همه آ-392ماده 

علیه اول که جنایت بر او پیش از دیگري واقع شده است، شود و اگر امکان قصاص براي همه جنایات نباشد مجنیمی
در استیفاي قصاص مقدم است و در صورت انجام قصاص، مرتکب براي جنایاتی که محلی براي قصاص آن نیست 

شود. اگر وقوع دو جنایت، در یک زمان باشد، محکوم می» راتتعزی«به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم 
هایی که استیفاي قصاص، براي دیگر جنایتتوانند مبادرت به قصاص کنند و پس ازعلیه میهریک از دو مجنی

شود. در صورتی که محکوم می» تعزیرات«قصاص ممکن نیست، مرتکب به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم 
تواند علیه دوم باقی باشد لکن کمتر از عضو مورد جنایت از او باشد، میقصاص اول، محل قصاص براي مجنیپس از

التفاوت را دیه بگیرد مانند اینکه مرتکب، نخست انگشت دست راست کسی و مقدار موجود را قصاص کند و مابه
علیه اول در اجراي قصاص مقدم است یآنگاه دست راست شخص دیگري را قطع کرده باشد که در این صورت، مجن

تواند دست راست مرتکب را قصاص کند و دیه انگشت خود را نیز از او علیه دوم میو با اجراي قصاص او، مجنی
.بگیرد

شرایط قصاص عضو-فصل دوم

شود، ن میدر قصاص عضو، عالوه بر شرایط عمومی  قصاص، شرایط زیر با تفصیلی که در این قانون بیا-393ماده 
:باید رعایت شود

.محل عضو مورد قصاص، با مورد جنایت یکی باشد-الف
.قصاص با مقدار جنایت، مساوي باشد-ب
.خوف تلف مرتکب یا صدمه بر عضو دیگر نباشد-پ
.قصاص عضو سالم، در مقابل عضو ناسالم نباشد-ت
.قصاص عضو اصلی، در مقابل عضو غیراصلی نباشد-ث
.قصاص عضو کامل در مقابل عضو ناقص نباشد-ج

درصورتی که مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پاي او -تبصره
.شودقصاص می
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رعایت تساوي مقدار طول و عرض، در قصاص جراحات الزم است لکن اگر طول عضو مورد قصاص، -394ماده 
علیه باشد، قصاص نباید به عضو دیگر سرایت کند و نسبت به مازاد جنایت، دیده در مجنیکمتر از طول عضو آسیب 

.شود لکن میزان در عمق جنایت، صدق عنوان جنایت وارده استدیه گرفته می
تواند علیه میعضو مرتکب، ناسالم یا ناقص باشد، مجنیاگر عضو مورد جنایت، سالم یا کامل باشد و-395ماده 

.کند یا با رضایت مرتکب، دیه بگیردقصاص 
عضو ناسالم، عضوي است که منفعت اصلی آن از بین رفته باشد مانند عضو فلج و در غیراین صورت، عضو -تبصره

.شود، هر چند داراي ضعف یا بیماري باشدسالم محسوب می
.شودعضو قوي و صحیح، در برابر عضو ضعیف و معیوب غیرفلج، قصاص می-396ماده 
شود شود لکن عضو ناقص، در برابر عضو کامل قصاص میعضو کامل، در برابر عضو ناقص قصاص نمی-397ماده 

.التفاوت دیه را بپردازدکه در این صورت، مرتکب باید مابه
عضو ناقص، عضوي است که فاقد بخشی از اجزاء باشد مانند دستی که فاقد یک یا چند انگشت یا فاقد -تبصره

.یک یا چند انگشت استبخشی از
اگر عضو مورد جنایت و عضو مورد قصاص، هر دو ناقص یا ناسالم باشند، فقط در صورتی که نقصان و -398ماده 

.قصاص ثابت استعضو مورد جنایت باشد، حقعدم سالمت درعضو مورد قصاص، مساوي یا بیشتر از
زائد مشابه نداشته باشد، به پرداخت ارش محکوم اگر عضو مورد جنایت، زائد باشد و مرتکب، عضو-399ماده 

.شودمی
اگر رعایت تساوي در طول و عرض و عمق جنایت، ممکن نباشد و قصاص به مقدار کمتر ممکن باشد -400ماده 
را التفاوت را ارش مطالبه نماید و یا با رضایت جانی دیه جنایتتواند به قصاص کمتر، اکتفاء کند و مابهعلیه میمجنی
.بگیرد
در جنایت مأمومه، دامغه، جائفه، هاشمه، منقّله، شکستگی استخوان و صدماتی که موجب تغییر رنگ -401ماده 

شود، قصاص ساقط است و مرتکب عالوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در کتاب پنجم پوست یا ورم بدن می
ي که خطر تجاوز در قصاص عضو یا منافع وجود داشته شود. حکم مذکور در هر مورد دیگرنیز محکوم می» تعزیرات«

.باشد نیز جاري است
شود، گرچه مرتکب بیش از یک چشم اگر شخصی یک چشم کسی را درآورد یا کور کند، قصاص می-402ماده 

.شود. این حکم در مورد همه اعضاي زوج بدن جاري استنداشته باشد و دیه اي به وي پرداخت نمی
ر شخصی که داراي دو چشم است، چشم کسی را که فقط یک چشم دارد، درآورد یا آن را کور کند، اگ-403ماده 
تواند یک چشم مرتکب را قصاص کند و نصف دیه کامل را هم دریافت دارد یا از قصاص یک چشم علیه میمجنی

اثر قصاص یا جنایتی که علیه یک چشم خود را قبالً درمرتکب منصرف شود و دیه کامل بگیرد مگر اینکه مجنی
تواند یک چشم مرتکب را قصاص کند و یا استحقاق دیه آن را داشته است، از دست داده باشد، که در این صورت می

.با رضایت مرتکب، نصف دیه کامل را دریافت نماید
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اگر شخصی بدون آسیب رساندن به حدقه چشم دیگري، بینایی آن را از بین ببرد، فقط بینایی چشم -404ماده 
شود و شود. چنانچه بدون آسیب به حدقه چشم مرتکب، قصاص ممکن نباشد، تبدیل به دیه میمرتکب، قصاص می

.شودمرتکب به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در قانون محکوم می
.شودهایی که از لحاظ دید و یا شکل، متعارف نیستند، قصاص می، در برابر چشمچشم سالم-405ماده 
شود لکن پلک چشم بینا در برابر پلک چشم نابینا پلک داراي مژه، در برابر پلک بدون مژه قطع نمی-406ماده 

.شودقصاص می
ویایی شود، دو جنایت محسوب قطع الله گوش که موجب زوال شنوایی یا قطع بینی که موجب زوال ب-407ماده 

.شودمی
.قطع بینی یا گوش، موجب قصاص است گرچه حسب مورد حس بویایی و شنوایی نداشته باشند-408ماده 
.قطع زبان یا لب، موجب قصاص است و باید مقدار و محل آنها رعایت شود-409ماده 
شود لکن زبان ص ساقط است و دیه گرفته میاگر شخص گویا، زبان کسی را که الل است قطع کند، قصا-410ماده 

شود و زبان داراي حس چشایی در برابر زبان کسی که الل است، در برابر زبان الل دیگري و زبان گویا قصاص می
.شودبدون حس چشایی قصاص می

ر آنکه الل شود مگزبان گویا در برابر زبان کودکی که هنوز به حد سخن گفتن نرسیده است، قصاص می-411ماده 
.بودن کودك ثابت شود

شود و در قصاص آن، رعایت تساوي در اگر کسی دندان دیگري را بشکند یا بکند به قصاص محکوم می-412ماده 
.محل دندان، الزم است

اگر دندان کسی توسط دیگري کنده شود، چنانچه تا زمان قصاص، دندان سالمی به جاي آن بروید، -413ماده 
علیه بدون و ارش جراحت و مدتی که مجنی» تعزیرات«شود و به تعزیر مقرر در کتاب پنجم مرتکب قصاص نمی

هاي مذکور، به پرداخت ومیتشود. اگر دندان جدید معیوب باشد، مرتکب افزون بر محکدندان بوده است محکوم می
علیه کودك باشد، صدور حکم به مدت متعارف براي روییدن دندان به تأخیر شود. اگر مجنیارش عیب نیز محکوم می

علیه دراین مدت فوت کند، مرتکب افزون شود. اگر مجنیصدم دیه پرداخت میافتد و در صورت رویش دندان یکمی
.شودیه محکوم میبر تعزیر مذکور، به پرداخت د

علیه بین قصاص دندان شیري و تأخیر علیه غیرشیري باشد، مجنیاگر دندان مرتکب، شیري و دندان مجنی-414ماده 
.قصاص تا رویش دندان غیرشیري در مرتکب، مختار است

نیست و اگر علیه مجنیپس از اجراي قصاص یا گرفتن دیه بروید، چیزي بر عهده علیه مجنیاگر دندان -415ماده 
.شودگرفتن دیه به جهت عدم امکان قصاص بوده باشد دیه نیز بازگردانده نمی

.قصاص دوباره آن را نداردعلیه حقاگر دندان مرتکب، پس از اجراي قصاص بروید، مجنی-416ماده 
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اجراي قصاص-بخش چهارم

مواد عمومی-فصل اول

.در اجراي قصاص، اذن مقام رهبري یا نماینده او الزم است-417ماده 
استیذان از مقام رهبري در اجراي قصاص، براي نظارت بر صحت اجراء و رعایت حقوق صاحب -418ماده 

قصاص و اطراف دیگر دعوي است و نباید مراسم استیذان، مانع از امکان استیفاي قصاص توسط صاحب حق
.از حق خود شودقصاص و محروم شدن اوحق

علیه است که در صورت مرگ آنان، دم و مجنیاجراي قصاص و مباشرت در آن، حسب مورد، حق ولی-419ماده 
شود و باید پس از استیذان از مقام رهبري از طریق واحد اجراي احکام کیفري مربوط این حق به ورثه ایشان منتقل می

.انجام گیرد
» تعزیرات«، بر خالف مقررات اقدام به قصاص کند به تعزیر مقرر در کتاب پنجم قصاصاگر صاحب حق-420ماده 

.شودمحکوم می
قصاص مرتکب را ندارد و اگر کسی بدون اذن آنان او را قصاص علیه یا ولی او حقهیچ کس غیر از مجنی-421ماده 

.کند، مستحق قصاص است
قصاص دارند لکن هیچ یک از آنان در مقام طور مستقل حققصاصی هریک از صاحبان آن بهدر هر حق-422ماده 

استیفاي نباید حق دیگران را از بین ببرد و در صورتی که بدون اذن و موافقت دیگر افراد خواهان قصاص، مبادرت به 
.استیفاي قصاص کند، ضامن سهم دیه دیگران است

یه باشند یا از قصاص مرتکب گذشت کرده باشند، در هر حق قصاصی اگر بعضی از صاحبان آن، خواهان د-423ماده 
کسی که خواهان قصاص است باید نخست سهم دیه دیگران را در صورت گذشت آنان به مرتکب و در صورت 

.درخواست دیه به خود آنان بپردازد
کم تا در هر حق قصاصی اگر بعضی از صاحبان آن، غائب باشند و مدت غیبت آنان کوتاه باشد صدور ح-424ماده 

افتد و اگر غیبت طوالنی باشد و یا امیدي به بازگشتن آنان نباشد مقام رهبري به عنوان ولی آمدن غائب به تعویق می
گیرد و چنانچه زمان بازگشت معلوم نباشد مقام رهبري براي آنها پس از گذشت زمان غایب به جاي آنان تصمیم می

توانند پس از تأمین سهم نماید، کسانی که حاضرند، میتصمیم میکوتاه و قبل از طوالنی شدن زمان غیبت اتخاذ 
قصاص غایبان محفوظ است و غائبان در دادگاه، قصاص کنند و اگر حاضران، گذشت کنند یا با او مصالحه نمایند، حق

مرتکب اگر آنان پس از حاضر شدن، خواهان قصاص باشند، باید نخست سهم دیه کسانی را که گذشت نموده اند یا با
.اند به مرتکب بپردازند و سپس قصاص کنندمصالحه کرده

علیه بیش از دیه آن در ند و دیه جنایت وارد شده بر مجنیاگر مرتکب عمداً جنایتی بر دیگري وارد ک-425ماده 
قصاص، تواند افزون بر مرتکب باشد مانند آنکه زن مسلمانی مرد مسلمانی را به قتل برساند صاحب حق قصاص نمی

.تفاوت دیه را نیز مطالبه کند
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علیه کمتر از دیه آن در مرتکب باشد، صاحب در موارد ثبوت حق قصاص، اگر دیه جنایت وارده بر مجنی-426ماده 
تواند قصاص را اجراء کند که نخست فاضل دیه را به او بپردازد و بدون پرداخت آن اجراي قصاص در صورتی میحق

در صورت مخالفت و اقدام به قصاص، افزون بر الزام به پرداخت فاضل دیه، به مجازات مقرر قصاص جایز نیست و 
.شودمحکوم می» تعزیرات«در کتاب پنجم 

قصاص در مواردي که صاحب حق قصاص براي اجراي قصاص باید بخشی از دیه را به دیگر صاحبان حق-427ماده 
قصاص از این امر، افزون بر گیرد و در صورت تخلف صاحب حقبپردازد، پرداخت آن باید پیش از قصاص صورت 

.شودمحکوم می» تعزیرات«درکتاب پنجم پرداخت دیه مذکور به مجازات مقرر
دار کند و در مواردي که جنایت، نظم و امنیت عمومی را بر هم زند یا احساسات عمومی را جریحه-428ماده 

قصاص قصاص تمکن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حقمصلحت در اجراي قصاص باشد لکن خواهان 
.شودالمال پرداخت میرا نداشته باشد، با درخواست دادستان و تأیید رئیس قوه قضاییه، مقدار مذکور از بیت

قصاص، بدون عذر موجه یا به علت در مواردي که محکوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق-429ماده 
علیه، مرتکب را در وضعیت نامعین در پرداخت فاضل دیه یا به جهت انتظار براي بلوغ یا افاقه ولی دم یا مجنیناتوانی 

علیه از این امر، دادگاه صادرکننده حکم، مدت مناسبی را مشخص و به صاحب رها نماید، با شکایت محکوم
یا اجراي قصاص اقدام کند. در صورت عدم کند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصالحه قصاص اعالم میحق

و گذشتن مدت زمان آن با » تعزیرات«تواند پس از تعیین تعزیر بر اساس کتاب پنجم اقدام او در این مدت، دادگاه می
أخذ وثیقه مناسب و تأیید رئیس حوزه قضایی و رئیس کل دادگستري استان تا تعیین تکلیف از سوي صاحب 

.د کندقصاص، مرتکب را آزاحق
قصاص، طلبی از مرتکب داشته باشد، طلب در موارد لزوم پرداخت فاضل دیه اگر مقتول یا صاحب حق-430ماده 

.مذکور با رضایت صاحب آن، هرچند بدون رضایت مرتکب، به عنوان فاضل دیه، قابل محاسبه است
تواند آن را به شونده است و او میفاضل دیه یا سهم پرداختی شرکا از دیه جنایت، متعلق به قصاص-431ماده 

قصاص یا شرکاي خود ببخشد و یا هر نوع تصرف مالکانه دیگري در آن انجام دهد لکن اگر آن را صاحب حق
.دریافت کرده باشد و قصاص صورت نگیرد، باید آن را برگرداند

ي اداي دیون او کافی نباشد، صاحب قصاص، فوت کند و ترکه او براعلیه پیش از استیفاي حقهرگاه مجنی-432ماده 
قصاص، بدون اداء یا تضمین آن دیون، حق استیفاي قصاص را دارد لکن حق گذشت مجانی، بدون اداء یا تضمین حق

دیون را ندارد و اگر به هر علت، قصاص به دیه تبدیل شود، باید در اداي دیون مذکور صرف شود. این حکم در مورد 
.تترکه مقتول نیز جاري اس

دم، پیش از قصاص یا در حین اجراي آن از قصاص مرتکب گذشت کنند، علیه یا همه اولیاياگر مجنی-433ماده 
باشند و اگر شود و آنان ضامن خساراتی که در حین اجراي قصاص به مرتکب رسیده است، نمیقصاص متوقف می

