قانون مجازات اسالمي

كتاب اول ـ كليات
بخش اول ـ مواد عمومي
فصل اول ـ تعاريف
ماده  -١قانون مجازات اسالمي مشتمل بر جرائم و مجازاتهاي حدود ،قصاص ،ديات و تعزيرات ،اقدامات تأميني و
.تربيتي ،شرايط و موانع مسؤوليت كيفري و قواعد حاكم بر آنها است
.ماده  -٢هر رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده است جرم محسوب ميشود
فصل دوم ـ قلمرو اجراي قوانين جزائي در مکان
ماده  -٣قوانين جزائي ايران درباره كليه اشخاصي كه در قلمرو حاكميت زميني ،دريايي و هوايي جمهوري اسالمي
.ايران مرتكب جرم شوند اعمال ميشود مگر آنكه به موجب قانون ترتيب ديگري مقررشده باشد
ماده  -٤هر گاه قسمتي از جرم يا نتيجه آن در قلمرو حاکميت ايران واقع شود در حکم جرم واقع شده در جمهوري
.اسالمي ايران است
ماده  -٥هر شخص ايراني يا غيرايراني كه در خارج از قلمرو حاكميت ايران مرتكب يكي از جرائم زير يا جرائم
مقرر در قوانين خاص گردد ،طبق قوانين جمهوري اسالمي ايران محاكمه و مجازات ميشود و هرگاه رسيدگي به اين
جرائم در خارج از ايران به صدور حكم محكوميت و اجراي آن منتهي شود ،دادگاه ايران در تعيين مجازاتهاي
:تعزيري ،ميزان محكوميت اجراء شده را محاسبه ميكند
الف -اقدام عليه نظام ،امنيت داخلي يا خارجي ،تماميت ارضي يا استقالل جمهوري اسالمي ايران
ب -جعل مهر ،امضاء ،حكم ،فرمان يا دستخط مقام رهبري يا استفاده از آن
پ -جعل مهر ،امضاء ،حكم ،فرمان يا دستخط رسمي رئيسجمهور ،رئيس قوه قضائيه ،رئيس و نمايندگان مجلس
شوراي اسالمي ،رئيس مجلس خبرگان ،رئيس ديوانعالي كشور ،دادستان كل كشور ،اعضاي شوراي نگهبان ،رئيس
واعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام ،وزرا يا معاونان رئيس جمهور يا استفاده از آنها
ت -جعل آراء مراجع قضائي يا اجرائيههاي صادره از اين مراجع يا ساير مراجع قانوني و يا استفاده از آنها
ث -جعل اسكناس رايج يا اسناد تعهدآور بانكي ايران و همچنين جعل اسناد خزانه و اوراق مشاركت صادرشده يا
تضمين شده از طرف دولت يا تهيه يا ترويج سكه قلب در مورد مسكوكات رايج داخل
ماده  -٦به جرائم مستخدمان دولت اعم از ايراني يا غيرايراني كه در رابطه با شغل و وظيفه خود در خارج از قلمرو
حاكميت ايران مرتكب شدهاند و به جرائم مأموران سياسي و كنسولي و ديگر وابستگان دولت ايران كه از مصونيت
.سياسي برخوردارند طبق قوانين جمهوري اسالمي ايران رسيدگي ميشود
ماده  -٧عالوه بر موارد مذكور در مواد فوق هريك از اتباع ايران در خارج از كشور مرتكب جرمي شود ،در
صورتي كه در ايران يافت و يا به ايران اعاده گردد ،طبق قوانين جمهوري اسالمي ايران محاكمه و مجازات ميشود
:مشروط بر اينكه
.الف -رفتار ارتكابي به موجب قانون جمهوري اسالمي ايران جرم باشد
ب -در صورتي كه جرم ارتكابي از جرائم موجب تعزير باشد ،متهم در محل وقوع جرم محاكمه و تبرئه نشده يا در
.صورت محكوميت ،مجازات كالً يا بعضا ً درباره او اجراء نشده باشد
.پ -طبق قوانين ايران موجبي براي منع يا موقوفي تعقيب يا موقوفي اجراي مجازات يا سقوط آن نباشد
ماده  -٨هرگاه شخص غيرايراني در خارج از ايران عليه شخصي ايراني يا عليه كشور ايران مرتكب جرمي به جز
جرائم مذکور در مواد قبل شود و در ايران يافت و يا به ايران اعاده گردد ،طبق قوانين جزائي جمهوري اسالمي ايران
:به جرم او رسيدگي ميشود ،مشروط بر اينكه
ً
الف -متهم در جرائم موجب تعزير در محل وقوع جرم ،محاكمه و تبرئه نشده يا در صورت محكوميت ،مجازات كال يا
.بعضا ً درباره او اجراء نشده باشد

.ب -رفتار ارتکابي در جرائم موجب تعزير به موجب قانون جمهوري اسالمي ايران و قانون محل وقوع ،جرم باشد
ماده  -٩مرتكب جرائمي كه به موجب قانون خاص يا عهدنامهها و مقررات بينالمللي در هر كشوري يافت شود در
همان كشور محاكمه ميشود ،اگر در ايران يافت شود طبق قوانين جزائي جمهوري اسالمي ايران محاكمه و مجازات
.ميگردد
فصل سوم ـ قلمرو اجراي قوانين جزائي در زمان
ماده  -١١در مقررات و نظامات دولتي مجازات و اقدام تأميني و تربيتي بايد بهموجب قانوني باشد كه قبل از وقوع
جرم مقرر شده است و مرتكب هيچ رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل را نميتوان بهموجب قانون مؤخر به مجازات يا
اقدامات تأميني و تربيتي محكوم كرد لكن چنانچه پس از وقوع جرم ،قانوني مبني بر تخفيف يا عدم اجراي مجازات يا
اقدام تأميني و تربيتي يا از جهاتي مساعدتر به حال مرتكب وضع شود نسبت به جرائم سابق بروضع آن قانون تا
صدور حكم قطعي ،مؤثر است .هرگاه به موجب قانون سابق ،حكم قطعي الزماالجراء صادرشده باشد به ترتيب زير
:عمل ميشود
الف -اگر رفتاري كه در گذشته جرم بوده است به موجب قانون الحق جرم شناخته نشود ،حكم قطعي اجراء نميشود و
اگر در جريان اجراء باشد اجراي آن موقوف ميشود .در اين موارد و همچنين در موردي كه حكم قبالً اجراء شده
.است هيچگونه اثر كيفري بر آن مترتب نيست
ب -اگر مجازات جرمي به موجب قانون الحق ،تخفيف يابد ،قاضي اجراي احكام موظف است قبل از شروع به اجراء
يا در حين اجراء از دادگاه صادركننده حكم قطعي ،اصالح آن را طبق قانون جديد تقاضا كند .محکوم نيز ميتواند از
دادگاه صادركننده حكم ،تخفيف مجازات را تقاضا نمايد .دادگاه صادركننده حكم با لحاظ قانون الحق ،مجازات قبلي را
تخفيف ميدهد .مقررات اين بند در مورد اقدام تأميني و تربيتي كه در مورد اطفال بزهكار اجراء ميشود نيز جاري
.است .در اين صورت ولي يا سرپرست وي نيز ميتواند تخفيف اقدام تأميني و تربيتي را تقاضا نمايد
تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانيني كه براي مدت معين ويا موارد خاص وضع شده است ،مگر به تصريح قانون
.الحق ،اعمال نميشود
:ماده  -١١قوانين زير نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون ،فورا ً اجراء ميشود
الف -قوانين مربوط به تشكيالت قضائي وصالحيت
ب -قوانين مربوط به ادله اثبات دعوي تا پيش از اجراي حکم
پ -قوانين مربوط به شيوه دادرسي
ت -قوانين مربوط به مرور زمان
تبصره ـ در صورتي كه در مورد بند(ب) حكم قطعي صادر شده باشد ،پرونده براي بررسي به دادگاه صادركننده حكم
.قطعي ارسال ميشود
فصل چهارم ـ قانوني بودن جرائم ،مجازاتها و دادرسي كيفري
ماده  -١٢حكم به مجازات يا اقدام تأميني و تربيتي و اجراي آنها بايد از طريق دادگاه صالح ،به موجب قانون و با
.رعايت شرايط و كيفيات مقرر در آن باشد
ماده  -١٣حکم به مجازات يا اقدام تأميني و تربيتي و اجراي آنها حسب مورد نبايد از ميزان و كيفيتي كه در قانون يا
حكم دادگاه مشخص شده است تجاوز كند و هرگونه صدمه و خسارتي كه از اين جهت حاصل شود ،درصورتيكه از
روي عمد يا تقصير باشد حسب مورد موجب مسؤوليت كيفري و مدني است و در غير اينصورت ،خسارت از
.بيتالمال جبران ميشود

بخش دوم ـ مجازاتها
فصل اول ـ مجازاتهاي اصلي
:ماده  -١٤مجازاتهاي مقرر در اين قانون چهار قسم است
الف -حد
ب -قصاص

پ -ديه
ت -تعزير
تبصره -چنانچه رابطه عليت بين رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود ديه و خسارت ،قابل مطالبه
.خواهد بود .اعمال مجازات تعزيری بر اشخاص حقوقی مطابق ماده( )٢١خواهد بود
.ماده  -١٥حد مجازاتي است كه موجب ،نوع ،ميزان و كيفيت اجراي آن در شرع مقدس ،تعيين شده است
ماده  -١٦قصاص مجازات اصلي جنايات عمدي بر نفس ،اعضاء و منافع است كه به شرح مندرج در كتاب سوم اين
.قانون اعمال ميشود
ماده  -١٧ديه اعم از مقدر و غيرمقدر ،مالي است كه در شرع مقدس براي ايراد جنايت غيرعمدي بر نفس ،اعضاء و
.منافع و يا جنايت عمدي در مواردي كه به هر جهتي قصاص ندارد به موجب قانون مقرر ميشود
ماده  -١٨تعزير مجازاتي است كه مشمول عنوان حد ،قصاص يا ديه نيست و بهموجب قانون در موارد ارتكاب
محرمات شرعـي يا نقض مقررات حكومتي تعيين و اعمال ميگردد .نوع ،مقدار ،كيفيت اجراء و مقررات مربوط به
تخفيف ،تعليق ،سقوط و ساير احكام تعزير بهموجب قانون تعيين ميشود .دادگاه در صدور حکم تعزيري ،با رعايت
:مقررات قانوني ،موارد زير را مورد توجه قرار ميدهد
الف -انگيزه مرتكب و وضعيت ذهني و رواني وي حين ارتكاب جرم
ب -شيوه ارتكاب جرم ،گستره نقض وظيفه و نتايج زيانبار آن
پ -اقدامات مرتكب پس از ارتكاب جرم
ت -سوابق و وضعيت فردي ،خانوادگي و اجتماعي مرتكب و تأثير تعزير بر وي
:ماده  -١٩مجازاتهای تعزيری به هشت درجه تقسيم میشود
درجه ١
حبس بيش از بيست و پنج سال -
جزاي نقدي بيش از يك ميليارد ()١٠١١١٠١١١٠١١١لاير -
مصادره کل اموال -
انحالل شخص حقوقی -
درجه ٢
حبس بيش از پانزده تا بيست و پنج سال -
جزاي نقدي بيش از پانصد و پنجاه ميليون ()٥٥١٠١١١٠١١١لاير تا يكميليارد ()١٠١١١٠١١١٠١١١لاير -
درجه ٣
حبس بيش از ده تا پانزده سال -
جزاي نقدي بيش از سيصد و شصت ميليون ()٣٦١٠١١١٠١١١لاير تا پانصد وپنجاه ميليون ()٥٥١٠١١١٠١١١لاير -
درجه ٤
حبس بيش از پنج تا ده سال -
جزاي نقدي بيش از يكصد و هشتاد ميليون()١٨١٠١١١٠١١١لاير تا سيصد و شصت ميليون ()٣٦١٠١١١٠١١١لاير -
انفصال دائم از خدمات دولتي و عمومي -
درجه ٥
حبس بيش از دو تا پنج سال -
جزاي نقدي بيش از هشتاد ميليون ()٨١٠١١١٠١١١لاير تا يكصد و هشتاد ميليون ()١٨١٠١١١٠١١١لاير -
محروميت از حقوق اجتماعي بيش از پنج تا پانزده سال -
ممنوعيت دائم از يک يا چند فعاليت شغلی يا اجتماعی برای اشخاص حقوقی -
ممنوعيت دائم از دعوتعمومی برای افزايش سرمايه برای اشخاص حقوقی -

درجه ٦
حبس بيش از شش ماه تا دو سال -
جزاي نقدي بيش از بيست ميليون ()٢١٠١١١٠١١١لاير تا هشتاد ميليون ()٨١٠١١١٠١١١لاير -
شالق ازسيويک تا هفتادوچهار ضربه و تا نودونه ضربه در جرائم منافيعفت -
محروميت از حقوق اجتماعي بيش از ششماه تا پنجسال -
انتشار حكم قطعي در رسانهها -
ممنوعيت از يک يا چند فعاليت شغلی يا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال -
ممنوعيت از دعوت عمومی برای افزايش سرمايه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال -
ممنوعيت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال -
درجه ٧
حبس از نود و يک روز تا شش ماه -
جزاي نقدي بيش از ده ميليون ( )١١٠١١١٠١١١لاير تا بيست ميليون ( )٢١٠١١١٠١١١لاير -
شالق از يازده تا سي ضربه -
محروميت از حقوق اجتماعي تا شش ماه -
درجه ٨
حبس تا سه ماه -
جزاي نقدي تا ده ميليون ()١١٠١١١٠١١١لاير -
شالق تا ده ضربه -
.تبصره -١موارد محروميت از حقوق اجتماعي همان است كه در مجازاتهاي تبعي ذكر شده است
تبصره -٢مجازاتي كه حداقل آن منطبق بر يكي از درجات فوق و حداكثر آن منطبق با درجه باالتر باشد ،از درجه
.باالتر محسوب ميشود
تبصره -٣درصورت تعدد مجازاتها ،مجازات شديدتر و درصورت عدم امكان تشخيص مجازات شديدتر ،مجازات
حبس مالك است .همچنين اگر مجازاتي با هيچيك از بندهاي هشتگانه اين ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه
.هفت محسوب ميشود
تبصره -٤مقررات اين ماده و تبصرههای آن تنها جهت تعيين درجه مجازات است و تأثيری در ميزان حداقل و حداکثر
.مجازاتهای مقرر در قوانين جاری ندارد
تبصره -٥ضبط اشياء و اموالي كه در ارتكاب جرم به كار رفته يا مقصود از آن بهكارگيري در ارتكاب جرم بوده است
از شمول اين ماده و بند (ب) ماده( )٢١خارج و در مورد آنها برابر ماده( )٢١٥اين قانون عمل خواهد شد .در هر
مورد كه حكم به مصادره اموال صادر ميشود بايد هزينههاي متعارف زندگي محكوم و افراد تحت تكفل او مستثني
.شود
ماده  -٢١درصورتي كه شخص حقوقي براساس ماده( )١٤٣اين قانون مسؤول شناخته شود ،با توجه به شدت جرم
ارتکابی و نتايج زيانبار آن به يک تا دو مورد از موارد زير محکوم میشود ،اين امر مانع از مجازات شخص حقيقی
:نيست
الف -انحالل شخص حقوقي
ب -مصادره کل اموال
پ -ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي به طور دائم يا حداكثر براي مدت پنج سال
ت -ممنوعيت از دعوت عموميبراي افزايش سرمايه بهطور دائم يا حداكثر براي مدت پنج سال
ث -ممنوعيت از اصدار برخی از اسناد تجاري حداكثر براي مدت پنج سال
ج -جزاي نقدي
چ -انتشار حكم محكوميت بهوسيله رسانهها
تبصره -مجازات موضوع اين ماده ،در مورد اشخاص حقوقی دولتی و يا عمومی غير دولتی در مواردی که اعمال
.حاکميت میکنند ،اعمال نمیشود
ماده  -٢١ميزان جزاي نقدي قابل اعمال بر اشخاص حقوقي حداقل دو برابر و حداكثر چهار برابر مبلغي است كه در
.قانون براي ارتكاب همان جرم بهوسيله اشخاص حقيقي تعيين ميشود

ماده  -٢٢انحالل شخص حقوقي و مصادره اموال آن زماني اعمال ميشود كه براي ارتكاب جرم ،بهوجود آمده يا با
.انحراف از هدف مشروع نخستين ،فعاليت خود را منحصرا ً در جهت ارتكاب جرم تغيير داده باشد
فصل دوم ـ مجازاتهاي تكميلي و تبعي
ماده  -٢٣دادگاه ميتواند فردي را كه به حد ،قصاص يا مجازات تعزيري از
درجهشش تا درجه يك محكوم كرده است با رعايت شرايط مقرر در اين قانون ،متناسب با جرم ارتكابي و خصوصيات
:وي به يك يا چند مجازات از مجازاتهاي تكميلي زير محكوم نمايد
الف -اقامت اجباري در محل معين
ب -منع از اقامت در محل يا محلهاي معين
پ -منع از اشتغال به شغل ،حرفه يا كار معين
ت -انفصال از خدمات دولتي و عمومي
ث -منع از رانندگي با وسايل نقليه موتوري و يا تصدي وسايل موتوري
ج -منع از داشتن دسته چك ويا اصدار اسناد تجارتي
چ -منع از حمل سالح
ح -منع از خروج اتباع ايران از كشور
خ -اخراج بيگانگان از كشور
د -الزام به خدمات عمومي
ذ -منع از عضويت در احزاب ،گروهها و دستجات سياسي يا اجتماعي
ر -توقيف وسايل ارتكاب جرم يا رسانه يا مؤسسه دخيل در ارتكاب جرم
ز -الزام به يادگيري حرفه ،شغل يا كار معين
ژ -الزام به تحصيل
س -انتشار حكم محكوميت قطعي
.تبصره ١ـ مدت مجازات تكميلي بيش از دوسال نيست مگر در مواردي كه قانون بهنحو ديگري مقرر نمايد
.تبصره ٢ـ چنانچه مجازات تكميلي و مجازات اصلي از يك نوع باشد ،فقط مجازات اصلي مورد حكم قرار ميگيرد
تبصره  - ٣آييننامه راجع به كيفيت اجراي مجازات تكميلي ظرف شش ماه از تاريخ الزماالجراء شدن اين قانون توسط
.وزير دادگستري تهيه ميشود و به تصويب رئيس قوه قضائيه ميرسد
ماده  -٢٤چنانچه محكوم طي مدت اجراي مجازات تكميلي ،مفاد حكم را رعايت ننمايد ،دادگاه صادركننده حكم به
پيشنهاد قاضي اجراي احكام براي بار اول مدت مجازات تكميلي مندرج در حكم را تا يكسوم افزايش ميدهد و در
صورت تكرار ،بقيه مدت محكوميت را به حبس يا جزاي نقدي درجه هفت يا هشت تبديل ميكند .همچنين بعد از
گذشتن نيمي از مدت مجازات تكميلي ،دادگاه ميتواند با پيشنهاد قاضي اجراي حكم در صورت اطمينان به عدم تكرار
.جرم و اصالح مجرم ،نسبت به لغو يا كاهش مدت زمان مجازات تكميلي وي اقدام كند
ماده  -٢٥محكوميت قطعي كيفري در جرائم عمدي ،پس از اجراي حكم يا شمول مرور زمان ،در مدت زمان مقرر در
:اين ماده محكوم را از حقوق اجتماعي بهعنوان مجازات تبعي محروم ميكند
الف -هفت سال در محكوميت به مجازاتهاي سالب حيات و حبس ابد از تاريخ توقف اجراي حكم اصلي
ب -سه سال در محكوميت به قطع عضو ،قصاص عضو در صورتي که ديه جنايت وارد شده بيش از نصف ديه
مجنيعليه باشد ،نفي بلد و حبس تا درجه چهار
پ -دو سال در محكوميت به شالق حدي ،قصاص عضو در صورتي که ديه جنايت وارد شده نصف ديه مجنيعليه يا
کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج
تبصره ١ـ در غير موارد فوق ،مراتب محكوميت در پيشينه كيفري محكوم درج ميشود لكن در گواهيهاي صادره از
مراجع ذيربط منعكس نميگردد مگر به درخواست مراجع قضائي براي تعيين يا بازنگري در مجازات
تبصره  -٢در مورد جرائم قابل گذشت در صورتي كه پس از صدور حكم قطعي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي،
.اجراي مجازات موقوف شود اثر تبعي آن نيز رفع ميشود
تبصره  -٣در عفو و آزادي مشروط ،اثر تبعي محكوميت پس از گذشت مدتهاي فوق از زمان عفو يا اتمام مدت آزادي
مشروط رفع ميشود .محكوم در مدت زمان آزادي مشروط و همچنين در زمان اجراي حكم نيز از حقوق اجتماعي
.محروم ميگردد
:ماده  -٢٦حقوق اجتماعي موضوع اين قانون به شرح زير است

الف -داوطلب شدن در انتخابات رياست جمهوري ،مجلس خبرگان رهبري ،مجلس شوراي اسالمي و شوراهاي اسالمي
شهر و روستا
ب -عضويت در شوراي نگهبان ،مجمع تشخيص مصلحت نظام يا هيأت دولت و تصدي معاونت رئيس جمهور
پ -تصدي رياست قوه قضائيه ،دادستاني کل کشور ،رياست ديوان عالي کشور و رياست ديوان عدالت اداري
ت -انتخاب شدن يا عضويت در انجمنها ،شوراها ،احزاب و جمعيتها بهموجب قانون يا با رأي مردم
ث -عضويت در هيأتهاي منصفه و امناء و شوراهاي حل اختالف
ج -اشتغال بهعنوان مدير مسؤول يا سردبير رسانههاي گروهي
چ -استخدام و يا اشتغال در كليه دستگاههاي حكومتي اعم از قواي سه گانه و سازمانها و شركتهاي وابسته به آنها،
صدا وسيماي جمهوري اسالمي ايران ،نيروهاي مسلح و ساير نهادهاي تحت نظر رهبري ،شهرداريها و مؤسسات
مأمور به خدمات عمومي و دستگاههاي مستلزم تصريح يا ذکر نام براي شمول قانون بر آنها
ح -اشتغال به عنوان وكيل دادگستري و تصدي دفاتر ثبت اسناد رسمي و ازدواج و طالق و دفترياري
خ -انتخاب شدن به سمت قيم ،امين ،متولي ،ناظر يا متصدي موقوفات عام
د -انتخاب شدن به سمت داوري يا كارشناسي در مراجع رسمي
ذ -استفاده از نشانهاي دولتي و عناوين افتخاري
ر -تأسيس ،اداره يا عضويت در هيأت مديره شركتهاي دولتي ،تعاوني و خصوصي يا ثبت نام تجارتي يا مؤسسه
آموزشي ،پژوهشي ،فرهنگي و علمي
تبصره -١مستخدمان دستگاههاي حكومتي در صورت محروميت از حقوق اجتماعي ،خواه به عنوان مجازات اصلي و
.خواه مجازات تكميلي يا تبعي ،حسب مورد در مدت مقرر در حكم يا قانون ،از خدمت منفصل ميشوند
تبصره  -٢هر كس بهعنوان مجازات تبعي از حقوق اجتماعي محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده()٢٥
اين قانون اعاده حيثيت ميشود و آثار تبعي محكوميت وي زائل ميگردد مگر در مورد بندهاي(الف)( ،ب) و(پ) اين
.ماده كه از حقوق مزبور بهطور دائمي محروم ميشود
فصل سوم ـ نحوه تعيين و اعمال مجازاتها
ماده  -٢٧مدت حبس از روزي آغاز ميشود كه محكوم ،به موجب حكم قطعي الزماالجراء حبس ميگردد .در صورتي
كه فرد ،پيش از صدور حكم بهعلت اتهام يا اتهاماتي كه در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد ،مدت بازداشت قبلي
در حكم محاسبه ميشود .در صورتي كه مجازات مورد حكم ،شالق تعزيري يا جزاي نقدي باشد ،هر روز بازداشت،
معادل سه ضربه شالق يا سيصدهزار()٣١١٠١١١لاير است .چنانچه مجازات متعدد باشد بهترتيب نسبت به حبس،
.شالق و جزاي نقدي محاسبه ميگردد
ماده  -٢٨کليه مبالغ مذكور در اين قانون و ساير قوانين از جمله مجازات نقدي ،به تناسب نرخ تورم اعالم شده بهوسيله
بانك مركزي هر سه سال يكبار به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب هيأت وزيران تعديل و در مورد احكاميكه بعد
.از آن صادر ميشود الزماالجراء ميگردد
ماده  -٢٩هرگاه بازداشت بدل از جزاي نقدي توأم با مجازات حبس باشد بازداشت بدل از جزاي نقدي از تاريخ اتمام
حبس شروع ميشود كه از حداكثر مدت حبس مقرر در قانون براي آن جرم بيشتر نيست و در هر حال مدت بازداشت
.بدل از جزاي نقدي نبايد از سه سال تجاوز كند
ماده  -٣١منع از اشتغال به شغل ،كسب ،حرفه يا كار معين مستلزم لغو جواز كار يا پروانه كسب ،حرفه يا كار است
.مشروط به اينكه جرم به سبب اشتغال به شغل ،كسب ،حرفه يا كار ارتكاب يابد يا آن اشتغال وقوع جرم را تسهيل نمايد
.ماده  -٣١منع از رانندگي و تصدي وسيله نقليه موتوري مستلزم ابطال گواهينامه و ممنوعيت از درخواست مجدد است
ماده  -٣٢منع از اصدار چك مستلزم ابطال برگههاي سفيد دسته چك و انسداد حساب جاري و ممنوعيت از درخواست
.مجدد افتتاح حساب جاري است
.ماده  -٣٣منع از حمل اسلحه مجاز مستلزم ابطال پروانه حمل و توقيف سالح است
.ماده  -٣٤منع از خروج اتباع ايران از كشور مستلزم ابطال گذرنامه و ممنوعيت از درخواست مجدد است
ماده  -٣٥اخراج موقت يا دائم بيگانگان محكوم به مجازات از كشور پس از اجراي مجازات و با حكم دادگاه انجام
.ميشود

ماده  -٣٦حكم محكوميت قطعي درجرائم موجب حد محاربه و افساد فياالرض يا تعزير تا درجه چهار و نيز
كالهبرداري بيش از يك ميليارد ()١٠١١١٠١١١٠١١١لاير در صورتي كه موجب اخالل در نظم يا امنيت نباشد در يكي
.از روزنامههاي محلي در يك نوبت منتشر ميشود
تبصره – انتشار حكم محكوميت قطعي در جرائم زير كه ميزان مال موضوع جرم ارتكابي،
يكميليارد()١٠١١١٠١١١٠١١١لاير يا بيش از آن باشد ،الزامي است و در رسانه ملي يا يكي از روزنامههاي
:كثيراالنتشار منتشر ميشود
الف -رشاء و ارتشاء
ب -اختالس
پ -اعمال نفوذ برخالف حق و مقررات قانوني در صورت تحصيل مال توسط مجرم يا ديگري
ت -مداخله وزرا و نمايندگان مجلس و كارمندان دولت در معامالت دولتي و كشوري
ث -تباني در معامالت دولتي
ج -أخذ پورسانت در معامالت خارجي
چ -تعديات مأموران دولتي نسبت به دولت
ح -جرائم گمركي
خ -قاچاق كاال و ارز
د -جرائم مالياتي
ذ -پولشويي
ر -اخالل در نظام اقتصادي كشور
ز -تصرف غيرقانوني در اموال عمومي يا دولتي
فصل چهارم ـ تخفيف مجازات و معافيت از آن
ماده  -٣٧درصورت وجود يك يا چند جهت از جهات تخفيف ،دادگاه ميتواند مجازات تعزيري را به نحوي كه به حال
:متهم مناسبتر باشد بهشرح ذيل تقليل دهد يا تبديل كند
الف -تقليل حبس به ميزان يك تا سه درجه
ب -تبديل مصادره اموال به جزاي نقدي درجه يك تا چهار
پ -تبديل انفصال دائم به انفصال موقت به ميزان پنج تا پانزده سال
ت -تقليل ساير مجازاتهاي تعزيري به ميزان يك يا دو درجه از همان نوع يا انواع ديگر
:ماده  -٣٨جهات تخفيف عبارتند از
الف -گذشت شاكي يا مدعي خصوصي
ب -همكاري مؤثر متهم در شناسايي شركا يا معاونان ،تحصيل ادله يا كشف اموال و اشياء حاصله از جرم يا به كار
رفته براي ارتكاب آن
پ -اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتكاب جرم ،از قبيل رفتار يا گفتار تحريكآميز بزهديده يا وجود انگيزه
شرافتمندانه در ارتكاب جرم
ت -اعالم متهم قبل از تعقيب يا اقرار مؤثر وي درحين تحقيق و رسيدگي
ث -ندامت ،حسن سابقه و يا وضع خاص متهم از قبيل كهولت يا بيماري
ج -كوشش متهم بهمنظور تخفيف آثار جرم يا اقدام وي براي جبران زيان ناشي از آن
چ -خفيف بودن زيان وارده به بزهديده يا نتايج زيانبار جرم
ح -مداخله ضعيف شريك يا معاون در وقوع جرم
.تبصره -١دادگاه مكلف است جهات تخفيف مجازات را در حكم خود قيد كند
تبصره -٢هرگاه نظير جهات مندرج در اين ماده در مواد خاصي پيشبيني شده باشد ،دادگاه نميتواند به موجب همان
.جهات ،مجازات را دوباره تخفيف دهد
ماده  -٣٩در جرائم تعزيري درجههاي هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفيف چنانچه دادگاه پس از احراز
مجرميت ،تشخيص دهد كه با عدم اجراي مجازات نيز مرتکب ،اصالح ميشود در صورت فقدان سابقه كيفري مؤثر و
.گذشت شاكي و جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبران آن ميتواند حكم به معافيت از كيفر صادر كند
فصل پنجم ـ تعويق صدور حكم
ماده  -٤١در جرائم موجب تعزير درجه شش تا هشت دادگاه ميتواند پس از احراز مجرميت متهم با مالحظه وضعيت
فردي ،خانوادگي و اجتماعي و سوابق و اوضاع و احوالي كه موجب ارتكاب جرم گرديده است در صورت وجود

:شرايط زير صدور حكم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعويق اندازد
الف -وجود جهات تخفيف
ب -پيشبيني اصالح مرتكب
پ -جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبران
ت -فقدان سابقه كيفري مؤثر
تبصره -محكوميت مؤثر ،محكوميتي است كه محكوم را به تبع اجراي حكم ،براساس ماده( )٢٥اين قانون از حقوق
.اجتماعي محروم ميكند
.ماده  -٤١تعويق به شكل ساده يا مراقبتي است
الف -در تعويق ساده مرتكب به طور كتبي متعهد ميگردد ،در مدت تعيين شده بهوسيله دادگاه ،مرتكب جرمي نشود و
.از نحوه رفتار وي پيش بيني شود كه در آينده نيز مرتكب جرم نميشود
ب -در تعويق مراقبتي عالوه بر شرايط تعويق ساده ،مرتكب متعهد ميگردد دستورها و تدابير مقرر شده بهوسيله
.دادگاه را در مدت تعويق رعايت كند يا به موقع اجراء گذارد
.تبصره -١دادگاه نميتواند قرار تعويق صدور حکم را بهصورت غيابي صادر كند
تبصره -٢چنانچه متهم در بازداشت باشد ،دادگاه پس از صدور قرار تعويق صدور حکم ،بالفاصله دستور آزادي وي
را صادر مينمايد .دادگاه ميتواند در اين مورد تأمين مناسب أخذ نمايد .در هر صورت أخذ تأمين نبايد به بازداشت
.مرتکب منتهي گردد
:ماده  -٤٢تعويق مراقبتي همراه با تدابير زير است
الف -حضور به موقع در زمان و مكان تعيين شده توسط مقام قضائي يا مددكار اجتماعي ناظر
ب -ارائه اطالعات و اسناد و مدارك تسهيلكننده نظارت بر اجراي تعهدات محكوم براي مددكار اجتماعي
پ -اعالم هرگونه تغيير شغل ،اقامتگاه يا جابهجايي در مدت كمتر از پانزده روز و ارائه گزارشي از آن به مددكار
اجتماعي
ت -كسب اجازه از مقام قضائي به منظور مسافرت به خارج از كشور
تبصره ـ تدابير ياد شده ميتواند از سوي دادگاه همراه با برخي تدابير معاضدتي از قبيل معرفي مرتكب به نهادهاي
.حمايتي باشد
ماده -٤٣در تعويق مراقبتي ،دادگاه صادركننده قرار ميتواند با توجه به جرم ارتكابي و خصوصيات مرتكب و شرايط
زندگي او بهنحوي كه در زندگي وي يا خانوادهاش اختالل اساسي و عمده ايجاد نكند مرتكب را به اجراي يك يا چند
:مورد از دستورهاي زير در مدت تعويق ،ملزم نمايد
الف -حرفهآموزي يا اشتغال به حرفهاي خاص
ب -اقامت يا عدم اقامت در مكان معين
پ -درمان بيماري يا ترك اعتياد
ت -پرداخت نفقه افراد واجبالنفقه
ث -خودداري از تصدي كليه يا برخي از وسايل نقليه موتوري
ج -خودداري از فعاليت حرفهاي مرتبط با جرم ارتكابي يا استفاده از وسايل مؤثر در آن
چ -خودداري از ارتباط و معاشرت با شركا يا معاونان جرم يا ديگر اشخاص از قبيل بزهديده به تشخيص دادگاه
ح -گذراندن دوره يا دورههاي خاص آموزش و يادگيري مهارتهاي اساسي زندگي يا شركت در دورههاي تربيتي،
اخالقي ،مذهبي ،تحصيلي يا ورزشي
ماده  -٤٤در مدت تعويق ،در صورت ارتكاب جرم موجب حد ،قصاص ،جنايات عمدي موجب ديه يا تعزير تا درجه
هفت ،دادگاه به لغو قرار تعويق اقدام و حكم محكوميت صادر ميكند .در صورت عدم اجراي دستورهاي دادگاه ،قاضي
.ميتواند براي يك بار تا نصف مدت مقرر در قرار به مدت تعويق اضافه يا حكم محكوميت صادر كند
.تبصره -در صورت الغاي قرار تعويق و صدور حكم محكوميت ،صدور قرار تعليق اجراي مجازات ممنوع است
ماده  -٤٥پس از گذشت مدت تعويق با توجه به ميزان پايبندي مرتكب به اجراي دستورهاي دادگاه ،گزارشهاي مددكار
.اجتماعي و نيز مالحظه وضعيت مرتكب ،دادگاه حسب مورد به تعيين كيفر يا صدور حكم معافيت از كيفر اقدام ميكند

فصل ششم ـ تعليق اجراي مجازات
ماده  -٤٦در جرائم تعزيري درجه سه تا هشت دادگاه ميتواند در صورت وجود شرايط مقرر براي تعويق صدور
حكم ،اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را از يك تا پنج سال معلق نمايد .دادستان يا قاضي اجراي احکام كيفري نيز پس
از اجراي يكسوم مجازات ميتواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعي ،تقاضاي تعليق نمايد .همچنين محكوم ميتواند پس
از تحمل يكسوم مجازات ،در صورت دارا بودن شرايط قانوني ،از طريق دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري
.تقاضاي تعليق نمايد
:ماده  -٤٧صدور حكم و اجراي مجازات در مورد جرائم زير و شروع به آنها قابل تعويق و تعليق نيست
الف -جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور ،خرابكاري در تأسيسات آب ،برق ،گاز ،نفت و مخابرات
ب -جرائم سازمانيافته ،سرقت مسلحانه يا مقرون به آزار ،آدمربايي و اسيدپاشي
پ -قدرتنمايي و ايجاد مزاحمت با چاقو يا هر نوع اسلحه ديگر ،جرائم عليه عفت عمومي ،تشكيل يا اداره مراكز فساد
و فحشا
ت -قاچاق عمده مواد مخدر يا روانگردان ،مشروبات الكلي و سالح و مهمات و قاچاق انسان
ث -تعزير بدل از قصاص نفس ،معاونت در قتل عمدي و محاربه و افساد فياالرض
ج -جرائم اقتصادي ،با موضوع جرم بيش از يكصد ميليون ()١١١٠١١١٠١١١لاير
.ماده  -٤٨تعليق مجازات با رعايت مقررات مندرج در تعويق صدور حكم ،ممكن است بهطور ساده يا مراقبتي باشد
ماده  -٤٩قرار تعليق اجراي مجازات بهوسيله دادگاه ضمن حكم محكوميت يا پس از صدور آن صادر ميگردد .كسي
.كه اجراي حكم مجازات وي بهطوركلي معلق شده است ،اگر در بازداشت باشد فوري آزاد ميگردد
ماده  -٥١چنانچه محكومي كه مجازات او معلق شده است در مدت تعليق بدون عذر موجه از دستورهاي دادگاه تبعيت
نكند ،دادگاه صادركننده حكم قطعي ميتواند به درخواست دادستان يا قاضي اجراي احكام ،براي بار اول يك تا دو سال
به مدت تعليق اضافه يا قرار تعليق را لغو نمايد .تخلف از دستور دادگاه براي بار دوم ،موجب الغاي قرار تعليق و
.اجراي مجازات ميشود
ماده  -٥١تعليق اجراي مجازات محكوم نسبت به حق مدعي خصوصي تأثيري ندارد و حكم پرداخت خسارت يا ديه در
.اين موارد اجراء ميشود
ماده  -٥٢هرگاه محکوم از تاريخ صدور قرار تا پايان مدت تعليق ،مرتكب جرم عمدي موجب حد ،قصاص ،ديه يا
.تعزير تا درجه هفت نشود ،محكوميت تعليقي بياثر ميشود
ماده  -٥٣در صورتي كه قسمتي از مجازات يا يكي از مجازاتهاي مورد حكم معلق شود ،مدت تعليق از زمان خاتمه
.اجراي مجازات غيرمعلق محاسبه ميگردد
تبصره ـ در مواردي كه به موجب قوانين اداري و استخدامي ،محكوميت كيفري موجب انفصال است در صورت
.تعليق ،محكوميت معلق ،موجب انفصال نميگردد ،مگر آنكه در قانون تصريح يا قرار تعليق لغو شود
ماده  -٥٤هرگاه محكوم از تاريخ صدور قرار تا پايان مدت تعليق ،مرتكب يكي از جرائم عمدي موجب حد ،قصاص،
ديه يا تعزير تا درجه هفت شود ،پس از قطعيت حكم أخير ،دادگاه قرار تعليق را لغو و دستور اجراي حكم معلق را نيز
صادر و مراتب را به دادگاه صادركننده قرار تعليق اعالم ميكند .دادگاه به هنگام صدور قرار تعليق بهطور صريح به
محكوم اعالم ميكند كه اگر در مدت تعليق مرتكب يكي از جرائم فوق شود ،عالوه بر مجازات جرم أخير ،مجازات
.معلق نيز درباره وي اجراء ميشود
ماده  -٥٥هرگاه پس از صدور قرار تعليق ،دادگاه احراز نمايد كه محكوم داراي سابقه محكوميت كيفري مؤثر يا
محكوميتهاي قطعي ديگري بوده است كه در ميان آنها محكوميت تعليقي وجود داشته و بدون توجه به آن اجراي
مجازات معلق شده است ،قرار تعليق را لغو ميكند .دادستان يا قاضي اجراي احكام نيز موظف است درصورت اطالع
از موارد فوق ،لغو تعليق مجازات را از دادگاه درخواست نمايد .حکم اين ماده در مورد تعويق صدور حکم نيز جاري
.است
فصل هفتم ـ نظام نيمه آزادي

