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 اسالمي مجازات قانون

 
 كليات ـ اول كتاب

 عمومي مواد ـ اول بخش

  
 تعاريف ـ اول فصل

 و تـممييي اقـدامات تعزيـرات، و ديـات ،قصاص حدود، هايمجازات و جرائم بر مشتمل اسالمي مجازات قانون -1 ماده

 .است آنها بر حاكم قواعد و كيفري مسؤوليت موانع و شرايط تربيتي،

  
 .شودمي محسوب جرم است شده تعيين مجازات آن براي قانون در كه فعل ترك يا فعل از اعم رفتاري هر -2 هماد

  
 مکان در جزائي قوانين اجراي قلمرو ـ دوم فصل

 ايـران اسـالمي جمهـوري هـوايي و دريـايي زمييي، حاكميت قلمرو در كه صياشخا كليه درباره ايران جزائي قوانين -3 ماده

 .باشد مقررشده ديگري ترتيب قانون موجب به آنكه مگر شودمي اعمال شوند مجر مرتكب

  
 جمهـوري در شـده واقع جرم حكم در شود واقع ايران حاكميت قلمرو در آن نتيجه يا جرم از قسمتي گاه هر -4 ماده

 .است ايران اسالمي

  
 در مقرر جرائم يا زير جرائم از يكي مرتكب راناي حاكميت قلمرو از خارج در كه غيرايراني يا ايراني شخص هر -5 ماده

 از خـارج در جرائم اين به رسيدگي هرگاه و شودمي مجازات و محاكمه ايران اسالمي جمهوري قوانين طبق گردد، خاص قوانين

 اجـرا  محكوميـت ميـزان تعزيري، هايمجازات تعيين در ايران دادگاه شود، ميتهي آن اجراي و محكوميت حكم صدور به ايران

 :كيدمي محاسبه را شده

 ايران اسالمي جمهوري استقالل يا ارضي تماميت خارجي، يا داخلي امييت نظام، عليه اقدام -الف

 آن از استفاده يا رهبري مقام دستخط يا فرمان حكم، امضا ، مهر، جعل -ب

 شـوراي مجلـس نماييـدگان و رئـيس قضائيه، قوه رئيس جمهور،رئيس رسمي دستخط يا فرمان حكم، امضا ، مهر، جعل -پ

 تشـخيص مجمـع واعضاي رئيس نگهبان، شوراي اعضاي كشور، كل دادستان كشور، عاليديوان رئيس خبرگان، مجلس رئيس اسالمي،

 آنها از استفاده يا جمهور رئيس معاونان يا وزرا نظام، مصلحت

 آنها از استفاده يا و قانوني مراجع ايرس يا مراجع اين از صادره هاياجرائيه يا قضائي مراجع آرا  جعل -ت
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 يـا صادرشـده مشـاركت اوراق و خزانـه اسـياد جعـل همچيين و ايران بانكي تعهدآور اسياد يا رايج اسكياس جعل -ث

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

  
 قلمـرو از خـارج در خـود وظيفـه و شـلل با رابطه در كه غيرايراني يا ايراني از اعم دولت مستخدمان جرائم به -6 ماده

 سياسـي مصـونيت از كـه ايـران دولـت وابستگان ديگر و كيسولي و سياسي ممموران جرائم به و اندشده مرتكب ايران حاكميت

 .شودمي رسيدگي ايران اسالمي جمهوري قوانين طبق برخوردارند

  
 كـه صورتي در شود، جرمي مرتكب كشور از خارج در ايران اتباع از هريك فوق مواد در مذكور موارد بر عالوه -7 ماده

 :اييكه بر مشروط شودمي مجازات و محاكمه ايران اسالمي جمهوري قوانين طبق گردد، اعاده ايران به يا و يافت ايران در

 .باشد جرم ايران اسالمي جمهوري قانون موجب به ارتكابي رفتار -الف

 در يـا نشـده تبرئـه و محاكمـه جـرم وقوع محل در متهم باشد، تعزير موجب جرائم از ارتكابي جرم كه صورتي در -ب

 .باشد نشده اجرا  او درباره بعضاً يا كالً مجازات محكوميت، صورت

 .نباشد آن سقوط يا مجازات اجراي موقوفي يا تعقيب موقوفي يا ميع براي موجبي ايران قوانين طبق -پ

  
 جـرائم جز به جرمي مرتكب ايران كشور عليه يا ايراني شخصي عليه ايران از خارج در غيرايراني شخص هرگاه -8 هماد

 او جـرم بـه ايـران اسـالمي جمهـوري جزائـي قـوانين طبـق گردد، اعاده ايران به يا و يافت ايران در و شود قبل مواد در مذكور

 :اييكه بر مشروط شود،مي رسيدگي

 يـا كـالً مجازات محكوميت، صورت در يا نشده تبرئه و محاكمه جرم، وقوع محل در تعزير موجب ئمجرا در متهم -الف

 .باشد نشده اجرا  او درباره بعضاً

 .باشد جرم وقوع، محل قانون و ايران اسالمي جمهوري قانون موجب به تعزير موجب جرائم در ارتكابي رفتار -ب

  
 در شـود يافـت كشـوري هـر در الملليبين مقررات و هاعهدنامه يا خاص نقانو موجب به كه جرائمي مرتكب -9 ماده

 .گرددمي مجازات و محاكمه ايران اسالمي جمهوري جزائي قوانين طبق شود يافت ايران در اگر شود،مي محاكمه كشور همان

  
 زمان در جزائي قوانين اجراي قلمرو ـ سوم فصل

 وقوع از قبل كه باشد قانوني موجببه بايد تربيتي و تممييي اقدام و اتمجاز دولتي نظامات و مقررات در -10 ماده

 اقدامات يا مجازات به مؤخر قانون موجببه تواننمي را فعل ترك يا فعل از اعم رفتاري هيچ مرتكب و است شده مقرر جرم

 و تممييي اقدام يا مجازات اجراي معد يا تخفيف بر مبيي قانوني جرم، وقوع از پس چيانچه لكن كرد محكوم تربيتي و تممييي

 مؤثر قطعي، حكم صدور تا قانون آن بروضع سابق جرائم به نسبت شود وضع مرتكب حال به مساعدتر جهاتي از يا تربيتي

 :شودمي عمل زير ترتيب به باشد صادرشده االجرا الزم قطعي حكم سابق، قانون موجب به هرگاه. است

 شودنمي اجرا  قطعي حكم نشود، شياخته جرم الحق قانون موجب به است بوده جرم گذشته در كه رفتاري اگر -الف

هيچ است شده اجرا  قبالً حكم كه موردي در همچيين و موارد اين در. شودمي موقوف آن اجراي باشد اجرا  جريان در اگر و

 .نيست مترتب آن بر كيفري اثر گونه

 يا اجرا  به شروع از قبل است موظف احكام اجراي قاضي يابد، تخفيف الحق، قانون موجب به جرمي مجازات اگر -ب

 دادگاه از تواندمي نيز محكوم. كيد تقاضا جديد قانون طبق را آن اصالح قطعي، حكم صادركييده دادگاه از اجرا  حين در

مي تخفيف را قبلي مجازات الحق، قانون لحاظ با حكم صادركييده دادگاه. نمايد تقاضا را مجازات تخفيف حكم، صادركييده
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 صورت اين در. است جاري نيز شودمي اجرا  بزهكار اطفال مورد در كه تربيتي و تممييي اقدام مورد در بيد اين مقررات. دهد

 .نمايد تقاضا را تربيتي و تممييي اقدام تخفيف تواندمي نيز وي سرپرست يا ولي

 قانون تصريح به مگر است، شده وضع خاص موارد ويا معين دتم براي كه قوانييي مورد در فوق مقررات ـ تبصره

 .شودنمي اعمال الحق،

  
 :شودمي اجرا  فوراً قانون، وضع بر سابق جرائم به نسبت زير قوانين -11 ماده

 وصالحيت قضائي تشكيالت به مربوط قوانين -الف

 حكم اجراي از پيش تا دعوي اثبات ادله به مربوط قوانين -ب

 دادرسي شيوه به مربوط نقواني -پ

 زمان مرور به مربوط قوانين -ت

 حكم صادركييده دادگاه به بررسي براي پرونده باشد، شده صادر قطعي حكم( ب)بيد مورد در كه صورتي در ـ تبصره

 .شودمي ارسال قطعي

  
 كيفري دادرسي و هامجازات جرائم، بودن قانوني ـ چهارم فصل

 بـا و قـانون موجـب بـه صـالح، دادگـاه طريق از بايد آنها اجراي و تربيتي و تممييي اقدام يا مجازات به حكم -12 ماده

 .باشد آن در مقرر كيفيات و شرايط رعايت

  
 حكـم يـا قـانون در كه كيفيتي و ميزان از نبايد مورد حسب آنها اجراي و تربيتي و تممييي اقدام يا مجازات به حكم -13 ماده

 باشد تقصير يا عمد روي از كهدرصورتي شود، حاصل جهت اين از كه خسارتي و صدمه هرگونه و كيد وزتجا است شده مشخص دادگاه

 .شودمي جبران المالبيت از خسارت صورت،اين غير در و است مدني و كيفري مسؤوليت موجب مورد حسب

 

  
 هامجازات ـ دوم بخش

 اصلي هايمجازات ـ اول فصل
 :است قسم چهار قانون اين در مقرر هايمجازات -14 ماده 

 حد -الف

 قصاص -ب

 ديه -پ

 تعزير -ت

 مطالبـه قابـل خسـارت، و هيـد شـود احراز شده وارد خسارت وي حقوق شخص رفتار نيب تيعل رابطه چيانچه -تبصره

 .بود خواهد( 20)ماده مطابقي حقوق اشخاص بري ريتعز مجازات اعمال. بود خواهد

  
 .است شده تعيين مقدس، شرع در آن اجراي كيفيت و ميزان نوع، موجب، كه است مجازاتي حد -15 ماده

  
 ايـن سـوم كتـاب در ميـدرج شرح به كه است ميافع و اعضا  نفس، بر عمدي جيايات اصلي مجازات قصاص -16 ماده

 .شودمي اعمال قانون
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 و اعضـا  نفـس، بـر غيرعمـدي ايتجي ايراد براي مقدس شرع در كه است مالي غيرمقدر، و مقدر از اعم ديه -17 ماده

 .شودمي مقرر قانون موجب به ندارد قصاص جهتي هر به كه مواردي در عمدي جيايت يا و ميافع

  
 محرمات ارتكاب موارد در قانون موجببه و نيست ديه يا قصاص ،حد عيوان مشمول كه است مجازاتي تعزير -18 ماده

 سقوط تعليق، تخفيف، به مربوط مقررات و اجرا  كيفيت مقدار، نوع،. گرددمي اعمال و تعيين حكومتي مقررات نقض يا شرعـي

 مـورد را زيـر موارد قانوني، مقررات رعايت با تعزيري، حكم صدور در دادگاه. شودمي تعيين قانون موجببه تعزير احكام ساير و

 :دهدمي قرار توجه

 جرم بارتكا حين وي رواني و ذهيي وضعيت و مرتكب انگيزه -الف

 آن بارزيان نتايج و وظيفه نقض گستره ،جرم ارتكاب شيوه -ب

 جرم ارتكاب از پس مرتكب اقدامات -پ

 وي بر تعزير تمثير و مرتكب اجتماعي و خانوادگي ،فردي وضعيت و سوابق -ت

  
 :شوديم ميتقس درجه هشت بهي ريتعزي هامجازات -19 ماده

 1 درجه

 سال پيج و بيست از بيش حبس -

 ريال(1.000.000.000) ميليارد يك از بيش نقدي جزاي -

 اموال كل مصادره -

 يحقوق شخص انحالل -

 

 2 درجه

 سال پيج و بيست تا پانزده از بيش حبس -

 ريال(1.000.000.000) ميليارديك تا ريال(550.000.000) ميليون پيجاه و پانصد از بيش نقدي جزاي -

 3 درجه

 سال پانزده تا ده از بيش حبس -

  ريال(550.000.000) ميليون وپيجاه پانصد تا ريال(360.000.000) ميليون شصت و سيصد از بيش نقدي جزاي -

 4 درجه

  سال ده تا پيج از بيش حبس -

 ريال(360.000.000) ميليون شصت و سيصد تا ريال(180.000.000)ميليون هشتاد و يكصد از بيش نقدي جزاي -

 عمومي و ولتيد خدمات از دائم انفصال -

 5 درجه

  سال پيج تا دو از بيش حبس -

 ريال(180.000.000) ميليون هشتاد و يكصد تا ريال(80.000.000) ميليون هشتاد از بيش نقدي جزاي -

 سال پانزده تا پيج از بيش اجتماعي حقوق از محروميت -

 يحقوق اشخاصي براي اجتماع اي يشلل تيفعال چيد يا يك از دائم تيمميوع -

 ي حقوق اشخاصي برا هيسرما شيافزاي براي عمومدعوت از دائم تيمميوع -

 6 درجه

  سال دو تا ماه شش از بيش حبس -
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 ريال(80.000.000) ميليون هشتاد تا ريال(20.000.000) ميليون بيست از بيش نقدي جزاي -

 تعفميافي جرائم در ضربه نودونه تا و ضربه هفتادوچهار تا يكوازسي شالق -

  سالپيج تا ماهشش از بيش اجتماعي حقوق از محروميت -

 هارسانه در قطعي حكم انتشار -

 سال پيج مدت تا حداكثري حقوق اشخاصي براي اجتماع اي يشلل تيفعال چيد يا يك از تيمميوع -

 سال پيج مدت تا حداكثري حقوق اشخاصي برا هيسرما شيافزاي براي عموم دعوت از تيمميوع -

 سال پيج مدت تا حداكثري حقوق اشخاص توسطي تجار اسياد ازي برخ اصدار از تيوعممي -

 7 درجه

 ماه شش تا روز يك و نود از حبس -

  ريال( 20.000.000) ميليون بيست تا ريال( 10.000.000) ميليون ده از بيش نقدي جزاي -

  ضربه سي تا يازده از شالق -

  ماه شش تا اجتماعي حقوق از محروميت -

 8 درجه

 ماه سه تا حبس -

  ريال(10.000.000) ميليون ده تا نقدي جزاي -

 ضربه ده تا شالق -

 .است شده ذكر تبعي هايمجازات در كه است همان اجتماعي حقوق از محروميت موارد -1تبصره

 درجـه از اشـد،ب بـاالتر درجـه بـا ميطبق آن حداكثر و فوق درجات از يكي بر ميطبق آن حداقل كه مجازاتي -2تبصره

 .شودمي محسوب باالتر

 حـبس مجازات شديدتر، مجازات تشخيص امكان عدم درصورت و شديدتر مجازات ها،مجازات تعدد درصورت -3تبصره

 هفـت درجـه مجـازات باشـد نداشـته مطابقـت مـاده ايـن گانـههشت بيدهاي از يكهيچ با مجازاتي اگر همچيين. است مالك

 .شودمي محسوب

 حـداكثر و حداقل زانيم دري ريتمث و است مجازات درجه نييتع جهت تيها آني هاتبصره و ماده نيا رراتمق -4تبصره

 .نداردي جار نيقوان در مقرري هامجازات

 از اسـت بوده جرم ارتكاب در كارگيريبه آن از مقصود يا رفته كار به جرم ارتكاب در كه اموالي و اشيا  ضبط -5تبصره

 بـه حكم كه مورد هر در. شد خواهد عمل قانون اين( 215)ماده برابر آنها مورد در و خارج( 20)ماده( ب) يدب و ماده اين شمول

 .شود مستثيي او تكفل تحت افراد و محكوم زندگي متعارف هايهزييه بايد شودمي صادر اموال مصادره

  
 

 جـرم شـدت بـه توجـه بـا شود، اختهشي مسؤول قانون اين( 143)ماده براساس حقوقي شخص كه درصورتي -20 ماده

 :ستيني قيحق شخص مجازات از مانع امر نيا شود،يم محكوم ريز موارد از مورد دو تا يك به آن بارانيز جينتا وي ارتكاب

 حقوقي شخص انحالل -الف

 اموال كل مصادره -ب

 سال پيج دتم براي حداكثر يا دائم طور به اجتماعي يا شللي فعاليت چيد يا يك از مميوعيت -پ

 سال پيج مدت براي حداكثر يا دائم طوربه سرمايه افزايش برايعمومي دعوت از مميوعيت -ت

 سال پيج مدت براي حداكثر تجاري اسياد ازي برخ اصدار از مميوعيت -ث

 نقدي جزاي -ج
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 هارسانه وسيلهبه محكوميت حكم انتشار -چ

 اعمـال كـهي مـوارد دري دولتـ ريـغي عمـوم يـا وي دولتي حقوق اشخاص مورد در ماده، نيا موضوع مجازات -تبصره

 .شودينم اعمال كييد،يم تيحاكم

  
 در كـه اسـت مبللـي برابر چهار حداكثر و برابر دو حداقل حقوقي اشخاص بر اعمال قابل نقدي جزاي ميزان -21 ماده

 .شودمي تعيين حقيقي اشخاص وسيلهبه جرم همان ارتكاب براي قانون

  
 بـا يـا آمـده وجـودبـه جرم، ارتكاب براي كه شودمي اعمال زماني آن اموال مصادره و حقوقي شخص انحالل -22 ماده

 .باشد داده تليير جرم ارتكاب جهت در ميحصراً را خود فعاليت نخستين، مشروع هدف از انحراف

  
 تبعي و تکميلي هايمجازات ـ دوم فصل

ــــاده ــــاه -23 م ــــي دادگ ــــدم ــــردي توان ــــه را ف ــــ ك ــــد، هب ــــاص ح ــــا قص ــــازات ي ــــري مج   از تعزي

 يك به وي خصوصيات و ارتكابي جرم با متياسب قانون، اين در مقرر شرايط رعايت با است كرده محكوم يك درجه تا ششدرجه

 :نمايد محكوم زير تكميلي هايمجازات از مجازات چيد يا

 معين محل در اجباري اقامت -الف

 معين محلهاي يا محل در اقامت از ميع -ب

 معين كار يا حرفه شلل، به اشتلال از ميع -پ

 عمومي و دولتي خدمات از انفصال -ت

 موتوري وسايل تصدي يا و موتوري نقليه وسايل با رانيدگي از ميع -ث

 تجارتي اسياد اصدار ويا چك دسته داشتن از ميع -ج

 سالح حمل از ميع -چ

 كشور از ايران اتباع خروج از ميع -ح

 كشور از انگانبيگ اخراج -خ

 عمومي خدمات به الزام -د

  اجتماعي يا سياسي دستجات و گروهها احزاب، در عضويت از ميع -ذ

 جرم ارتكاب در دخيل مؤسسه يا رسانه يا جرم ارتكاب وسايل توقيف -ر

 معين كار يا شلل حرفه، يادگيري به الزام -ز

 تحصيل به الزام -ژ

 قطعي محكوميت حكم انتشار -س

 .نمايد مقرر ديگري نحوبه قانون كه مواردي در مگر نيست دوسال از بيش تكميلي مجازات مدت ـ1 تبصره

 .گيردمي قرار حكم مورد اصلي مجازات فقط باشد، نوع يك از اصلي مجازات و تكميلي مجازات چيانچه ـ2 تبصره

 قـانون ايـن شـدن االجـرا الزم ختـاري از مـاه شش ظرف تكميلي مجازات اجراي كيفيت به راجع نامهآيين - 3 تبصره

 .رسدمي قضائيه قوه رئيس تصويب به و شودمي تهيه دادگستري وزير توسط

  
 بـه حكـم صـادركييده دادگاه نيمايد، رعايت را حكم مفاد تكميلي، مجازات اجراي مدت طي محكوم چيانچه -24 ماده

 صـورت در و دهـدمـي افـزايش سـوميك تا را حكم در رجميد تكميلي مجازات مدت اول بار براي احكام اجراي قاضي پيشيهاد

 از نيمـي گذشـتن از بعـد همچيين. كيدمي تبديل هشت يا هفت درجه نقدي جزاي يا حبس به را محكوميت مدت بقيه تكرار،
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 رم،مجـ اصـالح و جـرم تكـرار عدم به اطمييان صورت در حكم اجراي قاضي پيشيهاد با تواندمي دادگاه تكميلي، مجازات مدت

 .كيد اقدام وي تكميلي مجازات زمان مدت كاهش يا للو به نسبت

  
 در مقـرر زمـان مدت در زمان، مرور شمول يا حكم اجراي از پس عمدي، جرائم در كيفري قطعي محكوميت -25 ماده

 :كيدمي محروم تبعي مجازات عيوانبه اجتماعي حقوق از را محكوم ماده اين

  
 اصلي حكم اجراي توقف تاريخ از ابد حبس و حيات سالب هايمجازات به محكوميت در سال هفت -الف

مجيـيٌ ديـه نصـف از بيش شده وارد جيايت ديه كه صورتي در عضو قصاص عضو، قطع به محكوميت در سال سه -ب

 چهار درجه تا حبس و بلد نفي باشد، عليه

 يـا عليـهمجيـيٌ ديه نصف شده وارد ايتجي ديه كه صورتي در عضو قصاص حدي، شالق به محكوميت در سال دو -پ

 پيج درجه حبس و باشد آن از كمتر

 از صـادره هـايگـواهي در لكن شودمي درج محكوم كيفري پيشييه در محكوميت مراتب فوق، موارد غير در ـ1 تبصره

  مجازات در بازنگري يا تعيين براي قضائي مراجع درخواست به مگر گرددنمي ميعكس ربطذي مراجع

 خصوصـي، مـدعي يـا شاكي گذشت با قطعي حكم صدور از پس كه صورتي در گذشت قابل جرائم مورد در -2 صرهتب

 .شودمي رفع نيز آن تبعي اثر شود موقوف مجازات اجراي

 آزادي مـدت اتمـام يا عفو زمان از فوق مدتهاي گذشت از پس محكوميت تبعي اثر مشروط، آزادي و عفو در -3 تبصره

مـي محـروم اجتماعي حقوق از نيز حكم اجراي زمان در همچيين و مشروط آزادي زمان مدت در محكوم. شودمي رفع مشروط

 .گردد

  
 :است زير شرح به قانون اين موضوع اجتماعي حقوق -26 ماده

 اسالمي شوراهاي و اسالمي شوراي مجلس رهبري، خبرگان مجلس جمهوري، رياست انتخابات در شدن داوطلب -الف

 وستار و شهر

 جمهور رئيس معاونت تصدي و دولت هيمت يا نظام مصلحت تشخيص مجمع نگهبان، شوراي در عضويت -ب

 اداري عدالت ديوان رياست و كشور عالي ديوان رياست كشور، كل دادستاني قضائيه، قوه رياست تصدي -پ

  مردم رأي با يا نقانو موجببه هاجمعيت و احزاب شوراها، ها،انجمن در عضويت يا شدن انتخاب -ت

 اختالف حل شوراهاي و اميا  و ميصفه هيمتهاي در عضويت -ث

 گروهي هايرسانه سردبير يا مسؤول مدير عيوانبه اشتلال -ج

 آنهـا، بـه وابسـته شركتهاي و هاسازمان و گانه سه قواي از اعم حكومتي دستگاههاي كليه در اشتلال يا و استخدام -چ

 بـه مـممور مؤسسـات و هـاشـهرداري رهبـري، نظر تحت نهادهاي ساير و مسلح نيروهاي ايران، مياسال جمهوري وسيماي صدا

  آنها بر قانون شمول براي نام ذكر يا تصريح مستلزم دستگاههاي و عمومي خدمات

 دفترياري و طالق و ازدواج و رسمي اسياد ثبت دفاتر تصدي و دادگستري وكيل عيوان به اشتلال -ح

 عام موقوفات متصدي يا ناظر متولي، امين، قيم، سمت به شدن انتخاب -خ
 رسمي مراجع در كارشياسي يا داوري سمت به شدن انتخاب -د
 افتخاري عياوين و دولتي نشانهاي از استفاده -ذ
 مؤسسـه يـا تجـارتي نـام ثبـت يـا خصوصـي و تعـاوني دولتي، شركتهاي مديره هيمت در عضويت يا اداره تمسيس، -ر
 علمي و فرهيگي وهشي،پژ آموزشي،

 خـواه و اصـلي مجـازات عيـوان بـه خواه اجتماعي، حقوق از محروميت صورت در حكومتي دستگاههاي مستخدمان -1تبصره



 

8 

 

 . شوندمي ميفصل خدمت از قانون، يا حكم در مقرر مدت در مورد حسب تبعي، يا تكميلي مجازات
 اين( 25)ماده در مقرر مواعد گذشت از پس گردد محروم اجتماعي حقوق از تبعي مجازات عيوانبه كس هر -2 تبصره

 حقوق از كه ماده اين( پ)و( ب) ،(الف)بيدهاي مورد در مگر گرددمي زائل وي محكوميت تبعي آثار و شودمي حيثيت اعاده قانون
 .شودمي محروم دائمي طوربه مزبور

  
 هامجازات اعمال و تعيين نحوه ـ سوم فصل

 صـورتي در. گرددمي حبس االجرا الزم قطعي حكم موجب به محكوم، كه شودمي آغاز روزي از حبس مدت -27 ماده
 در قبلـي بازداشـت مـدت باشـد، شـده بازداشت بوده مطرح پرونده در كه اتهاماتي يا اتهام علتبه حكم صدور از پيش فرد، كه

 سـه معـادل بازداشـت، روز هـر باشـد، نقدي زايج يا تعزيري شالق حكم، مورد مجازات كه صورتي در. شودمي محاسبه حكم
 نقـدي جـزاي و شـالق حبس، به نسبت ترتيببه باشد متعدد مجازات چيانچه. است ريال(300.000)هزارصدسي يا شالق ضربه

 .گرددمي محاسبه

بـه شـده ماعـال تـورم نرخ تياسب به نقدي، مجازات جمله از نيقوان ريسا و قانون اين در مذكور مبالغ هيكل -28 ماده

 از بعد كهاحكامي مورد در و تعديل رانيوز هيمت تصويب و دادگستري وزير پيشيهاد به باريك سال سه هر مركزي بانك وسيله

 .گرددمي االجرا الزم شودمي صادر آن

 اتمـام تـاريخ از نقدي جزاي از بدل بازداشت باشد حبس مجازات با توأم نقدي جزاي از بدل بازداشت هرگاه -29 ماده

 از بـدل بازداشـت مدت حال هر در و نيست بيشتر جرم آن براي قانون در مقرر حبس مدت حداكثر از كه شودمي شروع حبس

 .كيد تجاوز سال سه از نبايد نقدي جزاي

  
 اسـت كـار يـا حرفه كسب، پروانه يا كار جواز للو مستلزم معين كار يا حرفه كسب، شلل، به اشتلال از ميع -30 ماده

 .نمايد تسهيل را جرم وقوع اشتلال آن يا يابد ارتكاب كار يا حرفه كسب، شلل، به اشتلال سبب به جرم اييكه به روطمش

  
 مجـدد درخواسـت از مميوعيـت و گواهييامـه ابطـال مستلزم موتوري نقليه وسيله تصدي و رانيدگي از ميع -31 ماده

 .است

  
 از مميوعيـت و جـاري حسـاب انسـداد و چـك دسـته سـفيد هـايبرگـه ابطـال مستلزم چك اصدار از ميع -32 ماده

 .است جاري حساب افتتاح مجدد درخواست

 .است سالح توقيف و حمل پروانه ابطال مستلزم مجاز اسلحه حمل از ميع -33 ماده

  
 .است مجدد درخواست از مميوعيت و گذرنامه ابطال مستلزم كشور از ايران اتباع خروج از ميع -34 ماده

  
مـي انجـام دادگاه حكم با و مجازات اجراي از پس كشور از مجازات به محكوم بيگانگان دائم يا موقت اخراج -35 ادهم

 .شود

  
 نيز و چهار درجه تا تعزير يا االرضفي افساد و محاربه حد موجب درجرائم قطعي محكوميت حكم -36 ماده

 از يكي در نباشد امييت يا نظم در اخالل موجب كه صورتي در ريال(1.000.000.000) ميليارد يك از بيش كالهبرداري

 .شودمي ميتشر نوبت يك در محلي هايروزنامه

ــره ــار – تبص ــم انتش ــت حك ــي محكومي ــرائم در قطع ــر ج ــه زي ــزان ك ــال مي ــوع م ــرم موض ــابي ج يــك ،ارتك

مـي ميتشر كثيراالنتشار هايروزنامه از يكي يا ملي رسانه در و است الزامي باشد، آن از بيش يا ريال(1.000.000.000)ميليارد
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 :شود

 ارتشا  و رشا  -الف

 اختالس -ب

 ديگري يا مجرم توسط مال تحصيل صورت در قانوني مقررات و حق برخالف نفوذ اعمال -پ

 كشوري و دولتي معامالت در دولت كارميدان و مجلس نماييدگان و وزرا مداخله -ت

 دولتي معامالت در تباني -ث

 خارجي معامالت در انتپورس أخذ -ج

  دولت به نسبت دولتي ممموران تعديات -چ

 گمركي جرائم -ح

 ارز و كاال قاچاق -خ

 مالياتي جرائم -د

 پولشويي -ذ

 كشور اقتصادي نظام در اخالل -ر

 دولتي يا عمومي اموال در غيرقانوني تصرف -ز

  
 آن از معافيت و مجازات تخفيف ـ چهارم فصل

 حـال بـه كه نحوي به را تعزيري مجازات تواندمي دادگاه تخفيف، جهات از جهت چيد يا يك وجود درصورت -37 ماده

 :كيد تبديل يا دهد تقليل ذيل شرحبه باشد ترمياسب متهم

 درجه سه تا يك ميزان به حبس تقليل -الف

 چهار تا يك درجه نقدي جزاي به اموال مصادره تبديل -ب

 سال پانزده تا پيج ميزان به وقتم انفصال به دائم انفصال تبديل -پ

 ديگر انواع يا نوع همان از درجه دو يا يك ميزان به تعزيري هايمجازات ساير تقليل -ت

  
 :از عبارتيد تخفيف جهات -38 ماده

 خصوصي مدعي يا شاكي گذشت -الف

 كـار بـه يـا جـرم از اصـلهح اشيا  و اموال كشف يا ادله تحصيل معاونان، يا شركا شياسايي در متهم مؤثر همكاري -ب

 آن ارتكاب براي رفته

 شرافتميدانه انگيزه وجود يا ديدهبزه آميزتحريك گفتار يا رفتار قبيل از جرم، ارتكاب در مؤثر خاص احوال و اوضاع -پ

 جرم ارتكاب در

 رسيدگي و تحقيق درحين وي مؤثر اقرار يا تعقيب از قبل متهم اعالم -ت

 بيماري يا كهولت قبيل از متهم خاص وضع يا و سابقه حسن ندامت، -ث

 آن از ناشي زيان جبران براي وي اقدام يا جرم آثار تخفيف ميظوربه متهم كوشش -ج

 جرم زيانبار نتايج يا ديدهبزه به وارده زيان بودن خفيف -چ

 جرم وقوع در معاون يا شريك ضعيف مداخله -ح

 .كيد قيد خود حكم در را مجازات تخفيف جهات است مكلف دادگاه -1تبصره

 همان موجب به تواندنمي دادگاه باشد، شده بيييپيش خاصي مواد در ماده اين در ميدرج جهات نظير هرگاه -2تبصره

 .دهد تخفيف دوباره را مجازات جهات،
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 مجرميـت، زاحـرا از پـس دادگاه چهچيان تخفيف جهات احراز صورت در هشت و هفت هايدرجه تعزيري جرائم در -39 ماده

 جبـران و شـاكي گذشـت و مـؤثر كيفري سابقه فقدان صورت در شودمي اصالح مرتكب، نيز مجازات اجراي عدم با كه دهد تشخيص

 .كيد صادر كيفر از معافيت به حكم تواندمي آن جبران ترتيبات برقراري يا زيان و ضرر

  
 حکم صدور تعويق ـ پنجم فصل

 وضـعيت مالحظه با متهم مجرميت احراز از پس تواندمي دادگاه هشت تا شش رجهد تعزير موجب جرائم در -40 ماده

 صدور زير شرايط وجود صورت در است گرديده جرم ارتكاب موجب كه احوالي و اوضاع و سوابق و اجتماعي و خانوادگي فردي،

 :اندازد تعويق به سال دو تا ماه شش مدت به را حكم

 تخفيف جهات وجود -الف

 مرتكب اصالح ييبيپيش -ب

 جبران ترتيبات برقراري يا زيان و ضرر جبران -پ

 مؤثر كيفري سابقه فقدان -ت

  
 حقـوق از قـانون ايـن (25)مـاده براساس حكم، اجراي تبع به را محكوم كه است محكوميتي مؤثر، محكوميت -تبصره

 .كيدمي محروم اجتماعي

  
 .است مراقبتي يا ساده شكل به تعويق -41 ماده

 از و نشـود جرمـي مرتكـب دادگاه، وسيلهبه شده تعيين مدت در گردد،مي متعهد كتبي طور به مرتكب ساده تعويق در -الف

 .شودنمي جرم مرتكب نيز آييده در كه شود بييي پيش وي رفتار نحوه

 دادگاه وسيلهبه دهش مقرر تدابير و دستورها گرددمي متعهد مرتكب ،ساده تعويق شرايط بر عالوه مراقبتي تعويق در -ب

 .گذارد اجرا  موقع به يا كيد رعايت تعويق مدت در را

 .كيد صادر غيابي صورتبه را حكم صدور تعويق قرار تواندنمي دادگاه -1تبصره

 صـادر را وي آزادي دسـتور بالفاصـله حكـم، صدور تعويق قرار صدور از پس دادگاه ،باشد بازداشت در متهم چهچيان -2تبصره

 .گردد ميتهي مرتكب بازداشت به نبايد تممين أخذ صورت هر در .نمايد أخذ مياسب تممين مورد اين در تواندمي دادگاه. دنمايمي

  
 :است زير تدابير با همراه مراقبتي تعويق -42 ماده

  ناظر اجتماعي مددكار يا قضائي مقام توسط شده تعيين مكان و زمان در موقع به حضور -الف

  اجتماعي مددكار براي محكوم تعهدات اجراي بر نظارت كييدهتسهيل مدارك و اسياد و عاتاطال ارائه -ب

 مـددكار بـه آن از گزارشـي ارائـه و روز پـانزده از كمتـر مـدت در جاييجابه يا اقامتگاه شلل، تليير هرگونه اعالم -پ

 اجتماعي

 كشور از خارج به مسافرت ميظور به قضائي مقام از اجازه كسب -ت

  
 نهادهـاي بـه مرتكـب معرفـي قبيل از معاضدتي تدابير برخي با همراه دادگاه سوي از تواندمي شده ياد تدابير ـ تبصره

 .باشد حمايتي

  
 شـرايط و مرتكـب خصوصـيات و ارتكابي جرم به توجه با تواندمي قرار صادركييده دادگاه مراقبتي، تعويق در -43ماده

 از مـورد چيـد يـا يك اجراي به را مرتكب نكيد ايجاد عمده و اساسي اختالل اشخانواده يا وي زندگي در كه نحويبه او زندگي
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 :نمايد ملزم تعويق، مدت در زير دستورهاي

 خاص ايحرفه به اشتلال يا آموزيحرفه -الف

 معين مكان در اقامت عدم يا اقامت -ب

 اعتياد ترك يا بيماري درمان -پ

 فقهاليواجب افراد نفقه پرداخت -ت

 موتوري نقليه وسايل از برخي يا كليه تصدي از خودداري -ث

 آن در مؤثر وسايل از استفاده يا ارتكابي جرم با مرتبط ايحرفه فعاليت از خودداري -ج

 دادگاه تشخيص به ديدهبزه قبيل از اشخاص ديگر يا جرم معاونان يا شركا با معاشرت و ارتباط از خودداري -چ

 تربيتـي، هـايدوره در شـركت يـا زنـدگي اساسـي مهارتهاي يادگيري و آموزش خاص هايدوره اي دوره گذراندن -ح

 ورزشي يا تحصيلي مذهبي، اخالقي،

  
 درجـه تـا تعزيـر يـا ديه موجب عمدي جيايات قصاص، حد، موجب جرم ارتكاب صورت در تعويق، مدت در -44 ماده

 توانـدمي قاضي دادگاه، دستورهاي اجراي عدم صورت در. كيدمي صادر تمحكومي حكم و اقدام تعويق قرار للو به دادگاه هفت،

 .كيد صادر محكوميت حكم يا اضافه تعويق مدت به قرار در مقرر مدت نصف تا بار يك براي

 .است مميوع مجازات اجراي تعليق قرار صدور محكوميت، حكم صدور و تعويق قرار اللاي صورت در -تبصره

  
 هـايگـزارش دادگـاه، دسـتورهاي اجـراي به مرتكب پايبيدي ميزان به توجه با تعويق مدت تگذش از پس -45 ماده

مـي اقـدام كيفـر از معافيت حكم صدور يا كيفر تعيين به مورد حسب دادگاه مرتكب، وضعيت مالحظه نيز و اجتماعي مددكار

 .كيد

  
 مجازات اجراي تعليق ـ ششم فصل

 حكـم، صدور تعويق براي مقرر شرايط وجود صورت در تواندمي دادگاه هشت ات سه درجه تعزيري جرائم در -46 ماده

 اجـراي از پـس نيـز كيفري احكام اجراي قاضي يا دادستان. نمايد معلق سال پيج تا يك از را مجازات از قسمتي يا تمام اجراي

يـك تحمل از پس تواندمي محكوم ينهمچي. نمايد تعليق تقاضاي قطعي، حكم صادركييده دادگاه از تواندمي مجازات سوميك

 .نمايد تعليق تقاضاي كيفري احكام اجراي قاضي يا دادستان طريق از قانوني، شرايط بودن دارا صورت در مجازات، سوم

  
 :نيست تعليق و تعويق قابل آنها به شروع و زير جرائم مورد در مجازات اجراي و حكم صدور -47 ماده

 مخابرات و نفت گاز، برق، آب، تمسيسات در خرابكاري كشور، خارجي و ليداخ امييت عليه جرائم -الف

 اسيدپاشي و رباييآدم آزار، به مقرون يا مسلحانه سرقت يافته،سازمان جرائم -ب

 و فسـاد مراكـز اداره يـا تشـكيل عمـومي، عفت عليه جرائم ديگر، اسلحه نوع هر يا چاقو با مزاحمت ايجاد و نماييقدرت -پ

 فحشا

 انسان قاچاق و مهمات و سالح و الكلي مشروبات گردان،روان يا مخدر مواد عمده قاچاق -ت

  
 االرضفي افساد و محاربه و عمدي قتل در معاونت نفس، قصاص از بدل تعزير -ث

 ريال(100.000.000) ميليون يكصد از بيش جرم موضوع با اقتصادي، جرائم -ج

  
 .باشد مراقبتي يا ساده طوربه است ممكن حكم، صدور تعويق در ميدرج رراتمق رعايت با مجازات تعليق -48 ماده
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 كـه كسـي. گـرددمـي صـادر آن صدور از پس يا محكوميت حكم ضمن دادگاه وسيلهبه مجازات اجراي تعليق قرار -49 ماده