پیش از اجراي قصاص، سهم آنها را حسب مورد به برخی از آنان گذشت نمایند یا مصالحه کنند، خواهان قصاص باید 
.آنان یا مرتکب بپردازد
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شود. اگر در هرگاه کسی فردي را که مرتکب جنایت عمدي شده است فراري دهد به تحویل وي الزام می-434ماده 
بازداشت موارد قتل و جنایت بر عضو که منجر به قطع یا نقص عضو یا از بین رفتن یکی از منافع آن شده است،

فراري دهنده مؤثر در حضور مرتکب یا الزام فراري دهنده به احضار مرتکب باشد، دادگاه باید با درخواست صاحب 
قصاص تا زمان دستگیري مرتکب، فراري دهنده را بازداشت کند. اگر مرتکب پیش از دستگیري بمیرد یا دستگیري حق

قصاص در همه موارد شود و صاحب حقدهنده آزاد میقصاص رضایت دهد، فراريوي متعذر شود یا صاحب حق
دهنده فوت مرتکب یا تعذر دستگیري او، دیه را از اموال وي یا فراريتواند در صورتقصاص نفس و عضو، می

.تواند پس از پرداخت دیه براي دریافت آن به مرتکب رجوع کنددهنده میبگیرد. فراري
هرگاه در جنایت عمدي، به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب -435ماده 

شود و درصورتی که مرتکب مالی نداشته باشد در خصوص قتل عمد، حق، دیه جنایت از اموال مرتکب پرداخت می
آنها یا عدم تمکن آنها ، دیه از تواند دیه را از عاقله بگیرد و درصورت نبود عاقله یا عدم دسترسی به دم میولی
المال خواهد بود. چنانچه پس از أخذ دیه، دسترسی به مرتکب شود و در غیر قتل، دیه بر بیتالمال پرداخت میبیت

قصاص جنایت اعم از قتل و غیر قتل، ممکن شود در صورتی که أخذ دیه به جهت گذشت از قصاص نباشد، حق
.علیه محفوظ است، لکن باید قبل از قصاص، دیه گرفته شده را برگردانددم یا مجنیحسب مورد براي ولی

اجراي قصاص نفس-فصل دوم

رساند، جایز است و مثله کردن او هاي متعارف، که کمترین آزار را به قاتل میقصاص نفس فقط به شیوه-436ماده 
.است» تعزیرات«پس از قصاص، ممنوع و موجب دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم 

زن حامله، که محکوم به قصاص نفس است، نباید پیش از وضع حمل قصاص شود. اگر پس از وضع -437ماده 
.افتدحمل نیز بیم تلف طفل باشد، تا زمانی که حیات طفل محفوظ بماند، قصاص به تأخیر می

دم محفوظ است لکن اگر وي را ولیقصاص براياگر پس از اجراي قصاص نفس، قاتل زنده بماند، حق-438ماده 
اي که جایز نیست، قصاص کرده باشد، در صورتی که قاتل آسیب ببیند مشروط به شرایط قصاص عضو از به گونه

دم باقی است ولی قصاص نفس نیز براي ولیقصاص عضو او را دارد و حقدم، قاتل حقجمله عدم خوف تلف ولی
دم نخواهد دوباره حق خود را استیفاء، مصالحه یا گذشت کند لکن اگر ولیقبل از اجراي قصاص نفس، قاتل باید

قصاص او را ندارد. اگر قاتل براي فرار از قصاص نفس حاضر به گذشت، مصالحه و استیفاي قصاص کند، قاتل حق
ا ظرف مهلت کند تدم از این امر، دادگاه مدت مناسبی را مشخص و به قاتل اعالم میحق خود نشود با شکایت ولی

دم به تعزیر مقرر به گذشت، مصالحه یا مطالبه قصاص عضو اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در این مدت، ولی
جانی، قصاص عضو براي ورثهگردد و حقشود و با مطالبه او قصاص نفس اجراء میمقرر در قانون محکوم می

.محفوظ است

اجراي قصاص عضو-فصل سوم
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قصاص عضو باید تیز، غیرآلوده و مناسب با اجراي قصاص باشد و ایذاء مرتکب، ابزار قطع و جرح در-439ماده 
بیش از مقدار جنایت او ممنوع و موجب تعزیر مقرر در قانون است. اگر مرتکب، بیمار یا شرایط زمان و مکان به 

ورت امکان، موانع رفع و قصاص اجراء اي باشد که در قصاص، بیم سرایت به نفس یا صدمه دیگر باشد، در صگونه
.افتدشود. در غیر این صورت تا برطرف شدن بیم سرایت، قصاص به تأخیر میمی

اگر علم به سرایت وجود نداشته باشد و قصاص اجراء شود اً اجراء کرد لکنتوان فورقصاص عضو را می-440ماده 
دي محسوب شود، مرتکب حسب مورد، به قصاص نفس یا و پس از آن، جنایت سرایت کند و سرایت پدید آمده، عم

دم باید، دیه جنایتی را که به عنوان قصاص عضو بر شود لکن پیش از اجراي قصاص نفس ولیعضو محکوم می
مرتکب وارد شده است به او بپردازد و اگر سرایت پدید آمده، غیرعمدي محسوب شود، مرتکب به دیه جنایتی که به 

.شودشود و دیه مقداري که قصاص شده است کسر نمیدآمده است، محکوم میوسیله سرایت، پدی
براي رعایت تساوي قصاص عضو با جنایت، باید حدود جراحت کامالً اندازه گیري شود و هر چیزي که -441ماده 

.مانع از استیفاي قصاص یا موجب ازدیاد آن باشد، برطرف گردد
کننده اگر مرتکب به سبب حرکت یا غیرآن، موجب شود که قصاص بیش از جنایت انجام شود، قصاص-442ماده 

.شودکننده یا فرد دیگري موجب زیاده باشد حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم میضامن نیست و اگر قصاص
وضع حمل، بیم تلف یا اگر زن حامله، محکوم به قصاص عضو باشد و در اجراي قصاص، پیش یا پس از -443ماده 

.افتدآسیب بر طفل باشد، قصاص تا زمانی که بیم مذکور بر طرف شود به تأخیر می
حس کردن عضو او، حق قصاص کردن مرتکب در جنایت بر عضو، بدون بیهوش کردن وي یا بی-444ماده 
علیه است مگر اینکه جنایت درحال بیهوشی یا بیمجنیافتاده باشدعلیه اتفاقحسی عضو مجنی.
.حس کردن عضو او پس از اجراي قصاص جایز استمداوا و بیهوش کردن مرتکب و بی-445ماده 
علیه قسمت جدا شده را پیوند بزند، اگر شخصی همه یا مقداري از عضو دیگري را قطع کند و مجنی-446ماده 

.شودقصاص ساقط نمی
ارجاع داده شده است، در خصوص قتل عمدي » تعزیرات«در کلیه مواردي که در این کتاب به کتاب پنجم -447ماده 

.شود) و تبصره آن عمل می614) آن قانون و در سایر جنایات عمدي مطابق ماده (612مطابق ماده (

دیات-کتاب چهارم

مواد عمومی-بخش اول 

تعریف دیه و موارد آن-فصل اول 
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دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدي بر نفس، عضو یا منفعت، یا -448ماده 
.جنایت عمدي در مواردي که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است

ارش، دیه غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و -449ماده 
علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را یر آن بر سالمت مجنیتأث

.که در این قانون ترتیب دیگري مقرر شودکند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر اینتعیین می
عمدي که قصاص در آن جایز یا ممکن نیست، در صورت محض و جنایت عمدي، خطايدر جنایت شبه-450ماده 

شود مگر به نحو دیگري مصالحه شوددم دیه پرداخت میعلیه یا ولیدرخواست مجنی.
در صورتی که قاتل از ورثه مقتول باشد چنانچه قتل عمدي باشد از اموال و دیه مقتول و در صورتی که -451ماده 

.برد. در موارد فقدان وارث دیگر، مقام رهبري وارث استه وي ارث نمیعمدي باشد از دیمحض یا شبهخطاي

فصل دوم ـ ضمان دیه

دم است و احکام و آثار مسؤولیت مدنی یا ضمان را دارد. علیه یا ولیدیه، حسب مورد حق شخصی مجنی-452ماده 
.گرددذمه مرتکب جز با پرداخت دیه، مصالحه، ابراء و تهاتر، بري نمی

.برنداالرث از دیه مقتول نیز ارث میورثه مقتول به جز بستگان مادري به نسبت سهم-هتبصر
هرگاه دو یا چند نفر به نحو اشتراك مرتکب جنایت موجب دیه گردند، حسب مورد هریک از شرکا یا -453ماده 

.طور مساوي مکلف به پرداخت دیه استعاقله آنها به

فصل سوم ـ راه هاي اثبات دیه

.ادله اثبات دیه، عالوه بر قسامه، همان ادله اثبات دیون و ضمان مالی است-454ماده 
شرح مقرر در باب قصاص با قسم پنجاه مرد و قتل غیرعمدي با قسم بیست و قتل عمدي موجب دیه، به-455ماده 

.شودپنج مرد، تنها درصورت حصول لوث و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر، اثبات می
در جنایت بر اعضاء و منافع اعم از عمدي و غیرعمدي درصورت لوث و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند -456ماده 

تواند با اقامه قسامه به شرح زیر، جنایت مورد ادعاء را اثبات و دیه آن را مطالبه کند. لکن علیه میمنکر، مجنی
.شودقصاص با آن ثابت نمیحق
.جنایتی که دیه آن به مقدار دیه کامل استشش قسم در -الف
.ششم دیه کامل استپنج قسم در جنایتی که دیه آن پنج-ب
.سوم دیه کامل استچهار قسم در جنایتی که دیه آن دو-پ
.دوم دیه کامل استسه قسم در جنایتی که دیه آن یک-ت
.سوم دیه کامل استدو قسم در جنایتی که دیه آن یک-ث
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.ششم دیه کامل یا کمتر از آن استیک قسم در جنایتی که دیه آن یک-ج
علیه، خواه مرد باشد خواه زن، در مورد هر یک از بندهاي فوق در صورت نبودن نفرات الزم، مجنی-1تبصره 

.تواند به همان اندازه قسم را تکرار کندمی
از مقدار مقرر در آن بند و کمتر از مقدار مقرر در بند قبلی در هر یک از موارد فوق چنانچه مقدار دیه، بیش -2صره تب

.باشد، رعایت نصاب بیشتر الزم است
علیه، مطالبه قسامه کند و در این صورت تواند از مدعیاگر مدعی به ترتیب فوق، اقامه قسامه نکند، می-457ماده 
.شودعلیه با قسامه تبرئه میمدعی
.مقررات سوگند در قسامه همان مقررات کتاب قصاص است-458ماده 
علیه یا ولی او مدعی زوال یا نقصان منفعت عضو شود در صورت هرگاه در اثر جنایت واقع شده مجنی-459ماده 

علیه یا ولی او لوث و عدم دسترسی به کارشناس مورد وثوق و عدم امکان آزمایش و اختبار موجب علم، ادعاي مجنی
.شودقسامه به ترتیبی که ذکر شد، اثبات میبا 

علیه یا ولی او نسبت به بازگشت تمام یا بخشی از منفعت زائل شده یا در اختالف میان مرتکب و مجنی-460ماده 
علیه یا ولی او با سوگند مقدم است و نوبت به اجراي قسامه نقصان یافته، درصورت فقدان دلیل اثباتی، قول مجنی

.رسدنمی
علیه در ایامی که کارشناس مورد وثوق براي بازگشت منفعت زائل شده تعیین نموده است هرگاه مجنی-461ماده 

فوت نماید و مرتکب، مدعی بازگشت منفعت قبل از وفات بوده و اولیاي میت، منکر آن باشند، در صورتی که مرتکب 
رسد و چنانچه تنها برخی است و نوبت به اجراي قسامه نمینتواند ادعاي خود را ثابت کند، قول اولیاء با سوگند مقدم
.شوداز اولیاء سوگند بخورند، دیه نسبت به سهم آنان ثابت می

فصل چهارم ـ مسؤول پرداخت دیه

.عمدي برعهده خود مرتکب استدیه جنایت عمدي و شبه-462ماده 
قسامه یا علم قاضی ثابت شود، پرداخت دیه محض در صورتی که جنایت با بینه یا در جنایت خطاي-463ماده 

.برعهده عاقله است و اگر با اقرار مرتکب یا  نکول او از سوگند یا قسامه ثابت شد برعهده خود او است
هرگاه پس از اقرار مرتکب به جنایت خطایی، عاقله اظهارات او را تصدیق نماید، عاقله مسؤول پرداخت دیه -تبصره
.است
در موارد ثبوت اصل جنایت با شهادت، علم قاضی یا قسامه، اگر مرتکب مدعی خطایی بودن آن گردد و -464ماده 

شود و دیه بر عهده مرتکب است و چنانچه عاقله خطاء بودن جنایت را انکار نماید، قول عاقله با سوگند پذیرفته می
.دیه استعاقله از اتیان قسم نکول کند با قسم مدعی، عاقله مکلف به پرداخت

وسیله در صورتی که برخی از افراد عاقله سوگند یاد نمایند از پرداخت دیه معاف می شوند و سهم آنها به-تبصره
.گرددمرتکب پرداخت می
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.سازد نیستهایی که شخص بر خود وارد میعاقله، مکلف به پرداخت دیه جنایت-465ماده 
محض است، لیکن ضامن اتالف مالی که به طور خطایی تلف خطايعاقله، تنها مکلف به پرداخت دیه-466ماده 

.باشدشده است نمی
.هاي کمتر از موضحه نیست، هرچند مرتکب، نابالغ یا مجنون باشدعاقله، مکلف به پرداخت دیه جنایت-467ماده 

، مالك رسیدن به دیه هرگاه در اثر یک یا چند ضربه خطایی، صدمات متعددي بر یک یا چند عضو وارد آید-تبصره
.طور جداگانه است و براي ضمان عاقله، رسیدن دیه مجموع آنها به دیه موضحه کافی نیستموضحه، دیه هر آسیب به

عاقله عبارت از پدر، پسر و بستگان ذکور نسبی پدري و مادري یا پدري به ترتیب طبقات ارث است. همه -468ماده 
.باشندارث ببرند به صورت مساوي مکلف به پرداخت دیه میتوانند کسانی که در زمان فوت می

عاقله در صورتی مسؤول است که عالوه بر داشتن نسب مشروع، عاقل، بالغ و در مواعد پرداخت اقساط -469ماده 
.دیه، تمکن مالی داشته باشد

مالی نتواند دیه را در مهلت مقرر در صورتی که مرتکب، داراي عاقله نباشد، یا عاقله او به دلیل عدم تمکن -470ماده 
شود. در این مورد فرقی میان دیه نفس و المال پرداخت میبپردازد، دیه توسط مرتکب و در صورت عدم تمکن از بیت

.غیر آن نیست
هاي دینی شناخته شده در قانون اساسی که در ایران زندگی می کند، مرتکب هرگاه فرد ایرانی از اقلیت-471ماده 

شته باشد، محض گردد، شخصاً عهده دار پرداخت دیه است لکن در صورتی که توان پرداخت دیه را نداخطايجنایت
شود و اگر با مهلت مناسب نیز قادر به پرداخت نباشد، معادل دیه توسط دولت پرداخت میبه او مهلت مناسب داده

.شودمی
اثبات نشود دیه ثابت و پرداخت آن برعهده مرتکب در مواردي که اصل جنایت ثابت شود لکن نوع آن-472ماده 
.است
هرگاه مأموري در اجراي وظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا -473ماده 

.المال استصدمه بدنی کسی شود، دیه برعهده بیت
هرگاه شخصی با علم به خطر یا از روي تقصیر، وارد منطقه ممنوعه نظامی و یا هر مکان دیگري که ورود به -تبصره

آن ممنوع است، گردد و مطابق مقررات، هدف قرار گیرد، ضمان ثابت نیست و در صورتی که از ممنوعه بودن مکان 
.شودالمال پرداخت میمزبور آگاهی نداشته باشد، دیه از بیت

عمدي درصورتی که به دلیل مرگ یا فرار به مرتکب دسترسی نباشد، دیه از مال او گرفته در جنایت شبه-474ه ماد
.شودالمال پرداخت میشود و درصورتی که مال او کفایت نکند از بیتمی

ر، محض در مواردي که پرداخت دیه بر عهده مرتکب است اگر به علت مرگ یا فرادر جنایت خطاي-475ماده 
شود و در صورتی که مرتکب مالی نداشته باشد دیه از دسترسی به او ممکن نباشد دیه جنایت از اموال او پرداخت می