ماده  -٥٦نظام نيمه آزادي ،شيوهاي است كه بر اساس آن محكوم ميتواند در زمان اجراي حكم حبس ،فعاليتهاي
حرفهاي ،آموزشي ،حرفهآموزي ،درماني و نظاير اينها را در خارج از زندان انجام دهد .اجراي اين فعاليتها زير
.نظر مراكز نيمهآزادي است كه در سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي تأسيس ميشود
ماده  -٥٧در حبسهاي تعزيري درجه پنج تا هفت دادگاه صادر کننده حکم قطعي ميتواند مشروط به گذشت شاكي و
سپردن تأمين مناسب و تعهد به انجام يك فعاليت شغلي ،حرفهاي ،آموزشي ،حرفهآموزي ،مشاركت در تداوم زندگي
خانوادگي يا درمان اعتياد يا بيماري كه در فرآيند اصالح يا جبران خسارت وارد بر بزهديده مؤثر است ،محكوم را با
رضايت خود او ،تحت نظام نيمه آزادي قرار دهد .همچنين محکوم ميتواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت
.دارا بودن شرايط قانوني ،صدور حکم نيمه آزادي را تقاضا نمايد و دادگاه موظف به رسيدگي است
فصل هشتم ـ نظام آزادي مشروط
ماده  -٥٨در مورد محكوميت به حبس تعزيري ،دادگاه صادر كننده حكم ميتواند در مورد محكومان به حبس بيش از
ده سال پس از تحمل نصف و در ساير موارد پس از تحمل يكسوم مدت مجازات به پيشنهاد دادستان يا قاضي اجراي
:احكام با رعايت شرايط زير حكم به آزادي مشروط را صادركند
.الف -محكوم در مدت اجراي مجازات همواره از خود حسن اخالق و رفتار نشان دهد
.ب -حاالت و رفتار محكوم نشان دهد كه پس از آزادي ،ديگر مرتكب جرمي نميشود
پ -به تشخيص دادگاه محكوم تا آنجا كه استطاعت دارد ضرر و زيان مورد حكم يا مورد موافقت مدعي خصوصي را
بپردازد يا قراري براي پرداخت آن
.ترتيب دهد
.ت -محكوم پيش از آن از آزادي مشروط استفاده نكرده باشد
انقضاي مواعد فوق و همچنين مراتب مذكور در بندهاي(الف) و(ب) اين ماده پس از گزارش رئيس زندان محل به تأييد
قاضي اجراي احكام ميرسد .قاضي اجراي احكام موظف است مواعد مقرر و وضعيت زنداني را درباره تحقق شرايط
.مذكور بررسي و در صورت احراز آن ،پيشنهاد آزادي مشروط را به دادگاه تقديم نمايد
ماده  -٥٩مدت آزادي مشروط شامل بقيه مدت مجازات ميشود ،لكن دادگاه ميتواند مدت آن را تغيير دهد و در هر
حال آزادي مشروط نميتواند كمتر از يكسال و بيشتر از پنج سال باشد جز در مواردي كه مدت باقيمانده كمتر از يك
.سال باشد كه در اين صورت مدت آزادي مشروط معادل بقيه مدت حبس است
ماده  -٦١دادگاه ميتواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصيات رواني و شخصيت محکوم ،او را در
مدت آزادي مشروط ،به اجراي دستورهاي مندرج در قرار تعويق صدور حكم ،ملزم كند .دادگاه ،دستورهاي مذكور و
.آثار عدم تبعيت از آنها و نيز آثار ارتكاب جرم جديد را در حكم خود قيد و به محكوم تفهيم ميكند
ماده  -٦١هرگاه محکوم در مدت آزادي مشروط بدون عذر موجه از دستورهاي دادگاه تبعيت نكند براي بار اول يك تا
دو سال به مدت آزادي مشروط وي افزوده ميشود .در صورت تكرار يا ارتكاب يكي از جرائم عمدي موجب حد،
قصاص ،ديه يا تعزير تا درجه هفت ،عالوه بر مجازات جرم جديد ،مدت باقيمانده محكوميت نيز به اجراء در ميآيد،
.در غير اين صورت آزادي او قطعي ميشود
ماده  -٦٢در جرائم تعزيري از درجه پنج تا درجه هشت ،دادگاه ميتواند در صورت وجود شرايط مقرر در تعويق
مراقبتي ،محكوم به حبس را بارضايت وي در محدوده مكاني مشخص تحت نظارت سامانه(سيستم)هاي الكترونيكي
.قرار دهد
تبصره -دادگاه در صورت لزوم ميتواند محكوم را تابع تدابير نظارتي يا دستورهاي ذكر شده در تعويق مراقبتي قرار
.دهد
ماده  -٦٣آيين نامه اجرائي مواد مربوط به نظام نيمهآزادي وآزادي مشروط ظرف شش ماه از تاريخ الزماالجراء شدن
اين قانون بهوسيله سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور تهيه ميشود و به تصويب رئيس قوه قضائيه
.ميرسد
فصل نهم ـ مجازاتهاي جايگزين حبس
ماده  -٦٤مجازاتهاي جايگزين حبس عبارت از دوره مراقبت ،خدمات عمومي رايگان ،جزاي نقدي ،جزاي نقدي
روزانه و محروميت از حقوق اجتماعي است كه در صورت گذشت شاكي و وجود جهات تخفيف با مالحظه نوع جرم
و كيفيت ارتكاب آن ،آثار ناشي از جرم ،سن ،مهارت ،وضعيت ،شخصيت و سابقه مجرم ،وضعيت بزهديده و ساير
.اوضاع و احوال ،تعيين و اجراء ميشود

تبصره -دادگاه در ضمن حكم ،به سنخيت و تناسب مجازات مورد حكم با شرايط و كيفيات مقرر در اين ماده تصريح
.ميكند .دادگاه نميتواند به بيش از دو نوع از مجازاتهاي جايگزين حكم دهد
ماده  -٦٥مرتكبان جرائم عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آنها سه ماه حبس است بهجاي حبس به مجازات جايگزين
.حبس محكوم ميگردند
ماده  -٦٦مرتكبان جرائم عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آنها نود و يک روز تا شش ماه حبس است بهجاي حبس به
مجازات جايگزين حبس محكوم ميگردند مگر اينكه به دليل ارتكاب جرم عمدي داراي سابقه محكوميت كيفري به شرح
:زير باشند و از اجراي آن پنج سال نگذشته باشد
الف -بيش از يك فقره سابقه محكوميت قطعي به حبس تا شش ماه يا جزاي نقدي بيش از ده ميليون
()١١٠١١١٠١١١لاير يا شالق تعزيري
ب -يك فقره سابقه محكوميت قطعي به حبس بيش از شش ماه يا حد يا قصاص يا پرداخت بيش از يكپنجم ديه
ماده  -٦٧دادگاه ميتواند مرتكبان جرائم عمدي را كه حداكثر مجازات قانوني آنها بيش از شش ماه تا يكسال حبس
است به مجازات جايگزين حبس محكوم كند ،در صورت وجود شرايط ماده( )٦٦اين قانون اعمال مجازاتهاي
.جايگزين حبس ممنوع است
ماده  -٦٨مرتكبان جرائم غيرعمدي به مجازات جايگزين حبس محكوم ميگردند مگر اينكه مجازات قانوني جرم
ارتكابي بيش از دو سال حبس باشد كه
.در اين صورت حكم به مجازات جايگزين حبس ،اختياري است
ماده  -٦٩مرتكبان جرائمي كه نوع يا ميزان تعزير آنها در قوانين موضوعه تعيين نشده است به مجازات جايگزين
.حبس محكوم ميگردند
ماده  -٧١دادگاه ضمن تعيين مجازات جايگزين ،مدت مجازات حبس را نيز تعيين ميكند تا درصورت تعذر اجراي
.مجازات جايگزين ،تخلف از دستورها يا عجز از پرداخت جزاي نقدي ،مجازات حبس اجراء شود
.ماده  -٧١اعمال مجازاتهاي جايگزين حبس در مورد جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور ممنوع است
ماده  -٧٢تعدد جرائم عمدي كه مجازات قانوني حداقل يكي از آنها بيش از شش ماه حبس باشد مانع از صدور حكم به
.مجازات جايگزين حبس است
ماده  -٧٣در جرائم عمدي كه مجازات قانوني آنها بيش از يك سال حبس است در صورت تخفيف مجازات به كمتر از
.يك سال ،دادگاه نميتواند به مجازات جايگزين حبس حكم نمايد
ماده  -٧٤مقررات اين فصل در مورد احكام قطعي که پيش از الزماالجراء شدن اين قانون صادرشده است اجراء
.نميشود
ماده  -٧٥همراه بودن ساير مجازاتها با مجازات حبس ،مانع از صدور حكم به مجازات جايگزين حبس نيست .در اين
.صورت دادگاه ميتواند به مجازاتهاي مذكور همزمان با مجازات جايگزين حبس حكم دهد
ماده  -٧٦مالك تعيين صالحيت دادگاه و تجديدنظرخواهي از حكم محكوميت به مجازات جايگزين حبس ،مجازات
.قانوني جرم ارتكابي است
ماده  -٧٧قاضي اجراي احكام ميتواند با توجه به وضعيت محكوم و شرايط و آثار اجراي حكم ،تشديد ،تخفيف ،تبديل
.يا توقف موقت مجازات مورد حكم را به دادگاه صادركننده رأي پيشنهاد كند
.قاضي مذكور به تعداد الزم مددكار اجتماعي و مأمور مراقبت در اختيار دارد
ماده  -٧٨محكوم در طول دوره محكوميت بايد تغييراتي نظير تغيير شغل و محل اقامت را كه مانع يا مخل اجراي حكم
.باشد به قاضي اجراي احكام اطالع دهد

ماده  -٧٩تعيين انواع خدمات عمومي و دستگاهها و مؤسسات دولتي و عمومي پذيرنده محكومان و نحوه همكاري آنان
با قاضي اجراي احكام و محكوم ،بهموجب آييننامهاي است كه ظرف سه ماه از تاريخ الزماالجراء شدن اين قانون
بهوسيله وزارتخانههاي كشور و دادگستري تهيه ميشود و با تأييد رئيس قوه قضائيه بهتصويب هيأت وزيران ميرسد.
.مقررات اين فصل پس از تصويب آييننامه موضوع اين ماده الزماالجراء ميشود
ماده  -٨١چنانچه رعايت مفاد حكم دادگاه از سوي محكوم حاكي از اصالح رفتار وي باشد دادگاه ميتواند به پيشنهاد
.قاضي اجراي احكام براي يكبار بقيه مدت مجازات را تا نصف آن تقليل دهد
ماده  -٨١چنانچه محكوم از اجراي مفاد حكم يا دستورهاي دادگاه تخلف نمايد ،به پيشنهاد قاضي اجراي احكام و رأي
دادگاه براي بار نخست يك چهارم تا يكدوم به مجازات مورد حكم افزوده ميشود و در صورت تكرار ،مجازات حبس
.اجراء ميگردد
تبصره -دادگاه در متن حكم آثار تبعيت و تخلف از مفاد حكم را بهطورصريح قيد و به محكوم تفهيم ميكند .قاضي
اجراي احكام نيز در ضمن اجراء با رعايت مفاد حكم دادگاه و مقررات مربوط ،نحوه نظارت و مراقبت بر محكوم را
.مشخص مينمايد
ماده  -٨٢چنانچه اجراي تمام يا بخشي از مجازاتهاي جايگزين حبس با مانعي مواجه گردد ،مجازات مورد حكم يا
چنانچه مانع مذكور به واسطه رفتار عمدي محكوم و براي .بخش اجراءنشده آن بعد از رفع مانع اجراء ميگردد
.متوقف كردن مجازات ايجاد گردد مجازات اصلي اجراء ميشود
ماده  -٨٣دوره مراقبت دورهاي است كه طي آن محكوم ،به حكم دادگاه و تحت نظارت قاضي اجراي احكام به انجام يك
:يا چند مورد از دستورهاي مندرج در تعويق مراقبتي به شرح ذيل محكوم ميگردد
الف -در جرائمي که مجازات قانوني آنها حداکثر سه ماه حبس است ،تا
ششماه
ب -در جرائمي که مجازات قانوني آنها نود و يک روز تا شش ماه حبس است و جرائمي که نوع و ميزان تعزير آنها
در قوانين موضوعه تعيين نشده است ،شش ماه تا يک سال
پ -در جرائمي که مجازات قانوني آنها بيش از شش ماه تا يک سال است ،يک تا دو سال
ت -در جرائم غيرعمدي كه مجازات قانوني آنها بيش از يك سال است ،دو تا چهار سال
ماده  -٨٤خدمات عمومي رايگان ،خدماتي است كه با رضايت محكوم براي مدت معين به شرح ذيل مورد حكم واقع
:ميشود و تحت نظارت قاضي اجراي احكام اجراء ميگردد
الف -جرائم موضوع بند(الف)ماده( )٨٣تا دويست و هفتاد ساعت
ب -جرائم موضوع بند(ب)ماده()٨٣دويست و هفتاد تا پانصد و چهل ساعت
پ -جرائم موضوع بند(پ)ماده( )٨٣پانصد و چهل تا هزار و هشتاد ساعت
ت -جرائم موضوع بند(ت)ماده( )٨٣هزار و هشتاد تا دو هزار و صد و شصت ساعت
تبصره -١ساعات ارائه خدمت عمومي براي افراد شاغل بيش از چهار ساعت و براي افراد غيرشاغل بيش از هشت
.ساعت در روز نيست .در هر حال ساعات ارائه خدمت در روز نبايد مانع امرار معاش متعارف محكوم شود
تبصره -٢حكم به ارائه خدمت عمومي مشروط به رعايت همه ضوابط و مقررات قانوني مربوط به آن خدمت از جمله
.شرايط كار زنان و نوجوانان ،محافظتهاي فني و بهداشتي و ضوابط خاص كارهاي سخت و زيانآور است
تبصره -٣دادگاه نميتواند به بيش از يك خدمت عمومي مقرر در آييننامه موضوع اين فصل حكم دهد .در هر حال در
.صورت عدم رضايت محكوم ،به انجام خدمات عمومي ،مجازات اصلي مورد حكم واقع ميشود
تبصره -٤قاضي اجراي احكام ميتواند بنا به وضع جسماني و نياز به خدمات پزشكي يا معذوريتهاي خانوادگي و
مانند آنها ،انجام خدمات عمومي را به طور موقت و حداكثر تا سه ماه در طول دوره ،تعليق نمايد يا تبديل آن را به
.مجازات جايگزين ديگر به دادگاه صادركننده حكم پيشنهاد دهد
ماده  -٨٥جزاي نقدي روزانه عبارت است از يك هشتم تا يك چهارم درآمد روزانه محكوم كه بهشرح زير مورد حكم
:واقع ميشود و با نظارت اجراي احكام وصول ميگردد
الف -جرائم موضوع بند(الف) ماده( )٨٣تا يكصد و هشتاد روز
ب -جرائم موضوع بند(ب) ماده( )٨٣يكصد و هشتاد تا سيصد و شصت روز
پ -جرائم موضوع بند(پ) ماده( )٨٣سيصد و شصت تا هفتصد و بيست روز

ت -جرائم موضوع بند(ت) ماده( )٨٣هفتصد و بيست تا هزار و چهارصد و چهل روز
.تبصره -محكوم موظف است در پايان هر ماه ظرف ده روز مجموع جزاي نقدي روزانه آن ماه را پرداخت نمايد
:ماده  -٨٦ميزان جزاي نقدي جايگزين حبس به شرح زير است
الف -جرائم موضوع بند(الف) ماده( )٨٣تا نه ميليون ()٩٠١١١٠١١١لاير
ب -جرائم موضوع بند(ب) ماده( )٨٣از نه ميليون()٩٠١١١٠١١١لاير تا هجده ميليون()١٨٠١١١٠١١١لاير
پ -جرائم موضوع بند(پ) ماده( )٨٣از هجده ميليون()١٨٠١١١٠١١١لاير تا سي و شش ميليون()٣٦٠١١١٠١١١لاير
ت -جرائم موضوع بند(ت) ماده( )٨٣از سي و شش ميليون()٣٦٠١١١٠١١١لاير تا هفتاد و دو ميليون
( )٧٢٠١١١٠١١١لاير
ماده  -٨٧دادگاه ميتواند ضمن حكم به مجازات جايگزين حبس ،با توجه به جرم ارتكابي و وضعيت محكوم ،وي را به
يك يا چند مورد از مجازاتهاي تبعي و يا تکميلي نيز محکوم نمايد .در اين صورت مدت مجازات مذکور نبايد بيش از
.دو سال شود
فصل دهم ـ مجازاتها و اقدامات تأميني و تربيتي اطفال و نوجوانان
ماده  -٨٨درباره اطفال و نوجواناني كه مرتكب جرائم تعزيري ميشوند و سن آنها در زمان ارتكاب ،نه تا پانزده سال
:تمام شمسي است حسب مورد ،دادگاه يکي از تصميمات زير را اتخاذ ميكند
الف -تسليم به والدين يا اولياء يا سرپرست قانوني با أخذ تعهد به تأديب و تربيت و مواظبت در حسن اخالق طفل يا
نوجوان
تبصره -هرگاه دادگاه مصلحت بداند ميتواند حسب مورد از اشخاص مذکور در اين بند تعهد به انجام اموري از قبيل
:موارد ذيل و اعالم نتيجه به دادگاه در مهلت مقرر را نيز أخذ نمايد
معرفي طفل يا نوجوان به مددکار اجتماعي يا روانشناس و ديگر متخصصان و همکاري با آنان ١-
فرستادن طفل يا نوجوان به يک مؤسسه آموزشي و فرهنگي به منظور تحصيل يا حرفهآموزي ٢-
اقدام الزم جهت درمان يا ترک اعتياد طفل يا نوجوان تحت نظر پزشک ٣-
جلوگيري از معاشرت و ارتباط مضر طفل يا نوجوان با اشخاص به تشخيص دادگاه ٤-
جلوگيري از رفت و آمد طفل يا نوجوان به محلهاي معين ٥-
ب -تسليم به اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگري که دادگاه به مصلحت طفل يا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهاي
مذکور دربند(الف) در صورت عدم صالحيت والدين ،اولياء يا سرپرست قانوني طفل يا نوجوان و يا عدم دسترسي به
آنها با رعايت مقررات ماده()١١٧٣قانون مدني
.تبصره -تسليم طفل به اشخاص واجد صالحيت منوط به قبول آنان است
پ -نصيحت به وسيله قاضي دادگاه
ت -اخطار و تذکر و يا أخذ تعهد کتبي به عدم تکرار جرم
ث -نگهداري در کانون اصالح و تربيت از سه ماه تا يک سال در مورد جرائم تعزيري درجه يك تا پنج
تبصره  -١تصميمات مذکور در بندهاي(ت) و(ث) فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده سال قابل اجراء
است .اعمال مقررات بند(ث) در مورد اطفال و نوجواناني كه جرائم موجب تعزير درجه يك تا پنج را مرتكب شدهاند،
.الزامي است
تبصره  - ٢هرگاه نابالغ مرتكب يكي از جرائم موجب حد يا قصاص گردد درصورتي كه از دوازده تا پانزده سال
قمري داشته باشد به يكي از اقدامات مقرر در بندهاي(ت)ويا(ث) محكوم ميشود و در غيراين صورت يكي از اقدامات
.مقرر در بندهاي(الف) تا (پ) اين ماده در مورد آنها اتخاذ ميگردد
تبصره  -٣در مورد تصميمات مورد اشاره در بندهاي(الف) و(ب) اين ماده ،دادگاه اطفال و نوجوانان ميتواند با توجه
به تحقيقات به عمل آمده و همچنين گزارشهاي مددکاران اجتماعي از وضع طفل يا نوجوان و رفتار او ،هر چند بار
.که مصلحت طفل يا نوجوان اقتضاء کند در تصميم خود تجديدنظر نمايد
ماده  -٨٩درباره نوجواناني که مرتكب جرم تعزيري ميشوند و سن آنها در زمان ارتكاب ،بين پانزده تا هجده سال
:تمام شمسي است مجازاتهاي زير اجراء ميشود
الف -نگهداري در کانون اصالح و تربيت از دو تا پنج سال در مورد جرائمي که مجازات قانوني آنها تعزير درجه يک
.تا سه است
ب -نگهداري در کانون اصالح و تربيت از يك تا سه سال در مورد جرائمي که مجازات قانوني آنها تعزير درجه چهار
.است
پ -نگهداري در کانون اصالح و تربيت از سه ماه تا يک سال يا پرداخت جزاي نقدي از ده

ميليون()١١٠١١١٠١١١لاير تا چهل ميليون()٤١٠١١١٠١١١لاير يا انجام يكصد و هشتاد تا هفتصد و بيست ساعت
.خدمات عمومي رايگان در مورد جرائمي كه مجازات قانوني آنها تعزير درجه پنج است
ت -پرداخت جزاي نقدي از يك ميليون()١٠١١١٠١١١لاير تا ده ميليون ()١١٠١١١٠١١١لاير يا انجام شصت تا يكصد
.و هشتاد ساعت خدمات عمومي رايگان درمورد جرائمي كه مجازات قانوني آنها تعزير درجه شش است
ث -پرداخت جزاي نقدي تا يك ميليون ()١٠١١١٠١١١لاير در مورد جرائمي كه مجازات قانوني آنها تعزير درجه هفت
.و هشت است
.تبصره  -١ساعات ارائه خدمات عمومي ،بيش از چهار ساعت در روز نيست
تبصره  -٢دادگاه ميتواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتکابي ،به جاي صدور حکم به مجازات نگهداري يا جزاي
نقدي موضوع بندهاي(الف) تا(پ) اين ماده ،به اقامت در منزل در ساعاتي که دادگاه معين ميكند يا به نگهداري در
.کانون اصالح و تربيت در دو روز آخر هفته حسب مورد براي سه ماه تا پنج سال حکم دهد
ماده  -٩١دادگاه ميتواند با توجه به گزارشهاي رسيده از وضع طفل يا نوجوان و رفتار او در کانون اصالح و تربيت
يک بار در رأي خود تجديدنظر کند و مدت نگهداري را تا يک سوم تقليل دهد يا نگهداري را به تسليم طفل يا نوجوان
به ولي يا سرپرست قانوني او تبديل نمايد .تصميم دادگاه مبني بر تجديدنظر درصورتي اتخاذ ميشود که طفل يا
نوجوان حداقل يکپنجم از مدت نگهداري در کانون اصالح و تربيت را گذرانده باشد .رأي دادگاه در اين مورد قطعي
.است .اين امر مانع استفاده از آزادي مشروط و ساير تخفيفات قانوني با تحقق شرايط آنها نيست
ماده  -٩١در جرائم موجب حد يا قصاص هرگاه افراد بالغ كمتر از هجده سال ،ماهيت جرم انجامشده و يا حرمت آن را
درک نکنند و يا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد ،حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهاي
.پيشبيني شده در اين فصل محکوم ميشوند
تبصره -دادگاه براي تشخيص رشد و کمال عقل ميتواند نظر پزشکي قانوني را استعالم يا از هر طريق ديگر که
.مقتضي بداند ،استفاده کند
ماده  -٩٢در جرائمي كه مستلزم پرداخت ديه يا هر ضمان مالي ديگري است ،دادگاه اطفال و نوجوانان مطابق
.مقررات مربوط به پرداخت ديه و خسارت حکم ميكند
ماده  -٩٣دادگاه ميتواند درصورت احراز جهات تخفيف ،مجازاتها را تا نصف حداقل تقليل دهد و اقدامات تأميني و
.تربيتي اطفال و نوجوانان را به اقدام ديگري تبديل نمايد
ماده  -٩٤دادگاه ميتواند در مورد تمام جرائم تعزيري ارتكابي توسط نوجوانان ،صدور حكم را به تعويق اندازد يا
.اجراي مجازات را معلق كند
.ماده  -٩٥محكوميتهاي كيفري اطفال و نوجوانان فاقد آثار كيفري است
فصل يازدهم ـ سقوط مجازات
مبحث اول ـ عفو
ماده  -٩٦عفو يا تخفيف مجازات محكومان ،در حدود موازين اسالمي پس از پيشنهاد رئيس قوه قضائيه با مقام رهبري
.است
ماده  -٩٧عفو عمومي كه به موجب قانون در جرائم موجب تعزير اعطاء ميشود ،تعقيب و دادرسي را موقوف ميكند.
.در صورت صدور حکم محکوميت ،اجراي مجازات موقوف و آثار محکوميت نيز زائل ميشود
.ماده  -٩٨عفو ،همه آثار محكوميت را منتفي ميكند لکن تأثيري در پرداخت ديه و جبران خسارت زيانديده ندارد
مبحث دوم ـ نسخ قانون
ماده  -٩٩نسخ قانون ،تعقيب و اجراي مجازات را موقوف ميكند .آثار نسخ قوانين كيفري به شرح مندرج در
.ماده( )١١اين قانون است
مبحث سوم ـ گذشت شاکي
ماده  -١١١در جرائم تعزيري قابل گذشت ،گذشت شاكي يا مدعي خصوصي حسب مورد موجب موقوفي تعقيب يا

.موقوفي اجراي مجازات است
تبصره  -١جرائم قابل گذشت ،جرائمي ميباشند كه شروع و ادامه تعقيب و رسيدگي و اجراي مجازات ،منوط به
.شكايت شاكي و عدم گذشت وي است
تبصره  -٢جرائم غير قابل گذشت ،جرائمي ميباشند كه شكايت شاكي و گذشت وي در شروع به تعقيب و رسيدگي و
.ادامه آنها و اجراي مجازات تأثيري ندارد
تبصره  -٣مقررات راجع به گذشت ،شاكي در مورد مجازاتهاي قصاص نفس و عضو ،حدقذف و حدسرقت همان
گذشت شاكي در ساير حدود تأثيري در .است كه در كتاب دوم«حدود» و سوم«قصاص» اين قانون ذكر شده است
.سقوط و تخفيف مجازات ندارد
ماده  -١١١گذشت بايد من ّجز باشد و به گذشت مشروط و معلق درصورتی ترتيب اثر داده میشود که آن شرط يا
.معلقعليه تحقق يافته باشد .همچنين عدول از گذشت ،مسموع نيست
تبصره  -١گذشت مشروط يا معلق مانع تعقيب ،رسيدگی و صدور حکم نيست ،ولی اجرای مجازات در جرائم
.قابلگذشت منوط به عدم تحقق شرط يا معلقعليه است .در اين صورت ،محکومعليه با قرار تأمين مناسب آزاد میشود
.تبصره -٢تأثير گذشت قيم اتفاقی ،منوط به تأييد دادستان است
ماده  -١١٢هرگاه متضررين از جرم ،متعدد باشند تعقيب جزائي با شكايت هر يك از آنان شروع ميشود ولي موقوفي
.تعقيب ،رسيدگي و اجراي مجازات موكول به گذشت تمام كساني است كه شكايت كردهاند
تبصره -حق گذشت ،به وراث قانوني متضرر از جرم ،منتقل و در صورت گذشت همگي وراث حسب مورد تعقيب،
.رسيدگي يا اجراي مجازات موقوف ميگردد
ماده  -١١٣چنانچه قابل گذشت بودن جرمي در قانون تصريح نشده باشد ،غيرقابل گذشت محسوب ميشود مگر اينكه
.از حقالناس بوده و شرعا ً قابل گذشت باشد
ماده  -١١٤عالوه بر جرائم تعزيري مندرج در كتاب ديات و فصل حدقذف اين قانون و جرائمي كه به موجب قوانين
خاص قابلگذشت ميباشند ،جرائم مندرج در قسمت أخير مواد(،)٦٤٢( ،)٦٣٣( ،)٦٣٢( ،)٦٢٢( ،)٦١٨( ،)٥٩٦
(،)٦٩٧( ،)٦٩٤( ،)٦٩٢( ،)٦٩١( ،)٦٨٥( ،)٦٨٤( ،)٦٨٢( ،)٦٧٩( ،)٦٧٧( ،)٦٧٦( ،)٦٦٩( ،)٦٦٨( ،)٦٤٨
 )٦٩٩( ،)٦٩٨(.و ( )٧١١از كتاب پنجم«تعزيرات» نيز قابل گذشت محسوب ميشوند
مبحث چهارم ـ مرور زمان
ماده  -١١٥مرور زمان ،در صورتي تعقيب جرائم موجب تعزير را موقوف ميكند كه از تاريخ وقوع جرم تا انقضاي
مواعد زير تعقيبنشده يا از تاريخ آخرين اقدام تعقيبي يا تحقيقي تا انقضاي اين مواعد به صدور حكم قطعي منتهي
:نگرديده باشد
الف -جرائم تعزيري درجه يك تا سه با انقضاي پانزدهسال
ب -جرائم تعزيري درجه چهار با انقضاي دهسال
پ -جرائم تعزيري درجه پنج با انقضاي هفتسال
ت -جرائم تعزيري درجه شش با انقضاي پنجسال
.ث -جرائم تعزيري درجه هفت و هشت با انقضاي سهسال
تبصره  -١اقدام تعقيبي يا تحقيقي ،اقدامي است كه مقامات قضائي در اجراي يك وظيفه قانوني از قبيل احضار ،جلب،
.بازجويي ،استماع اظهارات شهود و مطلعان ،تحقيقات يا معاينه محلي و نيابت قضائي انجام ميدهند
تبصره  -٢در مورد صدور قرار اناطه ،مرور زمان تعقيب از تاريخ قطعيت رأي مرجعي که رسيدگي کيفري منوط به
.صدور آن است ،شروع ميشود
ماده  -١١٦در جرائم تعزيري قابلگذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت يك سال از تاريخ اطالع از وقوع جرم،
شكايت نكند ،حق شكايت كيفري او ساقط ميشود مگر اينكه تحت سلطه متهم بوده يا به دليلي خارج از اختيار ،قادر به
شكايت نباشد كه در اين صورت مهلت مزبور از تاريخ رفع مانع محاسبه ميشود .هرگاه متضرر از جرم قبل از
انقضاي مدت مذكور فوت كند و دليلي بر صرفنظر وي از طرح شكايت نباشد هر يك از ورثه وي در مهلت شش ماه
.از تاريخ وفات حق شكايت دارد
تبصره -غير از مواردي كه شاكي تحت سلطه متهم بوده ،درصورتي به شكايت وي يا ورثه او رسيدگي ميشود كه
.جرم موضوع شكايت طبق ماده ( )١١٥اين قانون مشمول مرور زمان نشده باشد

ماده  -١١٧مرور زمان ،اجراي احكام قطعي تعزيري را موقوف ميكند و مدت آن از تاريخ قطعيت حكم به قرار زير
:است
الف -جرائم تعزيري درجه يك تا سه با انقضاي بيستسال
ب -جرائم تعزيري درجه چهار با انقضاي پانزدهسال
پ -جرائم تعزيري درجه پنج با انقضاي دهسال
ت -جرائم تعزيري درجه شش با انقضاي هفتسال
ث -جرائم تعزيري درجه هفت و هشت با انقضاي پنجسال
تبصره  -١اگر اجراي تمام يا بقيه مجازات موکول به گذشتن مدت يا رفع مانعي باشد ،مرور زمان از تاريخ انقضاي
.آن مدت يا رفع مانع محاسبه ميشود
تبصره  -٢مرور زمان اجراي احکام دادگاههاي خارج از کشور درباره اتباع ايراني در حدود مقررات و
.موافقتنامههاي قانوني ،مشمول مقررات اين ماده است
ماده  -١١٨هرگاه اجراي مجازات ،شروع ولي به هر علت قطع شود ،تاريخ شروع مرور زمان ،تاريخ قطع اجراي
مجازات است و در مواردي که بيش از يک نوبت قطع شود شروع مرور زمان از تاريخ آخرين انقطاع است مگر
.اينكه اجراي مجازات براثر رفتار عمدي محکوم قطع شده باشد که در اين صورت مرور زمان اعمال نميشود
:ماده  -١١٩جرائم ذيل مشمول مرور زمان تعقيب ،صدور حكم و اجراي مجازات نميشوند
الف -جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور
ب -جرائم اقتصادي شامل كالهبرداري و جرائم موضوع تبصره ماده( )٣٦اين قانون با رعايت مبلغ مقرر در آن ماده
پ -جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر
ماده  -١١١هرگاه در مورد يک شخص به موجب حکم يا احکامي محكوميتهاي قطعي متعدد صادر شود ،شروع به
.اجراي هر يک از محكوميتها ،نسبت به ديگر محكوميتها ،قاطع مرور زمان است
ماده  -١١١در موارد تعليق اجراي مجازات يا اعطاي آزادي مشروط در صورت لغو قرار تعليق يا حكم آزادي
.مشروط ،مبدأ مرور زمان ،تاريخ لغو قرار يا حكم است
ماده  -١١٢قطع مرور زمان ،مطلق است و نسبت به کليه شركا و معاونان اعم از آنكه تعقيب شده يا نشده باشند ،اعمال
ميشود هر چند تعقيب فقط درباره يکي از آنها شروع شده باشد .همچنين شروع به اجراي حکم در مورد برخي از
.شركا يا معاونان جرم قاطع مرور زمان نسبت به ديگر محکومان است
ماده  -١١٣موقوف شدن تعقيب ،صدور حكم يا اجراي مجازات ،مانع از استيفاي حقوق مدعي خصوصي نيست و
.متضرر از جرم ميتواند دعواي خصوصي را در مرجع صالح اقامه نمايد
مبحث پنجم ـ توبه مجرم
ماده  -١١٤در جرائم موجب حد به استثناي قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم ،توبه كند و ندامت و اصالح
همچنين اگر جرائم فوق غير از قذف با اقرار ثابت شده باشد ،در .او براي قاضي محرز شود ،حد از او ساقط ميگردد
صورت توبه مرتكب حتي پس از اثبات جرم ،دادگاه ميتواند عفو مجرم را توسط رئيس قوه قضائيه از مقام رهبري
.درخواست نمايد
.تبصره  -١توبه محارب قبل از دستگيري يا تسلط بر او موجب سقوط حد است
تبصره  -٢در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف ،اكراه و يا با اغفال بزهديده انجام گيرد ،مرتكب درصورت توبه و سقوط
.مجازات به شرح مندرج در اين ماده به حبس يا شالق تعزيري درجه شش يا هر دو آنها محكوم ميشود
ماده  -١١٥در جرائم تعزيري درجه شش ،هفت و هشت چنانچه مرتكب توبه نمايد و ندامت و اصالح او براي قاضي
محرز شود ،مجازات ساقط ميشود .در ساير جرائم موجب تعزير دادگاه ميتواند مقررات راجع به تخفيف مجازات را
.اعمال نمايد
تبصره  -١مقررات راجع به توبه درباره كساني كه مقررات تكرار جرائم تعزيري در مورد آنها اعمال ميشود ،جاري
.نميگردد
تبصره  -٢اطالق مقررات اين ماده و همچنين بند(ب) ماده( )٧و بندهاي(الف)و(ب) ماده( )٨و مواد(،)٣٩( ،)٢٨

 )٩٣( ،)٩٢( ،)٤٦( ،)٤٥( ،)٤١(.و ( )١١٥اين قانون شامل تعزيرات منصوص شرعي نميشود
.ماده  -١١٦ديه ،قصاص ،حد قذف و محاربه با توبه ساقط نميگردد
ماده  -١١٧در مواردي كه توبه مرتكب ،موجب سقوط يا تخفيف مجازات ميگردد ،توبه ،اصالح و ندامت وي بايد
احراز گردد و به ادعاي مرتكب اكتفاء نميشود .چنانچه پس از اعمال مقررات راجع به توبه ،ثابت شود كه مرتكب
تظاهر به توبه كرده است سقوط مجازات و تخفيفات درنظر گرفته شده ملغي و مجازات اجراء ميگردد .در اين مورد
.چنانچه مجازات از نوع تعزير باشد مرتكب به حداكثر مجازات تعزيري محكوم ميشود
ماده  -١١٨متهم ميتواند تا قبل از قطعيت حكم ،ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقيب يا رسيدگي
.ارائه نمايد
.ماده  -١١٩چنانچه دادستان مخالف سقوط يا تخفيف مجازات باشد ،ميتواند به مرجع تجديدنظر اعتراض كند
مبحث ششم ـ اعمال قاعده درأ
ماده  -١٢١هرگاه وقوع جرم يا برخي از شرايط آن و يا هريك از شرايط مسؤوليت كيفري مورد شبهه يا ترديد قرار
.گيرد و دليلي بر نفي آن يافت نشود حسبمورد جرم يا شرط مذكور ثابت نميشود
ماده  -١٢١در جرائم موجب حد به استثناي محاربه ،افساد فياالرض ،سرقت و قذف ،به صرف وجود شبهه يا ترديد و
.بدون نياز به تحصيل دليل ،حسب مورد جرم يا شرط مذكور ثابت نميشود

بخش سوم ـ جرائم
فصل اول ـ شروع به جرم
ماده  -١٢٢هر كس قصد ارتكاب جرمي كرده و شروع به اجراي آن نمايد ،لكن بهواسطه عامل خارج از اراده او
:قصدش معلق بماند ،بهشرح زير مجازات ميشود
الف -در جرائمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات ،حبس دائم يا حبس تعزيري درجه يك تا سه است به حبس
تعزيري درجه چهار
ب  -در جرائمي كه مجازات قانوني آنها قطع عضو يا حبس تعزيري درجه چهار است به حبس تعزيري درجه پنج
پ  -در جرائمي كه مجازات قانوني آنها شالق حدي يا حبس تعزيري درجه پنج است به حبس تعزيري يا شالق يا
جزاي نقدي درجه شش
تبصره -هرگاه رفتار ارتكابي ،ارتباط مستقيم با ارتكاب جرم داشته ،لكن به جهات مادي كه مرتكب از آنها بياطالع
.بوده وقوع جرم غيرممكن باشد ،اقدام انجامشده در حكم شروع به جرم است
ماده  -١٢٣مجرد قصد ارتكاب جرم و يا عمليات و اقداماتي كه فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقيم با وقوع جرم
.ندارد ،شروع به جرم نيست و از اين حيث قابل مجازات نميباشد
ماده  -١٢٤هرگاه كسي شروع به جرمي نمايد و به اراده خود آن را ترك كند به اتهام شروع به آن جرم ،تعقيب
.نميشود لكن اگر همان مقدار رفتاري كه مرتكب شدهاست جرم باشد به مجازات آن محكوم ميشود
فصل دوم ـ شركت در جرم
ماده  -١٢٥هر كس با شخص يا اشخاص ديگر در عمليات اجرائي جرمي مشارکت کند و جرم ،مستند به رفتار همه
آنها باشد خواه رفتار هر يک به تنهايي براي وقوع جرم کافي باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوي باشد خواه
متفاوت ،شريک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است .در مورد جرائم غيرعمدي نيز
چنانچه جرم ،مستند به تقصير دو يا چند نفر باشد مقصران ،شريک در جرم محسوب ميشوند و مجازات هر يک از
.آنان ،مجازات فاعل مستقل آن جرم است
تبصره -اعمال مجازات حدود ،قصاص و ديات در مورد شرکت در جنايت با رعايت مواد کتابهاي دوم ،سوم و چهارم
.اين قانون انجام ميگيرد

فصل سوم ـ معاونت در جرم
:ماده  -١٢٦اشخاص زير معاون جرم محسوب ميشوند
الف -هركس ،ديگري را ترغيب ،تهديد ،تطميع ،يا تحريك به ارتكاب جرم كند يا با دسيسه يا فريب يا سوءاستفاده از
.قدرت ،موجب وقوع جرم گردد
.ب -هركس وسايل ارتكاب جرم را بسازد يا تهيه كند يا طريق ارتكاب جرم را به مرتكب ارائه دهد
.پ -هركس وقوع جرم را تسهيل كند
تبصره -براي تحقق معاونت در جرم ،وحدت قصد و تقدم يا اقتران زماني بين رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است.
چنانچه فاعل اصلي جرم ،جرمي شديدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود ،معاون به مجازات معاونت
.در جرم خفيفتر محکوم ميشود
ماده  -١٢٧در صورتي كه در شرع يا قانون ،مجازات ديگري براي معاون تعيين نشدهباشد ،مجازات وي به شرح زير
:است
الف -در جرائمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات يا حبس دائم است ،حبس تعزيري درجه دو يا سه
ب -در سرقت حدي و قطع عمدي عضو ،حبس تعزيري درجه پنج يا شش
پ -در جرائمي كه مجازات قانوني آنها شالق حدي است سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شالق تعزيري درجه شش
ت -در جرائم موجب تعزير يك تا دو درجه پايينتر از مجازات جرم ارتكابي
تبصره  -١در مورد بند(ت) اين ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانوني جرم ارتكابي است مگر در مورد
مصادره اموال ،انفصال دائم و انتشار حكم محكوميت كه مجازات معاون به ترتيب جزاي نقدي درجه چهار ،شش و
.هفت است
تبصره  -٢در صورتي كه به هر علت قصاص نفس يا عضو اجراء نشود ،مجازات معاون بر اساس ميزان تعزير فاعل
.اصلي جرم ،مطابق بند(ت) اين ماده اعمال ميشود
ماده  -١٢٨هركس از فرد نابالغ بهعنوان وسيله ارتكاب جرم مستند به خود استفاده نمايد به حداكثر مجازات قانوني
همان جرم محكوم ميگردد .همچنين هركس در رفتار مجرمانه فرد نابالغي معاونت كند به حداكثر مجازات معاونت در
.آن جرم محكوم ميشود
ماده  -١٢٩هرگاه در ارتکاب رفتار مجرمانه ،مرتکب به جهتی از جهات شخصی مانند صغر و جنون ،قابل تعقيب
نباشد يا تعقيب يا اجرای مجازات او به جهتی از اين جهات ،موقوف گردد تأثيری در تعقيب و مجازات معاون جرم
.ندارد
فصل چهارم ـ سردستگي گروه مجرمانه سازمان يافته
ماده  -١٣١هركس سردستگي يك گروه مجرمانه را برعهده گيرد به حداكثر مجازات شديدترين جرمي كه اعضاي آن
گروه در راستاي اهداف همان گروه مرتكب شوند ،محكوم ميگردد مگر آنكه جرم ارتكابي موجب حد يا قصاص يا ديه
باشد كه در اين صورت به حداكثر مجازات معاونت در آن جرم محكوم ميشود .در محاربه و افساد فياالرض زماني
كه عنوان محارب يا مفسد فياالرض بر سردسته گروه مجرمانه صدق كند حسب مورد به مجازات محارب يا مفسد
.فياالرض محكوم ميگردد
تبصره -١گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتا ً منسجم متشكل از سه نفر يا بيشتر كه براي ارتكاب جرم تشكيل
.ميشود يا پس از تشكيل ،هدف آن براي ارتكاب جرم منحرف ميگردد
.تبصره -٢سردستگي عبارت از تشكيل يا طراحي يا سازماندهي يا اداره گروه مجرمانه است
فصل پنجم ـ تعدد جرم
ماده  -١٣١در جرائم موجب تعزير هرگاه رفتار واحد ،داراي عناوين مجرمانه متعدد باشد ،مرتكب به مجازات اشد
.محكوم ميشود
ماده  -١٣٢در جرائم موجب حد ،تعدد جرم ،موجب تعدد مجازات است مگر در مواردي كه جرائم ارتكابي و نيز
.مجازات آنها يكسان باشد
.تبصره  -١چنانچه مرتكب به اعدام و حبس يا اعدام و تبعيد محكوم گردد ،تنها اعدام اجراء ميشود
تبصره  -٢چنانچه دو يا چند جرم حدي در راستاي هم و در يك واقعه باشند ،فقط مجازات اشد اجراء ميشود؛ مانند
.تفخيذ در هنگام لواط كه تنها مجازات لواط اجراء ميشود
تبصره  -٣اگر مرد و زني چند بار با يكديگر مرتكب زنا شوند ،چنانچه مجازات اعدام و جلد يا رجم و جلد ثابت باشد،