 .گرددمي آزاد فوري باشد بازداشت در اگر است، شده معلق طوركليبه وي مجازات حكم اجراي

  
 دادگـاه دسـتورهاي از موجـه عـذر بـدون تعليـق مدت در است شده معلق او مجازات كه محكومي چيانچه -50 ماده

 سال دو تا يك اول بار براي احكام، اجراي قاضي يا دادستان درخواست به تواندمي قطعي حكم صادركييده دادگاه نكيد، تبعيت
 مجـازات اجراي و تعليق قرار اللاي موجب دوم، بار براي دادگاه دستور از تخلف .نمايد للو را تعليق قرار يا اضافه تعليق مدت به

 .شودمي
  

 ديـه يـا خسـارت پرداخت حكم و ندارد تمثيري خصوصي مدعي حق به نسبت محكوم مجازات اجراي تعليق -51 ماده
 .شودمي اجرا  موارد اين در

  
 تـا تعزيـر يـا ديـه ،قصـاص حد، موجب عمدي جرم مرتكب تعليق، مدت پايان تا قرار صدور تاريخ از محكوم هرگاه -52 ماده

 .شودمي اثربي تعليقي محكوميت نشود، هفت درجه
  

 خاتمـه زمـان از تعليق مدت ،شود معلق حكم مورد هايمجازات از يكي يا مجازات از قسمتي كه صورتي در -53 ماده
 .گرددمي محاسبه غيرمعلق مجازات اجراي

 تعليـق، صورت در است انفصال موجب كيفري محكوميت استخدامي، و اداري قوانين موجب به كه رديموا در ـ تبصره
 .شود للو تعليق قرار يا تصريح قانون در آنكه مگر گردد،نمي انفصال موجب معلق، محكوميت
  

 قصـاص، حـد، جـبمو عمـدي جرائم از يكي مرتكب تعليق، مدت پايان تا قرار صدور تاريخ از محكوم هرگاه -54 ماده
 و صـادر نيـز را معلق حكم اجراي دستور و للو را تعليق قرار دادگاه أخير، حكم قطعيت از پس شود، هفت درجه تا تعزير يا ديه

مـي اعـالم محكـوم به صريح طوربه تعليق قرار صدور هيگام به دادگاه. كيدمي اعالم تعليق قرار صادركييده دادگاه به را مراتب
مي اجرا  وي درباره نيز معلق مجازات أخير، جرم مجازات بر عالوه شود، فوق جرائم از يكي مرتكب تعليق مدت در اگر كه كيد
 .شود

 يـا مـؤثر كيفـري محكوميـت سـابقه داراي محكـوم كـه نمايد احراز دادگاه تعليق، قرار صدور از پس هرگاه -55 ماده

 مجـازات اجـراي آن بـه توجـه بدون و داشته وجود تعليقي وميتمحك آنها ميان در كه است بوده ديگري قطعي هايمحكوميت

 للـو فـوق، موارد از اطالع درصورت است موظف نيز احكام اجراي قاضي يا دادستان. كيدمي للو را تعليق قرار است، شده معلق

 .است جاري نيز حكم صدور تعويق مورد در ماده اين حكم. نمايد درخواست دادگاه از را مجازات تعليق

  
 آزادي نيمه نظام ـ هفتم فصل

 هـايفعاليـت حـبس، حكم اجراي زمان در تواندمي محكوم آن اساس بر كه است ايشيوه آزادي، نيمه نظام -56 ماده

نيمـه مراكـز نظر زير هافعاليت اين اجراي. دهد انجام زندان از خارج در را اييها نظاير و درماني آموزي،حرفه آموزشي، ،ايحرفه

 .شودمي تمسيس تربيتي و تممييي اقدامات و زندانها سازمان در كه است آزادي

 و شاكي گذشت به مشروط تواندمي قطعي حكم كييده صادر دادگاه هفت تا پيج درجه تعزيري حبسهاي در -57 ماده

 خـانوادگي زندگي اومتد در مشاركت آموزي،حرفه آموزشي، اي،حرفه شللي، فعاليت يك انجام به تعهد و مياسب تممين سپردن

 تحـت او، خود رضايت با را محكوم ،است مؤثر ديدهبزه بر وارد خسارت جبران يا اصالح فرآييد در كه بيماري يا اعتياد درمان يا

 صـدور قـانوني، شـرايط بودن دارا صورت در مجازات تحمل دوره طول در تواندمي محكوم همچيين. دهد قرار آزادي نيمه نظام

 .است رسيدگي به موظف دادگاه و نمايد تقاضا را اديآز نيمه حكم
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 مشروط آزادي نظام ـ هشتم فصل
 از بيش حبس به محكومان مورد در تواندمي حكم كييده صادر دادگاه تعزيري، حبس به محكوميت مورد در -58 ماده

 بـا احكام اجراي قاضي يا دادستان پيشيهاد به مجازات مدت سوميك تحمل از پس موارد ساير در و نصف تحمل از پس سال ده

 :صادركيد را مشروط آزادي به حكم زير شرايط رعايت

 .دهد نشان رفتار و اخالق حسن خود از همواره مجازات اجراي مدت در محكوم -الف

 .شودنمي جرمي مرتكب ديگر آزادي، از پس كه دهد نشان محكوم رفتار و حاالت -ب

 را خصوصـي مـدعي موافقـت مورد يا حكم مورد زيان و ضرر دارد استطاعت كه اآنج تا محكوم دادگاه تشخيص به -پ

 .دهد ترتيب آن پرداخت براي قراري يا بپردازد

 .باشد نكرده استفاده مشروط آزادي از آن از پيش محكوم -ت

 بـه لمحـ زنـدان رئـيس گـزارش از پس ماده اين( ب)و( الف)بيدهاي در مذكور مراتب همچيين و فوق مواعد انقضاي

 مذكور شرايط تحقق درباره را زنداني وضعيت و مقرر مواعد است موظف احكام اجراي قاضي. رسدمي احكام اجراي قاضي تمييد

 .نمايد تقديم دادگاه به را مشروط آزادي پيشيهاد آن، احراز صورت در و بررسي

  
 هـر در و دهد تليير را آن مدت تواندمي دادگاه لكن شود،مي مجازات مدت بقيه شامل مشروط آزادي مدت -59 ماده

 سـال يـك از كمتـر باقيمانده مدت كه مواردي در جز باشد سال پيج از بيشتر و ساليك از كمتر تواندنمي مشروط آزادي حال

 .است حبس مدت بقيه معادل مشروط آزادي مدت صورت اين در كه باشد

  
 آزادي مـدت در را او محكـوم، شخصـيت و رواني خصوصيات و جرم وقوع احوال و اوضاع به توجه با تواندمي دادگاه -60 ماده

 نيـز و آنهـا از تبعيـت عدم آثار و مذكور دستورهاي دادگاه،. كيد ملزم حكم، صدور تعويق قرار در ميدرج دستورهاي اجراي به مشروط،

 .كيدمي تفهيم محكوم به و قيد خود حكم در را جديد جرم ارتكاب آثار

  
 تـا يك اول بار براي نكيد تبعيت دادگاه دستورهاي از موجه عذر بدون مشروط آزادي مدت در محكوم گاههر -61 ماده

 يـا ديه قصاص، حد، موجب عمدي جرائم از يكي ارتكاب يا تكرار صورت در. شودمي افزوده وي مشروط آزادي مدت به سال دو

 آزادي صـورت ايـن غير در آيد،مي در اجرا  به نيز محكوميت دهباقيمان مدت جديد، جرم مجازات بر عالوه ،هفت درجه تا تعزير

 .شودمي قطعي او

  
 تعويـق در مقـرر شـرايط وجـود صـورت در توانـدمي دادگاه ،هشت درجه تا پيج درجه از تعزيري جرائم در -62 ماده

 .دهد قرار الكترونيكي يها(سيستم)سامانه نظارت تحت مشخص مكاني محدوده در وي بارضايت را حبس به محكوم مراقبتي،

 قـرار مراقبتـي تعويـق در شده ذكر دستورهاي يا نظارتي تدابير تابع را محكوم تواندمي لزوم صورت در دادگاه -تبصره

 .دهد

  
 شـدن االجـرا الزم تاريخ از ماه شش ظرف مشروط وآزادي آزادينيمه نظام به مربوط مواد اجرائي نامه آيين -63 ماده

 .رسدمي قضائيه قوه رئيس تصويب به و شودمي تهيه كشور تربيتي و تممييي اقدامات و زندانها سازمان سيلهوبه قانون اين

  
 حبس جايگزين هايمجازات ـ نهم فصل

 نقدي جزاي نقدي، جزاي ،رايگان عمومي خدمات مراقبت، دوره از عبارت حبس جايگزين هايمجازات -64 ماده

 كيفيت و جرم نوع مالحظه با تخفيف جهات وجود و شاكي گذشت صورت در كه است ماعياجت حقوق از محروميت و روزانه

 و تعيين احوال، و اوضاع ساير و ديدهبزه وضعيت مجرم، سابقه و شخصيت وضعيت، مهارت، سن، جرم، از ناشي آثار آن، ارتكاب
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 .شودمي اجرا 

 تصـريح مـاده اين در مقرر كيفيات و شرايط با كمح مورد مجازات تياسب و سيخيت به ،حكم ضمن در دادگاه -تبصره

 .دهد حكم جايگزين هايمجازات از نوع دو از بيش به تواندنمي دادگاه .كيدمي

  
 مجـازات بـه حـبس جـايبـه اسـت حـبس مـاه سـه آنها قانوني مجازات حداكثر كه عمدي جرائم مرتكبان -65 ماده

 .گردندمي محكوم حبس جايگزين

  
 حـبس جـايبه است حبس ماه شش تا روز يك و نود آنها قانوني مجازات حداكثر كه عمدي جرائم انمرتكب -66 ماده

 شـرح بـه كيفـري محكوميت سابقه داراي عمدي جرم ارتكاب دليل به اييكه مگر گردندمي محكوم حبس جايگزين مجازات به

 :باشد نگذشته سال پيج آن اجراي از و باشيد زير

 ميليـون ده از بـيش نقـدي جـزاي يـا مـاه شـش تـا حـبس بـه قطعـي محكوميـت بقهسـا فقـره يـك از بـيش -الف

  تعزيري شالق يا ريال(10.000.000)

 ديه پيجميك از بيش پرداخت يا قصاص يا حد يا ماه شش از بيش حبس به قطعي محكوميت سابقه فقره يك -ب

  
 حـبس ساليك تا ماه شش از بيش آنها قانوني مجازات حداكثر كه را عمدي جرائم مرتكبان تواندمي دادگاه -67 ماده

 حـبس جايگزين هايمجازات اعمال قانون اين( 66)ماده شرايط وجود صورت در كيد، محكوم حبس جايگزين مجازات به است

 .است مميوع

  
 جـرم قـانوني مجـازات اييكـه مگـر گردنـدمي محكوم حبس جايگزين مجازات به غيرعمدي جرائم مرتكبان -68 ماده

 .است اختياري حبس، جايگزين مجازات به حكم صورت اين در كه باشد حبس سال دو از بيش تكابيار

  
 جـايگزين مجـازات بـه اسـت نشـده تعيـين موضوعه قوانين در آنها تعزير ميزان يا نوع كه جرائمي مرتكبان -69 ماده

 .گردندمي محكوم حبس

  
 اجـراي تعـذر درصـورت تا كيدمي تعيين نيز را حبس جازاتم مدت جايگزين، مجازات تعيين ضمن دادگاه -70 ماده

 .شود اجرا  حبس مجازات ،نقدي جزاي پرداخت از عجز يا دستورها از تخلف جايگزين، مجازات

  
 .است مميوع كشور خارجي يا داخلي امييت عليه جرائم مورد در حبس جايگزين هايمجازات اعمال -71 ماده

  
 حكـم صـدور از مانع باشد حبس ماه شش از بيش آنها از يكي حداقل قانوني مجازات كه عمدي جرائم تعدد -72 ماده

 .است حبس جايگزين مجازات به

 از كمتـر به مجازات تخفيف صورت در است حبس سال يك از بيش آنها قانوني مجازات كه عمدي جرائم در -73 ماده

 .دنماي حكم حبس جايگزين مجازات به تواندنمي دادگاه سال، يك

  
نمـي اجـرا  اسـت صادرشده قانون اين شدن االجرا الزم از پيش كه قطعي احكام مورد در فصل اين مقررات -74 ماده

 .شود

  
 ايـن در. نيست حبس جايگزين مجازات به حكم صدور از مانع حبس، مجازات با هامجازات ساير بودن همراه -75 ماده

 .دهد حكم حبس جايگزين مجازات با همزمان مذكور هايمجازات به تواندمي دادگاه صورت
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 مجـازات حـبس، جـايگزين مجازات به محكوميت حكم از تجديدنظرخواهي و دادگاه صالحيت تعيين مالك -76 ماده

 .است ارتكابي جرم قانوني

  
 تبديل يف،تخف تشديد، حكم، اجراي آثار و شرايط و محكوم وضعيت به توجه با تواندمي احكام اجراي قاضي -77 ماده

 .كيد پيشيهاد رأي صادركييده دادگاه به را حكم مورد مجازات موقت توقف يا

 .دارد اختيار در مراقبت مممور و اجتماعي مددكار الزم تعداد به مذكور قاضي

  
 اجـراي مخـل يـا مـانع كه را اقامت محل و شلل تليير نظير تلييراتي بايد محكوميت دوره طول در محكوم -78 ماده

 .دهد اطالع احكام اجراي قاضي به باشد حكم

  
 همكـاري نحـوه و محكومـان پذيرنـده عمومي و دولتي مؤسسات و دستگاهها و عمومي خدمات انواع تعيين -79 ماده

 وسـيلهبه قانون اين شدن االجرا الزم تاريخ از ماه سه ظرف كه است اينامهآيين موجببه ،محكوم و احكام اجراي قاضي با آنان

 فصـل اين مقررات. رسدمي وزيران هيمت تصويببه قضائيه قوه رئيس تمييد با و شودمي تهيه دادگستري و كشور هايرتخانهوزا

 .شودمي االجرا الزم ماده اين موضوع نامهآيين تصويب از پس

  
 پيشـيهاد به تواندمي دادگاه باشد وي رفتار اصالح از حاكي محكوم سوي از دادگاه حكم مفاد رعايت چيانچه -80 ماده

 .دهد تقليل آن نصف تا را مجازات مدت بقيه باريك براي احكام اجراي قاضي

  
  

 و احكـام اجـراي قاضـي پيشـيهاد بـه نمايد، تخلف دادگاه دستورهاي يا حكم مفاد اجراي از محكوم چيانچه -81 ماده

 اجرا  حبس مجازات تكرار، صورت در و شودمي افزوده حكم مورد مجازات به دوميك تا چهارم يك نخست بار براي دادگاه رأي

 .گرددمي

 قاضـي. كيـدمـي تفهيم محكوم به و قيد طورصريحبه را حكم مفاد از تخلف و تبعيت آثار حكم متن در دادگاه -تبصره

مـي مشـخص را كوممح بر مراقبت و نظارت نحوه مربوط، مقررات و دادگاه حكم مفاد رعايت با اجرا  ضمن در نيز احكام اجراي

 .نمايد

  
 يـا حكـم مـورد مجازات گردد، مواجه مانعي با حبس جايگزين هايمجازات از بخشي يا تمام اجراي چيانچه -82 ماده

 كـردن متوقـف بـراي و محكوم عمدي رفتار واسطه به مذكور مانع چيانچه. گرددمي اجرا  مانع رفع از بعد آن نشدهاجرا  بخش

 .شودمي اجرا  اصلي ازاتمج گردد ايجاد مجازات

  
 انجـام بـه احكـام اجراي قاضي نظارت تحت و دادگاه حكم به محكوم، آن طي كه است ايدوره مراقبت دوره -83 ماده

 :گرددمي محكوم ذيل شرح به مراقبتي تعويق در ميدرج دستورهاي از مورد چيد يا يك

 ماهشش تا است، سحب ماه سه حداكثر آنها قانوني مجازات كه جرائمي در -الف

 قـوانين در آنهـا تعزير ميزان و نوع كه جرائمي و است حبس ماه شش تا روز يك و نود آنها قانوني مجازات كه جرائمي در -ب

  سال يك تا ماه شش است، نشده تعيين موضوعه

 سال دو تا يك است، سال يك تا ماه شش از بيش آنها قانوني مجازات كه جرائمي در -پ

 سال چهار تا دو است، سال يك از بيش آنها قانوني مجازات كه غيرعمدي مجرائ در -ت
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 واقـع حكـم مورد ذيل شرح به معين مدت براي محكوم رضايت با كه است خدماتي رايگان، عمومي خدمات -84 ماده

 :گرددمي اجرا  احكام اجراي قاضي نظارت تحت و شودمي

 ساعت هفتاد و ستدوي تا (83)ماده(الف)بيد موضوع جرائم -الف

 ساعت چهل و پانصد تا هفتاد و دويست(83)ماده(ب)بيد موضوع جرائم -ب

 ساعت هشتاد و هزار تا چهل و پانصد (83)ماده(پ)بيد موضوع جرائم -پ

 ساعت شصت و صد و هزار دو تا هشتاد و هزار( 83)ماده(ت)بيد موضوع جرائم -ت

 هشـت از بـيش غيرشـاغل افـراد بـراي و سـاعت چهار از بيش غلشا افراد براي عمومي خدمت ارائه ساعات -1تبصره

 .شود محكوم متعارف معاش امرار مانع نبايد روز در خدمت ارائه ساعات حال هر در. نيست روز در ساعت

 جملـه از خـدمت آن بـه مربوط قانوني مقررات و ضوابط همه رعايت به مشروط عمومي خدمت ارائه به حكم -2تبصره

 .است آورزيان و سخت كارهاي خاص ضوابط و بهداشتي و فيي هايمحافظت نوجوانان، و زنان كار شرايط

 در حال هر در. دهد حكم فصل اين موضوع نامهآيين در مقرر عمومي خدمت يك از بيش به تواندنمي دادگاه -3تبصره

 .شودمي واقع حكم مورد اصلي مجازات عمومي، خدمات انجام به محكوم، رضايت عدم صورت

 و خـانوادگي هـايمعـذوريت يـا پزشـكي خدمات به نياز و جسماني وضع به بيا تواندمي احكام اجراي قاضي -4تبصره

 مجـازات بـه را آن تبـديل يـا نمايد تعليق دوره، طول در ماه سه تا حداكثر و موقت طور به را عمومي خدمات انجام آنها، مانيد

 .دهد يهادپيش حكم صادركييده دادگاه به ديگر جايگزين

  
 حكـم مـورد زير شرحبه كه محكوم روزانه درآمد چهارم يك تا هشتم يك از است عبارت روزانه نقدي جزاي -85 ماده

 :گرددمي وصول احكام اجراي نظارت با و شودمي واقع

 روز هشتاد و يكصد تا (83)ماده( الف)بيد موضوع جرائم -الف

 روز شصت و سيصد تا شتاده و يكصد (83)ماده( ب)بيد موضوع جرائم -ب

 روز بيست و هفتصد تا شصت و سيصد (83)ماده( پ)بيد موضوع جرائم -پ

 روز چهل و چهارصد و هزار تا بيست و هفتصد( 83)ماده (ت)بيد موضوع جرائم -ت

 .نمايد پرداخت را ماه آن روزانه نقدي جزاي مجموع روز ده ظرف ماه هر پايان در است موظف محكوم -تبصره

  
 :است زير شرح به حبس جايگزين نقدي جزاي ميزان -86 دهما

  ريال(9.000.000) ميليون نه تا (83)ماده( الف)بيد موضوع جرائم -الف

 ريال(18.000.000)ميليون هجده تا ريال(9.000.000)ميليون نه از( 83)ماده( ب)بيد موضوع جرائم -ب

 ريال(36.000.000)ميليون شش و سي تا ريال(18.000.000)ميليون هجده از( 83)ماده( پ)بيد موضوع جرائم -پ

( 72.000.000) ميليـون دو و هفتـاد تـا ريال(36.000.000)ميليون شش و سي از( 83)ماده (ت)بيد موضوع جرائم -ت

 ريال

  
 بـه را وي محكوم، وضعيت و ارتكابي جرم به توجه با حبس، جايگزين مجازات به حكم ضمن تواندمي دادگاه -87 ماده

 سـال دو از بيش نبايد مذكور مجازات مدت صورت اين در. نمايد محكوم نيز تكميلي يا و تبعي هايمجازات از مورد چيد يا كي

 .شود

  
 نوجوانان و اطفال تربيتي و تأميني اقدامات و  هامجازات ـ دهم فصل

 سـال پـانزده تـا نه ارتكاب، زمان در آنها سن و شوندمي تعزيري جرائم مرتكب كه نوجواناني و اطفال درباره -88 ماده
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 :كيدمي اتخاذ را زير تصميمات از يكي دادگاه مورد، حسب است شمسي تمام

 يـا طفـل اخالق حسن در مواظبت و تربيت و تمديب به تعهد أخذ با قانوني سرپرست يا اوليا  يا والدين به تسليم -الف

 نوجوان

 قبيـل از امـوري انجام به تعهد بيد اين در مذكور اشخاص از مورد بحس تواندمي بداند مصلحت دادگاه هرگاه -تبصره

 :نمايد أخذ نيز را مقرر مهلت در دادگاه به نتيجه اعالم و ذيل موارد

 آنان با همكاري و متخصصان ديگر و روانشياس يا اجتماعي مددكار به نوجوان يا طفل معرفي -1

 آموزيحرفه يا تحصيل ميظور به فرهيگي و آموزشي مؤسسه يك به نوجوان يا طفل فرستادن -2

 پزشك نظر تحت نوجوان يا طفل اعتياد ترك يا درمان جهت الزم اقدام -3

 دادگاه تشخيص به اشخاص با نوجوان يا طفل مضر ارتباط و معاشرت از جلوگيري -4

 معين محلهاي به نوجوان يا طفل آمد و رفت از جلوگيري -5

 انجـام بـه الـزام بـا بدانـد نوجـوان يـا طفـل مصـلحت بـه دادگاه كه ديگري قوقيح يا حقيقي اشخاص به تسليم -ب

 بـه دسترسي عدم يا و نوجوان يا طفل قانوني سرپرست يا اوليا  والدين، صالحيت عدم صورت در( الف)دربيد مذكور دستورهاي

 مدني قانون(1173)ماده مقررات رعايت با آنها

 .است آنان قبول به ميوط تصالحي واجد اشخاص به طفل تسليم -تبصره

 دادگاه قاضي وسيله به نصيحت -پ

 جرم تكرار عدم به كتبي تعهد أخذ يا و تذكر و اخطار -ت

  پيج تا يك درجه تعزيري جرائم مورد در سال يك تا ماه سه از تربيت و اصالح كانون در نگهداري -ث

. اسـت اجرا  قابل سال پانزده تا دوازده نوجوانان و اطفال درباره فقط( ث)و( ت)بيدهاي در مذكور تصميمات -1 تبصره

 .است الزامي اند،شده مرتكب را پيج تا يك درجه تعزير موجب جرائم كه نوجواناني و اطفال مورد در (ث)بيد مقررات اعمال

 قمـري سـال پانزده تا دوازده از كه درصورتي گردد قصاص يا حد موجب جرائم از يكي مرتكب نابالغ هرگاه - 2 تبصره

 در مقـرر اقـدامات از يكـي صـورت غيـراين در و شـودمـي محكـوم( ث)ويا(ت)بيدهاي در مقرر اقدامات از يكي به باشد داشته

 .گرددمي اتخاذ آنها مورد در ماده اين( پ) تا( الف)بيدهاي

 به توجه با تواندمي ننوجوانا و اطفال دادگاه ماده، اين( ب)و( الف)بيدهاي در اشاره مورد تصميمات مورد در -3 تبصره

 مصـلحت كـه بار چيد هر او، رفتار و نوجوان يا طفل وضع از اجتماعي مددكاران هايگزارش همچيين و آمده عمل به تحقيقات

 .نمايد تجديدنظر خود تصميم در كيد اقتضا  نوجوان يا طفل

  
 تمام سال هجده تا پانزده بين ارتكاب، انزم در آنها سن و شوندمي تعزيري جرم مرتكب كه نوجواناني درباره -89 ماده

 :شودمي اجرا  زير هايمجازات است شمسي

 تـا يـك درجه تعزير آنها قانوني مجازات كه جرائمي مورد در سال پيج تا دو از تربيت و اصالح كانون در نگهداري -الف

 .است سه

 چهـار درجـه تعزيـر آنها قانوني مجازات كه جرائمي مورد در سال سه تا يك از تربيت و اصالح كانون در نگهداري -ب

 .است

 ريال(10.000.000)ميليون ده از نقدي جزاي پرداخت يا سال يك تا ماه سه از تربيت و اصالح كانون در نگهداري -پ

 جرائمـي مورد در رايگان عمومي خدمات ساعت بيست و هفتصد تا هشتاد و يكصد انجام يا ريال(40.000.000)ميليون چهل تا

 .است پيج درجه تعزير آنها قانوني مجازات كه

 يكصـد تا شصت انجام يا ريال(10.000.000) ميليون ده تا ريال(1.000.000)ميليون يك از نقدي جزاي پرداخت -ت

 .است شش درجه تعزير آنها قانوني مجازات كه جرائمي درمورد رايگان عمومي خدمات ساعت هشتاد و
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 هفت درجه تعزير آنها قانوني مجازات كه جرائمي مورد در ريال(1.000.000) ونميلي يك تا نقدي جزاي پرداخت -ث

 .است هشت و

 .نيست روز در ساعت چهار از بيش عمومي، خدمات ارائه ساعات -1 تبصره

 جـزاي يـا نگهـداري مجـازات بـه حكم صدور جاي به ارتكابي، جرم و متهم وضع به توجه با تواندمي دادگاه -2 تبصره

 كـانون در نگهـداري بـه يـا كيدمي معين دادگاه كه ساعاتي در ميزل در اقامت به ماده، اين( پ)تا( الف)بيدهاي وعموض نقدي

 .دهد حكم سال پيج تا ماه سه براي مورد حسب هفته آخر روز دو در تربيت و اصالح

  
 تربيـت و اصـالح كـانون در او تاررف و نوجوان يا طفل وضع از رسيده هايگزارش به توجه با تواندمي دادگاه -90 ماده

 ولـي به نوجوان يا طفل تسليم به را نگهداري يا دهد تقليل سوم يك تا را نگهداري مدت و كيد تجديدنظر خود رأي در بار يك

يـك حـداقل نوجوان يا طفل كه شودمي اتخاذ درصورتي تجديدنظر بر مبيي دادگاه تصميم. نمايد تبديل او قانوني سرپرست يا

 از اسـتفاده مانع امر اين. است قطعي مورد اين در دادگاه رأي. باشد گذرانده را تربيت و اصالح كانون در نگهداري مدت از پيجم

 .نيست آنها شرايط تحقق با قانوني تخفيفات ساير و مشروط آزادي

  
 را آن حرمت يا و شدهامانج جرم ماهيت سال، هجده از كمتر بالغ افراد هرگاه قصاص يا حد موجب جرائم در -91 ماده

 بييـيپيش هايمجازات به آنها سن به توجه با مورد حسب باشد، داشته وجود شبهه آنان عقل كمال و رشد در يا و نكييد درك

 .شوندمي محكوم فصل اين در شده

 كـه يگـرد طريـق هـر از يـا اسـتعالم را قـانوني پزشكي نظر تواندمي عقل كمال و رشد تشخيص براي دادگاه -تبصره

 .كيد استفاده بداند، مقتضي

  
 مقررات مطابق نوجوانان و اطفال دادگاه است، ديگري مالي ضمان هر يا ديه پرداخت مستلزم كه جرائمي در -92 ماده

 .كيدمي حكم خسارت و ديه پرداخت به مربوط

  
 و تـممييي اقـدامات و دهد تقليل حداقل نصف تا را هامجازات تخفيف، جهات احراز درصورت تواندمي دادگاه -93 ماده

 .نمايد تبديل ديگري اقدام به را نوجوانان و اطفال تربيتي

  
 يـا انـدازد تعويـق بـه را حكـم صـدور نوجوانـان، توسط ارتكابي تعزيري جرائم تمام مورد در تواندمي دادگاه -94 ماده

 .كيد معلق را مجازات اجراي

  
 .است كيفري آثار فاقد وجوانانن و اطفال كيفري هايمحكوميت -95 ماده

  
 مجازات سقوط ـ يازدهم فصل

 عفو ـ اول مبحث

 رهبري مقام با قضائيه قوه رئيس پيشيهاد از پس اسالمي موازين حدود در محكومان، مجازات تخفيف يا عفو -96 ماده

 .است

  
. كيـدمـي موقوف را دادرسي و بتعقي شود،مي اعطا  تعزير موجب جرائم در قانون موجب به كه عمومي عفو -97 ماده

 .شودمي زائل نيز محكوميت آثار و موقوف مجازات اجراي محكوميت، حكم صدور صورت در
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 .ندارد ديدهزيان خسارت جبران و ديه پرداخت در تمثيري لكن كيدمي ميتفي را محكوميت آثار همه عفو، -98 ماده

  
 قانون نسخ ـ دوم مبحث

 (10)ماده در ميدرج شرح به كيفري قوانين نسخ آثار. كيدمي موقوف را مجازات اجراي و يبتعق قانون، نسخ -99 ماده

 .است قانون اين

  
 شاكي گذشت ـ سوم مبحث

 يـا تعقيـب موقـوفي موجـب مورد حسب خصوصي مدعي يا شاكي گذشت گذشت، قابل تعزيري جرائم در -100 ماده

 .است مجازات اجراي موقوفي

 بـه ميـوط مجـازات، اجـراي و رسـيدگي و تعقيـب ادامـه و شروع كه باشيدمي جرائمي گذشت، قابل جرائم -1 تبصره

 . است وي گذشت عدم و شاكي شكايت

 و رسـيدگي و تعقيب به شروع در وي گذشت و شاكي شكايت كه باشيدمي جرائمي گذشت، قابل غير جرائم -2 تبصره

 .ندارد تمثيري مجازات اجراي و هاآن ادامه

 است همان حدسرقت و حدقذف عضو، و نفس قصاص هايمجازات مورد در شاكي گذشت، به راجع قرراتم -3 تبصره

 تخفيـف و سقوط در تمثيري حدود ساير در شاكي گذشت. است شده ذكر قانون اين «قصاص»سوم و «حدود»دوم كتاب در كه

 .ندارد مجازات

  
 يـا شـرط آن كـه شـوديمـ داده اثر بيترتي درصورت معلق و مشروط گذشت به و باشد ميجّز ديبا گذشت -101 ماده

 .ستين مسموع گذشت، از عدول نيهمچي. باشد يافته تحقق هيعلمعلقٌ
قابـل جـرائم در مجـازاتي اجـراي ولـ ست،ين حكم صدور وي دگيرس ب،يتعق مانع معلق يا مشروط گذشت -1 تبصره

 .شوديم آزاد مياسب نيتمم قرار با هيعلمحكومٌ صورت، نيا در. است هيعلمعلقٌ يا شرط تحقق عدم به ميوط گذشت

 .است دادستان دييتم به ميوط ،ياتفاق ميق گذشت ريتمث -2تبصره

  
 موقـوفي ولـي شـودمـي شـروع آنـان از يـك هـر شكايت با جزائي تعقيب باشيد متعدد جرم، از متضررين هرگاه -102 ماده

 .اندكرده شكايت كه است كساني تمام گذشت به موكول مجازات اجراي و رسيدگي تعقيب،

 تعقيـب، مـورد حسـب وراث همگـي گذشـت صورت در و ميتقل جرم، از متضرر قانوني وراث به گذشت، حق -تبصره

 .گرددمي موقوف مجازات اجراي يا رسيدگي

  
 يكهاي مگر شودمي محسوب گذشت غيرقابل باشد، نشده تصريح قانون در جرمي بودن گذشت قابل چيانچه -103 ماده

 .باشد گذشت قابل شرعاً و بوده الياسحق از

  

 خـاص قـوانين موجـب به كه جرائمي و قانون اين حدقذف فصل و ديات كتاب در ميدرج تعزيري جرائم بر عالوه -104 ماده

 ،(669) ،(668) ،(648) ،(642) ،(633) ،(632) ،(622) ،(608) ،(596)مـواد أخيـر قسـمت در ميـدرج جـرائم باشـيد،مي گذشتقابل

 نيـز «تعزيـرات»پيجم كتاب از( 700) و( 699) ،(698) ،(697) ،(694) ،(692) ،(690) ،(685) ،(684) ،(682) ،(679) ،(677) ،(676)

 .شوندمي محسوب گذشت قابل

  
 زمان مرور ـ چهارم مبحث

 مواعد انقضاي تا جرم قوعو تاريخ از كه كيدمي موقوف را تعزير موجب جرائم تعقيب صورتي در زمان، مرور -105 ماده
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 :باشد نگرديده ميتهي قطعي حكم صدور به مواعد اين انقضاي تا تحقيقي يا تعقيبي اقدام آخرين تاريخ از يا نشدهتعقيب زير

 سالپانزده انقضاي با سه تا يك درجه تعزيري جرائم -الف

 سالده انقضاي با چهار درجه تعزيري جرائم -ب

 سالهفت انقضاي با جپي درجه تعزيري جرائم -پ

 سالپيج انقضاي با شش درجه تعزيري جرائم -ت

 .سالسه انقضاي با هشت و هفت درجه تعزيري جرائم -ث

 جلب، احضار، قبيل از قانوني وظيفه يك اجراي در قضائي مقامات كه است اقدامي تحقيقي، يا تعقيبي اقدام -1 تبصره

 .دهيدمي انجام قضائي نيابت و محلي معاييه يا حقيقاتت مطلعان، و شهود اظهارات استماع بازجويي،

 بـه ميـوط كيفـري رسـيدگي كه مرجعي رأي قطعيت تاريخ از تعقيب زمان مرور اناطه، قرار صدور مورد در -2 تبصره

 .شودمي شروع است، آن صدور

  
 نكيـد، شـكايت جرم، وقوع از اطالع تاريخ از سال يك مدت در جرم از متضرر هرگاه گذشتقابل تعزيري جرائم در -106 ماده

 ايـن در كـه نباشـد شكايت به قادر اختيار، از خارج دليلي به يا بوده متهم سلطه تحت اييكه مگر شودمي ساقط او كيفري شكايت حق

صـرف بـر دليلـي و كيد فوت مذكور مدت انقضاي از قبل جرم از متضرر هرگاه. شودمي محاسبه مانع رفع تاريخ از مزبور مهلت صورت

 . دارد شكايت حق وفات تاريخ از ماه شش مهلت در وي ورثه از يك هر نباشد شكايت طرح از وي نظر

 جرم كه شودمي رسيدگي او ورثه يا وي شكايت به درصورتي بوده، متهم سلطه تحت شاكي كه مواردي از غير -تبصره

 .شدبا نشده زمان مرور مشمول قانون اين( 105) ماده طبق شكايت موضوع

  
 زيـر قـرار بـه حكـم قطعيت تاريخ از آن مدت و كيدمي موقوف را تعزيري قطعي احكام اجراي زمان، مرور -107 ماده

 :است

 سالبيست انقضاي با سه تا يك درجه تعزيري جرائم -الف

 سالپانزده انقضاي با چهار درجه تعزيري جرائم -ب

 سالده انقضاي با پيج درجه تعزيري جرائم -پ

 سالهفت انقضاي با شش درجه تعزيري رائمج -ت

 سالپيج انقضاي با هشت و هفت درجه تعزيري جرائم -ث

 آن انقضـاي تاريخ از زمان مرور باشد، مانعي رفع يا مدت گذشتن به موكول مجازات بقيه يا تمام اجراي اگر -1 تبصره

 . شودمي محاسبه مانع رفع يا مدت

 هـايموافقتيامـه و مقـررات حـدود در ايراني اتباع درباره كشور از خارج دادگاههاي احكام اجراي زمان مرور -2 تبصره

 .است ماده اين مقررات مشمول قانوني،

  
 مجازات اجراي قطع تاريخ زمان، مرور شروع تاريخ شود، قطع علت هر به ولي شروع مجازات، اجراي هرگاه -108 ماده

 براثر مجازات اجراي اييكه مگر است انقطاع آخرين تاريخ از زمان مرور شروع شود قطع نوبت يك از بيش كه مواردي در و است

 .شودنمي اعمال زمان مرور صورت اين در كه باشد شده قطع محكوم عمدي رفتار

  
 :شوندنمي مجازات اجراي و حكم صدور تعقيب، زمان مرور مشمول ذيل جرائم -109 ماده

 كشور خارجي و داخلي امييت عليه جرائم -الف

 ماده آن در مقرر مبلغ رعايت با قانون اين( 36)ماده تبصره موضوع جرائم و كالهبرداري شامل اقتصادي جرائم -ب
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 مخدر مواد با مبارزه قانون موضوع جرائم -پ

  
 بـه شـروع شـود، صادر متعدد قطعي هايمحكوميت احكامي يا حكم موجب به شخص يك مورد در هرگاه -110 ماده

 .است زمان مرور قاطع ها،محكوميت ديگر به نسبت ها،محكوميت از يك هر اجراي

  
 مشـروط، آزادي حكـم يا تعليق قرار للو صورت در مشروط آزادي اعطاي يا مجازات اجراي تعليق موارد در -111 ماده

 .است حكم يا قرار للو تاريخ زمان، مرور مبدأ

  
مـي اعمـال باشيد، نشده يا شده تعقيب آنكه از اعم معاونان و شركا هكلي به نسبت و است مطلق زمان، مرور قطع -112 ماده

 جـرم معاونـان يـا شركا از برخي مورد در حكم اجراي به شروع همچيين. باشد شده شروع آنها از يكي درباره فقط تعقيب چيد هر شود

 .است محكومان ديگر به نسبت زمان مرور قاطع

  
 و نيسـت خصوصـي مـدعي حقـوق اسـتيفاي از مـانع مجازات، اجراي يا محك صدور تعقيب، شدن موقوف -113 ماده

 .نمايد اقامه صالح مرجع در را خصوصي دعواي تواندمي جرم از متضرر

  
  

 مجرم توبه ـ پنجم مبحث

 اصالح و ندامت و كيد توبه جرم، اثبات از قبل متهم هرگاه محاربه و قذف استثياي به حد موجب جرائم در -114 ماده

 توبه صورت در باشد، شده ثابت اقرار با قذف از غير فوق جرائم اگر همچيين. گرددمي ساقط او از حد شود، محرز قاضي رايب او