.شودالمال پرداخت میبیت
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باشد، دیه تابع احکام سایر دیون در صورت فوت مرتکب در مواردي که خود وي مسؤول پرداخت دیه می-476ماده 
.متوفی است

وارد علم اجمالی به ارتکاب جنایت، توسط یک نفر از دو یا چند نفر معین، درصورت وجود لوث بر در م-477ماده 
شود و در صورت عدم وجود لوث، صاحب حق برخی از اطراف علم اجمالی، طبق مواد قسامه در این باب عمل می

المال پرداخت دیه از بیتتواند از متهمان مطالبه سوگند کند که اگر همگی سوگند یاد کنند در خصوص قتلمی
.شودشود و در غیر قتل، دیه به نسبت مساوي از متهمان دریافت میمی

علیه مخیرند براي دریافت دیه به دم یا مجنیهرگاه منشأ علم اجمالی، اقرار متهمان باشد، حسب مورد اولیاي-تبصره
.عمدي و غیرعمدي و قتل و غیر قتل نیستهر یک از متهمان مراجعه کنند و در این امر تفاوتی بین جنایت 

طور مساوي بر هرگاه همه یا برخی از اطراف علم اجمالی، از اتیان سوگند یا اقامه قسامه امتناع کنند دیه به-478ماده 
دار پرداخت دیه خواهد بود.کننده یکی باشد به تنهایی عهدهشود و در صورتی که امتناعکنندگان ثابت میعهده امتناع

.در حکم فوق تفاوتی میان قتل و غیر آن نیست
اي کشته یا مصدوم شود و جنایت، مستند به برخی از رفتارها باشد و مرتکب هرگاه کسی در اثر رفتار عده-479ماده 

.طور مساوي بپردازندهر رفتار مشخص نباشد، همه آنها باید دیه نفس یا دیه صدمات را به
وث و امکان اثبات جنایت، علیه شخصی معین از اطراف علم اجمالی با قسامه، طبق در موارد تحقق ل-480ماده 

.شودمقررات قسامه عمل می
دم ادعاء کنند که مرتکب شخصی نامعین از دو یا چند نفر معین است، در علیه یا اولیايهرگاه مجنی-481ماده 

قسامه بر مجرم بودن یکی از آنها، مرتکب به علم تواند اقامه قسامه نماید. با اجرايصورت تحقق لوث، مدعی می
.گرددشود و مفاد مواد فوق اجراء میاجمالی مشخص می

در موارد علم اجمالی به انتساب جنایت به یکی از دو یا چند نفر و عدم امکان تعیین مرتکب، چنانچه -482ماده 
.شودجنایت، عمدي باشد قصاص ساقط و حکم به پرداخت دیه می

هرگاه کسی اقرار به جنایت موجب دیه کند سپس شخص دیگري اقرار کند که مرتکب همان جنایت شده -483ماده 
.است و علم تفصیلی به کذب یکی از دو اقرار نباشد مدعی مخیر است فقط از یکی از آن دو مطالبه دیه کند

علیه برسد و او اقامه بت به قسامه مدعیدر موارد وقوع قتل و عدم شناسایی قاتل که با تحقق لوث نو-484ماده 
شود و در غیر موارد لوث چنانچه نوبت به سوگند متهم برسد و طبق مقررات المال پرداخت میقسامه کند، دیه از بیت

.شودالمال پرداخت میبر عدم انجام قتل سوگند بخورد دیه از بیت
مستوجب سلب حیات در اثر اجراي مجازات کشته شود هرگاه محکوم به قصاص عضو یا تعزیر یا حد غیر-485ماده 

اي بیش از مجازات مورد حکم به او وارد شود، چنانچه قتل یا صدمه، عمدي یا مستند به تقصیر باشد، مجري یا صدمه
شود. در غیر این صورت در مورد قصاص و حد، ضمان منتفی است و حکم، حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می

.شودالمال پرداخت میدیه از بیتدر تعزیرات، 
.علیه باشد ضمان منتفی استاضافی مستند به محکومچنانچه ورود آسیب-تبصره
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هرگاه پس از اجراي حکم قصاص، حد یا تعزیر که موجب قتل، یا صدمه بدنی شده است پرونده در -486ماده 
کننده  صحت آن حکم ثابت شود، دادگاه رسیدگیدادگاه صالح طبق مقررات آیین دادرسی، رسیدگی مجدد شده و عدم 

المال را صادر و پرونده را با ذکر مستندات، جهت رسیدگی به مرجع قضایی مربوط مجدد، حکم پرداخت دیه از بیت
صورت ثبوت عمد یا تقصیر از طرف قاضی صادرکننده حکم قطعی، ید تا طبق مقررات رسیدگی شود. درنماارسال می

و » تعزیرات«قصاص یا تعزیر مقرر در کتاب پنجموي ضامن است و به حکم مرجع مذکور، حسب مورد به 
.شودالمال محکوم میبازگرداندن دیه به بیت

المال پرداخت اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدحام کشته شود دیه از بیت-487ماده 
.گرددمی

فصل پنجم ـ مهلت پرداخت دیه

:مهلت پرداخت دیه، از زمان وقوع جنایت به ترتیب زیر است مگر اینکه به نحو دیگري تراضی شده باشد-488ماده 
در عمد موجب دیه، ظرف یک سال قمري-الف
عمد، ظرف دو سال قمريدر شبه-ب
محض، ظرف سه سال قمريدر خطاي-پ

له ید، محکومهاي مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام نماکننده در بین مهلتهرگاه پرداخت-تبصره
ت.مکلف به قبول آن اس

عمدي، ظرف هر سال سوم دیه و در شبهکننده باید ظرف هر سال، یکاختمحض، پرددر جنایت خطاي-489ماده 
.دیه را بپردازدنصف
کننده بخواهد هر یک از انواع دیه را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه به صورت درصورتی که پرداخت-490ماده 

د.شده باشه بر یک مبلغ قطعی توافقاقساطی باشد، معیار، قیمت زمان پرداخت است مگر آنک
علیه بر گرفتن دیه توافق شود لکن مهلت دم یا مجنیدر مواردي که بین مرتکب جنایت عمدي و اولیاي-491ماده 

.سال از حین تراضی پرداخت گرددپرداخت آن مشخص نگردد، دیه باید ظرف یک

فصل ششم ـ موجبات ضمان

جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از آنکه -492ماده 
.به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آنها انجام شود

وجود فاصله زمانی، میان رفتار مرتکب و نتیجه ناشی از آن، مانع از تحقق جنایت نیست مانند فوت ناشی -493ماده 
) این قانون در 492بیماري کشنده، که حسب مورد موجب قصاص یا دیه است. حکم این ماده و ماده (ال عاملِاز انتق

.مورد کلیه جرائم جاري است
.مباشرت آن است که جنایت مستقیماً توسط خود مرتکب واقع شود-494ماده 
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دنی گردد، ضامن دیه است مگر آنکه دهد موجب تلف یا صدمه بهرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می-495ماده 
عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیري هم 
نشود و چنانچه أخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل 

.شودد آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیل میبیهوشی و مانن
أخذ برائتچندهرنداردوجودضمانويبرايعملوعلمدرپزشکتقصیریاقصورعدمصورتدر–1تبصره 

.نکرده باشد
عام که مقام رهبري است. در موارد فقدان یا عدم خاص است مانند پدر و ولیولی بیمار اعم از ولی-2تبصره 

هاي مربوطه به اعطاي خاص، رئیس قوه قضاییه با استیذان از مقام رهبري و تفویض اختیار به دادستاندسترسی به ولی
.نمایدبرائت به طبیب اقدام می

نماید، در صورت تلف پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر می-496ماده 
.) این قانون عمل نماید495من است مگر آنکه مطابق ماده (یا صدمه بدنی ضا

شود و با در موارد مزبور، هرگاه مریض یا پرستار بداند که دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف می-1تبصره 
.وجود این به دستور عمل کند، پزشک ضامن نیست بلکه صدمه و خسارت مستند به خود مریض یا پرستار است

.شود) این قانون عمل می495طبق ماده (در قطع عضو یا جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی -2تبصره 
در موارد ضروري که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک براي نجات مریض، طبق مقررات اقدام به -497ماده 

.معالجه نماید، کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست
گردد به نحوي از انحاء موجب جنایت گردد حمل سط انسان یا وسیله نقلیه حمل میهرگاه شیئی که تو-498ماده 

.کننده ضامن دیه است
اختیار فرار کند یا بدون اختیار حرکتی از او هرگاه کسی دیگري را بترساند و آن شخص در اثر ترس بی-499ماده 

سب تعاریف جنایات عمدي و غیرعمدي سر بزند که موجب ایراد صدمه بر خودش یا دیگري گردد، ترساننده ح
.مسؤول است

در مواردي که جنایت یا هر نوع خسارت دیگر مستند به رفتار کسی نباشد، مانند اینکه در اثر علل قهري -500ماده 
.واقع شود، ضمان منتفی است

یا هر کار دیگري هرگاه کسی به روي شخصی سالح بکشد یا حیوانی مانند سگ را به سوي او برانگیزد -501ماده 
گردد مانند فریاد کشیدن یا انفجار صوتی انجام دهد و بر اثر این ارعاب، شخص بمیرد یا که موجب هراس او می

.شودمصدوم گردد حسب مورد بر اساس تعاریف انواع جنایات به قصاص یا دیه محکوم می
یفتد و سبب جنایت شود بر اساس هرگاه کسی خود را از جاي بلندي پرت کند و بر روي شخصی ب-502ماده 

شود لکن اگر فعلی از او سر نزند و به علل قهري تعاریف انواع جنایت حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می
.همچون طوفان و زلزله پرت شود و به دیگري بخورد و صدمه به او وارد کند، کسی ضامن نیست
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رت کند و شخص ثالث یا شخص پرت شده بمیرد یا هرگاه کسی دیگري را به روي شخص ثالثی پ-503ماده 
.عمدي استمصدوم گردد درصورتی که مشمول تعریف جنایت عمدي نگردد، جنایت شبه

اي که با داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطمئن و رعایت سایر مقررات در حال حرکت است هرگاه راننده-504ماده 
کسی که حضورش در آن محل مجاز نیست، بدون تقصیر برخورد نماید، در حالی که قادر به کنترل وسیله نباشد و به 

.ضمان منتفی و در غیر این صورت راننده ضامن است
اي که در موارد فوق هرگاه عدم رعایت برخی از مقررات رانندگی تأثیري در حادثه نداشته باشد به گونه-1تبصره 

.نیستتقصیر مرتکب علت جنایت حاصله نباشد، راننده ضامن 
.حکم مندرج در این ماده در مورد وسایل و ابزارآالت دیگر نیز جاري است-2تبصره 

هرگاه هنگام رانندگی به سبب حوادثی مانند واژگون شدن خودرو و یا برخورد آن با موانع، سرنشینان -505ماده 
خودرو مصدوم یا تلف شوند در صورتی که سبب حادثه، علل قهري همچون زلزله و سیل نبوده و مستند به راننده 

حقیقی دیگري باشد آن شخص ضامن باشد، راننده ضامن دیه است. چنانچه وقوع حادثه مستند به شخص حقوقی یا
.است
تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگري را فراهم کند و خود مستقیماً -506ماده 

شد مانند آنکه چاهی بکند و کسی در طوري که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمیمرتکب جنایت نشود به
.آن بیفتد و آسیب ببیند

هرگاه شخصی در معابر و اماکن عمومی یا ملک دیگري بدون اذن مالک، گودالی حفر کند یا چیز -507ده ما
است مگر اینکه فرد ه سبب آسیب دیگري گردد، ضامن دیهاي در آن قرار دهد و یا هر عملی انجام دهد کلغزنده

.آسیب دیده با علم به آن و امکان اجتناب، عمداً با آن برخورد نماید
) این قانون را در ملک خویش یا مکانی که در تصرف 507هرگاه شخصی یکی از کارهاي مذکور در ماده (-508ماده 

و اختیار اوست، انجام دهد و سبب آسیب دیگري گردد، ضامن نیست مگر اینکه شخصی را که آگاه به آن نیست به 
.آنجا بخواند و به استناد آن، جنایتی به وي وارد گردد

هرگاه شخص آسیب دیده بدون اذن مالک یا با اذنی که قبل از انجام اعمال مذکور از مالک گرفته، وارد -1تبصره 
شود و صاحب ملک از ورود او اطالع نداشته باشد، مالک ضامن نیست مگر اینکه صدمه یا تلف به علت اغواء، سهل 

.انگاري در اطالع دادن و مانند آن مستند به مالک باشد
) این قانون گردد 507هرگاه کسی در ملک دیگري و بدون اذن او، مرتکب یکی از کارهاي مذکور در ماده (-2تبصره 

دار دیه است مگر اینکه بروز حادثه و و شخص ثالثی که بدون اذن وارد آن ملک شده است، آسیب ببیند، مرتکب عهده
مانند اینکه مرتکب عالمتی هشداردهنده صدمه مستند به خود مصدوم باشد که دراین صورت مرتکب ضامن نیست 

.بگذارد یا درب محل را قفل کند لکن مصدوم بدون توجه به عالئم یا با شکستن درب وارد شود
هرگاه کسی در معابر یا اماکن عمومی با رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی عملی به مصلحت عابران -509ماده 

.یا خسارت گردد، ضامن نیستانجام دهد و اتفاقاً موجب وقوع جنایت
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هرگاه شخصی با انگیزه احسان و کمک به دیگري رفتاري را که به جهت حفظ مال، جان، عرض یا -510ماده 
ناموس او الزم است، انجام دهد و همان عمل موجب صدمه و یا خسارت شود در صورت رعایت مقررات قانونی و 

.نکات ایمنی، ضامن نیست
ر ملک خود یا در مکان یا راهی که توقف در آنجا مجاز است توقف کند یا وسیله نقلیه خود یا کسی که د-511ماده 

هر شیء مجاز دیگري را در آنجا قرار دهد و شخصی با آنها برخورد کند و مصدوم گردد یا فوت کند ضامن نیست و 
.چنانچه خسارتی بر او یا مالش وارد شود، برخوردکننده ضامن است

هایی که توقف در آنها مجاز نیست، توقف نماید یا شیء و یا حیوانی را در این رگاه شخصی در محله-512ماده 
ها مستقر سازد یا چیز لغزندهاي در آن قرار دهد و دیگري بدون توجه به آنها در اثر برخورد یا لغزش قبیل محل

شیء یا حیوان را مستقر نموده یا راه را مصدوم شود یا فوت کند یا خسارت مالی ببیند، شخص متوقف یا کسی که آن 
باشد مگر آنکه عابر با وسعت راه و محل عمداً با آن برخورد کند که لغزنده کرده است، ضامن دیه و سایر خسارات می

.شوددار خسارت وارده نیز میگیرد بلکه عهدهدر این صورت نه فقط خسارت به او تعلق نمی
اند، مفقود شود، طور مشکوکی از محل اقامتش فراخوانده و بیرون بردهانه و بههرگاه شخصی را که شب-513ماده 

کننده، ضامن دیه اوست مگر اینکه ثابت کند که دعوت شده زنده است یا اگر فوت کرده به مرگ عادي یا علل دعوت
ت. این حکم در مورد کسی قهري بوده که ارتباطی به او نداشته است یا اگر کشته شده دیگري او را به قتل رسانده اس

.که با حیله یا تهدید یا هر طریق دیگري، کسی را برباید و آن شخص مفقود گردد نیز جاري است
هرگاه پس از دریافت دیه، مشخص شود که شخص مفقود زنده است و یا قاتل شناسایی گردد، دیه مسترد -تبصره

.شودرا عمداً کشته است قصاص ثابت میکننده شخص مفقود گردد و چنانچه اثبات شود که دعوتمی
هرگاه در اثر علل قهري مانند سیل و زلزله مانعی به وجود آید و موجب آسیب گردد، هیچ کس ضامن -514ماده 

نیست، گرچه شخص یا اشخاصی تمکن برطرف کردن آنها را داشته باشند و اگر سیل یا مانند آن، چیزي را به همراه 
دار دیه ایی نامناسب مانند جاي اول یا در جاي بدتري قرار دهد که موجب آسیب شود، عهدهآورد ولکن کسی آن را ج

.تري قرار دهد ضامن نیستاست و اگر آن را از جاي نامناسب بردارد و در جهت مصلحت عابران در جاي مناسب
تر نیز ضامن ت مناسبهرگاه مانع مزبور توسط شخصی به وجود آمده باشد تغییردهنده وضعیت به حال-1تبصره 
.نیست