.تنها اعدام يا رجم حسب مورد اجراء ميشود
.تبصره  -٤چنانچه قذف ،نسبت به دو يا چند نفر باشد ،دو يا چند مجازات اجراء ميگردد
ماده  -١٣٣در تعدد جرائم موجب حد و قصاص ،مجازاتها جمع ميشود .لكن چنانچه مجازات حدي ،موضوع
قصاص را از بين ببرد يا موجب تأخير در اجراي قصاص گردد ،اجراي قصاص ،مقدم است و در صورت عدم مطالبه
.فوري اجراي قصاص يا گذشت يا تبديل به ديه ،مجازات حدي اجراء ميشود
ماده  -١٣٤در جرائم موجب تعزير هرگاه جرائم ارتكابي بيش از سه جرم نباشد دادگاه براي هر يك از آن جرائم
حداكثر مجازات مقرر را حكم ميكند و هرگاه جرائم ارتكابي بيش از سه جرم باشد ،مجازات هر يك را بيش از
حداكثر مجازات مقرر قانوني مشروط به اينكه از حداكثر به اضافه نصف آن تجاوز نكند ،تعيين مينمايد .در هر يك از
موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به يكي از علل قانوني تقليل يابد يا تبديل يا غيرقابل
.اجراء شود ،مجازات اشد بعدي اجراء ميگردد
در هر مورد كه مجازات فاقد حداقل و حداكثر باشد ،اگر جرائم ارتكابي بيش از سه جرم نباشد تا يكچهارم و اگر
.جرائم ارتكابي بيش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانوني به اصل آن اضافه ميگردد
.تبصره  -١در صورتيكه از رفتار مجرمانه واحد ،نتايج مجرمانه متعدد حاصل شود ،طبق مقررات فوق عمل ميشود
تبصره  -٢در صورتي كه مجموع جرائم ارتكابي در قانون عنوان مجرمانه خاصي داشته باشد ،مقررات تعدد جرم،
.اعمال نميشود و مرتكب به مجازات مقرر در قانون محكوم ميگردد
تبصره  -٣در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفيف ،دادگاه ميتواند مجازات مرتكب را تا ميانگين حداقل و
.حداكثر و چنانچه مجازات ،فاقد حداقل و حداكثر باشد تا نصف آن تقليل دهد
تبصره  -٤مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزيري درجههاي هفت و هشت اجراء نميشود .اين مجازاتها با هم و
.نيز با مجازاتهاي تعزيري درجه يك تا شش جمع ميگردد
ماده  -١٣٥در تعدد جرائم موجب حد و تعزير و نيز جرائم موجب قصاص و تعزير مجازاتها جمع و ابتداء حد يا
قصاص اجرا ميشود مگر حد يا قصاص ،سالب حيات و تعزير ،حقالناس يا تعزير معين شرعي باشد و موجب تأخير
.اجراي حد نيز نشود كه در اين صورت ابتداء تعزير اجراء ميگردد
تبصره -درصورتی که جرم حدی از جنس جرم تعزيری باشد مانند سرقت حدی و سرقت غيرحدی يا مانند زنا و
روابط نامشروع کمتر از زنا ،مرتکب فقط به مجازات حدی محکوم میشود و مجازات تعزيری ساقط میگردد ،مگر
.در حد قذف که اگر قذف نسبت به شخصی و دشنام به ديگری باشد ،مرتکب به هر دو مجازات محکوم میشود
فصل ششم ـ تكرار جرم
ماده  -١٣٦هرگاه كسي سه بار مرتكب يک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاري گردد ،حد وي
.در مرتبه چهارم اعدام است
ماده  -١٣٧هر كس به موجب حكم قطعي به يكي از مجازاتهاي تعزيري از درجه يك تا شش محكوم شود و از تاريخ
قطعيت حكم تا حصول اعاده حيثيت يا شمول مرور زمان اجراي مجازات ،مرتكب جرم تعزيري درجه يك تا شش
.ديگري گردد ،به حداكثر مجازات تا يك و نيم برابر آن محكوم ميشود
.ماده  -١٣٨مقررات مربوط به تكرار جرم در جرائم سياسي و مطبوعاتي و جرائم اطفال اعمال نميشود
:ماده  -١٣٩در تكرار جرائم تعزيري در صورت وجود جهات تخفيف به شرح زير عمل ميشود
الف -چنانچه مجازات قانوني داراي حداقل و حداكثر باشد ،دادگاه ميتواند مجازات مرتكب را تا ميانگين حداقل و
.حداكثر مجازات تقليل دهد
.ب -چنانچه مجازات ،ثابت يا فاقد حداقل باشد ،دادگاه ميتواند مجازات مرتكب را تا نصف مجازات مقرر تقليل دهد
تبصره -چنانچه مرتكب داراي سه فقره محكوميت قطعي مشمول مقررات تكرار جرم يا بيشتر از آن باشد ،مقررات
.تخفيف اعمال نميشود
بخش چهارم ـ شرايط و موانع مسؤوليت كيفري
فصل اول ـ شرايط مسؤوليت كيفري
ماده  -١٤١مسؤوليت كيفري در حدود ،قصاص و تعزيرات تنها زماني محقق است كه فرد حين ارتكاب جرم ،عاقل،

.بالغ و مختار باشد به جز در مورد اكراه بر قتل كه حكم آن در كتاب سوم«قصاص» آمده است
.ماده  -١٤١مسؤوليت كيفري ،شخصي است
ماده  -١٤٢مسؤوليت کيفري به علت رفتار ديگري تنها در صورتي ثابت است كه شخص به طور قانوني مسؤول
.اعمال ديگري باشد يا در رابطه با نتيجه رفتار ارتكابي ديگري ،مرتكب تقصير شود
ماده  -١٤٣در مسؤوليت كيفري اصل بر مسؤوليت شخص حقيقي است و شخص حقوقي در صورتي داراي مسؤوليت
كيفري است كه نماينده قانوني شخص حقوقي به نام يا در راستاي منافع آن مرتكب جرمي شود .مسؤوليت كيفري
.اشخاص حقوقي مانع مسؤوليت اشخاص حقيقي مرتكب جرم نيست
ماده  -١٤٤در تحقق جرائم عمدي عالوه بر علم مرتکب به موضوع جرم ،بايد قصد او در ارتكاب رفتار مجرمانه
احراز گردد .درجرائمي كه وقوع آنها براساس قانون منوط به تحقق نتيجه است ،قصد نتيجه يا علم به وقوع آن نيز بايد
.محرز شود
ماده  -١٤٥تحقق جرائم غير عمدي ،منوط به احراز تقصير مرتكب است .در جنايات غيرعمدي اعم از شبهعمدي
.وخطاي محض مقررات کتاب قصاص و ديات اعمال ميشود
تبصره -تقصير اعم از بياحتياطي و بيمباالتي است .مسامحه ،غفلت ،عدم مهارت و عدم رعايت نظامات دولتي و
.مانند آنها ،حسب مورد ،از مصاديق بياحتياطي يا بيمباالتي محسوب ميشود
فصل دوم ـ موانع مسؤوليت كيفري
.ماده  -١٤٦افراد نابالغ مسؤوليت كيفري ندارند
.ماده  -١٤٧سن بلوغ ،در دختران و پسران ،به ترتيب نه و پانزده سال تمام قمري است
.ماده  -١٤٨در مورد افراد نابالغ ،براساس مقررات اين قانون ،اقدامات تأميني و تربيتي اعمال ميشود
ماده  -١٤٩هرگاه مرتكب در زمان ارتكاب جرم دچار اختالل رواني بوده بهنحوي كه فاقد اراده يا قوه تمييز باشد
.مجنون محسوب ميشود و مسؤوليت كيفري ندارد
ماده  -١٥١هرگاه مرتکب جرم در حين ارتکاب ،مجنون باشد يا در جرائم موجب تعزير پس از وقوع جرم مبتال به
جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص ،ثابت و آزاد بودن وي مخل نظم و امنيت
.عمومي باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداري ميشود
شخص نگهداري شده يا خويشاوندان او ميتوانند در دادگاه به اين دستور اعتراض کنند كه در اين صورت ،دادگاه با
حضور معترض ،موضوع را با جلب نظر کارشناس در جلسه اداري رسيدگي ميكند و با تشخيص رفع حالت
خطرناک در مورد خاتمه اقدام تأميني و در غيراين صورت در تأييد دستور دادستان ،حكم صادر ميكند .اين حکم
قطعي است ولي شخص نگهداري شده يا خويشاوندان وي ،هرگاه عالئم بهبود را مشاهده کردند حق اعتراض به اين
.حکم را دارند
اين امر مانع از آن نيست که هرگاه بنا به تشخيص متخصص بيماريهاي رواني ،مرتكب ،درمان شده باشد برحسب
.پيشنهاد مدير محل نگهداري او دادستان دستور خاتمه اقدام تأميني را صادر کند
تبصره -١هرگاه مرتكب يكي از جرائم موجب حد پس از صدور حکم قطعي دچار جنون شود حد ساقط نميشود .در
صورت عارض شدن جنون قبل از صدور حكم قطعي در حدودي که جنبه حق اللهي دارد تعقيب و محاكمه تا زمان
افاقه به تأخير ميافتد .نسبت به مجازاتهايي كه جنبه حق الناسي دارد مانند قصاص و ديه و همچنين ضرر و زيان
.ناشي از جرم ،جنون مانع از تعقيب و رسيدگي نيست
تبصره -٢قوه قضائيه موظف است مراكز اقدام تأميني را در هر حوزه قضائي براي نگهداري افراد موضوع اين ماده
تدارك ببيند .تا زمان شروع به كار اين اماكن ،قسمتي از مراكز روان درماني بهزيستي يا بيمارستاني موجود به اين
.افراد اختصاص داده ميشود
ماده  -١٥١هرگاه كسي بر اثر اكراه غيرقابل تحمل مرتكب رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب ميشود مجازات
نميگردد .در جرائم موجب تعزير ،اكراهكننده به مجازات فاعل جرم محكوم ميشود .در جرائم موجب حد و قصاص
.طبق مقررات مربوط رفتار ميشود

ماده  -١٥٢هركس هنگام بروز خطر شديد فعلي يا قريبالوقوع از قبيل آتشسوزي ،سيل ،طوفان ،زلزله يا بيماري
بهمنظور حفظ نفس يا مال خود يا ديگري مرتكب رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب ميشود قابل مجازات
نيست مشروط بر اينكه خطر را عمدا ً ايجاد نكند و رفتار ارتكابي با خطر موجود متناسب و براي دفع آن ضرورت
.داشته باشد
تبصره -کساني که حسب وظيفه يا قانون مکلف به مقابله با خطر ميباشند نميتوانند با تمسک به اين ماده از ايفاي
.وظايف قانوني خود امتناع نمايند
ماده  -١٥٣هركس در حال خواب ،بيهوشي و مانند آنها ،مرتكب رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب ميشود
مجازات نميگردد مگر اينكه شخص با علم به اينكه در حال خواب يا بيهوشي مرتكب جرم ميشود ،عمداً بخوابد و يا
.خود را بيهوش كند
ماده  -١٥٤مستي و بيارادگي حاصل از مصرف اختياري مسكرات ،مواد مخدر و روانگردان و نظاير آنها ،مانع
مجازات نيست مگر اينكه ثابت شود مرتكب حين ارتكاب جرم بهطور كلي مسلوباالختيار بوده است .لكن چنانچه ثابت
شود مصرف اين مواد بهمنظور ارتكاب جرم يا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود ،به مجازات
.هر دو جرم محكوم ميشود
ماده  -١٥٥جهل به حكم ،مانع از مجازات مرتكب نيست مگر اينكه تحصيل علم عادتا ً براي وي ممكن نباشد يا جهل به
.حكم شرعا ً عذر محسوب شود
.تبصره -جهل به نوع يا ميزان مجازات مانع از مجازات نيست
ماده  -١٥٦هرگاه فردي در مقام دفاع از نفس ،عرض ،ناموس ،مال يا آزادي تن خود يا ديگري در برابر هرگونه
تجاوز يا خطر فعلي يا قريبالوقوع با رعايت مراحل دفاع مرتکب رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب ميشود،
:درصورت اجتماع شرايط زير مجازات نميشود
.الف -رفتار ارتكابي براي دفع تجاوز يا خطر ضرورت داشته باشد
.ب -دفاع مستند به قرائن معقول يا خوف عقاليي باشد
.پ -خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه يا تجاوز خود فرد و دفاع ديگري صورت نگرفته باشد
.ت -توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عمالً ممكن نباشد يا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود
تبصره -١دفاع از نفس ،ناموس ،عرض ،مال و آزادي تن ديگري در صورتي جايز است كه او از نزديکان دفاعکننده
بوده يا مسؤوليت دفاع از وي برعهده دفاعكننده باشد يا ناتوان از دفاع بوده يا تقاضاي كمك نمايد يا در وضعيتي باشد
.كه امكان استمداد نداشته باشد
تبصره  -٢هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولي رعايت شرايط آن محرز نباشد اثبات عدم رعايت شرايط دفاع برعهده
.مهاجم است
تبصره  -٣در موارد دفاع مشروع ديه نيز ساقط است جز درمورد دفاع در مقابل تهاجم ديوانه كه ديه از بيتالمال
.پرداخت ميشود
ماده  -١٥٧مقاومت در برابر قواي انتظامي و ديگر ضابطان دادگستري در مواقعي که مشغول انجام وظيفه خود باشند،
دفاع محسوب نميشود لكن هرگاه قواي مزبور از حدود وظيفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن
.باشد که عمليات آنان موجب قتل ،جرح ،تعرض به عرض يا ناموس يا مال گردد ،دفاع جايز است
ماده  -١٥٨عالوه بر موارد مذكور در مواد قبل ،ارتكاب رفتاري كه طبق قانون جرم محسوب ميشود ،در موارد زير
:قابل مجازات نيست
.الف -در صورتي كه ارتكاب رفتار به حكم يا اجازه قانون باشد
.ب -در صورتي كه ارتكاب رفتار براي اجراي قانون اهم الزم باشد
.پ -در صورتي كه ارتكاب رفتار به امر قانوني مقام ذي صالح باشد و امر مذكور خالف شرع نباشد
ت -اقدامات والدين و اولياي قانوني و سرپرستان صغار و مجانين كه به منظور تأديب يا حفاظت آنها انجام ميشود،
.مشروط بر اينكه اقدامات مذكور در حد متعارف و حدود شرعي تأديب و محافظت باشد
ث -عمليات ورزشي و حوادث ناشي از آن ،مشروط بر اينكه سبب حوادث ،نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد
.و اين مقررات هم مغاير موازين شرعي نباشد
ج -هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع كه با رضايت شخص يا اولياء يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني وي و
.در موارد فوري أخذ رضايت ضروري نيست .رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي انجام ميشود

ماده  -١٥٩هرگاه به امر غيرقانوني يکي از مقامات رسمي ،جرمي واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون
محکوم ميشوند لكن مأموري که امر آمر را بهعلت اشتباه قابل قبول و به تصور اينكه قانوني است ،اجراء کرده باشد،
.مجازات نميشود و در ديه و ضمان تابع مقررات مربوطه است

بخش پنجم ـ ادله اثبات در امور کيفري
فصل اول ـ مواد عمومي
.ماده  -١٦١ادله اثبات جرم عبارت از اقرار ،شهادت ،قسامه و سوگند در موارد مقرر قانوني و علم قاضي است
تبصره -احکام و شرايط قسامه که براي اثبات يا نفي قصاص و ديه معتبر است ،مطابق مقررات مذکور در كتاب
.قصاص و ديات اين قانون ميباشد
ماده  -١٦١در مواردي که دعواي کيفري با ادله شرعي از قبيل اقرار و شهادت که موضوعيت دارد ،اثبات ميشود،
.قاضي به استناد آنها رأي صادر ميكند مگر اينکه علم به خالف آن داشته باشد
ماده  -١٦٢هر گاه ادلهاي که موضوعيت دارد فاقد شرايط شرعي و قانوني الزم باشد ،ميتواند به عنوان اماره قضائي
.مورد استناد قرار گيرد مشروط بر اينکه همراه با قرائن و امارات ديگر ،موجب علم قاضي شود
ماده  -١٦٣اگر پس از اجرای حکم ،دليل اثباتکنندهجرم باطل گردد ،مانند آنکه در دادگاه مشخص شود که مجرم،
شخص ديگری بوده يا اينکه جرم رخ نداده است و متهم به علت اجرای حکم ،دچار آسيب بدنی ،جانی يا خسارت مالی
شده باشد ،کسانی که ايراد آسيب يا خسارت مذکور ،مستند به آنان است ،اعم از اداکننده سوگند ،شاکی يا شاهد حسب
.مورد به قصاص يا پرداخت ديه يا تعزير مقرر در قانون و جبران خسارت مالی محکوم میشوند
فصل دوم ـ اقرار
.ماده  -١٦٤اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتكاب جرم از جانب خود است
.ماده  -١٦٥اظهارات وکيل عليه موکل و ولي و قيم عليه موليعليه اقرار محسوب نميشود
.تبصره -اقرار به ارتکاب جرم قابل توکيل نيست
ماده  -١٦٦اقرار بايد با لفظ يا نوشتن باشد و در صورت تعذر ،با فعل از قبيل اشاره نيز واقع ميشود و در هر
.صورت بايد روشن و بدون ابهام باشد
.ماده  -١٦٧اقرار بايد من ّجز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نيست
.ماده  -١٦٨اقرار در صورتي نافذ است که اقرارکننده در حين اقرار ،عاقل ،بالغ ،قاصد و مختار باشد
ماده  -١٦٩اقراري که تحت اكراه ،اجبار ،شکنجه و يا اذيت و آزار روحي يا جسمي أخذ شود ،فاقد ارزش و اعتبار
.است و دادگاه مکلف است از متهم تحقيق مجدد نمايد
ماده  -١٧١اقرار شخص سفيه که حکم حجر او صادر شده است و شخص ورشکسته ،نسبت به امور کيفري نافذ است،
.اما نسبت به ضمان مالي ناشي از جرم معتبر نيست
ماده  -١٧١هرگاه متهم اقرار به ارتكاب جرم كند ،اقرار وي معتبر است و نوبت به ادله ديگر نميرسد ،مگر اينكه با
بررسي قاضي رسيدگيكننده قرائن و امارات برخالف مفاد اقرار باشد كه دراين صورت دادگاه ،تحقيق و بررسي الزم
.را انجام ميدهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رأي ذكر ميكند
:ماده  -١٧٢در كليه جرائم ،يكبار اقرار کافي است ،مگر در جرائم زير که نصاب آن به شرح زير است
الف -چهار بار در زنا ،لواط ،تفخيذ و مساحقه

ب -دو بار در شرب خمر ،قوادي ،قذف و سرقت موجب حد
.تبصره  -١براي اثبات جنبه غير كيفري كليه جرائم ،يكبار اقرار کافي است
.تبصره  - ٢در مواردي که تعدد اقرار شرط است ،اقرار ميتواند در يک يا چند جلسه انجام شود
ماده  -١٧٣انكار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نيست بهجز در اقرار به جرميكه مجازات آن موجب رجم يا حد
قتل است كه در اين صورت در هر مرحله ،ولو در حين اجراء ،مجازات مزبور ساقط و به جاي آن در زنا و لواط
.صد ضربه شالق و در غير آنها حبس تعزيري درجه پنج ثابت ميگردد
فصل سوم ـ شهادت
ماده  -١٧٤شهادت عبارت از اخبار شخصي غير از طرفين دعوي به وقوع يا عدم وقوع جرم توسط متهم يا هر امر
.ديگري نزد مقام قضائي است
ماده  -١٧٥شهادت شرعي آن است که شارع آن را معتبر و داراي حجيت دانسته است اعم از آن که مفيد علم باشد يا
.نباشد
ماده  -١٧٦در صورتي که شاهد واجد شرايط شهادت شرعي نباشد ،اظهارات او استماع ميشود .تشخيص ميزان تأثير
.و ارزش اين اظهارات در علم قاضي در حدود اماره قضائي با دادگاه است
:ماده  -١٧٧شاهد شرعي در زمان اداي شهادت بايد شرايط زير را دارا باشد
الف -بلوغ
ب -عقل
پ -ايمان
ت -عدالت
ث -طهارت مولد
ج -ذينفع نبودن در موضوع
چ -نداشتن خصومت با طرفين يا يکي از آنها
ح -عدم اشتغال به تکدي
خ -ولگرد نبودن
.تبصره  -١شرايط موضوع اين ماده بايد توسط قاضي احراز شود
.تبصره  -٢در مورد شرط خصومت ،هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد ،پذيرفته ميشود
ماده  -١٧٨شهادت مجنون ادواري در حال افاقه پذيرفته ميشود مشروط برآنكه تحمل شهادت نيز در حال افاقه بوده
.باشد
ماده  -١٧٩هرگاه شاهد در زمان تحمل شهادت ،غيربالغ مميز باشد ،اما در زمان اداي شهادت به سن بلوغ برسد،
.شهادت او معتبر است
ماده  -١٨١شهادت اشخاص غيرعادي ،مانند فراموشکار و ساهي به عنوان شهادت شرعي معتبر نيست مگر آنكه
.قاضي به عدم فراموشي ،سهو و امثال آن درمورد شهادت علم داشته باشد
ماده  -١٨١عادل کسي است که در نظر قاضي يا شخصي که بر عدالت وي گواهي ميدهد ،اهل معصيت نباشد.
شهادت شخصي که اشتهار به فسق داشته باشد ،مرتکب گناه کبيره شود يا بر گناه صغيره اصرار داشته باشد تا احراز
.تغيير در اعمال او و اطمينان از صالحيت و عدالت وي ،پذيرفته نميشود
ماده -١٨٢در شهادت شرعي ،در صورت تعدد شهود ،وحدت موضوع شهادت ضروري است و بايد مفاد شهادتها در
خصوصيات مؤثر در اثبات جرم يکسان باشد .هرگاه اختالف مفاد شهادتها موجب تعارض شود و يا وحدت موضوع
.را مخدوش کند ،شهادت شرعي محسوب نميشود
.ماده  -١٨٣شهادت بايد از روي قطع و يقين به نحوي که مستند به امور حسي و از طريق متعارف باشد ،اداء شود

ماده  -١٨٤شهادت بايد با لفظ يا نوشتن باشد و در صورت تعذر ،با فعل از قبيل اشاره واقع شود و در هر صورت بايد
.روشن و بدون ابهام باشد
.ماده  -١٨٥در صورت وجود تعارض بين دو شهادت شرعي ،هيچ يک معتبر نيست
ماده  -١٨٦چنانچه حضور شاهد متعذر باشد ،گواهي به صورت مکتوب ،صوتي -تصويري زنده و يا ضبط شده ،با
.احراز شرايط و صحت انتساب ،معتبر است
ماده  -١٨٧در شهادت شرعي نبايد علم به خالف مفاد شهادت وجود داشته باشد .هرگاه قرائن و امارات بر خالف مفاد
شهادت شرعي باشد ،دادگاه ،تحقيق و بررسي الزم را انجام ميدهد و در صورتي که به خالف واقع بودن شهادت ،علم
.حاصل كند ،شهادت معتبر نيست
ماده  -١٨٨شهادت بر شهادت شرعي در صورتي معتبر است که شاهد اصلي فوت نموده و يا به علت غيبت ،بيماري
.و امثال آن ،حضور وي متعذر باشد
.تبصره  -١شاهد بر شهادت شاهد اصلي بايد واجد شرايط مقرر براي شاهد اصلي باشد
.تبصره  -٢شهادت بر شهادت شاهد فرع ،معتبر نيست
ماده  -١٨٩جرائم موجب حد و تعزير با شهادت بر شهادت اثبات نميشود لكن قصاص ،ديه و ضمان مالي با آن قابل
.اثبات است
ماده  -١٩١در صورتي که شاهد اصلي ،پس از اقامه شهادت بهوسيله شهود فرع و پيش از صدور رأي ،منکر شهادت
.شود ،گواهي شهود فرع از اعتبار ساقط ميشود اما بر انکار پس از صدور حکم ،اثري مترتب نيست
ماده  -١٩١شاهد شرعي قابل جرح و تعديل است .جرح شاهد عبارت از شهادت بر فقدان يکي از شرايطي که قانون
.براي شاهد شرعي مقرر کرده است و تعديل شاهد عبارت از شهادت بر وجود شرايط مذکور براي شاهد شرعي است
.ماده  -١٩٢قاضي مکلف است حق جرح و تعديل شهود را به طرفين اعالم کند
ماده  -١٩٣جرح شاهد شرعي بايد پيش از اداي شهادت به عمل آيد مگر آنكه موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود.
در اين صورت ،جرح تا پيش از صدور حکم به عمل ميآيد و در هر حال دادگاه مکلف است به موضوع جرح،
.رسيدگي و اتخاذ تصميم کند
ماده  -١٩٤در صورت رد شاهد شرعي از سوي قاضي يا جرح وي ،مدعي صالحيت شاهد ميتواند براي اثبات آن
.دليل اقامه کند
ماده  -١٩٥در اثبات جرح يا تعديل شاهد ،ذکر اسباب آن الزم نيست و گواهي مطلق به تعديل يا جرح ،کفايت ميكند
.مشروط بر آنکه شاهد داراي شرايط شرعي باشد
تبصره -در اثبات يا نفي عدالت ،علم شاهد به عدالت يا فقدان آن الزم است و حسن ظاهر به تنهايي براي احراز عدالت
.کافي نيست
ماده  -١٩٦هرگاه گواهي شهود معرفي شده در اثبات جرح يا تعديل شاهد با يکديگر معارض باشد از اعتبار ساقط
.است
ماده  -١٩٧هرگاه دادگاه ،شهود معرفي شده را واجد شرايط قانوني تشخيص دهد ،شهادت را ميپذيرد و در غير اين
صورت ،شهادت را شهادت شرعي محسوب نميكند و اگر از وضعيت آنها اطالع نداشته باشد تا زمان احراز شرايط و
کشف وضعيت که نبايد بيش از ده روز طول بکشد ،رسيدگي را متوقف و پس از آن ،حسب مورد ،اتخاذ تصميم ميكند
.مگر اينكه به نظر قاضي احراز شرايط در مدت ده روز ممكن نباشد
ماده  -١٩٨رجوع از شهادت شرعي ،قبل از اجراي مجازات موجب سلب اعتبار شهادت ميشود و اعاده شهادت پس
.از رجوع از آن ،مسموع نيست

ماده  -١٩٩نصاب شهادت در کليه جرائم ،دو شاهد مرد است مگر در زنا ،لواط ،تفخيذ و مساحقه که با چهار شاهد
مرد اثبات ميگردد .براي اثبات زناي موجب حد جلد ،تراشيدن و يا تبعيد ،شهادت دو مرد و چهار زن عادل نيز كافي
است .زماني كه مجازات غير از موارد مذكور است ،حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل الزم است .در اين مورد
هرگاه دومرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شالق ،ثابت ميشود .جنايات موجب ديه با شهادت يک
.شاهد مرد و دو شاهد زن نيز قابل اثبات است
ماده -٢١١درخصوص شهادت بر زنا يا لواط ،شاهد بايد حضوري عملي را که زنا يا لواط با آن محقق ميشود ديده
باشد و هرگاه شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنين در صورتي كه شهود به عدد الزم نرسند شهادت درخصوص
.زنا يا لواط ،قذف محسوب ميشود و موجب حد است
فصل چهارم ـ سوگند
.ماده  -٢١١سوگند عبارت از گواه قراردادن خداوند بر درستي گفتار اداءکننده سوگند است
.ماده  -٢١٢اداءکننده سوگند بايد عاقل ،بالغ ،قاصد و مختار باشد
ماده  -٢١٣سوگند بايد مطابق قرار دادگاه و با لفظ جالله وهللا ،باهلل ،تاهلل يا نام خداوند متعال به ساير زبانها اداء شود و
در صورت نياز به تغليظ و قبول اداءکننده سوگند ،دادگاه کيفيت اداي آن را از حيث زمان ،مکان ،الفاظ و مانند آنها
.تعيين ميكند .در هر صورت ،بين مسلمان و غير مسلمان در اداي سوگند به نام خداوند متعال تفاوتي وجود ندارد
.ماده  -٢١٤سوگند بايد مطابق با ادعا ،صريح در مقصود و بدون هرگونه ابهام باشد و از روي قطع و يقين اداء شود
.ماده  -٢١٥سوگند بايد با لفظ باشد و در صورت تعذر ،با نوشتن يا اشارهاي که روشن در مقصود باشد ،اداء شود
ماده  -٢١٦در مواردي که اشاره ،مفهوم نباشد يا قاضي به زبان شخصي که سوگند ياد ميكند ،آشنا نباشد و يا اداءکننده
.سوگند قادر به تکلم نباشد ،دادگاه بهوسيله مترجم يا متخصص امر ،مراد وي را کشف ميكند
.ماده  -٢١٧سوگند فقط نسبت به طرفين دعوي و قائم مقام آنها مؤثر است
ماده  -٢١٨حدود وتعزيرات با سوگند نفي يا اثبات نميشود لكن قصاص ،ديه ،ارش و ضرر و زيان ناشي از جرائم،
.مطابق مقررات اين قانون با سوگند اثبات ميگردد
ماده  -٢١٩هرگاه در دعاوي مالي مانند ديه جنايات و همچنين دعاويي که مقصود از آن مال است مانند جنايت خطائي
و شبهعمدي موجب ديه ،براي مدعي خصوصي امکان اقامه بينه شرعي نباشد ،وي ميتواند با معرفي يک شاهد مرد
.يا دو شاهد زن به ضميمه يک سوگند ،ادعاي خود را فقط از جنبه مالي اثبات کند
تبصره -در موارد مذکور در اين ماده ،ابتداء شاهد واجد شرايط شهادت ميدهد و سپس سوگند توسط مدعي اداء
.ميشود
ماده  -٢١١هرگاه ثابت شود سوگند ،دروغ و يا اداءکننده سوگند فاقد شرايط قانوني بوده است ،به سوگند مزبور ترتيب
.اثر داده نميشود
فصل پنجم ـ علم قاضي
ماده  -٢١١علم قاضي عبارت از يقين حاصل از مستندات بيّن در امري است که نزد وي مطرح ميشود .در مواردي
که مستند حکم ،علم قاضي است ،وي موظف است قرائن و امارات بيّن مستند علم خود را بهطور صريح در حكم قيد
.كند
تبصره -مواردي از قبيل نظريه کارشناس ،معاينه محل ،تحقيقات محلي ،اظهارات مطلع ،گزارش ضابطان و ساير
مجرد علم استنباطي كه نوعا ً
قرائن و امارات كه نوعا ً علمآور باشند ميتواند مستند علم قاضي قرار گيرد .در هرحال
ّ
.موجب يقين قاضي نميشود ،نميتواند مالك صدور حكم باشد
ماده  -٢١٢در صورتي که علم قاضي با ادله قانوني ديگر در تعارض باشد اگرعلم ،بيّن باقي بماند ،آن ادله براي

قاضي معتبر نيست و قاضي با ذكر مستندات علم خود و جهات رد ادله ديگر ،رأي صادر ميكند .چنانچه براي قاضي
.علم حاصل نشود ،ادله قانوني معتبر است و بر اساس آنها رأي صادر ميشود
ماده  -٢١٣در تعارض ساير ادله با يکديگر ،اقرار بر شهادت شرعي ،قسامه و سوگند مقدم است .همچنين شهادت
.شرعي بر قسامه و سوگند تقدم دارد
بخش ششم ـ مسائل متفرقه
ماده  -٢١٤مجرم بايد مالي را که در اثر ارتکاب جرم تحصيل کرده است ،اگر موجود باشد عين آن را و اگر موجود
نباشد مثل آن را و در صورت عدم امكان رد مثل ،قيمت آن را به صاحبش رد كند و از عهده خسارات وارده نيز
برآيد .هرگاه از حيث جزائي وجهي برعهده مجرم تعلق گيرد ،استرداد اموال يا تأديه خسارت مدعيان خصوصي بر آن
.مقدم است
ماده  -٢١٥بازپرس يا دادستان در صورت صدور قرار منع يا موقوفي تعقيب بايد تکليف اشياء و اموال کشف شده را
که دليل يا وسيله ارتكاب جرم بوده و يا از جرم تحصيل شده يا حين ارتکاب ،استعمال و يا براي استعمال اختصاص
داده شده است تعيين کند تا حسب مورد ،مسترد ،ضبط يا معدوم شود .درمورد ضبط ،دادگاه تکليف اموال و اشياء را
تعيين ميكند .همچنين بازپرس و يا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وي جريان دارد به تقاضاي ذينفع و با
:رعايت شرايط زير دستور رد اموال و اشياء مذکور را صادر نمايد
.الف -وجود تمام يا قسمتي از آن اشياء و اموال در بازپرسي يا دادرسي الزم نباشد
.ب -اشياء و اموال ،بالمعارض باشد
.پ -جزء اشياء و اموالي نباشد که بايد ضبط يا معدوم گردد
در کليه امور جزائي دادگاه نيز بايد ضمن صدور حکم يا قرار يا پس از آن اعم از اينكه مبني بر محکوميت يا برائت يا
موقوفي تعقيب متهم باشد ،در مورد اشياء و اموالي که وسيله ارتكاب جرم بوده يا در اثر جرم تحصيل شده يا حين
ارتکاب ،استعمال و يا براي استعمال اختصاص يافته است ،بايد رأي مبني بر استرداد ،ضبط يا معدوم شدن آن صادر
.نمايد
تبصره  -١متضرر از قرار بازپرس يا دادستان يا قرار يا حکم دادگاه ميتواند از تصميم آنان راجع به اشياء و اموال
مذکور در اين ماده شكايت كند و طبق مقررات در دادگاههاي جزائي شکايت خود را تعقيب و درخواست تجديدنظر
.نمايد هرچند قرار يا حکم دادگاه نسبت به امر جزائي قابل شکايت نباشد
تبصره  -٢مالي که نگهداري آن مستلزم هزينه نامتناسب براي دولت است يا موجب خرابي يا کسر فاحش قيمت آن
ميگردد و حفظ مال هم براي دادرسي الزم نيست وهمچنين اموال ضايع شدني و سريعالفساد حسب مورد به دستور
دادستان يا دادگاه به قيمت روز فروخته ميشود و وجه حاصل تا تعيين تکليف نهائي در صندوق دادگستري بهعنوان
.امانت نگهداري ميگردد
ماده  -٢١٦اجراي احكام حدود ،قصاص و تعزيرات براساس آييننامهاي است كه تا شش ماه از تاريخ الزماالجراء
.شدن اين قانون توسط رئيس قوه قضائيه تهيه و ابالغ ميشود

كتاب دوم  -حدود
بخش اول  -مواد عمومي
ماده  -٢١٧در جرائم موجب حد ،مرتكب در صورتي مسؤول است كه عالوه بر داشتن علم ،قصد و شرايط مسؤوليت
.کيفري به حرمت شرعي رفتار ارتکابي نيز آگاه باشد
ماده  -٢١٨در جرائم موجب حد هرگاه متهم ادعاي فقدان علم يا قصد يا وجود يکي از موانع مسؤوليت کيفري را در
زمان ارتكاب جرم نمايد در صورتي كه احتمال صدق گفتار وي داده شود و اگر ادعاء كند كه اقرار او با تهديد و
.ارعاب يا شكنجه گرفته شده است ادعاي مذكور بدون نياز به بينه و سوگند پذيرفته ميشود
تبصره -١در جرائم محاربه و افساد فياالرض و جرائم منافي عفت با عنف ،اکراه ،ربايش يا اغفال ،صرف ادعاء،
.مسقط حد نيست و دادگاه موظف به بررسي و تحقيق است
.تبصره -٢اقرار در صورتي اعتبار شرعي دارد كه نزد قاضي در محكمه انجام گيرد

ماده - ٢١٩دادگاه نميتواند كيفيت ،نوع و ميزان حدود شرعي را تغيير يا مجازات را تقليل دهد يا تبديل يا ساقط نمايد.
.اين مجازاتها تنها از طريق توبه و عفو به كيفيت مقرر در اين قانون قابل سقوط ،تقليل يا تبديل است
ماده  -٢٢١در مورد حدودي كه در اين قانون ذکر نشده است طبق اصل يكصد و شصت و هفتم( )١٦٧قانون اساسي
.جمهوري اسالمي ايران عمل ميشود
بخش دوم  -جرائم موجب حد
فصل اول  -زنا
.ماده  -٢٢١زنا عبارت است از جماع مرد و زني که علقه زوجيت بين آنها نبوده و از موارد وطي به شبهه نيز نباشد
.تبصره -١جماع با دخول اندام تناسلي مرد به اندازه ختنهگاه در قُب ُل يا دُبُر زن محقق ميشود
تبصره -٢هرگاه طرفين يا يکي از آنها نابالغ باشد ،زنا محقق است لکن نابالغ مجازات نميشود و حسب مورد به
.اقدامات تأميني و تربيتي مقرر در کتاب اول اين قانون محکوم ميگردد
ماده  -٢٢٢جماع با ميت ،زنا است مگر جماع زوج با زوجه متوفاي خود که زنا نيست لکن موجب سي و يك تا هفتاد
.وچهار ضربه شالق تعزيري درجه شش ميشود
ماده  -٢٢٣هرگاه متهم به زنا ،مدعي زوجيت يا وطي به شبهه باشد ،ادعاي وي بدون بينه يا سوگند پذيرفته ميشود
.مگر آنكه خالف آن با حجت شرعي الزم ثابت شود
:ماده  -٢٢٤حد زنا در موارد زير اعدام است
الف -زنا با محارم نسبي
.ب -زنا با زن پدر كه موجب اعدام زاني است
.پ -زناي مرد غير مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زاني است
.ت -زناي به عنف يا اکراه از سوي زاني که موجب اعدام زاني است
.تبصره -١مجازات زانيه در بندهاي(ب) و(پ) حسب مورد ،تابع ساير احكام مربوط به زنا است
تبصره -٢هرگاه کسي با زني که راضي به زناي با او نباشد در حال بيهوشي ،خواب يا مستي زنا کند رفتار او در حکم
زناي به عنف است .در زنا از طريق اغفال و فريب دادن دختر نابالغ يا از طريق ربايش ،تهديد ويا ترساندن زن
.اگرچه موجب تسليم شدن او شود نيز حكم فوق جاري است
ماده  - ٢٢٥حد زنا براي زاني محصن و زانيه محصنه رجم است .درصورت عدم امكان اجراي رجم با پيشنهاد دادگاه
صادركننده حكم قطعي و موافقت رئيس قوه قضائيه چنانچه جرم با بينه ثابت شده باشد ،موجب اعدام زاني محصن و
.زانيه محصنه است و در غير اينصورت موجب صد ضربه شالق براي هر يك ميباشد
:ماده  - ٢٢٦احصان در هريك از مرد و زن به نحو زير محقق ميشود
ُ
الفـ احصان مرد عبارت است از آنكه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طريق قبُل با
.وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طريق قُبُل را با وی داشته باشد
ب ـ احصان زن عبارت است از آنكه دارای همسر دائمی و بالغ باشد ودر حالی که بالغ وعاقل بوده ،با او از طريق
.قُب ُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طريق قُب ُل را با شوهر داشته باشد
ماده  -٢٢٧اموری از قبيل مسافرت ،حبس ،حيض ،نفاس ،بيماری مانع از مقاربت يا بيماريی که موجب خطر برای
.طرف مقابل میگردد مانند ايدز و سفليس ،زوجين را از احصان خارج میکند
ماده  -٢٢٨در زنا با محارم نسبي و زناي محصنه ،چنانچه زانيه بالغ و زاني نابالغ باشد مجازات زانيه فقط صد ضربه
.شالق است
ماده  -٢٢٩مردي كه همسر دائم دارد ،هرگاه قبل از دخول ،مرتكب زنا شود حد وي صد ضربه شالق ،تراشيدن موي
.سر و تبعيد به مدت يك سال قمري است
.ماده  -٢٣١حد زنا در مواردي كه مرتکب غير محصن باشد ،صد ضربه شالق است