 .نمايد درخواست رهبري مقام از قضائيه قوه رئيس توسط را مجرم عفو تواندمي دادگاه جرم، اثبات از پس حتي مرتكب

 .است حد سقوط موجب او بر لطتس يا دستگيري از قبل محارب توبه -1 تبصره

 سـقوط و توبـه درصـورت مرتكـب گيرد، انجام ديدهبزه اغفال با يا و اكراه عيف، به جرم هرگاه لواط و زنا در -2 تبصره

 .شودمي محكوم آنها دو هر يا شش درجه تعزيري شالق يا حبس به ماده اين در ميدرج شرح به مجازات

  
 قاضي براي او اصالح و ندامت و نمايد توبه مرتكب چيانچه هشت و هفت شش، درجه تعزيري جرائم در -115 ماده

 اعمال را مجازات تخفيف به راجع مقررات تواندمي دادگاه تعزير موجب جرائم ساير در. شودمي ساقط مجازات شود، محرز

 .نمايد
نمي جاري شود،مي اعمال آنها مورد در تعزيري جرائم تكرار مقررات كه كساني درباره توبه به راجع مقررات -1 تبصره

 .گردد
 ،(40) ،(39) ،(28)مـواد و( 8)ماده( ب)و(الف)بيدهاي و( 7)ماده( ب)بيد همچيين و ماده اين مقررات اطالق -2 تبصره

 .شودنمي شرعي ميصوص تعزيرات شامل قانون اين( 105) و( 93) ،(92) ،(46) ،(45)
  

 .گرددنمي ساقط توبه با همحارب و قذف حد قصاص، ديه، -116 ماده
  

 احراز بايد وي ندامت و اصالح توبه، گردد،مي مجازات تخفيف يا سقوط موجب مرتكب، توبه كه مواردي در -117 ماده
 كرده توبه به تظاهر مرتكب كه شود ثابت توبه، به راجع مقررات اعمال از پس چيانچه. شودنمي اكتفا  مرتكب ادعاي به و گردد
 باشد تعزير نوع از مجازات چيانچه مورد اين در. گرددمي اجرا  مجازات و مللي شده گرفته درنظر تخفيفات و جازاتم سقوط است

 .شودمي محكوم تعزيري مجازات حداكثر به مرتكب



 

22 

 

  
 رسـيدگي يـا تعقيب مقام به مورد حسب را خود توبه به مربوط ادله حكم، قطعيت از قبل تا تواندمي متهم -118 ماده

 .نمايد رائها
  

 .كيد اعتراض تجديدنظر مرجع به تواندمي باشد، مجازات تخفيف يا سقوط مخالف دادستان چيانچه -119 ماده
  

 درأ قاعده اعمال ـ ششم مبحث

 قـرار ترديـد يـا شـبهه مورد كيفري مسؤوليت شرايط از هريك يا و آن شرايط از برخي يا جرم وقوع هرگاه -120 ماده
 .شودنمي ثابت مذكور شرط يا جرم موردحسب نشود يافت آن نفي بر دليلي و گيرد

 و ترديـد يا شبهه وجود صرف به قذف، و سرقت االرض،في افساد محاربه، استثياي به حد موجب جرائم در -121 ماده

 .شودنمي ثابت مذكور شرط يا جرم مورد حسب دليل، تحصيل به نياز بدون

  
 جرائم ـ سوم بخش

  
 جرم به روعش ـ اول فصل

 قصـدش او اراده از خارج عامل واسطهبه لكن نمايد، آن اجراي به شروع و كرده جرمي ارتكاب قصد كس هر -122 ماده

 :شودمي مجازات زير شرحبه بماند، معلق

 حـبس بـه اسـت سـه تـا يك درجه تعزيري حبس يا دائم حبس حيات، سلب آنها قانوني مجازات كه جرائمي در -الف

 چهار جهدر تعزيري

 پيج درجه تعزيري حبس به است چهار درجه تعزيري حبس يا عضو قطع آنها قانوني مجازات كه جرائمي در - ب

 يـا شـالق يـا تعزيـري حبس به است پيج درجه تعزيري حبس يا حدي شالق آنها قانوني مجازات كه جرائمي در - پ

 شش درجه نقدي جزاي

 اطـالعبـي آنهـا از مرتكـب كه مادي جهات به لكن داشته، جرم ارتكاب با قيممست ارتباط ارتكابي، رفتار هرگاه -تبصره

 .است جرم به شروع حكم در شدهانجام اقدام باشد، غيرممكن جرم وقوع بوده

  
 جـرم وقـوع با مستقيم ارتباط و است جرم مقدمه فقط كه اقداماتي و عمليات يا و جرم ارتكاب قصد مجرد -123 ماده

 .باشدنمي مجازات قابل حيث اين از و نيست رمج به شروع ندارد،

  
نمـي تعقيـب جرم، آن به شروع اتهام به كيد ترك را آن خود اراده به و نمايد جرمي به شروع كسي هرگاه -124 ماده

 .شودمي محكوم آن مجازات به باشد جرم استشده مرتكب كه رفتاري مقدار همان اگر لكن شود

  
 جرم در شركت ـ دوم فصل

 آنهـا همـه رفتـار بـه مسـتيد جرم، و كيد مشاركت جرمي اجرائي عمليات در ديگر اشخاص يا شخص با كس هر -125 هادم

 در شـريك متفـاوت، خـواه باشـد مساوي آنان كار اثر خواه و نباشد خواه باشد كافي جرم وقوع براي تيهايي به يك هر رفتار خواه باشد

 يـا دو تقصـير بـه مسـتيد جـرم، چيانچه نيز غيرعمدي جرائم مورد در. است جرم آن قلمست فاعل مجازات او مجازات و محسوب جرم

 . است جرم آن مستقل فاعل مجازات آنان، از يك هر مجازات و شوندمي محسوب جرم در شريك مقصران، باشد نفر چيد

 چهـارم و سـوم دوم، يكتابهـا مـواد رعايت با جيايت در شركت مورد در ديات و قصاص حدود، مجازات اعمال -تبصره

 .گيردمي انجام قانون اين
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 جرم در معاونت ـ سوم فصل

 :شوندمي محسوب جرم معاون زير اشخاص -126 ماده

 از اسـتفادهسو  يا فريب يا دسيسه با يا كيد جرم ارتكاب به تحريك يا تطميع، تهديد، ترغيب، را ديگري هركس، -الف

 .گردد جرم وقوع موجب قدرت،

 .دهد ارائه مرتكب به را جرم ارتكاب طريق يا كيد تهيه يا بسازد را جرم ارتكاب سايلو هركس -ب

 .كيد تسهيل را جرم وقوع هركس -پ

. اسـت شـرط جرم مرتكب و معاون رفتار بين زماني اقتران يا تقدم و قصد وحدت جرم، در معاونت تحقق براي -تبصره

 جـرم در معاونـت مجـازات بـه معـاون شود، مرتكب است بوده معاون ودمقص آنچه از شديدتر جرمي جرم، اصلي فاعل چيانچه

 .شودمي محكوم ترخفيف
  

 :است زير شرح به وي مجازات باشد،نشده تعيين معاون براي ديگري مجازات قانون، يا شرع در كه صورتي در -127 ماده
 سه يا دو درجه تعزيري حبس ،است دائم حبس يا حيات سلب آنها قانوني مجازات كه جرائمي در -الف
 شش يا پيج درجه تعزيري حبس عضو، عمدي قطع و حدي سرقت در -ب
 شش درجه تعزيري شالق ضربه چهار و هفتاد تا يك و سي است حدي شالق آنها قانوني مجازات كه جرائمي در -پ
 ارتكابي جرم مجازات از ترپايين درجه دو تا يك تعزير موجب جرائم در -ت

 مصـادره مـورد در مگـر اسـت ارتكـابي جرم قانوني مجازات نوع از معاون مجازات ماده اين( ت)بيد وردم در -1 تبصره
 .است هفت و شش چهار، درجه نقدي جزاي ترتيب به معاون مجازات كه محكوميت حكم انتشار و دائم انفصال اموال،

 اصلي فاعل تعزير ميزان اساس بر عاونم مجازات نشود، اجرا  عضو يا نفس قصاص علت هر به كه صورتي در -2 تبصره
 .شودمي اعمال ماده اين( ت)بيد مطابق جرم،

  
 قـانوني مجـازات حداكثر به نمايد استفاده خود به مستيد جرم ارتكاب وسيله عيوانبه نابالغ فرد از هركس -128 ماده

 جرم آن در معاونت مجازات حداكثر به كيد معاونت ناباللي فرد مجرمانه رفتار در هركس همچيين. گرددمي محكوم جرم همان
 .شودمي محكوم

  
 نباشد بيتعق قابل جيون، و صلر مانيدي شخص جهات ازي جهت به مرتكب مجرمانه، رفتار ارتكاب در هرگاه -129 ماده

 .ردندا جرم معاون مجازات و بيتعق دري ريتمث گردد موقوف  جهات، نيا ازي جهت به او مجازاتي اجرا يا بيتعق يا
  

 يافته سازمان مجرمانه گروه سردستگي ـ چهارم فصل

 گـروه آن اعضـاي كه جرمي شديدترين مجازات حداكثر به گيرد برعهده را مجرمانه گروه يك سردستگي هركس -130 ماده

 ايـن در هكـ باشـد ديـه يـا قصـاص يا حد موجب ارتكابي جرم آنكه مگر گرددمي محكوم شوند، مرتكب گروه همان اهداف راستاي در

فـي مفسـد يـا محـارب عيـوان كه زماني االرضفي افساد و محاربه در. شودمي محكوم جرم آن در معاونت مجازات حداكثر به صورت

 .گرددمي محكوم االرضفي مفسد يا محارب مجازات به مورد حسب كيد صدق مجرمانه گروه سردسته بر االرض

 تشـكيل جـرم ارتكـاب براي كه بيشتر يا نفر سه از متشكل ميسجم بتاًنس گروه از است عبارت مجرمانه گروه -1تبصره

 .گرددمي ميحرف جرم ارتكاب براي آن هدف تشكيل، از پس يا شودمي

 .است مجرمانه گروه اداره يا سازماندهي يا طراحي يا تشكيل از عبارت سردستگي -2تبصره
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 جرم تعدد ـ پنجم فصل
 اشـد مجـازات بـه مرتكـب باشـد، متعدد مجرمانه عياوين داراي واحد، رفتار رگاهه تعزير موجب جرائم در -131 ماده

 .شودمي محكوم

  
 نيـز و ارتكـابي جـرائم كـه مـواردي در مگـر اسـت مجازات تعدد موجب جرم، تعدد حد، موجب جرائم در -132 ماده

 .باشد يكسان آنها مجازات

 .شودمي اجرا  اعدام تيها گردد، محكوم عيدتب و اعدام يا حبس و اعدام به مرتكب چيانچه -1 تبصره

 مانيـد شـود مي اجرا  اشد مجازات فقط باشيد، واقعه يك در و هم راستاي در حدي جرم چيد يا دو چيانچه -2 تبصره

 .شودمي اجرا  لواط مجازات تيها كه لواط هيگام در تفخيذ

 باشـد، ثابـت جلد و رجم يا جلد و اعدام مجازات يانچهچ شوند، زنا مرتكب يكديگر با بار چيد زني و مرد اگر -3 تبصره

 .شودمي اجرا  مورد حسب رجم يا اعدام تيها

 .گرددمي اجرا  مجازات چيد يا دو باشد، نفر چيد يا دو به نسبت قذف، چيانچه -4 تبصره

  
 قصـاص موضوع ،حدي مجازات چيانچه لكن. شودمي جمع هامجازات قصاص، و حد موجب جرائم تعدد در -133 ماده

 قصاص اجراي فوري مطالبه عدم صورت در و است مقدم قصاص، اجراي گردد، قصاص اجراي در تمخير موجب يا ببرد بين از را

 .شودمي اجرا  حدي مجازات ديه، به تبديل يا گذشت يا

  
 جـرائم آن از يـك هـر بـراي دادگـاه نباشـد جـرم سه از بيش ارتكابي جرائم هرگاه تعزير موجب جرائم در -134 ماده

 مجازات حداكثر از بيش را يك هر مجازات باشد، جرم سه از بيش ارتكابي جرائم هرگاه و كيدمي حكم را مقرر مجازات حداكثر

 مجـازات فقـط فوق موارد از يك هر در. نمايدمي تعيين نكيد، تجاوز آن نصف اضافه به حداكثر از اييكه به مشروط قانوني مقرر

 بعـدي اشـد مجـازات شـود، اجرا  غيرقابل يا تبديل يا يابد تقليل قانوني علل از يكي به اشد مجازات اگر و است اجرا  قابل اشد

 .گرددمي اجرا 

 اگـر و چهـارميـك تـا نباشـد جرم سه از بيش ارتكابي جرائم اگر باشد، حداكثر و حداقل فاقد مجازات كه مورد هر در

 .گرددمي اضافه آن اصل به قانوني مقرر مجازات صفن تا باشد جرم سه از بيش ارتكابي جرائم

 .شودمي عمل فوق مقررات طبق شود، حاصل متعدد مجرمانه نتايج واحد، مجرمانه رفتار از كهصورتي در -1 تبصره

 اعمال جرم، تعدد مقررات باشد، داشته خاصي مجرمانه عيوان قانون در ارتكابي جرائم مجموع كه صورتي در -2 تبصره

 .گرددمي محكوم قانون در مقرر مجازات به مرتكب و شودنمي

 و حـداقل ميـانگين تـا را مرتكـب مجـازات توانـدمـي دادگاه تخفيف، جهات وجود صورت در جرم تعدد در -3 تبصره

 .دهد تقليل آن نصف تا باشد حداكثر و حداقل فاقد مجازات، چيانچه و حداكثر

 با نيز و هم با هامجازات اين. شودنمي اجرا  هشت و هفت هايدرجه تعزيري جرائم مورد در جرم تعدد مقررات -4 تبصره

 .گرددمي جمع شش تا يك درجه تعزيري هايمجازات

  
 يـا حـد ابتـدا  و جمـع هـامجـازات تعزير و قصاص موجب جرائم نيز و تعزير و حد موجب جرائم تعدد در -135 ماده

 حـد اجراي تمخير موجب و باشد شرعي معين تعزير يا الياسحق تعزير، و ياتح سالب قصاص، يا حد مگر شودمي اجرا قصاص

 .گرددمي اجرا  تعزير ابتدا  صورت اين در كه نشود نيز

 و زنـا مانيـد اي يـرحـديغ سـرقت وي حـد سرقت مانيد باشدي ريتعز جرم جيس ازي حد جرم كهي درصورت -تبصره

 قـذف حد در مگر گردد،يم ساقطي ريتعز مجازات و شوديم محكومي حد زاتمجا به فقط مرتكب زنا، از كمتر نامشروع روابط
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 .شوديم محكوم مجازات دو هر به مرتكب باشد،ي گريد به دشيام وي شخص به نسبت قذف اگر كه

  
 جرم تکرار ـ ششم فصل

 وي حـد گردد، جاري او بر جرم آن حد بار هر و شود حد موجب جرم نوع يك مرتكب بار سه كسي هرگاه -136 ماده

 .است اعدام چهارم مرتبه در

  
 تاريخ از و شود محكوم شش تا يك درجه از تعزيري هايمجازات از يكي به قطعي حكم موجب به كس هر -137 ماده

 ديگـري شـش تـا يـك درجـه تعزيـري جرم مرتكب مجازات، اجراي زمان مرور شمول يا حيثيت اعاده حصول تا حكم قطعيت

 .شودمي محكوم آن برابر نيم و يك تا ازاتمج حداكثر به گردد،

  
 .شودنمي اعمال اطفال جرائم و مطبوعاتي و سياسي جرائم در جرم تكرار به مربوط مقررات -138 ماده

  
 :شودمي عمل زير شرح به تخفيف جهات وجود صورت در تعزيري جرائم تكرار در -139 ماده

 و حـداقل ميـانگين تـا را مرتكـب مجـازات تواندمي دادگاه باشد، اكثرحد و حداقل داراي قانوني مجازات چيانچه -الف

 .دهد تقليل مجازات حداكثر

  

 .دهد تقليل مقرر مجازات نصف تا را مرتكب مجازات تواندمي دادگاه باشد، حداقل فاقد يا ثابت مجازات، چيانچه -ب

 مقـررات باشـد، آن از بيشـتر يـا جـرم رارتك مقررات مشمول قطعي محكوميت فقره سه داراي مرتكب چيانچه -تبصره

 .شودنمي اعمال تخفيف

  
 

 كيفري مسؤوليت موانع و شرايط ـ چهارم بخش

 

 كيفري مسؤوليت شرايط ـ اول فصل
 عاقـل، جـرم، ارتكـاب حين فرد كه است محقق زماني تيها تعزيرات و قصاص حدود، در كيفري مسؤوليت -140 ماده

 .است آمده «قصاص»سوم كتاب در آن حكم كه قتل بر اكراه وردم در جز به باشد مختار و بالغ

  
 .است شخصي كيفري، مسؤوليت -141 ماده

  
 اعمـال مسـؤول قـانوني طـور بـه شـخص كـه است ثابت صورتي در تيها ديگري رفتار علت به كيفري مسؤوليت -142 ماده

 .شود رتقصي مرتكب ديگري، ارتكابي رفتار نتيجه با رابطه در يا باشد ديگري

  
 مسـؤوليت داراي صـورتي در حقوقي شخص و است حقيقي شخص مسؤوليت بر اصل كيفري مسؤوليت در -143 ماده

 اشـخاص كيفـري مسـؤوليت. شود جرمي مرتكب آن ميافع راستاي در يا نام به حقوقي شخص قانوني نماييده كه است كيفري

 .نيست جرم مرتكب حقيقي اشخاص مسؤوليت مانع حقوقي

  
 احـراز مجرمانـه رفتـار ارتكاب در او قصد بايد جرم، موضوع به مرتكب علم بر عالوه عمدي جرائم تحقق در -144 هماد
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 .شود محرز بايد نيز آن وقوع به علم يا نتيجه قصد است، نتيجه تحقق به ميوط قانون براساس آنها وقوع كه درجرائمي. گردد

 عمـديشـبه از اعـم غيرعمـدي جيايـات در. اسـت مرتكب تقصير زاحرا به ميوط ،عمدي غير جرائم تحقق -145 ماده

 .شودمي اعمال ديات و قصاص كتاب مقررات محض وخطاي

 مانيد و دولتي نظامات رعايت عدم و مهارت عدم غفلت، مسامحه،. است مباالتيبي و احتياطيبي از اعم تقصير -تبصره

 .شودمي محسوب يمباالتبي يا احتياطيبي مصاديق از مورد، حسب آنها،

  
 كيفري مسؤوليت موانع ـ دوم فصل

 .ندارند كيفري مسؤوليت نابالغ افراد -146 ماده

  
 .است قمري تمام سال پانزده و نه ترتيب به پسران، و دختران در بلوغ، سن -147 ماده

  
 .شودمي اعمال تربيتي و تممييي اقدامات قانون، اين مقررات براساس نابالغ، افراد مورد در -148 ماده

  
 باشـد تمييـز قـوه يـا اراده فاقـد كـه نحويبه بوده رواني اختالل دچار جرم ارتكاب زمان در مرتكب هرگاه -149 ماده

 .ندارد كيفري مسؤوليت و شودمي محسوب مجيون

  
 بـه تالمبـ جـرم وقـوع از پـس تعزير موجب جرائم در يا باشد مجيون ارتكاب، حين در جرم مرتكب هرگاه -150 ماده

 عمـومي امييـت و نظـم مخل وي بودن آزاد و ثابت متخصص، نظر جلب با مجيون خطرناك حالت و جيون چيانچه شود جيون

 .شودمي نگهداري مياسب محل در خطرناك حالت رفع تا دادستان دستور به باشد

 با دادگاه صورت، اين در كه كييد اعتراض دستور اين به دادگاه در توانيدمي او خويشاوندان يا شده نگهداري شخص

 مورد در خطرناك حالت رفع تشخيص با و كيدمي رسيدگي اداري جلسه در كارشياس نظر جلب با را موضوع معترض، حضور

 شخص ولي است قطعي حكم اين. كيدمي صادر حكم دادستان، دستور تمييد در صورت غيراين در و تممييي اقدام خاتمه

 .دارند را حكم اين به اعتراض حق كردند مشاهده را بهبود عالئم هرگاه وي، خويشاوندان يا شده نگهداري

 برحسـب باشـد شـده درمـان ،مرتكب رواني، هايبيماري متخصص تشخيص به بيا هرگاه كه نيست آن از مانع امر اين

 .كيد صادر را تممييي اقدام خاتمه دستور دادستان او نگهداري محل مدير پيشيهاد

 در. شـودنمـي ساقط حد شود جيون دچار قطعي حكم صدور از پس حد موجب جرائم از يكي مرتكب هرگاه -1تبصره

 بـه افاقـه زمـان تـا محاكمه و تعقيب دارد اللهي حق جيبه كه حدودي در قطعي حكم صدور از قبل جيون شدن عارض صورت

 جـرم، از ناشـي زيـان و ضـرر همچيـين و يهد و قصاص مانيد دارد الياسي حق جيبه كه هاييمجازات به نسبت. افتدمي تمخير

 .نيست رسيدگي و تعقيب از مانع جيون

 مـاده ايـن موضـوع افـراد نگهـداري بـراي قضائي حوزه هر در را تممييي اقدام مراكز است موظف قضائيه قوه -2تبصره

 افـراد ايـن بـه موجـود ارسـتانيبيم يـا بهزيسـتي درماني روان مراكز از قسمتي اماكن، اين كار به شروع زمان تا. ببييد تدارك

 .شودمي داده اختصاص

  
 مجازات شودمي محسوب جرم قانون طبق كه شود رفتاري مرتكب تحمل غيرقابل اكراه اثر بر كسي هرگاه -151 ماده

 طبـق قصـاص و حـد موجـب جـرائم در. شـودمـي محكوم جرم فاعل مجازات به كييدهاكراه تعزير، موجب جرائم در. گرددنمي

 .شودمي رفتار مربوط راتمقر

به بيماري يا زلزله طوفان، سيل، سوزي،آتش قبيل از الوقوعقريب يا فعلي شديد خطر بروز هيگام هركس -152 ماده

 نيست مجازات قابل شودمي محسوب جرم قانون طبق كه شود رفتاري مرتكب ديگري يا خود مال يا نفس حفظ ميظور
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 .باشد داشته ضرورت آن دفع براي و متياسب موجود خطر با ارتكابي رفتار و نكيد جاداي عمداً را خطر اييكه بر مشروط

 ايفـاي از مـاده اين به تمسك با توانيدنمي باشيدمي خطر با مقابله به مكلف قانون يا وظيفه حسب كه كساني -تبصره

 .نماييد امتياع خود قانوني وظايف

  
 شـودمـي محسـوب جرم قانون طبق كه شود رفتاري مرتكب ،آنها نيدما و بيهوشي خواب، حال در هركس -153 ماده

 را خـود يـا و بخوابـد عمداً شود،مي جرم مرتكب بيهوشي يا خواب حال در اييكه به علم با شخص اييكه مگر گرددنمي مجازات

 .كيد بيهوش

  
 مجـازات مانع آنها، نظاير و دانگرروان و مخدر مواد مسكرات، اختياري مصرف از حاصل ارادگيبي و مستي -154 ماده

 مصـرف شـود ثابـت چيانچـه لكن. است بوده االختيارمسلوب كلي طوربه جرم ارتكاب حين مرتكب شود ثابت اييكه مگر نيست

مـي محكـوم جرم دو هر مجازات به شود، واقع نظر مورد جرم و است بوده آن تحقق به علم با يا جرم ارتكاب ميظوربه مواد اين

 .شود

  
 جهـل يـا نباشد ممكن وي براي عادتاً علم تحصيل اييكه مگر نيست مرتكب مجازات از مانع حكم، به جهل -155 ماده

 .شود محسوب عذر شرعاً حكم به

 .نيست مجازات از مانع مجازات ميزان يا نوع به جهل -تبصره

  
 تجاوز هرگونه برابر در ديگري يا خود تن آزادي يا مال ناموس، عرض، نفس، از دفاع مقام در فردي هرگاه -156 ماده

 اجتماع درصورت شود،مي محسوب جرم قانون طبق كه شود رفتاري مرتكب دفاع مراحل رعايت با الوقوعقريب يا فعلي خطر يا

 :شودنمي مجازات زير شرايط

 .باشد داشته ضرورت خطر يا تجاوز دفع براي ارتكابي رفتار -الف

 .باشد عقاليي خوف يا لمعقو قرائن به مستيد دفاع -ب

 .باشد نگرفته صورت ديگري دفاع و فرد خود تجاوز يا آگاهانه اقدام سبب به تجاوز و خطر -پ

 .نشود واقع مؤثر خطر و تجاوز دفع در آنان مداخله يا نباشد ممكن عمالً وقت فوت بدون دولتي قواي به توسل -ت

 بوده كييدهدفاع نزديكان از او كه است جايز صورتي در ديگري تن آزادي و مال عرض، ناموس، نفس، از دفاع -1تبصره

 امكان كه باشد وضعيتي در يا نمايد كمك تقاضاي يا بوده دفاع از ناتوان يا باشد كييدهدفاع برعهده وي از دفاع مسؤوليت يا

 . باشد نداشته استمداد

 برعهده دفاع شرايط رعايت عدم اثبات دنباش محرز آن شرايط رعايت ولي باشد محرز دفاع اصل هرگاه -2 تبصره

 .است مهاجم

 المالبيت از ديه كه ديوانه تهاجم مقابل در دفاع درمورد جز است ساقط نيز ديه مشروع دفاع موارد در -3 تبصره

 .شودمي پرداخت

  
 باشـيد، خود يفهوظ انجام مشلول كه مواقعي در دادگستري ضابطان ديگر و انتظامي قواي برابر در مقاومت -157 ماده

 كه باشد آن خوف موجود قرائن و ادله حسب و شوند خارج خود وظيفه حدود از مزبور قواي هرگاه لكن شودنمي محسوب دفاع

 .است جايز دفاع گردد، مال يا ناموس يا عرض به تعرض ،جرح ،قتل موجب آنان عمليات

  
 زيـر مـوارد در شـود،مـي محسوب جرم قانون طبق كه ريرفتا ارتكاب قبل، مواد در مذكور موارد بر عالوه -158 ماده

 :نيست مجازات قابل
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 .باشد قانون اجازه يا حكم به رفتار ارتكاب كه صورتي در -الف

 .باشد الزم اهم قانون اجراي براي رفتار ارتكاب كه صورتي در -ب

 .نباشد شرع الفخ مذكور امر و باشد صالح ذي مقام قانوني امر به رفتار ارتكاب كه صورتي در -پ

 شـود،مـي انجـام آنهـا حفاظت يا تمديب ميظور به كه مجانين و صلار سرپرستان و قانوني اولياي و والدين اقدامات -ت

 .باشد محافظت و تمديب شرعي حدود و متعارف حد در مذكور اقدامات اييكه بر مشروط

 و نباشـد ورزش آن بـه مربوط مقررات نقض حوادث، سبب اييكه بر مشروط آن، از ناشي حوادث و ورزشي عمليات -ث

 .نباشد شرعي موازين ملاير هم مقررات اين

 رعايـت و وي قـانوني نماييدگان يا سرپرستان يا اوليا  يا شخص رضايت با كه مشروع طبي يا جراحي عمل نوع هر -ج

 .يستن ضروري رضايت أخذ فوري موارد در. شودمي انجام دولتي نظامات و علمي و فيي موازين

  
 قـانون در مقـرر مجـازات بـه مـممور و آمر شود واقع جرمي رسمي، مقامات از يكي غيرقانوني امر به هرگاه -159 ماده

 مجـازات باشـد، كـرده اجرا  است، قانوني اييكه تصور به و قبول قابل اشتباه علتبه را آمر امر كه ممموري لكن شوندمي محكوم

 .است مربوطه رراتمق تابع ضمان و ديه در و شودنمي

 
  

 كيفري امور در اثبات ادله ـ پنجم بخش

 عمومي مواد ـ لاو فصل

 .است قاضي علم و قانوني مقرر موارد در سوگيد و قسامه شهادت، اقرار، از عبارت جرم اثبات ادله -160 ماده

 قصاص كتاب در مذكور اتمقرر مطابق است، معتبر ديه و قصاص نفي يا اثبات براي كه قسامه شرايط و احكام -تبصره

 .باشدمي قانون اين ديات و

  
 شـود،مـي اثبـات دارد، موضـوعيت كـه شهادت و اقرار قبيل از شرعي ادله با كيفري دعواي كه مواردي در -161 ماده

 .باشد داشته آن خالف به علم اييكه مگر كيدمي صادر رأي آنها استياد به قاضي

  
 قضـائي امـاره عيـوان به تواندمي باشد، الزم قانوني و شرعي شرايط فاقد دارد ضوعيتمو كه ايادله گاه هر -162 ماده

 .شود قاضي علم موجب ديگر، امارات و قرائن با همراه اييكه بر مشروط گيرد قرار استياد مورد

  
 مجـرم، كـه دشـو مشخص دادگاه در آنكه مانيد گردد، باطل جرمكييدهاثبات ليدل حكم،ي اجرا از پس اگر -163 ماده

 شـدهي مـال خسـارت اي يجان ،يبدن بيآس دچار حكم،ي اجرا علت به متهم و است نداده رخ جرم يكهيا يا بودهي گريد شخص

 بـه مـورد حسـب شـاهد اي يشاك سوگيد، اداكييده از اعم است، آنان به مستيد مذكور، خسارت يا بيآس راديا كهي كسان باشد،

 .شونديم محكومي مال خسارت جبران و قانون در ررمق ريتعز يا هيد پرداخت يا قصاص

  

 اقرار ـ دوم فصل
 .است خود جانب از جرم ارتكاب به شخص اخبار از عبارت اقرار -164 ماده

  
 .شودنمي محسوب اقرار عليهمولي عليه قيم و ولي و موكل عليه وكيل اظهارات -165 ماده

 .نيست توكيل قابل جرم ارتكاب به اقرار -تبصره

 صـورت هـر در و شـودمي واقع نيز اشاره قبيل از فعل با تعذر، صورت در و باشد نوشتن يا لفظ با بايد اقرار -166 ماده
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 .باشد ابهام بدون و روشن بايد

  
 .نيست معتبر مشروط و معلق اقرار و باشد ميجّز بايد اقرار -167 ماده

  
 .باشد مختار و قاصد بالغ، عاقل، اقرار، حين رد اقراركييده كه است نافذ صورتي در اقرار -168 ماده

  
 اسـت اعتبار و ارزش فاقد شود، أخذ جسمي يا روحي آزار و اذيت يا و شكيجه اجبار، اكراه، تحت كه اقراري -169 ماده

 .نمايد مجدد تحقيق متهم از است مكلف دادگاه و

  
 امـا اسـت، نافـذ كيفـري امـور به نسبت ورشكسته، شخص و است شده صادر او حجر حكم كه سفيه شخص اقرار -170 ماده

 .نيست معتبر جرم از ناشي مالي ضمان به نسبت

  
 با اييكه مگر رسد،نمي ديگر ادله به نوبت و است معتبر وي اقرار كيد، جرم ارتكاب به اقرار متهم هرگاه -171 ماده

 انجام را الزم بررسي و تحقيق دادگاه، صورت دراين هك باشد اقرار مفاد برخالف امارات و قرائن كييدهرسيدگي قاضي بررسي

 .كيدمي ذكر رأي در را اقرار مخالف امارات و قرائن و دهدمي

  
 : است زير شرح به آن نصاب كه زير جرائم در مگر است، كافي اقرار باريك جرائم، كليه در -172 ماده

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

 حد موجب سرقت و قذف قوادي، خمر، شرب رد بار دو -ب

 .است كافي اقرار باريك جرائم، كليه كيفري غير جيبه اثبات براي -1 تبصره

 .شود انجام جلسه چيد يا يك در تواندمي اقرار است، شرط اقرار تعدد كه مواردي در - 2 تبصره

  
 حـد يـا رجـم موجب آن مجازات كهجرمي به اقرار در جزبه نيست مجازات سقوط موجب اقرار از بعد انكار -173 ماده

 شـالق ضربه صد لواط و زنا در آن جاي به و ساقط مزبور مجازات اجرا ، حين در ولو مرحله، هر در صورت اين در كه است قتل

 .گرددمي ثابت پيج درجه تعزيري حبس آنها غير در و

  
 شهادت ـ سوم فصل

 امـر هـر يـا مـتهم توسـط جرم وقوع عدم يا وقوع به دعوي طرفين از يرغ شخصي اخبار از عبارت شهادت -174 ماده

 .است قضائي مقام نزد ديگري

  
 يـا باشد علم مفيد كه آن از اعم است دانسته حجيت داراي و معتبر را آن شارع كه است آن شرعي شهادت -175 ماده

 .نباشد

  
 تـمثير ميزان تشخيص. شودمي استماع او اظهارات نباشد، شرعي شهادت شرايط واجد شاهد كه صورتي در -176 ماده

 .است دادگاه با قضائي اماره حدود در قاضي علم در اظهارات اين ارزش و

  
 :باشد دارا را زير شرايط بايد شهادت اداي زمان در شرعي شاهد -177 ماده

 بلوغ -الف

 عقل -ب
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 ايمان -پ

 عدالت -ت

 مولد طهارت -ث

 موضوع در نبودن نفعذي -ج

 آنها از يكي يا طرفين با خصومت نداشتن -چ

 تكدي به اشتلال عدم -ح

 نبودن ولگرد -خ

 .شود احراز قاضي توسط بايد ماده اين موضوع شرايط -1 تبصره

 .شودمي پذيرفته باشد، خصومت مورد طرف نفع به شاهد شهادت هرگاه خصومت، شرط مورد در -2 تبصره

  
 بـوده افاقه حال در نيز شهادت تحمل برآنكه مشروط شودمي پذيرفته افاقه لحا در ادواري مجيون شهادت -178 ماده

 .باشد

  
 برسـد، بلـوغ سـن بـه شـهادت اداي زمان در اما باشد، مميز غيربالغ شهادت، تحمل زمان در شاهد هرگاه -179 ماده

 .است معتبر او شهادت

  
 قاضي آنكه مگر نيست معتبر شرعي شهادت عيوان به ساهي و فراموشكار مانيد غيرعادي، اشخاص شهادت -180 ماده

 .باشد داشته علم شهادت درمورد آن امثال و سهو فراموشي، عدم به

  
. نباشـد معصـيت اهـل دهـد،مـي گـواهي وي عـدالت بر كه شخصي يا قاضي نظر در كه است كسي عادل -181 ماده

 در تلييـر احراز تا باشد داشته اصرار صليره گياه بر يا شود كبيره گياه مرتكب باشد، داشته فسق به اشتهار كه شخصي شهادت

 .شودنمي پذيرفته وي، عدالت و صالحيت از اطمييان و او اعمال

  
 در هـاشـهادت مفـاد بايد و است ضروري شهادت موضوع وحدت شهود، تعدد صورت در شرعي، شهادت در -182ماده

 مخدوش را موضوع وحدت يا و شود تعارض موجب هاشهادت مفاد فاختال هرگاه. باشد يكسان جرم اثبات در مؤثر خصوصيات

 .شودنمي محسوب شرعي شهادت كيد،

  
 .شود ادا  باشد، متعارف طريق از و حسي امور به مستيد كه نحوي به يقين و قطع روي از بايد شهادت -183 ماده

  
 بايـد صـورت هر در و شود واقع اشاره قبيل از فعل با تعذر، صورت در و باشد نوشتن يا لفظ با بايد شهادت -184 ماده

 .باشد ابهام بدون و روشن

  
 .نيست معتبر يك هيچ شرعي، شهادت دو بين تعارض وجود صورت در -185 ماده

  
 احراز با شده، ضبط يا و زنده تصويري -صوتي مكتوب، صورت به گواهي باشد، متعذر شاهد حضور چيانچه -186 ماده

 .است معتبر ،انتساب صحت و شرايط

  
 مفـاد خالف بر امارات و قرائن هرگاه. باشد داشته وجود شهادت مفاد خالف به علم نبايد شرعي شهادت در -187 ماده

 حاصـل علـم شـهادت، بودن واقع خالف به كه صورتي در و دهدمي انجام را الزم بررسي و تحقيق دادگاه، باشد، شرعي شهادت
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 .نيست معتبر شهادت كيد،

  
 و بيمـاري غيبت، علت به يا و نموده فوت اصلي شاهد كه است معتبر صورتي در شرعي شهادت بر شهادت -188 ماده

 .باشد متعذر وي حضور آن، امثال

 . باشد اصلي شاهد براي مقرر شرايط واجد بايد اصلي شاهد شهادت بر شاهد -1 تبصره

 .نيست معتبر فرع، شاهد شهادت بر شهادت -2 تبصره

  
 قابـل آن بـا مالي ضمان و ديه قصاص، لكن شودنمي اثبات شهادت بر شهادت با تعزير و حد موجب جرائم -189 ماده

 .است اثبات

  
 شـهادت ميكـر رأي، صـدور از پيش و فرع شهود وسيلهبه شهادت اقامه از پس اصلي، شاهد كه صورتي در -190 ماده

 .نيست مترتب اثري حكم، صدور از پس نكارا بر اما شودمي ساقط اعتبار از فرع شهود گواهي شود،

  
 قـانون كـه شـرايطي از يكي فقدان بر شهادت از عبارت شاهد جرح. است تعديل و جرح قابل شرعي شاهد -191 ماده

 .است شرعي شاهد براي مذكور شرايط وجود بر شهادت از عبارت شاهد تعديل و است كرده مقرر شرعي شاهد براي

  
 .كيد اعالم طرفين به را شهود تعديل و جرح حق است مكلف قاضي -192 ماده

  
 معلـوم شـهادت از پـس جـرح موجبات آنكه مگر آيد عمل به شهادت اداي از پيش بايد شرعي شاهد جرح -193 ماده

 و رسـيدگي جـرح، موضوع به است مكلف دادگاه حال هر در و آيدمي عمل به حكم صدور از پيش تا جرح صورت، اين در. شود

 .كيد تصميم ذاتخا

  
 دليل آن اثبات براي تواندمي شاهد صالحيت مدعي وي، جرح يا قاضي سوي از شرعي شاهد رد صورت در -194 ماده

 .كيد اقامه

  
 كيـدمـي كفايـت جـرح، يـا تعـديل به مطلق گواهي و نيست الزم آن اسباب ذكر شاهد، تعديل يا جرح اثبات در -195 ماده

 .باشد شرعي شرايط داراي شاهد آنكه بر مشروط

 عدالت احراز براي تيهايي به ظاهر حسن و است الزم آن فقدان يا عدالت به شاهد علم عدالت، نفي يا اثبات در -تبصره

 .نيست كافي

  
 سـاقط اعتبـار از باشـد معـارض يكديگر با شاهد تعديل يا جرح اثبات در شده معرفي شهود گواهي هرگاه -196 ماده