هایی که مسؤولیت اصالح یا رفع آثار اینگونه حوادث را برعهده دارند، در صورت تقصیر یا افراد یا دستگاه-2تبصره 
.باشندقصور قابل استناد در انجام وظیفه، ضامن می

و امثال آن عرف و عادت شده باشد، هرگاه قرار دادن کاال در خارج مغازه یا توقف اتومبیل در مقابل منزل -515ماده 
گذارنده کاال یا متوقف کننده اتومبیل درصورت عدم منع قانونی و عریض بودن معبر و عدم ایجاد مزاحمت براي 

.هاي وارده نیستعابران ضامن زیان
ایز است، قرار هرگاه کسی چیزي را در مکانی مانند دیوار یا بالکن ملک خود که قرار دادن اشیاء در آن ج-516ماده 

بینی نشده به معبر عام و یا ملک دیگري بیفتد و موجب صدمه یا خسارت شود ضمان دهد و در اثر حوادث پیش
.منتفی است مگر آنکه آن را طوري گذاشته باشد که نوعاً مستعد صدمه یا خسارت باشد
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مجاز بسازد یا بالکن و مانند آن را با دار احداث ملکی است بنایی را به نحو اگر مالک یا کسی که عهده-517ماده 
رعایت نکات ایمنی و ضوابط فنی که در استحکام بنا الزم است در محل مجاز احداث کند و اتفاقاً موجب آسیب یا 

.خسارت گردد، ضامن نیست
ربط مهندسان ذياي باشد که نتوان آن را به مالک مستند نمود مانند آنکه مستند به اگر عمل غیرمجاز به گونه-تبصره

.ساختمان باشد ضمان از مالک منتفی و کسی که عمل مذکور مستند به اوست ضامن است
هرگاه شخصی بنا یا دیواري را برپایه محکم و با رعایت مقرراتی که در استحکام بنا و ایمنی الزم است -518ماده 

احداث نماید لکن به علت حوادث پیش بینی نشده، مانند زلزله یا سیل، سقوط کند و موجب آسیب گردد، ضامن 
کند قوط کند طبعاً در ملک خود، سقوط مینیست و چنانچه دیوار یا بنا را به سمت ملک خود احداث نماید که اگر س

.لکن اتفاقاً به سمت دیگري سقوط نماید و موجب آسیب گردد، ضامن نیست
هرگاه دیوار یا بنایی که برپایه استوار و غیرمتمایل احداث شده است در معرض ریزش قرار گیرد یا متمایل -519ماده 

از آنکه مالک تمکن اصالح یا خراب کردن آن را پیدا کند ساقط به سقوط به سمت ملک دیگري یا معبر گردد اگر قبل 
شود و موجب آسیب گردد، ضمان منتفی است مشروط به آنکه به نحو مقتضی افراد در معرض آسیب را از وجود 
خطر آگاه کرده باشد. چنانچه مالک با وجود تمکن از اصالح یا رفع یا آگاه سازي و جلوگیري از وقوع آسیب، سهل 

.اري نماید، ضامن استانگ
هرگاه دیوار یا بنایی که ساقط شده متعلق به صغیر یا مجنون باشد ولی او ضامن است و اگر بناي مذکور از -تبصره

.بناهاي عمومی و دولتی باشد، متولی و مسؤول آن ضامن است
دار صدمه و خسارت ، عهدههرگاه شخصی دیوار یا بناي دیگري را بدون اذن او متمایل به سقوط نماید-520ماده 

.ناشی از سقوط آن است
کند هرگاه شخصی در ملک خود یا مکان مجاز دیگري، آتشی روشن کند و بداند که به جایی سرایت نمی-521ماده 

و غالباً نیز سرایت نکند لکن اتفاقاً به جایی دیگر سرایت نماید و موجب خسارت و صدمه گردد ضمان ثابت نیست و 
.ن صورت ضامن استدر غیر ای

متصرف هر حیوانی که از احتمال حمله آن آگاه است باید آن را حفظ نماید و اگر در اثر تقصیر او، حیوان -522ماده 
مزبور به دیگري صدمه وارد سازد، ضامن است. ولی اگر از احتمال حمله حیوان آگاه نبوده و عدم آگاهی ناشی از 

.تقصیر او نباشد، ضامن نیست
.شودنگهداري حیوانی که شخص توانایی حفظ آن را ندارد، تقصیر محسوب می-1تبصره

نگهداري هر وسیله یا شیء خطرناکی که دیگران را در معرض آسیب قرار دهد و شخص قادر به حفظ و -2تبصره 
.) این ماده است1رسانی آن نباشد، مشمول حکم تبصره (جلوگیري از آسیب

اذن دارد، وارد منزل یا محلی که در تصرف اوست، گردد و از ناحیه هرگاه شخصی با اذن کسی که حق-523ماده 
دهنده ضامن است، خواه آن شیء یا حیوان قبل از اذن حیوان یا شیئی که در آن مکان است صدمه و خسارت ببیند، اذن

رسانی آن علم داشته باشد خواه نسبت به آسیبدهندهدر آن محل بوده یا بعداً در آن قرار گرفته باشد و خواه اذن
.نداشته باشد
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در مواردي که آسیب مستند به مصدوم باشد مانند آنکه واردشونده بداند حیوان مزبور خطرناك است و -تبصره
.باشد، ضمان منتفی استدهنده از آن آگاه نیست و یا قادر به رفع خطر نمیاذن

هاي غیرمجاز متوقف نماید در مورد وان است آن را در معابر عمومی یا دیگر محلهرگاه کسی که سوار حی-524ماده 
باشد ضامن است و چنانچه مهار حیوان کند و مستند به فعل شخص مزبور میهایی که آن حیوان وارد میتمام خسارت

.در دست دیگري باشد مهارکننده به ترتیب فوق ضامن است
هایی است که م دهد که موجب تحریک یا وحشت حیوان گردد ضامن جنایتهرگاه شخصی عملی انجا-525ماده 

.کند مگر آنکه عمل مزبور مصداق دفاع مشروع باشدحیوان در اثر تحریک یا وحشت وارد می
هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی، تأثیر داشته باشند، عاملی -526ماده 

باشند طور مساوي ضامن میمستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد بهکه جنایت 
مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هریک به میزان تأثیر رفتارشان مسؤول هستند. در صورتی که 

.آنها باشد فقط سبب، ضامن استاختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانندمباشر در جنایت بی
واسطه با یکدیگر کشته شوند یا آسیب ببینند، چنانچه میزان تأثیر آنها در هرگاه دو نفر بر اثر برخورد بی-527ماده 

محض نصف عمدي نصف دیه هر کدام از مال دیگري و در مورد خطايبرخورد، مساوي باشد در مورد جنایت شبه
شود و اگر تنها یکی از آنها کشته شود یا آسیب ببیند، حسب مورد اقله دیگري پرداخت میوسیله عدیه هر کدام به

دم او بپردازندعلیه یا اولیايعاقله یا خود مرتکب، نصف دیه را باید به مجنی.
یا آسیب هرگاه در اثر برخورد دو وسیله نقلیه زمینی، آبی یا هوایی، راننده یا سرنشینان آنها کشته شوند-528ماده 

ببینند درصورت انتساب برخورد به هر دو راننده، هر یک مسؤول نصف دیه راننده مقابل و سرنشینان هر دو وسیله 
هاي مقابل و سوم دیه رانندهنقلیه است و چنانچه سه وسیله نقلیه با هم برخورد کنند هر یک از رانندگان مسؤول یک

شود و هرگاه یکی از همین صورت در وسایل نقلیه بیشتر، محاسبه میسرنشینان هر سه وسیله نقلیه می باشد و به 
.اي که برخورد به او مستند شود، فقط او ضامن استطرفین مقصر باشد به گونه

در کلیه مواردي که تقصیر موجب ضمان مدنی یا کیفري است، دادگاه موظف است استناد نتیجه حاصله -529ماده 
.ایدبه تقصیر مرتکب را احراز نم

هرگاه برخورد بین دو یا چند نفر یا وسیله نقلیه بر اثر عوامل قهري مانند سیل و طوفان به وجود آید، -530ماده 
.ضمان منتفی است

در موارد برخورد هرگاه حادثه به یکی از طرفین مستند باشد مثل اینکه حرکت یکی از طرفین به قدري -531ماده 
.نگردد، تنها درباره طرفی که حادثه مستند به او است، ضمان ثابت استضعیف باشد که اثري بر آن مترتب

در برخورد دو وسیله نقلیه هرگاه رفتار هر دو یا یکی از آنها مشمول تعریف جنایات عمدي گردد حسب -532ماده 
.شودمورد به قصاص یا دیه حکم می

طوري که آن هرگاه دو یا چند نفر به نحو شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگري گردند به-533ماده 
.باشندطور مساوي ضامن میجنایت یا خسارت به هر دو یا همگی مستند باشد، به
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برخورد آسیب هرگاه بر اثر ایجاد مانع یا سببی دو یا چند نفر یا وسیله نقلیه با هم برخورد کنند و به علت-534ماده 
.ببینند و یا کشته شوند، مسبب ضامن است

هرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیرمجاز در وقوع جنایتی به نحو سبب و به صورت طولی دخالت -535ماده 
داشته باشند کسی که تأثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب یا اسباب دیگر باشد، ضامن است مانند آنکه یکی 
از آنان گودالی حفر کند و دیگري سنگی در کنار آن قرار دهد و عابري به سبب برخورد با سنگ به گودال بیفتد که در 
این صورت، کسی که سنگ را گذاشته، ضامن است مگر آنکه همه قصد ارتکاب جنایت را داشته باشند که در این 

.شودصورت شرکت در جرم محسوب می
) این قانون عمل یکی از دو نفر غیرمجاز و عمل دیگري مجاز باشد مانند آنکه 535د ماده (هرگاه در مور-536ماده 

شخصی وسیله یا چیزي را در کنار معبر عمومی که مجاز است، قرار دهد و دیگري کنار آن چاهی حفر کند که مجاز 
و با توجه به اینکه نیست، شخصی که عملش غیرمجاز بوده، ضامن است. اگر عمل شخصی پس از عمل نفر اول 

.ایجاد آن سبب در کنار سبب اول موجب صدمه زدن به دیگران می شود انجام گرفته باشد، نفر دوم ضامن است
علیه باشد ضمان در کلیه موارد مذکور در این فصل هرگاه جنایت منحصراً مستند به عمد و یا تقصیر مجنی-537ماده 

ستند به عمد یا تقصیر مرتکب باشد لکن سرایت آن مستند به عمد یا تقصیر ثابت نیست. در مواردي که اصل جنایت م
علیه باشد مرتکب نسبت به مورد سرایت ضامن نیستمجنی.

فصل هفتم ـ تداخل و تعدد دیات

در تعدد جنایات، اصل بر تعدد دیات و عدم تداخل آنها است مگر مواردي که در این قانون خالف آن -538ماده 
.مقرر شده است

علیه در اثر سرایت صدمه یا صدمات غیرعمدي فوت نماید یا عضوي از اعضاي او قطع شود هرگاه مجنی-539ماده 
:شودیا آسیب بزرگتري ببیند به ترتیب ذیل دیه تعیین می

.شوددر صورتی که صدمه وارده یکی باشد، تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر ثابت می-الف
در صورت تعدد صدمات چنانچه مرگ یا قطع عضو یا آسیب بیشتر، در اثر سرایت تمام صدمات باشد، تنها دیه -ب

گتر در اثر سرایت برخی از صدمات شود و اگر مرگ یا قطع عضو یا آسیب بزرنفس یا عضو یا آسیب بزرگتر ثابت می
کند و دیه صدمات غیرمسري، جداگانه باشد، دیه صدمات مسري در دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر تداخل می

.شودمحاسبه و مورد حکم واقع می
هرگاه صدمه وارده عمدي باشد و نوعاً کشنده یا موجب قطع عضو یا آسیب بیشتر نباشد لکن اتفاقاً-540ماده 

قصاص یا دیه، نسبت به جنایت عمدي کمتر، حسب مورد دیه جنایت بیشتر نیز باید سرایت کند، عالوه بر حق
پرداخت شود مانند اینکه شخصی عمداً انگشت دیگري را قطع کند و اتفاقاً این قطع سرایت کند و موجب فوت 

قصاص یا دیه انگشت، علیه یا قطع دست او گردد، عالوه بر حقمجنیعلیه حسب مورد دیه نفس یا دیه دست مجنی
.نیز باید پرداخت شود



٨٢

هاي متعدد در اعضاي بدن به وجود آید چنانچه هریک از هرگاه در اثر یک ضربه یا هر رفتار دیگر، آسیب-541ماده 
از یک نوع آنها در اعضاي مختلف باشد یا همه در یک عضو بوده ولی نوع هر آسیبی غیر از نوع دیگري باشد و یا 

.بوده ولکن در دو یا چند محل جداگانه از یک عضو باشد، هر آسیب دیه جداگانه دارد
.هاي متعدد ایجاد شود هر آسیبی دیه جداگانه داردهرگاه در اثر رفتارهاي متعدد، آسیب-542ماده 
د و تنها دیه یک آسیب هاي متعدد تداخل می کندرصورت وجود مجموع شرایط چهارگانه ذیل، دیه آسیب-543ماده 

:شودثابت می
.هاي متعدد یا جراحات متعدد از یک نوع باشدهاي ایجاد شده مانند شکستگیهمه آسیب-الف
.ها در یک عضو باشدهمه آسیب-ب
.اي نزدیک به هم باشد که عرفاً یک آسیب محسوب شودها متصل به هم یا به گونهآسیب-پ
.ر مرتکب به وجود آیدها با یک رفتامجموع آسیب-ت

هرگاه در اثر یک یا چند رفتار، منافع متعدد زائل یا ناقص شود مانند اینکه در اثر ضربه به سر، بینایی، -544ماده 
.شنوایی و عقل کسی از بین برود یا کم شود، هریک دیه جداگانه دارد

منجر به زوال یا اختالل منفعت گردد تنها دیه هرگاه منفعتی قائم به عضوي باشد در جنایت بر آن عضو که -545ماده 
شود ولی اگر منفعت قائم به آن عضو نبوده و میان از بین رفتن عضو و زوال منفعت مالزمه نباشد، بیشتر ثابت می

اگرچه وجود آن عضو در تقویت و تسهیل منفعت مؤثر باشد، مانند الله گوش و بینی که در تقویت شنوایی و بویایی 
.به سبب قطع الله گوش یا بینی، شنوایی یا بویایی نیز زائل یا ناقص گردد، هرکدام دیه جداگانه داردمؤثرند و

چنانچه به سبب ایراد ضربه یا جراحت، صدمه بزرگتري به وجود آید مانند اینکه با شکستن سر، عقل زائل -546ماده 
ر با یک ضربه یا جراحت واقع شده باشد دیه شود، هرگاه آن جراحت علت و سبب زوال یا نقصان منفعت باشد اگ

شود و کند و تنها دیه زوال یا نقصان منفعت که بیشتر است پرداخت میضربه یا جراحت در دیه بیشتر تداخل می
اي که جراحت را ایجاد کرده است، واقع چنانچه زوال منفعت یا نقصان آن با ضربه یا جراحت دیگري غیر از ضربه

اي که الزم و ملزوم یکدیگرند، نباشد و ربه یا جراحت وارده علت زوال یا نقصان منفعت به گونهشده باشد و یا ض
اتفاقاً با آن ضربه و جراحت، منفعت نیز زائل گردد یا نقصان یابد، ضربه یا جراحت و منفعت، هر کدام دیه جداگانه 

.دارد
ره واقع شود، تنها دیه همان جراحت عمیق پرداخت هرگاه جراحت عمیقی مانند منقّله و یا جائفه یکبا-547ماده 

تر مانند موضحه و سپس جراحت شدیدتر مانند منقّله شود و اگر به تدریج واقع شود یعنی ابتداء جراحت خفیفمی
شود و در صورتی که به ایجاد شود، چنانچه به سبب سرایت جراحت اول باشد تنها دیه جراحت شدیدتر پرداخت می

.گري باشد، خواه دو ضربه از یک نفر خواه از چند نفر باشد، هریک از دو جراحت، دیه جداگانه داردسبب ضربه دی
در اعضاء و منافع، مقدار ارش یک جنایت، بیش از دیه مقدر براي آن عضو یا منفعت نیست و چنانچه به -548ماده 