ماده  -٢٣١در موارد زناي به عنف و در حکم آن ،در صورتي كه زن باكره باشد مرتکب عالوه بر مجازات مقرر به
پرداخت ارشالبكاره و مهرالمثل نيز محكوم ميشود و درصورتي كه باكره نباشد ،فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل
.محكوم ميگردد
ماده  -٢٣٢هرگاه مرد يا زني كمتر از چهار بار اقرار به زنا نمايد به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شالق تعزيري
.درجه شش محكوم ميشود .حکم اين ماده در مورد لواط ،تفخيذ و مساحقه نيز جاري است
فصل دوم -لواط ،تفخيذ و مساحقه
.ماده  -٢٣٣لواط عبارت از دخول اندام تناسلي مرد به اندازه ختنهگاه در دبر انسان مذکر است
ماده  - ٢٣٤حد لواط براي فاعل ،درصورت عنف ،اکراه يا دارا بودن شرايط احصان ،اعدام و در غير اين صورت
.صد ضربه شالق است .حد لواط براي مفعول در هر صورت (وجود يا عدم احصان) اعدام است
.تبصره  -١در صورتي که فاعل غير مسلمان و مفعول ،مسلمان باشد ،حد فاعل اعدام است
تبصره  -٢احصان عبارت است از آنكه مرد همسر دائمي و بالغ داشته باشد و در حالي که بالغ و عاقل بوده از طريق
قبل با همان همسر در حال بلوغ وي جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از همان طريق را با وي داشته
.باشد
.ماده  -٢٣٥تفخيذ عبارت از قرار دادن اندام تناسلي مرد بين رانها يا نشيمنگاه انسان مذکر است
.تبصره -دخول كمتر از ختنهگاه در حکم تفخيذ است
ماده  -٢٣٦در تفخيذ ،حد فاعل و مفعول صد ضربه شالق است و از اين جهت فرقي ميان محصن و غيرمحصن و
.عنف و غيرعنف نيست
.تبصره -در صورتي که فاعل غير مسلمان و مفعول ،مسلمان باشد ،حد فاعل اعدام است
ماده  -٢٣٧همجنسگرايي انسان مذکر در غير از لواط و تفخيذ از قبيل تقبيل و مالمسه از روي شهوت ،موجب سي و
.يك تا هفتاد و چهار ضربه شالق تعزيري درجه شش است
.تبصره  -١حکم اين ماده در مورد انسان مؤنث نيز جاري است
.تبصره  -٢حكم اين ماده شامل مواردي كه شرعا ً مستوجب حد است ،نميگردد
.ماده  -٢٣٨مساحقه عبارت است از اينكه انسان مؤنث ،اندام تناسلي خود را بر اندام تناسلي همجنس خود قرار دهد
.ماده  -٢٣٩حد مساحقه ،صد ضربه شالق است
ماده  -٢٤١در حد مساحقه ،فرقي بين فاعل و مفعول و مسلمان و غيرمسلمان و محصن و غيرمحصن و عنف و
.غيرعنف نيست
ماده  -٢٤١در صورت نبود ادله اثبات قانوني بر وقوع جرائم منافي عفت و انکار متهم هرگونه تحقيق و بازجويي
موارد احتمال ارتکاب با عنف ،اکراه ،آزار ،ربايش يا اغفال .جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است
.يا مواردي که به موجب اين قانون در حکم ارتکاب به عنف است از شمول اين حكم مستثني است
فصل سوم  -قوادي
.ماده  -٢٤٢قوادي عبارت از به هم رساندن دو يا چند نفر براي زنا يا لواط است
تبصره  -١حد قوادي منوط به تحقق زنا يا لواط است در غيراين صورت عامل ،مستوجب تعزير مقرر در ماده()٢٤٤
.اين قانون است
.تبصره  -٢در قوادي ،تکرار عمل شرط تحقق جرم نيست
ماده  -٢٤٣حد قوادی برای مرد هفتاد و پنج ضربه شالق است و برای بار دوم عالوه بر هفتاد و پنج ضربه شالق به
عنوان حد ،به تبعيد تا يک سال نيز محکوم میشود که مدت آن را قاضی مشخص میکند و برای زن فقط هفتاد و پنج
.ضربه شالق است

ماده  -٢٤٤کسي که دو يا چند نابالغ را براي زنا يا لواط به هم برساند مستوجب حد نيست لکن به سي و يك تا هفتاد و
.چهار ضربه شالق و حبس تعزيري درجه شش محكوم ميشود
فصل چهارم  -قذف
.ماده  -٢٤٥قذف عبارت است از نسبت دادن زنا يا لواط به شخص ديگر هرچند مرده باشد
ماده  -٢٤٦قذف بايد روشن و بدون ابهام بوده ،نسبتدهنده به معناي لفظ آگاه و قصد انتساب داشته باشد گرچه مقذوف
.يا مخاطب در حين قذف از مفاد آن آگاه نباشد
.تبصره -قذف عالوه بر لفظ با نوشتن ،هرچند به شيوه الكترونيكي نيز محقق ميشود
ماده  -٢٤٧هرگاه كسي به فرزند مشروع خود بگويد «تو فرزند من نيستي» و يا به فرزند مشروع ديگري بگويد «تو
.فرزند پدرت نيستي» ،قذف مادر وي محسوب ميشود
.ماده  -٢٤٨هرگاه قرينهاي در بين باشد كه مشخص گردد منظور قذف نبوده است ،حد ثابت نميشود
ماده  -٢٤٩هرگاه كسي به ديگري بگويد «تو با فالن زن زنا يا با فالن مرد لواط كردهاي» فقط نسبت به مخاطب،
.قاذف محسوب ميشود
.ماده -٢٥١حد قذف ،هشتاد ضربه شالق است
ماده -٢٥١قذف در صورتي موجب حد ميشود که قذفشونده در هنگام قذف ،بالغ ،عاقل ،مسلمان ،معين و غيرمتظاهر
.به زنا يا لواط باشد
تبصره -١هرگاه قذفشونده ،نابالغ ،مجنون ،غيرمسلمان يا غيرمعين باشد قذفكننده به سي و يك تا هفتاد و چهار
.ضربه شالق تعزيري درجه شش محكوم ميشود لکن قذف متظاهر به زنا يا لواط ،مجازات ندارد
تبصره -٢قذف کسي که متظاهر به زنا يا لواط است نسبت به آنچه متظاهر به آن نيست موجب حد است مثل نسبت
.دادن لواط به کسي که متظاهر به زنا است
ماده  -٢٥٢كسي که به قصد نسبت دادن زنا يا لواط به ديگري ،الفاظي غير از زنا يا لواط به كار ببرد كه صريح در
انتساب زنا يا لواط به افرادي از قبيل همسر ،پدر ،مادر ،خواهر يا برادر مخاطب باشد ،نسبت به كسي كه زنا يا لواط
را به او نسبت داده است ،محكوم به حد قذف و درباره مخاطب اگر به علت اين انتساب اذيت شده باشد ،به مجازات
.توهين محکوم ميگردد
ماده  -٢٥٣هرگاه کسي زنا يا لواطي که موجب حد نيست مانند زنا يا لواط در حال اکراه يا عدم بلوغ را به ديگري
.نسبت دهد به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شالق تعزيري درجه شش محكوم ميشود
ماده  -٢٥٤نسبت دادن زنا يا لواط به کسي که به خاطر همان زنا يا لواط محکوم به حد شده است ،قبل از توبه مقذوف،
.مجازات ندارد
ماده  -٢٥٥حد قذف حقالناس است و تعقيب و اجراي مجازات منوط به مطالبه مقذوف است .در صورت گذشت
.مقذوف در هر مرحله ،حسب مورد تعقيب ،رسيدگي و اجراي مجازات موقوف ميشود
ماده  -٢٥٦کسي که چند نفر را بهطور جداگانه قذف كند خواه همه آنها با هم ،خواه جداگانه شکايت كنند ،در برابر
.قذف هر يك ،حد مستقلي بر او جاري ميشود
ماده  -٢٥٧کسي که چند نفر را به يك لفظ قذف نمايد هر كدام از قذفشوندگان ميتواند جداگانه شکايت نمايد و در
صورت صدور حكم محکوميت ،اجراي آن را مطالبه كند .چنانچه قذفشوندگان يكجا شكايت نمايند بيش از يك حد
.جاري نميشود
ماده  -٢٥٨کسي که ديگري را به يک يا چند سبب ،يكبار يا بيشتر قبل از اجراي حد ،قذف نمايد فقط به يک حد
محکوم ميشود ،لکن اگر پس از اجراي حد ،قذف را تکرار نمايد حد نيز تکرار ميشود و اگر بگويد آنچه گفتهام حق
بود به
.سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شالق تعزيري درجه شش محكوم ميگردد

ماده  -٢٥٩پدر يا جد پدري که فرزند يا نوه خود را قذف کند به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شالق تعزيري درجه
.شش محكوم ميگردد
ماده  -٢٦١حد قذف اگر اجراء نشده و مقذوف نيز گذشت نکرده باشد به همه ورثه به غير از همسر منتقل ميگردد و
.هريك از ورثه ميتواند تعقيب و اجراي آن را مطالبه كند هر چند ديگران گذشت كرده باشند
.تبصره -در صورتي که قاذف ،پدر يا جد پدري وارث باشد ،وارث نميتواند تعقيب متهم يا اجراي حد را مطالبه کند
:ماده  -٢٦١در موارد زير حد قذف در هر مرحله از مراحل تعقيب ،رسيدگي و اجراء ساقط ميشود
.الف -هرگاه مقذوف ،قاذف را تصديق نمايد
.ب -هرگاه آنچه به مقذوف نسبت داده شده با شهادت يا علم قاضي اثبات شود
.پ -هرگاه مقذوف و درصورت فوت وي ،ورثه او ،گذشت کند
.ت -هرگاه مردي زنش را پس از قذف به زناي پيش از زوجيت يا زمان زوجيت لعان کند
.ث -هرگاه دو نفر يكديگر را قذف كنند ،خواه قذف آنها همانند ،خواه مختلف باشد
.تبصره -مجازات مرتکبان در بند(ث) ،سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شالق تعزيري درجه شش است
سب نبي
فصل پنجمّ -
ماده  -٢٦٢هر كس پيامبر اعظم صلي هللا عليه و آله وسلم و يا هريك از انبياء عظام الهي را دشنام دهد يا قذف كند
.سابالنبي است و به اعدام محكوم ميشود
تبصره -قذف هر يک از ائمه معصومين عليهم السالم و يا حضرت فاطمه زهرا سالمهللا عليها يا دشنام به ايشان در
.حکم سب نبي است
ماده  -٢٦٣هرگاه متهم به سب ،ادعاء نمايد كه اظهارات وي از روي اکراه ،غفلت ،سهو يا در حالت مستي يا غضب يا
.سبق لسان يا بدون توجه به معاني كلمات و يا نقل قول از ديگري بوده است سابالنبي محسوب نميشود
تبصره -هرگاه سب در حالت مستي يا غضب يا به نقل از ديگري باشد و صدق اهانت كند موجب تعزير تا هفتاد و
.چهار ضربه شالق است
فصل ششم -مصرف مسکر
ماده  -٢٦٤مصرف مسکر از قبيل خوردن ،تزريق و تدخين آن کم باشد يا زياد ،جامد باشد يا مايع ،مست کند يا نکند،
.خالص باشد يا مخلوط به گونهاي که آن را از مسکر بودن خارج نکند ،موجب حد است
.تبصره -خوردن فقاع(آب جو مسكر) موجب حد است هرچند مستي نياورد
.ماده  -٢٦٥حد مصرف مسكر ،هشتاد ضربه شالق است
.ماده  -٢٦٦غيرمسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسكر ،محكوم به حد ميشود
تبصره -اگر مصرف مسكر توسط غيرمسلمان علني نباشد لكن مرتكب در حال مستي در معابر يا اماكن عمومي ظاهر
.شود به مجازات مقرر براي تظاهر به عمل حرام محكوم ميگردد
فصل هفتم -سرقت
.ماده  -٢٦٧سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غير است
:ماده  -٢٦٨سرقت در صورتي كه داراي تمام شرايط زير باشد موجب حد است
.الف -شيء مسروق شرعا ً ماليت داشته باشد
.ب -مال مسروق در حرز باشد
.پ -سارق هتك حرز كند
.ت -سارق مال را از حرز خارج كند
.ث -هتک حرز و سرقت مخفيانه باشد
.ج -سارق پدر يا جد پدري صاحب مال نباشد
.چ -ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز ،معادل چهار و نيم نخود طالي مسكوك باشد
.ح -مال مسروق از اموال دولتي يا عمومي ،وقف عام و يا وقف بر جهات عامه نباشد
.خ -سرقت در زمان قحطي صورت نگيرد

.د -صاحب مال از سارق نزد مرجع قضائي شکايت كند
.ذ -صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد
.ر -مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت يد مالک قرار نگيرد
.ز -مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکيت سارق در نيايد
.ژ -مال مسروق از اموال سرقت شده يا مغصوب نباشد
.ماده  -٢٦٩حرز عبارت از مكان متناسبي است كه مال عرفا ً در آن از دستبرد محفوظ ميماند
ماده  -٢٧١در صورتي که مکان نگهداري مال از کسي غصب شده باشد ،نسبت به وي و کساني که از طرف او حق
.دسترسي به آن مکان را دارند ،حرز محسوب نميشود
ماده  -٢٧١هتک حرز عبارت از نقض غير مجاز حرز است که از طريق تخريب ديوار يا باال رفتن از آن يا بازکردن
.يا شکستن قفل و امثال آن محقق ميشود
ماده  -٢٧٢هرگاه کسي مال را توسط مجنون ،طفل غير مميز ،حيوان يا هر وسيله بيارادهاي از حرز خارج کند مباشر
محسوب ميشود و در صورتي که مباشر طفل مميز باشد رفتار آمر حسب مورد مشمول يکي از سرقتهاي تعزيري
.است
.ماده  -٢٧٣در صورتي که مال در حرزهاي متعدد باشد ،مالک ،اخراج از بيرونيترين حرز است
.ماده  -٢٧٤ربايش مال به اندازه نصاب بايد در يك سرقت انجام شود
.ماده  -٢٧٥هرگاه دو يا چند نفر به طور مشترک مالي را بربايند بايد سهم جداگانه هرکدام از آنها به حد نصاب برسد
.ماده  -٢٧٦سرقت در صورت فقدان هريك از شرايط موجب حد ،حسب مورد مشمول يکي از سرقتهاي تعزيري است
ماده  -٢٧٧هرگاه شريک يا صاحب حق ،بيش از سهم خود ،سرقت نمايد و مازاد بر سهم او به حد نصاب برسد،
.مستوجب حد است
:ماده -٢٧٨حد سرقت به شرح زير است
الف -در مرتبه اول ،قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهاي آن است ،به طوري که انگشت شست و كف دست
.باقي بماند
ب -در مرتبه دوم ،قطع پاي چپ سارق از پايين برآمدگي است ،به نحوي كه نصف قدم و مقداري از محل مسح باقي
.بماند
.پ -در مرتبه سوم ،حبس ابد است
.ت -در مرتبه چهارم ،اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد
.تبصره  -١هرگاه سارق ،فاقد عضو متعلق قطع باشد ،حسب مورد مشمول يکي از سرقتهاي تعزيري ميشود
تبصره  -٢درمورد بند(پ) اين ماده و ساير حبسهايي كه مشمول عنوان تعزير نيست هرگاه مرتكب حين اجراي
مجازات توبه نمايد و مقام رهبري آزادي او را مصلحت بداند با عفو ايشان از حبس آزاد ميشود .همچنين مقام رهبري
.ميتواند مجازات او را به مجازات تعزيري ديگري تبديل نمايد

فصل هشتم -محاربه
ماده  -٢٧٩محاربه عبارت از کشيدن سالح به قصد جان ،مال يا ناموس مردم يا ارعاب آنها است ،به نحوي که موجب
ناامني در محيط گردد .هرگاه كسي با انگيزه شخصي به سوي يك يا چند شخص خاص سالح بكشد و عمل او جنبه
عمومي نداشته باشد و نيز كسي كه به روي مردم سالح بكشد ،ولي در اثر ناتواني موجب سلب امنيت نشود ،محارب
.محسوب نميشود
.ماده  -٢٨١فرد يا گروهي كه براي دفاع و مقابله با محاربان ،دست به اسلحه ببرد محارب نيست

.ماده  -٢٨١راهزنان ،سارقان و قاچاقچياني که دست به سالح ببرند و موجب سلب امنيت مردم و راهها شوند محاربند
:ماده  -٢٨٢حد محاربه يكي از چهار مجازات زير است
الف -اعدام
ب -صلب
پ -قطع دست راست و پاي چپ
ت -نفي بلد
.ماده  -٢٨٣انتخاب هر يك از امور چهارگانه مذكور در ماده( )٢٨٢به اختيار قاضي است
ماده  -٢٨٤مدت نفي بلد در هر حال كمتر از يك سال نيست ،اگر چه محارب بعد از دستگيري توبه نمايد و در
.صورتي كه توبه نکند همچنان در تبعيد باقي ميماند
.ماده  -٢٨٥در نفي بلد ،محارب بايد تحت مراقبت قرارگيرد و با ديگران معاشرت ،مراوده و رفت و آمد نداشته باشد
فصل نهم -بغي و افساد فياالرض
ماده  -٢٨٦هركس بهطور گسترده ،مرتكب جنايت عليه تماميت جسماني افراد ،جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي
كشور ،نشر اكاذيب ،اخالل در نظام اقتصادي كشور ،احراق و تخريب ،پخش مواد سمي و ميكروبي و خطرناك يا داير
كردن
مراكز فساد و فحشا يا معاونت در آنها گردد به گونهاي كه موجب اخالل شديد در
نظم عمومي كشور ،ناامني يا ورود خسارت عمده به تماميت جسماني افراد يا اموال عمومي و خصوصي ،يا سبب
.اشاعه فساد يا فحشا در حد وسيع گردد مفسد فياالرض محسوب و به اعدام محكوم ميگردد
تبصره -هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخالل گسترده در
نظم عمومي ،ايجاد ناامني ،ايراد خسارت عمده و يا اشاعه فساد يا فحشا در حد وسيع و يا علم به مؤثر بودن اقدامات
انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابي مشمول مجازات قانوني ديگري نباشد ،با توجه به ميزان نتايج زيانبار جرم،
.مرتكب به حبس تعزيري درجه پنج يا شش محکوم ميشود
ماده  -٢٨٧گروهي که در برابر اساس نظام جمهوري اسالمي ايران ،قيام مسلحانه کند باغي محسوب ميشود و در
.صورت استفاده از سالح ،اعضاي آن به مجازات اعدام محكوم ميگردند
ماده  -٢٨٨هرگاه اعضاي گروه باغي ،قبل از درگيري و استفاده از سالح ،دستگير شوند ،چنانچه سازمان و مركزيت
آن وجود داشته باشد به حبس تعزيري درجه سه و درصورتي كه سازمان و مرکزيت آن از بين رفته باشد به حبس
.تعزيري درجه پنج محكوم ميشوند

كتاب سوم -قصاص
بخش اول  -مواد عمومي
فصل اول -اقسام و تعاريف جنايات
.ماده -٢٨٩جنايت بر نفس ،عضو و منفعت بر سه قسم عمدي ،شبهعمدي و خطاي محض است
:ماده -٢٩١جنايت در موارد زير عمدي محسوب ميشود
الف -هرگاه مرتكب با انجام كاري قصد ايراد جنايت بر فرد يا افرادي معين يا فرد يا افرادي غيرمعين از يك جمع را
داشته باشد و در عمل نيز جنايت مقصود يا نظير آن واقع شود ،خواه كار ارتكابي نوعا ً موجب وقوع آن جنايت يا نظير
.آن بشود ،خواه نشود
ب -هرگاه مرتکب ،عمدا ً كاري انجام دهد كه نوعا ً موجب جنايت واقع شده يا نظير آن ،ميگردد ،هرچند قصد ارتکاب

.آن جنايت و نظير آن را نداشته باشد ولي آگاه و متوجه بوده كه آن كار نوعا ً موجب آن جنايت يا نظير آن ميشود
پ -هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنايت واقع شده يا نظير آن را نداشته و كاري را هم كه انجام داده است ،نسبت به
افراد متعارف نوعا ً موجب جنايت واقع شده يا نظير آن ،نميشود لكن درخصوص مجنيعليه ،به علت بيماري ،ضعف،
پيري يا هر وضعيت ديگر و يا به علت وضعيت خاص مکاني يا زماني نوعا ً موجب آن جنايت يا نظير آن ميشود
.مشروط بر آنكه مرتکب به وضعيت نامتعارف مجنيعليه يا وضعيت خاص مکاني يا زماني آگاه و متوجه باشد
ت -هرگاه مرتکب قصد ايراد جنايت واقع شده يا نظير آن را داشته باشد ،بدون آنكه فرد يا جمع معيني مقصود وي
.باشد ،و در عمل نيز جنايت مقصود يا نظير آن ،واقع شود ،مانند اينكه در اماکن عمومي بمبگذاري كند
تبصره  -١در بند(ب) عدم آگاهي و توجه مرتكب بايد اثبات گردد و در صورت عدم اثبات ،جنايت عمدي است مگر
جنايت واقع شده فقط به علت حساسيت زياد موضع آسيب ،واقع شده باشد و حساسيت زياد موضع آسيب نيز غالبا ً
شناخته شده نباشد كه در اين صورت آگاهي و توجه مرتكب بايد اثبات شود و در صورت عدم اثبات ،جنايت عمدي
.ثابت نميشود
ً
تبصره  -٢در بند(پ) بايد آگاهی و توجه مرتکب به اينکه کار نوعا نسبت به مجنيعليه  ،موجب جنايت واقع شده يا
.نظير آن میشود ثابت گردد و درصورت عدم اثبات ،جنايت عمدی ثابت نمیشود
:ماده  -٢٩١جنايت در موارد زير شبهعمدي محسوب ميشود
الف -هرگاه مرتکب نسبت به مجنيعليه قصد رفتاري را داشته لکن قصد جنايت واقع شده يا نظير آن را نداشته باشد و
.از مواردي که مشمول تعريف جنايات عمدي ميگردد ،نباشد
ب -هرگاه مرتكب ،جهل به موضوع داشته باشد مانند آنكه جنايتي را با اعتقاد به اينكه موضوع رفتار وي شيء يا
.حيوان و يا افراد مشمول ماده( )٣١٢اين قانون است به مجنيعليه وارد كند ،سپس خالف آن معلوم گردد
پ -هرگاه جنايت به سبب تقصير مرتكب واقع شود ،مشروط بر اينكه جنايت واقع شده يا نظير آن مشمول تعريف
.جنايت عمدی نباشد
:ماده  -٢٩٢جنايت در موارد زير خطاي محض محسوب ميشود
.الف -در حال خواب و بيهوشي و مانند آنها واقع شود
.ب -بهوسيله صغير و مجنون ارتكاب يابد
پ -جنايتي كه در آن مرتكب نه قصد جنايت بر مجنيعليه را داشته باشد و نه قصد ايراد فعل واقع شده بر او را ،مانند
.آنكه تيري به قصد شكار رها كند و به فردي برخورد نمايد
تبصره -در مورد بندهاي(الف) و(پ) هرگاه مرتكب آگاه و متوجه باشد كه اقدام او نوعا ً موجب جنايت بر ديگري
.ميگردد ،جنايت عمدي محسوب ميشود
ماده  -٢٩٣هرگاه فردي مرتكب جنايت عمدي گردد لكن نتيجه رفتار ارتكابي ،بيشتر از مقصود وي واقع شود ،چنانچه
جنايت واقع شده ،مشمول تعريف جنايات عمدي نشود ،نسبت به جنايت کمتر ،عمدي و نسبت به جنايت بيشتر،
شبهعمدي محسوب ميشود ،مانند آنكه انگشت كسي را قطع كند و به سبب آن دست وي قطع شود و يا فوت كند که
.نسبت به قطع انگشت عمدي و نسبت به قطع دست و يا فوت شبهعمدي است
ماده  -٢٩٤اگر كسي به علت اشتباه در هويت ،مرتکب جنايتي بر ديگري شود در صورتي كه مجنيعليه و فرد مورد
.نظر هردو مشمول ماده( )٣١٢اين قانون نباشند ،جنايت عمدي محسوب ميشود
ماده  -٢٩٥هرگاه کسي فعلي که انجام آن را برعهده گرفته يا وظيفه خاصي را كه قانون بر عهده او گذاشته است،
ترک کند و به سبب آن ،جنايتي واقع شود ،چنانچه توانايي انجام آن فعل را داشته باشد جنايت حاصل به او مستند
ميشود و حسب مورد عمدي ،شبهعمدي ،يا خطاي محض است ،مانند اين كه مادر يا دايهاي که شير دادن را برعهده
.گرفته است ،كودك را شير ندهد يا پزشک يا پرستار وظيفه قانوني خود را ترک کند
فصل دوم -تداخل جنايات
ً
ماده  -٢٩٦اگر كسي ،عمدا جنايتي را بر عضو فردي وارد سازد و او به سبب سرايت جنايت فوت کند ،چنانچه جنايت
واقع شده مشمول تعريف جنايات عمدي باشد ،قتل عمدي محسوب ميشود ،در غير اين صورت ،قتل شبهعمدي است و
.مرتکب عالوه بر قصاص عضو به پرداخت ديه نفس نيز محکوم ميشود
ماده  -٢٩٧اگر مرتکب با يك ضربه عمدي ،موجب جنايتي بر عضو شود كه منجر به قتل مجنيعليه گردد ،چنانچه
جنايت واقع شده مشمول تعريف جنايات عمدي باشد ،قتل عمدي محسوب ميشود و به علت نقص عضو يا جراحتي كه

.سبب قتل شده است به قصاص يا ديه محكوم نميگردد
ماده  - ٢٩٨اگر كسي با يك ضربه عمدي ،موجب جنايات متعدد بر اعضاي مجنيعليه شود ،چنانچه همه آنها بهطور
.مشترک موجب قتل او شود و قتل نيز مشمول تعريف جنايات عمدي باشد فقط به قصاص نفس محكوم ميشود
ماده  - ٢٩٩اگر كسي با ضربههاي متعدد عمدي ،موجب جنايات متعدد و قتل مجنيعليه شود و قتل نيز مشمول تعريف
جنايات عمدي باشد ،چنانچه برخي از جنايتها موجب قتل شود و برخي در وقوع قتل نقشي نداشته باشند ،مرتکب
عالوه بر قصاص نفس ،حسب مورد ،به قصاص عضو يا ديه جنايتهايي كه تأثيري در قتل نداشته است ،محكوم
ميشود .لكن اگر قتل به وسيله مجموع جنايات پديد آيد ،در صورتي كه ضربات به صورت متوالي وارد شده باشد در
حكم يك ضربه است .در غير اين صورت به قصاص يا ديه عضوي که جنايت بر آن ،متصل به فوت نبوده است نيز
.محكوم ميگردد
تبصره -احكام مقرر در مواد( )٢٩٨( ،)٢٩٧( ،)٢٩٦و ( )٢٩٩درمواردي كه جنايت يا جنايات ارتكابي به قسمت
.بيشتري از همان عضو يا اعضاي ديگر مجنيعليه سرايت كند نيز جاري است
ماده  - ٣١١اگر مجنيعليه به تصور اينكه جنايت وارده بر او به قتل منجر نميشود ويا اگر به قتل منجر شود قتل،
عمدي محسوب نميشود ،قصاص کند يا گذشت يا مصالحه بر ديه يا غير آن نمايد و بعد از آن ،جنايت واقع شده ،به
نفس سرايت كند و به فوت مجنيعليه منجر شود ،هرگاه قتل مشمول تعريف جنايات عمدي باشد ،قاتل به قصاص نفس
محكوم ميشود و چنانچه عضو مرتکب ،قصاص شده يا با او مصالحه شده باشد ،ولي دم بايد قبل از قصاص نفس ،ديه
عضو قصاص شده يا وجهالمصالحه را به وي بپردازد؛ لكن اگر جنايت مشمول تعريف جنايات عمدي نگردد ،به
پرداخت ديه نفس ،بدون احتساب ديه عضو قصاص شده يا وجه المصالحه أخذ شده ،محکوم ميشود .مفاد اين ماده ،در
عضو مورد جنايت سرايت کند نيز جاري است
.موردي که جنايت ارتکابي به قسمت بيشتري از همان
ِ
فصل سوم -شرايط عمومي قصاص
ماده  - ٣١١قصاص در صورتي ثابت ميشود كه مرتكب ،پدر يا از اجداد پدري مجنيعليه نباشد و مجنيعليه ،عاقل و
.در دين با مرتكب مساوي باشد
.تبصره -چنانچه مجنيعليه مسلمان باشد ،مسلمان نبودن مرتكب ،مانع قصاص نيست
ماده  -٣١٢درصورتي كه مجنيعليه داراي يكي از حاالت زير باشد ،مرتكب به قصاص و پرداخت ديه ،محكوم
:نميشود
.الف -مرتكب جرم حدي كه مستوجب سلب حيات است
ب -مرتكب جرم حدي كه مستوجب قطع عضو است ،مشروط بر اينكه جنايت وارد شده ،بيش از مجازات حدي او
.نباشد ،در غير اين صورت ،مقدار اضافه بر حد ،حسب مورد ،داراي قصاص و يا ديه و تعزير است
.پ -مستحق قصاص نفس يا عضو ،فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نميشود
ت ـ متجاوز و کسی که تجاوز او قريب الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده( )١٥٦اين قانون
.جنايتی بر او وارد شود
ث -زاني و زانيه در حال زنا نسبت به شوهر زانيه در غير موارد اكراه و اضطرار به شرحي كه در قانون مقرر
.است
اقدام در مورد بندهاي(الف)( ،ب) و (پ) اين ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتكب به تعزير مقرر در -تبصره١
.كتاب پنجم «تعزيرات» محكوم ميشود
تبصره -٢در مورد بند(ت) چنانچه نفس دفاع صدق كند ولي از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفي است ،لكن مرتكب
.به شرح مقرر در قانون به ديه و مجازات تعزيري محكوم ميشود
ماده  - ٣١٣هرگاه مرتكب ،مدعي باشد كه مجنيعليه ،حسب مورد در نفس يا عضو ،مشمول ماده( )٣١٢اين قانون
است يا وي با چنين اعتقادي ،مرتكب جنايت بر او شده است اين ادعا بايد طبق موازين در دادگاه ثابت شود و دادگاه
موظف است نخست به ادعاي مذكور رسيدگي كند .اگر ثابت نشود كه مجنيعليه مشمول ماده( )٣١٢است و نيز ثابت
نشود كه مرتكب بر اساس چنين اعتقادي ،مرتكب جنايت شده است مرتكب به قصاص محكوم ميشود ولي اگر ثابت
شود كه به اشتباه با چنين اعتقادي ،دست به جنايت زده و مجنيعليه نيز موضوع ماده( )٣١٢نباشد مرتكب عالوه بر
.پرداخت ديه به مجازات مقرر در كتاب پنجم«تعزيرات» محكوم ميشود
.ماده  - ٣١٤جنايت عمدي نسبت به نابالغ ،موجب قصاص است

ماده  -٣١٥مرتكب جنايت عمدي نسبت به مجنون عالوه بر پرداخت ديه به تعزير مقرر در كتاب پنجم«تعزيرات» نيز
.محكوم ميشود
ماده  -٣١٦جنايت عمدي بر جنين ،هرچند پس از حلول روح باشد ،موجب قصاص نيست .در اين صورت مرتکب
.عالوه بر پرداخت ديه به مجازات تعزيري مقرر در كتاب پنجم«تعزيرات» محکوم ميشود
تبصره -اگر جنينی زنده متولد شود و دارای قابليت ادامه حيات باشد و جنايت قبل از تولد ،منجر به نقص يا مرگ او
.پس از تولد شود و يا نقص او بعد از تولد باقی بماند قصاص ثابت است
ماده  -٣١٧ارتکاب جنايت در حال مستي و عدم تعادل رواني در اثر مصرف مواد مخدر ،روانگردان و مانند آنها،
موجب قصاص است مگر اينكه ثابت شود بر اثر مستي و عدم تعادل رواني ،مرتکب به كلي مسلوباالختيار بوده است
که در اين صورت ،عالوه برديه به مجازات تعزيري مقرر در كتاب پنجم«تعزيرات» محکوم ميشود .لكن اگر ثابت
شود كه مرتکب قبالً خود را براي چنين عملي مست كرده و يا علم داشته است كه مستي و عدم تعادل رواني وي ولو
.نوعا ً موجب ارتكاب آن جنايت يا نظير آن ازجانب او ميشود ،جنايت ،عمدي محسوب ميگردد
ماده  -٣١٨اگر پس از تحقيق و بررسي بهوسيله مقام قضائي ،در بالغ يا عاقل بودن مرتکب ،هنگام ارتکاب جنايت،
ترديد وجود داشته باشد و ولي دم يا مجنيعليه ادعاء كند كه جنايت عمدي در حال بلوغ وي يا افاقه او از جنون سابقش
انجام گرفته است لكن مرتکب خالف آن را ادعاء كند ،ولي دم يا مجنيعليه بايد براي ادعاي خود بينه اقامه كند .در
صورت عدم اقامه بينه ،قصاص منتفي است .اگر حالت سابق بر زمان جنايت ،افاقه مرتکب بوده است ،مرتکب بايد
جنون خود در حال ارتکاب جرم را اثبات کند تا قصاص ساقط شود؛ درغيراينصورت با سوگند ولي دم يا مجنيعليه يا
.ولي او قصاص ثابت ميشود
ماده  -٣١٩اين ادعاء كه مرتكب ،پدر يا يکي از اجداد پدري مجنيعليه است ،بايد در دادگاه ثابت شود و در صورت
.عدم اثبات ،حق قصاص ،حسب مورد ،با سوگند ولي دم يا مجنيعليه يا ولي او ثابت ميشود
ماده  -٣١١هرگاه غير مسلمان ،مرتكب جنايت عمدي بر مسلمان ،ذمي ،مستأمن و معاهد شود ،حق قصاص ثابت
است .در اين امر ،تفاوتي ميان اديان ،فرقهها و گرايشهاي فكري نيست .اگر مسلمان ،ذمي ،مستأمن و معاهد ،بر
غيرمسلماني كه ذمي ،مستأمن و معاهد نيست جنايتي وارد کند ،قصاص نميشود .در اين صورت مرتکب به مجازات
.تعزيري مقرر در كتاب پنجم«تعزيرات» محکوم ميشود
تبصره -١غيرمسلماناني كه ذمي ،مستأمن و معاهد نيستند و تابعيت ايران را دارند يا تابعيت کشورهاي خارجي را
.دارند و با رعايت قوانين ومقررات وارد کشور شدهاند ،در حکم مستأمن ميباشند
تبصره - ٢اگر مجنيعليه غيرمسلمان باشد و مرتکب پيش از اجراي قصاص ،مسلمان شود ،قصاص ساقط و عالوه بر
.پرداخت ديه به مجازات تعزيري مقرر در كتاب پنجم«تعزيرات» ،محکوم ميشود
ماده  - ٣١١اگر پس از تحقيق و بررسي بهوسيله مقام قضائي ،در مسلمان بودن مجنيعليه ،هنگام ارتکاب جنايت،
ترديد وجود داشته و حالت او پيش از جنايت ،عدم اسالم باشد و ولي دم يا مجنيعليه ادعاء كند كه جنايت عمدي در
حال اسالم او انجام شده است و مرتکب ادعاء كند كه ارتکاب جنايت ،پيش از اسالم آوردن وي بوده است ،ادعاي ولي
دم يا مجنيعليه بايد ثابت شود و در صورت عدم اثبات ،قصاص منتفي است و مرتکب به پرداخت ديه و مجازات
محکوم ميشود .اگر حالت پيش از زمان جنايت ،اسالم او بوده است ،وقوع »تعزيري مقرر در كتاب پنجم«تعزيرات
جنايت در حالت عدم اسالم مجنيعليه بايد اثبات شود تا قصاص ساقط گردد و در صورت عدم اثبات ،با سوگند ولي دم
يا مجنيعليه يا ولي او قصاص ثابت ميشود .حكم اين ماده در صورتي كه در مجنون بودن مجنيعليه ترديد وجود
.داشته باشد نيز جاري است
فصل چهارم -راههاي اثبات جنايت
.ماده  - ٣١٢جنايات عالوه بر طرق مقرر در كتاب اول«كليات» اين قانون از طريق قسامه نيز ثابت ميشود
ماده  - ٣١٣قسامه عبارت از سوگندهايي است كه درصورت فقدان ادله ديگر غير از سوگند منكر و وجود لوث ،شاكي
.براي اثبات جنايت عمدي يا غيرعمدي يا خصوصيات آن و متهم براي دفع اتهام از خود اقامه ميكند
ماده  -٣١٤لوث عبارت از وجود قرائن و اماراتي است كه موجب ظن قاضي به ارتكاب جنايت يا نحوه ارتكاب از
.جانب متهم ميشود

ماده  -٣١٥فقدان قرائن و امارات موجب ظن و صرف حضور فرد در محل وقوع جنايت ،از مصاديق لوث محسوب
.نميشود و او با اداي يك سوگند ،تبرئه ميگردد
ماده  - ٣١٦مقام قضائي موظف است در صورت استناد به قسامه ،قرائن و امارات موجب لوث را در حكم خود ذكر
.كند .مواردي كه سوگند يا قسامه ،توسط قاضي رد ميشود ،مشمول اين حكم است
اگر دليلي ارائه شود ،نوبت به .ماده  -٣١٧در صورت حصول لوث ،نخست از متهم ،مطالبه دليل بر نفي اتهام ميشود
.قسامه شاکي نميرسد و متهم تبرئه ميگردد
.در غيراين صورت با ثبوت لوث ،شاكي ميتواند اقامه قسامه كند يا از متهم درخواست قسامه نمايد
ماده  -٣١٨اگر شاكي اقامه قسامه نكند و از مطالبه قسامه از متهم نيز خودداري ورزد ،متهم در جنايات عمدي ،با
تأمين مناسب و در جنايات غيرعمدي ،بدون تأمين آزاد ميشود لكن حق اقامه قسامه يا مطالبه آن براي شاكي باقي
.ميماند
تبصره -در مواردي که تأمين گرفته ميشود ،حداکثر سه ماه به شاكي فرصت داده ميشود تا اقامه قسامه نمايد يا از
.متهم مطالبه قسامه كند و پس از پايان مهلت از تأمين أخذ شده رفع اثر ميشود
ماده  -٣١٩اگر شاكي از متهم درخواست قسامه كند و وي حاضر به قسامه نشود به پرداخت ديه محكوم ميشود و اگر
اقامه قسامه كند ،تبرئه ميگردد و شاكي حق ندارد براي بار ديگر ،با قسامه يا بينه ،دعوي را عليه او تجديد كند .در
.اين مورد متهم نميتواند قسامه را به شاكي رد نمايد
ماده  -٣٢١اقامه قسامه يا مطالبه آن از متهم ،بايد حسب مورد ،توسط صاحب حق قصاص يا ديه ،يا ولي يا وكيل آنها
باشد .همچنين است اقامه قسامه براي برائت متهم كه بهوسيله متهم ،ولي يا وکيل آنها صورت ميگيرد .اتيان سوگند
.بهوسيله افراد قابل توکيل نيست
ماده  -٣٢١اگر مجنيعليه يا ولي دم فوت كند هر يك از وارثان متوفي ،بدون نياز به توافق ديگر ورثه متوفي يا ديگر
.اولياي دم ،حق مطالبه يا اقامه قسامه را دارند
ماده  -٣٢٢اگر برخي از ورثه ،اصل اتهام يا برخي خصوصيات آن را از متهم نفي كنند ،حق ديگران با وجود لوث،
.براي اقامه قسامه محفوظ است
ماده  -٣٢٣اگر چند نفر ،متهم به شركت در يك جنايت باشند و لوث عليه همه آنان باشد ،اقامه يك قسامه براي اثبات
.شرکت آنان در ارتکاب جنايت ،كافي است و لزومي به اقامه قسامه براي هر يك نيست
ماده  -٣٢٤اگر شاكي ادعاء كند که تنها يك شخص معين از دو يا چند نفر ،مجرم است و قسامه بر شركت در جنايت
اقامه شود ،شاكي نميتواند غير از آن يك نفر را قصاص كند و چنانچه ديه قصاصشونده بيش از سهم ديه جنايت او
باشد شريك يا شركاي ديگر بايد مازاد ديه مذکور را به قصاصشونده بپردازند .رجوع شاکي از اقرار به انفراد
.مرتكب ،پس از اقامه قسامه مسموع نيست
ماده  -٣٢٥اگر برخي از صاحبان حق قصاص يا ديه از متهم درخواست قسامه كنند ،قسامه متهم فقط حق
مطالبهكنندگان را ساقط ميكند و حق ديگران براي اثبات ادعايشان محفوظ است و اگر بتوانند موجب قصاص را اثبات
.كنند ،بايد پيش از استيفاي قصاص ،سهم ديه گروه اول را حسب مورد به خود آنها يا به مرتكب بپردازند
ماده  -٣٢٦اگر شاكي عليرغم حصول لوث عليه متهم اقامه قسامه نکند و از او مطالبه قسامه کند و متهم درباره اصل
جنايت يا خصوصيات آن ،ادعاي عدم علم كند ،شاكي ميتواند از وي مطالبه اتيان سوگند بر عدم علم نمايد .اگر متهم
بر عدم علم به اصل جنايت سوگند ياد كند ،دعوي متوقف و وي بدون تأمين آزاد ميشود و اگر سوگند متهم فقط بر عدم
علم به خصوصيات جنايت باشد ،دعوي فقط در مورد آن خصوصيات متوقف ميگردد لكن اگر متهم از سوگند خوردن
خودداري ورزد و شاكي بر علم داشتن او سوگند ياد كند ،ادعاي متهم به عدم علم رد ميشود و شاكي حق دارد از متهم
.اقامه قسامه را درخواست نمايد .در اين صورت اگر متهم اقامه قسامه نکند به پرداخت ديه محکوم ميشود
ماده  -٣٢٧درصورتي كه شاکي متعدد باشد ،اقامه يك قسامه براي همه آنان کافي است لكن در صورت تعدد متهمان،