 .است

  
 ايـن غيـر در و پذيردمي را شهادت دهد، تشخيص قانوني شرايط واجد را شده معرفي شهود دادگاه، رگاهه -197 ماده

 كشـف و شـرايط احـراز زمـان تـا باشـد نداشته اطالع آنها وضعيت از اگر و كيدنمي محسوب شرعي شهادت را شهادت صورت،

 بـه اييكه مگر كيدمي تصميم اتخاذ مورد، حسب آن، زا پس و متوقف را رسيدگي بكشد، طول روز ده از بيش نبايد كه وضعيت

 .نباشد ممكن روز ده مدت در شرايط احراز قاضي نظر

  
 از پـس شهادت اعاده و شودمي شهادت اعتبار سلب موجب مجازات اجراي از قبل شرعي، شهادت از رجوع -198 ماده
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 .نيست مسموع آن، از رجوع

  
 شـاهد چهـار بـا كـه مساحقه و تفخيذ لواط، زنا، در مگر است مرد شاهد دو ،جرائم كليه در شهادت نصاب -199 ماده

. اسـت كـافي نيـز عـادل زن چهار و مرد دو شهادت تبعيد، يا و تراشيدن جلد، حد موجب زناي اثبات براي. گرددمي اثبات مرد

 و دومـرد هرگـاه مـورد ايـن در. تاسـ الزم عادل زن دو و مرد سه شهادت حداقل است، مذكور موارد از غير مجازات كه زماني

 زن شـاهد دو و مرد شاهد يك شهادت با ديه موجب جيايات. شودمي ثابت شالق، حد تيها دهيد شهادت آن به عادل زن چهار

 .است اثبات قابل نيز

  
 هديـد شـودمـي محقـق آن بـا لواط يا زنا كه را عملي حضوري بايد شاهد لواط، يا زنا بر شهادت درخصوص -200ماده

 يـا زنـا درخصـوص شهادت نرسيد الزم عدد به شهود كه صورتي در همچيين و نباشد مشاهده به مستيد شهادت هرگاه و باشد

 .است حد موجب و شودمي محسوب قذف لواط،

  
 سوگند ـ چهارم فصل

 .است سوگيد ادا كييده گفتار درستي بر خداوند قراردادن گواه از عبارت سوگيد -201 ماده

  
 .باشد مختار و قاصد بالغ، عاقل، بايد سوگيد ادا كييده -202 ماده 

  
 و شود ادا  زبانها ساير به متعال خداوند نام يا تاهلل باهلل، واهلل، جالله لفظ با و دادگاه قرار مطابق بايد سوگيد -203 ماده

مـي تعيين آنها مانيد و الفاظ مكان، زمان، حيث از را آن اداي كيفيت دادگاه سوگيد، ادا كييده قبول و تلليظ به نياز صورت در

 .ندارد وجود تفاوتي متعال خداوند نام به سوگيد اداي در مسلمان غير و مسلمان بين صورت، هر در. كيد

  
 .شود ادا  يقين و قطع روي از و باشد ابهام هرگونه بدون و مقصود در حيصر ادعا، با مطابق بايد سوگيد -204 ماده

 .شود ادا  باشد، مقصود در روشن كه اياشاره يا نوشتن با تعذر، صورت در و باشد لفظ با بايد سوگيد -205 ماده

  
 يـا و نباشـد آشـيا كيـد،مـي يـاد سـوگيد كه شخصي زبان به قاضي يا نباشد مفهوم اشاره، كه مواردي در -206 ماده

 .كيدمي كشف را وي مراد امر، متخصص يا مترجم وسيلهبه دادگاه نباشد، تكلم به قادر سوگيد ادا كييده

  
 .است مؤثر آنها مقام قائم و دعوي طرفين به نسبت فقط سوگيد -207 ماده

  
 جـرائم، از ناشـي زيـان و ضـرر و ارش ديـه، قصاص، لكن شودنمي اثبات يا نفي سوگيد با وتعزيرات حدود -208 ماده

 .گرددمي اثبات سوگيد با قانون اين مقررات مطابق

  
 جيايـت مانيـد اسـت مـال آن از مقصـود كـه دعاويي همچيين و جيايات ديه مانيد مالي دعاوي در هرگاه -209 ماده

 يـا مـرد شاهد يك معرفي با تواندمي وي نباشد، شرعي بييه اقامه امكان خصوصي مدعي براي ديه، موجب عمديشبه و خطائي

 .كيد اثبات ليما جيبه از فقط را خود ادعاي سوگيد، يك ضميمه به زن شاهد دو

مـي ادا  مـدعي توسط سوگيد سپس و دهدمي شهادت شرايط واجد شاهد ابتدا  ماده، اين در مذكور موارد در -تبصره

 .شود

  
 مزبـور سـوگيد بـه اسـت، بـوده قـانوني شـرايط فاقد سوگيد ادا كييده يا و دروغ سوگيد، شود ثابت هرگاه -210 ماده
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 .شودنمي داده اثر ترتيب

  

 قاضي علم ـ مپنج فصل

 كه مواردي در. شودمي مطرح وي نزد كه است امري در بيّن مستيدات از حاصل يقين از عبارت قاضي علم -211 ماده

 .كيد قيد حكم در صريح طوربه را خود علم مستيد بيّن امارات و قرائن است موظف وي است، قاضي علم حكم، مستيد

 قـرائن ساير و ضابطان گزارش مطلع، اظهارات محلي، تحقيقات محل، عاييهم كارشياس، نظريه قبيل از مواردي -تبصره

 يقـين موجـب نوعـاً كـه اسـتيباطي علم مجرّد هرحال در. گيرد قرار قاضي علم مستيد تواندمي باشيد آورعلم نوعاً كه امارات و

 .باشد حكم صدور مالك تواندنمي شود،نمي قاضي

  
 قاضـي بـراي ادله آن بماند، باقي بيّن اگرعلم، باشد تعارض در ديگر قانوني ادله با قاضي علم كه صورتي در -212 ماده

 حاصـل علـم قاضـي بـراي چيانچـه. كيـدمي صادر رأي ديگر، ادله رد جهات و خود علم مستيدات ذكر با قاضي و نيست معتبر

 .شودمي صادر رأي آنها اساس بر و است معتبر قانوني ادله نشود،

  
 شـهادت همچيـين. اسـت مقـدم سـوگيد و قسامه شرعي، شهادت بر اقرار يكديگر، با ادله ساير تعارض در -213 ماده

 .دارد تقدم سوگيد و قسامه بر شرعي

  
 

 متفرقه مسائل ـ ششم بخش

 
 موجـود اگـر و را آن عـين باشـد موجود اگر است، كرده تحصيل جرم ارتكاب اثر در كه را مالي بايد مجرم -214 ماده

 از هرگـاه. برآيد نيز وارده خسارات عهده از و كيد رد صاحبش به را آن قيمت مثل، رد امكان عدم صورت در و را آن مثل نباشد

 .است مقدم آن بر خصوصي مدعيان خسارت تمديه يا اموال استرداد گيرد، تعلق مجرم برعهده وجهي جزائي حيث

 كه را شده كشف اموال و اشيا  تكليف بايد تعقيب وفيموق يا ميع قرار صدور صورت در دادستان يا بازپرس -215 ماده

 شـده داده اختصـاص اسـتعمال بـراي يـا و استعمال ارتكاب، حين يا شده تحصيل جرم از يا و بوده جرم ارتكاب وسيله يا دليل

. كيـدمـي نتعيـي را اشـيا  و امـوال تكليف دادگاه ضبط، درمورد. شود معدوم يا ضبط مسترد، مورد، حسب تا كيد تعيين است

 زيـر شـرايط رعايـت بـا و نفـعذي تقاضـاي به دارد جريان وي نزد پرونده كه مادام است مكلف دادستان يا و بازپرس همچيين

 :نمايد صادر را مذكور اشيا  و اموال رد دستور

 .نباشد الزم دادرسي يا بازپرسي در اموال و اشيا  آن از قسمتي يا تمام وجود -الف

 .باشد بالمعارض اموال، و اشيا  -ب

 .گردد معدوم يا ضبط بايد كه نباشد اموالي و اشيا  جز  -پ

 يـا برائـت يا محكوميت بر مبيي اييكه از اعم آن از پس يا قرار يا حكم صدور ضمن بايد نيز دادگاه جزائي امور كليه در

 ارتكـاب، حـين يـا شـده تحصيل جرم اثر رد يا بوده جرم ارتكاب وسيله كه اموالي و اشيا  مورد در باشد، متهم تعقيب موقوفي

 .نمايد صادر آن شدن معدوم يا ضبط استرداد، بر مبيي رأي بايد است، يافته اختصاص استعمال براي يا و استعمال

 امـوال و اشـيا  بـه راجـع آنـان تصـميم از تواندمي دادگاه حكم يا قرار يا دادستان يا بازپرس قرار از متضرر -1 تبصره

 نمايـد تجديـدنظر درخواسـت و تعقيـب را خـود شكايت جزائي دادگاههاي در مقررات طبق و كيد شكايت ماده ناي در مذكور

 .نباشد شكايت قابل جزائي امر به نسبت دادگاه حكم يا قرار هرچيد
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 آن قيمـت فـاحش كسر يا خرابي موجب يا است دولت براي نامتياسب هزييه مستلزم آن نگهداري كه مالي -2 تبصره

 دادسـتان دستور به مورد حسب الفسادسريع و شدني ضايع اموال وهمچيين نيست الزم دادرسي براي هم مال حفظ و گرددمي

مي نگهداري امانت عيوانبه دادگستري صيدوق در نهائي تكليف تعيين تا حاصل وجه و شودمي فروخته روز قيمت به دادگاه يا

 .گردد

 شـدن االجرا الزم تاريخ از ماه شش تا كه است اينامهآيين براساس تعزيرات و قصاص حدود، احكام اجراي -216 ماده

 .شودمي ابالغ و تهيه قضائيه قوه رئيس توسط قانون اين

  
 حدود - دوم كتاب

 عمومي مواد - اول بخش

 

 كيفـري يتمسـؤول شرايط و قصد علم، داشتن بر عالوه كه است مسؤول صورتي در مرتكب حد، موجب جرائم در -217 ماده

 .باشد آگاه نيز ارتكابي رفتار شرعي حرمت به

  
 در را كيفري مسؤوليت موانع از يكي وجود يا قصد يا علم فقدان ادعاي متهم هرگاه حد موجب جرائم در -218 ماده

 يا ارعاب و تهديد با او اقرار كه كيد ادعا  اگر و شود داده وي گفتار صدق احتمال كه صورتي در نمايد جرم ارتكاب زمان

 .شودمي پذيرفته سوگيد و بييه به نياز بدون مذكور ادعاي است شده گرفته شكيجه

 مسقط ادعا ، صرف اغفال، يا ربايش اكراه، عيف، با عفت ميافي جرائم و االرضفي افساد و محاربه جرائم در -1تبصره

 .است تحقيق و بررسي به موظف دادگاه و نيست حد

 .گيرد انجام محكمه در قاضي نزد كه دارد شرعي اعتبار صورتي در اقرار -2تبصره

  
 سـاقط يـا تبـديل يـا دهد تقليل را مجازات يا تليير را شرعي حدود ميزان و نوع كيفيت، تواندنمي دادگاه - 219ماده

 .است تبديل يا تقليل سقوط، قابل قانون اين در مقرر كيفيت به عفو و توبه طريق از تيها هامجازات اين. نمايد

  
 اساسـي قـانون( 167)هفتم و شصت و يكصد اصل طبق است نشده ذكر قانون اين در كه حدودي مورد در -220 ماده

 .شودمي عمل ايران اسالمي جمهوري

  
 حد موجب جرائم - دوم بخش

 زنا - اول فصل
 .نباشد نيز شبهه به وطي موارد از و نبوده آنها بين زوجيت علقه كه زني و مرد جماع از است عبارت زنا -221 ماده

 .شودمي محقق زن دُبُر يا قُبُل در گاهختيه اندازه به مرد تياسلي اندام دخول با جماع -1تبصره

 بـه مـورد حسـب و شـودنمـي مجـازات نابـالغ لكن است محقق زنا باشد، نابالغ آنها از يكي يا طرفين هرگاه -2تبصره

 .گرددمي محكوم قانون اين لاو كتاب در مقرر تربيتي و تممييي اقدامات

  
 هفتـاد تا يك و سي موجب لكن نيست زنا كه خود متوفاي زوجه با زوج جماع مگر است زنا ميت، با جماع -222 ماده

 .شودمي شش درجه تعزيري شالق ضربه وچهار

  
 شـودمي پذيرفته گيدسو يا بييه بدون وي ادعاي باشد، شبهه به وطي يا زوجيت مدعي زنا، به متهم هرگاه -223 ماده

 .شود ثابت الزم شرعي حجت با آن خالف آنكه مگر
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 :است اعدام زير موارد در زنا حد -224 ماده

  نسبي محارم با زنا -الف

 .است زاني اعدام موجب كه پدر زن با زنا -ب

 .است زاني اعدام موجب كه مسلمان زن با مسلمان غير مرد زناي -پ

 .است زاني اعدام موجب كه زاني سوي زا اكراه يا عيف به زناي -ت

 .است زنا به مربوط احكام ساير تابع مورد، حسب( پ)و( ب)بيدهاي در زانيه مجازات -1تبصره

 حكـم در او رفتـار كيد زنا مستي يا خواب بيهوشي، حال در نباشد او با زناي به راضي كه زني با كسي هرگاه -2تبصره

 موجـب اگرچـه زن ترسـاندن ويـا تهديد ربايش، طريق از يا نابالغ دختر دادن فريب و غفالا طريق از زنا در. است عيف به زناي

 .است جاري فوق حكم نيز شود او شدن تسليم

  
 دادگـاه پيشـيهاد بـا رجم اجراي امكان عدم درصورت. است رجم محصيه زانيه و محصن زاني براي زنا حد - 225 ماده

 زانيـه و محصـن زانـي اعـدام موجب باشد، شده ثابت بييه با جرم چيانچه قضائيه هقو رئيس موافقت و قطعي حكم صادركييده

 .باشدمي يك هر براي شالق ضربه صد موجب صورتاين غير در و است محصيه

  
 :شودمي محقق زير نحو به زن و مرد از هريك در احصان - 226 ماده

 بـا قُبُـل طريـق از بوده عاقل و بالغ كهي حال در و باشد لغبا وي دائم همسري دارا آنكه از است عبارت مرد احصان ـالف

 .باشد داشتهي و با را قُبُل طريق از جماع امكان بخواهد وقت هر و باشد كرده جماع بلوغ حال دري و

 قُبُـل طريـق از او بـا بوده، وعاقل بالغ كهي حال ودر باشد بالغ وي دائم همسري دارا آنكه از است عبارت زن احصان ـ ب

 .باشد داشته شوهر با را قُبُل طريق از جماع امكان و باشد كرده جماع

ي بـرا خطـر موجـب كـهي بيماري يا مقاربت از مانعي بيمار نفاس، حيض، حبس، مسافرت، قبيل ازي امور -227 ماده

 .كيديم خارج احصان از را زوجين سفليس، و ايدز مانيد گردديم مقابل طرف

  
 ضـربه صـد فقـط زانيـه مجازات باشد نابالغ زاني و بالغ زانيه چيانچه محصيه، زناي و نسبي حارمم با زنا در -228 ماده

 .است شالق

  
 مـوي تراشـيدن شالق، ضربه صد وي حد شود زنا مرتكب دخول، از قبل هرگاه دارد، مئدا همسر كه مردي -229 ماده

 .است قمري سال يك مدت به تبعيد و سر

  
 .است شالق ضربه صد باشد، محصن غير مرتكب كه ارديمو در زنا حد -230 ماده

  
 بـه مقـرر مجـازات بـر عـالوه مرتكـب باشـد باكره زن كه صورتي در آن، حكم در و عيف به زناي موارد در -231 ماده

 كـوممح مهرالمثـل پرداخت و مجازات به فقط نباشد، باكره كه درصورتي و شودمي محكوم نيز مهرالمثل و البكارهارش پرداخت

 .گرددمي

 تعزيـري شـالق ضـربه چهـار و هفتاد تا يك و سي به نمايد زنا به اقرار بار چهار از كمتر زني يا مرد هرگاه -232 ماده

 .است جاري نيز مساحقه و تفخيذ لواط، مورد در ماده اين حكم. شودمي محكوم شش درجه
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 مساحقه و تفخيذ لواط، -دوم فصل
 .است مذكر انسان دبر در گاهختيه اندازه به مرد تياسلي اندام ولدخ از عبارت لواط -233 ماده

  
 صـد صـورت ايـن غيـر در و اعـدام احصان، شرايط بودن دارا يا اكراه عيف، درصورت فاعل، براي لواط حد - 234 ماده

 .است اعدام( احصان عدم يا وجود) صورت هر در مفعول براي لواط حد. است شالق ضربه

 .است اعدام فاعل حد باشد، مسلمان مفعول، و مسلمان غير فاعل كه تيصور در -1 تبصره

 طريـق از بـوده عاقـل و بالغ كه حالي در و باشد داشته بالغ و ميئدا همسر مرد آنكه از است عبارت احصان -2 تبصره

 .باشد داشته وي با را طريق همان از جماع امكان بخواهد وقت هر و باشد كرده جماع وي بلوغ حال در همسر همان با قبل

  
 .است مذكر انسان نشيميگاه يا رانها بين مرد تياسلي اندام دادن قرار از عبارت تفخيذ -235 ماده

 .است تفخيذ حكم در گاهختيه از كمتر دخول -تبصره

  
 عيف و غيرمحصن و محصن ميان فرقي جهت اين از و است شالق ضربه صد مفعول و فاعل حد تفخيذ، در -236 ماده

 .نيست غيرعيف و

 .است اعدام فاعل حد باشد، مسلمان مفعول، و مسلمان غير فاعل كه صورتي در -تبصره

  
 و سي موجب شهوت، روي از مالمسه و تقبيل قبيل از تفخيذ و لواط از غير در مذكر انسان گراييهمجيس -237 ماده

 .است شش درجه تعزيري شالق ضربه چهار و هفتاد تا يك

 .است جاري نيز مؤنث انسان مورد در ماده اين كمح -1 تبصره

 .گرددنمي است، حد مستوجب شرعاً كه مواردي شامل ماده اين حكم -2 تبصره

  
 .دهد قرار خود همجيس تياسلي اندام بر را خود تياسلي اندام مؤنث، انسان اييكه از است عبارت مساحقه -238 ماده

  
 .ستا شالق ضربه صد مساحقه، حد -239 ماده

  
 و عيـف و غيرمحصـن و محصـن و غيرمسـلمان و مسـلمان و مفعـول و فاعـل بـين فرقي مساحقه، حد در -240 ماده

 .نيست غيرعيف

  
 جهـت بازجويي و تحقيق هرگونه متهم انكار و عفت ميافي جرائم وقوع بر قانوني اثبات ادله نبود صورت در -241 ماده

 بـه كـه مـواردي يـا اغفـال يـا ربايش آزار، اكراه، عيف، با ارتكاب احتمال موارد. است مميوع انظار از مستور و پيهان امور كشف

 .است مستثيي حكم اين شمول از است عيف به ارتكاب حكم در قانون اين موجب

  
 قوادي - سوم فصل

 . است لواط يا زنا براي نفر چيد يا دو رساندن هم به از عبارت قوادي -242 ماده

( 244)مـاده در مقـرر تعزيـر مسـتوجب عامل، صورت غيراين در است لواط يا زنا تحقق به ميوط قوادي حد -1 تبصره

 .است قانون اين

 .نيست جرم تحقق شرط عمل تكرار قوادي، در -2 تبصره
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 بـه شـالق ضـربه پـيج و هفتاد بر عالوه دوم باري برا و است شالق ضربه پيج و هفتاد مردي براي قواد حد -243 ماده

 ضـربه پـيج و هفتاد فقط زني برا و كيديم مشخصي قاض را آن مدت كه شوديم محكوم زين سال يك تا ديتبع به د،ح عيوان

 .است شالق

  

 تـا يـك و سـي بـه لكـن نيسـت حد مستوجب برساند هم به لواط يا زنا براي را نابالغ چيد يا دو كه كسي -244 ماده

 .شودمي محكوم شش درجه تعزيري حبس و شالق ضربه چهار و هفتاد

 قذف - چهارم فصل

 .باشد مرده هرچيد ديگر شخص به لواط يا زنا دادن نسبت از است عبارت قذف -245 ماده

  
 يـا مقـذوف گرچه باشد داشته انتساب قصد و آگاه لفظ معياي به دهيدهنسبت بوده، ابهام بدون و روشن بايد قذف -246 ماده

 .اشدنب آگاه آن مفاد از قذف حين در مخاطب

 .شودمي محقق نيز الكترونيكي شيوه به هرچيد نوشتن، با لفظ بر عالوه قذف -تبصره

  
 فرزنـد تـو» بگويـد ديگـري مشروع فرزند به يا و «نيستي من فرزند تو» بگويد خود مشروع فرزند به كسي هرگاه -247 ماده

 . شودمي محسوب وي مادر قذف ،«نيستي پدرت

  
 .شودنمي ثابت حد است، نبوده قذف ميظور گردد مشخص كه باشد بين در ايقرييه هرگاه -248 ماده

  
 مخاطـب، بـه نسـبت فقـط «ايكـرده لواط مرد فالن با يا زنا زن فالن با تو» بگويد ديگري به كسي هرگاه -249 ماده

 .شودمي محسوب قاذف

  
 .است شالق ضربه هشتاد قذف، حد -250ماده

  
 و معـين مسـلمان، عاقـل، بـالغ، قـذف، هيگـام در شـوندهقـذف كـه شـودمـي حد موجب صورتي در قذف -251ماده

 .باشد لواط يا زنا به غيرمتظاهر

 چهـار و هفتـاد تـا يك و سي به كييدهقذف باشد غيرمعين يا غيرمسلمان مجيون، نابالغ، شونده،قذف هرگاه -1تبصره

 .ندارد مجازات لواط، يا ازن به متظاهر قذف لكن شودمي محكوم شش درجه تعزيري شالق ضربه

 نسـبت مثـل است حد موجب نيست آن به متظاهر آنچه به نسبت است لواط يا زنا به متظاهر كه كسي قذف -2تبصره

 .است زنا به متظاهر كه كسي به لواط دادن

  
 در صـريح كـه ببـرد كـار بـه لواط يا زنا از غير الفاظي ديگري، به لواط يا زنا دادن نسبت قصد به كه كسي -252 ماده

 او بـه را لـواط يـا زنـا كـه كسي به نسبت باشد، مخاطب برادر يا خواهر مادر، پدر، همسر، قبيل از افرادي به لواط يا زنا انتساب

مـي محكوم توهين مجازات به باشد، شده اذيت انتساب اين علت به اگر مخاطب درباره و قذف حد به محكوم است، داده نسبت

 .گردد

 ديگـري بـه را بلـوغ عـدم يا اكراه حال در لواط يا زنا مانيد نيست حد موجب كه لواطي يا زنا كسي اههرگ -253 ماده

 .شودمي محكوم شش درجه تعزيري شالق ضربه چهار و هفتاد تا يك و سي به دهد نسبت
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 توبـه از قبـل اسـت، شـده حـد بـه محكـوم لواط يا زنا همان خاطر به كه كسي به لواط يا زنا دادن نسبت -254 ماده

 .ندارد مجازات مقذوف،

  
 گذشـت صـورت در. اسـت مقـذوف مطالبـه بـه ميوط مجازات اجراي و تعقيب و است الياسحق قذف حد -255 ماده

 .شودمي موقوف مجازات اجراي و رسيدگي تعقيب، مورد حسب مرحله، هر در مقذوف

  
 برابـر در كييـد، شكايت جداگانه خواه هم، با آنها همه خواه كيد قذف جداگانه طوربه را نفر چيد كه كسي -256 ماده

 . شودمي جاري او بر مستقلي حد يك، هر قذف

 در و نمايد شكايت جداگانه تواندمي شوندگانقذف از كدام هر نمايد قذف لفظ يك به را نفر چيد كه كسي -257 ماده

 جـاري حـد يـك از بـيش نماييد شكايت يكجا وندگانشقذف چيانچه. كيد مطالبه را آن اجراي محكوميت، حكم صدور صورت

 .شودنمي

  
 حـد يـك به فقط نمايد قذف  حد، اجراي از قبل بيشتر يا باريك سبب، چيد يا يك به را ديگري كه كسي -258 ماده

 سـي به بود حق امگفته آنچه بگويد اگر و شودمي تكرار نيز حد نمايد تكرار را قذف حد، اجراي از پس اگر لكن شود،مي محكوم

 .گرددمي محكوم شش درجه تعزيري شالق ضربه چهار و هفتاد تا يك و

  
 تعزيـري شـالق ضـربه چهـار و هفتـاد تـا يك و سي به كيد قذف را خود نوه يا فرزند كه پدري جد يا پدر -259 ماده

 .گرددمي محكوم شش درجه

  
 و گـرددمي ميتقل همسر از غير به ورثه همه به باشد نكرده گذشت نيز مقذوف و نشده اجرا  اگر قذف حد -260 ماده

 .باشيد كرده گذشت ديگران چيد هر كيد مطالبه را آن اجراي و تعقيب تواندمي ورثه از هريك

 .كيد مطالبه را حد اجراي يا متهم تعقيب تواندنمي وارث باشد، وارث پدري جد يا پدر قاذف، كه صورتي در -تبصره

  
 :شودمي ساقط اجرا  و رسيدگي تعقيب، مراحل از مرحله هر در قذف حد زير دموار در -261 ماده

 .نمايد تصديق را قاذف مقذوف، هرگاه -الف

 .شود اثبات قاضي علم يا شهادت با شده داده نسبت مقذوف به آنچه هرگاه -ب

 .كيد گذشت او، ورثه وي، فوت درصورت و مقذوف هرگاه -پ

 .كيد لعان زوجيت زمان يا زوجيت از پيش زناي به ذفق از پس را زنش مردي هرگاه -ت

 .باشد مختلف خواه همانيد، آنها قذف خواه كييد، قذف را يكديگر نفر دو هرگاه -ث

 .است شش درجه تعزيري شالق ضربه چهار و هفتاد تا يك و سي ،(ث)بيد در مرتكبان مجازات -تبصره

 

 نبي سبّ -پنجم فصل
 كيـد قـذف يا دهد دشيام را الهي عظام انبيا  از هريك يا و وسلم آله و عليه اهلل صلي اعظم پيامبر كس هر -262 ماده

 .شودمي محكوم اعدام به و است اليبيساب

 در ايشـان بـه دشـيام يـا عليهـا اهللسالم زهرا فاطمه حضرت يا و السالم عليهم معصومين ائمه از يك هر قذف -تبصره

 .است نبي سب حكم
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 يـا غضـب يا مستي حالت در يا سهو غفلت، اكراه، روي از وي اظهارات كه نمايد ادعا  سب، به متهم رگاهه -263 ماده

 . شودنمي محسوب اليبيساب است بوده ديگري از قول نقل يا و كلمات معاني به توجه بدون يا لسان سبق

 و هفتـاد تـا تعزيـر موجـب كيـد نتاها صدق و باشد ديگري از نقل به يا غضب يا مستي حالت در سب هرگاه -تبصره

 .است شالق ضربه چهار

  
 مسکر مصرف -ششم فصل

 نكيد، يا كيد مست مايع، يا باشد جامد زياد، يا باشد كم آن تدخين و تزريق خوردن، قبيل از مسكر مصرف -264 ماده

 .است حد موجب نكيد، خارج بودن مسكر از را آن كه ايگونه به مخلوط يا باشد خالص

 .نياورد مستي هرچيد است حد موجب( مسكر جو آب)فقاع خوردن -تبصره

 .است شالق ضربه هشتاد مسكر، مصرف حد -265 ماده

  
 .شودمي حد به محكوم مسكر، مصرف به تظاهر صورت در تيها غيرمسلمان -266 ماده

 ظـاهر عمـومي اماكن يا معابر در مستي حال در مرتكب لكن نباشد عليي غيرمسلمان توسط مسكر مصرف اگر -تبصره

 .گرددمي محكوم حرام عمل به تظاهر براي مقرر مجازات به شود

  
 سرقت -هفتم فصل

 .است غير به متعلق مال ربودن از عبارت سرقت -267 ماده

  
 :است حد موجب باشد زير شرايط تمام داراي كه صورتي در سرقت -268 ماده

 . باشد داشته ماليت شرعاً مسروق شي  -الف

 .باشد حرز در مسروق الم -ب

 .كيد حرز هتك سارق -پ

 .كيد خارج حرز از را مال سارق -ت

 .باشد مخفيانه سرقت و حرز هتك -ث

 .نباشد مال صاحب پدري جد يا پدر سارق -ج

 .باشد مسكوك طالي نخود نيم و چهار معادل حرز، از اخراج زمان در مسروق مال ارزش -چ

 .نباشد عامه جهات بر وقف يا و عام وقف عمومي، يا دولتي اموال از مسروق مال -ح

 .نگيرد صورت قحطي زمان در سرقت -خ

 .كيد شكايت قضائي مرجع نزد سارق از مال صاحب -د

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

 .نگيرد قرار مالك يد تحت سرقت اثبات از قبل مسروق مال -ر

 .نيايد در سارق ملكيت به جرم اثبات از قبل مسروق مال -ز

 .نباشد ملصوب يا شده سرقت اموال از مسروق مال -ژ

  
 .ماندمي محفوظ دستبرد از آن در عرفاً مال كه است متياسبي مكان از عبارت حرز -269 ماده

  
 حـق او طـرف از كـه كسـاني و وي به نسبت باشد، شده غصب كسي از مال نگهداري مكان كه صورتي در -270 ماده

 .شودنمي محسوب حرز دارند، را مكان آن به سيدستر
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 يـا بـازكردن يـا آن از رفتن باال يا ديوار تخريب طريق از كه است حرز مجاز غير نقض از عبارت حرز هتك -271 ماده

 .شودمي محقق آن امثال و قفل شكستن

  
 مباشـر كيد خارج حرز از ايارادهبي وسيله هر يا حيوان مميز، غير طفل مجيون، توسط را مال كسي هرگاه -272 ماده

 .است تعزيري سرقتهاي از يكي مشمول مورد حسب آمر رفتار باشد مميز طفل مباشر كه صورتي در و شودمي محسوب

  
 .است حرز ترينبيروني از اخراج مالك، باشد، متعدد حرزهاي در مال كه صورتي در -273 ماده

  
 .شود انجام سرقت يك در بايد نصاب اندازه به مال ربايش -274 ماده

  
 .برسد نصاب حد به آنها از هركدام جداگانه سهم بايد برباييد را مالي مشترك طور به نفر چيد يا دو هرگاه -275 ماده

  
 .است تعزيري سرقتهاي از يكي مشمول مورد حسب حد، موجب شرايط از هريك فقدان صورت در سرقت -276 ماده

  
 برسـد، نصـاب حـد بـه او سـهم بـر مـازاد و نمايد سرقت خود، سهم از بيش حق، صاحب يا شريك هرگاه -277 ماده

 .است حد مستوجب

 :است زير شرح به سرقت حد -278ماده

 دسـت كف و شست انگشت كه طوري به است، آن انتهاي از سارق راست دست انگشت چهار قطع اول، مرتبه در -الف

 .بماند باقي

 بـاقي مسـح محل از مقداري و قدم نصف كه نحوي به است، برآمدگي پايين از سارق چپ پاي قطع دوم، مرتبه در -ب

 .بماند

 .است ابد حبس سوم، مرتبه در -پ

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

 . شودمي تعزيري سرقتهاي از يكي مشمول مورد حسب باشد، قطع متعلق عضو فاقد سارق، هرگاه -1 تبصره

 اجـراي حـين مرتكـب هرگـاه نيسـت تعزير عيوان مشمول كه هاييحبس ساير و ماده اين( پ)بيد درمورد -2 تبصره

 توانـدمي رهبري مقام همچيين. شودمي آزاد حبس از ايشان عفو با بداند مصلحت را او آزادي رهبري مقام و نمايد توبه مجازات

 .نمايد تبديل ديگري تعزيري مجازات به را او مجازات

 

 محاربه -هشتم فصل 

 موجـب كه نحوي به است، آنها ارعاب يا مردم ناموس يا مال جان، قصد به سالح كشيدن از عبارت محاربه -279 ماده

 عمـومي جيبـه او عمـل و بكشد سالح خاص شخص چيد يا يك سوي به شخصي انگيزه با كسي هرگاه. گردد محيط در نااميي

 .شودنمي محسوب محارب نشود، امييت سلب موجب ناتواني اثر در ولي بكشد، سالح مردم روي هب كه كسي نيز و باشد نداشته

  
 .نيست محارب ببرد اسلحه به دست محاربان، با مقابله و دفاع براي كه گروهي يا فرد -280 ماده

  
 .محاربيد شوند راهها و مردم امييت سلب موجب و ببرند سالح به دست كه قاچاقچياني و سارقان راهزنان، -281 ماده
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 :است زير مجازات چهار از يكي محاربه حد -282 ماده

 اعدام -الف

 صلب -ب

 چپ پاي و راست دست قطع -پ

 بلد نفي -ت

  
 .است قاضي اختيار به( 282)ماده در مذكور چهارگانه امور از يك هر انتخاب -283 ماده

  
 در و نمايـد توبـه دسـتگيري از بعـد محـارب چـه اگـر نيست، سال يك از كمتر حال هر در بلد نفي مدت -284 ماده

 .ماندمي باقي تبعيد در همچيان نكيد توبه كه صورتي

 .باشد نداشته آمد و رفت و مراوده معاشرت، ديگران با و قرارگيرد مراقبت تحت بايد محارب بلد، نفي در -285 ماده

  
 االرضفي افساد و بغي -نهم فصل

 خارجي يا داخلي امييت عليه جرائم افراد، جسماني تماميت عليه جيايت مرتكب گسترده، ورطبه هركس -286 ماده

  كردن داير يا خطرناك و ميكروبي و سمي مواد پخش تخريب، و احراق كشور، اقتصادي نظام در اخالل اكاذيب، نشر كشور،

  در يدشد اخالل موجب كه ايگونه به گردد آنها در معاونت يا فحشا و فساد مراكز

 يا فساد اشاعه سبب يا خصوصي، و عمومي اموال يا افراد جسماني تماميت به عمده خسارت ورود يا نااميي كشور، عمومي نظم

 .گرددمي محكوم اعدام به و محسوب االرضفي مفسد گردد وسيع حد در فحشا

  در گسترده اخالل قصد شواهد و ادله مجموع از دادگاه هرگاه -تبصره

 شده انجام اقدامات بودن مؤثر به علم يا و وسيع حد در فحشا يا فساد اشاعه يا و عمده خسارت ايراد نااميي، ايجاد ،عمومي نظم

 حبس به مرتكب جرم، زيانبار نتايج ميزان به توجه با نباشد، ديگري قانوني مجازات مشمول ارتكابي جرم و نكيد احراز را

 .شودمي محكوم شش يا پيج درجه تعزيري

  
 در و شـودمـي محسـوب بـاغي كيد مسلحانه قيام ايران، اسالمي جمهوري نظام اساس برابر در كه گروهي -287 ماده

 .گردندمي محكوم اعدام مجازات به آن اعضاي سالح، از استفاده صورت

  
 آن مركزيت و سازمان چيانچه شوند، دستگير سالح، از استفاده و درگيري از قبل باغي، گروه اعضاي هرگاه -288 ماده

 درجـه تعزيري حبس به باشد رفته بين از آن مركزيت و سازمان كه درصورتي و سه درجه تعزيري حبس به باشد داشته وجود

 .شوندمي محكوم پيج

  
 

 قصاص -سوم كتاب

 عمومي مواد - اول بخش

 

 جنايات تعاريف و اقسام -اول فصل

 .است محض خطاي و عمديشبه ،عمدي قسم سه بر ميفعت و عضو نفس، بر جيايت -289ماده

  
 :شودمي محسوب عمدي زير موارد در جيايت -290ماده
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 را جمـع يـك از غيـرمعين افرادي يا فرد يا معين افرادي يا فرد بر جيايت ايراد قصد كاري انجام با مرتكب هرگاه -الف

 بشود، آن نظير يا جيايت آن وقوع موجب نوعاً يارتكاب كار خواه ،شود واقع آن نظير يا مقصود جيايت نيز عمل در و باشد داشته

 .نشود خواه

 ارتكاب قصد هرچيد گردد،مي آن، نظير يا شده واقع جيايت موجب نوعاً كه دهد انجام كاري عمداً مرتكب، هرگاه -ب

 .شودمي آن نظير يا جيايت آن موجب نوعاً كار آن كه بوده متوجه و آگاه ولي باشد نداشته را آن نظير و جيايت آن

 به نسبت است، داده انجام كه هم را كاري و نداشته را آن نظير يا شده واقع جيايت ارتكاب قصد مرتكب هرگاه -پ

 يا پيري ضعف، بيماري، علت به عليه،مجييٌ  درخصوص لكن شودنمي آن، نظير يا شده واقع جيايت موجب نوعاً متعارف افراد

 مرتكب آنكه بر مشروط شودمي آن نظير يا جيايت آن موجب نوعاً زماني يا مكاني خاص وضعيت علت به يا و ديگر وضعيت هر

 .باشد متوجه و آگاه زماني يا مكاني خاص وضعيت يا عليهمجييٌ نامتعارف وضعيت به

 وي مقصـود معييـي جمـع يا فرد آنكه بدون ،باشد داشته را آن نظير يا شده واقع جيايت ايراد قصد مرتكب هرگاه -ت

 .كيد گذاريبمب عمومي اماكن در اييكه مانيد شود، واقع آن، نظير يا مقصود جيايت نيز عمل در و اشد،ب

 مگر است عمدي جيايت اثبات، عدم صورت در و گردد اثبات بايد مرتكب توجه و آگاهي عدم( ب)بيد در -1 تبصره

 شياخته غالباً نيز آسيب موضع زياد سيتحسا و باشد شده واقع آسيب، موضع زياد حساسيت علت به فقط شده واقع جيايت

 .  شودنمي ثابت عمدي جيايت اثبات، عدم صورت در و شود اثبات بايد مرتكب توجه و آگاهي صورت اين در كه نباشد شده

 يـا شـده واقع تيجيا موجب ، عليهمجييٌ به نسبت نوعاً كار يكهيا به مرتكب توجه وي آگاه ديبا( پ)بيد در -2 تبصره

 .شودينم ثابتي عمد تيجيا اثبات، عدم درصورت و گردد ثابت شوديم نآ رينظ

  
 :شودمي محسوب عمديشبه زير موارد در جيايت -291 ماده

 باشـد نداشته را آن نظير يا شده واقع جيايت قصد لكن داشته را رفتاري قصد عليهمجييٌ به نسبت مرتكب هرگاه -الف