اي تعیین اد شود، براي هر آسیب دیه جداگانهسبب آن جنایت، منفعت یا عضو دیگري از بین رود یا عیبی در آنها ایج
.گرددمی
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بخش دوم ـ مقادیر دیه

فصل اول ـ دیه نفس

موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتداي هر سال توسط -549ماده 
.شودرئیس قوه قضاییه به تفصیل براساس نظر مقام رهبري تعیین و اعالم می

.دیه قتل زن، نصف دیه مرد است-550ماده 
دیه خنثاي ملحق به مرد، دیه مرد و دیه خنثاي ملحق به زن، دیه زن و دیه خنثاي مشکل، نصف دیه مرد به -551ماده 

.عالوه نصف دیه زن است
هاي ین خسارتعلیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمدرکلیه جنایاتی که مجنی-تبصره

.شودبدنی پرداخت می
شخص متولد از زنا در صورتی که هر دو یا یکی از طرفین زنا مسلمان باشند، در احکام دیه مانند مسلمان -552ماده 
.است
وارث دیه شخص متولد از زنا درصورتی که فرزند و همسر نداشته باشد و زنا از هر دو طرف با رضایت -553ماده 

شد، مقام رهبري است و چنانچه یکی از طرفین شبهه داشته یا اکراه شده باشد، همان طرف یا اقوام او، صورت گرفته با
.باشندوارث دیه می

هاي دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوري براساس نظر حکومتی مقام رهبري، دیه جنایت بر اقلیت-554ماده 
.گردداسالمی ایران به اندازه دیه مسلمان تعیین می

یا در » الحجهذيالقعده ومحرم، رجب، ذي«هاي حرام علیه هر دو در ماههرگاه رفتار مرتکب و فوت مجنی-555ماده 
سوم دیه نیز افزوده محدوده حرم مکه، واقع شود خواه جنایت عمدي خواه غیرعمدي باشد، عالوه بر دیه نفس، یک

.رك مشمول حکم تغلیظ دیه نیستهاي مقدس و متبها و زمانگردد. سایر مکانمی
هاي حرام، مغرب شرعی است مانند ماه رجب که از مغرب شرعی آخرین روز ماه معیار شروع و پایان ماه-تبصره

.رسدالثانی، شروع و با مغرب شرعی آخرین روز ماه رجب به پایان میجمادي
در حکم تغلیظ دیه فرقی میان بالغ و غیربالغ، زن و مرد و مسلمان و غیرمسلمان نیست. سقط جنین نیز -556ماده 

کننده دیه باشد المال پرداختپس از پیدایش روح، مشمول حکم تغلیظ است. تغلیظ دیه، در مواردي که عاقله یا بیت
شود نیز این حکم واز آن دیه پرداخت میعلت عدم امکان قصاص یا عدم جنیز جاري است. در قتل عمدي که به

.جاري است
.تغلیظ دیه مخصوص قتل نفس است و در جنایت بر اعضاء و منافع جاري نیست-557ماده 

فصل دوم ـ قواعد عمومی دیه اعضاء
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در جنایت غیرعمدي بر اعضاء و جنایت عمدي که قصاص ندارد یا قصاص در آن ممکن نیست یا بر دیه، -558ماده 
.شودالحه شده و مقدار آن مشخص نشده است به شرح مقرر در این قانون، دیه ثابت میمص

اي بر عضو یا منافع وارد آید چنانچه براي آن جنایت در شرع دیه مقدر یا هرگاه در اثر جنایت صدمه-559ماده 
شرعاً مقدار خاصی براي آن نسبت معینی از آن به شرح مندرج در این قانون مقرر شده باشد مقدار مقرر و چنانچه 

.تعیین نشده ارش آن قابل مطالبه است
دیه زن و مرد در اعضاء و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود -560ماده 

.یابددیه زن به نصف تقلیل می
چند عضو وارد شود، مالك رسیدن دیه به هاي متعددي بر یک یاهرگاه در اثر یک یا چند ضربه، آسیب-561ماده 

هاي وارده بر عضو، عرفاً یک آسیب و جنایت محسوب طور جداگانه است مگر اینکه آسیبثلث، دیه هر آسیب به
.شود
در موارد ارش فرقی میان زن و مرد نیست لکن میزان ارش جنایت وارده بر اعضاء و منافع زن نباید بیش -562ماده 

.منافع او باشد، اگر چه مساوي با ارش همان جنایت در مرد باشداز دیه اعضاء و
از بین بردن هر یک از اعضاي فرد و هر دو عضو از اعضاي زوج، دیه کامل و از بین بردن هریک از -563ماده 

اعضاي زوج، نصف دیه کامل دارد. خواه عضو مزبور از اعضاي داخلی بدن باشد خواه از اعضاي ظاهري مگر اینکه
.در قانون ترتیب دیگري مقرر شده باشد

سوم دیه همان عضو را سوم دیه آن عضو و از بین بردن عضو فلج، یکفلج کردن عضو داراي دیه معین، دو-564ماده 
رود، با توجه به کارایی از دست رفته، ارش تعیین دارد. در فلج کردن نسبی عضو که درصدي از کارایی آن از بین می

.گرددمی
از بین بردن قسمتی از عضو یا منفعت داراي دیه مقدر به همان نسبت دیه دارد به این ترتیب که از بین -565ده ما

سوم داراي دیه است مگر اینکه در قانون ترتیب سوم آن به میزان یکبردن نصف آن به میزان نصف و از بین بردن یک
.دیگري مقرر شده باشد

.شودبین رفته قابل تشخیص نباشد، ارش تعیین میدر مواردي که نسبت از-1تبصره 
علیه ناگزیر از قطع آن باشد هرگاه جنایت، عضو را در وضعیتی قرار دهد که به تشخیص کارشناس، مجنی-2تبصره 

.شوددیه قطع عضو ثابت می
دیه اعضایی که با پیوند و امثال آن در محل عضو از بین رفته، قرار گرفته است و مانند عضو اصلی داراي -566ماده 

شوند به میزان دیه عضو اصلی است و اگر داراي حیات گردد ولی از جهت دیگري معیوب شود، دیه عضو حیات می
.ستمعیوب را دارد. از بین بردن اعضاي مصنوعی، تنها موجب ضمان مالی ا

در مواردي که رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن گردد و نه اثري از خود در بدن برجاي -567ماده 
بگذارد ضمان منتفی است لکن در موارد عمدي در صورت عدم تصالح، مرتکب به حبس یا شالق تعزیري درجه 

.شودهفت محکوم می
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اي اصالح شود که هیچ ت، چنانچه پس از جنایت به گونهشکستگی عضوي که داراي دیه مقدر اسدر-568ماده 
عیب و نقصی در آن باقی نماند، چهار بیست و پنجم دیه آن عضو ثابت است و چنانچه با عیب و نقص اصالح شود 

.یا براي آن عضو دیه مقدري نباشد، ارش ثابت است مگر در مواردي که در این قانون خالف آن مقرر شده باشد
:دیه شکستن، ترك برداشتن و خرد شدن استخوان هر عضو داراي دیه مقدر به شرح زیر است-569ماده 
پنجم دیه شکستن آن پنجم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود چهاردیه شکستن استخوان هر عضو یک-الف
.است

پنجم دیه خرد شدن آن ارسوم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود چهدیه خرد شدن استخوان هر عضو یک-ب
.استخوان است

.پنجم دیه شکستن آن عضو استدیه ترك برداشتن استخوان هر عضو چهار-پ
چهارم دیه دیه جراحتی که به استخوان نفوذ کند بدون آنکه موجب شکستگی آن گردد و نیز دیه موضحه آن، یک-ت

.شکستگی آن عضو است
قطه جداي از هم بشکند یا خرد شود یا ترك بخورد، در صورتی که عرفاً هرگاه یک استخوان از چند ن-570ماده 

هاي متعدد محسوب گردد، هریک دیه جداگانه دارد هرچند با یک ضربه به وجود آید و مجموع دیه جنایت
.هاي مزبور از دیه عضو هم بیشتر باشدجنایت
ز کارافتادگی کامل عضو نگردد، موجب ارش دررفتگی استخوان از مفصل، درصورتی که موجب شلل یا ا-571ماده 

سوم دیه پنجم از دوسوم دیه همان عضو و در صورت درمان بدون عیب موجب چهارو در غیر این صورت موجب دو
.باشدآن عضو می

.هرگاه در اثر جنایتی تکه کوچکی از استخوان از آن جدا شود، دیه شکستگی ثابت است-572ماده 
.اي داردهرگاه صدمه بر استخوان، موجب نقص عضو یا صدمه دیگري گردد، هر یک دیه جداگانه-573ماده 
هرگاه بر اثر یک یا چند ضربه، عالوه بر دررفتگی مفصل، استخوان نیز بشکند یا ترك بخورد، دو جنایت -574ماده 

ستخوان بشکند و هم جراحتی مانند اي، هم اشود و هریک دیه یا ارش جداگانه دارد. اگر بر اثر ضربهمحسوب می
.موضحه یا نافذه و یا جائفه در بدن ایجاد شود نیز این حکم جاري است

.پیوند خوردن عضو پس از جنایت تأثیري در دیه ندارد-575ماده 

دیه مقدر اعضاء-فصل سوم 

دیه مو-مبحث اول 
صورتی که دیگر نروید، دیه کامل دارد و اگر دوباره کندن و یا از بین بردن تمام موي سر یا ریش مرد، در-576ماده 

سوم دیه کامل ثابت است. در این حکم فرقی میان موي کم بروید، نسبت به موي سر، ارش و نسبت به ریش یک
.پشت و پرپشت و کودك و بزرگسال نیست
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کندن و یا از بین بردن تمام موي سر زن، در صورتی که دیگر نروید، موجب دیه کامل زن و اگر دوباره -577ماده 
.بروید، موجب مهرالمثل است. در این حکم فرقی میان موي کم پشت و پرپشت و کودك و بزرگسال نیست

.شودخت میاگر مهرالمثل بیش از دیه کامل زن باشد فقط به مقدار دیه کامل زن، پردا-تبصره
چنانچه قسمتی از موي سر مرد یا زن یا ریش مرد طوري از بین برود که دیگر نروید، باید به نسبت، دیه -578ماده 

سوم دیه کامل و در موي سر زن پرداخت شود و اگر دوباره بروید، در موي سر مرد، ارش و در ریش به نسبت از یک
.ت شودبه همان نسبت از مهرالمثل، باید دیه پرداخ

کندن موي سر زن یا مرد یا ریش مرد، چنانچه با رضایت شخص یا در مواردي که اذن شخص معتبر -579ماده 
.هاي پزشکی الزم باشد، دیه یا ارش نداردنیست، با رضایت ولی او باشد یا به جهت ضرورت

کارشناس بر نروییدن باشد و تشخیص روییدن و نروییدن مو با کارشناس مورد وثوق است. چنانچه نظر -580ماده 
سوم دیه و یا مهرالمثل، حسب دیه پرداخت شود، ولی پس از آن خالف نظر او ثابت گردد، باید مازاد بر ارش یا یک

سوم دیه و یا مهرالمثل، کننده دیه، مسترد شود و اگر نظر کارشناس بر روییدن باشد و ارش یا یکمورد به پرداخت
.التفاوت آن پرداخت شودخالف نظر او ثابت گردد، باید مابهحسب مورد پرداخت شود ولی

کندن و یا از بین بردن هر یک از ابروها، اگر بدون رضایت شخص یا ولی او در مواردي که اذن شخص -581ماده 
چهارم دیه کامل دارد و اگر دوباره بروید، موجب ارش است ومعتبر نیست و یا بدون ضرورت تجویزکننده باشد یک

اگر مقداري از آن بروید نسبت به مقداري که روییده، ارش و نسبت به مقداري که نروییده، دیه با احتساب مقدار 
.شودمساحت، تعیین می

اگر مقداري از موي سر، ریش و ابرو پیش از جنایت از بین رفته باشد، زائل کردن باقیمانده آنها، حکم از -582ماده 
.بین بردن قسمتی از مو را دارد

هرگاه با از بین بردن عضو یا پوست و مانند آن، موي سر، ریش یا ابرو از بین برود، عالوه بر دیه مو یا -583ماده 
.شوددیه یا ارش جنایت نیز پرداخت میریش یا ابرو، حسب مورد

از بین بردن تمام یا قسمتی از موي پلک یا سایر موهاي بدن در صورت بروز عیب و نقص موجب ارش -584ماده 
است، خواه بروید خواه نروید و چنانچه با از بین بردن عضو یا کندن پوست و مانند آن باشد، تنها دیه یا ارش محل 

.شودمو پرداخت می
هرگاه موي سر مرد یا زن یا ریش مرد که از بین رفته است با عیب و نقص بروید مانند آنکه رنگ یا -585ماده 

سوم حالت طبیعی آن تغییر کند یا کم پشت بروید، ارش ثابت است. مقدار ارش مزبور در مورد ریش باید بیشتر از یک
شود. در مورد موي که درصورت رویش بدون عیب تعیین میدیه کامل و در مورد موي سر مرد، بیشتر از ارشی باشد 

.سر زن نیز عالوه بر ارش یا ثلث دیه یا مهرالمثل حسب مورد باید ارش دیگري براي عیب حاصله پرداخت شود
مالك مسؤولیت صدمه به مو، از بین بردن آن است و شیوه از بین بردن مانند کندن یا سوزاندن، تأثیري در -586ماده 
.نداردحکم
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مبحث دوم ـ دیه چشم
هایی که بینایی درآوردن و یا از بین بردن دو چشم بینا دیه کامل و هریک از آنها نصف دیه دارد. چشم-587ماده 

کوري و منحرف بودن دارند در این حکم یکسانند هر چند میزان بینایی آنها متفاوت باشد یا از جهات دیگر مانند شب
.دبا هم فرق داشته باشن

هرگاه لکه دائمی موجود در چشم مانع بینایی قسمتی از چشم گردد، در صورتی که تعیین مقدار آن ممکن -تبصره
.شودباشد به همان نسبت از دیه کسر و در غیر این صورت، ارش پرداخت می

درآوردن و یا از بین بردن چشم بیناي کسی که فقط یک چشم بینا دارد و چشم دیگرش نابیناي مادرزادي -588ماده 
و یا به علل غیرجنایی از بین رفته باشد موجب دیه کامل است لکن اگر چشم دیگرش را در اثر قصاص یا جنایتی که 

.باشدف دیه کامل میاستحقاق دیه آن را داشته است از دست داده باشد دیه چشم بینا، نص
.دیه درآوردن و یا از بین بردن هر چشمی که بینایی ندارد یک ششم دیه کامل است-589ماده 
ششم دیه کامل و دیه هر یک هاي باال، یکدیه مجموع چهار پلک دو چشم، دیه کامل، دیه هریک از پلک-590ماده 

.چهارم دیه کامل استهاي پایین، یکاز پلک
.جا از بین ببرد، هریک دیه جداگانه دارداه کسی چشم و پلک را یکهرگ-تبصره
هاي پایین، موجب ششم دیه و شکافتن هر یک از پلکهاي باال، موجب یکشکافتن هریک از پلک-591ماده 
.چهارم دیه استیک

مبحث سوم ـ دیه بینی
پایین استخوان بینی است دیه کامل دارد. از بین بردن اي که قطع کردن و یا از بین بردن تمام بینی یا نرمه-592ماده 

دفعه باشد، موجب دیه کامل است لکن اگر نرمه تمام نرمه با تمام یا مقداري از استخوان بینی در صورتی که در یک
ستخوان، دفعه و تمام یا مقداري از استخوان بینی در دفعه دیگر از بین برود، براي نرمه دیه کامل و براي ابینی در یک

.شودارش تعیین می
شکستن استخوان بینی در صورتی که موجب فساد بینی و از بین رفتن آن شود، دیه کامل دارد و چنانچه -593ماده 

دهم دیه کامل و اگر با عیب و نقص بهبود پیدا کند، موجب ارش است. بدون عیب و نقص اصالح شود موجب یک
.شودنی که منجر به فساد آن نشود، ارش ثابت میدر کج شدن بینی یا شکستن استخوان بی

.سوم دیه کامل استمیان دو سوراخ، موجب یکهاي بینی یا پردهاز بین بردن هریک از پره-594ماده 
.سوم دیه کامل استفلج کردن بینی، موجب دوسوم دیه کامل و از بین بردن بینی فلج، موجب یک-595ماده 
دو طرف بینی و پرده فاصل میان آن، خواه با پارگی همراه باشد خواه نباشد، در صورتی سوراخ کردن هر -596ماده 