.براي برائت هريك ،اقامه قسامه مستقل الزم است
.ماده  -٣٢٨در صورت تعدد متهمان ،هريك از آنها ميتواند به نفع متهم ديگر ،در قسامه شركت كند
ماده  -٣٢٩قسامه فقط نسبت به مقداري كه لوث حاصل شده است ،موجب اثبات ميشود و اثبات خصوصيات جنايت از
قبيل عمد ،شبه عمد ،خطا ،مقدار جنايت و شركت در ارتكاب جنايت يا انفراد در آن نيازمند حصول لوث در اين
.خصوصيات است
ماده  -٣٣١اگر نسبت به خصوصيات جنايت لوث حاصل نشود يا سوگندخورندگان ،بر آن خصوصيات سوگند ياد نكنند
.و فقط بر انتساب جنايت به مرتكب سوگند بخورند ،اصل ارتکاب جنايت اثبات ميشود و ديه تعلق ميگيرد
ماده  -٣٣١چنانچه اصل ارتکاب جنايت ،با دليلي به جز قسامه اثبات شود ،خصوصيات آن در صورت حصول لوث
در هر يک از آنها بهوسيله قسامه قابل اثبات است مانند آنكه يكي از دو شاهد عادل ،به اصل قتل و ديگري به قتل
عمدي شهادت دهد كه در اين صورت اصل قتل با بينه اثبات ميشود و در صورت لوث ،عمدي بودن قتل با اقامه
.قسامه ثابت ميگردد
ماده  -٣٣٢اگر لوث عليه دو يا چند نفر به شكل مردد حاصل شود ،پس از تعيين مرتكب بهوسيله مجنيعليه يا ولي دم
.و اقامه قسامه عليه او ،وقوع جنايت اثبات ميشود
ماده  -٣٣٣اگر لوث عليه دو يا چند نفر به شكل مردد ثابت باشد و قسامه به همينگونه عليه آنان اقامه شود ،جنايت بر
عهده يكي از چند نفر ،به صورت مردد اثبات ميشود و قاضي از آنان ميخواهد که بر برائت خود سوگند بخورند .اگر
همگي از سوگند خوردن خودداري ورزند يا برخي از آنان سوگند ياد كنند و برخي نكنند ،ديه بر ممتنعان ثابت ميشود.
اگر ممتنعان متعدد باشند ،پرداخت ديه به نسبت مساوي ميان آنان تقسيم ميشود .اگر همه آنان بر برائت خود سوگند ياد
.كنند ،درخصوص قتل ،ديه از بيتالمال پرداخت ميشود و در غير قتل ،ديه به نسبت مساوي ميان آنان تقسيم ميگردد
ماده  -٣٣٤اگر لوث عليه دو يا چند نفر به شكل مردد ثابت باشد ،چنانچه شاكي از آنان درخواست اقامه قسامه کند هر
يك از آنان بايد اقامه قسامه كند .درصورت خودداري همه يا برخي از آنان از اقامه قسامه ،پرداخت ديه بر ممتنع ثابت
ميشود و درصورت تعدد ممتنعان ،پرداخت ديه به نسبت مساوي ميان آنان تقسيم ميشود .اگر همگي اقامه قسامه كنند،
.در قتل ،ديه از بيتالمال پرداخت ميگردد
ماده  -٣٣٥چنانچه لوث تنها عليه برخي از افراد حاصل شود و شاكي عليه افراد بيشتري ادعاي مشارکت در ارتکاب
جنايت را نمايد ،با قسامه ،جنايت به مقدار ادعاي مدعي ،درموردي که لوث حاصل شده است اثبات ميشود مانند آنكه
ولي دم مدعي مشاركت سه مرد در قتل عمدي مردي باشد و لوث فقط عليه مشاركت دو نفر از آنان باشد ،پس از اقامه
اگر ولي دم بخواهد هر دو نفر را .قسامه عليه آن دو نفر ،حق قصاص عليه آن دو به مقدار سهمشان ثابت است
.قصاص كند ،بايد به سبب اقرار خود به اشتراك سه مرد ،دو سوم ديه را به هر يک از قصاصشوندگان بپردازد
تبصره -رجوع شاکي از اقرار به شركت افراد بيشتر پذيرفته نيست مگر اينكه از ابتداء ،شركت افراد بيشتر را به نحو
ترديد ذکر کرده باشد و كساني كه در قسامه اتيان سوگند كردهاند نيز شركت افراد ديگر را در ارتکاب جنايت نفي کرده
.و بر ارتکاب قتل توسط افراد كمتر سوگند يادكرده باشند
ماده  -٣٣٦نصاب قسامه در اثبات قتل عمدي ،سوگند پنجاه مرد از خويشاوندان و بستگان مدعي است .با تكرار سوگند
.قتل ثابت نميشود
.ماده  -٣٣٧سوگند شاكي ،خواه مرد باشد خواه زن ،جزء نصاب محسوب ميشود
ماده  -٣٣٨در صورتي كه شاكي از متهم درخواست اقامه قسامه کند ،متهم بايد براي برائت خود ،اقامه قسامه نمايد که
در اين صورت ،بايد حسب مورد به مقدار نصاب مقرر ،اداءكننده سوگند داشته باشد .اگر تعداد آنان كمتر از نصاب
باشد ،سوگندها تا تحقق نصاب ،توسط آنان يا خود او تكرار ميشود و با نداشتن اداءکننده سوگند ،خود متهم ،خواه مرد
.باشد خواه زن ،همه سوگندها را تكرار مينمايد و تبرئه ميشود
ماده  -٣٣٩درقسامه ،همه شرايط مقرر در كتاب اول«كليات» اين قانون كه براي اتيان سوگند ذكر شده است رعايت

.ميشود
ماده  -٣٤١الزم نيست اداءكننده سوگند ،شاهد ارتکاب جنايت بوده باشد و علم وي به آنچه بر آن سوگند ياد ميكند،
كافي است .همچنين الزم نيست قاضي ،منشأ علم اداءكننده سوگند را بداند و ادعاي علم از سوي اداكننده سوگند ،تا دليل
.معتبري برخالف آن نباشد ،معتبر است .در هر صورت تحقيق و بررسي مقام قضائي از اداءكننده سوگند بالمانع است
ماده  -٣٤١اگر احتمال آن باشد كه اداءكننده سوگند ،بدون علم و بر اساس ظن و گمان يا با تباني سوگند ميخورد ،مقام
.اگر پس از بررسي ،امور يادشده احراز نشود ،سوگند وي معتبر است .قضائي موظف به بررسي موضوع است
.ماده  -٣٤٢الزم است اداءكنندگان سوگند از کساني باشند که احتمال اطالع آنان بر وقوع جنايت ،موجه باشد
ماده  -٣٤٣قاضي ميتواند پيش از اجراي قسامه ،مجازات قانوني و مكافات اخروي سوگند دروغ و عدم جواز توريه
.در آن را براي اداكنندگان سوگند بيان كند
ماده  -٣٤٤اگر پس از اقامه قسامه و پيش از صدور حکم ،دليل معتبري بر خالف قسامه يافت شود و يا فقدان شرايط
.قسامه اثبات گردد ،قسامه باطل ميشود و چنانچه بعد از صدور حکم باشد موضوع از موارد اعاده دادرسي است
.ماده  -٣٤٥پس از اقامه قسامه توسط متهم ،شاکي نميتواند با بينه يا قسامه ،دعوي را عليه متهم تجديد کند
ماده  -٣٤٦اگر پس از صدور حکم ،بطالن همه يا برخي از سوگندها ثابت شود مانند آنکه برخي از اداءكنندگان
سوگند ،از سوگندشان عدول کنند يا دروغ بودن سوگند يا سوگند بدون علم ،براي دادگاه صادركننده حكم ثابت شود،
.مورد از جهات اعاده دادرسي است
فصل پنجم -صاحب حق قصاص
ماده  -٣٤٧صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقيب ،رسيدگي يا اجراي حكم ميتواند به طور مجاني يا با
.مصالحه ،در برابر حق يا مال گذشت کند
.ماده  -٣٤٨حق قصاص ،به شرح مندرج در اين قانون به ارث ميرسد
ماده  -٣٤٩وليدم نميتواند پيش از فوت مجنيعليه ،مرتكب را قصاص كند و درصورتي كه اقدام به قتل مرتكب
نمايد ،چنانچه جنايت در نهايت سبب فوت مجنيعليه نشود مستحق قصاص است ،در غيراين صورت به تعزير مقرر
در قانون ،محکوم ميشود؛ مگر در موردي كه ولی دم اعتقاد دارد مرتکب مشمول ماده( )٣١٢اين قانون است که در
.اين صورت ،مستحق قصاص نيست
.ماده  -٣٥١در صورت تعدد اولياي دم ،حق قصاص براي هر يك از آنان به طور جداگانه ثابت است
.ماده  -٣٥١ولي دم ،همان ورثه مقتول است بهجز زوج يا زوجه او که حق قصاص ندارد
ماده  -٣٥٢اگر حق قصاص ،به هر علت ،تبديل به ديه شود يا به مال يا حقي مصالحه شود ،همسر مقتول نيز از آن
ارث ميبرد .اگر برخي از اولياي دم ،خواهان قصاص و برخي خواهان ديه باشند ،همسر مقتول ،از سهم ديه كساني
.كه خواهان ديه ميباشند ،ارث ميبرد
.ماده  -٣٥٣هرگاه صاحب حق قصاص فوت كند ،حق قصاص به ورثه او ميرسد حتي اگر همسر مجنيعليه باشد
ي ِ آنان با رعايت مصلحتشان -ماده ٣٥٤
اگر مجنيعليه يا همه اولياي دم يا برخي از آنان ،صغير يا مجنون باشند ،ول ّ
حق قصاص ،مصالحه و گذشت دارد و همچنين ميتواند تا زمان بلوغ يا افاقه آنان منتظر بماند .اگر برخي از اولياي
دم ،کبير و عاقل و خواهان قصاص باشند ،ميتوانند مرتكب را قصاص كنند لکن در صورتي که ولي صغير يا مجنون
خواهان اداء يا تأمين سهم ديه موليعليه خود از سوي آنها باشد بايد مطابق خواست او عمل کنند .مفاد اين ماده ،در
مواردي که حق قصاص به علت مرگ مجنيعليه يا ولي دم به ورثه آنان منتقل ميشود نيز جاري است .اين حكم در
.مورد جناياتي كه پيش از الزماالجراء شدن اين قانون واقع شده است نيز جاري است

.ماده  -٣٥٥در مورد ماده( )٣٥٤اين قانون ،جنين در صورتي ولي دم محسوب ميشود كه زنده متولد شود
ماده  – ٣٥٦اگر مقتول يا مجنيعليه يا ولي دمي که صغير يا مجنون است ولي نداشته باشد و يا ولي او شناخته نشود و
يا به او دسترسي نباشد ،ولي او ،مقام رهبري است و رئيس قوه قضائيه با استيذان از مقام رهبري و در صورت
.موافقت ايشان ،اختيار آن را به دادستانهاي مربوط تفويض ميكند
ماده  -٣٥٧اگر مرتكب يا شريك در جنايت عمدي ،از ورثه باشد ،ولي دم بهشمار نميآيد و حق قصاص و ديه ندارد و
.حق قصاص را نيز به ارث نميبرد
اگر مجنيعليه يا ولي دم ،صغير يا مجنون باشد و ولي او ،مرتكب جنايت عمدي شود يا شريک در آن -ماده ٣٥٨
.باشد ،در اين مورد ،واليت ندارد
ماده  -٣٥٩در موارد ثبوت حق قصاص ،اگر قصاص مشروط به رد فاضل ديه نباشد ،مجنيعليه يا ولي دم ،تنها
.ميتواند قصاص يا گذشت نمايد و اگر خواهان ديه باشد ،نياز به مصالحه با مرتكب و رضايت او دارد
ماده -٣٦١در مواردي كه اجراي قصاص ،مستلزم پرداخت فاضل ديه به قصاصشونده است ،صاحب حق قصاص،
.ميان قصاص با رد فاضل ديه و گرفتن ديه مقرر در قانون ولو بدون رضايت مرتكب مخير است
ماده  -٣٦١اگر مجنيعليه يا ولي دم ،گذشت و اسقاط حق قصاص را مشروط به پرداخت وجهالمصالحه يا امر ديگري
.كند ،حق قصاص تا حصول شرط ،براي او باقي است
ماده  -٣٦٢اگر پس از مصالحه يا گذشت مشروط ،مرتكب حاضر يا قادر به پرداخت وجهالمصالحه يا انجام دادن تعهد
خود نباشد يا شرط محقق نشود ،حققصاص محفوظ است و پرونده براي بررسي به همان دادگاه ارجاع ميشود مگر
.مصالحه شامل فرض انجام ندادن تعهد نيز باشد
.ماده  -٣٦٣گذشت يا مصالحه ،پيش از صدور حکم يا پس از آن ،موجب سقوط حق قصاص است
ماده  -٣٦٤رجوع از گذشت پذيرفته نيست .اگر مجنيعليه يا ولي دم ،پس از گذشت ،مرتكب را قصاص كند ،مستحق
.قصاص است
ماده  -٣٦٥در قتل و ساير جنايات عمدی ،مجنيعليه ميتواند پس از وقوع جنايت و پيش از فوت ،از حق قصاص
گذشت كرده يا مصالحه نمايد و اولياي دم و وارثان نميتوانند پساز فوت او ،حسب مورد ،مطالبهقصاص يا ديه کنند،
.لکن مرتکب به تعزير مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» محکوم ميشود
ماده  -٣٦٦اگر وقوع قتلهاي عمد ازجانب دو يا چند نفر ثابت باشد ،لكن مقتول هر قاتلي مردد باشد مانند اينكه دو نفر،
توسط دو نفر به قتل رسيده باشند و اثبات نشود که هر كدام به دست كدام قاتل كشته شده است ،اگر اولياي هر دو
مقتول ،خواهان قصاص باشند ،هر دو قاتل قصاص ميشوند و اگر اولياي يكي از دو مقتول ،به هر سبب ،حق قصاص
نداشته باشند يا آن را ساقط كنند ،حق قصاص اولياي مقتول ديگر نيز به سبب مشخص نبودن قاتل ،به ديه تبديل
.ميشود
تبصره -مفاد اين ماده ،در جنايت عمدي بر عضو نيز جاري است مشروط بر آنکه جنايتهاي وارده بر مجنيعليهم
يکسان باشد لكن اگر جنايتهاي وارده بر هر يک از مجنيعليهم با جنايتهاي ديگري متفاوت باشد ،امکان قصاص
.حتي در فرضي که همه مجنيعليهم خواهان قصاص باشند نيز منتفي است و به ديه تبديل ميشود
ماده  – ٣٦٧درماده( )٣٦٦اين قانون ،اگر اولياي هر دو مجنيعليه ،خواهان قصاص باشند و دو مجنيعليه از نظر
ديه ،يكسان نباشند و ديه مرتكبان بيش از ديه مجنيعليهم باشد ،مانند اينكه هر دو قاتل ،مرد باشند و يكي از دو مقتول،
زن باشد ،خواهان قصاص از سوي زن بايد نصف ديه كامل را بپردازد كه در اين صورت ،به سبب مشخص نبودن
.مرتكب قتل زن ،فاضل ديه مذکور ميان مرتكبان به نسبت مساوي تقسيم ميشود
.تبصره  -ديه موضوع اين ماده طبق اين قانون و قبل از قصاص به مستحق پرداخت ميشود
فصل ششم -شركت در جنايت
ماده  -٣٦٨اگر عدهاي ،آسيبهايي را بر مجنيعليه وارد كنند و تنها برخي از آسيبها موجب قتل او شود فقط

واردكنندگان اين آسيبها ،شريک در قتل ميباشند و ديگران حسب مورد ،به قصاص عضو يا پرداخت ديه محكوم
.ميشوند
ماده  -٣٦٩قتل يا هرجنايت ديگر ،ميتواند نسبت به هر يك از شرکا حسب مورد عمدي ،شبهعمدي يا خطاي محض
.باشد
ماده  -٣٧١ثابت نبودن حق قصاص بر بعضي از شرکا ،به هر دليل ،مانند فقدان شرطي از شرايط معتبر در قصاص
يا غير عمدي بودن جنايت نسبت به او ،مانع از حق قصاص بر ديگر شرکا نيست و هريک از شركا حکم خود را
.دارند
ماده  -٣٧١هرگاه كسي آسيبي به شخصي وارد كند و بعد از آن ديگري او را به قتل برساند قاتل همان نفردوم است
.اگرچه آسيب سابق به تنهايي موجب مرگ ميگرديد و اولي فقط به قصاص عضو محكوم ميشود
ماده  -٣٧٢هرگاه کسي آسيبي به شخصي وارد کند به گونهاي که وي را در حكم مرده قرار دهد و تنها آخرين رمق
حيات در او باقي بماند و در اين حال ديگري با انجام رفتاري به حيات غيرمستقر او پايان دهد نفر اول قصاص ميشود
و نفر دوم به مجازات جنايت بر ميت محكوم ميگردد .حكم اين ماده و ماده( )٣٧١اين قانون در مورد جنايات
.غيرعمدي نيز جاري است
ماده  -٣٧٣در موارد شركت در جنايت عمدي ،حسب مورد ،مجنيعليه يا
ولي دم ميتواند يكي از شركا در جنايت عمدي را قصاص کند و ديگران بايد بالفاصله سهم خود از ديه را به
قصاصشونده بپردازند و يا اينكه همه شرکا يا بيش از يكي از آنان را قصاص كند ،مشروط بر اينكه ديه مازاد بر
جنايت پديدآمده را پيش از قصاص ،به قصاصشوندگان بپردازد .اگر قصاصشوندگان همه شرکا نباشند ،هر يك از
.شرکا كه قصاص نميشود نيز بايد سهم خود از ديه جنايت را به نسبت تعداد شركا بپردازد
تبصره -اگر مجنيعليه يا ولي دم ،خواهان قصاص برخي از شرکا باشد و از حق خود نسبت به برخي ديگر مجاني
گذشت كند يا با آنان مصالحه نمايد ،در صورتي كه ديه قصاصشوندگان بيش از سهم جنايتشان باشد ،بايد پيش از
.قصاص ،مازاد ديه آنان را به قصاصشوندگان بپردازد
ماده  -٣٧٤هرگاه ديه جنايت ،بيش از ديه مقابل آن جنايت در مرتكب باشد مانند اينكه زني ،مردي را يا غيرمسلماني،
مسلماني را عمدا ً به قتل برساند يا دست وي را قطع کند ،اگر مرتكب يک نفر باشد ،صاحب حق قصاص افزون بر
قصاص ،حق گرفتن فاضل ديه را ندارد و اگر مرتكبان متعدد باشند ،صاحب حق قصاص ميتواند پس از پرداخت
مازاد ديه قصاصشوندگان بر ديه جنايت به آنان ،همگي را قصاص کند .همچنين ميتواند به اندازه ديه جنايت ،از
شرکا در جنايت ،قصاص کند و چيزي نپردازد ،که در اين صورت ،شرکايي که قصاص نميشوند ،سهم ديه خود از
جنايت را به قصاص شوندگان ميپردازند .افزون بر اين ،صاحب حق قصاص ميتواند يکي از آنان را که ديهاش كمتر
از ديه جنايت است ،قصاص کند و فاضل ديه را از ديگر شرکا بگيرد لكن صاحب حق قصاص نميتواند بيش از اين
مقدار را از هريک مطالبه کند ،مگر در صورتي كه برمقدار بيشتر مصالحه نمايد .همچنين اگر صاحب حق قصاص
خواهان قصاص همه يا برخي از آنان که ديه مجموعشان بيش از ديه جنايت است باشد ،نخست بايد فاضل ديه
.قصاصشونده نسبت به سهمش از جنايت را به او بپردازد و سپس قصاص نمايد
فصل هفتم -اکراه در جنايت
.ماده  -٣٧٥اكراه در قتل مجوز قتل نيست و مرتكب ،قصاص ميشود و اكراهكننده ،به حبس ابد محكوم ميگردد
.تبصره  -١اگر اكراهشونده طفل غيرمميز يا مجنون باشد فقط اكراهكننده محكوم به قصاص است
تبصره  -٢اگر اكراهشونده طفل مميز باشد عاقله او ديه مقتول را ميپردازد .در اين مورد اكراهكننده به حبس ابد
.محكوم ميشود
ماده  -٣٧٦مجازات حبس ابد براي اكراه كننده مشروط به وجود شرايط عمومي قصاص در اكراهكننده و حق اولياي دم
ميباشد و قابل گذشت و مصالحه است .اگر اكراهكننده به هر علت به حبس ابد محكوم نشود ،به مجازات معاون در قتل
.محكوم ميشود
.ماده  -٣٧٧اكراه در جنايت بر عضو موجب قصاص اكراهكننده است

ماده  -٣٧٨ادعاي اكراه برجنايت بر عضو بايد دردادگاه ثابت شود و درصورت عدم اثبات باسوگند صاحب حق
.قصاص ،مباشر قصاص ميشود
ماده  -٣٧٩هرگاه كسي ديگري را به رفتاري اكراه كند كه موجب جنايت بر اكراهشونده گردد ،جنايت عمدي است و
اكراهكننده قصاص ميشود مگر اكراهكننده قصد جنايت بر او را نداشته و آگاهي و توجه به اينكه اين اكراه نوعا ً موجب
جنايت بر او ميشود نيز نداشته باشد كه در اين صورت جنايت شبهعمدي است و اكراهكننده به پرداخت ديه محكوم
.ميشود
ماده  -٣٨١اگر شخصي براي دفاع و رهايي از اكراه با رعايت شرايط مقرر در دفاع مشروع ،مرتكب قتل اكراهكننده
.شود يا آسيبي به او وارد کند ،قصاص ،ديه و تعزير ندارد
بخش دوم -قصاص نفس
ماده  -٣٨١مجازات قتل عمدي در صورت تقاضاي ولي دم و وجود ساير شرايط مقرر در قانون ،قصاص و در غير
.اينصورت مطابق مواد ديگر اين قانون از حيث ديه و تعزير عمل ميگردد
ماده  -٣٨٢هرگاه زن مسلماني عمدا ً كشته شود ،حق قصاص ثابت است لكن اگر قاتل ،مرد مسلمان باشد ،ولي دم بايد
پيش از قصاص ،نصف ديه كامل را به او بپردازد و اگر قاتل ،مرد غير مسلمان باشد ،بدون پرداخت چيزي قصاص
.ميشود .در قصاص مرد غيرمسلمان به سبب قتل زن غيرمسلمان ،پرداخت مابهالتفاوت ديه آنها الزم است
ماده  -٣٨٣اگر يك نفر ،دو يا چند نفر را عمداً به قتل برساند ،اولياي دم هر يك از مقتوالن ميتوانند به تنهايي و بدون
.گرفتن رضايت اولياي مقتوالن ديگر و بدون پرداخت سهمي از ديه به آنان اقدام به قصاص كنند
ماده  -٣٨٤اگر يك نفر ،دو يا چند نفر را عمدا ً به قتل برساند و اولياي دم همه مقتوالن ،خواهان قصاص باشند ،قاتل
بدون اينكه ديهاي بپردازد ،قصاص ميشود .اگر اولياي دم برخي از مقتوالن ،خواهان قصاص باشند و اولياي دم مقتول
يا مقتوالن ديگر ،خواهان ديه باشند ،درصورت موافقت قاتل به پرداخت ديه به آنان در مقابل گذشت از حق
.قصاصشان ،ديه آنان از اموال قاتل پرداخت ميشود و بدون موافقت قاتل ،حق أخذ ديه از او و يا اموالش را ندارند
ماده  -٣٨٥اگر قتل در يکی از ماههای حرام (محرم ،رجب ،ذیالقعده و ذیالحجه) يا در حرم مکه مکرمه واقع شده
باشد يا قاتل در زمان يا مکان مذکور ،قصاص گردد و قصاص مستلزم پرداخت فاضل ديه از سوی ولی دم به قاتل
باشد ،فاضل ديه تغليظ نمیشود .همچنين ديهای که ولی دم به ديگر اولياء میپردازد تغليظ نمیشود ،لکن اگر قتل در
زمان يا مکان مذکور باشد ،ديهای که شرکاي قاتل ،به علت سهمشان از جنايت ،حسب مورد به قصاصشونده يا ولی دم
.و يا به هر دو آنان میپردازند ،تغليظ میشود
بخش سوم -قصاص عضو
فصل اول -موجب قصاص عضو
ماده  -٣٨٦مجازات جنايت عمدي بر عضو در صورت تقاضاي مجنيعليه يا ولي او و وجود ساير شرايط مقرر در
.قانون ،قصاص و در غير اينصورت مطابق مواد ديگر اين قانون از حيث ديه و تعزير عمل ميگردد
ماده  -٣٨٧جنايت بر عضو عبارت از هر آسيب كمتر از قتل مانند قطع عضو ،جرح و صدمههاي وارد بر منافع
.است
ماده  -٣٨٨زن و مرد مسلمان ،در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسيبي كه به زن وارد ميكند ،به قصاص
محكوم ميشود لکن اگر ديه جنايت وارد بر زن ،مساوی يا بيش از ثلث ديهكامل باشد ،قصاص پس از پرداخت نصف
ديه عضو مورد قصاص به مرد ،اجراء ميشود .حكم مذكور درصورتي كه مجنيعليه زن غيرمسلمان و مرتکب مرد
غيرمسلمان باشد نيز جاري است .ولي اگر مجنيعليه ،زن مسلمان و مرتکب ،مرد غيرمسلمان باشد ،مرتکب بدون
.پرداخت نصف ديه ،قصاص ميشود
ماده  -٣٨٩اگر به علت يك يا چند ضربه ،جنايتهاي متعددي در يك يا چند عضو به وجود آيد ،حق قصاص براي هر

جنايت ،به طور جداگانه ثابت است و مجنيعليه ميتواند درباره بعضي با مرتکب مصالحه نمايد ،نسبت به بعضي
.ديگر گذشت و بعضي را قصاص كند
ماده  -٣٩١اگر جنايت بر عضو ،داراي مراتب باشد ،مجنيعليه ميتواند با رضايت مرتكب قسمتي از جنايت را
قصاص كند مانند آنكه در جراحت موضحه به متالحمه و در قطع دست از آرنج به قطع دست از مچ بسنده و از
.قصاص قسمت ديگر گذشت يا مصالحه نمايد
ماده  -٣٩١هرگاه كسي جنايت عمدي بر اعضاي متعدد يك نفر وارد كند و امکان قصاص همه آنها نباشد مانند اينكه
هر دو دست يك نفر را قطع كند و خود يك دست بيشتر نداشته باشد ،مرتكب در مقابل جنايتهايي که قصاص آن امکان
.دارد ،قصاص ميشود و براي ديگر جنايات ،به پرداخت ديه و تعزير مقرر در كتاب پنجم«تعزيرات» محکوم ميشود
ماده  -٣٩٢هرگاه كسي جنايت عمدي بر اعضاي چند نفر وارد كند ،اگر امکان قصاص همه آنها باشد ،قصاص ميشود
و اگر امکان قصاص براي همه جنايات نباشد مجنيعليه اول كه جنايت بر او پيش از ديگري واقع شده است ،در
استيفاي قصاص مقدم است و در صورت انجام قصاص ،مرتکب براي جناياتي که محلي براي قصاص آن نيست به
پرداخت ديه و تعزير مقرر در كتاب پنجم«تعزيرات» محکوم ميشود .اگر وقوع دو جنايت ،در يك زمان باشد ،هريك
از دو مجنيعليه ميتوانند مبادرت به قصاص کنند و پس ازاستيفاي قصاص ،براي ديگر جنايتهايي که قصاص ممکن
نيست ،مرتكب به پرداخت ديه و تعزير مقرر در كتاب پنجم«تعزيرات» محکوم ميشود .درصورتي كه پس از
قصاص اول ،محل قصاص براي مجنيعليه دوم باقي باشد لكن كمتر از عضو مورد جنايت از او باشد ،ميتواند مقدار
موجود را قصاص کند و مابهالتفاوت را ديه بگيرد مانند اينكه مرتكب ،نخست انگشت دست راست كسي و آنگاه دست
راست شخص ديگري را قطع کرده باشد كه در اين صورت ،مجنيعليه اول در اجراي قصاص مقدم است و با اجراي
.قصاص او ،مجنيعليه دوم ميتواند دست راست مرتكب را قصاص کند و ديه انگشت خود را نيز از او بگيرد
فصل دوم -شرايط قصاص عضو
ماده  -٣٩٣در قصاص عضو ،عالوه بر شرايط عموميقصاص ،شرايط زير با تفصيلي كه در اين قانون بيان ميشود،
:بايد رعايت شود
.الف -محل عضو مورد قصاص ،با مورد جنايت يكي باشد
.ب -قصاص با مقدار جنايت ،مساوي باشد
.پ -خوف تلف مرتکب يا صدمه بر عضو ديگر نباشد
.ت -قصاص عضو سالم ،در مقابل عضو ناسالم نباشد
.ث -قصاص عضو اصلي ،در مقابل عضو غيراصلي نباشد
.ج ـ قصاص عضو کامل در مقابل عضو ناقص نباشد
تبصره -درصورتی که مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پای او
.قصاص میشود
ماده  -٣٩٤رعايت تساوي مقدار طول و عرض ،در قصاص جراحات الزم است لکن اگر طول عضو مورد قصاص،
كمتر از طول عضو آسيبديده در مجنيعليه باشد ،قصاص نبايد به عضو ديگر سرايت کند و نسبت به مازاد جنايت،
.ديه گرفته ميشود لكن ميزان در عمق جنايت ،صدق عنوان جنايت وارده است
ماده  -٣٩٥اگر عضو مورد جنايت ،سالم يا كامل باشد وعضو مرتكب ،ناسالم يا ناقص باشد ،مجنيعليه ميتواند
.قصاص كند يا با رضايت مرتكب ،ديه بگيرد
تبصره -عضو ناسالم ،عضوي است که منفعت اصلي آن از بين رفته باشد مانند عضو فلج و در غيراين صورت،
.عضو سالم محسوب ميشود ،هر چند داراي ضعف يا بيماري باشد
.ماده  -٣٩٦عضو قوي و صحيح ،در برابر عضو ضعيف و معيوب غيرفلج ،قصاص ميشود
ماده  -٣٩٧عضو كامل ،در برابر عضو ناقص قصاص نميشود لكن عضو ناقص ،در برابر عضو كامل قصاص
.ميشود كه در اين صورت ،مرتکب بايد مابهالتفاوت ديه را بپردازد
تبصره -عضو ناقص ،عضوي است كه فاقد بخشي از اجزاء باشد مانند دستي كه فاقد يك يا چند انگشت يا فاقد بخشي
.از يك يا چند انگشت است

ماده  -٣٩٨اگر عضو مورد جنايت و عضو مورد قصاص ،هر دو ناقص يا ناسالم باشند ،فقط درصورتي که نقصان و
.عدم سالمت درعضو مورد قصاص ،مساوي يا بيشتر ازعضو مورد جنايت باشد ،حق قصاص ثابت است
ماده  -٣٩٩اگر عضو مورد جنايت ،زائد باشد و مرتکب ،عضو زائد مشابه نداشته باشد ،به پرداخت ارش محكوم
.ميشود
ماده  -٤١١اگر رعايت تساوي در طول و عرض و عمق جنايت ،ممکن نباشد و قصاص به مقدار كمتر ممکن باشد
مجني عليه ميتواند به قصاص کمتر ،اكتفاء كند و مابهالتفاوت را ارش مطالبه نمايد و يا با رضايت جاني ديه جنايت را
.بگيرد
ماده  -٤١١در جنايت مأمومه ،دامغه ،جائفه ،هاشمهُ ،منقّله ،شکستگي استخوان و صدماتي که موجب تغيير رنگ
پوست يا ورم بدن ميشود ،قصاص ساقط است و مرتكب عالوه بر پرداخت ديه به تعزير مقرر در كتاب
پنجم«تعزيرات» نيز محکوم ميشود .حکم مذکور در هر مورد ديگري که خطر تجاوز در قصاص عضو يا منافع
.وجود داشته باشد نيز جاري است
ماده  -٤١٢اگر شخصي يك چشم كسي را درآورد يا كور كند ،قصاص ميشود ،گرچه مرتكب بيش از يك چشم نداشته
.باشد و ديهاي به وي پرداخت نميشود .اين حكم در مورد همه اعضاي زوج بدن جاري است
ماده  -٤١٣اگر شخصي كه داراي دوچشم است ،چشم كسي را كه فقط يك چشم دارد ،درآورد يا آن را کور کند،
مجنيعليه ميتواند يك چشم مرتکب را قصاص كند و نصف ديه كامل را هم دريافت دارد يا از قصاص يك چشم
مرتکب منصرف شود و ديه كامل بگيرد مگر اينكه مجنيعليه يك چشم خود را قبالً در اثر قصاص يا جنايتي كه
استحقاق ديه آن را داشته است ،از دست داده باشد ،كه دراين صورت ميتواند يك چشم مرتکب را قصاص كند و يا با
.رضايت مرتکب ،نصف ديه كامل را دريافت نمايد
ماده  -٤١٤اگر شخصي بدون آسيب رساندن به حدقه چشم ديگري ،بينايي آن را ازبين ببرد ،فقط بينايي چشم مرتکب،
قصاص ميشود .چنانچه بدون آسيب به حدقه چشم مرتکب ،قصاص ممكن نباشد ،تبديل به ديه ميشود و مرتکب به
.پرداخت ديه و تعزير مقرر در قانون محكوم ميشود
.ماده  -٤١٥چشم سالم ،در برابر چشمهايي كه از لحاظ ديد و يا شكل ،متعارف نيستند ،قصاص ميشود
ماده  -٤١٦پلك داراي مژه ،در برابر پلك بدون مژه قطع نميشود لكن پلك چشم بينا در برابر پلك چشم نابينا قصاص
.ميشود
ماده  -٤١٧قطع الله گوش که موجب زوال شنوايي يا قطع بيني که موجب زوال بويايي شود ،دو جنايت محسوب
.ميشود
.ماده  -٤١٨قطع بيني يا گوش ،موجب قصاص است گرچه حسب مورد حس بويايي و شنوايي نداشته باشند
.ماده  -٤١٩قطع زبان يا لب ،موجب قصاص است و بايد مقدار و محل آنها رعايت شود
ماده  -٤١١اگر شخص گويا ،زبان كسي را كه الل است قطع كند ،قصاص ساقط است و ديه گرفته ميشود لكن زبان
كسي كه الل است ،در برابر زبان الل ديگري و زبان گويا قصاص ميشود و زبان داراي حس چشايي در برابر زبان
.بدون حس چشايي قصاص ميشود
ماده  -٤١١زبان گويا در برابر زبان کودکي که هنوز به حد سخن گفتن نرسيده است ،قصاص ميشود مگر آنكه الل
.بودن کودک ثابت شود
ماده  -٤١٢اگر كسي دندان ديگري را بشکند يا بكند به قصاص محکوم ميشود و در قصاص آن ،رعايت تساوي در
.محل دندان ،الزم است
ماده  -٤١٣اگر دندان كسي توسط ديگري كنده شود ،چنانچه تا زمان قصاص ،دندان سالمي به جاي آن برويد ،مرتکب
قصاص نميشود و به تعزير مقرر در کتاب پنجم«تعزيرات» و ارش جراحت و مدتي كه مجنيعليه بدون دندان بوده

است محكوم ميشود .اگر دندان جديد معيوب باشد ،مرتکب افزون برمحكوميتهاي مذکور ،به پرداخت ارش عيب نيز
محكوم ميشود .اگر مجنيعليه کودک باشد ،صدور حكم به مدت متعارف براي روييدن دندان به تأخير ميافتد و در
صورت رويش دندان يكصدم ديه پرداخت ميشود .اگر مجنيعليه دراين مدت فوت كند ،مرتکب افزون بر تعزير
.مذکور ،به پرداخت ديه محكوم ميشود
ماده  -٤١٤اگر دندان مرتکب ،شيري و دندان مجنيعليه غيرشيري باشد ،مجنيعليه بين قصاص دندان شيري و تأخير
.قصاص تا رويش دندان غيرشيري در مرتکب ،مختار است
ماده  -٤١٥اگر دندان مجنيعليه پس از اجراي قصاص يا گرفتن ديه برويد ،چيزي بر عهده مجنيعليه نيست و اگر
.گرفتن ديه به جهت عدم امكان قصاص بوده باشد ديه نيز بازگردانده نميشود
.ماده  -٤١٦اگر دندان مرتکب ،پس از اجراي قصاص برويد ،مجنيعليه حق قصاص دوباره آن را ندارد

بخش چهارم -اجراي قصاص
فصل اول -مواد عمومي
.ماده  -٤١٧در اجراي قصاص ،اذن مقام رهبري يا نماينده او الزم است
ماده  -٤١٨استيذان از مقام رهبري در اجراي قصاص ،براي نظارت بر صحت اجراء و رعايت حقوق صاحب حق
قصاص و اطراف ديگر دعوي است و نبايد مراسم استيذان ،مانع از امكان استيفاي قصاص توسط صاحب حق قصاص
.و محروم شدن او از حق خود شود
ماده  -٤١٩اجراي قصاص و مباشرت در آن ،حق ولي دم و مجنيعليه است که در صورت مرگ آنان ،اين حق به
ورثه ايشان منتقل ميشود و بايد پس از استيذان از مقام رهبري از طريق واحد اجراي احکام کيفري مربوط انجام
.گيرد
ماده  -٤٢١اگر صاحب حق قصاص ،بر خالف مقررات اقدام به قصاص کند به تعزير مقرر در كتاب
.پنجم«تعزيرات» محكوم ميشود
ماده  -٤٢١هيچ كس غير از مجنيعليه يا ولي او حق قصاص مرتکب را ندارد و اگر کسي بدون اذن آنان او را
.قصاص كند ،مستحق قصاص است
ماده  -٤٢٢در هر حق قصاصي هريك از صاحبان آن به طور مستقل حق قصاص دارند لکن هيچ يك از آنان در مقام
استيفاي نبايد حق ديگران را از بين ببرد و در صورتي که بدون اذن و موافقت ديگر افراد خواهان قصاص ،مبادرت
.به استيفاي قصاص كند ،ضامن سهم ديه ديگران است
ماده  -٤٢٣در هر حق قصاصي اگر بعضي از صاحبان آن ،خواهان ديه باشند يا از قصاص مرتکب گذشت كرده
باشند ،کسي که خواهان قصاص است بايد نخست سهم ديه ديگران را در صورت گذشت آنان به مرتکب و در صورت
.درخواست ديه به خود آنان بپردازد
ماده  -٤٢٤در هر حق قصاصي اگر بعضي از صاحبان آن ،غائب باشند و مدت غيبت آنان كوتاه باشد صدور حكم تا
آمدن غائب به تعويق ميافتد و اگر غيبت طوالني باشد و يا اميدي به بازگشتن آنان نباشد مقام رهبري به عنوان ولي
غائب به جاي آنان تصميم ميگيرد و چنانچه زمان بازگشت معلوم نباشد مقام رهبري براي آنها پس از گذشت زمان
كوتاه و قبل از طوالني شدن زمان غيبت اتخاذ تصميم مينمايد ،کساني که حاضرند ،ميتوانند پس از تأمين سهم غائبان
در دادگاه ،قصاص كنند و اگر حاضران ،گذشت كنند يا با او مصالحه نمايند ،حق قصاص غائبان محفوظ است و اگر
آنان پس از حاضر شدن ،خواهان قصاص باشند ،بايد نخست سهم ديه كساني را كه گذشت نمودهاند يا با مرتکب