 .نباشد ،گرددمي عمدي جيايات تعريف مشمول كه مواردي از و

 يا شي  وي رفتار موضوع اييكه به اعتقاد با را جيايتي آنكه مانيد باشد داشته موضوع به جهل مرتكب، هرگاه -ب

 .گردد معلوم آن خالف سپس كيد، وارد عليهمجييٌ به است قانون اين( 302)ماده مشمول افراد يا و حيوان

 فيـتعر مشـمول آن نظيـر يـا شده واقع تيجيا اييكه بر مشروط شود، عواق مرتكب تقصير سبب به جيايت هرگاه -پ

 .نباشدي عمد تيجيا

  
 :شودمي محسوب محض خطاي زير موارد در جيايت -292 ماده

 .شود واقع آنها مانيد و بيهوشي و خواب حال در -الف

 .يابد ارتكاب مجيون و صلير وسيلهبه -ب

 مانيد را، او بر شده واقع فعل ايراد قصد نه و باشد داشته را عليهمجييٌ بر تجياي قصد نه مرتكب آن در كه جيايتي -پ

 .نمايد برخورد فردي به و كيد اهر شكار قصد به تيري آنكه

مي ديگري بر جيايت موجب نوعاً او اقدام كه باشد متوجه و آگاه مرتكب هرگاه( پ)و( الف)بيدهاي مورد در -تبصره

 .شودمي محسوب عمدي جيايت گردد،

  
 چيانچه شود، واقع وي مقصود از بيشتر ارتكابي، رفتار نتيجه لكن گردد عمدي جيايت مرتكب فردي هرگاه -293 ماده

 عمديشبه بيشتر، جيايت به نسبت و عمدي كمتر، جيايت به نسبت نشود، عمدي جيايات تعريف مشمول شده، واقع جيايت
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 قطع به نسبت كه كيد فوت يا و شود قطع وي دست آن سبب به و كيد قطع را كسي انگشت آنكه مانيد شود،مي محسوب

 .است عمديشبه فوت يا و دست قطع به نسبت و عمدي انگشت

  
 مورد فرد و عليهمجييٌ كه صورتي در شود ديگري بر جيايتي مرتكب هويت، در اشتباه علت به كسي اگر -294 ماده

 . شودمي محسوب عمدي جيايت نباشيد، قانون اين( 302)ماده مشمول هردو نظر

  
 است، گذاشته او عهده بر قانون كه را خاصي وظيفه يا گرفته برعهده را آن انجام كه فعلي كسي هرگاه -295 ماده

 و شودمي مستيد او به حاصل جيايت باشد داشته را فعل آن انجام توانايي چيانچه شود، واقع جيايتي آن، سبب به و كيد ترك

 است، گرفته برعهده را دادن شير كه ايدايه يا مادر كه اين مانيد است، محض خطاي يا عمدي،شبه ،عمدي مورد حسب

 .كيد ترك را خود قانوني وظيفه پرستار يا پزشك يا ندهد شير را كودك

  
 جنايات تداخل -دوم فصل

 جيايت چيانچه كيد، فوت ايتجي سرايت سبب به او و سازد وارد فردي عضو بر را جيايتي عمداً كسي، اگر -296 ماده

 و است عمديشبه قتل صورت، اين غير در شود،مي محسوب عمدي قتل باشد، عمدي جيايات تعريف مشمول شده واقع

 .شودمي محكوم نيز نفس ديه پرداخت به عضو قصاص بر عالوه مرتكب

  
 چيانچه گردد، عليهمجييٌ  قتل هب ميجر كه شود عضو بر جيايتي موجب عمدي، ضربه يك با مرتكب اگر -297 ماده

 سبب كه جراحتي يا عضو نقص علت به و شودمي محسوب عمدي قتل باشد، عمدي جيايات تعريف مشمول شده واقع جيايت

 .گرددنمي محكوم ديه يا قصاص به است شده قتل

  
 طوربه آنها همه يانچهچ شود، عليهمجييٌ  اعضاي بر متعدد جيايات موجب عمدي، ضربه يك با كسي اگر - 298 ماده

 .شودمي محكوم نفس قصاص به فقط باشد عمدي جيايات تعريف مشمول نيز قتل و شود او قتل موجب مشترك

  
 مشمول نيز قتل و شود عليهمجييٌ قتل و متعدد جيايات موجب عمدي، متعدد هايضربه با كسي اگر - 299 ماده

 مرتكب باشيد، نداشته نقشي قتل وقوع در برخي و شود قتل موجب هاتجياي از برخي چيانچه باشد، عمدي جيايات تعريف

 لكن. شودمي محكوم است، نداشته قتل در تمثيري كه هاييجيايت ديه يا عضو قصاص به مورد، حسب نفس، قصاص بر عالوه

. است ضربه يك حكم رد باشد شده وارد متوالي صورت به ضربات كه صورتي در آيد، پديد جيايات مجموع وسيله به قتل اگر

 .گرددمي محكوم نيز است نبوده فوت به متصل آن، بر جيايت كه عضوي ديه يا قصاص به صورت اين غير در

 قسمت به ارتكابي جيايات يا جيايت كه درمواردي( 299) و( 298) ،(297) ،(296)مواد در مقرر احكام -تبصره

 .است جاري نيز كيد يتسرا عليهمجييٌ ديگر اعضاي يا عضو همان از بيشتري

  
 قتل، شود ميجر قتل به اگر ويا شودنمي ميجر قتل به او بر  وارده جيايت اييكه تصور به عليهمجييٌ  اگر - 300 ماده

 نفس به شده، واقع جيايت آن، از بعد و نمايد آن غير يا ديه بر مصالحه يا گذشت يا كيد قصاص شود،نمي محسوب عمدي

مي محكوم نفس قصاص به قاتل باشد، عمدي جيايات تعريف مشمول قتل هرگاه شود، ميجر عليهمجييٌ فوت به و كيد سرايت

 يا شده قصاص عضو ديه نفس، قصاص از قبل بايد دم ولي باشد، شده مصالحه او با يا شده قصاص مرتكب، عضو چيانچه و شود

 احتساب بدون نفس، ديه پرداخت به نگردد، عمدي اتجياي تعريف مشمول جيايت اگر لكن بپردازد  وي به را المصالحهوجه
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 قسمت به ارتكابي جيايت كه موردي در ماده، اين مفاد. شودمي محكوم شده، أخذ المصالحه وجه يا شده قصاص عضو ديه

 .است جاري نيز كيد سرايت جيايت مورد عضوِ همان از بيشتري

  
 قصاص عمومي شرايط -سوم فصل

 و عاقل عليه،مجييٌ و نباشد عليهمجييٌ پدري اجداد از يا پدر مرتكب، كه شودمي ثابت تيصور در قصاص - 301 ماده

 .باشد مساوي مرتكب با دين در

 .نيست قصاص مانع مرتكب، نبودن مسلمان باشد، مسلمان عليهمجييٌ چيانچه -تبصره

  
 :شودنمي محكوم ديه، پرداخت و قصاص هب مرتكب باشد، زير حاالت از يكي داراي عليهمجييٌ كه درصورتي -302 ماده

 .است حيات سلب مستوجب كه حدي جرم مرتكب -الف

 او حـدي مجـازات از بـيش شـده، وارد جيايـت اييكه بر مشروط است، عضو قطع مستوجب كه حدي جرم مرتكب -ب

 .است تعزير و ديه يا و قصاص داراي مورد، حسب حد، بر اضافه مقدار صورت، اين غير در نباشد،

 .شودنمي قصاص آن مقدار به و قصاص حق صاحب به نسبت فقط  عضو، يا نفس قصاص مستحق -پ

 بري تيجيا قانون نيا( 156)ماده در مقرر شرح به مشروع دفاع در و است الوقوع بيقر او تجاوز كهي كس و متجاوز ـ ت

 .شود وارد او

 .است مقرر قانون در كه شرحي به اضطرار و اكراه اردمو غير در زانيه شوهر به نسبت زنا حال در زانيه و زاني -ث

 در مقـرر تعزيـر بـه مرتكب و است جرم دادگاه اجازه بدون ماده اين( پ) و( ب) ،(الف)بيدهاي مورد در اقدام -1تبصره

 .شودمي محكوم «تعزيرات» پيجم كتاب

 لكن است، ميتفي قصاص شود تجاوز آن مراتب از ولي كيد صدق دفاع نفس چيانچه( ت)بيد مورد در -2تبصره

 .شودمي محكوم تعزيري مجازات و ديه به قانون در مقرر شرح به مرتكب

  
 قانون اين( 302)ماده مشمول عضو، يا نفس در مورد حسب عليه،مجييٌ كه باشد مدعي مرتكب، هرگاه - 303 ماده

 موظف دادگاه و شود ثابت دادگاه در موازين طبق بايد ادعا اين است شده او بر جيايت مرتكب اعتقادي، چيين با وي يا است

 كه نشود ثابت نيز و است( 302)ماده مشمول عليهمجييٌ كه نشود ثابت اگر. كيد رسيدگي مذكور ادعاي به نخست است

 اشتباه به كه شود ثابت اگر ولي شودمي محكوم قصاص به مرتكب است شده جيايت مرتكب اعتقادي، چيين اساس بر مرتكب

 مجازات به ديه پرداخت بر عالوه مرتكب نباشد( 302)ماده موضوع نيز عليهمجييٌ و زده جيايت به دست اعتقادي، چيين با

 .شودمي محكوم «تعزيرات»پيجم كتاب در مقرر

  
 .است قصاص موجب نابالغ، به نسبت عمدي جيايت - 304 ماده

  
 نيز «تعزيرات»پيجم كتاب در مقرر تعزير به ديه داختپر بر عالوه مجيون به نسبت عمدي جيايت مرتكب -305 ماده

 .شودمي محكوم

  
 مرتكب صورت اين در. نيست قصاص موجب باشد، روح حلول از پس هرچيد جيين، بر عمدي جيايت -306 ماده

 .شودمي محكوم «تعزيرات»پيجم كتاب در مقرر تعزيري مجازات به ديه پرداخت بر عالوه

 او مرگ يا نقص به ميجر تولد، از قبل تيجيا و باشد اتيح ادامه تيقابلي دارا و شود متولد زندهي ييجي اگر -تبصره

 .است ثابت قصاص بماندي باق تولد از بعد او نقص يا و شود تولد از پس
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 آنها، مانيد و گردانروان مخدر، مواد مصرف اثر در رواني تعادل عدم و مستي حال در جيايت ارتكاب -307 ماده

 اين در كه است بوده االختيارمسلوب كلي به مرتكب رواني، تعادل عدم و مستي اثر بر شود ثابت اييكه مگر است قصاص بموج

 خود قبالً مرتكب كه شود ثابت اگر لكن. شودمي محكوم «تعزيرات»پيجم كتاب در مقرر تعزيري مجازات به برديه عالوه صورت،

 يا جيايت آن ارتكاب موجب نوعاً ولو وي رواني تعادل عدم و مستي كه است داشته علم يا و كرده مست عملي چيين براي را

 .گرددمي محسوب عمدي جيايت، شود،مي او ازجانب آن نظير

  
 جيايت، ارتكاب هيگام مرتكب، بودن عاقل يا بالغ در قضائي، مقام وسيلهبه بررسي و تحقيق از پس اگر -308 ماده

 انجام سابقش جيون از او افاقه يا وي بلوغ حال در عمدي جيايت كه كيد ادعا  عليهمجييٌ  يا دم ليو و باشد داشته وجود ترديد

 عدم صورت در. كيد اقامه بييه خود ادعاي براي بايد عليهمجييٌ يا دم ولي كيد، ادعا  را آن خالف مرتكب لكن است گرفته

 حال در خود جيون بايد مرتكب است، بوده مرتكب افاقه ت،جياي زمان بر سابق حالت اگر. است ميتفي قصاص بييه، اقامه

 .شودمي ثابت قصاص او ولي يا عليهمجييٌ يا دم ولي سوگيد با صورتدرغيراين شود  ساقط قصاص تا كيد اثبات را جرم ارتكاب

  
 صورت در و شود بتثا دادگاه در بايد است، عليهمجييٌ پدري اجداد از يكي يا پدر مرتكب، كه ادعا  اين -309 ماده

 .شودمي ثابت او ولي يا عليهمجييٌ يا دم ولي سوگيد با مورد، حسب قصاص، حق اثبات، عدم

  
 ثابت قصاص حق شود، معاهد و مستممن ذمي، مسلمان، بر عمدي جيايت مرتكب مسلمان، غير هرگاه -310 ماده

 غيرمسلماني بر معاهد، و مستممن ذمي، مسلمان، اگر. نيست فكري هايگرايش و هافرقه اديان، ميان تفاوتي امر، اين در. است

 كتاب در مقرر تعزيري مجازات به مرتكب صورت اين در. شودنمي قصاص كيد، وارد جيايتي نيست معاهد و مستممن ذمي، كه

 .شودمي محكوم «تعزيرات»پيجم

 را خارجي كشورهاي تابعيت يا دارند ار ايران تابعيت و نيستيد معاهد و مستممن ذمي، كه غيرمسلماناني -1تبصره

 .باشيدمي مستممن حكم در اند،شده كشور وارد ومقررات قوانين رعايت با و دارند

 بر عالوه و ساقط قصاص شود، مسلمان قصاص، اجراي از پيش مرتكب و باشد غيرمسلمان عليهمجييٌ اگر - 2تبصره

 .شودمي محكوم ،«عزيراتت»پيجم كتاب در مقرر تعزيري مجازات به ديه پرداخت

 جيايت، ارتكاب هيگام عليه،مجييٌ بودن مسلمان در قضائي، مقام وسيلهبه بررسي و تحقيق از پس اگر - 311 ماده

 حال در عمدي جيايت كه كيد ادعا  عليهمجييٌ يا دم ولي و باشد اسالم عدم جيايت، از پيش او حالت و داشته وجود ترديد

مجييٌ  يا دم ولي ادعاي است، بوده وي آوردن اسالم از پيش جيايت، ارتكاب كه كيد ادعا  مرتكب و است شده انجام او اسالم

 كتاب در مقرر تعزيري مجازات و ديه پرداخت به مرتكب و است ميتفي قصاص اثبات، عدم صورت در و شود ثابت بايد عليه

مجييٌ  اسالم عدم حالت در جيايت وقوع است، بوده او سالما جيايت، زمان از پيش حالت اگر. شودمي محكوم «تعزيرات»پيجم

مي ثابت قصاص او ولي يا عليهمجييٌ يا دم ولي سوگيد با اثبات، عدم صورت در و گردد ساقط قصاص تا شود اثبات بايد عليه

 .است جاري نيز باشد داشته وجود ترديد عليهمجييٌ بودن مجيون در كه صورتي در ماده اين حكم. شود

  
 جنايت اثبات راههاي -چهارم فصل

  
 .شودمي ثابت نيز قسامه طريق از قانون اين «كليات»اول كتاب در مقرر طرق بر عالوه جيايات - 312 ماده

  
 شاكي لوث، وجود و ميكر سوگيد از غير ديگر ادله فقدان درصورت كه است سوگيدهايي از عبارت قسامه - 313 ماده

 .كيدمي اقامه خود از اتهام دفع براي متهم و آن خصوصيات يا غيرعمدي اي عمدي جيايت اثبات براي
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 جانب از ارتكاب نحوه يا جيايت ارتكاب به قاضي ظن موجب كه است اماراتي و قرائن وجود از عبارت لوث -314 ماده

 .شودمي متهم

  
نمي  محسوب لوث مصاديق از يت،جيا وقوع محل در فرد حضور صرف و ظن موجب امارات و قرائن فقدان -315 ماده

 .گرددمي تبرئه سوگيد، يك اداي با او و شود

  
 ذكر خود حكم در را لوث موجب امارات و قرائن قسامه، به استياد صورت در است موظف قضائي مقام - 316 ماده

 .است حكم اين مشمول شود،مي رد قاضي توسط قسامه، يا سوگيد كه مواردي. كيد

  
 به نوبت شود، ارائه دليلي اگر. شودمي اتهام نفي بر دليل مطالبه متهم، از نخست لوث، حصول صورت در -317 ماده

 . گرددمي تبرئه متهم و رسدنمي شاكي قسامه

 .نمايد قسامه درخواست متهم از يا كيد قسامه اقامه تواندمي شاكي لوث، ثبوت با صورت غيراين در

  
 با عمدي، جيايات در متهم ورزد، خودداري نيز متهم از قسامه مطالبه از و نكيد قسامه اقامه شاكي اگر -318 ماده

 . ماندمي باقي شاكي براي آن مطالبه يا قسامه اقامه حق لكن شودمي آزاد تممين بدون غيرعمدي، جيايات در و مياسب تممين

 از يا نمايد قسامه اقامه تا شودمي دهدا فرصت شاكي به ماه سه حداكثر شود،مي گرفته تممين كه مواردي در -تبصره

 .شودمي اثر رفع شده أخذ تممين از مهلت پايان از پس و كيد قسامه مطالبه متهم

 

 و شودمي محكوم ديه پرداخت به نشود قسامه به حاضر وي و كيد قسامه درخواست متهم از شاكي اگر -319 ماده 

 اين در. كيد تجديد او عليه را دعوي بييه، يا قسامه با ديگر، بار براي ندارد حق شاكي و گرددمي تبرئه كيد، قسامه اقامه اگر

 .نمايد رد شاكي به را قسامه تواندنمي متهم مورد

 آنها وكيل يا ولي يا ديه، يا قصاص حق صاحب توسط مورد، حسب بايد متهم، از آن مطالبه يا قسامه اقامه -320 ماده

 وسيلهبه سوگيد اتيان. گيردمي صورت آنها وكيل يا ولي متهم، وسيلهبه كه متهم برائت رايب قسامه اقامه است همچيين. باشد

 .نيست توكيل قابل افراد

  
 ديگر يا متوفي ورثه ديگر توافق به نياز بدون متوفي، وارثان از يك هر كيد فوت دم ولي يا عليهمجييٌ اگر -321 ماده

 .دارند ار قسامه اقامه يا مطالبه حق دم، اولياي

  
 براي لوث، وجود با ديگران حق كييد، نفي متهم از را آن خصوصيات برخي يا اتهام اصل ورثه، از برخي اگر -322 ماده

 .است محفوظ قسامه اقامه

  
 براي قسامه يك اقامه باشد، آنان همه عليه لوث و باشيد جيايت يك در شركت به متهم نفر، چيد اگر -323 ماده

 .نيست يك هر براي قسامه اقامه به لزومي و است كافي جيايت، ارتكاب در آنان شركت اثبات

  
 جيايت در شركت بر قسامه و است مجرم نفر، چيد يا دو از معين شخص يك تيها كه كيد ادعا  شاكي اگر -324 ماده

 باشد او جيايت ديه سهم از بيش شوندهقصاص ديه چيانچه و كيد قصاص را نفر يك آن از غير تواندنمي شاكي شود، اقامه
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 اقامه از پس مرتكب، انفراد به اقرار از شاكي رجوع. بپردازند شوندهقصاص به را مذكور ديه مازاد بايد ديگر شركاي يا شريك

 .نيست مسموع قسامه

  
همطالب حق فقط متهم قسامه كييد، قسامه درخواست متهم از ديه يا قصاص حق صاحبان از برخي اگر -325 ماده

 بايد كييد، اثبات را قصاص موجب بتوانيد اگر و است محفوظ ادعايشان اثبات براي ديگران حق و كيدمي ساقط را كييدگان

 .بپردازند مرتكب به يا آنها خود به مورد حسب را اول گروه ديه سهم قصاص، استيفاي از پيش

  
 اصل درباره متهم و كيد قسامه مطالبه او از و نكيد قسامه اقامه متهم عليه لوث حصول رغمعلي شاكي اگر -326 ماده

 عدم بر متهم اگر. نمايد علم عدم بر سوگيد اتيان مطالبه وي از تواندمي شاكي كيد، علم عدم ادعاي آن، خصوصيات يا جيايت

 به علم عدم بر فقط متهم سوگيد اگر و شودمي آزاد تممين بدون وي و متوقف دعوي كيد، ياد سوگيد جيايت اصل به علم

 ورزد خودداري خوردن سوگيد از متهم اگر لكن گرددمي متوقف خصوصيات آن مورد در فقط دعوي باشد، جيايت خصوصيات

 را قسامه اقامه متهم از دارد حق شاكي و شودمي رد علم عدم به متهم ادعاي كيد، ياد سوگيد او داشتن علم بر شاكي و

 .شودمي محكوم ديه پرداخت به نكيد قسامه اقامه ممته اگر صورت اين در. نمايد درخواست

  
 متهمان، تعدد صورت در لكن است كافي آنان همه براي قسامه يك اقامه باشد، متعدد شاكي كه درصورتي -327 ماده

 .است الزم مستقل قسامه اقامه هريك، برائت براي

  
 .كيد شركت قسامه در ديگر، متهم نفع به تواندمي آنها از هريك متهمان، تعدد صورت در -328 ماده

  
 جيايت خصوصيات اثبات و شودمي اثبات موجب است، شده حاصل لوث كه مقداري به نسبت فقط قسامه -329 ماده

 خصوصيات اين در لوث حصول نيازميد آن در انفراد يا جيايت ارتكاب در شركت و جيايت مقدار خطا، عمد، شبه عمد، قبيل از

 .است

  
 ياد سوگيد خصوصيات آن بر سوگيدخورندگان، يا نشود حاصل لوث جيايت خصوصيات به نسبت اگر -330 ماده

 .گيردمي تعلق ديه و شودمي اثبات جيايت ارتكاب اصل بخورند، سوگيد مرتكب به جيايت انتساب بر فقط و نكييد

  
 در لوث  حصول صورت در آن ياتخصوص شود، اثبات قسامه جز به دليلي با جيايت، ارتكاب اصل چيانچه -331 ماده

 شهادت عمدي قتل به ديگري و قتل اصل به عادل، شاهد دو از يكي آنكه مانيد است اثبات قابل قسامه وسيلهبه آنها از يك هر

 .گرددمي ثابت قسامه اقامه با قتل بودن عمدي لوث، صورت در و شودمي اثبات بييه با قتل اصل صورت اين در كه دهد

  
 ولي يا عليهمجييٌ وسيلهبه مرتكب تعيين از پس شود، حاصل مردد شكل به نفر چيد يا دو عليه لوث اگر -332 ماده

 .شودمي اثبات جيايت وقوع او، عليه قسامه اقامه و دم

  
 جيايت شود، اقامه آنان عليه گونههمين به قسامه و باشد ثابت مردد شكل به نفر چيد يا دو عليه لوث اگر -333 ماده

 همگي اگر. بخورند سوگيد خود برائت بر كه خواهدمي آنان از قاضي و شودمي اثبات مردد صورت به نفر، چيد از يكي عهده بر

 ممتيعان اگر. شودمي ثابت ممتيعان بر ديه نكييد، برخي و كييد ياد سوگيد آنان از برخي يا ورزند خودداري خوردن سوگيد از

 كييد، ياد سوگيد خود برائت بر آنان همه اگر. شودمي تقسيم آنان ميان مساوي سبتن به ديه پرداخت باشيد، متعدد

 .گرددمي تقسيم آنان ميان مساوي نسبت به ديه قتل، غير در و شودمي پرداخت المالبيت از ديه قتل، درخصوص
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 كيد قسامه اقامه درخواست انآن از شاكي چيانچه باشد، ثابت مردد شكل به نفر چيد يا دو عليه لوث اگر -334 ماده

مي ثابت ممتيع بر ديه پرداخت قسامه، اقامه از آنان از برخي يا همه خودداري درصورت. كيد قسامه اقامه بايد آنان از يك هر

 در كييد، قسامه اقامه همگي اگر. شودمي تقسيم آنان ميان مساوي نسبت به ديه پرداخت ممتيعان، تعدد درصورت و شود

 .گرددمي پرداخت المالبيت از ديه قتل،

  
 ارتكاب در مشاركت ادعاي بيشتري افراد عليه شاكي و شود حاصل افراد از برخي عليه تيها لوث چيانچه -335 ماده

 دم ولي آنكه مانيد شودمي اثبات است شده حاصل لوث كه درموردي مدعي، ادعاي مقدار به جيايت قسامه، با نمايد، را جيايت

 آن عليه قسامه اقامه از پس باشد، آنان از نفر دو مشاركت عليه فقط لوث و باشد مردي عمدي قتل در مرد سه تمشارك مدعي

 اقرار سبب به بايد كيد، قصاص را نفر دو هر بخواهد دم ولي اگر. است ثابت سهمشان مقدار به دو آن عليه قصاص حق نفر، دو

 .بپردازد شوندگانقصاص از يك هر به را ديه سوم دو مرد، سه اشتراك به خود

 نحـو بـه را بيشـتر افـراد شركت ابتدا ، از اييكه مگر نيست پذيرفته بيشتر افراد شركت به اقرار از شاكي رجوع -تبصره

 بـر و كـرده نفـي جيايت ارتكاب در را ديگر افراد شركت نيز اندكرده سوگيد اتيان قسامه در كه كساني و باشد كرده ذكر ترديد

 .باشيد يادكرده سوگيد كمتر افراد توسط لقت ارتكاب

  
 تكرار با. است مدعي بستگان و خويشاوندان از مرد پيجاه سوگيد عمدي، قتل اثبات در قسامه نصاب -336 ماده

 .شودنمي ثابت قتل سوگيد

  
 .شودمي محسوب نصاب جز  زن، خواه باشد مرد خواه شاكي، سوگيد -337 ماده

  
 نمايد قسامه اقامه خود، برائت براي بايد متهم كيد، قسامه اقامه درخواست متهم از شاكي كه صورتي در -338 ماده

 باشد، نصاب از كمتر آنان تعداد اگر. باشد داشته سوگيد ادا كييده مقرر، نصاب مقدار به مورد حسب بايد صورت، اين در كه

 خواه باشد مرد خواه متهم، خود سوگيد، ادا كييده داشتنن با و شودمي تكرار او خود يا آنان توسط نصاب، تحقق تا سوگيدها

 .شودمي تبرئه و نمايدمي تكرار را سوگيدها همه زن،

  
 رعايت است شده ذكر سوگيد اتيان براي كه قانون اين «كليات»اول كتاب در مقرر شرايط همه درقسامه، -339 ماده

 .شودمي

  
 كيد،مي ياد سوگيد آن بر آنچه به وي علم و باشد بوده جيايت ارتكاب شاهد سوگيد، ادا كييده نيست الزم -340 ماده

 دليل تا سوگيد، اداكييده سوي از علم ادعاي و بداند را سوگيد ادا كييده علم ميشم قاضي، نيست الزم همچيين. است كافي

 .است بالمانع سوگيد دهادا كيي از قضائي مقام بررسي و تحقيق صورت هر در. است معتبر نباشد، آن برخالف معتبري

  
 خورد،مي سوگيد تباني با يا گمان و ظن اساس بر و علم بدون سوگيد، ادا كييده كه باشد آن احتمال اگر -341 ماده

 .است معتبر وي سوگيد نشود، احراز يادشده امور بررسي، از پس اگر. است موضوع بررسي  به موظف قضائي مقام

  
 .باشد موجه جيايت، وقوع بر آنان اطالع احتمال كه باشيد كساني از سوگيد دگانادا كيي است الزم -342 ماده

  
 در توريه جواز عدم و دروغ سوگيد اخروي مكافات و قانوني مجازات قسامه، اجراي از پيش تواندمي قاضي -343 ماده

 .كيد بيان سوگيد اداكييدگان براي را آن
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 شرايط فقدان يا و شود يافت قسامه خالف بر معتبري دليل حكم، صدور زا پيش و قسامه اقامه از پس اگر -344 ماده

 .است دادرسي اعاده موارد از موضوع باشد حكم صدور از بعد چيانچه و شودمي باطل قسامه گردد، اثبات قسامه

  
 .كيد جديدت متهم عليه را دعوي قسامه، يا بييه با تواندنمي شاكي متهم، توسط قسامه اقامه از پس -345 ماده

  
 ادا كييدگان از برخي آنكه مانيد شود ثابت سوگيدها از برخي يا همه بطالن حكم، صدور از پس اگر -346 ماده

 از مورد شود، ثابت حكم صادركييده دادگاه براي علم، بدون سوگيد يا سوگيد بودن دروغ يا كييد عدول سوگيدشان از سوگيد،

 .است دادرسي اعاده جهات

  
 قصاص حق صاحب -پنجم فصل

 با يا مجاني طور به تواندمي حكم اجراي يا رسيدگي تعقيب، مراحل از مرحله هر در قصاص حق صاحب -347 ماده

 .كيد گذشت مال يا حق برابر در مصالحه،

  
 .رسدمي ارث به قانون اين در ميدرج شرح به قصاص، حق -348 ماده

  
 مرتكب قتل به اقدام كه درصورتي و كيد قصاص را مرتكب عليه،مجييٌ فوت از پيش تواندنمي دمولي -349 ماده

 قانون، در مقرر تعزير به صورت غيراين در است، قصاص مستحق نشود عليهمجييٌ فوت سبب نهايت در جيايت چيانچه نمايد،

 مستحق صورت، نيا در كه است قانون اين( 302)ماده مشمول مرتكب دارد اعتقاد دمي ول كه موردي در مگر شود مي محكوم

 .ستين قصاص

  
 .است ثابت جداگانه طور به آنان از يك هر براي قصاص حق دم، اولياي تعدد صورت در -350 ماده

  .ندارد قصاص حق كه او زوجه يا زوج جزبه است مقتول ورثه همان دم، ولي -351 ماده 

 آن از نيز مقتول همسر شود، مصالحه حقي يا مال به يا شود ديه به تبديل علت، هر به قصاص، حق اگر -352 ماده

 خواهان كه كساني ديه سهم از مقتول، همسر باشيد، ديه خواهان برخي و قصاص خواهان دم، اولياي از برخي اگر. بردمي ارث

 .بردمي ارث باشيد،مي ديه

  
 .باشد عليهمجييٌ  همسر اگر حتي رسدمي او ورثه به قصاص حق كيد، فوت قصاص حق صاحب هرگاه -353 ماده

  
 مصلحتشان رعايت با آنان وليِّ باشيد، مجيون يا صلير آنان، از برخي يا دم اولياي همه يا عليهمجييٌ  اگر  -354 ماده

 و كبير دم، اولياي از برخي اگر. بماند ميتظر آنان افاقه يا بلوغ زمان تا تواندمي همچيين و دارد گذشت و مصالحه قصاص، حق

 تممين يا ادا  خواهان مجيون يا صلير ولي كه صورتي در لكن كييد قصاص را مرتكب توانيدمي باشيد، قصاص هانخوا و عاقل

 به قصاص حق كه مواردي در ماده، اين مفاد. كييد عمل او خواست مطابق بايد باشد آنها سوي از خود عليهمولي ديه سهم

 االجرا الزم از پيش كه جياياتي مورد در حكم اين. است جاري نيز شودمي ميتقل آنان ورثه به دم ولي يا عليهمجييٌ مرگ علت

 .است جاري نيز است شده واقع قانون اين شدن

  
 .شود متولد زنده كه شودمي محسوب دم ولي صورتي در جيين قانون، اين( 354)ماده مورد در -355 ماده
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 نشود شياخته او ولي يا و باشد نداشته ولي است مجيون يا يرصل كه دمي ولي يا عليهمجييٌ يا مقتول اگر – 356 ماده

 ايشان، موافقت صورت در و رهبري مقام از استيذان با قضائيه قوه رئيس و است رهبري مقام او، ولي نباشد، دسترسي او به يا و

 .كيدمي تفويض مربوط هايدادستان به را آن اختيار

  
 و ندارد ديه و قصاص حق و آيدنمي شماربه دم ولي باشد، ورثه از عمدي، تجياي در شريك يا مرتكب اگر -357 ماده

 .بردنمي ارث به نيز را قصاص حق

  
 آن در شريك يا شود عمدي جيايت مرتكب او، ولي و باشد مجيون يا صلير دم، ولي يا عليهمجييٌ اگر -358 ماده

 .ندارد واليت مورد، اين در باشد،

  
مي تيها دم، ولي يا عليهمجييٌ نباشد، ديه فاضل رد به مشروط قصاص اگر قصاص، حق بوتث موارد در -359 ماده

 .دارد او رضايت و مرتكب با مصالحه به نياز باشد، ديه خواهان اگر و نمايد گذشت يا قصاص تواند

  
 ميان قصاص، حق صاحب است، شوندهقصاص به ديه فاضل پرداخت مستلزم قصاص، اجراي كه مواردي در -360ماده

 .است مخير مرتكب رضايت بدون ولو قانون در مقرر ديه گرفتن و ديه فاضل رد با قصاص

  
 كيد، ديگري امر يا المصالحهوجه پرداخت به مشروط را قصاص حق اسقاط و گذشت دم، ولي يا عليهمجييٌ اگر -361 ماده

 .است باقي او براي شرط، حصول تا قصاص حق

 تعهد دادن انجام يا المصالحهوجه پرداخت به قادر يا حاضر مرتكب مشروط، گذشت يا مصالحه از پس اگر -362 ماده

 مصالحه مگر شودمي ارجاع دادگاه همان به بررسي براي پرونده و است محفوظ قصاصحق نشود، محقق شرط يا نباشد خود

 .باشد نيز تعهد ندادن انجام فرض شامل

  
 .است قصاص حق سقوط موجب آن، از پس يا حكم صدور از پيش مصالحه، يا گذشت -363 ماده

  
 مستحق كيد، قصاص را مرتكب گذشت، از پس دم، ولي يا عليهمجييٌ اگر. نيست پذيرفته گذشت از رجوع -364 ماده

 .است قصاص

  
 قصاص حق از فوت، از پيش و جيايت وقوع از پس تواندمي ٌٌعليهمجيي ،يعمد جيايات ساير و قتل در -365 ماده

 لكن كييد، ديه يا قصاصمطالبه مورد، حسب او، فوت ازپس توانيدنمي وارثان و دم اولياي و نمايد مصالحه يا كرده گذشت

 .شودمي محكوم «راتيتعز» پيجم كتاب در مقرر تعزير به مرتكب

  
 دو اييكه مانيد باشد مردد ليقات هر مقتول لكن باشد، ثابت نفر چيد يا دو ازجانب عمد قتلهاي وقوع اگر -366 ماده

 دو هر اولياي اگر است، شده كشته قاتل كدام دست به كدام هر كه نشود اثبات و باشيد رسيده قتل به نفر دو توسط نفر،

 نداشته قصاص حق سبب، هر به مقتول، دو از يكي اولياي اگر و شوندمي قصاص قاتل دو هر باشيد، قصاص خواهان مقتول،

 .شودمي تبديل ديه به قاتل، نبودن مشخص سبب به نيز ديگر مقتول اولياي قصاص حق كييد، ساقط را آن يا باشيد

 عليهممجييٌ  بر وارده هايجيايت آنكه بر مشروط است جاري نيز عضو بر عمدي جيايت در ماده، اين مفاد -تبصره

 در حتي قصاص امكان باشد، متفاوت ديگري هايجيايت با عليهممجييٌ از يك هر بر وارده هايجيايت اگر لكن باشد يكسان

 .شودمي تبديل ديه به و است ميتفي نيز باشيد قصاص خواهان عليهممجييٌ همه كه فرضي
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 ديه، نظر از عليهمجييٌ دو و باشيد قصاص خواهان عليه،مجييٌ دو هر اولياي اگر قانون، اين( 366)درماده – 367 ماده

 باشد، زن مقتول، دو از يكي و باشيد مرد قاتل، دو هر اييكه مانيد باشد، عليهممجييٌ ديه از بيش نمرتكبا ديه و نباشيد يكسان

 فاضل زن، قتل مرتكب نبودن مشخص سبب به صورت، اين در كه بپردازد را كامل ديه نصف بايد زن سوي از قصاص خواهان

 .شودمي تقسيم مساوي نسبت به مرتكبان ميان مذكور ديه

 .شودمي پرداخت مستحق به قصاص از قبل و قانون اين طبق ماده اين موضوع ديه - تبصره

 جنايت در شركت -ششم فصل
 فقط شود او قتل موجب آسيبها از برخي تيها و كييد وارد عليهمجييٌ بر را آسيبهايي اي،عده اگر -368 ماده

 .شوندمي محكوم ديه پرداخت يا عضو قصاص به د،مور حسب ديگران و باشيدمي قتل در شريك آسيبها، اين واردكييدگان

  
 محض خطاي يا عمديشبه عمدي، مورد حسب شركا از يك هر به نسبت تواندمي ديگر، هرجيايت يا قتل -369 ماده

 .باشد

  
 يا قصاص در معتبر شرايط از شرطي فقدان مانيد دليل، هر به شركا، از بعضي بر قصاص حق نبودن ثابت -370 ماده

 .دارند را خود حكم شركا از هريك و نيست شركا ديگر بر قصاص حق از مانع او، به نسبت جيايت بودن عمدي غير

  
 است نفردوم همان قاتل برساند قتل به را او ديگري آن از بعد و كيد وارد شخصي به آسيبي كسي هرگاه -371 ماده

 .شودمي محكوم عضو قصاص هب فقط اولي و گرديدمي مرگ موجب تيهايي به سابق آسيب اگرچه

  
 رمق آخرين تيها و دهد قرار مرده حكم در را وي كه ايگونه به كيد وارد شخصي به آسيبي كسي هرگاه -372 ماده

 نفر و شودمي قصاص اول نفر دهد پايان او غيرمستقر حيات به رفتاري انجام با ديگري حال اين در و بماند باقي او در حيات

 جاري نيز غيرعمدي جيايات مورد در قانون اين( 371)ماده و ماده اين حكم. گرددمي محكوم ميت بر يايتج مجازات به دوم

 .است

  
  يا عليهمجييٌ مورد، حسب عمدي، جيايت در شركت موارد در -373 ماده

 شوندهقصاص به را ديه از خود سهم بالفاصله بايد ديگران و كيد قصاص را عمدي جيايت در شركا از يكي تواندمي دم ولي

 از پيش را پديدآمده جيايت بر مازاد ديه اييكه بر مشروط كيد، قصاص را آنان از يكي از بيش يا شركا همه اييكه يا و بپردازند

 سهم بايد نيز شودنمي قصاص كه شركا از يك هر نباشيد، شركا همه شوندگانقصاص اگر. بپردازد شوندگانقصاص به قصاص،

 .بپردازد شركا تعداد نسبت به را ايتجي ديه از خود

 مجاني ديگر برخي به نسبت خود حق از و باشد شركا از برخي قصاص خواهان دم، ولي يا عليهمجييٌ اگر -تبصره

 قصاص، از پيش بايد باشد، جيايتشان سهم از بيش شوندگانقصاص ديه كه صورتي در نمايد، مصالحه آنان با يا كيد گذشت