پنجم دیه سوم دیه کامل است و اگر بهبود یابد، موجب یککه باعث از بین رفتن بینی یا نوك آن نشود، موجب یک
.کامل است
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نهم دیه کامل و در صورتی که بهبود یابد، دیه سوراخ کردن یک طرف بینی در صورتی که بهبود نیابد یک-597ماده 
نهم دیه بیستم دیه کامل است و دیه سوراخ کردن یک طرف بینی با پرده وسط آن در صورتی که بهبود نیابد دویک

.پانزدهم دیه کامل استکامل و در صورتی که بهبود یابد، یک
سوم دیه کامل و اگر بهبود ی یا نوك آن نشود، یکدیه پاره کردن بینی در صورتی که سبب از بین رفتن بین-598ماده 

.دهم دیه کامل استیابد یک
.باشددیه از بین بردن نوك بینی که محل چکیدن خون است، نصف دیه کامل می-599ماده 

مبحث چهارم ـ دیه الله گوش
.از بین بردن دو الله گوش، دیه کامل و از بین بردن هریک از آنها نصف دیه کامل دارد-600ماده 

.ششم دیه کامل استاز بین بردن نرمه هر گوش، موجب یک-تبصره
نهم دیه ششم دیه کامل و پاره کردن نرمه یک گوش، موجب یکپاره کردن الله یک گوش، موجب یک-601ماده 

.مورد در صورت بهبودي کامل، ارش ثابت استکامل است و در هر دو 
.سوم دیه آن را داردسوم دیه آن و بریدن الله گوش فلج شده، یکفلج کردن الله هر گوش، دو-602ماده 
هرگاه الله گوش به نحوي قطع شود که استخوان زیر آن ظاهر گردد عالوه بر دیه الله گوش، دیه موضحه -603ماده 

.نیز باید پرداخت شود
گوش شنوا و ناشنوا یا معیوبی که الله آن سالم و داراي حس و حیات کامل باشد در احکام این فصل -604ماده 

.یکسان هستند
پاره کردن پرده گوش، موجب ارش است و اگر در اثر آن حس شنوایی نیز از بین برود یا نقصان پیدا کند، -605ماده 

.دیه آن نیز باید پرداخت شود
هرگاه آسیب رساندن به گوش به حس شنوایی سرایت کند یا موجب سرایت به استخوان و شکستگی آن -606ماده 

.اي داردشود هر کدام دیه جداگانه

مبحث پنجم ـ دیه لب
از بین بردن دو لب، دیه کامل و هر یک، نصف دیه کامل دارد و دیه از بین بردن مقداري از لب به نسبت -607ماده 

.شودتمام لب محاسبه می
پوشاند و به دو روزنه و دیواره بینی متصل و طول آن حدود لب باال از نظر عرض، مقداري است که لثه را می-تبصره

پوشاند و طول آن همان طول دهان از نظر عرض، مقداري است که لثه را میهمان طول دهان است و حدود لب پایین
.شودها محسوب نمیها جزء لباست. حاشیه گونه

جنایتی که باعث جمع شدن یک یا دو لب و یا قسمتی از آن گردد موجب ارش است خواه موجب نمایان -608ماده 
.ها بشود خواه نشودشدن دندان
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ها اي که با خنده و مانند آن از دندانها گردد به گونهموجب سست و فلج شدن هریک از لبجنایتی که-609ماده 
سوم دیه آن هاي سست و فلج شده موجب یکسوم دیه یک لب و از بین بردن هر یک از لبکنار نرود، موجب دو

.است
وم دیه کامل و در صورت بهبودي سها شود، یکشکافتن هر دو لب به نحوي که باعث نمایان شدن دندان-610ماده 

ششم دیه کامل و در صورت بهبودي بدون عیب، پنجم دیه کامل دارد. شکافتن یک لب موجب یکبدون عیب، یک
.دهم دیه کامل استموجب یک

ها نگردد در صورتی که از مصادیق حارصه، دامیه و جراحات وارده بر لب هرگاه باعث نمایان شدن دندان-تبصره
.باشد، حکم جراحات مذکور را داردمتالحمه

مبحث ششم ـ دیه زبان
قطع و یا از بین بردن تمام زبان گویا موجب دیه کامل است و دیه از بین بردن قسمتی از آن به نسبت -611ماده 

.شودگویایی از بین رفته است که با تقسیم تمام دیه به حروف محاسبه می
شود مانند اینکه از بین علیه تعیین میرف با توجه به حروف زبان تکلم مجنیدیه از بین بردن اداي هر ح-1تبصره 

.دوم دیه کامل استوسیردن قدرت اداي یک حرف شخص فارسی زبان، یکب
تواند گوید یا برخی از حروف را نمیشخصی که داراي لکنت زبان است و یا به کندي یا تندي سخن می-2تبصره 

.شودمیتلفظ کند، گویا محسوب 
سوم دیه کامل است و از بین بردن مقداري از آن، موجب قطع و از بین بردن تمام زبان الل موجب یک-612ماده 

.همان مقدار دیه به نسبت مساحت تمام زبان است
طور موقت قادر به سخن گفتن اي بهالل اعم از مادرزادي و عارضی است لکن کسی که به واسطه عارضه-تبصره

.شودگویا محسوب مینیست، 
هرگاه شخصی مقداري از زبان کسی را قطع کند و موجب از بین رفتن قدرت اداي تعدادي از حروف -613ماده 

گردد و شخص دیگري مقداري دیگر از زبان او را قطع کند و موجب از بین رفتن قدرت اداي تعداد دیگري از 
.باشداي آنها را از بین برده است، ضامن میحروف شود هر شخص به نسبت  تعداد حروفی که قدرت اد

قطع و از بین بردن تمام زبان کودکی که زمان سخن گفتن او فرا نرسیده، موجب دیه کامل است لکن اگر -614ماده 
.شودسوم دیه مسترد میبعداً معلوم شود که الل بوده است، مازاد بر یک

هرگاه قسمتی از زبان کودکی که زمان سخن گفتن او فرا نرسیده است، قطع شود به میزان نسبت مساحت -615ماده 
گردد و سوم آن مسترد میشود لکن اگر بعداً معلوم شود که کودك الل بوده است، دوقطع شده، دیه پرداخت می

ه از دیه نسبت گویایی از بین رفته بیشتر چنانچه معلوم شود که گویا بوده است، در صورتی که دیه حروف از بین رفت
.التفاوت آن باید پرداخت شودباشد، مابه



٩٠

مبحث هفتم ـ دیه دندان
:شودهشتگانه دیه کامل دارد که به ترتیب زیر توزیع میوهاي دائم بیستاز بین بردن تمام دندان-616ماده 
روید که از هر کدام دو عدد در باال و دو عدد در پایین میهاي جلو که عبارتند از: پیش، چهارتایی و نیش دندان-الف

.بیستم دیه کامل داردرو جمعاً دوازده عدد است، هر کدام یک
هاي عقب که در چهار سمت پایانی از باال و پایین در هر کدام یک ضاحک و سه ضرس قرار دارد و جمعاً دندان-ب

.دچهلم دیه کامل دارشانزده عدد است، هر کدام یک
هاي اضافی به هر نام که باشد و به هر نحو که روییده باشد اگر در کندن آنها نقصی حاصل شود، دندان-617ماده 

.گردد و اگر هیچگونه نقصی حاصل نشود ارش نیز نداردارش ثابت می
، ارش ثابت هرگاه در کندن دندان زائد نقصی حاصل نشود لکن جراحتی به وجود آید، براي جراحت مزبور-1تبصره 

.است
شده اصلی است یا زائد، تردید وجود داشته باشد و با رجوع به کارشناس، هرگاه در مورد اینکه دندان کنده-2تبصره 

.شوداالمرین از دیه دندان اصلی و ارش دندان زائد پرداخت میزائد یا اصلی بودن آن مشخص نشود، اقل
یابد هشت عدد کمتر باشد به همان نسبت از دیه کامل کاهش میوبیستهاي اصلی دائمی ازهرگاه دندان-618ماده 

.اي کم شده باشدخواه خلقتاً کمتر باشد یا در اثر عارضه
هاي گوناگون دارند، وجود ندارد و اگر دندانی در اثر جنایت، رهایی که رنگدر میزان دیه تفاوتی میان دندان-619ماده 

سوم دیه همان دندان م دیه همان دندان است و دیه دندانی که قبالً سیاه شده است، یکسیاه شود و نیفتد دیه آن دوسو
.است

در تغییر رنگ دندان، بدون آنکه سیاه شود یا منفعت آن از بین برود، ارش ثابت است و اگر پس از آن -تبصره
.شخصی دندان مزبور را بکند، باید دیه کامل همان دندان را بدهد

ایجاد ترك یا لق کردن دندان هرگاه در حکم از بین بردن آن باشد، موجب دیه همان دندان و در غیر این -620ماده 
.صورت موجب ارش است

خورده که منفعت آن باقی است، موجب دیه همان دندان و در غیر این صورت کندن دندان لق یا ترك-621ماده 
.موجب ارش است

شکستن آن مقدار از دندان که نمایان است با بقاي ریشه، دیه همان دندان را دارد و اگر کسی بعد از -622ماده 
شکستن مقدار مزبور ریشه را بکند، خواه مرتکب کسی باشد که مقدار نمایان دندان را شکسته است یا دیگري، ارش 

.شودتعیین می
.ان نسبت دیه داردشکستن مقداري از قسمت نمایان دندان به هم-1تبصره 
اي قبالً از بین رفته باشد به همان نسبت از دیه هرگاه قسمتی از دندان کنده شده در اثر جنایت یا عارضه-2تبصره 

.یابددندان کاهش می
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صدم دیه کامل ثابت است مگر اینکه کندن آن موجب گردد دندان دائمی نروید در کندن دندان شیري یک-623ماده 
.صورت باید دیه کامل دندان دائمی پرداخت شودکه در این 

.شکستن، معیوب کردن و شکافتن دندان شیري موجب ارش است-تبصره
شود، اگرچه دوباره در محل آن، دندان دیگري بروید و با کنده شدن دندان دائمی دیه همان دندان ثابت می-624ماده 

.ا دوباره بکند، باید دیه کامل همان دندان را بپردازدمانند سابق شود و چنانچه شخصی دندان روییده شده ر
هرگاه به جاي دندان کنده شده دندان دیگري یا همان دندان قرار گیرد و مانند دندان اصلی داراي حس و -625ماده 

.حیات شود، کندن آن، دیه همان دندان را دارد لکن اگر داراي حس و حیات نباشد، کندن آن موجب ضمان مالی است

مبحث هشتم ـ دیه گردن
کج شدن و خمیدگی گردن در اثر شکستگی در صورت عدم بهبودي و باقی ماندن این حالت موجب دیه -626ماده 

.کامل و در صورت بهبودي و زوال حالت خمیدگی و کج شدگی موجب ارش است
.شکستگی گردن بدون کج شدن و خمیدگی آن موجب ارش است-627ماده 
جنایت بر گردن که مانع فرو بردن یا جویدن غذا و یا نقص آن و یا مانع حرکت گردن شود موجب ارش -628ماده 
.است

مبحث نهم ـ دیه فک
هاي پایین است، دیه قطع کردن و یا از بین بردن دو استخوان چپ و راست فک که محل رویش دندان-629ماده 

.آنها به همان نسبت دیه داردکامل، هر کدام از آنها نصف دیه کامل و مقداري از
دیه فک، مستقل از دیه دندان و سایر اعضاء است و اگر با فک، دندان یا غیر آن از بین برود یا آسیب ببیند -630ماده 

.هر کدام دیه یا ارش جداگانه دارد
ن شود، جنایتی که موجب کندي حرکت فک شود، ارش دارد و چنانچه مانع جویدن یا موجب نقص آ-631ماده 

.شودارش آن نیز افزوده می
.از بین بردن تمام یا قسمتی از فک باال، موجب ارش است-632ماده 
شکستگی استخوان فک پایین مشمول حکم شکستگی استخوان و شکستگی استخوان فک باال مشمول -633ماده 

.هاي سر و صورت استحکم شکستگی استخوان
.سوم دیه کامل داردم دیه کامل و قطع فک فلج، یکفلج کردن فک پایین، دوسو-634ماده 

مبحث دهم ـ دیه دست و پا
ها از مفصل مچ به شرط آنکه داراي انگشتان کامل باشد، قطع کردن و یا از بین بردن هریک از دست-635ماده 

علیه داراي دو دست و خواه به هر علت داراي یک دست باشدموجب نصف دیه کامل است خواه مجنی.
.قطع تمام انگشتان یک دست از انتهاي انگشتان یا تا مچ، موجب نصف دیه کامل است-636ماده 
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.باشد، موجب ارش استقطع کردن و یا از بین بردن کف دستی که به هر علت داراي انگشت نمی-637ماده 
بر دیه آن انگشتان، نسبتی از در قطع کردن و یا از بین بردن کف دستی که کمتر از پنج انگشت دارد، عالوه -تبصره

ارش کف دست نیز ثابت است، بدین ترتیب که اگر مچ دست داراي یک انگشت باشد، عالوه بر دیه یک انگشت، 
پنجم ارش کف دست و اگر چهارپنجم ارش کف دست و اگر داراي دو انگشت باشد، عالوه بر دیه دو انگشت، سه

پنجم ارش کف دست و اگر داراي چهار انگشت باشد، عالوه بر گشت، دوداراي سه انگشت باشد، عالوه بر دیه سه ان
.شودپنجم ارش کف دست نیز پرداخت میدیه چهار انگشت، یک

قطع دست داراي ساعد از آرنج، خواه داراي کف باشد خواه نباشد نصف دیه کامل دارد و قطع دست -638ماده 
.داراي بازو از شانه، خواه داراي آرنج باشد خواه نباشد، نصف دیه کامل دارد

از آرنج دستی که داراي انگشتان است اگر باالتر از مفصل مچ و نیز دستی که داراي ساعد است اگر باالتر-639ماده 
.باشدقطع گردد عالوه بر نصف دیه کامل، موجب ارش مقدار زائدي که قطع شده نیز می

قطع دست اصلی کسی که از مچ یا آرنج یا شانه داراي دو دست است، موجب نصف دیه کامل و قطع -640ماده 
.دست زائد موجب ارش است. تشخیص دست اصلی و زائد برعهده کارشناس مورد وثوق است

.دهم دیه کامل استدیه هریک از انگشتان اصلی دست، یک-641اده م
سوم دیه آن انگشت و هر بند انگشت شست، بریدن یا از بین بردن هر بند انگشت غیر شست، موجب یک-642ماده 

.موجب نصف دیه شست است
سوم دیه همان بند اصلی و سوم دیه انگشت اصلی و دیه بندهاي انگشت زائد، یکدیه انگشت زائد، یک-643ماده 

.سوم دیه بند اصلی همان انگشت استدیه بند زائد انگشت اصلی یک
.شوددر صورتی که بند انگشت نقصان داشته باشد به همان میزان از مقدار دیه آن کاسته می-تبصره
ن انگشت، دیه قطع سوم دیه هماسوم دیه دست، دیه فلج کردن هر انگشت دودیه فلج کردن هر دست دو-644ماده 

.سوم دیه همان انگشت استرسوم دیه دست و دیه قطع انگشت فلج یکدست فلج یک
درصد دیه کامل و اگر بدون طوري که دیگر نروید یا فاسد و معیوب بروید، یکدیه از بین بردن ناخن به-645ماده 

.باشددرصد دیه کامل میعیب بروید، نیم
.ه دست و انگشتان آن، در پا و انگشتان آن نیز جاري استاحکام مذکور در دی-646ماده 

مبحث یازدهم ـ دیه ستون فقرات، نخاع و نشیمنگاه
:دیه شکستن ستون فقرات به ترتیب ذیل است-647ماده 
شکستن ستون فقرات در صورتی که اصالً درمان نشود و یا بعد از عالج به صورت خمیده درآید، موجب دیه -الف

.کامل است
علیه عیب درمان شود ولی موجب از بین رفتن یکی از منافع گردد مانند اینکه مجنیشکستن ستون فقرات که بی-ب