.مصالحه كردهاند به مرتکب بپردازند و سپس قصاص كنند
ماده  -٤٢٥اگر مرتكب عمدا ً جنايتي بر ديگري وارد كند و ديه جنايت واردشده بر مجنيعليه بيش از ديه آن در
مرتكب باشد مانند آنكه زن مسلماني مرد مسلماني را به قتل برساند صاحب حق قصاص نميتواند افزون بر قصاص،
.تفاوت ديه را نيز مطالبه كند
ماده  -٤٢٦در موارد ثبوت حق قصاص ،اگر ديه جنايت وارده بر مجنيعليه كمتر از ديه آن در مرتکب باشد ،صاحب
حق قصاص در صورتي ميتواند قصاص را اجراء كند كه نخست فاضل ديه را به او بپردازد و بدون پرداخت آن
اجراي قصاص جايز نيست و در صورت مخالفت و اقدام به قصاص ،افزون بر الزام به پرداخت فاضل ديه ،به
.مجازات مقرر در كتاب پنجم«تعزيرات» محکوم ميشود
ماده  -٤٢٧در مواردي كه صاحب حق قصاص براي اجراي قصاص بايد بخشي از ديه را به ديگر صاحبان حق
قصاص بپردازد ،پرداخت آن بايد پيش از قصاص صورت گيرد و در صورت تخلف صاحب حق قصاص از اين امر،
.افزون بر پرداخت ديه مذکور به مجازات مقرردركتاب پنجم«تعزيرات» محکوم ميشود
ماده  -٤٢٨در مواردي كه جنايت ،نظم و امنيت عمومي را بر هم زند يا احساسات عمومي را جريحهدار کند و
مصلحت در اجراي قصاص باشد لكن خواهان قصاص تمكن از پرداخت فاضل ديه يا سهم ديگر صاحبان حق قصاص
.را نداشته باشد ،با درخواست دادستان و تأييد رئيس قوه قضائيه ،مقدار مذکور از بيتالمال پرداخت ميشود
ماده  -٤٢٩در مواردي كه محكوم به قصاص ،در زندان است و صاحب حق قصاص ،بدون عذر موجه يا به علت
ناتواني در پرداخت فاضل ديه يا به جهت انتظار براي بلوغ يا افاقه ولي دم يا مجنيعليه ،مرتكب را در وضعيت
نامعين رها نمايد ،با شكايت محكومعليه از اين امر ،دادگاه صادركننده حكم ،مدت مناسبي را مشخص و به صاحب حق
قصاص اعالم ميكند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت ،مصالحه يا اجراي قصاص اقدام کند .در صورت عدم اقدام
او در اين مدت ،دادگاه ميتواند پس از تعيين تعزير بر اساس كتاب پنجم«تعزيرات» و گذشتن مدت زمان آن با أخذ
وثيقه مناسب و تأييد رئيس حوزه قضائي و رئيس كل دادگستري استان تا تعيين تكليف از سوي صاحب حق قصاص،
.مرتكب را آزاد كند
ماده  -٤٣١در موارد لزوم پرداخت فاضل ديه اگر مقتول يا صاحب حق قصاص ،طلبي از مرتکب داشته باشد ،طلب
.مذكور با رضايت صاحب آن ،هرچند بدون رضايت مرتکب ،به عنوان فاضل ديه ،قابل محاسبه است
ماده  -٤٣١فاضل ديه يا سهم پرداختي شركا از ديه جنايت ،متعلق به قصاصشونده است و او ميتواند آن را به صاحب
حق قصاص يا شركاي خود ببخشد و يا هر نوع تصرف مالكانه ديگري در آن انجام دهد لكن اگر آن را دريافت كرده
.باشد و قصاص صورت نگيرد ،بايد آن را برگرداند
ماده  -٤٣٢هرگاه مجنيعليه پيش از استيفاي حق قصاص ،فوت كند و تركه او براي اداي ديون او کافي نباشد ،صاحب
حق قصاص ،بدون اداء يا تضمين آن ديون ،حق استيفاي قصاص را دارد لكن حق گذشت مجاني ،بدون اداء يا تضمين
ديون را ندارد و اگر به هر علت ،قصاص به ديه تبديل شود ،بايد در اداي ديون مذکور صرف شود .اين حكم در مورد
.تركه مقتول نيز جاري است
ماده  -٤٣٣اگر مجنيعليه يا همه اولياي دم ،پيش از قصاص يا در حين اجراي آن از قصاص مرتکب گذشت کنند،
قصاص متوقف ميشود و آنان ضامن خساراتي که در حين اجراي قصاص به مرتكب رسيده است ،نميباشند و اگر
برخي از آنان گذشت نمايند يا مصالحه کنند ،خواهان قصاص بايد پيش از اجراي قصاص ،سهم آنها را حسب مورد به
.آنان يا مرتکب بپردازد
ماده  -٤٣٤هرگاه کسي فردي را که مرتکب جنايت عمدي شده است فراري دهد به تحويل وي الزام ميشود .اگر در
موارد قتل و جنايت بر عضو که منجر به قطع يا نقص عضو يا از بين رفتن يکي از منافع آن شده است ،بازداشت
فراريدهنده مؤثر در حضور مرتكب يا الزام فراريدهنده به احضار مرتکب باشد ،دادگاه بايد با درخواست صاحب
حق قصاص تا زمان دستگيري مرتکب ،فراريدهنده را بازداشت کند .اگر مرتکب پيش از دستگيري بميرد يا
دستگيري وي متعذر شود يا صاحب حق قصاص رضايت دهد ،فراريدهنده آزاد ميشود و صاحب حق قصاص در
همه موارد قصاص نفس و عضو ،ميتواند در صورت فوت مرتکب يا تعذر دستگيري او ،ديه را از اموال وي يا

.فراريدهنده ميتواند پس از پرداخت ديه براي دريافت آن به مرتکب رجوع كند .فراري دهنده بگيرد
ماده  -٤٣٥هرگاه در جنايت عمدي ،به علت مرگ يا فرار ،دسترسي به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب
حق ،ديه جنايت از اموال مرتکب پرداخت ميشود و درصورتی که مرتکب مالی نداشته باشد در خصوص قتل عمد،
ولی دم میتواند ديه را از عاقله بگيرد و درصورت نبود عاقله يا عدم دسترسی به آنها يا عدم تمکن آنها  ،ديه از
بيتالمال پرداخت میشود و در غير قتل ،ديه بر بيتالمال خواهد بود .چنانچه پس از أخذ ديه ،دسترسي به مرتکب
جنايت اعم از قتل و غير قتل ،ممکن شود درصورتي که أخذ ديه به جهت گذشت از قصاص نباشد ،حق قصاص حسب
.مورد برای ولی دم يا مجنیعليه محفوظ است ،لکن بايد قبل از قصاص ،ديه گرفته شده را برگرداند
فصل دوم -اجراي قصاص نفس
ماده  -٤٣٦قصاص نفس فقط به شيوههاي متعارف ،كه كمترين آزار را به قاتل ميرساند ،جايز است و مثله كردن او
.پس از قصاص ،ممنوع و موجب ديه و تعزير مقرر در كتاب پنجم«تعزيرات» است
اگر پس از وضع حمل .ماده  -٤٣٧زن حامله ،كه محكوم به قصاص نفس است ،نبايد پيش از وضع حمل قصاص شود
.نيز بيم تلف طفل باشد ،تا زماني كه حيات طفل محفوظ بماند ،قصاص به تأخير ميافتد
ماده  -٤٣٨اگر پس از اجراي قصاص نفس ،قاتل زنده بماند ،حق قصاص براي ولي دم محفوظ است لكن اگر وي را
به گونهاي که جايز نيست ،قصاص کرده باشد ،در صورتي که قاتل آسيب ببيند مشروط به شرايط قصاص عضو از
جمله عدم خوف تلف ولي دم ،قاتل حق قصاص عضو او را دارد و حق قصاص نفس نيز براي ولي دم باقي است ولي
قبل از اجراي قصاص نفس ،قاتل بايد حق خود را استيفاء ،مصالحه يا گذشت كند لكن اگر ولي دم نخواهد دوباره
قصاص کند ،قاتل حق قصاص او را ندارد .اگر قاتل براي فرار از قصاص نفس حاضر به گذشت ،مصالحه و استيفاي
حق خود نشود با شکايت ولي دم از اين امر ،دادگاه مدت مناسبي را مشخص و به قاتل اعالم ميكند تا ظرف مهلت
مقرر به گذشت ،مصالحه يا مطالبه قصاص عضو اقدام کند .در صورت عدم اقدام او در اين مدت ،ولي دم به تعزير
مقرر در قانون محکوم ميشود و با مطالبه او قصاص نفس اجراء ميگردد و حق قصاص عضو براي ورثه جاني،
.محفوظ است
فصل سوم -اجراي قصاص عضو
ماده  -٤٣٩ابزار قطع و جرح درقصاص عضو بايد تيز ،غيرآلوده و مناسب با اجراي قصاص باشد و ايذاء مرتكب،
بيش از مقدار جنايت او ممنوع و موجب تعزير مقرر در قانون است .اگر مرتکب ،بيمار يا شرايط زمان و مكان به
گونهاي باشد كه در قصاص ،بيم سرايت به نفس يا صدمه ديگر باشد ،در صورت امکان ،موانع رفع و قصاص اجراء
.ميشود .در غير اين صورت تا برطرف شدن بيم سرايت ،قصاص به تأخير ميافتد
ماده  -٤٤١قصاص عضو را ميتوان فورا ً اجراء كرد لكن اگر علم به سرايت وجود نداشته باشد و قصاص اجراء
شود و پس از آن ،جنايت سرايت كند و سرايت پديد آمده ،عمدي محسوب شود ،مرتكب حسب مورد ،به قصاص نفس يا
عضو محكوم ميشود لكن پيش از اجراي قصاص نفس ولي دم بايد ،ديه جنايتي را كه به عنوان قصاص عضو بر
مرتكب وارد شده است به او بپردازد و اگر سرايت پديد آمده ،غيرعمدي محسوب شود ،مرتكب به ديه جنايتي که به
.وسيله سرايت ،پديدآمده است ،محكوم ميشود و ديه مقداري که قصاص شده است کسر نميشود
ماده  -٤٤١براي رعايت تساوي قصاص عضو با جنايت ،بايد حدود جراحت كامالً اندازهگيري شود و هر چيزي كه
.مانع از استيفاي قصاص يا موجب ازدياد آن باشد ،برطرف گردد
ماده  -٤٤٢اگر مرتكب به سبب حركت يا غيرآن ،موجب شود كه قصاص بيش از جنايت انجام شود ،قصاصكننده
.ضامن نيست و اگر قصاصكننده يا فرد ديگري موجب زياده باشد حسب مورد به قصاص يا ديه محكوم ميشود
ماده  -٤٤٣اگر زن حامله ،محكوم به قصاص عضو باشد و در اجراي قصاص ،پيش يا پس از وضع حمل ،بيم تلف يا
.آسيب بر طفل باشد ،قصاص تا زماني که بيم مذکور بر طرف شود به تأخير ميافتد
ماده  -٤٤٤قصاص كردن مرتكب در جنايت بر عضو ،بدون بيهوش كردن وي يا بيحس كردن عضو او ،حق
.مجنيعليه است مگر اينكه جنايت درحال بيهوشي يا بيحسي عضو مجنيعليه اتفاق افتاده باشد

.ماده  -٤٤٥مداوا و بيهوش كردن مرتكب و بيحس كردن عضو او پس از اجراي قصاص جايز است
ماده  -٤٤٦اگر شخصي همه يا مقداري از عضو ديگري را قطع كند و مجنيعليه قسمت جدا شده را پيوند بزند،
.قصاص ساقط نميشود
ماده  -٤٤٧در کليه مواردي که در اين بخش به كتاب پنجم«تعزيرات» ارجاع داده شده است ،در خصوص قتل عمدي
.مطابق ماده ( )٦١٢آن قانون و در ساير جنايات عمدي مطابق ماده ( )٦١٤و تبصره آن عمل ميشود

كتاب چهارم -ديات
بخش اول  -مواد عمومي
فصل اول  -تعريف ديه و موارد آن
ماده  -٤٤٨ديه مقدر ،مال معيني است كه در شرع مقدس به سبب جنايت غيرعمدي بر نفس ،عضو يا منفعت ،يا
.جنايت عمدي در مواردي كه به هر جهتي قصاص ندارد ،مقرر شده است
ماده  -٤٤٩ارش ،ديه غيرمقدر است كه ميزان آن در شرع تعيين نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و كيفيت جنايت و
تأثير آن بر سالمت مجنيعليه و ميزان خسارت وارده با در نظر گرفتن ديه مقدر و با جلب نظر كارشناس ميزان آن را
.تعيين ميكند .مقررات ديه مقدر در مورد ارش نيز جريان دارد مگر اينكه در اين قانون ترتيب ديگري مقرر شود
ماده  -٤٥١در جنايت شبهعمدي ،خطاي محض و جنايت عمدي كه قصاص در آن جايز يا ممكن نيست ،در صورت
.درخواست مجنيعليه يا ولي دم ديه پرداخت ميشود مگر به نحو ديگري مصالحه شود
ماده  -٤٥١در صورتي كه قاتل از ورثه مقتول باشد چنانچه قتل عمدي باشد از اموال و ديه مقتول و در صورتي كه
.در موارد فقدان وارث ديگر ،مقام رهبري وارث است .خطاي محض يا شبهعمدي باشد از ديه وي ارث نميبرد
فصل دوم ـ ضمان ديه
ماده  -٤٥٢ديه ،حسب مورد حق شخصي مجنيعليه يا ولي دم است و احكام و آثار مسؤوليت مدني يا ضمان را دارد.
.ذمه مرتكب جز با پرداخت ديه ،مصالحه ،ابراء و تهاتر ،بري نميگردد
.تبصره ـ ورثه مقتول به جز بستگان مادري به نسبت سهماالرث از ديه مقتول نيز ارث ميبرند
ماده  -٤٥٣هرگاه دو يا چند نفر به نحو اشتراك مرتكب جنايت موجب ديه گردند ،حسب مورد هريك از شركا يا عاقله
.آنها بهطور مساوي مكلف به پرداخت ديه است
فصل سوم ـ راههاي اثبات ديه
.ماده  -٤٥٤ادله اثبات ديه ،عالوه بر قسامه ،همان ادله اثبات ديون و ضمان مالي است
ماده  -٤٥٥قتل عمدي موجب ديه ،بهشرح مقرر در باب قصاص با قسم پنجاه مرد و قتل غيرعمدي با قسم بيست و پنج
.مرد ،تنها درصورت حصول لوث و فقدان ادله ديگر غير از سوگند منكر ،اثبات ميشود
ماده  -٤٥٦در جنايت بر اعضاء و منافع اعم از عمدي و غيرعمدي درصورت لوث و فقدان ادله ديگر غير از سوگند
منكر ،مجنيعليه ميتواند با اقامه قسامه به شرح زير ،جنايت مورد ادعاء را اثبات و ديه آن را مطالبه كند .لكن حق
.قصاص با آن ثابت نميشود
.الف -شش قسم در جنايتي كه ديه آن به مقدار ديه كامل است
.ب -پنج قسم در جنايتي كه ديه آن پنج ششم ديه كامل است
.پ -چهار قسم در جنايتي كه ديه آن دو سوم ديه كامل است

.ت -سه قسم در جنايتي كه ديه آن يك دوم ديه كامل است
.ث -دو قسم در جنايتي كه ديه آن يك سوم ديه كامل است
.ج -يك قسم در جنايتي كه ديه آن يك ششم ديه كامل يا كمتر از آن است
تبصره ١ـ در مورد هريك از بندهاي فوق درصورت نبودن نفرات الزم ،مجنيعليه ،خواه مرد باشد خواه زن ،ميتواند
.به همان اندازه قسم را تكرار كند
تبصره ٢ـ در هريك از موارد فوق چنانچه مقدار ديه ،بيش از مقدار مقرر در آن بند و كمتر از مقدار مقرر در بند قبلي
.باشد ،رعايت نصاب بيشتر الزم است
ماده  -٤٥٧اگر مدعي به ترتيب فوق ،اقامه قسامه نكند ،ميتواند از مدعيعليه ،مطالبه قسامه كند و در اين صورت
.مدعيعليه با قسامه تبرئه ميشود
.ماده  -٤٥٨مقررات سوگند در قسامه همان مقررات كتاب قصاص است
ماده  -٤٥٩هرگاه در اثر جنايت واقع شده مجنيعليه يا ولي او مدعي زوال يا نقصان منفعت عضو شود درصورت
لوث و عدم دسترسي به كارشناس مورد وثوق و عدم امكان آزمايش و اختبار موجب علم ،ادعاي مجنيعليه يا ولي او
.با قسامه به ترتيبي كه ذكر شد ،اثبات ميشود
ماده  -٤٦١در اختالف ميان مرتكب و مجنيعليه يا ولي او نسبت به بازگشت تمام يا بخشي از منفعت زائل شده يا
نقصان يافته ،درصورت فقدان دليل اثباتي ،قول مجنيعليه يا ولي او با سوگند مقدم است و نوبت به اجراي قسامه
.نميرسد
ماده  -٤٦١هرگاه مجنيعليه در ايامي كه كارشناس مورد وثوق براي بازگشت منفعت زائل شده تعيين نموده است فوت
نمايد و مرتكب ،مدعي بازگشت منفعت قبل از وفات بوده و اولياي ميت ،منكر آن باشند ،در صورتي كه مرتكب نتواند
ادعاي خود را ثابت كند ،قول اولياء با سوگند مقدم است و نوبت به اجراي قسامه نميرسد و چنانچه تنها برخي از
.اولياء سوگند بخورند ،ديه نسبت به سهم آنان ثابت ميشود
فصل چهارم ـ مسؤول پرداخت ديه
.ماده  -٤٦٢ديه جنايت عمدي و شبهعمدي برعهده خود مرتكب است
ماده  -٤٦٣در جنايت خطاي محض درصورتي كه جنايت با بينه يا قسامه يا علم قاضي ثابت شود ،پرداخت ديه برعهده
.عاقله است و اگر با اقرار مرتكب يانكول او از سوگند يا قسامه ثابت شد برعهده خود او است
ماده  -٤٦٤در موارد ثبوت اصل جنايت با شهادت ،علم قاضي يا قسامه ،اگر مرتكب مدعي خطائي بودن آن گردد و
عاقله خطاء بودن جنايت را انكار نمايد ،قول عاقله با سوگند پذيرفته ميشود و ديه بر عهده مرتكب است و چنانچه
.عاقله از اتيان قسم نكول كند با قسم مدعي ،عاقله مكلف به پرداخت ديه است
تبصره ـ در صورتي كه برخي از افراد عاقله سوگند ياد نمايند از پرداخت ديه معاف ميشوند و سهم آنها بهوسيله
.مرتكب پرداخت ميگردد
.ماده  -٤٦٥عاقله ،مكلف به پرداخت ديه جنايتهايي كه شخص بر خود وارد ميسازد نيست
ماده  -٤٦٦عاقله ،تنها مكلف به پرداخت ديه خطاي محض است ،ليكن ضامن اتالف مالي كه به طور خطائي تلف شده
.است نميباشد
.ماده  -٤٦٧عاقله ،مكلف به پرداخت ديه جنايتهاي كمتر از موضحه نيست ،هرچند مرتكب ،نابالغ يا مجنون باشد
تبصره ـ هرگاه در اثر يك يا چند ضربه خطائي ،صدمات متعددي بر يك يا چند عضو وارد آيد ،مالك رسيدن به ديه
.موضحه ،ديه هر آسيب بهطور جداگانه است و براي ضمان عاقله ،رسيدن ديه مجموع آنها به ديه موضحه كافي نيست
ماده  -٤٦٨عاقله عبارت از پدر ،پسر و بستگان ذكور نسبي پدري و مادري يا پدري بهترتيب طبقات ارث است .همه
.كساني كه در زمان فوت ميتوانند ارث ببرند بهصورت مساوي مكلف به پرداخت ديه ميباشند

ماده  -٤٦٩عاقله در صورتي مسؤول است كه عالوه بر داشتن نسب مشروع ،عاقل ،بالغ و در مواعد پرداخت اقساط
.ديه ،تمكن مالي داشته باشد
ماده  -٤٧١در صورتي كه مرتكب ،داراي عاقله نباشد ،يا عاقله او به دليل عدم تمكن مالي نتواند ديه را در مهلت مقرر
بپردازد ،ديه توسط مرتكب و در صورت عدم تمكن از بيتالمال پرداخت ميشود .در اين مورد فرقي ميان ديه نفس و
.غير آن نيست
ماده  -٤٧١هرگاه فرد ايراني از اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي كه در ايران زندگي ميكند ،مرتكب
جنايت خطاي محض گردد ،شخصا ً عهدهدار پرداخت ديه است لكن در صورتي كه توان پرداخت ديه را نداشته باشد،
به او مهلت مناسب دادهميشود و اگر با مهلت مناسب نيز قادر به پرداخت نباشد ،معادل ديه توسط دولت پرداخت
.ميشود
ماده  -٤٧٢در مواردي كه اصل جنايت ثابت شود لكن نوع آن اثبات نشود ديه ثابت و پرداخت آن برعهده مرتكب
.است
ماده  -٤٧٣هرگاه مأموري در اجراي وظايف قانوني ،عملي را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت يا
.صدمه بدني كسي شود ،ديه برعهده بيتالمال است
تبصره ـ هرگاه شخصي با علم به خطر يا از روي تقصير ،وارد منطقه ممنوعه نظامي و يا هر مكان ديگري كه ورود
به آن ممنوع است ،گردد و مطابق مقررات ،هدف قرار گيرد ،ضمان ثابت نيست و در صورتي كه از ممنوعه بودن
.مكان مزبور آگاهي نداشته باشد ،ديه از بيتالمال پرداخت ميشود
ماده  -٤٧٤در جنايت شبه عمدی درصورتی که به دليل مرگ يا فرار به مرتکب دسترسی نباشد ،ديه از مال او گرفته
.میشود و درصورتی که مال او کفايت نکند از بيتالمال پرداخت میشود
ماده  -٤٧٥در جنايت خطای محض در مواردی که پرداخت ديه بر عهده مرتکب است اگر به علت مرگ يا فرار،
دسترسی به او ممکن نباشد ديه جنايت از اموال او پرداخت میشود و درصورتی که مرتکب مالی نداشته باشد ديه از
.بيتالمال پرداخت میشود
ماده  -٤٧٦در صورت فوت مرتكب در مواردي كه خود وي مسؤول پرداخت ديه ميباشد ،ديه تابع احكام ساير ديون
.متوفي است
ماده  -٤٧٧در موارد علم اجمالي به ارتكاب جنايت ،توسط يك نفر از دو يا چند نفر معين ،درصورت وجود لوث بر
برخي از اطراف علم اجمالي ،طبق مواد قسامه در اين باب عمل ميشود و درصورت عدم وجود لوث ،صاحب حق
ميتواند از متهمان مطالبه سوگند كند كه اگر همگي سوگند ياد كنند در خصوص قتل ديه از بيتالمال پرداخت ميشود
.و در غير قتل ،ديه به نسبت مساوي از متهمان دريافت ميشود
تبصره -هرگاه منشأ علم اجمالي ،اقرار متهمان باشد ،حسب مورد اولياي دم يا مجنيعليه مخيرند براي دريافت ديه به
.هر يك از متهمان مراجعه كنند و در اين امر تفاوتي بين جنايت عمدي و غيرعمدي و قتل و غير قتل نيست
ماده  -٤٧٨هرگاه همه يا برخي از اطراف علم اجمالي ،از اتيان سوگند يا اقامه قسامه امتناع كنند ديه بهطور مساوي
بر عهده امتناعكنندگان ثابت ميشود و درصورتيكه امتناعكننده يكي باشد به تنهايي عهدهدار پرداخت ديه خواهد بود.
.در حكم فوق تفاوتي ميان قتل و غير آن نيست
ماده  -٤٧٩هرگاه كسي در اثر رفتار عدهاي كشته يا مصدوم شود و جنايت ،مستند به برخي از رفتارها باشد و مرتكب
.هر رفتار مشخص نباشد ،همه آنها بايد ديه نفس يا ديه صدمات را بهطور مساوي بپردازند
ماده  -٤٨١در موارد تحقق لوث و امكان اثبات جنايت ،عليه شخصي معين از اطراف علم اجمالي با قسامه ،طبق
.مقررات قسامه عمل ميشود
ماده  -٤٨١هرگاه مجنيعليه يا اولياي دم ادعاء كنند كه مرتكب شخصي نامعين از دو يا چند نفر معين است،

درصورت تحقق لوث ،مدعي ميتواند اقامه قسامه نمايد .با اجراي قسامه بر مجرم بودن يكي از آنها ،مرتكب به علم
.اجمالي مشخص ميشود و مفاد مواد فوق اجراء ميگردد
ماده  -٤٨٢در موارد علم اجمالي به انتساب جنايت به يكي از دو يا چند نفر وعدم امكان تعيين مرتكب ،چنانچه جنايت،
.عمدي باشد قصاص ساقط و حكم به پرداخت ديه ميشود
ماده  -٤٨٣هرگاه كسي اقرار به جنايت موجب ديه كند سپس شخص ديگري اقرار كند كه مرتكب همان جنايت شده
.است و علم تفصيلي به كذب يكي از دو اقرار نباشد مدعي مخير است فقط از يكي از آن دو مطالبه ديه كند
ماده  -٤٨٤در موارد وقوع قتل و عدم شناسايي قاتل كه با تحقق لوث نوبت به قسامه مدعيعليه برسد و او اقامه قسامه
كند ،ديه از بيتالمال پرداخت ميشود و در غير موارد لوث چنانچه نوبت به سوگند متهم برسد و طبق مقررات بر عدم
.انجام قتل سوگند بخورد ديه از بيتالمال پرداخت ميشود
ماده  -٤٨٥هرگاه محکوم به قصاص عضو يا تعزير يا حد غيرمستوجب سلب حيات در اثر اجرای مجازات کشته شود
يا صدمهای بيش از مجازات مورد حکم به او وارد شود ،چنانچه قتل يا صدمه ،عمدی يا مستند به تقصير باشد ،مجری
حکم ،حسب مورد به قصاص يا ديه محکوم میشود .در غير اين صورت در مورد قصاص و حد ،ضمان منتفی است
.و در تعزيرات ،ديه از بيتالمال پرداخت میشود
.تبصره -چنانچه ورود آسيباضافی مستند به محکومعليه باشد ضمان منتفی است
ماده  -٤٨٦هرگاه پس از اجرای حکم قصاص ،حد يا تعزير که موجب قتل ،يا صدمه بدنی شده است پرونده در دادگاه
صالح طبق مقررات آيين دادرسی ،رسيدگی مجدد شده و عدم صحت آن حکم ثابت شود ،دادگاه رسيدگیکننده مجدد،
حکم پرداخت ديه از بيتالمال را صادر و پرونده را با ذکر مستندات ،جهت رسيدگی به مرجع قضائی مربوط ارسال
مینمايد تا طبق مقررات رسيدگی شود .درصورت ثبوت عمد يا تقصير از طرف قاضی صادرکننده حکم قطعی ،وی
ضامن است و به حکم مرجع مذکور ،حسب مورد به قصاص يا تعزير مقرر در کتاب پنجم «تعزيرات» و بازگرداندن
.ديه به بيتالمال محکوم میشود
ماده  -٤٨٧اگر شخصي به قتل برسد و قاتل شناخته نشود يا بر اثر ازدحام کشته شود ديه از بيتالمال پرداخت
.ميگردد
فصل پنجم ـ مهلت پرداخت ديه
:ماده  -٤٨٨مهلت پرداخت ديه ،از زمان وقوع جنايت بهترتيب زير است مگر اينكه بهنحو ديگري تراضي شده باشد
الف -در عمد موجب ديه ،ظرف يك سال قمري
ب -در شبه عمد ،ظرف دو سال قمري
پ -در خطاي محض ،ظرف سه سال قمري
تبصره -هرگاه پرداختكننده در بين مهلتهاي مقرر نسبت به پرداخت تمام يا قسمتي از ديه اقدام نمايد ،محكومله مكلف
.به قبول آن است
ماده  -٤٨٩درجنايت خطاي محض ،پرداختكننده بايد ظرف هر سال ،يك سوم ديه و در شبه عمدي ،ظرف هر سال
.نصف ديه را بپردازد
ماده  -٤٩١درصورتي كه پرداختكننده بخواهد هر يك از انواع ديه را پرداخت نمايد و يا پرداخت ديه بهصورت
.اقساطي باشد ،معيار ،قيمت زمان پرداخت است مگر آنكه بر يك مبلغ قطعي توافق شده باشد
ماده  -٤٩١در مواردي كه بين مرتكب جنايت عمدي و اولياي دم يا مجنيعليه بر گرفتن ديه توافق شود لكن مهلت
.پرداخت آن مشخص نگردد ،ديه بايد ظرف يكسال از حين تراضي پرداخت گردد
فصل ششم ـ موجبات ضمان
ماده  -٤٩٢جنايت درصورتي موجب قصاص يا ديه است كه نتيجه حاصله مستند به رفتار مرتكب باشد اعم از آنكه
.بهنحو مباشرت يا به تسبيب يا به اجتماع آنها انجام شود
ماده  -٤٩٣وجود فاصله زماني ،ميان رفتار مرتکب و نتيجه ناشي از آن ،مانع از تحقق جنايت نيست مانند فوت ناشي

از انتقال عامل بيماري كشنده ،كه حسب مورد موجب قصاص يا ديه است .حكم اين ماده و ماده( )٤٩٢اين قانون در
.مورد كليه جرائم جاري است
.ماده  -٤٩٤مباشرت آن است كه جنايت مستقيما ً توسط خود مرتكب واقع شود
ماده  -٤٩٥هرگاه پزشك در معالجاتي كه انجام ميدهد موجب تلف يا صدمه بدني گردد ،ضامن ديه است مگر آنكه
عمل او مطابق مقررات پزشكي و موازين فني باشد يا اين كه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتكب تقصيري هم
نشود و چنانچه أخذ برائت از مريض بهدليل نابالغ يا مجنون بودن او ،معتبر نباشد و يا تحصيل برائت از او بهدليل
.بيهوشي و مانند آن ممكن نگردد ،برائت از ولي مريض تحصيل ميشود
تبصره  –١در صورت عدم قصور يا تقصير پزشك در علم و عمل براي وي ضمان وجود ندارد هرچند برائت أخذ
.نكرده باشد
ي بيمار اعم از ولي خاص است مانند پدر و ولي عام كه مقام رهبري است .در موارد فقدان يا عدم
تبصره  -٢ول ّ
دسترسي به ولي خاص ،رئيس قوه قضائيه با استيذان از مقام رهبري و تفويض اختيار به دادستانهاي مربوطه به
.اعطاي برائت به طبيب اقدام مينمايد
ماده  -٤٩٦پزشك در معالجاتي كه دستور انجام آن را به مريض يا پرستار و مانند آن صادر مينمايد ،درصورت تلف
.يا صدمه بدني ضامن است مگر آنكه مطابق ماده( )٤٩٥اين قانون عمل نمايد
تبصره - ١در موارد مزبور ،هرگاه مريض يا پرستار بداند كه دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف ميشود و با
.وجود اين به دستور عمل كند ،پزشك ضامن نيست بلكه صدمه و خسارت مستند به خود مريض يا پرستار است
.تبصره - ٢در قطع عضو يا جراحات ايجاد شده در معالجات پزشكي طبق ماده( )٤٩٥اين قانون عمل ميشود
ماده  -٤٩٧در موارد ضروري كه تحصيل برائت ممكن نباشد و پزشك براي نجات مريض ،طبق مقررات اقدام به
.معالجه نمايد ،كسي ضامن تلف يا صدمات وارده نيست
ماده  -٤٩٨هرگاه شيئي كه توسط انسان يا وسيله نقليه حمل ميگردد به نحوي از انحاء موجب جنايت گردد حملكننده
.ضامن ديه است
ماده  -٤٩٩هرگاه كسي ديگري را بترساند و آن شخص در اثر ترس بياختيار فرار كند يا بدون اختيار حركتي از او
سر بزند كه موجب ايراد صدمه بر خودش يا ديگري گردد ،ترساننده حسب تعاريف جنايات عمدي و غيرعمدي مسؤول
.است
ماده  -٥١١در مواردي كه جنايت يا هر نوع خسارت ديگر مستند به رفتار كسي نباشد ،مانند اينكه در اثر علل قهري
.واقع شود ،ضمان منتفي است
ماده  -٥١١هرگاه كسي به روي شخصي سالح بكشد يا حيواني مانند سگ را به سوي او برانگيزد يا هر كار ديگري
كه موجب هراس او ميگردد مانند فرياد كشيدن يا انفجار صوتي انجام دهد و بر اثر اين ارعاب ،شخص بميرد يا
.مصدوم گردد حسب مورد بر اساس تعاريف انواع جنايات به قصاص يا ديه محكوم ميشود
ماده  -٥١٢هرگاه كسي خود را از جاي بلندي پرت كند و بر روي شخصي بيافتد و سبب جنايت شود بر اساس تعاريف
انواع جنايت حسب مورد به قصاص يا ديه محكوم ميشود لكن اگر فعلي از او سر نزند و به علل قهري همچون طوفان
.و زلزله پرت شود و به ديگري بخورد و صدمه به او وارد كند ،كسي ضامن نيست
ماده  -٥١٣هرگاه كسي ديگري را به روي شخص ثالثي پرت كند و شخص ثالث يا شخص پرتشده بميرد يا مصدوم
.گردد درصورتي كه مشمول تعريف جنايت عمدي نگردد ،جنايت شبه عمدي است
ماده  -٥١٤هرگاه رانندهاي كه با داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطمئن و رعايت ساير مقررات در حال حركت است
در حالي كه قادر به كنترل وسيله نباشد و به كسي كه حضورش در آن محل مجاز نيست ،بدون تقصير برخورد نمايد،
.ضمان منتفي و در غير اين صورت راننده ضامن است
تبصره ١ـ در موارد فوق هرگاه عدم رعايت برخي از مقررات رانندگي تأثيري در حادثه نداشته باشد بهگونهاي كه
.تقصير مرتكب علت جنايت حاصله نباشد ،راننده ضامن نيست
.تبصره  -٢حكم مندرج در اين ماده در مورد وسايل و ابزارآالت ديگر نيز جاري است

ماده  -٥١٥هرگاه هنگام رانندگي به سبب حوادثي مانند واژگون شدن خودرو و يا برخورد آن با موانع ،سرنشينان
خودرو مصدوم يا تلف شوند در صورتي كه سبب حادثه ،علل قهري همچون زلزله و سيل نبوده و مستند به راننده
باشد ،راننده ضامن ديه است .چنانچه وقوع حادثه مستند به شخص حقوقي يا حقيقي ديگري باشد آن شخص ضامن
.است
ماده  -٥١٦تسبيب در جنايت آن است كه كسي سبب تلف شدن يا مصدوميت ديگري را فراهم كند و خود مستقيما ً
مرتكب جنايت نشود به طوري كه در صورت فقدان رفتار او جنايت حاصل نميشد مانند آنكه چاهي بكند و كسي در آن
.بيفتد و آسيب ببيند
ماده  -٥١٧هرگاه شخصي در معابر و اماكن عمومي يا ملك ديگري بدون اذن مالك ،گودالي حفر كند يا چيز لغزندهاي
در آن قرار دهد و يا هر عملي انجام دهد كه سبب آسيب ديگري گردد ،ضامن ديه است مگر اينكه فرد آسيبديده با
.علم به آن و امكان اجتناب ،عمدا ً با آن برخورد نمايد
ماده  -٥١٨هرگاه شخصي يكي از كارهاي مذكور در ماده( )٥١٧اين قانون را در ملك خويش يا مكاني كه در تصرف
و اختيار اوست ،انجام دهد و سبب آسيب ديگري گردد ،ضامن نيست مگر اينكه شخصي را كه آگاه به آن نيست به آنجا
.بخواند و به استناد آن ،جنايتي به وي وارد گردد
تبصره  -١هرگاه شخص آسيبديده بدون اذن مالك يا با اذني كه قبل از انجام اعمال مذكور از مالك گرفته ،وارد شود و
صاحب ملك از ورود او اطالع نداشته باشد ،مالك ضامن نيست مگر اينكه صدمه يا تلف به علت اغواء ،سهلانگاري
.در اطالع دادن و مانند آن مستند به مالك باشد
تبصره  -٢هرگاه كسي در ملك ديگري و بدون اذن او ،مرتكب يكي از كارهاي مذكور در ماده( )٥١٧اين قانون گردد
و شخص ثالثي كه بدون اذن وارد آن ملك شده است ،آسيب ببيند ،مرتكب عهدهدار ديه است مگر اينكه بروز حادثه و
صدمه مستند به خود مصدوم باشد كه دراين صورت مرتكب ضامن نيست مانند اينكه مرتكب عالمتي هشداردهنده
.بگذارد يا درب محل را قفل كند لكن مصدوم بدون توجه به عالئم يا با شكستن درب وارد شود
ماده  -٥١٩هرگاه كسي در معابر يا اماكن عمومي با رعايت مقررات قانوني و نكات ايمني عملي به مصلحت عابران
.انجام دهد و اتفاقا ً موجب وقوع جنايت يا خسارت گردد ،ضامن نيست
ماده  -٥١١هرگاه شخصي با انگيزه احسان و كمك به ديگري رفتاري را كه به جهت حفظ مال ،جان ،عرض يا ناموس
او الزم است ،انجام دهد و همان عمل موجب صدمه و يا خسارت شود درصورت رعايت مقررات قانوني و نكات
.ايمني ،ضامن نيست
ماده  -٥١١كسي كه در ملك خود يا در مكان يا راهي كه توقف در آنجا مجاز است توقف كند يا وسيله نقليه خود يا هر
شيء مجاز ديگري را در آنجا قرار دهد و شخصي با آنها برخورد كند و مصدوم گردد يا فوت كند ضامن نيست و
.چنانچه خسارتي بر او يا مالش وارد شود ،برخوردكننده ضامن است
ماده  -٥١٢هرگاه شخصي در محلهايي كه توقف در آنها مجاز نيست ،توقف نمايد يا شيء و يا حيواني را در اين قبيل
محلها مستقر سازد يا چيز لغزندهاي در آن قرار دهد و ديگري بدون توجه به آنها در اثر برخورد يا لغزش مصدوم
شود يا فوت كند يا خسارت مالي ببيند ،شخص متوقف يا كسي كه آن شيء يا حيوان را مستقر نموده يا راه را لغزنده
كرده است ،ضامن ديه و ساير خسارات ميباشد مگر آنكه عابر با وسعت راه و محل عمدا ً با آن برخورد كند كه در اين
.صورت نه فقط خسارت به او تعلق نميگيرد بلكه عهدهدار خسارت وارده نيز ميشود
ماده  -٥١٣هرگاه شخصي را كه شبانه و بهطور مشكوكي از محل اقامتش فراخوانده و بيرون بردهاند ،مفقود شود،
دعوتكننده ،ضامن ديه اوست مگر اينكه ثابت كند كه دعوتشده زنده است يا اگر فوت كرده به مرگ عادي يا علل
قهري بوده كه ارتباطي به او نداشته است يا اگر كشته شده ديگري او را به قتل رسانده است .اين حكم در مورد كسي
.كه با حيله يا تهديد يا هر طريق ديگري ،كسي را بربايد و آن شخص مفقود گردد نيز جاري است
تبصره ـ هرگاه پس از دريافت ديه ،مشخص شود كه شخص مفقود زنده است و يا قاتل شناسايي گردد ،ديه مسترد
.ميگردد و چنانچه اثبات شود كه دعوتكننده شخص مفقود را عمدا ً كشته است قصاص ثابت ميشود
ماده  -٥١٤هرگاه در اثر علل قهري مانند سيل و زلزله مانعي بهوجود آيد و موجب آسيب گردد ،هيچكس ضامن
نيست ،گرچه شخص يا اشخاصي تمكن برطرف كردن آنها را داشته باشند و اگر سيل يا مانند آن ،چيزي را به همراه

آورد ولكن كسي آن را جايي نامناسب مانند جاي اول يا در جاي بدتري قرار دهد كه موجب آسيب شود ،عهدهدار ديه
.است و اگر آن را از جاي نامناسب بردارد و در جهت مصلحت عابران در جاي مناسبتري قرار دهد ضامن نيست
تبصره  -١هرگاه مانع مزبور توسط شخصي بهوجود آمده باشد تغييردهنده وضعيت به حالت مناسبتر نيز ضامن
.نيست
تبصره  ٢ـ افراد يا دستگاههايي كه مسؤوليت اصالح يا رفع آثار اينگونه حوادث را برعهده دارند ،درصورت تقصير
.يا قصور قابل استناد در انجام وظيفه ،ضامن ميباشند
ماده  -٥١٥هرگاه قرار دادن كاال در خارج مغازه يا توقف اتومبيل در مقابل منزل و امثال آن عرف و عادت شده باشد،
گذارنده كاال يا متوقفكننده اتومبيل درصورت عدم منع قانوني و عريض بودن معبر و عدم ايجاد مزاحمت براي
.عابران ضامن زيانهاي وارده نيست
ماده  -٥١٦هرگاه كسي چيزي را در مكاني مانند ديوار يا بالكن ملك خود كه قرار دادن اشياء در آن جايز است ،قرار
دهد و در اثر حوادث پيشبيني نشده به معبر عام و يا ملك ديگري بيفتد و موجب صدمه يا خسارت شود ضمان منتفي
.است مگر آنكه آن را طوري گذاشته باشد كه نوعا ً مستعد صدمه يا خسارت باشد
ماده  -٥١٧اگر مالك يا كسي كه عهدهدار احداث ملكي است بنايي را بهنحو مجاز بسازد يا بالكن و مانند آن را با
رعايت نكات ايمني و ضوابط فني كه در استحكام بنا الزم است در محل مجاز احداث كند و اتفاقا ً موجب آسيب يا
.خسارت گردد ،ضامن نيست
تبصره -اگر عمل غيرمجاز بهگونهاي باشد كه نتوان آن را به مالك مستند نمود مانند آنكه مستند به مهندسان ذيربط
.ساختمان باشد ضمان از مالك منتفي و كسي كه عمل مذكور مستند به اوست ضامن است
هرگاه شخصي بنا يا ديواري را برپايه محكم و با رعايت مقرراتي كه در استحكام بنا و ايمني الزم است -ماده ٥١٨
احداث نمايد لكن بهعلت حوادث پيشبيني نشده ،مانند زلزله يا سيل ،سقوط كند و موجب آسيب گردد ،ضامن نيست و
چنانچه ديوار يا بنا را به سمت ملك خود احداث نمايد كه اگر سقوط كند طبعا ً در ملك خود ،سقوط ميكند لكن اتفاقا ً به
.سمت ديگري سقوط نمايد و موجب آسيب گردد ،ضامن نيست
ماده  -٥١٩هرگاه ديوار يا بنايي كه برپايه استوار و غيرمتمايل احداث شده است در معرض ريزش قرار گيرد يا
متمايل به سقوط به سمت ملك ديگري يا معبر گردد اگر قبل از آنكه مالك تمكن اصالح يا خراب كردن آن را پيدا كند
ساقط شود و موجب آسيب گردد ،ضمان منتفي است مشروط به آنكه بهنحو مقتضي افراد در معرض آسيب را از وجود
خطر آگاه كرده باشد .چنانچه مالك با وجود تمكن از اصالح يا رفع يا آگاهسازي و جلوگيري از وقوع آسيب،
.سهلانگاري نمايد ،ضامن است
ي او ضامن است و اگر بناي مذكور از
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باشد
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تبصره ـ هرگاه ديوار يا بنايي
ّ
.بناهاي عمومي و دولتي باشد ،متولي و مسؤول آن ضامن است
ماده  -٥٢١هرگاه شخصي ديوار يا بناي ديگري را بدون اذن او متمايل به سقوط نمايد ،عهدهدار صدمه و خسارت
.ناشي از سقوط آن است
ماده  -٥٢١هرگاه شخصي در ملك خود يا مكان مجاز ديگري ،آتشي روشن كند و بداند كه به جايي سرايت نميكند و
غالبا ً نيز سرايت نكند لكن اتفاقا ً بهجايي ديگر سرايت نمايد و موجب خسارت و صدمه گردد ضمان ثابت نيست و در
.غير اين صورت ضامن است
ماده  -٥٢٢متصرف هر حيواني كه از احتمال حمله آن آگاه است بايد آن را حفظ نمايد و اگر در اثر تقصير او ،حيوان
مزبور به ديگري صدمه وارد سازد ،ضامن است .ولي اگر از احتمال حمله حيوان آگاه نبوده و عدم آگاهي ناشي از
.تقصير او نباشد ،ضامن نيست
.تبصره  -١نگهداري حيواني كه شخص توانايي حفظ آن را ندارد ،تقصير محسوب ميشود
تبصره  -٢نگهداري هر وسيله يا شيء خطرناكي كه ديگران را در معرض آسيب قرار دهد و شخص قادر به حفظ و
.جلوگيري از آسيبرساني آن نباشد ،مشمول حكم تبصره( )١اين ماده است
ماده  -٥٢٣هرگاه شخصي با اذن كسي كه حق اذن دارد ،وارد منزل يا محلي كه در تصرف اوست ،گردد و از ناحيه
حيوان يا شيئي كه در آن مكان است صدمه و خسارت ببيند ،اذندهنده ضامن است ،خواه آن شيء يا حيوان قبل از اذن
در آن محل بوده يا بعدا ً در آن قرار گرفته باشد و خواه اذندهنده نسبت به آسيبرساني آن علم داشته باشد خواه نداشته