 .بپردازد شوندگانقصاص به را آنان ديه مازاد

  
 يا را مردي زني، اييكه مانيد باشد مرتكب در جيايت آن مقابل ديه از بيش جيايت، ديه هرگاه -374 ماده

 بر افزون قصاص حق صاحب باشد، نفر يك مرتكب اگر كيد، قطع را وي دست يا برساند قتل به عمداً را مسلماني غيرمسلماني،

 ديه مازاد پرداخت از پس تواندمي قصاص حق صاحب باشيد، متعدد مرتكبان اگر و ندارد را ديه فاضل گرفتن حق قصاص،

 جيايت، در شركا از جيايت، ديه اندازه به تواندمي همچيين. كيد قصاص را همگي آنان، به جيايت ديه بر شوندگانقصاص

 شوندگان قصاص به را جيايت از خود ديه سهم د،شوننمي قصاص كه شركايي صورت، اين در كه نپردازد، چيزي و كيد قصاص
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 فاضل و كيد قصاص است، جيايت ديه از كمتر اشديه كه را آنان از يكي تواندمي قصاص حق صاحب اين، بر افزون. پردازندمي

 كه ورتيص در مگر كيد، مطالبه هريك از را مقدار اين از بيش تواندنمي قصاص حق صاحب لكن بگيرد شركا ديگر از را ديه

 بيش مجموعشان ديه كه آنان از برخي يا همه قصاص خواهان قصاص حق صاحب اگر همچيين. نمايد مصالحه بيشتر برمقدار

 قصاص سپس و بپردازد او به را جيايت از سهمش به نسبت شوندهقصاص ديه فاضل بايد نخست باشد، است جيايت ديه از

 .نمايد

  
 جنايت در اكراه -هفتم فصل

 .گرددمي محكوم ابد حبس به كييده،اكراه و شودمي قصاص مرتكب، و نيست قتل مجوز قتل در اكراه -375 ماده

 .است قصاص به محكوم كييدهاكراه فقط باشد مجيون يا غيرمميز طفل شوندهاكراه اگر -1 تبصره

 ابد حبس به كييدهاكراه مورد اين در. پردازدمي را مقتول ديه او عاقله باشد مميز طفل شوندهاكراه اگر -2 تبصره

 .شودمي محكوم

  
 اولياي حق و كييدهاكراه در قصاص عمومي شرايط وجود به مشروط كييده اكراه براي ابد حبس مجازات -376 ماده

 قتل در معاون مجازات به نشود، محكوم ابد حبس به علت هر به كييدهاكراه اگر. است مصالحه و گذشت قابل و باشدمي دم

 .شودمي كوممح

  
 .است كييدهاكراه قصاص موجب عضو بر جيايت در اكراه -377 ماده

  
 قصاص، حق صاحب باسوگيد اثبات عدم درصورت و شود ثابت دردادگاه بايد عضو بر برجيايت اكراه ادعاي -378 ماده

 .شودمي قصاص مباشر

  
 و است عمدي جيايت گردد، شوندهاكراه بر ايتجي موجب كه كيد اكراه رفتاري به را ديگري كسي هرگاه -379 ماده

 جيايت موجب نوعاً اكراه اين اييكه به توجه و آگاهي و نداشته را او بر جيايت قصد كييدهاكراه مگر شودمي قصاص كييدهاكراه

 .شودمي محكوم ديه پرداخت به كييدهاكراه و است عمديشبه جيايت صورت اين در كه باشد نداشته نيز شودمي او بر

 كييدهاكراه قتل مرتكب مشروع، دفاع در مقرر شرايط رعايت با اكراه از رهايي و دفاع براي شخصي اگر -380 ماده 

 .ندارد تعزير و ديه قصاص، كيد، وارد او به آسيبي يا شود

 

 نفس قصاص -دوم بخش
اين غير در و قصاص قانون، در مقرر شرايط ساير وجود و دم ولي تقاضاي صورت در عمدي قتل مجازات -381 ماده

 .گرددمي عمل تعزير و ديه حيث از قانون اين ديگر مواد مطابق صورت

  
 بايد دم ولي باشد، مسلمان مرد قاتل، اگر لكن است ثابت قصاص حق شود، كشته عمداً مسلماني زن هرگاه -382 ماده

 قصاص در. شودمي قصاص چيزي پرداخت بدون باشد، مسلمان يرغ مرد قاتل، اگر و بپردازد او به را كامل ديه نصف قصاص، از پيش

 .است الزم آنها ديه التفاوتمابه پرداخت غيرمسلمان، زن قتل سبب به غيرمسلمان مرد

  
 و تيهايي به توانيدمي مقتوالن از يك هر دم اولياي برساند، قتل به عمداً را نفر چيد يا دو نفر، يك اگر -383 ماده

 .كييد قصاص به اقدام آنان به ديه از سهمي پرداخت بدون و ديگر مقتوالن اولياي ايترض گرفتن بدون
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 قاتل باشيد، قصاص خواهان مقتوالن، همه دم اولياي و برساند قتل به عمداً را نفر چيد يا دو نفر، يك اگر -384 ماده

 يا مقتول دم اولياي و باشيد قصاص خواهان ن،مقتوال از برخي دم اولياي اگر. شودمي قصاص بپردازد، ايديه اييكه بدون

 آنان ديه شان،قصاص حق از گذشت مقابل در آنان به ديه پرداخت به قاتل موافقت درصورت باشيد، ديه خواهان ديگر، مقتوالن

 .ندارند را اموالش يا و او از ديه أخذ حق قاتل، موافقت بدون و شودمي پرداخت قاتل اموال از

  
 شده واقع مكرمه مكه حرم در يا( الحجهيذ و القعدهيذ رجب، محرم،) حرامي ماهها ازي يك در قتل راگ -385 ماده

 فاضل باشد، قاتل به دمي ولي سو از هيد فاضل پرداخت مستلزم قصاص و گردد قصاص مذكور، مكان يا زمان در قاتل يا باشد

 مكان يا زمان در قتل اگر لكن شود،ينم ظيتلل پردازديم ا ياول گريد به دمي ول كهي اهيد نيهمچي. شودينم ظيتلل هيد

 آنان دو هر به يا و دمي ول يا شوندهقصاص به مورد حسب ت،يجيا از سهمشان علت به قاتل، شركاي كهي اهيد باشد، مذكور

 .شوديم ظيتلل پردازند،يم

 

 عضو قصاص -سوم بخش

 

 عضو قصاص موجب -اول فصل
 قانون، در مقرر شرايط ساير وجود و او ولي يا عليهمجييٌ تقاضاي صورت در عضو بر عمدي جيايت مجازات -386 ماده

 .گرددمي عمل تعزير و ديه حيث از قانون اين ديگر مواد مطابق صورتاين غير در و قصاص

  
 .است ميافع بر وارد هايصدمه و جرح عضو، قطع مانيد قتل از كمتر آسيب هر از عبارت عضو بر جيايت -387 ماده

  
 محكوم قصاص به كيد،مي وارد زن به كه آسيبي سبب به مرد و برابرند عضو قصاص در مسلمان، مرد و زن -388 ماده

 مورد عضو ديه نصف پرداخت از پس قصاص باشد، كاملديه ثلث از بيش اي يمساو ،زن بر وارد جيايت ديه اگر لكن شودمي

 جاري نيز باشد غيرمسلمان مرد مرتكب و غيرمسلمان زن عليهي مجي كه درصورتي كورمذ حكم. شودمي اجرا  مرد، به قصاص

 .شودمي قصاص ديه، نصف پرداخت بدون مرتكب باشد، غيرمسلمان مرد مرتكب، و مسلمان زن عليه،مجيي اگر ولي. است

  
 هر براي قصاص حق آيد، جودو به عضو چيد يا يك در متعددي هايجيايت ضربه، چيد يا يك علت به اگر -389 ماده

 و گذشت ديگر بعضي به نسبت نمايد، مصالحه مرتكب با بعضي درباره تواندمي عليهمجييٌ و است ثابت جداگانه طور به جيايت،

 .كيد قصاص را بعضي

  
 قصاص را جيايت از قسمتي مرتكب رضايت با تواندمي عليهمجييٌ باشد، مراتب داراي عضو، بر جيايت اگر -390 ماده

 ديگر قسمت قصاص از و بسيده مچ از دست قطع به آرنج از دست قطع در و متالحمه به موضحه جراحت در آنكه مانيد كيد

 .نمايد مصالحه يا گذشت

  
 اييكه مانيد نباشد آنها همه قصاص امكان و كيد وارد نفر يك متعدد اعضاي بر عمدي جيايت كسي هرگاه -391 ماده

 امكان آن قصاص كه هاييجيايت مقابل در مرتكب باشد، نداشته بيشتر دست يك خود و كيد قطع را نفر يك دست دو هر

 .شودمي محكوم «تعزيرات»پيجم كتاب در مقرر تعزير و ديه پرداخت به جيايات، ديگر براي و شودمي قصاص دارد،

  
 شودمي قصاص باشد، آنها همه قصاص امكان اگر كيد، وارد نفر چيد اعضاي بر عمدي جيايت كسي هرگاه -392 ماده

 استيفاي در است، شده واقع ديگري از پيش او بر جيايت كه اول عليهمجييٌ نباشد جيايات همه براي قصاص امكان اگر و
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 تعزير و ديه پرداخت به نيست آن قصاص براي محلي كه جياياتي براي مرتكب قصاص، انجام صورت در و است مقدم قصاص

 توانيدمي عليهمجييٌ دو از هريك باشد، زمان يك در جيايت، دو وقوع اگر. شودمي محكوم «تعزيرات»يجمپ كتاب در مقرر

 و ديه پرداخت به مرتكب نيست، ممكن قصاص كه هاييجيايت ديگر براي قصاص، ازاستيفاي پس و كييد قصاص به مبادرت

 باقي دوم عليهمجييٌ براي قصاص محل اول، قصاص از پس كه درصورتي. شودمي محكوم «تعزيرات»پيجم كتاب در مقرر تعزير

 اييكه مانيد بگيرد ديه را التفاوتمابه و كيد قصاص را موجود مقدار تواندمي باشد، او از جيايت مورد عضو از كمتر لكن باشد

 عليهمجييٌ ،صورت اين در كه باشد كرده قطع را ديگري شخص راست دست آنگاه و كسي راست دست انگشت نخست مرتكب،

 ديه و كيد قصاص را مرتكب راست دست تواندمي دوم عليهمجييٌ  او، قصاص اجراي با و است مقدم قصاص اجراي در اول

 .بگيرد او از نيز را خود انگشت

  
 عضو قصاص شرايط -دوم فصل

 بايد شود،مي بيان ونقان اين در كه تفصيلي با زير شرايط قصاص،عمومي شرايط بر عالوه عضو، قصاص در -393 ماده

 :شود رعايت

 .باشد يكي جيايت مورد با قصاص، مورد عضو محل -الف

 .باشد مساوي جيايت، مقدار با قصاص -ب

 .نباشد ديگر عضو بر صدمه يا مرتكب تلف خوف -پ

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

 .نباشد غيراصلي عضو مقابل در اصلي، عضو قصاص -ث

 .نباشد ناقص عضو مقابل در كامل عضو قصاص ـ ج

 اوي پا باشد نداشته هم چپ دست چيانچه و او چپ دست باشد نداشته راست دست مجرم كهي درصورت -تبصره

 .شوديم قصاص

  
 كمتر قصاص، مورد عضو طول اگر لكن است الزم جراحات قصاص در عرض، و طول مقدار تساوي رعايت -394 ماده

مي گرفته ديه جيايت، مازاد به نسبت و كيد سرايت ديگر عضو به نبايد قصاص باشد، عليهمجييٌ در ديدهآسيب عضو طول از

 .است وارده جيايت عيوان صدق جيايت، عمق در ميزان لكن شود
  

  
 صاصق تواندمي عليهمجييٌ باشد، ناقص يا ناسالم مرتكب، وعضو باشد كامل يا سالم جيايت، مورد عضو اگر -395 ماده

 . بگيرد ديه مرتكب، رضايت با يا كيد

 عضو صورت، غيراين در و فلج عضو مانيد باشد رفته بين از آن اصلي ميفعت كه است عضوي ناسالم، عضو -تبصره

  .باشد بيماري يا ضعف داراي چيد هر شود،مي محسوب سالم

  
 .شودمي قصاص غيرفلج، معيوب و ضعيف عضو برابر در صحيح، و قوي عضو -396 ماده

  
 كه شودمي قصاص كامل عضو برابر در ناقص، عضو لكن شودنمي قصاص ناقص عضو برابر در كامل، عضو -397 ماده

 .بپردازد را ديه التفاوتمابه بايد مرتكب صورت، اين در

 بخشي دفاق يا انگشت چيد يا يك فاقد كه دستي مانيد باشد اجزا  از بخشي فاقد كه است عضوي ناقص، عضو -تبصره

 .است انگشت چيد يا يك از
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 عدم و نقصان كه درصورتي فقط باشيد، ناسالم يا ناقص دو هر قصاص، مورد عضو و جيايت مورد عضو اگر -398 ماده

 .است ثابت قصاص حق باشد، جيايت مورد ازعضو بيشتر يا مساوي قصاص، مورد درعضو سالمت

  
 .شودمي محكوم ارش پرداخت به باشد، نداشته مشابه زائد عضو مرتكب، و باشد زائد ،جيايت مورد عضو اگر -399 ماده

  
 باشد ممكن كمتر مقدار به قصاص و نباشد ممكن جيايت، عمق و عرض و طول در تساوي رعايت اگر -400 ماده

 .بگيرد را جيايت ديه انيج رضايت با يا و نمايد مطالبه ارش را التفاوتمابه و كيد اكتفا  كمتر، قصاص به تواندمي عليه مجييٌ

  
 رنگ تليير موجب كه صدماتي و استخوان شكستگي ُميقّله، هاشمه، جائفه، دامله، مممومه، جيايت در -401 ماده

 نيز «تعزيرات»پيجم كتاب در مقرر تعزير به ديه پرداخت بر عالوه مرتكب و است ساقط قصاص شود،مي بدن ورم يا پوست

 .است جاري نيز باشد داشته وجود ميافع يا عضو قصاص در تجاوز خطر كه ديگري مورد هر رد مذكور حكم. شودمي محكوم

  
 چشم يك از بيش مرتكب گرچه شود،مي قصاص كيد، كور يا درآورد را كسي چشم يك شخصي اگر -402 ماده

 .تاس جاري بدن زوج اعضاي همه مورد در حكم اين. شودنمي پرداخت وي به ايديه و باشد نداشته

  
 كيد، كور را آن يا درآورد دارد، چشم يك فقط كه را كسي چشم است، دوچشم داراي كه شخصي اگر -403 ماده

 مرتكب چشم يك قصاص از يا دارد دريافت هم را كامل ديه نصف و كيد قصاص را مرتكب چشم يك تواندمي عليهمجييٌ

 را آن ديه استحقاق كه جيايتي يا قصاص اثر در قبالً را خود چشم يك عليهمجييٌ اييكه مگر بگيرد كامل ديه و شود ميصرف

 ديه نصف مرتكب، رضايت با يا و كيد قصاص را مرتكب چشم يك تواندمي صورت دراين كه باشد، داده دست از است، داشته

 .نمايد دريافت را كامل

 چشم بييايي فقط ببرد، ينازب را آن بييايي ديگري، چشم حدقه به رساندن آسيب بدون شخصي اگر -404 ماده

 به مرتكب و شودمي ديه به تبديل نباشد، ممكن قصاص مرتكب، چشم حدقه به آسيب بدون چيانچه. شودمي قصاص مرتكب،

 .شودمي محكوم قانون در مقرر تعزير و ديه پرداخت

 .شودمي قصاص نيستيد، متعارف شكل، يا و ديد لحاظ از كه چشمهايي برابر در سالم، چشم -405 ماده

 نابييا چشم پلك برابر در بييا چشم پلك لكن شودنمي قطع مژه بدون پلك برابر در مژه، داراي پلك -406 ماده

 .شودمي قصاص

  
مي محسوب جيايت دو شود، بويايي زوال موجب كه بييي قطع يا شيوايي زوال موجب كه گوش الله قطع -407 ماده

 .شود

  
 .باشيد نداشته شيوايي و بويايي حس مورد حسب گرچه است قصاص موجب گوش، يا بييي قطع -408 ماده

  
 .شود رعايت آنها محل و مقدار بايد و است قصاص موجب لب، يا زبان قطع -409 ماده

 زبان لكن شودمي گرفته ديه و است ساقط قصاص كيد، قطع است الل كه را كسي زبان گويا، شخص اگر -410 ماده

 حس بدون زبان برابر در چشايي حس داراي زبان و شودمي قصاص گويا زبان و ديگري الل زبان برابر در است، الل كه كسي

 .شودمي قصاص چشايي
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 الل آنكه مگر شودمي قصاص است، نرسيده گفتن سخن حد به هيوز كه كودكي زبان برابر در گويا زبان -411 ماده

 .شود ثابت كودك بودن

  
 در تساوي رعايت آن، قصاص در و شودمي محكوم قصاص به بكيد يا بشكيد را ديگري دندان كسي اگر -412 ماده

 .است الزم دندان، محل

  
 برويد، آن جاي به سالمي دندان قصاص، زمان تا چيانچه شود، كيده ديگري توسط كسي دندان اگر -413 ماده

 بوده دندان بدون عليهمجييٌ  كه مدتي و احتجر ارش و «تعزيرات»پيجم كتاب در مقرر تعزير به و شودنمي قصاص مرتكب

 محكوم نيز عيب ارش پرداخت به مذكور، هايبرمحكوميت افزون مرتكب باشد، معيوب جديد دندان اگر. شودمي محكوم است

 رويش صورت در و افتدمي تمخير به دندان روييدن براي متعارف مدت به حكم صدور باشد، كودك عليهمجييٌ اگر. شودمي

 ديه پرداخت به مذكور، تعزير بر افزون مرتكب كيد، فوت مدت دراين عليهمجييٌ اگر. شودمي پرداخت ديه صدميك داندن

 .شودمي محكوم
  

  
 و شيري دندان قصاص بين عليهمجييٌ باشد، غيرشيري عليهمجييٌ  دندان و شيري مرتكب، دندان اگر -414 ماده

 .است مختار مرتكب، رد غيرشيري دندان رويش تا قصاص تمخير

  
 اگر و نيست ٌٌعليهمجيي عهده بر چيزي برويد، ديه گرفتن يا قصاص اجراي از پس عليهيه مجي دندان اگر -415 ماده

 .شودنمي بازگردانده نيز ديه باشد بوده قصاص امكان عدم جهت به ديه گرفتن

  
 . ندارد را آن دوباره قصاص حق ليهعمجييٌ  برويد، قصاص اجراي از پس مرتكب، دندان اگر -416 ماده

  
 قصاص اجراي -چهارم بخش

 عمومي مواد -اول فصل
 .است الزم او نماييده يا رهبري مقام اذن قصاص، اجراي در -417 ماده

  
 قصاص حق صاحب حقوق رعايت و اجرا  صحت بر نظارت براي قصاص، اجراي در رهبري مقام از استيذان -418 ماده

 او شدن محروم و قصاص حق صاحب توسط قصاص استيفاي امكان از مانع استيذان، مراسم نبايد و است يدعو ديگر اطراف و

 .شود خود حق از

  
 ورثه به حق اين آنان، مرگ صورت در كه است عليهمجييٌ  و دم ولي حق آن، در مباشرت و قصاص اجراي -419 ماده

 .گيرد انجام مربوط كيفري احكام اجراي واحد طريق از بريره مقام از استيذان از پس بايد و شودمي ميتقل ايشان

  
 «تعزيرات»پيجم كتاب در مقرر تعزير به كيد قصاص به اقدام مقررات خالف بر قصاص، حق صاحب اگر -420 ماده

 .شودمي محكوم

  
 قصاص را او نانآ اذن بدون كسي اگر و ندارد را مرتكب قصاص حق او ولي يا عليهمجييٌ  از غير كس هيچ -421 ماده

 .است قصاص مستحق كيد،
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 مقام در آنان از يك هيچ لكن دارند قصاص حق مستقل طور به آن صاحبان از هريك قصاصي حق هر در -422 ماده

 استيفاي به مبادرت قصاص، خواهان افراد ديگر موافقت و اذن بدون كه صورتي در و ببرد بين از را ديگران حق نبايد استيفاي

 .است ديگران ديه سهم ضامن ،كيد قصاص

  
 باشيد، كرده گذشت مرتكب قصاص از يا باشيد ديه خواهان آن، صاحبان از بعضي اگر قصاصي حق هر در -423 ماده

 به ديه درخواست صورت در و مرتكب به آنان گذشت صورت در را ديگران ديه سهم نخست بايد است قصاص خواهان كه كسي

 .بپردازد آنان خود

  
 تا حكم صدور باشد كوتاه آنان غيبت مدت و باشيد غائب آن، صاحبان از بعضي اگر قصاصي حق هر در -424 ماده

 به غائب ولي عيوان به رهبري مقام نباشد آنان بازگشتن به اميدي يا و باشد طوالني غيبت اگر و افتدمي تعويق به غائب آمدن

 از قبل و كوتاه زمان گذشت از پس آنها براي رهبري مقام نباشد وممعل بازگشت زمان چيانچه و گيردمي تصميم آنان جاي

 قصاص دادگاه، در غائبان سهم تممين از پس توانيدمي حاضرند، كه كساني نمايد،مي تصميم اتخاذ غيبت زمان شدن طوالني

 شدن، حاضر از پس انآن اگر و است محفوظ غائبان قصاص حق نماييد، مصالحه او با يا كييد گذشت حاضران، اگر و كييد

 و بپردازند مرتكب به اندكرده مصالحه مرتكب با يا اندنموده گذشت كه را كساني ديه سهم نخست بايد باشيد، قصاص خواهان

 .كييد قصاص سپس

  
 در آن ديه از بيش ٌٌعليهمجيي بر واردشده جيايت ديه و كيد وارد ديگري بر جيايتي عمداً مرتكب اگر -425 ماده

 ديه تفاوت قصاص، بر افزون تواندنمي قصاص حق صاحب برساند قتل به را مسلماني مرد مسلماني زن آنكه مانيد باشد مرتكب

 .كيد مطالبه نيز را

  
 صاحب باشد، مرتكب در آن ديه از كمتر عليهمجييٌ بر وارده جيايت ديه اگر قصاص، حق ثبوت موارد در -426 ماده

 قصاص اجراي آن پرداخت بدون و بپردازد او به را ديه فاضل نخست كه كيد اجرا  را صقصا تواندمي صورتي در قصاص حق

 كتاب در مقرر مجازات به ديه، فاضل پرداخت به الزام بر افزون قصاص، به اقدام و مخالفت صورت در و نيست جايز

 .شودمي محكوم «تعزيرات»پيجم

  
 قصاص حق صاحبان ديگر به را ديه از بخشي بايد قصاص اجراي براي قصاص حق صاحب كه مواردي در -427 ماده

 ديه پرداخت بر افزون امر، اين از قصاص حق صاحب تخلف صورت در و گيرد صورت قصاص از پيش بايد آن پرداخت بپردازد،

 .شودمي محكوم «تعزيرات»پيجم مقرردركتاب مجازات به مذكور

  
 و كيد دارجريحه را عمومي احساسات يا زند هم بر را ميعمو امييت و نظم جيايت، كه مواردي در -428 ماده

 نداشته را قصاص حق صاحبان ديگر سهم يا ديه فاضل پرداخت از تمكن قصاص خواهان لكن باشد قصاص اجراي در مصلحت

 .شودمي پرداخت المالبيت از مذكور مقدار قضائيه، قوه رئيس تمييد و دادستان درخواست با باشد،

  
 ناتواني علت به يا موجه عذر بدون قصاص، حق صاحب و است زندان در قصاص، به محكوم كه مواردي در -429 ماده

 با نمايد، رها نامعين وضعيت در را مرتكب عليه،مجييٌ يا دم ولي افاقه يا بلوغ براي انتظار جهت به يا ديه فاضل پرداخت در

 تا كيدمي اعالم قصاص حق صاحب به و مشخص را مياسبي مدت حكم، صادركييده دادگاه امر، اين از عليهمحكومٌ شكايت

 تواندمي دادگاه مدت، اين در او اقدام عدم صورت در. كيد اقدام قصاص اجراي يا مصالحه گذشت، به نسبت مقرر مهلت ظرف
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 و قضائي حوزه ئيسر تمييد و مياسب وثيقه أخذ با آن زمان مدت گذشتن و «تعزيرات»پيجم كتاب اساس بر تعزير تعيين از پس

 .كيد آزاد را مرتكب قصاص، حق صاحب سوي از تكليف تعيين تا استان دادگستري كل رئيس

  
 طلب باشد، داشته مرتكب از طلبي قصاص، حق صاحب يا مقتول اگر ديه فاضل پرداخت لزوم موارد در -430 ماده

 .است محاسبه قابل ديه، فاضل عيوان به مرتكب، رضايت بدون هرچيد آن، صاحب رضايت با مذكور

  
 صاحب به را آن تواندمي او و است شوندهقصاص به متعلق جيايت، ديه از شركا پرداختي سهم يا ديه فاضل -431 ماده

 و باشد كرده دريافت را آن اگر لكن دهد انجام آن در ديگري مالكانه تصرف نوع هر يا و ببخشد خود شركاي يا قصاص حق

 .برگرداند را آن يدبا نگيرد، صورت قصاص

  
 نباشد، كافي او ديون اداي براي او تركه و كيد فوت قصاص، حق استيفاي از پيش عليهمجييٌ هرگاه -432 ماده

 تضمين يا ادا  بدون مجاني، گذشت حق لكن دارد را قصاص استيفاي حق ديون، آن تضمين يا ادا  بدون قصاص، حق صاحب

 تركه مورد در حكم اين. شود صرف مذكور ديون اداي در بايد شود، تبديل ديه به صاصق علت، هر به اگر و ندارد را ديون

 .است جاري نيز مقتول

  
 كييد، گذشت مرتكب قصاص از آن اجراي حين در يا قصاص از پيش دم، اولياي همه يا عليهمجييٌ اگر -433 ماده

 آنان از برخي اگر و باشيدنمي است، رسيده مرتكب به قصاص اجراي حين در كه خساراتي ضامن آنان و شودمي متوقف قصاص

 .بپردازد مرتكب يا آنان به مورد حسب را آنها سهم قصاص، اجراي از پيش بايد قصاص خواهان كييد، مصالحه يا نماييد گذشت

  
 در راگ. شودمي الزام وي تحويل به دهد فراري است شده عمدي جيايت مرتكب كه را فردي كسي هرگاه -434 ماده

 دهيدهفراري بازداشت است، شده آن ميافع از يكي رفتن بين از يا عضو نقص يا قطع به ميجر كه عضو بر جيايت و قتل موارد

 زمان تا قصاص حق صاحب درخواست با بايد دادگاه باشد، مرتكب احضار به دهيدهفراري الزام يا مرتكب حضور در مؤثر

 صاحب يا شود متعذر وي دستگيري يا بميرد دستگيري از پيش مرتكب اگر. كيد شتبازدا را دهيدهفراري مرتكب، دستگيري

 در تواندمي عضو، و نفس قصاص موارد همه در قصاص حق صاحب و شودمي آزاد دهيدهفراري دهد، رضايت قصاص حق

 ديه پرداخت از پس تواندمي دهدهيفراري. بگيرد دهيده فراري يا وي اموال از را ديه او، دستگيري تعذر يا مرتكب فوت  صورت

 .كيد رجوع مرتكب به آن دريافت براي

  
 حق، صاحب درخواست با نباشد ممكن مرتكب به دسترسي فرار، يا مرگ علت به عمدي، جيايت در هرگاه -435 ماده

 توانديم دمي لو عمد، قتل خصوص در باشد نداشتهي مال مرتكب كهي درصورت و شودمي پرداخت مرتكب اموال از جيايت ديه

 در و شوديم پرداخت المالتيب از هيد ، آنها تمكن عدم يا آنها بهي دسترس عدم يا عاقله نبود درصورت و رديبگ عاقله از را هيد

 شود ممكن قتل، ريغ و قتل از اعم تيجيا مرتكب به دسترسي ديه، أخذ از پس چيانچه. بود خواهد المالتيب بر هيد قتل، ريغ

 است، محفوظ هيعليٌمجي يا دمي ولي برا مورد حسب قصاص حق نباشد، قصاص از گذشت جهت به ديه أخذ كه درصورتي

 .برگرداند را شده گرفته ديه قصاص، از قبل بايد لكن

  
 نفس قصاص اجراي -دوم فصل

 او كردن مثله و است جايز رساند،مي قاتل به را آزار كمترين كه متعارف، هايشيوه به فقط نفس قصاص -436 ماده

 .است «تعزيرات»پيجم كتاب در مقرر تعزير و ديه موجب و مميوع قصاص، از پس
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 حمل وضع از پس اگر. شود قصاص حمل وضع از پيش نبايد است، نفس قصاص به محكوم كه حامله، زن -437 ماده

 .دافتمي تمخير به قصاص بماند، محفوظ طفل حيات كه زماني تا باشد، طفل تلف بيم نيز

  
 به را وي اگر لكن است محفوظ دم ولي براي قصاص حق بماند، زنده قاتل نفس، قصاص اجراي از پس اگر -438 ماده

 خوف عدم جمله از عضو قصاص شرايط به مشروط ببييد آسيب قاتل كه صورتي در باشد، كرده قصاص نيست، جايز كه ايگونه

 نفس، قصاص اجراي از قبل ولي است باقي دم ولي براي نيز نفس قصاص حق و دارد را او عضو قصاص حق قاتل دم، ولي تلف

. ندارد را او قصاص حق قاتل كيد، قصاص دوباره نخواهد دم ولي اگر لكن كيد گذشت يا مصالحه استيفا ، را خود حق بايد قاتل

 دادگاه امر، اين از دم ولي شكايت با نشود خود حق استيفاي و مصالحه گذشت، به حاضر نفس قصاص از فرار براي قاتل اگر

 در. كيد اقدام عضو قصاص مطالبه يا مصالحه گذشت، به مقرر مهلت ظرف تا كيدمي اعالم قاتل به و مشخص را مياسبي مدت

 و گرددمي اجرا  نفس قصاص او مطالبه با و شودمي محكوم قانون در مقرر تعزير به دم ولي مدت، اين در او اقدام عدم صورت

 .است محفوظ جاني، ورثه براي عضو قصاص حق

  
 عضو قصاص اجراي -سوم فصل

 از بيش مرتكب، ايذا  و باشد قصاص اجراي با مياسب و غيرآلوده تيز، بايد عضو درقصاص جرح و قطع ابزار -439 ماده

 در كه باشد ايگونه به مكان و زمان شرايط يا بيمار مرتكب، اگر. است قانون در مقرر تعزير موجب و مميوع او جيايت مقدار

 تا صورت اين غير در. شودمي اجرا  قصاص و رفع موانع امكان، صورت در باشد، ديگر صدمه يا نفس به سرايت بيم قصاص،

 .افتدمي تمخير به قصاص سرايت، بيم شدن برطرف

  
 و شود اجرا  قصاص و باشد نداشته وجود سرايت به علم اگر  لكن كرد اجرا  فوراً توانمي را عضو قصاص -440 ماده

 محكوم عضو يا نفس قصاص به مورد، حسب مرتكب شود، محسوب عمدي آمده، پديد سرايت و كيد سرايت جيايت آن، از پس

 او به است شده وارد مرتكب بر عضو قصاص عيوان به كه را جيايتي ديه بايد، دم ولي نفس قصاص اجراي از پيش لكن شودمي

 محكوم است، پديدآمده سرايت، وسيله به كه جيايتي ديه به مرتكب شود، محسوب غيرعمدي آمده، پديد سرايت اگر و بپردازد

 .شودنمي كسر است شده قصاص كه مقداري ديه و شودمي

  
 مانع كه چيزي هر و شود گيرياندازه كامالً جراحت حدود بايد جيايت، با عضو قصاص تساوي رعايت براي -441 ماده

 .گردد برطرف باشد، آن ازدياد موجب يا قصاص استيفاي از

  
 كييدهقصاص شود، انجام جيايت از بيش قصاص كه شود موجب غيرآن، يا حركت سبب به مرتكب اگر -442 ماده

 .شودمي محكوم ديه يا قصاص به مورد حسب باشد زياده موجب ديگري فرد يا كييدهقصاص اگر و نيست ضامن

  
 يا تلف بيم حمل، وضع از پس يا پيش قصاص، اجراي در و باشد عضو قصاص به محكوم حامله، زن اگر -443 ماده

 .افتدمي تمخير به شود طرف بر مذكور بيم كه زماني تا قصاص باشد، طفل بر آسيب

  
 عليهمجييٌ  حق او، عضو كردن حسبي يا وي كردن بيهوش بدون عضو، بر جيايت در مرتكب كردن قصاص -444 ماده

 .باشد افتاده اتفاق عليهمجييٌ  عضو حسيبي يا بيهوشي درحال جيايت اييكه مگر است

  
 .است جايز قصاص اجراي از پس او عضو كردن حسبي و مرتكب كردن بيهوش و مداوا -445 ماده
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 بزند، پيوند را شده جدا قسمت عليهمجييٌ و كيد قطع را ديگري عضو از مقداري يا همه شخصي اگر -446 ماده

 .شودنمي ساقط قصاص

  
 عمدي قتل خصوص در است، شده داده ارجاع «تعزيرات»پيجم كتاب به بخش اين در كه مواردي كليه در -447 ماده

 .شودمي عمل آن تبصره و( 614) ماده مطابق عمدي جيايات ساير در و قانون آن( 612) ماده مطابق

  

 

 ديات -چهارم كتاب

 عمومي مواد - اول بخش
  

 آن موارد و ديه فتعري - اول فصل

 يا ميفعت، يا عضو نفس، بر غيرعمدي جيايت سبب به مقدس شرع در كه است معييي مال مقدر، ديه -448 ماده

 .است شده مقرر ندارد، قصاص جهتي هر به كه مواردي در عمدي جيايت

  
 و جيايت كيفيت و نوع لحاظ با دادگاه و است نشده تعيين شرع در آن ميزان كه است غيرمقدر ديه ارش، -449 ماده

 تعيين را آن ميزان كارشياس نظر جلب با و مقدر ديه گرفتن نظر در با وارده خسارت ميزان و عليهمجييٌ سالمت بر آن تمثير

 .شود مقرر ديگري ترتيب قانون اين در اييكه مگر دارد جريان نيز ارش مورد در مقدر ديه مقررات. كيدمي

  
 صورت در نيست، ممكن يا جايز آن در قصاص كه عمدي جيايت و محض خطاي مدي،عشبه جيايت در -450 ماده

 .شود مصالحه ديگري نحو به مگر شودمي پرداخت ديه دم ولي يا عليهمجييٌ درخواست

  
 كه صورتي در و مقتول ديه و اموال از باشد عمدي قتل چيانچه باشد مقتول ورثه از قاتل كه صورتي در -451 ماده

 .است وارث رهبري مقام ديگر، وارث فقدان موارد در. بردنمي ارث وي ديه از باشد عمديشبه يا محض خطاي

   
 ديه ضمان ـ دوم فصل

. دارد را ضمان يا مدني مسؤوليت آثار و احكام و است دم ولي يا عليهمجييٌ شخصي حق مورد حسب ديه، -452 ماده

 .گرددنمي بري تهاتر، و ابرا  مصالحه، ديه، پرداخت با جز مرتكب ذمه

 .برندمي ارث نيز مقتول ديه از االرثسهم نسبت به مادري بستگان جز به مقتول ورثه ـ تبصره

  
 آنها عاقله يا شركا از هريك مورد حسب گردند، ديه موجب جيايت مرتكب اشتراك نحو به نفر چيد يا دو هرگاه -453 ماده

 .است ديه پرداخت به مكلف مساوي طوربه

  
 ديه اثبات راههاي ـ سوم فصل

 .است مالي ضمان و ديون اثبات ادله همان قسامه، بر عالوه ديه، اثبات ادله -454 ماده
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 و بيست قسم با غيرعمدي قتل و مرد پيجاه قسم با قصاص باب در مقرر شرحبه ديه، موجب عمدي قتل -455 ماده

 .شودمي اثبات ميكر، سوگيد از يرغ ديگر ادله فقدان و لوث حصول درصورت تيها مرد، پيج

  
 سوگيد از غير ديگر ادله فقدان و لوث درصورت غيرعمدي و عمدي از اعم ميافع و اعضا  بر جيايت در -456 ماده

 با قصاص حق لكن. كيد مطالبه را آن ديه و اثبات را ادعا  مورد جيايت زير، شرح به قسامه اقامه با تواندمي عليهمجييٌ ميكر،

 .شودنمي ابتث آن

 .است كامل ديه مقدار به آن ديه كه جيايتي در قسم شش -الف

 .است كامل ديه ششم پيج آن ديه كه جيايتي در قسم پيج -ب

 .است كامل ديه سوم دو آن ديه كه جيايتي در قسم چهار -پ

 .است كامل ديه دوم يك آن ديه كه جيايتي در قسم سه -ت

 .است كامل ديه سوم كي آن ديه كه جيايتي در قسم دو -ث

 .است آن از كمتر يا كامل ديه ششم يك آن ديه كه جيايتي در قسم يك -ج

 به تواندمي زن، خواه باشد مرد خواه عليه،مجييٌ  الزم، نفرات نبودن درصورت فوق بيدهاي از هريك مورد در ـ 1تبصره

 .كيد تكرار را قسم اندازه همان

 قبلي بيد در مقرر مقدار از كمتر و بيد آن در مقرر مقدار از بيش ديه، مقدار انچهچي فوق موارد از هريك در ـ 2تبصره

 .است الزم بيشتر نصاب رعايت باشد،

  
 صورت اين در و كيد قسامه مطالبه عليه،مدعي از تواندمي نكيد، قسامه اقامه فوق، ترتيب به مدعي اگر -457 ماده

 .شودمي تبرئه قسامه با عليهمدعي

  
 .است قصاص كتاب مقررات همان قسامه در سوگيد مقررات -458 ماده

  
 لوث درصورت شود عضو ميفعت نقصان يا زوال مدعي او ولي يا عليهمجييٌ شده واقع جيايت اثر در هرگاه -459 ماده

 به قسامه با او ولي يا عليهمجييٌ ادعاي علم، موجب اختبار و آزمايش امكان عدم و وثوق مورد كارشياس به دسترسي عدم و

 .شودمي اثبات شد، ذكر كه ترتيبي

  
 يا شده زائل ميفعت از بخشي يا تمام بازگشت به نسبت او ولي يا عليهمجييٌ و مرتكب ميان اختالف در -460 ماده

 .رسدنمي قسامه اجراي به نوبت و است مقدم سوگيد با او ولي يا عليهمجييٌ قول اثباتي، دليل فقدان درصورت يافته، نقصان

  
 است نموده تعيين شده زائل ميفعت بازگشت براي وثوق مورد كارشياس كه ايامي در عليهمجييٌ هرگاه -461 ماده