.توان راه رفتن یا نشستن نداشته باشد و یا توان جنسی یا کنترل ادرار وي از بین برود، موجب دیه کامل است
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ل موارد مندرج در بند (ب) شود، عالوه بر دیه شکستن ستون فقرات که درمان نشود و موجب عوارضی از قبی-پ
.کامل شکستگی ستون فقرات، موجب دیه یا ارش هر یک از عوارض حاصله نیز است

.دهم دیه کامل استشکستن ستون فقرات که بدون عیب درمان شود، موجب یک-ت
فقرات، موجب دوسوم دیه حس شدن پاها گردد عالوه بر دیه ستون شکستن ستون فقرات که موجب فلج و بی-ث

.براي فلج دو پا نیز است
هاي گردن و هاي ستون فقرات به جز مهرهمراد از شکستن ستون فقرات، شکستن یک یا چند مهره از مهره-1تبصره 

.باشداستخوان دنبالچه می
جنایتی که سبب خمیدگی پشت شود بدون آنکه موجب شکستن ستون فقرات گردد در صورتی که -2تبصره 

.دهم دیه کامل استخمیدگی درمان نشود، موجب دیه کامل و در صورتی که بدون عیب درمان شود، دیه آن یک
.قطع نخاع دیه کامل و قطع جزئی از آن به نسبت مساحت عرض، دیه دارد-648ماده 
هرگاه قطع نخاع موجب عیب عضو دیگر شود، حسب مورد دیه یا ارش آن عضو بر دیه نخاع افزوده -649ماده 

.شودمی
از بین بردن دو کپل به نحوي که به استخوان برسد، دیه کامل و هر کدام از آنها، نصف دیه کامل و قسمتی -650ماده 

.از آن، به همان نسبت دیه دارد
علیه قادر به ضبط شکستن استخوان دنبالچه، موجب ارش است مگر آنکه جنایت مزبور باعث شود مجنی-651ماده 

مدفوع نباشد که در این صورت دیه کامل دارد و اگر قادر به ضبط مدفوع باشد ولی قادر به ضبط باد نباشد، ارش آن 
.شودنیز پرداخت می

ها و مقعد وارد شده است موجب عدم ضبط ادرار یا مدفوع یا هر اي که به حد فاصل بیضههرگاه صدمه-652ماده 
.دیه کامل دارددو گردد، یک

مبحث دوازدهم ـ دیه دنده و ترقوه
چهلم دیه کامل و دیه شکستن کند، یکهاي محیط به قلب که از آن حفاظت میدیه شکستن هریک از دنده-653ماده 

.باشدمیصدم دیه کاملهاي دیگر، یکهر یک از دنده
.کندن دنده موجب ارش است-تبصره
هاي محیط به چهارم دیه شکستن آن، دیه ترك خوردن هر یک از دندهها، یکدیه موضحه هریک از دنده-654ماده 

هاي هزارم دیه کامل است. دیه ترك خوردن هر یک از دندهنیموهشتادم دیه کامل، و دیه دررفتگی آن، هفتقلب، یک
.هزارم دیه کامل استهزارم دیه کامل و دیه دررفتگی آنها پنجدیگر هفت

.قطع و از بین بردن دو استخوان ترقوه، موجب دیه کامل و هر کدام از آنها، موجب نصف دیه کامل است-655ماده 
هاي ترقوه در صورتی که بدون عیب درمان شود، موجب چهاردرصد دیه کاملشکستن هریک از استخوان-656ماده 

.و در صورتی که درمان نشود و یا با عیب درمان شود، موجب نصف دیه کامل است
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هزارم، دیه پنجوودوهزارم، دیه موضحه آن، بیستهاي ترقوه، سیدیه ترك خوردن هر یک از استخوان-657ماده 
.هزارم دیه کامل استهزارم و دیه سوراخ شدن آن، دهدررفتگی آن، بیست

ازاله بکارت و افضاءمبحث سیزدهم ـ دیه
هرگاه ازاله بکارت غیرهمسر با مقاربت یا به هر وسیله دیگري و بدون رضایت صورت گرفته باشد -658ماده 

.موجب ضمان مهرالمثل است
.هرگاه ازاله بکارت با مقاربت و با رضایت انجام گرفته باشد چیزي ثابت نیست-1تبصره 
.ن یا مکرَهی که رضایت واقعی به زنا نداشته در حکم عدم رضایت استرضایت دختر نابالغ یا مجنو-2تبصره 

هرگاه به همراه ازاله بکارت جنایت دیگري نیز به وجود آید مانند آنکه مثانه آسیب دیده و شخص نتواند -659ماده 
.ادرار خود را ضبط کند، جنایت مزبور حسب مورد دیه یا ارش جداگانه دارد

:به ترتیب ذیل موجب ضمان استافضاي همسر-660ماده 
.هرگاه همسر، بالغ و افضاء به سببی غیر از مقاربت باشد، دیه کامل زن باید پرداخت شود-الف
هرگاه همسر، نابالغ و افضاء به سبب مقاربت جنسی باشد عالوه بر تمام مهر و دیه کامل زن، نفقه نیز تا زمان -ب

.چند او را طالق داده باشدوفات یکی از زوجین بر عهده زوج است هر
.افضاء عبارت از یکی شدن دو مجراي بول و حیض یا حیض و غائط است-تبصره
:افضاي غیرهمسر، به ترتیب ذیل موجب ضمان است-661ماده 
هرگاه افضاء شده نابالغ یا مکرَه بوده و افضاء به سبب مقاربت باشد، عالوه بر مهرالمثل و دیه کامل زن، در -الف
البکاره نیز ثابت خواهد بود و اگر افضاء به غیرمقاربت باشد، دیه کامل زن و در صورت رت ازاله بکارت، ارشصو

.ازاله بکارت، مهرالمثل نیز ثابت است
هرگاه افضاء با رضایت زن بالغ و از طریق مقاربت انجام گرفته باشد، تنها پرداخت دیه کامل زن ثابت خواهد -ب
.بود
.باشدالبکاره نیز میشبهه عالوه بر مهرالمثل و دیه، در صورت ازاله بکارت، موجب ارشبهافضاي ناشی از وطی-پ

دیه اندام تناسلی و بیضه-مبحث چهاردهم 
گاه و یا بیشتر از آن، موجب دیه کامل است و در کمتر از قطع و از بین بردن اندام تناسلی مرد تا ختنه-662ماده 
.شودگاه محاسبه و به همان نسبت دیه پرداخت میبه نسبت ختنهگاهختنه

در این حکم تفاوتی بین اندام کودك، جوان، پیر، عقیم و شخصی که داراي بیضه سالم یا معیوب یا فاقد -1تبصره 
.بیضه است، وجود ندارد

دیگري باقیمانده یا قسمتی دیگر از گاه از بین برود و سپس مرتکب یا شخص هرگاه با یک ضربه تا ختنه-2تبصره 
.گاه، دیه کامل و در مقدار بیشتر، ارش ثابت استاندام تناسلی را از بین ببرد، نسبت به ختنه
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گاه را شخص دیگري قطع کند، هر یک به گاه را شخصی و قسمت دیگر از ختنههرگاه قسمتی از ختنه-3تبصره 
گاه را قطع کند و باشند و چنانچه شخصی قسمتی از ختنه، ضامن میاندگاه قطع کردهنسبت مساحتی که از ختنه

گاه را به انضمام تمام یا قسمتی از اندام تناسلی قطع کند، نسبت به جنایت اول، دیه به مقدار دیگري باقیمانده ختنه
دام تناسلی ثابت گاه و نسبت به جنایت دوم، بقیه دیه و ارش مقدار زائد قطع شده از انمساحت قطع شده از ختنه

.است
سوم دیه کامل است سوم دیه کامل و فلج کردن اندام سالم موجب دوقطع اندام تناسلی فلج، موجب یک-663ماده 

.لکن در قطع اندام عنّین ثلث دیه کامل ثابت است
خواه غیر آن دیه گاه باشد قطع قسمتی از اندام فلج به نسبت تمام اندام تناسلی، خواه قسمت مقطوع ختنه-تبصره

.دارد
قطع و از بین بردن هر یک از دو طرف اندام تناسلی زن، موجب نصف دیه کامل زن است و قطع و از بین -664ماده 

بردن بخشی از آن، به همان نسبت دیه دارد. در این حکم فرقی میان باکره و غیرباکره، خردسال و بزرگسال سالم و 
.ستمعیوب از قبیل رتقاء و قرناء نی

.ثلث دیه و قطع بیضه راست، ثلث دیه داردباره دیه کامل و قطع بیضه چپ، دوقطع دو بیضه یک-665ماده 
.فرقی در حکم مذکور بین جوان و پیر و کودك و بزرگ و عنین و سالم و مانند آن نیست-تبصره
دهم دیه رفتن مفید شود دیه آن هشتدیه ورم کردن یک بیضه، دودهم دیه کامل است و اگر تورم مانع راه -666ماده 

.کامل است
ها یا اندام ها یا اندام تناسلی مردانه خنثاي ملحق به مرد، موجب دیه کامل است. قطع بیضهقطع بیضه-667ماده 

.تناسلی مردانه خنثاي مشکل یا ملحق به زن، موجب ارش است
.از بین بردن عانه مرد یا زن، موجب ارش است-668ماده 

مبحث پانزدهم ـ دیه پستان
قطع و از بین بردن هریک از دو پستان زن، موجب نصف دیه کامل زن و از بین بردن مقداري از آن به -669ماده 

همان نسبت موجب دیه است و اگر همراه با از بین رفتن تمام یا بخشی از پستان مقداري از پوست یا گوشت اطراف 
ت دیگري گردد، عالوه بر دیه پستان، دیه یا ارش جنایت مزبور نیز باید پرداخت آن هم از بین برود یا موجب جنای

.شود
در قطع کردن شیر پستان زن یا از بین بردن قدرت تولید شیر یا متعذر کردن خروج شیر از پستان و یا -670ماده 

.ایجاد هر نقص دیگري در آن، ارش ثابت است

قواعد عمومی دیه منافع-فصل چهارم
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علیه در ادله اثبات دیه منافع، همان ادله اثبات دیه اعضاء است. در موارد اختالف میان مرتکب و مجنی-671ه ماد
زوال منفعت یا نقصان آن، چنانچه از طریق اختبار و آزمایش، اقرار، بینه، علم قاضی یا قول کارشناس مورد وثوق، 

تواند با قسامه به نحوي که در دیه اعضاء مقرر علیه میجنیزوال یا نقصان منفعت ثابت نشود در صورت تحقق لوث، م
است، دیه را ثابت کند و چنانچه نسبت به بازگشت منفعت زائل یا ناقص شده اختالف باشد دیه با یک سوگند 

شود و نیازي به قسامه نیستعلیه ثابت میمجنی.
علیه ناقص شده در مدت معینی باشد چنانچه مجنیدر مواردي که نظر کارشناسی بازگشت منفعت زائل یا -672ماده 

.شودقبل از مدت تعیین شده فوت کند دیه ثابت می
علیه شود دیه هرگاه جنایتی که موجب زوال یکی از منافع شده است، سرایت کند و سبب مرگ مجنی-673ماده 

.کند و تنها دیه نفس قابل مطالبه استمنفعت در دیه نفس تداخل می
هرگاه در مهلتی که به طریق معتبري براي بازگشت منفعت زائل یا ناقص شده، تعیین گردیده، عضوي که -674ماده 

منفعت، قائم به آن است از بین برود، به عنوان مثال چشمی که بینایی آن به  طور موقت از بین رفته است از حدقه 
و چنانچه از بین رفتن آن عضو به سبب جنایت بیرون بیاید، مرتکب، فقط ضامن ارش زوال موقت آن منفعت است 

.باشدشخص دیگر باشد مرتکب دوم، ضامن دیه کامل آن عضو می

فصل پنجم ـ دیه مقرر منافع

دیه عقل-مبحث اول
زائل کردن عقل موجب دیه کامل و ایجاد نقص در آن موجب ارش است، خواه جنایت در اثر ایراد ضربه -675ماده 

.ساندن و مانند آن باشدو جراحت و خواه تر
.علیه دچار جنون ادواري شود ارش ثابت استدر صورتی که مجنی-تبصره
.در زوال و نقصان حافظه و نیز اختالل روانی در صورتی که به حد جنون نرسد ارش ثابت است-676ماده 
مورد، موجب دیه یا ارش شدن آن شود هرچند عمدي باشد حسب جنایتی که موجب زوال عقل یا کم-677ماده 

.شوداست و مرتکب قصاص نمی
اي مانند شکستن سر یا صورت، عقل زائل شود یا نقصان یابد، هریک دیه یا ارش هرگاه در اثر صدمه-678ماده 

.اي داردجداگانه
هرگاه در اثر جنایتی عقل زائل گردد و پس از دریافت دیه کامل عقل برگردد، دیه مسترد و ارش پرداخت -679ماده 

.شودمی
علیه بیهوش شود و به اغماء برود، چنانچه منتهی به فوت او گردد، دیه نفس هرگاه در اثر جنایتی مجنی-680ماده 

شود و چنانچه عوارض و بیهوش بوده، ارش ثابت میشود و چنانچه به هوش آید، نسبت به زمانی کهثابت می
.وجود آید، دیه یا ارش عوارض مزبور نیز باید پرداخت شودهاي دیگري نیز بهآسیب
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جنایت بر کسی که در اغماء یا بیهوشی و مانند آن است از جهت احکام مربوط به قصاص و دیه، جنایت -681ماده 
.شودبر شخص هوشیار محسوب می

دیه شنوایی-وم مبحث د
از بین بردن شنوایی هر دو گوش دیه کامل و از بین بردن شنوایی یک گوش نصف دیه کامل دارد هرچند -682ماده 

.شنوایی دو گوش به یک اندازه نباشد
شنود، موجب نصف دیه کامل هاي او نمیاز بین بردن شنوایی گوش شنواي شخصی که یکی از گوش-683ماده 
.است
.کاهش شنوایی در صورتی که مقدار آن قابل تشخیص باشد به همان نسبت دیه دارد-684ماده 
هرگاه با قطع یا از بین بردن گوش و یا هر جنایت دیگري شنوایی از بین برود یا نقصان یابد هر یک از -685ماده 

.ها، دیه یا ارش جداگانه داردجنایت
هرگاه در اثر جنایتی در مجراي شنوایی، نقص دائمی ایجاد شود به نحوي که به  طور کامل مانع شنیدن -686ماده 

.شودگردد، دیه شنوایی ثابت است و در صورتی که نقص موقتی باشد ارش تعیین می
یا کودکی که شدن نتواند سخن بگوید و هرگاه کودکی که زمان سخن گفتن او فرا نرسیده است در اثر کر-687ماده 

تازه زمان سخن گفتن او فرا رسیده است در اثر کر شدن نتواند کلمات دیگر را یاد گیرد و بر زبان آورد، عالوه بر دیه 
.شودشنوایی، دیه یا ارش زوال یا نقص گفتار نیز، حسب مورد ثابت می

.کدام یک دیه کامل داردهرگاه در اثر جنایتی حس شنوایی و گویایی، هر دو از بین برود، هر-688ماده 

دیه بینایی-مبحث سوم 
.از بین بردن بینایی هر دو چشم دیه کامل و از بین بردن بینایی یک چشم نصف دیه کامل دارد-689ماده 

هایی که بینایی دارند در حکم مذکور یکسان هستند هرچند میزان بینایی آنها متفاوت باشد یا از جهات چشم-تبصره
.کوري و منحرف بودن با هم تفاوت داشته باشندشبدیگر مانند 

کاهش بینایی، درصورتی که مقدار آن قابل تشخیص باشد به همان نسبت دیه دارد و چنانچه قابل -690ماده 
.تشخیص نباشد، موجب ارش است

ي بوده و یا در از بین بردن بینایی چشم کسی که فقط یک چشم بینا دارد و چشم دیگرش نابیناي مادرزاد-691ماده 
اثر علل غیرجنایی از بین رفته باشد، موجب دیه کامل است لکن اگر چشم دیگرش را در اثر قصاص یا جنایتی که 

.باشداستحقاق دیه آن را داشته است، از دست داده باشد، دیه چشم بینا، نصف دیه کامل می
دیه دیگري ندارد لکن دیه دارد و از بین رفتن بینایی، از بین بردن یا بیرون آوردن چشم از حدقه فقط یک -692ماده 

اگر در اثر صدمه دیگري مانند شکستن سر، بینایی نیز از بین برود یا نقصان یابد، هر کدام حسب مورد دیه یا ارش 
.جداگانه دارد
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دیه بویایی-مبحث چهارم 
.ردن قسمتی از آن، ارش دارداز بین بردن کامل بویایی، موجب دیه کامل است و از بین ب-693ماده 