.باشد
تبصره  -در مواردي كه آسيب مستند به مصدوم باشد مانند آنكه واردشونده بداند حيوان مزبور خطرناك است و
.اذندهنده از آن آگاه نيست و يا قادر به رفع خطر نميباشد ،ضمان منتفي است
ماده  -٥٢٤هرگاه كسي كه سوار حيوان است آن را در معابر عمومي يا ديگر محلهاي غير مجاز متوقف نمايد در
مورد تمام خسارتهايي كه آن حيوان وارد ميكند و مستند به فعل شخص مزبور ميباشد ضامن است و چنانچه مهار
.حيوان در دست ديگري باشد مهاركننده به ترتيب فوق ضامن است
ماده  -٥٢٥هرگاه شخصي عملي انجام دهد كه موجب تحريك يا وحشت حيوان گردد ضامن جنايتهايي است كه حيوان
.در اثر تحريك يا وحشت وارد ميكند مگر آنكه عمل مزبور مصداق دفاع مشروع باشد
ماده  -٥٢٦هرگاه دو يا چند عامل ،برخي به مباشرت و بعضي به تسبيب در وقوع جنايتي ،تأثير داشته باشند ،عاملي
كه جنايت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنايت مستند به تمام عوامل باشد بهطور مساوي ضامن ميباشند مگر
در صورتي كه .تأثير رفتار مرتكبان متفاوت باشد كه در اين صورت هريك به ميزان تأثير رفتارشان مسؤول هستند
.مباشر در جنايت بياختيار ،جاهل ،صغير غيرمميز يا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب ،ضامن است
ماده  -٥٢٧هرگاه دو نفر بر اثر برخورد بيواسطه با يكديگر كشته شوند يا آسيب ببينند ،چنانچه ميزان تأثير آنها در
برخورد ،مساوي باشد در مورد جنايت شبهعمدي نصف ديه هر كدام از مال ديگري و در مورد خطاي محض نصف
ديه هر كدام بهوسيله عاقله ديگري پرداخت ميشود و اگر تنها يكي از آنها كشته شود يا آسيب ببيند ،حسب مورد عاقله
.يا خود مرتكب ،نصف ديه را بايد به مجنيعليه يا اولياي دم او بپردازند
ماده  -٥٢٨هرگاه در اثر برخورد دو وسيله نقليه زميني ،آبي يا هوايي ،راننده يا سرنشينان آنها كشته شوند يا آسيب
ببينند درصورت انتساب برخورد به هر دو راننده ،هريك مسؤول نصف ديه راننده مقابل و سرنشينان هر دو وسيله
نقليه است و چنانچه سه وسيله نقليه با هم برخورد كنند هريك از رانندگان مسؤول يك سوم ديه رانندههاي مقابل و
سرنشينان هر سه وسيله نقليه ميباشد و به همين صورت در وسايل نقليه بيشتر ،محاسبه ميشود و هرگاه يكي از
.طرفين مقصر باشد بهگونهاي كه برخورد به او مستند شود ،فقط او ضامن است
ماده  -٥٢٩در كليه مواردي كه تقصير موجب ضمان مدني يا كيفري است ،دادگاه موظف است استناد نتيجه حاصله به
.تقصير مرتكب را احراز نمايد
ماده  -٥٣١هرگاه برخورد بين دو يا چند نفر يا وسيله نقليه بر اثر عوامل قهري مانند سيل و طوفان بهوجود آيد ،ضمان
.منتفي است
ماده  -٥٣١در موارد برخورد هرگاه حادثه به يكي از طرفين مستند باشد مثل اينكه حركت يكي از طرفين بهقدري
.ضعيف باشد كه اثري بر آن مترتب نگردد ،تنها درباره طرفي كه حادثه مستند به او است ،ضمان ثابت است
ماده  -٥٣٢در برخورد دو وسيله نقليه هرگاه رفتار هر دو يا يكي از آنها مشمول تعريف جنايات عمدي گردد حسب
.مورد به قصاص يا ديه حكم ميشود
ماده  -٥٣٣هرگاه دو يا چند نفر بهنحو شركت سبب وقوع جنايت يا خسارتي بر ديگري گردند بهطوري كه آن جنايت يا
.خسارت به هر دو يا همگي مستند باشد ،بهطور مساوي ضامن ميباشند
ماده  -٥٣٤هرگاه بر اثر ايجاد مانع يا سببي دو يا چند نفر يا وسيله نقليه با هم برخورد كنند و بهعلت برخورد آسيب
.ببينند و يا كشته شوند ،مسبب ضامن است
ماده  -٥٣٥هرگاه دو يا چند نفر با انجام عمل غيرمجاز در وقوع جنايتي بهنحو سبب و بهصورت طولي دخالت داشته
باشند كسي كه تأثير كار او در وقوع جنايت قبل از تأثير سبب يا اسباب ديگر باشد ،ضامن است مانند آنكه يكي از آنان
گودالي حفر كند و ديگري سنگي در كنار آن قرار دهد و عابري به سبب برخورد با سنگ به گودال بيفتد كه در اين
صورت ،كسي كه سنگ را گذاشته ،ضامن است مگر آنكه همه قصد ارتكاب جنايت را داشته باشند كه در اين صورت
.شركت در جرم محسوب ميشود

ماده  -٥٣٦هرگاه در مورد ماده( )٥٣٥اين قانون عمل يكي از دو نفر غيرمجاز و عمل ديگري مجاز باشد مانند آنكه
شخصي وسيله يا چيزي را در كنار معبر عمومي كه مجاز است ،قرار دهد و ديگري كنار آن چاهي حفر كند كه مجاز
نيست ،شخصي كه عملش غيرمجاز بوده ،ضامن است .اگر عمل شخصي پس از عمل نفر اول و با توجه به اينكه ايجاد
.آن سبب در كنار سبب اول موجب صدمه زدن به ديگران ميشود انجام گرفته باشد ،نفر دوم ضامن است
ماده  -٥٣٧در كليه موارد مذكور در اين فصل هرگاه جنايت منحصرا ً مستند به عمد و يا تقصير مجنيعليه باشد ضمان
ثابت نيست .در مواردي كه اصل جنايت مستند به عمد يا تقصير مرتكب باشد لكن سرايت آن مستند به عمد يا تقصير
.مجنيعليه باشد مرتكب نسبت به مورد سرايت ضامن نيست
فصل هفتم ـ تداخل و تعدد ديات
ماده  -٥٣٨در تعدد جنايات ،اصل بر تعدد ديات و عدم تداخل آنها است مگر مواردي كه در اين قانون خالف آن مقرر
.شده است
ماده  -٥٣٩هرگاه مجنيعليه در اثر سرايت صدمه يا صدمات غيرعمدي فوت نمايد يا عضوي از اعضاي او قطع شود
:يا آسيب بزرگتري ببيند بهترتيب ذيل ديه تعيين ميشود
.الف  -درصورتي كه صدمه وارده يكي باشد ،تنها ديه نفس يا عضو يا آسيب بزرگتر ثابت ميشود
ب  -در صورت تعدد صدمات چنانچه مرگ يا قطع عضو يا آسيب بيشتر ،در اثر سرايت تمام صدمات باشد ،تنها ديه
نفس يا عضو يا آسيب بزرگتر ثابت ميشود و اگر مرگ يا قطع عضو يا آسيب بزرگتر در اثر سرايت برخي از
صدمات باشد ،ديه صدمات مسري در ديه نفس يا عضو يا آسيب بزرگتر تداخل ميكند و ديه صدمات غيرمسري،
.جداگانه محاسبه و مورد حكم واقع ميشود
ماده  -٥٤١هرگاه صدمه وارده عمدي باشد و نوعا ً كشنده يا موجب قطع عضو يا آسيب بيشتر نباشد لكن اتفاقا ً سرايت
كند ،عالوه بر حق قصاص يا ديه ،نسبت به جنايت عمدي كمتر ،حسب مورد ديه جنايت بيشتر نيز بايد پرداخت شود
مانند اينكه شخصي عمدا ً انگشت ديگري را قطع كند و اتفاقا ً اين قطع سرايت كند و موجب فوت مجنيعليه يا قطع دست
.او گردد ،عالوه بر حق قصاص يا ديه انگشت ،حسب مورد ديه نفس يا ديه دست مجنيعليه نيز بايد پرداخت شود
ماده  -٥٤١هرگاه در اثر يك ضربه يا هر رفتار ديگر ،آسيبهاي متعدد در اعضاي بدن بهوجود آيد چنانچه هريك از
آنها در اعضاي مختلف باشد يا همه در يك عضو بوده ولي نوع هر آسيبي غير از نوع ديگري باشد و يا از يك نوع
.بوده ولكن در دو يا چند محل جداگانه از يك عضو باشد ،هر آسيب ديه جداگانه دارد
.ماده  -٥٤٢هرگاه در اثر رفتارهاي متعدد ،آسيبهاي متعدد ايجاد شود هر آسيبي ديه جداگانه دارد
ماده  -٥٤٣درصورت وجود مجموع شرايط چهارگانه ذيل ،ديه آسيبهاي متعدد تداخل ميكند و تنها ديه يك آسيب ثابت
:ميشود
.الف -همه آسيبهاي ايجاد شده مانند شكستگيهاي متعدد يا جراحات متعدد از يك نوع باشد
.ب -همه آسيبها در يك عضو باشد
ً
.پ -آسيبها متصل به هم يا بهگونهاي نزديك به هم باشد كه عرفا يك آسيب محسوب شود
.ت -مجموع آسيبها با يك رفتار مرتكب بهوجود آيد
هرگاه در اثر يك يا چند رفتار ،منافع متعدد زائل يا ناقص شود مانند اينكه در اثر ضربه به سر ،بينايي- ،ماده ٥٤٤
.شنوايي و عقل كسي از بين برود يا كم شود ،هريك ديه جداگانه دارد
ماده  -٥٤٥هرگاه منفعتي قائم به عضوي باشد در جنايت بر آن عضو كه منجر به زوال يا اختالل منفعت گردد تنها ديه
بيشتر ثابت ميشود ولي اگر منفعت قائم به آن عضو نبوده و ميان از بين رفتن عضو و زوال منفعت مالزمه نباشد،
اگرچه وجود آن عضو در تقويت و تسهيل منفعت مؤثر باشد ،مانند الله گوش و بيني كه در تقويت شنوايي و بويايي
.مؤثرند و به سبب قطع الله گوش يا بيني ،شنوايي يا بويايي نيز زائل يا ناقص گردد ،هركدام ديه جداگانه دارد
ماده  -٥٤٦چنانچه به سبب ايراد ضربه يا جراحت ،صدمه بزرگتري بهوجود آيد مانند اينكه با شكستن سر ،عقل زائل
شود ،هرگاه آن جراحت علت و سبب زوال يا نقصان منفعت باشد اگر با يك ضربه يا جراحت واقع شده باشد ديه ضربه

يا جراحت در ديه بيشتر تداخل ميكند و تنها ديه زوال يا نقصان منفعت كه بيشتر است پرداخت ميشود و چنانچه
زوال منفعت يا نقصان آن با ضربه يا جراحت ديگري غير از ضربهاي كه جراحت را ايجاد كرده است ،واقع شده باشد
و يا ضربه يا جراحت وارده علت زوال يا نقصان منفعت بهگونهاي كه الزم و ملزوم يكديگرند ،نباشد و اتفاقا ً با آن
.ضربه و جراحت ،منفعت نيز زائل گردد يا نقصان يابد ،ضربه يا جراحت و منفعت ،هر كدام ديه جداگانه دارد
ماده  -٥٤٧هرگاه جراحت عميقي مانند منقّله و يا جائفه يكباره واقع شود ،تنها ديه همان جراحت عميق پرداخت ميشود
و اگر به تدريج واقع شود يعني ابتداء جراحت خفيفتر مانند موضحه و سپس جراحت شديدتر مانند منقّله ايجاد شود،
چنانچه به سبب سرايت جراحت اول باشد تنها ديه جراحت شديدتر پرداخت ميشود و درصورتي كه به سبب ضربه
.ديگري باشد ،خواه دو ضربه از يك نفر خواه از چند نفر باشد ،هريك از دو جراحت ،ديه جداگانه دارد
ماده  -٥٤٨در اعضاء و منافع ،مقدار ارش يك جنايت ،بيش از ديه مقدر براي آن عضو يا منفعت نيست و چنانچه
بهسبب آن جنايت ،منفعت يا عضو ديگري از بين رود يا عيبي در آنها ايجاد شود ،براي هر آسيب ديه جداگانهاي تعيين
.ميگردد
بخش دوم ـ مقادير ديه
فصل اول ـ ديه نفس
ماده  -٥٤٩موارد ديه كامل همان است كه در مقررات شرع تعيين شده است و ميزان آن در ابتداي هر سال توسط
.رئيس قوه قضائيه به تفصيل بر اساس نظر مقام رهبري تعيين و اعالم ميشود
.ماده  -٥٥١ديه قتل زن ،نصف ديه مرد است
ماده  -٥٥١ديه خنثاي ملحق به مرد ،ديه مرد و ديه خنثاي ملحق به زن ،ديه زن و ديه خنثاي مشكل ،نصف ديه مرد
.بهعالوه نصف ديه زن است
تبصره -درکليه جناياتي که مجنيعليه مرد نيست ،معادل تفاوت ديه تا سقف ديه مرد از صندوق تأمين خسارتهاي بدني
.پرداخت ميشود
ماده  -٥٥٢شخص متولد از زنا در صورتي كه هر دو يا يكي از طرفين زنا مسلمان باشند ،در احكام ديه مانند مسلمان
.است
ماده  -٥٥٣وارث ديه شخص متولد از زنا درصورتي كه فرزند و همسر نداشته باشد و زنا از هر دو طرف با رضايت
صورت گرفته باشد ،مقام رهبري است و چنانچه يكي از طرفين شبهه داشته يا اكراه شده باشد ،همان طرف يا اقوام او،
.وارث ديه ميباشند
ماده  -٥٥٤براساس نظر حكومتي مقام رهبري ،ديه جنايت بر اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي جمهوري
.اسالمي ايران به اندازه ديه مسلمان تعيين ميگردد
ماده  -٥٥٥هرگاه رفتار مرتكب و فوت مجنيعليه هر دو در ماههاي حرام «محرم ،رجب ،ذيالقعده وذيالحجه» يا در
محدوده حرم مكه ،واقع شود خواه جنايت عمدي خواه غيرعمدي باشد ،عالوه بر ديه نفس ،يكسوم ديه نيز افزوده
.ميگردد .ساير مكانها و زمانهاي مقدس و متبرك مشمول حكم تغليظ ديه نيست
تبصره ـ معيار شروع و پايان ماههاي حرام ،مغرب شرعي است مانند ماه رجب كه از مغرب شرعي آخرين روز ماه
.جماديالثاني ،شروع و با مغرب شرعي آخرين روز ماه رجب به پايان ميرسد
ماده  -٥٥٦در حكم تغليظ ديه فرقي ميان بالغ و غيربالغ ،زن و مرد و مسلمان و غيرمسلمان نيست .سقط جنين نيز پس
از پيدايش روح ،مشمول حكم تغليظ است .تغليظ ديه ،در مواردي كه عاقله يا بيتالمال پرداختكننده ديه باشد نيز
جاري است .در قتل عمدي كه بهعلت عدم امكان قصاص يا عدم جواز آن ديه پرداخت ميشود نيز اين حكم جاري
.است
.ماده  -٥٥٧تغليظ ديه مخصوص قتل نفس است و در جنايت بر اعضاء و منافع جاري نيست

فصل دوم ـ قواعد عمومي ديه اعضاء
ماده  -٥٥٨در جنايت غيرعمدي بر اعضاء و جنايت عمدي كه قصاص ندارد يا قصاص در آن ممكن نيست يا بر ديه،
.مصالحه شده و مقدار آن مشخص نشده است بهشرح مقرر در اين قانون ،ديه ثابت ميشود
هرگاه در اثر جنايت صدمهاي بر عضو يا منافع وارد آيد چنانچه براي آن جنايت در شرع ديه مقدر يا -ماده ٥٥٩
نسبت معيني از آن بهشرح مندرج در اين قانون مقرر شده باشد مقدار مقرر و چنانچه شرعا ً مقدار خاصي براي آن
.تعيين نشده ارش آن قابل مطالبه است
ماده  -٥٦١ديه زن و مرد در اعضاء و منافع تا كمتر از ثلث ديه كامل مرد يكسان است و چنانچه ثلث يا بيشتر شود
.ديه زن به نصف تقليل مييابد
ماده  -٥٦١هرگاه در اثر يك يا چند ضربه ،آسيبهاي متعددي بر يك يا چند عضو وارد شود ،مالك رسيدن ديه به ثلث،
.ديه هر آسيب بهطور جداگانه است مگر اينكه آسيبهاي وارده بر عضو ،عرفا ً يك آسيب و جنايت محسوب شود
ماده  -٥٦٢در موارد ارش فرقي ميان زن و مرد نيست لكن ميزان ارش جنايت وارده بر اعضاء و منافع زن نبايد بيش
.از ديه اعضاء و منافع او باشد ،اگرچه مساوي با ارش همان جنايت در مرد باشد
ماده  -٥٦٣از بين بردن هر يك از اعضاي فرد و هر دو عضو از اعضاي زوج ،ديه كامل و از بين بردن هريك از
اعضاي زوج ،نصف ديه كامل دارد .خواه عضو مزبور از اعضاي داخلي بدن باشد خواه از اعضاي ظاهري مگر
.اينكه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد
ماده  -٥٦٤فلج كردن عضو داراي ديه معين ،دو سوم ديه آن عضو و از بين بردن عضو فلج ،يك سوم ديه همان عضو
را دارد .در فلج كردن نسبي عضو كه درصدي از كارايي آن از بين ميرود ،با توجه به كارايي از دست رفته ،ارش
.تعيين ميگردد
ماده  -٥٦٥از بين بردن قسمتي از عضو يا منفعت داراي ديه مقدر به همان نسبت ديه دارد به اين ترتيب كه از بين
بردن نصف آن بهميزان نصف و از بين بردن يكسوم آن بهميزان يك سوم داراي ديه است مگر اينكه در قانون ترتيب
.ديگري مقرر شده باشد
.تبصره  -١در مواردي كه نسبت از بين رفته قابل تشخيص نباشد ،ارش تعيين ميشود
تبصره  -٢هرگاه جنايت ،عضو را در وضعيتي قرار دهد كه به تشخيص كارشناس ،مجنيعليه ناگزير از قطع آن باشد
.ديه قطع عضو ثابت ميشود
ماده  -٥٦٦ديه اعضائي كه با پيوند و امثال آن در محل عضو از بين رفته ،قرار گرفته است و مانند عضو اصلي
داراي حيات ميشوند بهميزان ديه عضو اصلي است و اگر داراي حيات گردد ولي از جهت ديگري معيوب شود ،ديه
.عضو معيوب را دارد .از بين بردن اعضاي مصنوعي ،تنها موجب ضمان مالي است
ماده  -٥٦٧در مواردي كه رفتار مرتكب نه موجب آسيب و عيبي در بدن گردد و نه اثري از خود در بدن برجاي
بگذارد ضمان منتفي است لكن در موارد عمدي در صورت عدم تصالح ،مرتكب به حبس يا شالق تعزيري درجه هفت
.محكوم ميشود
ماده  -٥٦٨درشكستگي عضوي كه داراي ديه مقدر است ،چنانچه پس از جنايت بهگونهاي اصالح شود كه هيچ عيب و
نقصي در آن باقي نماند ،چهار بيست و پنجم ديه آن عضو ثابت است و چنانچه با عيب و نقص اصالح شود يا براي آن
.عضو ديه مقدري نباشد ،ارش ثابت است مگر در مواردي كه در اين قانون خالف آن مقرر شده باشد
:ماده  -٥٦٩ديه شكستن ،ترك برداشتن و خرد شدن استخوان هر عضو داراي ديه مقدر به شرح زير است
الف -ديه شكستن استخوان هر عضو يك پنجم ديه آن عضو و اگر بدون عيب درمان شود چهارپنجم ديه شكستن آن
.است
ب -ديه خرد شدن استخوان هر عضو يك سوم ديه آن عضو و اگر بدون عيب درمان شود چهارپنجم ديه خرد شدن آن
.استخوان است
.پ -ديه ترك برداشتن استخوان هر عضو چهار پنجم ديه شكستن آن عضو است

ت -ديه جراحتي كه به استخوان نفوذ كند بدون آنكه موجب شكستگي آن گردد و نيز ديه موضحه آن ،يك چهارم ديه
.شكستگي آن عضو است
ماده  -٥٧١هرگاه يك استخوان از چند نقطه جداي از هم بشكند يا خرد شود يا ترك بخورد ،درصورتي كه عرفا ً
جنايتهاي متعدد محسوب گردد ،هريك ديه جداگانه دارد هرچند با يك ضربه بهوجود آيد و مجموع ديه جنايتهاي
.مزبور از ديه عضو هم بيشتر باشد
ماده  -٥٧١دررفتگي استخوان از مفصل ،درصورتي كه موجب شلل يا از كارافتادگي كامل عضو نگردد ،موجب ارش
و در غير اين صورت موجب دو سوم ديه همان عضو و درصورت درمان بدون عيب موجب چهارپنجم از دوسوم ديه
.آن عضو ميباشد
.ماده  -٥٧٢هرگاه در اثر جنايتي تكه كوچكي از استخوان از آن جدا شود ،ديه شكستگي ثابت است
.ماده  -٥٧٣هرگاه صدمه بر استخوان ،موجب نقص عضو يا صدمه ديگري گردد ،هر يك ديه جداگانهاي دارد
ماده  -٥٧٤هرگاه بر اثر يك يا چند ضربه ،عالوه بر دررفتگي مفصل ،استخوان نيز بشكند يا ترك بخورد ،دو جنايت
اگر بر اثر ضربهاي ،هم استخوان بشكند و هم جراحتي مانند .محسوب ميشود و هريك ديه يا ارش جداگانه دارد
.موضحه يا نافذه و يا جائفه در بدن ايجاد شود نيز اين حكم جاري است
.ماده  -٥٧٥پيوند خوردن عضو پس از جنايت تأثيري در ديه ندارد
فصل سوم  -ديه مقدر اعضاء
مبحث اول  -ديه مو
ماده  -٥٧٦كندن و يا از بين بردن تمام موي سر يا ريش مرد ،درصورتي كه ديگر نرويد ،ديه كامل دارد و اگر دوباره
برويد ،نسبت به موي سر ،ارش و نسبت به ريش يكسوم ديه كامل ثابت است .در اين حكم فرقي ميان موي كمپشت و
.پرپشت و كودك و بزرگسال نيست
ماده  -٥٧٧كندن و يا از بين بردن تمام موي سر زن ،درصورتي كه ديگر نرويد ،موجب ديه كامل زن و اگر دوباره
.برويد ،موجب مهرالمثل است .در اين حكم فرقي ميان موي كمپشت و پرپشت و كودك و بزرگسال نيست
.تبصره -اگر مهرالمثل بيش از ديه كامل زن باشد فقط به مقدار ديه كامل زن ،پرداخت ميشود
ماده  -٥٧٨چنانچه قسمتي از موي سر مرد يا زن يا ريش مرد طوري از بين برود كه ديگر نرويد ،بايد به نسبت ،ديه
پرداخت شود و اگر دوباره برويد ،در موي سر مرد ،ارش و در ريش به نسبت از يكسوم ديه كامل و در موي سر زن
.به همان نسبت از مهرالمثل ،بايد ديه پرداخت شود
ماده  -٥٧٩كندن موي سر زن يا مرد يا ريش مرد ،چنانچه با رضايت شخص يا در مواردي كه اذن شخص
.معتبرنيست ،با رضايت ولي او باشد يا به جهت ضرورتهاي پزشكي الزم باشد ،ديه يا ارش ندارد
ماده  -٥٨١تشخيص روييدن و نروييدن مو با كارشناس مورد وثوق است .چنانچه نظر كارشناس بر نروييدن باشد و
ديه پرداخت شود ،ولي پس از آن خالف نظر او ثابت گردد ،بايد مازاد بر ارش يا يكسوم ديه و يا مهرالمثل ،حسب
مورد به پرداختكننده ديه ،مسترد شود و اگر نظر كارشناس بر روييدن باشد و ارش يا يكسوم ديه و يا مهرالمثل،
.حسب مورد پرداخت شود ولي خالف نظر او ثابت گردد ،بايد مابهالتفاوت آن پرداخت شود
ماده  -٥٨١كندن و يا از بين بردن هر يك از ابروها ،اگر بدون رضايت شخص يا ولي او در مواردي كه اذن شخص
معتبر نيست و يا بدون ضرورت تجويزكننده باشد يكچهارم ديه كامل دارد و اگر دوباره برويد ،موجب ارش است و
اگر مقداري از آن برويد نسبت به مقداري كه روييده ،ارش و نسبت به مقداري كه نروييده ،ديه با احتساب مقدار
.مساحت ،تعيين ميشود
ماده  -٥٨٢اگر مقداري از موي سر ،ريش و ابرو پيش از جنايت از بين رفته باشد ،زائل كردن باقيمانده آنها ،حكم از
.بين بردن قسمتي از مو را دارد

ماده  -٥٨٣هرگاه با از بين بردن عضو يا پوست و مانند آن ،موي سر ،ريش يا ابرو از بين برود ،عالوه بر ديه مو يا
.ريش يا ابرو ،حسب مورد ديه يا ارش جنايت نيز پرداخت ميشود
ماده  -٥٨٤از بين بردن تمام يا قسمتي از موي پلك يا ساير موهاي بدن در صورت بروز عيب و نقص موجب ارش
است ،خواه برويد خواه نرويد و چنانچه با از بين بردن عضو يا كندن پوست و مانند آن باشد ،تنها ديه يا ارش محل مو
.پرداخت ميشود
ماده  -٥٨٥هرگاه موي سر مرد يا زن يا ريش مرد كه از بين رفته است با عيب و نقص برويد مانند آنكه رنگ يا
حالت طبيعي آن تغيير كند يا كمپشت برويد ،ارش ثابت است .مقدار ارش مزبور در مورد ريش بايد بيشتر از يكسوم
ديه كامل و در مورد موي سر مرد ،بيشتر از ارشي باشد كه درصورت رويش بدون عيب تعيين ميشود .در مورد
موي سر زن نيز عالوه بر ارش يا ثلث ديه يا مهرالمثل حسب مورد بايد ارش ديگري براي عيب حاصله پرداخت
.شود
ماده  -٥٨٦مالك مسؤوليت صدمه به مو ،از بين بردن آن است و شيوه از بين بردن مانند كندن يا سوزاندن ،تأثيري در
.حكم ندارد
مبحث دوم ـ ديه چشم
ماده  -٥٨٧درآوردن و يا از بين بردن دو چشم بينا ديه كامل و هريك از آنها نصف ديه دارد .چشمهايي كه بينايي دارند
در اين حكم يكسانند هرچند ميزان بينايي آنها متفاوت باشد يا از جهات ديگر مانند شبكوري و منحرف بودن با هم
.فرق داشته باشند
تبصره ـ هرگاه لكه دائمي موجود در چشم مانع بينايي قسمتي از چشم گردد ،درصورتي كه تعيين مقدار آن ممكن باشد
.به همان نسبت از ديه كسر و در غير اين صورت ،ارش پرداخت ميشود
ماده  -٥٨٨درآوردن و يا از بين بردن چشم بيناي كسي كه فقط يك چشم بينا دارد و چشم ديگرش نابيناي مادرزادي و
يا به علل غيرجنايي از بين رفته باشد موجب ديه كامل است لكن اگر چشم ديگرش را در اثر قصاص يا جنايتي كه
.استحقاق ديه آن را داشته است از دست داده باشد ديه چشم بينا ،نصف ديه كامل ميباشد
.ماده  -٥٨٩ديه درآوردن و يا از بين بردن هر چشمي كه بينايي ندارد يكششم ديه كامل است
ماده  -٥٩١ديه مجموع چهارپلك دوچشم ،ديه كامل ،ديه هريک از پلكهاي باال ،يکششم ديه کامل و ديه هر يک از
.پلكهاي پايين ،يکچهارم ديه کامل است
.تبصره  -هرگاه كسي چشم و پلك را يكجا از بين ببرد ،هريك ديه جداگانه دارد
ماده  -٥٩١شكافتن هريك از پلكهاي باال ،موجب يكششم ديه و شكافتن هريك از پلكهاي پايين ،موجب يكچهارم ديه
.است
مبحث سوم ـ ديه بيني
ماده  -٥٩٢قطع كردن و يا از بين بردن تمام بيني يا نرمهاي كه پايين استخوان بيني است ديه كامل دارد .از بين بردن
تمام نرمه با تمام يا مقداري از استخوان بيني درصورتي كه در يك دفعه باشد ،موجب ديه كامل است لكن اگر نرمه
بيني در يك دفعه و تمام يا مقداري از استخوان بيني در دفعه ديگر از بين برود ،براي نرمه ديه كامل و براي استخوان،
.ارش تعيين ميشود
ماده  -٥٩٣شكستن استخوان بيني درصورتي كه موجب فساد بيني و از بين رفتن آن شود ،ديه كامل دارد و چنانچه
بدون عيب و نقص اصالح شود موجب يكدهم ديه كامل و اگر با عيب و نقص بهبود پيدا كند ،موجب ارش است .در
.كج شدن بيني يا شكستن استخوان بيني كه منجر به فساد آن نشود ،ارش ثابت ميشود
.ماده  -٥٩٤از بين بردن هريك از پرههاي بيني يا پرده ميان دو سوراخ ،موجب يكسوم ديه كامل است
.ماده  -٥٩٥فلج كردن بيني ،موجب دوسوم ديه كامل و از بين بردن بيني فلج ،موجب يكسوم ديه كامل است
ماده  -٥٩٦سوراخ كردن هر دو طرف بيني و پرده فاصل ميان آن ،خواه با پارگي همراه باشد خواه نباشد ،درصورتي
كه باعث از بين رفتن بيني يا نوك آن نشود ،موجب يكسوم ديه كامل است و اگر بهبود يابد ،موجب يكپنجم ديه كامل

.است
ماده  -٥٩٧ديه سوراخ كردن يك طرف بيني درصورتي كه بهبود نيابد يكنهم ديه كامل و درصورتي كه بهبود يابد،
يكبيستم ديه كامل است و ديه سوراخ كردن يكطرف بيني با پرده وسط آن درصورتي كه بهبود نيابد دونهم ديه كامل و
.درصورتي كه بهبود يابد ،يكپانزدهم ديه كامل است
ماده  -٥٩٨ديه پاره كردن بيني درصورتي كه سبب از بين رفتن بيني يا نوك آن نشود ،يكسوم ديه كامل و اگر بهبود
.يابد يكدهم ديه كامل است
.ماده  -٥٩٩ديه از بين بردن نوك بيني كه محل چكيدن خون است ،نصف ديه كامل ميباشد
مبحث چهارم ـ ديه الله گوش
.ماده  -٦١١از بين بردن دو الله گوش ،ديه كامل و از بين بردن هريك از آنها نصف ديه كامل دارد
.تبصره ـ از بين بردن نرمه هر گوش ،موجب يكششم ديه كامل است
ماده  -٦١١پاره كردن الله يك گوش ،موجب يكششم ديه كامل و پاره كردن نرمه يك گوش ،موجب يكنهم ديه كامل
.است و در هر دو مورد در صورت بهبودي كامل ،ارش ثابت است
.ماده  -٦١٢فلج كردن الله هر گوش ،دوسوم ديه آن و بريدن الله گوش فلجشده ،يكسوم ديه آن را دارد
ماده  -٦١٣هرگاه الله گوش بهنحوي قطع شود كه استخوان زير آن ظاهر گردد عالوه بر ديه الله گوش ،ديه موضحه
.نيز بايد پرداخت شود
ماده  -٦١٤گوش شنوا و ناشنوا يا معيوبي كه الله آن سالم و داراي حس و حيات كامل باشد در احكام اين فصل يكسان
.هستند
ماده  -٦١٥پاره كردن پرده گوش ،موجب ارش است و اگر در اثر آن حس شنوايي نيز از بين برود يا نقصان پيدا كند،
.ديه آن نيز بايد پرداخت شود
ماده  -٦١٦هرگاه آسيب رساندن به گوش به حس شنوايي سرايت كند يا موجب سرايت به استخوان و شكستگي آن شود
.هر كدام ديه جداگانهاي دارد
مبحث پنجم ـ ديه لب
ماده  -٦١٧از بين بردن دو لب ،ديه كامل و هريك ،نصف ديه كامل دارد و ديه از بين بردن مقداري از لب به نسبت
.تمام لب محاسبه ميشود
تبصره -حدود لب باال از نظر عرض ،مقداري است كه لثه را ميپوشاند و به دو روزنه و ديواره بيني متصل و طول
آن همان طول دهان است و حدود لب پايين از نظر عرض ،مقداري است كه لثه را ميپوشاند و طول آن همان طول
.دهان است .حاشيه گونهها جزء لبها محسوب نميشود
ماده  -٦١٨جنايتي كه باعث جمع شدن يك يا دو لب و يا قسمتي از آن گردد موجب ارش است خواه موجب نمايان شدن
.دندانها بشود خواه نشود
ماده  -٦١٩جنايتي كه موجب سست و فلج شدن هريك از لبها گردد بهگونهاي كه با خنده و مانند آن از دندانها كنار
.نرود ،موجب دوسوم ديه يك لب و از بين بردن هريك از لبهاي سست و فلج شده موجب يكسوم ديه آن است
ماده  -٦١١شكافتن هر دو لب بهنحوي كه باعث نمايان شدن دندانها شود ،يكسوم ديه كامل و در صورت بهبودي
بدون عيب ،يكپنجم ديه كامل دارد .شكافتن يك لب موجب يكششم ديه كامل و درصورت بهبودي بدون عيب ،موجب
.يكدهم ديه كامل است
تبصره ـ جراحات وارده بر لب هرگاه باعث نمايان شدن دندانها نگردد در صورتي كه از مصاديق حارصه ،داميه و
.متالحمه باشد ،حكم جراحات مذكور را دارد

مبحث ششم ـ ديه زبان
ماده  -٦١١قطع و يا از بين بردن تمام زبان گويا موجب ديه كامل است و ديه از بين بردن قسمتي از آن به نسبت
.گويايي از بين رفته است كه با تقسيم تمام ديه به حروف محاسبه ميشود
تبصره  -١ديه از بين بردن اداي هر حرف با توجه به حروف زبان تكلم مجنيعليه تعيين ميشود مانند اينكه از بين
.بردن قدرت اداي يك حرف شخص فارسيزبان ،يكسيودوم ديه كامل است
تبصره  -٢شخصي كه داراي لكنت زبان است و يا به كندي يا تندي سخن ميگويد يا برخي از حروف را نميتواند تلفظ
.كند ،گويا محسوب ميشود
ماده  -٦١٢قطع و از بين بردن تمام زبان الل موجب يكسوم ديه كامل است و از بين بردن مقداري از آن ،موجب
.همان مقدار ديه به نسبت مساحت تمام زبان است
تبصره -الل اعم از مادرزادي و عارضي است لكن كسي كه به واسطه عارضهاي بهطور موقت قادر به سخن گفتن
.نيست ،گويا محسوب ميشود
ماده  -٦١٣هرگاه شخصي مقداري از زبان كسي را قطع كند و موجب از بين رفتن قدرت اداي تعدادي از حروف
گردد و شخص ديگري مقداري ديگر از زبان او را قطع كند و موجب از بين رفتن قدرت اداي تعداد ديگري از
.حروف شود هر شخص به نسبت تعداد حروفي كه قدرت اداي آنها را از بين برده است ،ضامن ميباشد
ماده  -٦١٤قطع و از بين بردن تمام زبان كودكي كه زمان سخن گفتن او
.فرا نرسيده ،موجب ديه كامل است لكن اگر بعدا ً معلوم شود كه الل بوده است ،مازاد بر يكسوم ديه مسترد ميشود
ماده  -٦١٥هرگاه قسمتي از زبان كودكي كه زمان سخن گفتن او فرا نرسيده است ،قطع شود بهميزان نسبت مساحت
قطع شده ،ديه پرداخت ميشود لكن اگر بعدا ً معلوم شود كه كودك الل بوده است ،دوسوم آن مسترد ميگردد و چنانچه
معلوم شود كه گويا بوده است ،درصورتي كه ديه حروف از بين رفته از ديه نسبت گويايي از بين رفته بيشتر باشد،
.مابهالتفاوت آن بايد پرداخت شود
مبحث هفتم ـ ديه دندان
:ماده  -٦١٦از بين بردن تمام دندانهاي دائم بيستوهشتگانه ديه كامل دارد كه بهترتيب زير توزيع ميشود
الف -دندانهاي جلو كه عبارتند از :پيش ،چهارتايي و نيش كه از هر كدام دو عدد در باال و دو عدد در پايين ميرويد
.و جمعا ً دوازده عدد است ،هر كدام يكبيستم ديه كامل دارد
ب -دندانهاي عقب كه در چهار سمت پاياني از باال و پايين در هر كدام يك ضاحك و سه ضرس قرار دارد و جمعا ً
.شانزده عدد است ،هر كدام يكچهلم ديه كامل دارد
ماده  -٦١٧دندانهاي اضافي به هر نام كه باشد و به هر نحو كه روييده باشد اگر در كندن آنها نقصي حاصل شود،
.ارش ثابت ميگردد و اگر هيچگونه نقصي حاصل نشود ارش نيز ندارد
تبصره  -١هرگاه در كندن دندان زائد نقصي حاصل نشود لكن جراحتي بهوجود آيد ،براي جراحت مزبور ،ارش ثابت
.است
تبصره  -٢هرگاه در مورد اينكه دندان كندهشده اصلي است يا زائد ،ترديد وجود داشته باشد و با رجوع به كارشناس،
.زائد يا اصلي بودن آن مشخص نشود ،اقلاالمرين از ديه دندان اصلي و ارش دندان زائد پرداخت ميشود
ماده  -٦١٨هرگاه دندانهاي اصلي دائمي از بيستوهشت عدد كمتر باشد به همان نسبت از ديه كامل كاهش مييابد
.خواه خلقتا ً كمتر باشد يا در اثر عارضهاي كم شده باشد
ماده  -٦١٩در ميزان ديه تفاوتي ميان دندانهايي كه رنگهاي گوناگون دارند ،وجود ندارد و اگر دنداني در اثر جنايت،
.سياه شود و نيفتد ديه آن دوسوم ديه همان دندان است و ديه دنداني كه قبالً سياه شده است ،يكسوم ديه همان دندان است
تبصره ـ در تغيير رنگ دندان ،بدون آنكه سياه شود يا منفعت آن از بين برود ،ارش ثابت است و اگر پس از آن
.شخصي دندان مزبور را بكند ،بايد ديه كامل همان دندان را بدهد
ماده  -٦٢١ايجاد ترك يا لق كردن دندان هرگاه در حكم از بين بردن آن باشد ،موجب ديه همان دندان و در غير اين
.صورت موجب ارش است