 نتواند مرتكب كه صورتي در باشيد، آن ميكر ميت، اولياي و بوده وفات از قبل ميفعت بازگشت مدعي مرتكب، و نمايد فوت

 سوگيد اوليا  از برخي تيها چيانچه و رسدنمي قسامه اجراي به نوبت و است مقدم سوگيد با اوليا  قول كيد، ثابت را خود ادعاي

 .شودمي ثابت آنان سهم به نسبت ديه بخورند،

  
 ديه پرداخت مسؤول ـ چهارم فصل

 .است مرتكب خود برعهده عمديشبه و عمدي جيايت ديه -462 ماده

 ديه پرداخت شود، ثابت قاضي علم يا قسامه يا بييه با تجياي كه درصورتي محض خطاي جيايت در -463 ماده

 .است او خود برعهده شد ثابت قسامه يا سوگيد از او نكوليا مرتكب اقرار با اگر و است عاقله برعهده
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 و گردد آن بودن خطائي مدعي مرتكب اگر قسامه، يا قاضي علم شهادت، با جيايت اصل ثبوت موارد در -464 ماده

 از عاقله چيانچه و است مرتكب عهده بر ديه و شودمي پذيرفته سوگيد با عاقله قول نمايد، انكار را جيايت بودن  خطا عاقله

 . است ديه پرداخت به مكلف عاقله مدعي، قسم با كيد نكول قسم اتيان
  

 وسيلهبه آنها سهم و شوندمي معاف ديه پرداخت از نماييد ياد سوگيد عاقله افراد از برخي كه صورتي در ـ تبصره

  .گرددمي پرداخت مرتكب

  
 .نيست سازدمي وارد خود بر شخص كه هاييجيايت ديه پرداخت به مكلف عاقله، -465 ماده

  
 شده تلف خطائي طور به كه مالي اتالف ضامن ليكن است، محض خطاي ديه پرداخت به مكلف تيها عاقله، -466 ماده

 .باشدنمي است

  
 .باشد مجيون يا نابالغ مرتكب، هرچيد نيست، موضحه از كمتر هايجيايت ديه پرداخت به مكلف ه،عاقل -467 ماده

 ديه به رسيدن مالك آيد، وارد عضو چيد يا يك بر متعددي صدمات خطائي، ضربه چيد يا يك اثر در هرگاه ـ تبصره

 .نيست كافي موضحه ديه به آنها جموعم ديه رسيدن عاقله، ضمان براي و است جداگانه طوربه آسيب هر ديه موضحه،

  
 همه. است ارث طبقات ترتيببه پدري يا مادري و پدري نسبي ذكور بستگان و پسر پدر، از عبارت عاقله -468 ماده

 .باشيدمي ديه پرداخت به مكلف مساوي صورتبه ببرند ارث توانيدمي فوت زمان در كه كساني

  
 اقساط پرداخت مواعد در و بالغ عاقل، مشروع، نسب داشتن بر عالوه كه ستا مسؤول صورتي در عاقله -469 ماده

 .باشد داشته مالي تمكن  ديه،

  
 مقرر مهلت در را ديه نتواند مالي تمكن عدم دليل به او عاقله يا نباشد، عاقله داراي مرتكب، كه صورتي در -470 ماده

 آن غير و نفس ديه ميان فرقي مورد اين در. شودمي پرداخت المالبيت از تمكن عدم صورت در و مرتكب توسط ديه بپردازد،

 .نيست

  
 مرتكب كيد،مي زندگي ايران در كه اساسي قانون در شده شياخته دييي هاياقليت از ايراني فرد هرگاه -471 ماده

 او به باشد، نداشته را ديه پرداخت توان كه صورتي در لكن است ديه پرداخت دارعهده شخصاً گردد، محض خطاي جيايت

 .شودمي پرداخت دولت توسط ديه معادل نباشد، پرداخت به قادر نيز مياسب مهلت با اگر و شودميداده مياسب مهلت

  
 مرتكب برعهده آن پرداخت و ثابت ديه نشود اثبات آن نوع لكن شود ثابت جيايت اصل كه مواردي در -472 ماده

 .است

  
 يا فوت موجب عمل همان و دهد انجام مقررات مطابق را عملي قانوني، وظايف اجراي رد ممموري هرگاه -473 ماده

 .است المالبيت برعهده ديه شود، كسي بدني صدمه

 به ورود كه ديگري مكان هر يا و نظامي مميوعه ميطقه وارد تقصير، روي از يا خطر به علم با شخصي هرگاه ـ تبصره

 مزبور مكان بودن مميوعه از كه صورتي در و نيست ثابت ضمان گيرد، قرار هدف ات،مقرر مطابق و گردد است، مميوع آن

 .شودمي پرداخت المالبيت از ديه باشد، نداشته آگاهي



 

63 

 

  
 گرفته او مال از هيد نباشد،ي دسترس مرتكب به فرار يا مرگ ليدل به كهي درصورتي عمد شبه تيجيا در -474 ماده

 .شوديم پرداخت المالتيب از نكيد تيكفا او مال كهي درصورت و شوديم

  
 فرار، يا مرگ علت به اگر است مرتكب عهده بر هيد پرداخت كهي موارد در محضي خطا تيجيا در -475 ماده

 المالتيب از هيد باشد نداشتهي مال مرتكب كهي درصورت و شوديم پرداخت او اموال از تيجيا هيد نباشد ممكن او بهي دسترس

 .شوديم پرداخت

  
 ديون ساير احكام تابع ديه باشد،مي ديه پرداخت مسؤول وي خود كه مواردي در مرتكب فوت صورت در -476 ماده

 .است متوفي

  
 بـر لـوث وجـود درصـورت معـين، نفر چيد يا دو از نفر يك توسط جيايت، ارتكاب به اجمالي علم موارد در -477 ماده

 از توانـدمـي حـق صـاحب لوث، وجود عدم درصورت و شودمي عمل باب اين در قسامه مواد طبق اجمالي، علم اطراف از برخي

 قتـل، غيـر در و شودمي پرداخت المالبيت از ديه قتل خصوص در كييد ياد سوگيد همگي اگر كه كيد سوگيد مطالبه متهمان

 .شودمي دريافت متهمان از مساوي نسبت به ديه

 به ديه دريافت براي مخيرند ٌٌعليهمجيي يا دم اولياي مورد حسب باشد، متهمان اراقر اجمالي، علم ميشم هرگاه -تبصره

 .نيست قتل غير و قتل و غيرعمدي و عمدي جيايت بين تفاوتي امر اين در و كييد مراجعه متهمان از يك هر

  
 مساوي طوربه ديه كييد عامتيا قسامه اقامه يا سوگيد اتيان از اجمالي، علم اطراف از برخي يا همه هرگاه -478 ماده

 در. بود خواهد ديه پرداخت دارعهده تيهايي به باشد يكي كييدهامتياع كهدرصورتي و شودمي ثابت كييدگانامتياع عهده بر

 .نيست آن غير و قتل ميان تفاوتي فوق حكم

  
 مرتكب و باشد رفتارها از برخي به مستيد جيايت، و شود مصدوم يا كشته ايعده رفتار اثر در كسي هرگاه -479 ماده

 .بپردازند مساوي طوربه را صدمات ديه يا نفس ديه بايد آنها همه نباشد، مشخص رفتار هر

 طبق قسامه، با اجمالي علم اطراف از معين شخصي عليه جيايت، اثبات امكان و لوث تحقق موارد در -480 ماده

 .شودمي عمل قسامه مقررات

  
 است، معين نفر چيد يا دو از نامعين شخصي مرتكب كه كييد ادعا  دم اولياي يا عليهمجييٌ هرگاه -481 ماده

 اجمالي علم به مرتكب آنها، از يكي بودن مجرم بر قسامه اجراي با. نمايد قسامه اقامه تواندمي مدعي لوث، تحقق درصورت

 .گرددمي اجرا  فوق مواد مفاد و شودمي مشخص

  
 چيانچه مرتكب، تعيين امكان وعدم نفر چيد يا دو از يكي به جيايت انتساب به اجمالي معل موارد در -482 ماده

 .شودمي ديه پرداخت به حكم و ساقط قصاص باشد عمدي جيايت،

  
 شده جيايت همان مرتكب كه كيد اقرار ديگري شخص سپس كيد ديه موجب جيايت به اقرار كسي هرگاه -483 ماده

 .كيد ديه مطالبه دو آن از يكي از فقط است مخير مدعي نباشد اقرار دو از يكي كذب به تفصيلي علم و است
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 اقامه او و برسد عليهمدعي قسامه به نوبت لوث تحقق با كه قاتل شياسايي عدم و قتل وقوع موارد در -484 ماده

 عدم بر مقررات طبق و برسد متهم يدسوگ به نوبت چيانچه لوث موارد غير در و شودمي پرداخت المالبيت از ديه كيد، قسامه

 .شودمي پرداخت المالبيت از ديه بخورد سوگيد قتل انجام

  
 يا شود كشته مجازاتي اجرا اثر در اتيح سلب رمستوجبيغ حد يا ريتعز يا عضو قصاص به محكوم هرگاه -485 ماده

 حكم،ي مجر باشد، ريتقص به مستيد اي يعمد صدمه، يا قتل چيانچه شود، وارد او به حكم مورد مجازات از شيبي اصدمه

 هيد رات،يتعز در و استي ميتف ضمان حد، و قصاص مورد در صورت نيا ريغ در. شوديم محكوم هيد يا قصاص به مورد حسب

 .شوديم پرداخت المالتيب از

 .استي ميتف ضمان باشد هيعلمحكومٌ به مستيدي اضافبيآس ورود چيانچه -تبصره

  
 دادگاه در پرونده است شدهي بدن صدمه يا قتل، موجب كه ريتعز يا حد قصاص، حكمي اجرا از پس هرگاه -486 ماده

 حكم مجدد، كييدهيدگيرس دادگاه شود، ثابت حكم آن صحت عدم و شده مجددي دگيرس ،يدادرس نييآ مقررات طبق صالح

 طبق تا دينمايم ارسال مربوطي قضائ مرجع بهي دگيرس هتج مستيدات، ذكر با را پرونده و صادر را المالتيب از هيد پرداخت

 مرجع حكم به و است ضامني و ،يقطع حكم صادركييدهي قاض طرف از ريتقص يا عمد ثبوت درصورت. شودي دگيرس مقررات

 .دشويم محكوم المالتيب به هيد بازگرداندن و «راتيتعز» پيجم كتاب در مقرر ريتعز يا قصاص به مورد حسب مذكور،

  
مي پرداخت المالبيت از ديه شود كشته ازدحام اثر بر يا نشود شياخته قاتل و برسد قتل به شخصي اگر -487 ماده

 .گردد

  
 ديه پرداخت مهلت ـ پنجم فصل

 :باشد شده تراضي ديگري نحوبه اييكه مگر است زير ترتيببه جيايت وقوع زمان از ديه، پرداخت مهلت -488 ماده

 قمري سال يك ظرف ديه، موجب دعم در -الف

 قمري سال دو ظرف عمد، شبه در -ب

 قمري سال سه ظرف محض، خطاي در -پ

 لهمحكومٌ نمايد، اقدام ديه از قسمتي يا تمام پرداخت به نسبت مقرر مهلتهاي بين در كييدهپرداخت هرگاه -تبصره

 .است آن قبول به مكلف

  
 سال هر ظرف عمدي، شبه در و ديه سوم يك سال، هر ظرف بايد يدهكيپرداخت محض، خطاي درجيايت -489 ماده

 .بپردازد را ديه نصف

  
 صورتبه ديه پرداخت يا و نمايد پرداخت را ديه انواع از يك هر بخواهد كييدهپرداخت كه درصورتي -490 ماده

 .باشد شده توافق قطعي مبلغ يك بر آنكه مگر است پرداخت زمان قيمت معيار، باشد، اقساطي

  
 مهلت لكن شود توافق ديه گرفتن بر عليهمجييٌ يا دم اولياي و عمدي جيايت مرتكب بين كه مواردي در -491 ماده

 .گردد پرداخت تراضي حين از ساليك ظرف بايد ديه نگردد، مشخص آن پرداخت

  
 ضمان موجبات ـ ششم فصل
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به آنكه از اعم باشد مرتكب رفتار به مستيد حاصله نتيجه كه است ديه يا قصاص موجب درصورتي جيايت -492 ماده

 .شود انجام آنها اجتماع به يا تسبيب به يا مباشرت نحو

 ناشي فوت مانيد نيست جيايت تحقق از مانع آن، از ناشي نتيجه و مرتكب رفتار ميان زماني، فاصله وجود -493 ماده

 مورد در قانون اين( 492)ماده و ماده اين حكم. است ديه يا قصاص موجب مورد حسب كه كشيده، بيماري عامل انتقال از

 .است جاري جرائم كليه

  
 .شود واقع مرتكب خود توسط مستقيماً جيايت كه است آن مباشرت -494 ماده

  
 آنكه مگر است ديه ضامن گردد، بدني صدمه يا تلف موجب دهدمي انجام كه معالجاتي در پزشك هرگاه -495 ماده

 و نشود هم تقصيري مرتكب و باشد گرفته برائت معالجه از قبل كه اين يا باشد فيي موازين و پزشكي مقررات قمطاب او عمل

 آن مانيد و بيهوشي دليلبه او از برائت تحصيل يا و نباشد معتبر او، بودن مجيون يا نابالغ دليلبه مريض از برائت أخذ چيانچه

 .شودمي تحصيل مريض ولي از برائت نگردد، ممكن

 نكرده أخذ برائت هرچيد ندارد وجود ضمان وي براي عمل و علم در پزشك تقصير يا قصور عدم صورت در –1 تبصره

 .باشد

 عدم يا فقدان موارد در. است رهبري مقام كه عام ولي و پدر مانيد است خاص ولي از اعم بيمار وليّ -2 تبصره

 برائت اعطاي به مربوطه دادستانهاي به اختيار تفويض و رهبري مقام از استيذان با قضائيه قوه رئيس خاص، ولي به دسترسي

 .نمايدمي اقدام طبيب به

  
 يا تلف درصورت نمايد،مي صادر آن مانيد و پرستار يا مريض به را آن انجام دستور كه معالجاتي در پزشك -496 ماده

 .نمايد عمل قانون اين( 495)ماده مطابق آنكه مگر است ضامن بدني صدمه

 با و شودمي تلف و صدمه موجب و است اشتباه دستور كه بداند پرستار يا مريض هرگاه مزبور، موارد در - 1تبصره

 .است پرستار يا مريض خود به مستيد خسارت و صدمه بلكه نيست ضامن پزشك كيد، عمل دستور به اين وجود

 .شودمي عمل قانون اين( 495)ماده طبق كيپزش معالجات در شده ايجاد جراحات يا عضو قطع در - 2تبصره

  
 به اقدام مقررات طبق مريض، نجات براي پزشك و نباشد ممكن برائت تحصيل كه ضروري موارد در -497 ماده

 .نيست وارده صدمات يا تلف ضامن كسي نمايد، معالجه

  
حمل گردد جيايت موجب انحا  زا نحوي به گرددمي حمل نقليه وسيله يا انسان توسط كه شيئي هرگاه -498 ماده

 .است ديه ضامن كييده

  
 سر او از حركتي اختيار بدون يا كيد فرار اختياربي ترس اثر در شخص آن و بترساند را ديگري كسي هرگاه -499 ماده

 .است مسؤول غيرعمدي و عمدي جيايات تعاريف حسب ترسانيده گردد، ديگري يا خودش بر صدمه ايراد موجب كه بزند

  
 قهري علل اثر در اييكه مانيد نباشد، كسي رفتار به مستيد ديگر خسارت نوع هر يا جيايت كه مواردي در -500 ماده

 .است ميتفي ضمان شود، واقع
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 كه ديگري كار هر يا برانگيزد او سوي به را سگ مانيد حيواني يا بكشد سالح شخصي روي به كسي هرگاه -501 ماده

 گردد مصدوم يا بميرد شخص ارعاب، اين اثر بر و دهد انجام صوتي انفجار يا كشيدن فرياد مانيد دگردمي او هراس موجب

 .شودمي محكوم ديه يا قصاص به جيايات انواع تعاريف اساس بر مورد حسب

 اساس بر شود جيايت سبب و بيافتد شخصي روي بر و كيد پرت بليدي جاي از را خود كسي هرگاه -502 ماده

 و طوفان همچون قهري علل به و نزند سر او از فعلي اگر لكن شودمي محكوم ديه يا قصاص به مورد حسب جيايت نواعا تعاريف

 .نيست ضامن كسي كيد، وارد او به صدمه و بخورد ديگري به و شود پرت زلزله

  
 مصدوم يا يردبم شدهپرت شخص يا ثالث شخص و كيد پرت ثالثي شخص روي به را ديگري كسي هرگاه -503 ماده

 .است عمدي شبه جيايت نگردد، عمدي جيايت تعريف مشمول كه درصورتي گردد

  
 است حركت حال در مقررات ساير رعايت و مطمئن و مجاز سرعت و مهارت داشتن با كه ايرانيده هرگاه -504 ماده

 ضمان نمايد، برخورد تقصير بدون نيست، مجاز محل آن در حضورش كه كسي به و نباشد وسيله كيترل به قادر كه حالي در

 .است ضامن رانيده صورت اين غير در و ميتفي

 كه ايگونهبه باشد نداشته حادثه در تمثيري رانيدگي مقررات از برخي رعايت عدم هرگاه فوق موارد در ـ1 تبصره

 . نيست ضامن رانيده نباشد، حاصله جيايت علت مرتكب تقصير

 .است جاري نيز ديگر ابزارآالت و وسايل مورد در ادهم اين در ميدرج حكم -2 تبصره

  
 سرنشييان موانع، با آن برخورد يا و خودرو شدن واژگون مانيد حوادثي سبب به رانيدگي هيگام هرگاه -505 ماده

 رانيده باشد، رانيده به مستيد و نبوده سيل و زلزله همچون قهري علل حادثه، سبب كه صورتي در شوند تلف يا مصدوم خودرو

 .است ضامن شخص آن باشد ديگري حقيقي يا حقوقي شخص به مستيد حادثه وقوع چيانچه. است ديه ضامن

  
 مستقيماً خود و كيد فراهم را ديگري مصدوميت يا شدن تلف سبب كسي كه است آن جيايت در تسبيب -506 ماده

 و بيفتد آن در كسي و بكيد چاهي آنكه مانيد شدمين حاصل جيايت او رفتار فقدان صورت در كه طوري به نشود جيايت مرتكب

 .ببييد آسيب

  
للزنده چيز يا كيد حفر گودالي مالك، اذن بدون ديگري ملك يا عمومي اماكن و معابر در شخصي هرگاه -507 ماده

 علم با ديدهسيبآ فرد اييكه مگر است  ديه ضامن گردد، ديگري آسيب سبب كه دهد انجام عملي هر يا و دهد قرار آن در اي

 .نمايد برخورد آن با عمداً  اجتياب، امكان و آن به

 و تصرف در كه مكاني يا خويش ملك در را قانون اين( 507)ماده در مذكور كارهاي از يكي شخصي هرگاه -508 ماده

 و بخواند آنجا به ستني آن به آگاه كه را شخصي اييكه مگر نيست ضامن گردد، ديگري آسيب سبب و دهد انجام اوست، اختيار

 .گردد وارد وي به جيايتي آن، استياد به

 شود وارد گرفته، مالك از مذكور اعمال انجام از قبل كه اذني با يا مالك اذن بدون ديدهآسيب شخص هرگاه -1 تبصره

 اطالع در انگاريسهل اغوا ، علت به تلف يا صدمه اييكه مگر نيست ضامن مالك باشد، نداشته اطالع او ورود از ملك صاحب و

 .باشد مالك به مستيد آن مانيد و دادن

 شخص و گردد قانون اين( 507)ماده در مذكور كارهاي از يكي مرتكب او، اذن بدون و ديگري ملك در كسي هرگاه -2 تبصره

 خود به مستيد صدمه و هحادث بروز اييكه مگر است ديه دارعهده مرتكب ببييد، آسيب است، شده ملك آن وارد اذن بدون كه ثالثي

 لكن كيد قفل را محل درب يا بگذارد هشداردهيده عالمتي مرتكب اييكه مانيد نيست ضامن مرتكب صورت دراين كه باشد مصدوم

 .شود وارد درب شكستن با يا عالئم به توجه بدون مصدوم
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 عابران مصلحت به عملي ايميي اتنك و قانوني مقررات رعايت با عمومي اماكن يا معابر در كسي هرگاه -509 ماده

 .نيست ضامن گردد، خسارت يا جيايت وقوع موجب اتفاقاً و دهد انجام

  
 او ناموس يا عرض جان، مال، حفظ جهت به كه را رفتاري ديگري به كمك و احسان انگيزه با شخصي هرگاه -510 ماده

 .نيست ضامن ايميي، نكات و قانوني مقررات رعايت رتدرصو شود خسارت يا و صدمه موجب عمل همان و دهد انجام است، الزم

  
 يا خود نقليه وسيله يا كيد توقف است مجاز آنجا در توقف كه راهي يا مكان در يا خود ملك در كه كسي -511 ماده

 نچهچيا و نيست ضامن كيد فوت يا گردد مصدوم و كيد برخورد آنها با شخصي و دهد قرار آنجا در را ديگري مجاز شي  هر

 .است ضامن برخوردكييده شود، وارد مالش يا او بر خسارتي

  
 قبيل اين در را حيواني يا و شي  يا نمايد توقف نيست، مجاز آنها در توقف كه محلهايي در شخصي هرگاه -512 ماده

 فوت يا شود مصدوم لزشل يا برخورد اثر در آنها به توجه بدون ديگري و دهد قرار آن در ايللزنده چيز يا سازد مستقر محلها

 ضامن است، كرده للزنده را راه يا نموده مستقر را حيوان يا شي  آن كه كسي يا متوقف شخص ببييد، مالي خسارت يا كيد

 به خسارت فقط نه صورت اين در كه كيد برخورد آن با عمداً  محل و راه وسعت با عابر آنكه مگر باشدمي خسارات ساير و ديه

 .شودمي نيز وارده خسارت دارعهده بلكه دگيرنمي تعلق او

  
 شود، مفقود اند،برده بيرون و فراخوانده اقامتش محل از مشكوكي طوربه و شبانه كه را شخصي هرگاه -513 ماده

 بوده قهري علل يا عادي مرگ به كرده فوت اگر يا است زنده شدهدعوت كه كيد ثابت اييكه مگر اوست ديه ضامن كييده،دعوت

 تهديد يا حيله با كه كسي مورد در حكم اين. است رسانده قتل به را او ديگري شده كشته اگر يا است نداشته او به ارتباطي كه

 .است جاري نيز گردد مفقود شخص آن و بربايد را كسي ديگري، طريق هر يا

 مسترد ديه گردد، اساييشي قاتل يا و است زنده مفقود شخص كه شود مشخص ديه، دريافت از پس هرگاه ـ تبصره

 .شودمي ثابت قصاص است كشته عمداً را مفقود شخص كييدهدعوت كه شود اثبات چيانچه و گرددمي

  
 ضامن كسهيچ گردد، آسيب موجب و آيد وجودبه مانعي زلزله و سيل مانيد قهري علل اثر در هرگاه -514 ماده

 آورد همراه به را چيزي آن، مانيد يا سيل اگر و باشيد داشته ار آنها كردن برطرف تمكن اشخاصي يا شخص گرچه نيست،

 اگر و است ديه دارعهده شود، آسيب موجب كه دهد قرار بدتري جاي در يا اول جاي مانيد نامياسب جايي را آن كسي ولكن

 .نيست ضامن دهد قرار تريمياسب جاي در عابران مصلحت جهت در و بردارد نامياسب جاي از را آن

 ضامن نيز ترمياسب حالت به وضعيت تلييردهيده باشد آمده وجودبه شخصي توسط مزبور مانع هرگاه -1 صرهتب

 .نيست

 يا تقصير درصورت دارند، برعهده را حوادث گونهاين آثار رفع يا اصالح مسؤوليت كه دستگاههايي يا افراد ـ 2 تبصره

 .باشيدمي ضامن وظيفه، انجام در استياد قابل قصور

  
 باشد، شده عادت و عرف آن امثال و ميزل مقابل در اتومبيل توقف يا ملازه خارج در كاال دادن قرار هرگاه -515 ماده

 زيانهاي ضامن عابران براي مزاحمت ايجاد عدم و معبر بودن عريض و قانوني ميع عدم درصورت اتومبيل كييدهمتوقف يا كاال گذارنده

 .نيست وارده
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 قرار است، جايز آن در اشيا  دادن قرار كه خود ملك بالكن يا ديوار مانيد مكاني در را چيزي كسي ههرگا -516 ماده

 است ميتفي ضمان شود خسارت يا صدمه موجب و بيفتد ديگري ملك يا و عام معبر به نشده بيييپيش حوادث اثر در و دهد

 .باشد رتخسا يا صدمه مستعد نوعاً كه باشد گذاشته طوري را آن آنكه مگر

  
 با را آن مانيد و بالكن يا بسازد مجاز نحوبه را بيايي است ملكي احداث دارعهده كه كسي يا مالك اگر -517 ماده

 خسارت يا آسيب موجب اتفاقاً و كيد احداث مجاز محل در است الزم بيا استحكام در كه فيي ضوابط و ايميي نكات رعايت

 .نيست ضامن گردد،

 ربطذي مهيدسان به مستيد آنكه مانيد نمود مستيد مالك به را آن نتوان كه باشد ايگونهبه غيرمجاز عمل اگر -تبصره

 .است ضامن اوست به مستيد مذكور عمل كه كسي و ميتفي مالك از ضمان باشد ساختمان

 است الزم ايميي و بيا استحكام در كه مقرراتي رعايت با و محكم برپايه را ديواري يا بيا شخصي هرگاه -518 ماده

 و نيست ضامن گردد، آسيب موجب و كيد سقوط سيل، يا زلزله مانيد نشده، بيييپيش حوادث علتبه لكن نمايد احداث

 به اتفاقاً لكن كيدمي سقوط خود، ملك در طبعاً كيد سقوط اگر كه نمايد احداث خود ملك سمت به را بيا يا ديوار چيانچه

 .نيست ضامن گردد، آسيب جبمو و نمايد سقوط ديگري سمت

  
 متمايل يا گيرد قرار ريزش معرض در است شده احداث غيرمتمايل و استوار برپايه كه بيايي يا ديوار هرگاه -519 ماده

 و شود ساقط كيد پيدا را آن كردن خراب يا اصالح تمكن مالك آنكه از قبل اگر گردد معبر يا ديگري ملك سمت به سقوط به

. باشد كرده آگاه خطر وجود از را آسيب معرض در افراد مقتضي نحوبه آنكه به مشروط است ميتفي ضمان د،گرد آسيب موجب

 .است ضامن نمايد، انگاريسهل آسيب، وقوع از جلوگيري و سازيآگاه يا رفع يا اصالح از تمكن وجود با مالك چيانچه

 از مذكور بياي اگر و است ضامن او وليّ باشد مجيون يا صلير به متعلق شده ساقط كه بيايي يا ديوار هرگاه ـ تبصره

 .است ضامن آن مسؤول و متولي باشد، دولتي و عمومي بياهاي

  
 خسارت و صدمه دارعهده نمايد، سقوط به متمايل او اذن بدون را ديگري بياي يا ديوار شخصي هرگاه -520 ماده

 .است آن سقوط از ناشي

  
 كيدنمي سرايت جايي به كه بداند و كيد روشن آتشي ديگري، مجاز مكان يا خود كمل در شخصي هرگاه -521 ماده

 اين غير در و نيست ثابت ضمان گردد صدمه و خسارت موجب و نمايد سرايت ديگر جاييبه اتفاقاً لكن نكيد سرايت نيز غالباً و

 .است ضامن صورت

  
 حيوان او، تقصير اثر در اگر و نمايد حفظ را آن بايد است آگاه آن حمله احتمال از كه حيواني هر متصرف -522 ماده

 او تقصير از ناشي آگاهي عدم و نبوده آگاه حيوان حمله احتمال از اگر ولي. است ضامن سازد، وارد صدمه ديگري به مزبور

 .نيست ضامن نباشد،

 .شودمي محسوب تقصير ندارد، را آن حفظ توانايي شخص كه حيواني نگهداري -1 تبصره

 و حفظ به قادر شخص و دهد قرار آسيب معرض در را ديگران كه خطرناكي شي  يا وسيله هر نگهداري -2 تبصره

 .است ماده اين( 1)تبصره حكم مشمول نباشد، آن رسانيآسيب از جلوگيري

  
 ناحيه زا و گردد اوست، تصرف در كه محلي يا ميزل وارد دارد، اذن حق كه كسي اذن با شخصي هرگاه -523 ماده

 در اذن از قبل حيوان يا شي  آن خواه است، ضامن دهيدهاذن ببييد، خسارت و صدمه است مكان آن در كه شيئي يا حيوان

 .باشد نداشته خواه باشد داشته علم آن رسانيآسيب به نسبت دهيدهاذن خواه و باشد گرفته قرار آن در بعداً  يا بوده محل آن
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اذن و است خطرناك مزبور حيوان بداند واردشونده آنكه مانيد باشد مصدوم به مستيد آسيب كه مواردي در - تبصره

 .است ميتفي ضمان باشد،نمي خطر رفع به قادر يا و نيست آگاه آن از دهيده

  
 مورد در نمايد متوقف مجاز غير محلهاي ديگر يا عمومي معابر در را آن است حيوان سوار كه كسي هرگاه -524 ماده

 در حيوان مهار چيانچه و است ضامن باشدمي مزبور شخص فعل به مستيد و كيدمي وارد حيوان آن كه هاييخسارت تمام

 .است ضامن فوق ترتيب به مهاركييده باشد ديگري دست

  
 كه است هاييجيايت ضامن گردد حيوان وحشت يا تحريك موجب كه دهد انجام عملي شخصي هرگاه -525 ماده

 .باشد مشروع دفاع مصداق مزبور عمل آنكه مگر كيدمي وارد وحشت يا حريكت اثر در حيوان

  
 عاملي باشيد، داشته تمثير جيايتي، وقوع در تسبيب به بعضي و مباشرت به برخي عامل، چيد يا دو هرگاه -526 ماده

 تمثير مگر باشيدمي ضامن يمساو طوربه باشد عوامل تمام به مستيد جيايت چيانچه و است ضامن اوست به مستيد جيايت كه

 جيايت در مباشر كه صورتي در. هستيد مسؤول رفتارشان تمثير ميزان به هريك صورت اين در كه باشد متفاوت مرتكبان رفتار

 .است ضامن سبب، فقط باشد آنها مانيد و مجيون يا غيرمميز صلير جاهل، اختيار،بي

  
 در آنها تمثير ميزان چيانچه ببيييد، آسيب يا شوند كشته يكديگر با سطهوابي برخورد اثر بر نفر دو هرگاه -527 ماده

 كدام هر ديه نصف محض خطاي مورد در و ديگري مال از كدام هر ديه نصف عمديشبه جيايت مورد در باشد مساوي برخورد،

 مرتكب، خود يا عاقله مورد سبح ببييد، آسيب يا شود كشته آنها از يكي تيها اگر و شودمي پرداخت ديگري عاقله وسيلهبه

 .بپردازند او دم اولياي يا عليهمجييٌ به بايد را ديه نصف

  
 آسيب يا شوند كشته آنها سرنشييان يا رانيده هوايي، يا آبي زمييي، نقليه وسيله دو برخورد اثر در هرگاه -528 ماده

 و است نقليه وسيله دو هر سرنشييان و مقابل رانيده هدي نصف مسؤول هريك رانيده، دو هر به برخورد انتساب درصورت ببيييد

 سه هر سرنشييان و مقابل هايرانيده ديه سوم يك مسؤول رانيدگان از هريك كييد برخورد هم با نقليه وسيله سه چيانچه

 ايگونهبه اشدب مقصر طرفين از يكي هرگاه و شودمي محاسبه بيشتر، نقليه وسايل در صورت همين به و باشدمي نقليه وسيله

 .است ضامن او فقط شود، مستيد او به برخورد كه

  
 حاصله نتيجه استياد است موظف دادگاه است، كيفري يا مدني ضمان موجب تقصير كه مواردي كليه در -529 ماده

 .نمايد احراز را مرتكب تقصير به

  
 آيد، وجودبه طوفان و سيل مانيد قهري واملع اثر بر نقليه وسيله يا نفر چيد يا دو بين برخورد هرگاه -530 ماده

 .است ميتفي ضمان

  
 قدريبه طرفين از يكي حركت اييكه مثل باشد مستيد طرفين از يكي به حادثه هرگاه برخورد موارد در -531 ماده

 .است ثابت ضمان است، او به مستيد حادثه كه طرفي درباره تيها نگردد، مترتب آن بر اثري كه باشد ضعيف

  
 حسب گردد عمدي جيايات تعريف مشمول آنها از يكي يا دو هر رفتار هرگاه نقليه وسيله دو برخورد در -532 ماده

 .شودمي حكم ديه يا قصاص به مورد

  



 

70 

 

 جيايت آن كه طوريبه گردند ديگري بر خسارتي يا جيايت وقوع سبب شركت نحوبه نفر چيد يا دو هرگاه -533 ماده

 .باشيدمي ضامن مساوي طوربه باشد، مستيد همگي يا دو هر به خسارت يا

  
 آسيب برخورد علتبه و كييد برخورد هم با نقليه وسيله يا نفر چيد يا دو سببي يا مانع ايجاد اثر بر هرگاه -534 ماده

 .است ضامن مسبب شوند، كشته يا و ببيييد

  
 داشته دخالت طولي صورتبه و سبب نحوبه جيايتي قوعو در غيرمجاز عمل انجام با نفر چيد يا دو هرگاه -535 ماده

 گودالي آنان از يكي آنكه مانيد است ضامن باشد، ديگر اسباب يا سبب تمثير از قبل جيايت وقوع در او كار تمثير كه كسي باشيد

 كه كسي صورت، اين در كه بيفتد گودال به سيگ با برخورد سبب به عابري و دهد قرار آن كيار در سيگي ديگري و كيد حفر

 محسوب جرم در شركت صورت اين در كه باشيد داشته را جيايت ارتكاب قصد همه آنكه مگر است ضامن گذاشته، را سيگ

 .شودمي

  
 آنكه مانيد باشد مجاز ديگري عمل و غيرمجاز نفر دو از يكي عمل قانون اين( 535)ماده مورد در هرگاه -536 ماده

 نيست، مجاز كه كيد حفر چاهي آن كيار ديگري و دهد قرار است، مجاز كه عمومي معبر كيار در را چيزي يا وسيله شخصي

 در سبب آن ايجاد اييكه به توجه با و اول نفر عمل از پس شخصي عمل اگر. است ضامن بوده، غيرمجاز عملش كه شخصي

 .است امنض دوم نفر باشد، گرفته انجام شودمي ديگران به زدن صدمه موجب اول سبب كيار

  
 باشد عليهمجييٌ  تقصير يا و عمد به مستيد ميحصراً  جيايت هرگاه فصل اين در مذكور موارد كليه در -537 ماده

 تقصير يا عمد به مستيد آن سرايت لكن باشد مرتكب تقصير يا عمد به مستيد جيايت اصل كه مواردي در. نيست ثابت ضمان

 .نيست ضامن ايتسر مورد به نسبت مرتكب باشد عليهمجييٌ

  
 ديات تعدد و تداخل ـ هفتم فصل

 مقرر آن خالف قانون اين در كه مواردي مگر است آنها تداخل عدم و ديات تعدد بر اصل جيايات، تعدد در -538 ماده

 .است شده

  
 يا شود عقط او اعضاي از عضوي يا نمايد فوت غيرعمدي صدمات يا صدمه سرايت اثر در عليهمجييٌ هرگاه -539 ماده

 :شودمي تعيين ديه ذيل ترتيببه ببييد بزرگتري آسيب

 .شودمي ثابت بزرگتر آسيب يا عضو يا نفس ديه تيها باشد، يكي وارده صدمه كه درصورتي - الف

 ديه تيها باشد، صدمات تمام سرايت اثر در بيشتر، آسيب يا عضو قطع يا مرگ چيانچه صدمات تعدد صورت در - ب

 ديه باشد، صدمات از برخي سرايت اثر در بزرگتر آسيب يا عضو قطع يا مرگ اگر و شودمي ثابت بزرگتر آسيب اي عضو يا نفس

 حكم مورد و محاسبه جداگانه غيرمسري، صدمات ديه و كيدمي تداخل بزرگتر آسيب يا عضو يا نفس ديه در مسري صدمات

 .شودمي واقع

  
 سرايت اتفاقاً لكن نباشد بيشتر آسيب يا عضو قطع موجب يا كشيده نوعاً و باشد عمدي وارده صدمه هرگاه -540 ماده

 مانيد شود پرداخت بايد نيز بيشتر جيايت ديه مورد حسب كمتر، عمدي جيايت به نسبت ديه، يا قصاص حق بر عالوه كيد،

 گردد، او دست قطع يا عليهمجييٌ فوت موجب و كيد سرايت قطع اين اتفاقاً و كيد قطع را ديگري انگشت عمداً شخصي اييكه

 .شود پرداخت بايد نيز عليهمجييٌ دست ديه يا نفس ديه مورد حسب انگشت، ديه يا قصاص حق بر عالوه
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 از هريك چيانچه آيد وجودبه بدن اعضاي در متعدد آسيبهاي ديگر، رفتار هر يا ضربه يك اثر در هرگاه -541 ماده

 در ولكن بوده نوع يك از يا و باشد ديگري نوع از غير آسيبي هر نوع ولي بوده عضو يك رد همه يا باشد مختلف اعضاي در آنها

 .دارد جداگانه ديه آسيب هر باشد، عضو يك از جداگانه محل چيد يا دو

  
 .دارد جداگانه ديه آسيبي هر شود ايجاد متعدد آسيبهاي متعدد، رفتارهاي اثر در هرگاه -542 ماده

  
 آسيب يك ديه تيها و كيدمي تداخل متعدد آسيبهاي ديه ذيل، چهارگانه شرايط مجموع وجود درصورت -543 ماده

 :شودمي ثابت

 .باشد نوع يك از متعدد جراحات يا متعدد هايشكستگي مانيد شده ايجاد آسيبهاي همه -الف

 .باشد عضو يك در آسيبها همه -ب

 .شود محسوب آسيب يك عرفاً كه دباش هم به نزديك ايگونهبه يا هم به متصل آسيبها -پ

 .آيد وجودبه مرتكب رفتار يك با آسيبها مجموع -ت

  
 بييايي، سر، به ضربه اثر در اييكه مانيد شود ناقص يا زائل متعدد ميافع رفتار، چيد يا يك اثر در هرگاه  -544 ماده