.اگر در اثر جنایت، بویایی یکی از دو سوراخ بینی به طور کامل از بین برود نصف دیه کامل دارد-تبصره
هرگاه در اثر بریدن یا از بین بردن بینی یا جنایت دیگري بویایی نیز از بین برود یا نقصان یابد هر جنایت، -694ماده 

.ددیه یا ارش جداگانه دار

دیه چشایی-مبحث پنجم 
.از بین بردن حس چشایی و نقصان آن، موجب ارش است-695ماده 
شود و اگر با قطع هرگاه با قطع تمام زبان، حس چشایی از بین برود، فقط دیه قطع زبان پرداخت می-696ماده 

رفته مربوط به همان قسمت زبان بخشی از زبان، چشایی از بین برود یا نقصان یابد، درصورتی که چشایی از بین 
باشد، هرکدام از ارش چشایی و دیه زبان که بیشتر باشد، باید پرداخت شود و اگر چشایی از بین رفته مربوط به همان 
قسمت از زبان نباشد، ارش چشایی و دیه زبان جداگانه باید پرداخت شود مگر اینکه از دیه کامل بیشتر باشد که در 

شود و اگر با جنایت بر غیرزبان، چشایی از بین برود یا نقصان پیدا یزان دیه کامل پرداخت میاین صورت فقط به م
.گرددکند، دیه یا ارش آن جنایت بر ارش چشایی افزوده می

دیه صوت و گویایی-مبحث ششم 
کامل دارد گرچه اي که شخص نتواند صدایش را آشکار کند، دیه طور کامل به گونهاز بین بردن صوت به-697ماده 

.بتواند با اخفات و آهسته صدایش را برساند
طور کامل و بدون قطع زبان، دیه کامل و از بین بردن قدرت اداي برخی از حروف از بین بردن گویایی به-698ماده 

.به همان نسبت دیه دارد
تواند برخی از حروف را نمیگوید یا شخصی که داراي لکنت زبان است و یا به کندي یا تندي سخن می-تبصره

علیه شود و دیه از بین بردن اداي هر حرف با توجه به تعداد حروف زبان تکلم مجنیتلفظ کند، گویا محسوب می
.دوم دیه کامل استوسیشود. مانند اینکه از بین بردن قدرت اداي یک حرف شخص فارسی زبان، یکتعیین می

عیبی در گفتار یا اداي حروف گردد و یا عیب موجود در آن را تشدید کند، جنایتی که موجب پیدایش -699ماده 
.موجب ارش است

، »ل«علیه حرفی را به جاي حرف دیگر اداء نماید، مانند آنکه به جاي حرف جنایتی که باعث شود مجنی-700ماده 
.تلفظ نماید اگر عرفاً عیب تلقی شود، موجب ارش است» ر«حرف 
ی که موجب عیبی در صوت مانند کاهش طنین صدا، گرفتگی آن و یا صحبت کردن از طریق بینی جنایت-701ماده 

.شود، ارش دارد
.از بین رفتن صوت بعضی از حروف، موجب ارش است-702ماده 
.شوددر صورتی که جنایت، عالوه بر زوال صوت، موجب زوال نطق نیز گردد، دو دیه ثابت می-703ماده 
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ه سایر منافعدی-مبحث هفتم 
و جنایتی که موجب ریزش طور دائم موجب سلس و ریزش ادرار گردد، دیه کامل داردجنایتی که به-704ماده 

.ادرار گردد، موجب ارش استغیردائمی
.کامل داردا ادرار شود، دیهجنایتی که موجب عدم ضبط دائم مدفوع ی-705ماده 
از بین بردن قدرت انزال یا تولید مثل مرد یا بارداري زن و یا از بین بردن لذت مقاربت زن یا مرد موجب -706ماده 

.ارش است
.از بین بردن کامل قدرت مقاربت، موجب دیه کامل است-707ماده 
نه و نیز به وجود از بین بردن یا نقص دائم یا موقت حواس یا منافع دیگر مانند المسه، خواب و عادت ماها-708ماده 

.آوردن امراضی مانند لرزش، تشنگی، گرسنگی، ترس و غش، موجب ارش است

فصل ششم ـ دیه جراحات

:ترتیب ذیل استجراحات سر و صورت و دیه آنها به-709ماده 
صدم دیه کاملحارصه: خراش پوست بدون آنکه خون جاري شود، یک-الف
دامیه: جراحتی که اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان کم یا زیاد خون باشد، دوصدم دیه کامل-ب
صدم دیه متالحمه: جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود لکن به پوست نازك روي استخوان نرسد، سه-پ

کامل
ملصدم دیه کاسمحاق: جراحتی که به پوست نازك روي استخوان برسد، چهار-ت
صدم دیه کاملموضحه: جراحتی که پوست نازك روي استخوان را کنار بزند و استخوان را آشکار کند، پنج-ث
صدم دیه کاملهاشمه: جنایتی که موجب شکستگی استخوان شود گرچه جراحتی را تولید نکند، ده-ج
صدم دیه کامل، پانزدهجا کردن استخوان میسر نباشدمنَقَّله: جنایتی که درمان آن جز با جابه-چ
سوم دیه کاملمأمومه: جراحتی که به کیسه مغز برسد، یک-ح
دامغه: صدمه یا جراحتی که کیسه مغز را پاره کند، که عالوه بر دیه مأمومه، موجب ارش پاره شدن کیسه مغز نیز -خ

.باشدمی
جراحات گوش، بینی، لب، زبان و داخل دهان، در غیر مواردي که براي آن دیه معین شده است، در حکم -1تبصره 

.جراحات سر و صورت است
.هاي مذکور، مقدار نفوذ جراحت بوده و طول و عرض آن تأثیري در میزان دیه نداردمالك دیه در جراحت-2تبصره 
نحوي باشد بیستم دیه کامل و اگر بههان را نمایان نسازد، موجب یککه داخل دجنایت بر گونه در صورتی-3تبصره 

پنجم دیه کامل است. در این مورد چنانچه پس از بهبودي جراحت، اثر و که داخل دهان را نمایان سازد، موجب یک
.بیستم دیه دیگر نیز باید پرداخت شودبر آن، یکاحشی، در صورت باقی بماند، عالوهعیب ف
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هرگاه جنایت موضحه صورت بعد از التیام، اثري از خود بر جاي بگذارد، عالوه بر دیه موضحه، -4تبصره 
هشتادم دیه کامل نیز ثابت است و هرگاه جنایت در حد موضحه نبوده و بعد از التیام اثري از آن باقی بماند، عالوه  یک

صدم افی در صورت ایجاد کند دیه آن هشتصدم دیه کامل نیز ثابت است و چنانچه جنایت، شکبر دیه جنایت، یک
.دیه کامل است

) این قانون در غیر سر و صورت 709هاي مذکور در بندهاي (الف) تا (ث) ماده (هرگاه یکی از جراحت-710ماده 
شود هاي فوق از دیه آن عضو تعیین میواقع شود، در صورتی که آن عضو داراي دیه معین باشد، دیه به حساب نسبت

.اگر آن عضو داراي دیه معین نباشد، ارش ثابت استو 
.جراحات وارده به گردن، در حکم جراحات بدن است-1تبصره 
) این قانون با یک ضربه به وجود آمده باشد که از حیث 709هاي مذکور در ماده (هرگاه هر یک از جراحت-2تبصره

تر را دارد لکن اگر با چند ضربه ایجاد شود مانند شود و دیه جراحت بیشعمق متعدد باشد یک جراحت محسوب می
اینکه با یک ضربه حارصه ایجاد شود و با ضربه دیگر آن جراحت به موضحه مبدل شود براي هر جراحت، دیه مستقل 

.ثابت است، خواه مرتکب هر دو جنایت یک نفر خواه دو نفر باشد
جائفه جراحتی است که با وارد کردن هر نوع وسیله و از هر جهت به درون بدن انسان اعم از شکم، سینه، -711ماده 

سوم دیه کامل است. در صورتی که وسیله مزبور از یک طرف وارد و از شود و موجب یکپشت و پهلو ایجاد می
.شودطرف دیگر خارج گردد، دو جراحت جائفه محسوب می

جائفه به اعضاي درونی بدن آسیب برسد و یا از بین برود، عالوه بر دیه جائفه، دیه یا ارش آن نیز هرگاه در -تبصره
.شودمحاسبه می

هرگاه نیزه یا گلوله و مانند آن عالوه بر ایجاد جراحت موضحه یا هاشمه و یا منقله به داخل بدن مانند -712ماده 
حلق و گلو یا سینه فرو رود، دو جراحت محسوب و عالوه بر دیه موضحه یا هاشمه و منقله، دیه جراحت جائفه نیز 

.شودثابت می
شود دیه آن در له اي مانند نیزه یا گلوله در دست یا پا ایجاد مینافذه جراحتی است که با فرو رفتن وسی-713ماده 

.شوددهم دیه کامل است و در زن ارش ثابت میمرد یک
دهم دیه کامل باشد، در حکم مذکور در این ماده نسبت به اعضایی است که دیه آن عضو بیشتر از یک-1تبصره 

باشد، ارش ثابت است مانند اینکه گلوله در بند انگشت فرو دهم دیه کاملعضوي که دیه آن مساوي یا کمتر از یک
.رود

هرگاه شیئی که جراحت نافذه را به وجود آورده است از طرف دیگر خارج گردد، دو جراحت نافذه -2تبصره 
.شودمحسوب می

:شود، به شرح ذیل استدیه صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست می-714ماده 
هزارم دیه کاملنیموهزارم و سرخ شدن آن، یکهزارم، کبود شدن آن، سهورت، ششسیاه شدن پوست ص-الف
)تغییر رنگ پوست سایر اعضاء، حسب مورد نصف مقادیر مذکور در بند (الف-ب
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در حکم مذکور فرقی بین اینکه عضو داراي دیه مقدر باشد یا نباشد، نیست. همچنین فرقی بین تغییر رنگ -1تبصره 
.باشدسمتی از عضو و نیز بقاء یا زوال اثر آن نمیتمام یا ق
.در تغییر رنگ پوست سر، ارش ثابت است-2تبصره 

اي که موجب تورم بدن، سر یا صورت گردد، ارش دارد و چنانچه عالوه بر تورم موجب تغییر رنگ صدمه-715ماده 
.شودپوست نیز گردد، حسب مورد دیه و ارش تغییر رنگ به آن افزوده می

دیه جنین-فصل هفتم 

:دیه سقط جنین به ترتیب ذیل است-716ماده 
اي که در رحم مستقر شده است، دوصدم دیه کاملنطفه-الف
آید، چهارصدم دیه کاملمیعلقه که در آن جنین به صورت خون بسته در-ب
صدم دیه کاملآید، ششمضغه که در آن جنین به صورت توده گوشتی در می-پ
صدم دیه کاملام که در آن جنین به صورت استخوان درآمده لکن هنوز گوشت روییده نشده است، هشتعظ-ت
دهم دیه کاملبندي آن تمام شده ولی روح در آن دمیده نشده است یکجنینی که گوشت و استخوان-ث
دیه جنینی که روح در آن دمیده شده است اگر پسر باشد، دیه کامل و اگر دختر باشد نصف آن و اگر مشتبه باشد، -ج
چهارم دیه کاملسه

هرگاه در اثر جنایت وارد بر مادر، جنین از بین برود، عالوه بر دیه یا ارش جنایت بر مادر، دیه جنین نیز -717ماده 
.شوداشد پرداخت میاي از رشد که بدر هر مرحله

عمد یا خطاء از بین ببرد، دیه جنین، اي که باشد، به عمد، شبههرگاه زنی جنین خود را، در هر مرحله-718ماده 
.شودحسب مورد توسط مرتکب یا عاقله او پرداخت می

.شودهرگاه جنینی که بقاي آن براي مادر خطر جانی دارد به منظور حفظ نفس مادر سقط شود، دیه ثابت نمی-تبصره
.هرگاه چند جنین در یک رحم باشند سقط هریک از آنها، دیه جداگانه دارد-719ماده 
شده ولی روح در آن بندي آن کامل اي که استخواندیه اعضاء و دیگر صدمات وارد بر جنین در مرحله-720ماده 

شدن روح، حسب جنسیت جنین، گردد و بعد از دمیدهدمیده نشده است به نسبت دیه جنین در این مرحله محاسبه می
.شودشود و چنانچه بر اثر همان جنایت جنین از بین برود، فقط دیه جنین پرداخت میدیه محاسبه می

زن سقط شود که به تشخیص کارشناس مورد وثوق، منشأ انسان هرگاه در اثر جنایت و یا صدمه، چیزي از-721ماده 
اي بر مادر وارد گردد، حسب مورد دیه یا ارش بودن آن ثابت نگردد، دیه و ارش ندارد لکن اگر در اثر آن، صدمه

.شودتعیین می

دیه جنایت بر میت-فصل هشتم 
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دهم دیه و مانند جدا کردن سر از بدن میت که یکدهم دیه کامل انسان زنده استدیه جنایت بر میت، یک-722ماده 
صدم دیه کامل دارد. دیه دهم دیه و یک انگشت، یکبیستم دیه و هر دو دست، یکجدا کردن یک دست، یک

.شودجراحات وارده به سر و صورت و سایر اعضاء و جوارح میت به همین نسبت محاسبه می
بلکه متعلق به خود میت است که در صورت مدیون بودن وي و عدم رسد دیه جنایت بر میت به ارث نمی-تبصره

.شودگردد و درغیر این صورت براي او در امور خیر صرف میکفایت ترکه، صرف پرداخت بدهی او می
دهم ارش چنین جنایتی نسبت به انسان زنده هرگاه آسیب وارده بر میت، دیه مقدر نداشته باشد، یک-723ماده 

.گردداخت میمحاسبه و پرد
.قطع اعضاي میت براي پیوند به دیگري در صورتی که با وصیت او باشد، دیه ندارد-724ماده 
دیه جنایت بر میت حالّ است مگر اینکه مرتکب نتواند فوراً آن را پرداخت کند که در این صورت به او -725ماده 

.شودمهلت مناسب داده می
.شوددیه جنایت بر میت خواه عمدي باشد یا خطایی توسط خود مرتکب پرداخت می-726ماده 
طور عمدي، جنایتی بر میت وارد سازد یا وي را هتک نماید، عالوه بر پرداخت دیه یا هرگاه شخصی به-727ماده 

.شودچهار ضربه شالق تعزیري درجه شش محکوم میودویک تا هفتاارش جنایت، به سی
) 625، مواد (8/5/1370کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله قانون مجازات اسالمی مصوب -728ماده 
مصوب » هاي بازدارندهتعزیرات و مجازات«) کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی 728) تا (726) و مواد (629تا (

هاي مؤثر در قوانین جزایی مصوب ومیتو قانون تعریف محک12/2/1339، قانون اقدامات تأمینی مصوب 2/3/1375
.گرددو اصالحات و الحاقات بعدي آنها نسخ می26/7/1366

قانون فوق مشتمل بر هفتصد و بیست و هشت ماده در جلسه مورخ اول اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و دو 
ون اساسی تصویب گردید و پس ) قان85کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شوراي اسالمی طبق اصل هشتاد و پنجم (

.به تأیید شوراي نگهبان رسید11/2/1392از موافقت مجلس با اجراي آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ 
علی الریجانی
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جناب آقاي دکتر محمود احمدي نژاد
رئیس محترم جمهوري اسالمی ایران 

) 123در اجراي اصل یکصد و بیست و سوم (20/9/1386مورخ 152433/38648عطف به نامه شماره 
کمیسیون قضایی و 1/2/1392قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران قانون مجازات اسالمی مصوب جلسه مورخ 

یک فوریتی مجازات ) قانون اساسی که با عنوان الیحه85حقوقی مجلس شوراي اسالمی مطابق اصل هشتاد و پنجم (
اسالمی (کلیات، حدود، قصاص و دیات) به مجلس شوراي اسالمی تقدیم گردیده بود، پس از موافقت مجلس با 

محترم نگهبان، و تأیید شوراي 25/9/1388اجراي آزمایشی آن به مدت پنج سال در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 
.گرددبه پیوست ابالغ می

علی الریجانی

:ترونوش
حضرت آیت اهللا احمد جنتی دبیر محترم شوراي نگهبان جهت استحضار-
معاونت محترم نظارت جهت استحضار و اقدام-