ماده  -٦٢١كندن دندان لق يا تركخورده كه منفعت آن باقي است ،موجب ديه همان دندان و در غير اين صورت موجب
.ارش است
ماده  -٦٢٢شکستن آن مقدار از دندان که نمايان است با بقاي ريشه ،ديه همان دندان را دارد و اگر كسي بعد از
شکستن مقدار مزبور ريشه را بکند ،خواه مرتكب کسي باشد که مقدار نمايان دندان را شکسته است يا ديگري ،ارش
.تعيين ميشود
.تبصره  -١شکستن مقداري از قسمت نمايان دندان به همان نسبت ديه دارد
تبصره  -٢هرگاه قسمتي از دندان کنده شده در اثر جنايت يا عارضهاي قبالً از بين رفته باشد به همان نسبت از ديه
.دندان كاهش مييابد
ماده  -٦٢٣در کندن دندان شيري يكصدم ديه كامل ثابت است مگر اينكه کندن آن موجب گردد دندان دائمي نرويد كه
.در اين صورت بايد ديه کامل دندان دائمي پرداخت شود
.تبصره -شكستن ،معيوب كردن و شكافتن دندان شيري موجب ارش است
ماده  -٦٢٤با كنده شدن دندان دائمي ديه همان دندان ثابت ميشود ،اگرچه دوباره در محل آن ،دندان ديگري برويد و
.مانند سابق شود و چنانچه شخصي دندان روييده شده را دوباره بکند ،بايد ديه کامل همان دندان را بپردازد
ماده  -٦٢٥هرگاه به جاي دندان كنده شده دندان ديگري يا همان دندان قرار گيرد و مانند دندان اصلي داراي حس و
.حيات شود ،کندن آن ،ديه همان دندان را دارد لکن اگر داراي حس و حيات نباشد ،کندن آن موجب ضمان مالي است
مبحث هشتم ـ ديه گردن
ماده  -٦٢٦کج شدن و خميدگي گردن در اثر شكستگي در صورت عدم بهبودي و باقي ماندن اين حالت موجب ديه
.کامل و در صورت بهبودي و زوال حالت خميدگي و كج شدگي موجب ارش است
.ماده  -٦٢٧شکستگي گردن بدون کج شدن و خميدگي آن موجب ارش است
ماده  -٦٢٨جنايت بر گردن كه مانع فرو بردن يا جويدن غذا و يا نقص آن و يا مانع حركت گردن شود موجب ارش
.است
مبحث نهم ـ ديه فک
ماده  -٦٢٩قطع كردن و يا از بين بردن دو استخوان چپ و راست فک که محل رويش دندانهاي پايين است ،ديه
.کامل ،هر کدام از آنها نصف ديه کامل و مقداري از آنها به همان نسبت ديه دارد
ماده  -٦٣١ديه فک ،مستقل از ديه دندان و ساير اعضاء است و اگر با فک ،دندان يا غير آن از بين برود يا آسيب ببيند
.هر کدام ديه يا ارش جداگانه دارد
ماده  -٦٣١جنايتي كه موجب كندي حركت فك شود ،ارش دارد و چنانچه مانع جويدن يا موجب نقص آن شود ،ارش آن
.نيز افزوده ميشود
.ماده  -٦٣٢از بين بردن تمام يا قسمتي از فك باال ،موجب ارش است
ماده  -٦٣٣شكستگي استخوان فك پايين مشمول حكم شكستگي استخوان و شكستگي استخوان فك باال مشمول حكم
.شكستگي استخوانهاي سر و صورت است
.ماده  -٦٣٤فلج كردن فك پايين ،دوسوم ديه كامل و قطع فك فلج ،يكسوم ديه كامل دارد
مبحث دهم ـ ديه دست و پا
ماده  -٦٣٥قطع كردن و يا از بين بردن هريك از دستها از مفصل مچ بهشرط آنكه داراي انگشتان كامل باشد ،موجب
.نصف ديه كامل است خواه مجنيعليه داراي دو دست و خواه به هر علت داراي يك دست باشد

.ماده  -٦٣٦قطع تمام انگشتان يك دست از انتهاي انگشتان يا تا مچ ،موجب نصف ديه كامل است
.ماده  -٦٣٧قطع كردن و يا از بين بردن كف دستي كه به هر علت داراي انگشت نميباشد ،موجب ارش است
تبصره ـ در قطع كردن و يا از بين بردن كف دستي كه كمتر از پنج انگشت دارد ،عالوه بر ديه آن انگشتان ،نسبتي از
ارش كف دست نيز ثابت است ،بدين ترتيب كه اگر مچ دست داراي يك انگشت باشد ،عالوه بر ديه يك انگشت،
چهارپنجم ارش كف دست و اگر داراي دو انگشت باشد ،عالوه بر ديه دو انگشت ،سهپنجم ارش كف دست و اگر
داراي سه انگشت باشد ،عالوه بر ديه سه انگشت ،دوپنجم ارش كف دست و اگر داراي چهار انگشت باشد ،عالوه بر
.ديه چهار انگشت ،يكپنجم ارش كف دست نيز پرداخت ميشود
ماده  -٦٣٨قطع دست داراي ساعد از آرنج ،خواه داراي كف باشد خواه نباشد نصف ديه كامل دارد و قطع دست داراي
.بازو از شانه ،خواه داراي آرنج باشد خواه نباشد ،نصف ديه كامل دارد
ماده  -٦٣٩دستي كه داراي انگشتان است اگر باالتر از مفصل مچ و نيز دستي كه داراي ساعد است اگر باالتر از
.آرنج قطع گردد عالوه بر نصف ديه كامل ،موجب ارش مقدار زائدي كه قطع شده نيز ميباشد
ماده  -٦٤١قطع دست اصلي كسي كه از مچ يا آرنج يا شانه داراي دو دست است ،موجب نصف ديه كامل و قطع دست
.زائد موجب ارش است .تشخيص دست اصلي و زائد برعهده كارشناس مورد وثوق است
.ماده  -٦٤١ديه هريك از انگشتان اصلي دست ،يكدهم ديه كامل است
ماده  -٦٤٢بريدن يا از بين بردن هر بند انگشت غير شست ،موجب يكسوم ديه آن انگشت و هر بند انگشت شست،
.موجب نصف ديه شست است
ماده  -٦٤٣ديه انگشت زائد ،يكسوم ديه انگشت اصلي و ديه بندهاي انگشت زائد ،يكسوم ديه همان بند اصلي و ديه
.بند زائد انگشت اصلي يكسوم ديه بند اصلي همان انگشت است
.تبصره ـ درصورتي كه بند انگشت نقصان داشته باشد به همان ميزان از مقدار ديه آن كاسته ميشود
ماده  -٦٤٤ديه فلج كردن هر دست دوسوم ديه دست ،ديه فلج كردن هر انگشت دوسوم ديه همان انگشت ،ديه قطع
.دست فلج يكسوم ديه دست و ديه قطع انگشت فلج يكسوم ديه همان انگشت است
ماده  -٦٤٥ديه از بين بردن ناخن بهطوري كه ديگر نرويد يا فاسد و معيوب برويد ،يكدرصد ديه كامل و اگر بدون
.عيب برويد ،نيمدرصد ديه كامل ميباشد
.ماده  -٦٤٦احكام مذكور در ديه دست و انگشتان آن ،در پا و انگشتان آن نيز جاري است
مبحث يازدهم ـ ديه ستون فقرات ،نخاع و نشيمنگاه
:ديه شكستن ستون فقرات بهترتيب ذيل است -ماده ٦٤٧
الف -شكستن ستون فقرات درصورتي كه اصالً درمان نشود و يا بعد از عالج بهصورت خميده درآيد ،موجب ديه كامل
.است
ب -شكستن ستون فقرات كه بيعيب درمان شود ولي موجب از بين رفتن يكي از منافع گردد مانند اينكه مجنيعليه
.توان راه رفتن يا نشستن نداشته باشد و يا توان جنسي يا كنترل ادرار وي از بين برود ،موجب ديه كامل است
پ -شكستن ستون فقرات كه درمان نشود و موجب عوارضي از قبيل موارد مندرج در بند(ب) شود ،عالوهبر ديه كامل
.شكستگي ستون فقرات ،موجب ديه يا ارش هريك از عوارض حاصله نيز است
.ت -شكستن ستون فقرات كه بدون عيب درمان شود ،موجب يكدهم ديه كامل است
ث -شكستن ستون فقرات كه موجب فلج و بيحس شدن پاها گردد عالوه بر ديه ستون فقرات ،موجب دوسوم ديه براي
.فلج دو پا نيز است
تبصره  -١مراد از شكستن ستون فقرات ،شكستن يك يا چند مهره از مهرههاي ستون فقرات بهجز مهرههاي گردن و
.استخوان دنبالچه ميباشد
تبصره  -٢جنايتي كه سبب خميدگي پشت شود بدون آنكه موجب شكستن ستون فقرات گردد درصورتي كه خميدگي
.درمان نشود ،موجب ديه كامل و درصورتي كه بدون عيب درمان شود ،ديه آن يكدهم ديه كامل است

.ماده  -٦٤٨قطع نخاع ديه كامل و قطع جزئي از آن به نسبت مساحت عرض ،ديه دارد
ماده  -٦٤٩هرگاه قطع نخاع موجب عيب عضو ديگر شود ،حسب مورد ديه يا ارش آن عضو بر ديه نخاع افزوده
.ميشود
ماده  -٦٥١از بين بردن دو كپل بهنحوي كه به استخوان برسد ،ديه كامل و هر كدام از آنها ،نصف ديه كامل و قسمتي
.از آن ،به همان نسبت ديه دارد
ماده  -٦٥١شكستن استخوان دنبالچه ،موجب ارش است مگر آنكه جنايت مزبور باعث شود مجنيعليه قادر به ضبط
مدفوع نباشد كه در اين صورت ديه كامل دارد و اگر قادر به ضبط مدفوع باشد ولي قادر به ضبط باد نباشد ،ارش آن
.نيز پرداخت ميشود
ماده  -٦٥٢هرگاه صدمهاي كه به حد فاصل بيضهها و مقعد وارد شده است موجب عدم ضبط ادرار يا مدفوع يا هردو
.گردد ،يك ديه كامل دارد
مبحث دوازدهم ـ ديه دنده و ترقوه
ماده  -٦٥٣ديه شكستن هريك از دندههاي محيط به قلب كه از آن حفاظت ميكند ،يكچهلم ديه كامل و ديه شكستن هريك
.از دندههاي ديگر ،يكصدم ديه كامل ميباشد
.تبصره  -كندن دنده موجب ارش است
ماده  -٦٥٤ديه موضحه هريك از دندهها ،يكچهارم ديه شكستن آن ،ديه ترك خوردن هريك از دندههاي محيط به قلب،
يكهشتادم ديه كامل ،و ديه دررفتگي آن ،هفتونيم هزارم ديه كامل است .ديه ترك خوردن هريك از دندههاي ديگر
.هفتهزارم ديه كامل و ديه دررفتگي آنها پنجهزارم ديه كامل است
.ماده  -٦٥٥قطع و از بين بردن دو استخوان ترقوه ،موجب ديه كامل و هر كدام از آنها ،موجب نصف ديه كامل است
ماده  -٦٥٦شكستن هريك از استخوانهاي ترقوه درصورتي كه بدون عيب درمان شود ،موجب چهار درصد ديه كامل
.و در صورتي كه درمان نشود و يا با عيب درمان شود ،موجب نصف ديه كامل است
ماده  -٦٥٧ديه ترك خوردن هريك از استخوانهاي ترقوه ،سيودو هزارم ،ديه موضحه آن ،بيست و پنجهزارم ،ديه
.دررفتگي آن ،بيستهزارم و ديه سوراخ شدن آن ،دههزارم ديه كامل است
مبحث سيزدهم ـ ديه ازاله بكارت و افضاء
ماده  -٦٥٨هرگاه ازاله بكارت غيرهمسر با مقاربت يا به هر وسيله ديگري و بدون رضايت صورت گرفته باشد
.موجب ضمان مهرالمثل است
.تبصره  -١هرگاه ازاله بكارت با مقاربت و با رضايت انجام گرفته باشد چيزي ثابت نيست
مكرهي كه رضايت واقعي به زنا نداشته در حكم عدم رضايت است
.تبصره  -٢رضايت دختر نابالغ يا مجنون يا َ
ماده  -٦٥٩هرگاه به همراه ازاله بكارت جنايت ديگري نيز بهوجود آيد مانند آنكه مثانه آسيب ديده و شخص نتواند
.ادرار خود را ضبط كند ،جنايت مزبور حسب مورد ديه يا ارش جداگانه دارد
:ماده  -٦٦١افضاي همسر به ترتيب ذيل موجب ضمان است
.الف -هرگاه همسر ،بالغ و افضاء به سببي غير از مقاربت باشد ،ديه كامل زن بايد پرداخت شود
ب -هرگاه همسر ،نابالغ و افضاء به سبب مقاربت جنسي باشد عالوه بر تمام مهر و ديه كامل زن ،نفقه نيز تا زمان
.وفات يكي از زوجين بر عهده زوج است هر چند او را طالق داده باشد
.تبصره  -افضاء عبارت از يكي شدن دو مجراي بول و حيض يا حيض و غائط است

مبحث چهاردهم  -ديه اندام تناسلي و بيضه
ماده  -٦٦١قطع و از بين بردن اندام تناسلي مرد تا ختنهگاه و يا بيشتر از آن ،موجب ديه كامل است و در كمتر از
.ختنهگاه به نسبت ختنهگاه محاسبه و به همان نسبت ديه پرداخت ميشود
تبصره  -١در اين حكم تفاوتي بين اندام كودك ،جوان ،پير ،عقيم و شخصي كه داراي بيضه سالم يا معيوب يا فاقد بيضه
.است ،وجود ندارد
تبصره  -٢هرگاه با يك ضربه تا ختنهگاه از بين برود و سپس مرتكب يا شخص ديگري باقيمانده يا قسمتي ديگر از
.اندام تناسلي را از بين ببرد ،نسبت به ختنهگاه ،ديه كامل و در مقدار بيشتر ،ارش ثابت است
تبصره  -٣هرگاه قسمتي از ختنهگاه را شخصي و قسمت ديگر از ختنهگاه را شخص ديگري قطع كند ،هريك به نسبت
مساحتي كه از ختنهگاه قطع كردهاند ،ضامن ميباشند و چنانچه شخصي قسمتي از ختنهگاه را قطع كند و ديگري
باقيمانده ختنهگاه را به انضمام تمام يا قسمتي از اندام تناسلي قطع كند ،نسبت به جنايت اول ،ديه به مقدار مساحت قطع
.شده از ختنهگاه و نسبت به جنايت دوم ،ارش مقدار قطع شده از اندام تناسلي ثابت است
ماده  -٦٦٢قطع اندام تناسلي فلج ،موجب يكسوم ديه كامل و فلج كردن اندام سالم موجب دوسوم ديه كامل است لكن در
.قطع اندام عنّين ثلث ديه كامل ثابت است
.تبصره ـ قطع قسمتي از اندام فلج به نسبت تمام اندام تناسلي ،خواه قسمت مقطوع ختنهگاه باشد خواه غير آن ديه دارد
ماده  -٦٦٣قطع و از بين بردن هر يك از دو طرف اندام تناسلي زن ،موجب نصف ديه كامل زن است و قطع و از بين
بردن بخشي از آن ،به همان نسبت ديه دارد .در اين حكم فرقي ميان باكره و غيرباكره ،خردسال و بزرگسال سالم و
.معيوب از قبيل رتقاء و قرناء نيست
:ماده  -٦٦٤افضاي غيرهمسر ،بهترتيب ذيل موجب ضمان است
مكره بوده و افضاء به سبب مقاربت باشد ،عالوه بر مهرالمثل و ديه كامل زن،
الف -هرگاه افضاءشده نابالغ يا َ
درصورت ازاله بكارت ،ارشالبكاره نيز ثابت خواهد بود و اگر افضاء به غيرمقاربت باشد ،ديه كامل زن و درصورت
.ازاله بكارت ،مهرالمثل نيز ثابت است
ب -هرگاه افضاء با رضايت زن بالغ و از طريق مقاربت انجام گرفته باشد ،تنها پرداخت ديه كامل زن ثابت خواهد
.بود
پ -افضاي ناشي از وطي به شبهه عالوه بر مهرالمثل و ديه ،درصورت ازاله بكارت ،موجب ارشالبكاره نيز
.ميباشد
.ماده  -٦٦٥قطع دو بيضه يكباره ديه كامل و قطع بيضه چپ ،دو ثلث ديه و قطع بيضه راست ،ثلث ديه دارد
.تبصره  -فرقي در حكم مذكور بين جوان و پير و كودك و بزرگ و عنين و سالم و مانند آن نيست
ماده  -٦٦٦ديه ورم كردن يك بيضه ،دودهم ديه كامل است و اگر تورم مانع راهرفتن مفيد شود ديه آن هشتدهم ديه
.كامل است
ماده  -٦٦٧قطع بيضهها يا اندام تناسلي مردانه خنثاي ملحق به مرد ،موجب ديه كامل است .قطع بيضهها يا اندام
.تناسلي مردانه خنثاي مشكل يا ملحق به زن ،موجب ارش است
.ماده  -٦٦٨از بين بردن عانه مرد يا زن ،موجب ارش است
مبحث پانزدهم ـ ديه پستان
ماده  -٦٦٩قطع و از بين بردن هريك از دو پستان زن ،موجب نصف ديه كامل زن و از بين بردن مقداري از آن به
همان نسبت موجب ديه است و اگر همراه با از بين رفتن تمام يا بخشي از پستان مقداري از پوست يا گوشت اطراف آن
.هم از بين برود يا موجب جنايت ديگري گردد ،عالوه بر ديه پستان ،ديه يا ارش جنايت مزبور نيز بايد پرداخت شود
ماده  -٦٧١در قطع كردن شير پستان زن يا از بين بردن قدرت توليد شير يا متعذر كردن خروج شير از پستان و يا
.ايجاد هر نقص ديگري در آن ،ارش ثابت است
فصل چهارم -قواعد عمومي ديه منافع
ماده  -٦٧١ادله اثبات ديه منافع ،همان ادله اثبات ديه اعضاء است .در موارد اختالف ميان مرتكب و مجنيعليه در
زوال منفعت يا نقصان آن ،چنانچه از طريق اختبار و آزمايش ،اقرار ،بينه ،علم قاضي يا قول كارشناس مورد وثوق،

زوال يا نقصان منفعت ثابت نشود در صورت تحقق لوث ،مجنيعليه ميتواند با قسامه به نحوي كه در ديه اعضاء
مقرر است ،ديه را ثابت كند و چنانچه نسبت به بازگشت منفعت زائل يا ناقص شده اختالف باشد ديه با يك سوگند
.مجنيعليه ثابت ميشود و نيازي به قسامه نيست
ماده  -٦٧٢در مواردي كه نظر كارشناسي بازگشت منفعت زائل يا ناقص شده در مدت معيني باشد چنانچه مجنيعليه
.قبل از مدت تعيين شده فوت كند ديه ثابت ميشود
ماده  -٦٧٣هرگاه جنايتي كه موجب زوال يكي از منافع شده است ،سرايت كند و سبب مرگ مجنيعليه شود ديه منفعت
.در ديه نفس تداخل ميكند و تنها ديه نفس قابل مطالبه است
ماده  -٦٧٤هرگاه در مهلتي كه به طريق معتبري براي بازگشت منفعت زائل يا ناقص شده ،تعيين گرديده ،عضوي كه
منفعت ،قائم به آن است از بين برود ،به عنوان مثال چشمي كه بينايي آن بهطور موقت از بين رفته است از حدقه
بيرون بيايد ،مرتكب ،فقط ضامن ارش زوال موقت آن منفعت است و چنانچه از بين رفتن آن عضو بهسبب جنايت
.شخص ديگر باشد مرتكب دوم ،ضامن ديه كامل آن عضو ميباشد
فصل پنجم ـ ديه مقرر منافع
مبحث اول -ديه عقل
ماده  -٦٧٥زائل كردن عقل موجب ديه كامل و ايجاد نقص در آن موجب ارش است ،خواه جنايت در اثر ايراد ضربه
.و جراحت و خواه ترساندن و مانند آن باشد
.تبصره -در صورتي كه مجنيعليه دچار جنون ادواري شود ارش ثابت است
.ماده  -٦٧٦در زوال و نقصان حافظه و نيز اختالل رواني در صورتي که به حد جنون نرسد ارش ثابت است
ماده  -٦٧٧جنايتي كه موجب زوال عقل يا كمشدن آن شود هرچند عمدي باشد حسب مورد ،موجب ديه يا ارش است و
.مرتكب قصاص نميشود
ماده  -٦٧٨هرگاه در اثر صدمهاي مانند شكستن سر يا صورت ،عقل زائل شود يا نقصان يابد ،هريك ديه يا ارش
.جداگانهاي دارد
ماده  -٦٧٩هرگاه در اثر جنايتي عقل زائل گردد و پس از دريافت ديه كامل عقل برگردد ،ديه مسترد و ارش پرداخت
.ميشود
ماده  -٦٨١هرگاه در اثر جنايتي مجنيعليه بيهوش شود و به اغماء برود ،چنانچه منتهي به فوت او گردد ،ديه نفس
ثابت ميشود و چنانچه به هوش آيد ،نسبت به زماني كه بيهوش بوده ،ارش ثابت ميشود و چنانچه عوارض و آسيبهاي
.ديگري نيز بهوجود آيد ،ديه يا ارش عوارض مزبور نيز بايد پرداخت شود
ماده  -٦٨١جنايت بر كسي كه در اغماء يا بيهوشي و مانند آن است از جهت احكام مربوط به قصاص و ديه ،جنايت بر
.شخص هوشيار محسوب ميشود
مبحث دوم  -ديه شنوايي
ماده  -٦٨٢از بين بردن شنوايي هر دو گوش ديه كامل و از بين بردن شنوايي يك گوش نصف ديه كامل دارد هرچند
.شنوايي دو گوش به يك اندازه نباشد
.ماده  -٦٨٣از بين بردن شنوايي گوش شنواي شخصي كه يكي از گوشهاي او نميشنود ،موجب نصف ديه كامل است
.ماده  -٦٨٤كاهش شنوايي درصورتي كه مقدار آن قابل تشخيص باشد به همان نسبت ديه دارد
ماده  -٦٨٥هرگاه با قطع يا از بين بردن گوش و يا هر جنايت ديگري شنوايي از بين برود يا نقصان يابد هريك از
.جنايتها ،ديه يا ارش جداگانه دارد

ماده  -٦٨٦هرگاه در اثر جنايتي در مجراي شنوايي ،نقص دائمي ايجاد شود بهنحوي كه بهطور كامل مانع شنيدن
.گردد ،ديه شنوايي ثابت است و درصورتي كه نقص موقتي باشد ارش تعيين ميشود
ماده  -٦٨٧هرگاه كودكي كه زمان سخن گفتن او فرا نرسيده است در اثر كرشدن نتواند سخن بگويد و يا كودكي كه
تازه زمان سخن گفتن او فرا رسيده است در اثر كر شدن نتواند كلمات ديگر را ياد گيرد و بر زبان آورد ،عالوهبر ديه
.شنوايي ،ديه يا ارش زوال يا نقص گفتار نيز ،حسب مورد ثابت ميشود
.ماده  -٦٨٨هرگاه در اثر جنايتي حس شنوايي و گويايي ،هر دو از بين برود ،هركدام يك ديه كامل دارد
مبحث سوم  -ديه بينايي
.ماده  -٦٨٩از بين بردن بينايي هر دو چشم ديه كامل و از بين بردن بينايي يك چشم نصف ديه كامل دارد
تبصره -چشمهايي كه بينايي دارند در حكم مذكور يكسان هستند هرچند ميزان بينايي آنها متفاوت باشد يا از جهات ديگر
.مانند شبكوري و منحرف بودن با هم تفاوت داشته باشند
ماده  -٦٩١كاهش بينايي ،درصورتي كه مقدار آن قابل تشخيص باشد به همان نسبت ديه دارد و چنانچه قابل تشخيص
.نباشد ،موجب ارش است
ماده  -٦٩١از بين بردن بينايي چشم كسي كه فقط يك چشم بينا دارد و چشم ديگرش نابيناي مادرزادي بوده و يا در اثر
علل غيرجنايي از بين رفته باشد ،موجب ديه كامل است لكن اگر چشم ديگرش را در اثر قصاص يا جنايتي كه استحقاق
.ديه آن را داشته است ،از دست داده باشد ،ديه چشم بينا ،نصف ديه كامل ميباشد
ماده  -٦٩٢از بين بردن يا بيرون آوردن چشم از حدقه فقط يك ديه دارد و از بين رفتن بينايي ،ديه ديگري ندارد لكن
اگر در اثر صدمه ديگري مانند شكستن سر ،بينايي نيز از بين برود يا نقصان يابد ،هركدام حسب مورد ديه يا ارش
.جداگانه دارد
مبحث چهارم  -ديه بويايي
.ماده  -٦٩٣از بين بردن كامل بويايي ،موجب ديه كامل است و از بين بردن قسمتي از آن ،ارش دارد
.تبصره  -اگر در اثر جنايت ،بويايي يكي از دوسوراخ بيني به طور كامل از بين برود نصف ديه كامل دارد
ماده  -٦٩٤هرگاه در اثر بريدن يا از بين بردن بيني يا جنايت ديگري بويايي نيز از بين برود يا نقصان يابد هر جنايت،
.ديه يا ارش جداگانه دارد
مبحث پنجم  -ديه چشايي
.ماده  -٦٩٥از بين بردن حس چشايي و نقصان آن ،موجب ارش است
ماده  -٦٩٦هرگاه با قطع تمام زبان ،حس چشايي از بين برود ،فقط ديه قطع زبان پرداخت ميشود و اگر با قطع بخشي
از زبان ،چشايي از بين برود يا نقصان يابد ،درصورتي كه چشايي از بين رفته مربوط به همان قسمت زبان باشد،
هركدام از ارش چشايي و ديه زبان كه بيشتر باشد ،بايد پرداخت شود و اگر چشايي از بين رفته
مربوط به همان قسمت از زبان نباشد ،ارش چشايي و ديه زبان جداگانه بايد پرداخت شود مگر اينكه از ديه كامل بيشتر
باشد كه در اين صورت فقط بهميزان ديه كامل پرداخت ميشود و اگر با جنايت بر غير زبان ،چشايي از بين برود يا
.نقصان پيدا كند ،ديه يا ارش آن جنايت بر ارش چشايي افزوده ميگردد
مبحث ششم  -ديه صوت و گويايي
ماده  -٦٩٧از بين بردن صوت بهطور كامل بهگونهاي كه شخص نتواند صدايش را آشكار كند ،ديه كامل دارد گرچه
.بتواند با اخفات و آهسته صدايش را برساند
ماده  -٦٩٨از بين بردن گويايي بهطور كامل و بدون قطع زبان ،ديه كامل و از بين بردن قدرت اداي برخي از حروف
.به همان نسبت ديه دارد

تبصره ـ شخصي كه داراي لكنت زبان است و يا به كندي يا تندي سخن ميگويد يا برخي از حروف را نميتواند تلفظ
كند ،گويا محسوب ميشود و ديه از بين بردن اداي هر حرف با توجه به تعداد حروف زبان تكلم مجنيعليه تعيين
.ميشود .مانند اينكه از بين بردن قدرت اداي يك حرف شخص فارسي زبان ،يكسيودوم ديه كامل است
ماده  -٦٩٩جنايتي كه موجب پيدايش عيبي در گفتار يا اداي حروف گردد و يا عيب موجود در آن را تشديد كند،
.موجب ارش است
ماده  -٧١١جنايتي كه باعث شود مجنيعليه حرفي را بهجاي حرف ديگر اداء نمايد ،مانند آنكه بهجاي حرف «ل»،
.حرف «ر» تلفظ نمايد اگر عرفا ً عيب تلقي شود ،موجب ارش است
ماده  -٧١١جنايتي كه موجب عيبي در صوت مانند كاهش طنين صدا ،گرفتگي آن و يا صحبت كردن از طريق بيني
.شود ،ارش دارد
.ماده  -٧١٢از بين رفتن صوت بعضي از حروف ،موجب ارش است
.ماده  -٧١٣درصورتي كه جنايت ،عالوهبر زوال صوت ،موجب زوال نطق نيز گردد ،دو ديه ثابت ميشود
مبحث هفتم  -ديه ساير منافع
ماده  -٧١٤جنايتي كه به طور دائم موجب سلس و ريزش ادرار گردد ،ديه كامل دارد و جنايتي كه موجب ريزش
.غيردائمي ادرار گردد ،موجب ارش است
.ماده  -٧١٥جنايتيكه موجب عدم ضبط دائم مدفوع يا ادرار شود ،ديهكامل دارد
ماده  -٧١٦از بين بردن قدرت انزال يا توليد مثل مرد يا بارداري زن و يا از بين بردن لذت مقاربت زن يا مرد موجب
.ارش است
.ماده  -٧١٧از بين بردن كامل قدرت مقاربت ،موجب ديه كامل است
ماده  -٧١٨از بين بردن يا نقص دائم يا موقت حواس يا منافع ديگر مانند المسه ،خواب و عادت ماهانه و نيز بهوجود
.آوردن امراضي مانند لرزش ،تشنگي ،گرسنگي ،ترس و غش ،موجب ارش است
فصل ششم ـ ديه جراحات
:ماده  -٧١٩جراحات سر و صورت و ديه آنها بهترتيب ذيل است
الف -حارصه :خراش پوست بدون آنكه خون جاري شود ،يكصدم ديه كامل
ب -داميه :جراحتي كه اندكي وارد گوشت شود و همراه با جريان كم يا زياد خون باشد ،دوصدم ديه كامل
پ -متالحمه :جراحتي كه موجب بريدگي عميق گوشت شود لكن به پوست نازك روي استخوان نرسد ،سهصدم ديه
كامل
ت -سمحاق :جراحتي كه به پوست نازك روي استخوان برسد ،چهارصدم ديه كامل
ث -موضحه :جراحتي كه پوست نازك روي استخوان را كنار بزند و استخوان را آشكار كند ،پنجصدم ديه كامل
ج -هاشمه :جنايتي كه موجب شكستگي استخوان شود گرچه جراحتي را توليد نكند ،دهصدم ديه كامل
چُ -منَقَّله :جنايتي كه درمان آن جز با جابهجا كردن استخوان ميسر نباشد ،پانزدهصدم ديه كامل
ح -مأمومه :جراحتي كه به كيسه مغز برسد ،يكسوم ديه كامل
خ -دامغه :صدمه يا جراحتي كه كيسه مغز را پاره كند ،كه عالوهبر ديه مأمومه ،موجب ارش پاره شدن كيسه مغز نيز
.ميباشد
تبصره  - ١جراحات گوش ،بيني ،لب ،زبان و داخل دهان ،در غير مواردي كه براي آن ديه معين شده است ،در حكم
.جراحات سر و صورت است
تبصره  - ٢مالك ديه در جراحتهاي مذكور ،مقدار نفوذ جراحت بوده و طول و عرض آن تأثيري در ميزان ديه
.ندارد
تبصره  - ٣جنايت بر گونه درصورتيكه داخل دهان را نمايان نسازد ،موجب يكبيستم ديه كامل و اگر بهنحوي باشد كه
داخل دهان را نمايان سازد ،موجب يكپنجم ديه كامل است .در اين مورد چنانچه پس از بهبودي جراحت ،اثر و عيب
.فاحشي ،درصورت باقي بماند ،عالوهبر آن ،يكبيستم ديه ديگر نيز بايد پرداخت شود

تبصره  - ٤هرگاه جنايت موضحه صورت بعد از التيام ،اثري از خود بر جاي بگذارد ،عالوهبر ديه موضحه،
يكهشتادم ديه كامل نيز ثابت است و هرگاه جنايت در حد موضحه نبوده و بعد از التيام اثري از آن باقي بماند ،عالوهبر
ديه جنايت ،يكصدم ديه كامل نيز ثابت است و چنانچه جنايت ،شكافي درصورت ايجاد كند ديه آن هشتصدم ديه كامل
.است
ماده  -٧١١هرگاه يكي از جراحتهاي مذكور در بندهاي(الف)تا(ث) ماده( )٧١٩اين قانون در غير سر و صورت واقع
شود ،درصورتي كه آن عضو داراي ديه معين باشد ،ديه به حساب نسبتهاي فوق از ديه آن عضو تعيين ميشود و اگر
.آن عضو داراي ديه معين نباشد ،ارش ثابت است
.تبصره ١ـ جراحات وارده به گردن ،در حكم جراحات بدن است
تبصره ٢ـ هرگاه هريك از جراحتهاي مذكور در ماده( )٧١٩اين قانون با يك ضربه بهوجود آمده باشد كه از حيث
عمق متعدد باشد يك جراحت محسوب ميشود و ديه جراحت بيشتر را دارد لكن اگر با چند ضربه ايجاد شود مانند اينكه
با يك ضربه حارصه ايجاد شود و با ضربه ديگر آن جراحت به موضحه مبدل شود براي هر جراحت ،ديه مستقل ثابت
.است ،خواه مرتكب هر دو جنايت يك نفر خواه دو نفر باشد
ماده  -٧١١جائفه جراحتي است كه با وارد كردن هر نوع وسيله و از هر جهت به درون بدن انسان اعم از شكم ،سينه،
پشت و پهلو ايجاد ميشود و موجب يكسوم ديه كامل است .درصورتي كه وسيله مزبور از يك طرف وارد و از طرف
.ديگر خارج گردد ،دو جراحت جائفه محسوب ميشود
تبصره  -هرگاه در جائفه به اعضاي دروني بدن آسيب برسد و يا از بين برود ،عالوهبر ديه جائفه ،ديه يا ارش آن نيز
.محاسبه ميشود
ماده  -٧١٢هرگاه نيزه يا گلوله و مانند آن عالوهبر ايجاد جراحت موضحه يا هاشمه و يا منقله به داخل بدن مانند حلق
و گلو يا سينه فرو رود ،دو جراحت محسوب و عالوهبر ديه موضحه يا هاشمه و منقله ،ديه جراحت جائفه نيز ثابت
.ميشود
ماده  -٧١٣نافذه جراحتي است كه با فرو رفتن وسيلهاي مانند نيزه يا گلوله در دست يا پا ايجاد ميشود ديه آن در مرد
.يكدهم ديه كامل است و در زن ارش ثابت ميشود
تبصره  - ١حكم مذكور در اين ماده نسبت به اعضائي است كه ديه آن عضو بيشتر از يكدهم ديه كامل باشد ،در
.عضوي كه ديه آن مساوي يا كمتر از يكدهم ديه كامل باشد ،ارش ثابت است مانند اينكه گلوله در بند انگشت فرو رود
تبصره  - ٢هرگاه شيئي كه جراحت نافذه را بهوجود آورده است از طرف ديگر خارج گردد ،دو جراحت نافذه
.محسوب ميشود
:ماده  -٧١٤ديه صدماتي كه موجب تغيير رنگ پوست ميشود ،بهشرح ذيل است
الف -سياه شدن پوست صورت ،ششهزارم ،كبود شدن آن ،سههزارم و سرخ شدن آن ،يكونيم هزارم ديه كامل
ب -تغيير رنگ پوست ساير اعضاء ،حسب مورد نصف مقادير مذكور در بند(الف)
همچنين فرقي بين تغيير رنگ .تبصره  -١در حكم مذكور فرقي بين اينكه عضو داراي ديه مقدر باشد يا نباشد ،نيست
.تمام يا قسمتي از عضو و نيز بقاء يا زوال اثر آن نميباشد
.تبصره  -٢در تغيير رنگ پوست سر ،ارش ثابت است
ماده  -٧١٥صدمهاي كه موجب تورم بدن ،سر يا صورت گردد ،ارش دارد و چنانچه عالوهبر تورم موجب تغيير رنگ
.پوست نيز گردد ،حسب مورد ديه و ارش تغيير رنگ به آن افزوده ميشود
فصل هفتم  -ديه جنين
:ماده  -٧١٦ديه سقط جنين بهترتيب ذيل است
الف -نطفهاي كه در رحم مستقر شده است ،دوصدم ديه كامل
ب -علقه كه در آن جنين بهصورت خون بسته در ميآيد ،چهارصدم ديه كامل
پ -مضغه كه در آن جنين بهصورت توده گوشتي در ميآيد ،ششصدم ديه كامل
ت -عظام كه در آن جنين بهصورت استخوان درآمده لكن هنوز گوشت روييده نشده است ،هشتصدم ديه كامل
ث -جنيني كه گوشت و استخوانبندي آن تمام شده ولي روح در آن دميده نشده است يكدهم ديه كامل
ج -ديه جنيني كه روح در آن دميده شده است اگر پسر باشد ،ديه كامل و اگر دختر باشد نصف آن و اگر مشتبه باشد،
سهچهارم ديه كامل

ماده  -٧١٧هرگاه در اثر جنايت وارد بر مادر ،جنين از بين برود ،عالوهبر ديه يا ارش جنايت بر مادر ،ديه جنين نيز
.در هر مرحلهاي از رشد كه باشد پرداخت ميشود
ماده  -٧١٨هرگاه زني جنين خود را ،در هر مرحلهاي كه باشد ،به عمد ،شبه عمد يا خطاء از بين ببرد ،ديه جنين،
.حسب مورد توسط مرتكب يا عاقله او پرداخت ميشود
.تبصره  -هرگاه جنيني كه بقاي آن براي مادر خطر جاني دارد به منظور حفظ نفس مادر سقط شود ،ديه ثابت نميشود
.ماده  -٧١٩هرگاه چند جنين در يك رحم باشند سقط هريك از آنها ،ديه جداگانه دارد
ماده  -٧٢١ديه اعضاء و ديگر صدمات وارد بر جنين در مرحلهاي كه استخوانبندي آن كامل شده ولي روح در آن
دميده نشده است به نسبت ديه جنين در اين مرحله محاسبه ميگردد و بعد از دميده شدن روح ،حسب جنسيت جنين ،ديه
.محاسبه ميشود و چنانچه بر اثر همان جنايت جنين از بين برود ،فقط ديه جنين پرداخت ميشود
ماده  -٧٢١هرگاه در اثر جنايت و يا صدمه ،چيزي از زن سقط شود كه به تشخيص كارشناس مورد وثوق ،منشأ انسان
بودن آن ثابت نگردد ،ديه و ارش ندارد لكن اگر در اثر آن ،صدمهاي بر مادر وارد گردد ،حسب مورد ديه يا ارش
.تعيين ميشود
فصل هشتم  -ديه جنايت بر ميت
ماده  -٧٢٢ديه جنايت بر ميت ،يكدهم ديه كامل انسان زنده است مانند جداكردن سر از بدن ميت كه يكدهم ديه و جدا
كردن يك دست ،يكبيستم ديه و هر دو دست ،يكدهم ديه و يك انگشت ،يكصدم ديه كامل دارد .ديه جراحات وارده به
.سروصورت و ساير اعضاء و جوارح ميت به همين نسبت محاسبه ميشود
تبصره  -ديه جنايت بر ميت به ارث نميرسد بلكه متعلق به خود ميت است كه درصورت مديون بودن وي و عدم
.كفايت تركه ،صرف پرداخت بدهي او ميگردد و درغير اين صورت براي او در امور خير صرف ميشود
ماده  -٧٢٣هرگاه آسيب وارده بر ميت ،ديه مقدر نداشته باشد ،يكدهم ارش چنين جنايتي نسبت به انسان زنده محاسبه و
.پرداخت ميگردد
.ماده  -٧٢٤قطع اعضاي ميت براي پيوند به ديگري درصورتي كه با وصيت او باشد ،ديه ندارد
ماده  -٧٢٥ديه جنايت بر ميت حا ّل است مگر اينكه مرتكب نتواند فوراً آن را پرداخت كند كه در اين صورت به او
.مهلت مناسب داده ميشود
.ماده  -٧٢٦ديه جنايت بر ميت خواه عمدي باشد يا خطائي توسط خود مرتكب پرداخت ميشود
ماده  -٧٢٧هرگاه شخصي بهطور عمدي ،جنايتي بر ميت وارد سازد يا وي را هتك نمايد ،عالوهبر پرداخت ديه يا
.ارش جنايت ،به سيو يك تا هفتاد و چهارضربه شالق تعزيري درجه شش محكوم ميشود
ماده  -٧٢٨قانون مجازات عمومي مصوب  ،١٣١٤/١١/٧قانون مجازات عمومي مصوب  ،١٣٥٢/٣/٧قانون مجازات
اسالمي مصوب  ،١٣٦٢/٥/١٨قانون مجازات اسالمي مصوب  ،١٣٧١/٥/٨مواد(،)٦٢٨( ،)٦٢٧( ،)٦٢٦( ،)٦٢٥
( )٧٢٧( ،)٧٢٦( ،)٦٢٩و ( )٧٢٨كتاب پنجم قانون مجازات اسالمي«تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده» مصوب
 ،١٣٧٥/٣/٢قانون اقدامات تأميني مصوب ١٣٣٩/٢/١٢و قانون تعريف محكوميتهاي مؤثر در قوانين جزائي مصوب
 ١٣٦٦/٧/٢٦و اصالحات و الحاقات بعدي آنها درصورت عدم نسخ در ساير قوانين قبلي و ساير قوانين مغاير از
.تاريخ الزماالجراء شدن اين قانون نسخ ميگردد

قانون فوق مشتمل بر هفتصد و بيست و هشت ماده در جلسه مورخ اول ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و دو
كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسالمي طبق اصل هشتاد و پنجم( )٨٥قانون اساسي تصويب گرديد و پس از
.موافقت مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت پنج سال ،در تاريخ  ١٣٩٢/٢/١١به تأييد شوراي نگهبان رسيد