 .دارد جداگانه ديه هريك شود، كم يا برود بين از كسي عقل و شيوايي

  
 تيها گردد ميفعت اختالل يا زوال به ميجر كه عضو آن بر جيايت در باشد عضوي به قائم ميفعتي هرگاه -545 دهما

 اگرچه نباشد، مالزمه ميفعت زوال و عضو رفتن بين از ميان و نبوده عضو آن به قائم ميفعت اگر ولي شودمي ثابت بيشتر ديه

 سبب به و مؤثرند بويايي و شيوايي تقويت در كه بييي و گوش الله مانيد د،باش مؤثر ميفعت تسهيل و تقويت در عضو آن وجود

 .دارد جداگانه ديه هركدام گردد، ناقص يا زائل نيز بويايي يا شيوايي بييي، يا گوش الله قطع

  
 زائل عقل سر، شكستن با اييكه مانيد آيد وجودبه بزرگتري صدمه جراحت، يا ضربه ايراد سبب به چيانچه -546 ماده

 يا ضربه ديه باشد شده واقع جراحت يا ضربه يك با اگر باشد ميفعت نقصان يا زوال سبب و علت جراحت آن هرگاه شود،

 ميفعت زوال چيانچه و شودمي پرداخت است بيشتر كه ميفعت نقصان يا زوال ديه تيها و كيدمي تداخل بيشتر ديه در جراحت

 جراحت يا ضربه يا و باشد شده واقع است، كرده ايجاد را جراحت كه ايضربه از غير ديگري جراحت يا ضربه با آن نقصان يا

 زائل نيز ميفعت جراحت، و ضربه آن با اتفاقاً و نباشد يكديگرند، ملزوم و الزم كه ايگونهبه ميفعت نقصان يا زوال علت وارده

 .دارد جداگانه ديه كدام هر ميفعت، و جراحت يا ضربه يابد، نقصان يا گردد

  
مي پرداخت عميق جراحت همان ديه تيها شود، واقع يكباره جائفه يا و ميقّله مانيد عميقي جراحت هرگاه -547 ماده

 شود، ايجاد ميقّله مانيد شديدتر جراحت سپس و موضحه مانيد ترخفيف جراحت ابتدا  يعيي شود واقع تدريج به اگر و شود

 ديگري ضربه سبب به كه درصورتي و شودمي پرداخت شديدتر جراحت ديه تيها باشد اول جراحت سرايت سبب به چيانچه

 .دارد جداگانه ديه جراحت، دو از هريك باشد، نفر چيد از خواه نفر يك از ضربه دو خواه باشد،

  
به چيانچه و نيست ميفعت يا عضو آن براي مقدر ديه از بيش جيايت، يك ارش مقدار ميافع، و اعضا  در -548 ماده

 .گرددمي تعيين ايجداگانه ديه آسيب هر براي شود، ايجاد آنها در عيبي يا رود بين از ديگري عضو يا ميفعت جيايت، آن سبب
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 ديه مقادير ـ دوم بخش

 نفس ديه ـ اول فصل
 توسط سال هر ابتداي در آن ميزان و است شده تعيين شرع مقررات در كه است همان كامل ديه موارد -549 ماده

 .شودمي اعالم و تعيين رهبري مقام نظر اساس بر تفصيل به قضائيه قوه رئيس

  
 .است مرد ديه نصف زن، قتل ديه -550 ماده

  
 مرد ديه نصف مشكل، خيثاي ديه و زن ديه زن، به ملحق خيثاي ديه و مرد ديه مرد، به ملحق خيثاي ديه -551 ماده

 .است زن ديه نصف عالوهبه

 خسارتهاي تممين صيدوق از مرد ديه سقف تا ديه تفاوت معادل نيست، مرد عليهمجييٌ كه ياياتيج دركليه -تبصره

 .شودمي پرداخت بدني

  
 مسلمان مانيد ديه احكام در باشيد، مسلمان زنا طرفين از يكي يا دو هر كه صورتي در زنا از متولد شخص -552 ماده

 .است

  
 رضايت با طرف دو هر از زنا و باشد نداشته همسر و فرزند كه درصورتي زنا از متولد شخص ديه وارث -553 ماده

 وارث او، اقوام يا طرف همان باشد، شده اكراه يا داشته شبهه طرفين از يكي چيانچه و است رهبري مقام باشد، گرفته صورت

 .باشيدمي ديه

  
 جمهوري اساسي قانون در شده شياخته يديي اقليتهاي بر جيايت ديه رهبري، مقام حكومتي نظر براساس -554 ماده

 .گرددمي تعيين مسلمان ديه اندازه به ايران اسالمي

 در يا «الحجهوذي القعدهذي رجب، محرم،» حرام ماههاي در دو هر عليهمجييٌ فوت و مرتكب رفتار هرگاه -555 ماده

. گرددمي افزوده نيز ديه سوميك نفس، ديه رب عالوه باشد، غيرعمدي خواه عمدي جيايت خواه شود واقع مكه، حرم محدوده

 .نيست ديه تلليظ حكم مشمول متبرك و مقدس زمانهاي و مكانها ساير

 ماه روز آخرين شرعي ملرب از كه رجب ماه مانيد است شرعي ملرب حرام، ماههاي پايان و شروع معيار ـ تبصره

 .رسدمي پايان به رجب ماه روز آخرين شرعي ملرب با و شروع الثاني،جمادي

  
 نيز جيين سقط. نيست غيرمسلمان و مسلمان و مرد و زن غيربالغ، و بالغ ميان فرقي ديه تلليظ حكم در -556 ماده

 نيز باشد ديه كييدهپرداخت المالبيت يا عاقله كه مواردي در ديه، تلليظ. است تلليظ حكم مشمول روح، پيدايش از پس

 .است جاري حكم اين نيز شودمي پرداخت ديه آن جواز عدم يا قصاص امكان عدم تعلبه كه عمدي قتل در. است جاري

  
 .نيست جاري ميافع و اعضا  بر جيايت در و است نفس قتل مخصوص ديه تلليظ -557 ماده

  
 اعضاء ديه عمومي قواعد ـ دوم فصل

 ديه، بر يا نيست ممكن آن در قصاص يا ندارد قصاص كه عمدي جيايت و اعضا  بر غيرعمدي جيايت در -558 ماده

 .شودمي ثابت ديه قانون، اين در مقرر شرحبه است نشده مشخص آن مقدار و شده مصالحه
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 يا مقدر ديه شرع در جيايت آن براي چيانچه آيد وارد ميافع يا عضو بر ايصدمه جيايت اثر در هرگاه  -559 ماده

 نشده تعيين آن براي خاصي مقدار شرعاً چيانچه و مقرر مقدار باشد شده قررم قانون اين در ميدرج شرحبه آن از معييي نسبت

 .است مطالبه قابل آن ارش

  
 شود بيشتر يا ثلث چيانچه و است يكسان مرد كامل ديه ثلث از كمتر تا ميافع و اعضا  در مرد و زن ديه -560 ماده

 .يابدمي تقليل نصف به زن ديه

  
 به ديه رسيدن مالك شود، وارد عضو چيد يا يك بر متعددي آسيبهاي ضربه، چيد يا يك اثر در هرگاه -561 ماده

 .شود محسوب جيايت و آسيب يك عرفاً عضو، بر وارده آسيبهاي اييكه مگر است جداگانه طوربه آسيب هر ديه ثلث،

  
 بيش نبايد زن ميافع و  اعضا بر وارده جيايت ارش ميزان لكن نيست مرد و زن ميان فرقي ارش موارد در -562 ماده

 .باشد مرد در جيايت همان ارش با مساوي اگرچه باشد، او ميافع و اعضا  ديه از

  
 اعضاي از هريك بردن بين از و كامل ديه زوج، اعضاي از عضو دو هر و فرد اعضاي از يك هر بردن بين از -563 ماده

 ترتيب قانون در اييكه مگر ظاهري اعضاي از خواه باشد بدن داخلي اعضاي از مزبور عضو خواه. دارد كامل ديه نصف زوج،

 .باشد شده مقرر ديگري

  
 عضو همان ديه سوم يك فلج، عضو بردن بين از و عضو آن ديه سوم دو معين، ديه داراي عضو كردن فلج -564 ماده

مي تعيين ارش رفته، دست از اراييك به توجه با رود،مي بين از آن كارايي از درصدي كه عضو نسبي كردن فلج در. دارد را

 .گردد

  
 بين از كه ترتيب اين به دارد ديه نسبت همان به مقدر ديه داراي ميفعت يا عضو از قسمتي بردن بين از -565 ماده

 ديگري ترتيب قانون در اييكه مگر است ديه داراي سوم يك ميزانبه آن سوميك بردن بين از و نصف ميزانبه آن نصف بردن

 .باشد شده ررمق

 .شودمي تعيين ارش نباشد، تشخيص قابل رفته بين از نسبت كه مواردي در -1 تبصره

 باشد آن قطع از ناگزير عليهمجييٌ كارشياس، تشخيص به كه دهد قرار وضعيتي در را عضو جيايت، هرگاه -2 تبصره

 .شودمي ثابت عضو قطع ديه

  
 داراي اصلي عضو مانيد و است گرفته قرار رفته، بين از عضو محل در آن لامثا و پيوند با كه اعضائي ديه -566 ماده

 را معيوب عضو ديه شود، معيوب ديگري جهت از ولي گردد حيات داراي اگر و است اصلي عضو ديه ميزانبه شوندمي حيات

 .است مالي ضمان موجب تيها مصيوعي، اعضاي بردن بين از. دارد

  
 برجاي بدن در خود از اثري نه و گردد بدن در عيبي و آسيب موجب نه مرتكب رفتار كه مواردي در -567 ماده

 محكوم هفت درجه تعزيري شالق يا حبس به مرتكب تصالح، عدم صورت در عمدي موارد در لكن است ميتفي ضمان بگذارد

 .شودمي

 و عيب هيچ كه شود اصالح ايهگونبه جيايت از پس چيانچه است، مقدر ديه داراي كه عضوي درشكستگي -568 ماده

 ديه عضو آن براي يا شود اصالح نقص و عيب با چيانچه و است ثابت عضو آن ديه پيجم و بيست چهار نماند، باقي آن در نقصي

 .باشد شده مقرر آن خالف قانون اين در كه مواردي در مگر است ثابت ارش نباشد، مقدري
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 :است زير شرح به مقدر ديه داراي عضو هر استخوان شدن ردخ و برداشتن ترك شكستن، ديه -569 ماده

 آن شكستن ديه چهارپيجم شود درمان عيب بدون اگر و عضو آن ديه پيجم يك عضو هر استخوان شكستن ديه -الف

 .است

 شدن خرد ديه چهارپيجم شود درمان عيب بدون اگر و عضو آن ديه سوم يك عضو هر استخوان شدن خرد ديه -ب

 .است اناستخو آن

 .است عضو آن شكستن ديه پيجم چهار عضو هر استخوان برداشتن ترك ديه -پ

 چهارم يك آن، موضحه ديه نيز و گردد آن شكستگي موجب آنكه بدون كيد نفوذ استخوان به كه جراحتي ديه -ت

 .است عضو آن شكستگي ديه

  
 عرفاً كه درصورتي بخورد، ترك يا شود دخر يا بشكيد هم از جداي نقطه چيد از استخوان يك هرگاه -570 ماده

 از مزبور هايجيايت ديه مجموع و آيد وجودبه ضربه يك با هرچيد دارد جداگانه ديه هريك گردد، محسوب متعدد هايجيايت

 .باشد بيشتر هم عضو ديه

  
 و ارش موجب دد،نگر عضو كامل كارافتادگي از يا شلل موجب كه درصورتي مفصل، از استخوان دررفتگي -571 ماده

مي عضو آن ديه دوسوم از چهارپيجم موجب عيب بدون درمان درصورت و عضو همان ديه سوم دو موجب صورت اين غير در

 .باشد

  
 .است ثابت شكستگي ديه شود، جدا آن از استخوان از كوچكي تكه جيايتي اثر در هرگاه -572 ماده

  
 .دارد ايجداگانه ديه يك هر گردد، ديگري صدمه يا عضو نقص موجب استخوان، بر صدمه هرگاه -573 ماده

  
 جيايت دو بخورد، ترك يا بشكيد نيز استخوان مفصل، دررفتگي بر عالوه ضربه، چيد يا يك اثر بر هرگاه -574 ماده

 يا موضحه مانيد جراحتي هم و بشكيد استخوان هم اي،ضربه اثر بر اگر. دارد جداگانه ارش يا ديه هريك و شودمي محسوب

 .است جاري حكم اين نيز شود ايجاد بدن در جائفه يا و نافذه

  
 .ندارد ديه در تمثيري جيايت از پس عضو خوردن پيوند -575 ماده

  
 اعضاء مقدر ديه - سوم فصل

 مو ديه - اول مبحث

 دوباره اگر و دارد املك ديه نرويد، ديگر كه درصورتي مرد، ريش يا سر موي تمام بردن بين از يا و كيدن -576 ماده

 و پشتكم موي ميان فرقي حكم اين در. است ثابت كامل ديه سوميك ريش به نسبت و ارش سر، موي به نسبت برويد،

 .نيست بزرگسال و كودك و پرپشت

  
 دوباره اگر و زن كامل ديه موجب نرويد، ديگر كه درصورتي زن، سر موي تمام بردن بين از يا و كيدن -577 ماده

 .نيست بزرگسال و كودك و پرپشت و پشتكم موي ميان فرقي حكم اين در. است مهرالمثل موجب رويد،ب

 .شودمي پرداخت زن، كامل ديه مقدار به فقط باشد زن كامل ديه از بيش مهرالمثل اگر -تبصره
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 ديه نسبت، به بايد ويد،نر ديگر كه برود بين از طوري مرد ريش يا زن يا مرد سر موي از قسمتي چيانچه -578 ماده

 همان به زن سر موي در و كامل ديه سوميك از نسبت به ريش در و ارش مرد، سر موي در برويد، دوباره اگر و شود پرداخت

 .شود پرداخت ديه بايد مهرالمثل، از نسبت

  
 شخص اذن كه مواردي در يا شخص رضايت با چيانچه مرد، ريش يا مرد يا زن سر موي كيدن -579 ماده

 .ندارد ارش يا ديه باشد، الزم پزشكي هايضرورت جهت به يا باشد او ولي رضايت با معتبرنيست،

  
 و باشد نروييدن بر كارشياس نظر چيانچه. است وثوق مورد كارشياس با مو نروييدن و روييدن تشخيص -580 ماده

 به مورد حسب مهرالمثل، يا و ديه سوميك يا ارش بر مازاد بايد گردد، ثابت او نظر خالف آن از پس ولي شود، پرداخت ديه

 مورد حسب مهرالمثل، يا و ديه سوميك يا ارش و باشد روييدن بر كارشياس نظر اگر و شود مسترد ديه، كييدهپرداخت

 .شود پرداخت آن التفاوتمابه بايد گردد، ثابت او نظر خالف ولي شود پرداخت

  
 شخص اذن كه مواردي در او ولي يا شخص رضايت بدون اگر ابروها، از يك هر نبرد بين از يا و كيدن -581 ماده

 مقداري اگر و است ارش موجب برويد، دوباره اگر و دارد كامل ديه چهارميك باشد تجويزكييده ضرورت بدون يا و نيست معتبر

 .شودمي تعيين مساحت، مقدار احتساب با ديه نروييده، كه مقداري به نسبت و ارش روييده، كه مقداري به نسبت برويد آن از

  
 از حكم آنها، باقيمانده كردن زائل باشد، رفته بين از جيايت از پيش ابرو و ريش سر، موي از مقداري اگر -582 ماده

 .دارد را مو از قسمتي بردن بين

 ريش يا مو ديه بر عالوه برود، ينب از ابرو يا ريش سر، موي آن، مانيد و پوست يا عضو بردن بين از با هرگاه -583 ماده

 .شودمي پرداخت نيز جيايت ارش يا ديه مورد حسب ابرو، يا

  
 است، ارش موجب نقص و عيب بروز صورت در بدن موهاي ساير يا پلك موي از قسمتي يا تمام بردن بين از -584 ماده

 .شودمي پرداخت مو محل ارش يا ديه تيها باشد، آن انيدم و پوست كيدن يا عضو بردن بين از با چيانچه و نرويد خواه برويد خواه

  
 حالت يا رنگ آنكه مانيد برويد نقص و عيب با است رفته بين از كه مرد ريش يا زن يا مرد سر موي هرگاه -585 ماده

 در و كامل ديه مسويك از بيشتر بايد ريش مورد در مزبور ارش مقدار. است ثابت ارش برويد، پشتكم يا كيد تليير آن طبيعي

 ارش بر عالوه نيز زن سر موي مورد در. شودمي تعيين عيب بدون رويش درصورت كه باشد ارشي از بيشتر مرد، سر موي مورد

 .شود پرداخت حاصله عيب براي ديگري ارش بايد مورد حسب مهرالمثل يا ديه ثلث يا

  
 تمثيري سوزاندن، يا كيدن مانيد بردن بين از شيوه و است آن بردن بين از مو، به صدمه مسؤوليت مالك -586 ماده

 .ندارد حكم در

 چشم ديه ـ دوم مبحث

 بييايي كه هاييچشم. دارد ديه نصف آنها از هريك و كامل ديه بييا چشم دو بردن بين از يا و درآوردن -587 ماده

 هم با بودن ميحرف و كوريشب مانيد ديگر جهات از يا باشد متفاوت آنها بييايي ميزان هرچيد يكسانيد حكم اين در دارند

 .باشيد داشته فرق

 ممكن آن مقدار تعيين كه درصورتي گردد، چشم از قسمتي بييايي مانع چشم در موجود دائمي لكه هرگاه ـ تبصره

 .شودمي پرداخت ارش صورت، اين غير در و كسر ديه از نسبت همان به باشد
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 نابيياي ديگرش چشم و دارد بييا چشم يك فقط كه كسي بيياي چشم دنبر بين از يا و درآوردن -588 ماده

 كه جيايتي يا قصاص اثر در را ديگرش چشم اگر لكن است كامل ديه موجب باشد رفته بين از غيرجيايي علل به يا و مادرزادي

 .باشدمي كامل ديه نصف بييا، چشم ديه باشد داده دست از است داشته را آن ديه استحقاق

  
 .است كامل ديه ششميك ندارد بييايي كه چشمي هر بردن بين از يا و درآوردن ديه -589 ادهم

  
 از يـك هـر ديـه و كامل هيد ششميك باال، پلكهاي از كيهر ديه كامل، ديه دوچشم، چهارپلك مجموع ديه -590 ماده

 .است كامل هيد چهارميك پايين، پلكهاي

 .دارد جداگانه ديه هريك ببرد، بين از جايك را پلك و چشم كسي هرگاه - تبصره

  
 چهارميك موجب پايين، پلكهاي از هريك شكافتن و ديه ششميك موجب باال، پلكهاي از هريك شكافتن -591 ماده

 .است ديه

 بيني ديه ـ سوم مبحث
 بين از. دارد كامل ديه است بييي استخوان پايين كه اينرمه يا بييي تمام بردن بين از يا و كردن قطع -592 ماده

 بييي نرمه اگر لكن است كامل ديه موجب باشد، دفعه يك در كه درصورتي بييي استخوان از مقداري يا تمام با نرمه تمام بردن

 تعيين ارش استخوان، براي و كامل ديه نرمه براي برود، بين از ديگر دفعه در بييي استخوان از مقداري يا تمام و دفعه يك در

 .شودمي

  
 چيانچه و دارد كامل ديه شود، آن رفتن بين از و بييي فساد موجب كه درصورتي بييي استخوان شكستن -593 ماده

 شدن كج در. است ارش موجب كيد، پيدا بهبود نقص و عيب با اگر و كامل ديه دهميك موجب شود اصالح نقص و عيب بدون

 .شودمي ثابت ارش ،نشود آن فساد به ميجر كه بييي استخوان شكستن يا بييي

  
 .است كامل ديه سوميك موجب سوراخ، دو ميان پرده يا بييي هايپره از هريك بردن بين از -594 ماده

  
 .است كامل ديه سوميك موجب فلج، بييي بردن بين از و كامل ديه دوسوم موجب بييي، كردن فلج -595 ماده

  
 درصورتي نباشد، خواه باشد همراه پارگي با خواه آن، ميان اصلف پرده و بييي طرف دو هر كردن سوراخ -596 ماده

 كامل ديه پيجميك موجب يابد، بهبود اگر و است كامل ديه سوميك موجب نشود، آن نوك يا بييي رفتن بين از باعث كه

 .است

  

 يابد، بهبود كه درصورتي و كامل ديه نهميك نيابد بهبود كه درصورتي بييي طرف يك كردن سوراخ ديه -597 ماده

 و كامل ديه دونهم نيابد بهبود كه درصورتي آن وسط پرده با بييي طرفيك كردن سوراخ ديه و است كامل ديه بيستميك

 .است كامل ديه پانزدهميك يابد، بهبود كه درصورتي

  
 اگر و كامل ديه سوميك نشود، آن نوك يا بييي رفتن بين از سبب كه درصورتي بييي كردن پاره ديه -598 ماده

 .است كامل ديه دهميك يابد بهبود

  
 .باشدمي كامل ديه نصف است، خون چكيدن محل كه بييي نوك بردن بين از ديه -599 ماده
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 گوش الله ديه ـ چهارم مبحث

 .دارد كامل ديه نصف آنها از هريك بردن بين از و كامل ديه گوش، الله دو بردن بين از -600 ماده

 .است كامل ديه ششميك موجب گوش، هر نرمه بردن بين زا ـ تبصره

  
 ديه نهميك موجب گوش، يك نرمه كردن پاره و كامل ديه ششميك موجب گوش، يك الله كردن پاره -601 ماده

 .است ثابت ارش كامل، بهبودي صورت در مورد دو هر در و است كامل

  
 .دارد را آن ديه سوميك شده،فلج گوش الله بريدن و آن ديه دوسوم گوش، هر الله كردن فلج -602 ماده

  
 موضحه ديه گوش، الله ديه بر عالوه گردد ظاهر آن زير استخوان كه شود قطع نحويبه گوش الله هرگاه -603 ماده

 .شود پرداخت بايد نيز

  
 فصل اين احكام در باشد كامل حيات و حس داراي و سالم آن الله كه معيوبي يا ناشيوا و شيوا گوش -604 ماده

 .هستيد يكسان

  
 كيد، پيدا نقصان يا برود بين از نيز شيوايي حس آن اثر در اگر و است ارش موجب گوش، پرده كردن پاره -605 ماده

 .شود پرداخت بايد نيز آن ديه

  
 آن يشكستگ و استخوان به سرايت موجب يا كيد سرايت شيوايي حس به گوش به رساندن آسيب هرگاه -606 ماده

 .دارد ايجداگانه ديه كدام هر شود

  
 لب ديه ـ پيجم مبحث

 نسبت به لب از مقداري بردن بين از ديه و دارد كامل ديه نصف هريك، و كامل ديه لب، دو بردن بين از -607 ماده

 .شودمي محاسبه لب تمام

 آن طول و متصل بييي ديواره و روزنه دو به و پوشاندمي را لثه كه است مقداري عرض، نظر از باال لب حدود -تبصره

. است دهان طول همان آن طول و پوشاندمي را لثه كه است مقداري عرض، نظر از پايين لب حدود و است دهان طول همان

 .شودنمي محسوب لبها جز  هاگونه حاشيه

  
 نمايان موجب خواه ستا ارش موجب گردد آن از قسمتي يا و لب دو يا يك شدن جمع باعث كه جيايتي -608 ماده

 .نشود خواه بشود هادندان شدن

  
 كيار هادندان از آن مانيد و خيده با كه ايگونهبه گردد لبها از هريك شدن فلج و سست موجب كه جيايتي -609 ماده

 .است آن ديه سوميك موجب شده فلج و سست لبهاي از هريك بردن بين از و لب يك ديه دوسوم موجب نرود،

  
 بهبودي صورت در و كامل ديه سوميك شود، هادندان شدن نمايان باعث كه نحويبه لب دو هر شكافتن -610 دهما

يك موجب عيب، بدون بهبودي درصورت و كامل ديه ششميك موجب لب يك شكافتن. دارد كامل ديه پيجميك عيب، بدون

 .است كامل ديه دهم
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 و داميه حارصه، مصاديق از كه صورتي در نگردد هادندان شدن مايانن باعث هرگاه لب بر وارده جراحات ـ تبصره

 .دارد را مذكور جراحات حكم باشد، متالحمه

  
 زبان ديه ـ ششم مبحث

 نسبت به آن از قسمتي بردن بين از ديه و است كامل ديه موجب گويا زبان تمام بردن بين از يا و قطع -611 ماده

 . شودمي محاسبه حروف به ديه تمام قسيمت با كه است رفته بين از گويايي

 بين از اييكه مانيد شودمي تعيين عليهمجييٌ  تكلم زبان حروف به توجه با حرف هر اداي بردن بين از ديه -1 تبصره

 .است كامل ديه ودومسييك زبان،فارسي شخص حرف يك اداي قدرت بردن

 تواندنمي را حروف از برخي يا گويدمي سخن تيدي يا كيدي به يا و است زبان لكيت داراي كه شخصي -2 تبصره

 . شودمي محسوب گويا كيد، تلفظ

  
 موجب آن، از مقداري بردن بين از و است كامل ديه سوميك موجب الل زبان تمام بردن بين از و قطع -612 ماده

 .است زبان تمام مساحت نسبت به ديه مقدار همان

 گفتن سخن به قادر موقت طوربه ايعارضه واسطه به كه كسي لكن است ارضيع و مادرزادي از اعم الل -تبصره

 .شودمي محسوب گويا نيست،

  
 گردد حروف از تعدادي اداي قدرت رفتن بين از موجب و كيد قطع را كسي زبان از مقداري شخصي هرگاه -613 ماده

 شخص هر شود حروف از ديگري تعداد اداي قدرت تنرف بين از موجب و كيد قطع را او زبان از ديگر مقداري ديگري شخص و

 .باشدمي ضامن است، برده بين از را آنها اداي قدرت كه حروفي تعداد  نسبت به

  او گفتن سخن زمان كه كودكي زبان تمام بردن بين از و قطع -614 ماده

 .شودمي مسترد ديه سوميك بر ادماز است، بوده الل كه شود معلوم بعداً اگر لكن است كامل ديه موجب نرسيده، فرا

  
 مساحت نسبت ميزانبه شود قطع است، نرسيده فرا او گفتن سخن زمان كه كودكي زبان از قسمتي هرگاه -615 ماده

 چيانچه و گرددمي مسترد آن دوسوم است، بوده الل كودك كه شود معلوم بعداً اگر لكن شودمي پرداخت ديه شده، قطع

 التفاوتمابه باشد، بيشتر رفته بين از گويايي نسبت ديه از رفته بين از حروف ديه كه درصورتي است، بوده گويا كه شود معلوم

 .شود پرداخت بايد آن

  
 دندان ديه ـ هفتم مبحث

 :شودمي توزيع زير ترتيببه كه دارد كامل ديه گانهوهشتبيست دائم هايدندان تمام بردن بين از -616 ماده

 رويدمي پايين در عدد دو و باال در عدد دو كدام هر از كه نيش و چهارتايي پيش،: از عبارتيد كه جلو ايهدندان -الف

 .دارد كامل ديه بيستميك كدام هر است، عدد دوازده جمعاً و

 جمعاً و دارد قرار ضرس سه و ضاحك يك كدام هر در پايين و باال از پاياني سمت چهار در كه عقب هايدندان -ب

 .دارد كامل ديه چهلميك كدام هر است، عدد نزدهشا

  
 شود، حاصل نقصي آنها كيدن در اگر باشد روييده كه نحو هر به و باشد كه نام هر به اضافي هايدندان -617 ماده

 .ندارد نيز ارش نشود حاصل نقصي هيچگونه اگر و گرددمي ثابت ارش

 ثابت ارش مزبور، جراحت براي آيد، وجودبه جراحتي لكن شودن حاصل نقصي زائد دندان كيدن در هرگاه -1 تبصره

 . است
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 كارشياس، به رجوع با و باشد داشته وجود ترديد زائد، يا است اصلي شدهكيده دندان اييكه مورد در هرگاه -2 تبصره

 . شودمي پرداخت زائد دندان ارش و اصلي دندان ديه از االمريناقل نشود، مشخص آن بودن اصلي يا زائد

  
 يابدمي كاهش كامل ديه از نسبت همان به باشد كمتر عدد وهشتبيست از دائمي اصلي هايدندان هرگاه -618 ماده

 .باشد شده كم ايعارضه اثر در يا باشد كمتر خلقتاً خواه

  
 جيايت، اثر در دانيدن اگر و ندارد وجود دارند، گوناگون رنگهاي كه هاييدندان ميان تفاوتي ديه ميزان در -619 ماده

 .است دندان همان ديه سوميك است، شده سياه قبالً كه دنداني ديه و است دندان همان ديه دوسوم آن ديه نيفتد و شود سياه

 آن از پس اگر و است ثابت ارش برود، بين از آن ميفعت يا شود سياه آنكه بدون دندان، رنگ تليير در ـ تبصره

 .بدهد را دندان همان كامل ديه بايد بكيد، را مزبور دندان شخصي

  
 اين غير در و دندان همان ديه موجب باشد، آن بردن بين از حكم در هرگاه دندان كردن لق يا ترك ايجاد -620 ماده

 .است ارش موجب صورت

  
 رتصو اين غير در و دندان همان ديه موجب است، باقي آن ميفعت كه خوردهترك يا لق دندان كيدن -621 ماده

 .است ارش موجب

  
 از بعد كسي اگر و دارد را دندان همان ديه ريشه، بقاي با است نمايان كه دندان از مقدار آن شكستن -622 ماده

مي تعيين ارش ديگري، يا است شكسته را دندان نمايان مقدار كه باشد كسي مرتكب خواه بكيد، را ريشه مزبور مقدار شكستن

 .شود

 . دارد ديه نسبت همان به دندان نمايان قسمت از ريمقدا شكستن -1 تبصره

 ديه از نسبت همان به باشد رفته بين از قبالً ايعارضه يا جيايت اثر در شده كيده دندان از قسمتي هرگاه -2 تبصره

 .يابدمي كاهش دندان

  
 نرويد دائمي دندان ددگر موجب آن كيدن اييكه مگر است ثابت كامل ديه صدميك شيري دندان كيدن در -623 ماده

 . شود پرداخت دائمي دندان كامل ديه بايد صورت اين در كه

 .است ارش موجب شيري دندان شكافتن و كردن معيوب ،شكستن -تبصره

  
 برويد ديگري دندان آن، محل در دوباره اگرچه شود،مي ثابت دندان همان ديه دائمي دندان شدن كيده با -624 ماده

 .بپردازد را دندان همان كامل ديه بايد بكيد، دوباره را شده روييده دندان شخصي چيانچه و شود سابق مانيد و

  
 و حس داراي اصلي دندان مانيد و گيرد قرار دندان همان يا ديگري دندان شده كيده دندان جاي به هرگاه -625 ماده

 .است مالي ضمان موجب آن كيدن نباشد، حيات و حس داراي اگر لكن دارد را دندان همان ديه آن، كيدن شود، حيات

  
 گردن ديه ـ هشتم مبحث

 ديه موجب حالت اين ماندن باقي و بهبودي عدم صورت در شكستگي اثر در گردن خميدگي و شدن كج -626 ماده

 .است ارش موجب شدگي كج و خميدگي حالت زوال و بهبودي صورت در و كامل
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 .است ارش موجب آن خميدگي و شدن كج بدون گردن شكستگي -627 ماده

  
 ارش موجب شود گردن حركت مانع يا و آن نقص يا و غذا جويدن يا بردن فرو مانع كه گردن بر جيايت -628 ماده

 .است

  
 فک ديه ـ نهم مبحث

 ديه است، پايين هايدندان رويش محل كه فك راست و چپ استخوان دو بردن بين از يا و كردن قطع -629 ماده

 .دارد ديه نسبت همان به آنها از مقداري و كامل ديه نصف آنها از كدام هر كامل،

  
 ببييد آسيب يا برود بين از آن غير يا دندان فك، با اگر و است اعضا  ساير و دندان ديه از مستقل فك، ديه -630 ماده

 .دارد جداگانه ارش يا ديه كدام هر

  
 ارش شود، آن نقص موجب يا جويدن مانع چيانچه و دارد ارش شود، فك حركت كيدي موجب كه جيايتي -631 ماده

 .شودمي افزوده نيز آن

  
 .است ارش موجب باال، فك از قسمتي يا تمام بردن بين از -632 ماده

  
 مشمول باال فك استخوان شكستگي و استخوان شكستگي حكم مشمول پايين فك استخوان شكستگي -633 ماده

 .است صورت و رس هاياستخوان شكستگي حكم

  
 .دارد كامل ديه سوميك فلج، فك قطع و كامل ديه دوسوم پايين، فك كردن فلج -634 ماده

  
 پا و دست ديه ـ دهم مبحث

 موجب باشد، كامل انگشتان داراي آنكه شرطبه مچ مفصل از دستها از هريك بردن بين از يا و كردن قطع -635 ماده

 .باشد دست يك داراي علت هر به خواه و دست دو داراي هعليمجييٌ خواه است كامل ديه نصف

  
 .است كامل ديه نصف موجب مچ، تا يا انگشتان انتهاي از دست يك انگشتان تمام قطع -636 ماده

  
 .است ارش موجب باشد،نمي انگشت داراي علت هر به كه دستي كف بردن بين از يا و كردن قطع -637 ماده

 از نسبتي انگشتان، آن ديه بر عالوه دارد، انگشت پيج از كمتر كه دستي كف بردن بين از اي و كردن قطع در ـ تبصره

 چهارپيجم انگشت، يك ديه بر عالوه باشد، انگشت يك داراي دست مچ اگر كه ترتيب بدين است، ثابت نيز دست كف ارش

 باشد، انگشت سه داراي اگر و دست كف رشا پيجمسه انگشت، دو ديه بر عالوه باشد، انگشت دو داراي اگر و دست كف ارش

 ارش پيجميك انگشت، چهار ديه بر عالوه باشد، انگشت چهار داراي اگر و دست كف ارش دوپيجم انگشت، سه ديه بر عالوه

 .شودمي پرداخت نيز دست كف

  
 داراي دست قطع و ددار كامل ديه نصف نباشد خواه باشد كف داراي خواه آرنج، از ساعد داراي دست قطع -638 ماده

 .دارد كامل ديه نصف نباشد، خواه باشد آرنج داراي خواه شانه، از بازو
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 آرنج از باالتر اگر است ساعد داراي كه دستي نيز و مچ مفصل از باالتر اگر است انگشتان داراي كه دستي -639 ماده

 .باشدمي نيز شده قطع كه زائدي مقدار ارش موجب كامل، ديه نصف بر عالوه گردد قطع

  
 قطع و كامل ديه نصف موجب است، دست دو داراي شانه يا آرنج يا مچ از كه كسي اصلي دست قطع -640 ماده

 .است وثوق مورد كارشياس برعهده زائد و اصلي دست تشخيص. است ارش موجب زائد دست

  
 .است كامل ديه دهميك دست، اصلي انگشتان از هريك ديه -641 ماده

  
 شست، انگشت بيد هر و انگشت آن ديه سوميك موجب شست، غير انگشت بيد هر بردن بين از يا بريدن -642 ماده

 .است شست ديه نصف موجب

  
 ديه و اصلي بيد همان ديه سوميك زائد، انگشت بيدهاي ديه و اصلي انگشت ديه سوميك زائد، انگشت ديه -643 ماده

 .است انگشت همان صليا بيد ديه سوميك اصلي انگشت زائد بيد

 .شودمي كاسته آن ديه مقدار از ميزان همان به باشد داشته نقصان انگشت بيد كه درصورتي ـ تبصره

  
 قطع ديه انگشت، همان ديه دوسوم انگشت هر كردن فلج ديه دست، ديه دوسوم دست هر كردن فلج ديه -644 ماده

 .است انگشت همان ديه ومسيك فلج انگشت قطع ديه و دست ديه سوميك فلج دست

  
 بدون اگر و كامل ديه درصديك برويد، معيوب و فاسد يا نرويد ديگر كه طوريبه ناخن بردن بين از ديه -645 ماده

 .باشدمي كامل ديه درصدنيم برويد، عيب

  
 .است جاري نيز آن انگشتان و پا در آن، انگشتان و دست ديه در مذكور احكام -646 ماده

  
 نشيمنگاه و نخاع فقرات، ستون ديه ـ يازدهم مبحث

 :است ذيل ترتيببه فقرات ستون شكستن ديه  -647 ماده

 كامل ديه موجب درآيد، خميده صورتبه عالج از بعد يا و نشود درمان اصالً كه درصورتي فقرات ستون شكستن -الف

 .است

 توان عليهمجييٌ  اييكه مانيد گردد ميافع از يكي تنرف بين از موجب ولي شود درمان عيببي كه فقرات ستون شكستن -ب

 .است كامل ديه موجب برود، بين از وي ادرار كيترل يا جيسي توان يا و باشد نداشته نشستن يا رفتن راه

 كامل ديه برعالوه شود،( ب)بيد در ميدرج موارد قبيل از عوارضي موجب و نشود درمان كه فقرات ستون شكستن -پ

 .است نيز حاصله عوارض از هريك ارش يا ديه موجب فقرات، ستون شكستگي

 .است كامل ديه دهميك موجب شود، درمان عيب بدون كه فقرات ستون شكستن -ت

 ديه دوسوم موجب فقرات، ستون ديه بر عالوه گردد پاها شدن حسبي و فلج موجب كه فقرات ستون شكستن -ث

 .است نيز پا دو فلج براي

 و گردن هايمهره جزبه فقرات ستون هايمهره از مهره چيد يا يك شكستن فقرات، ستون شكستن زا مراد -1 تبصره

 .باشدمي دنبالچه استخوان

 كه درصورتي گردد فقرات ستون شكستن موجب آنكه بدون شود پشت خميدگي سبب كه جيايتي -2 تبصره

 .است كامل ديه دهميك آن ديه شود، ندرما عيب بدون كه درصورتي و كامل ديه موجب نشود، درمان خميدگي
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 .دارد ديه عرض، مساحت نسبت به آن از جزئي قطع و كامل ديه نخاع قطع -648 ماده

  
مي افزوده نخاع ديه بر عضو آن ارش يا ديه مورد حسب شود، ديگر عضو عيب موجب نخاع قطع هرگاه -649 ماده

 .شود

  
 قسمتي و كامل ديه نصف آنها، از كدام هر و كامل ديه برسد، استخوان به كه نحويبه كپل دو بردن بين از -650 ماده

 .دارد ديه نسبت همان به آن، از

  
 ضبط به قادر عليهمجييٌ شود باعث مزبور جيايت آنكه مگر است ارش موجب دنبالچه، استخوان شكستن -651 ماده

 نيز آن ارش نباشد، باد ضبط به قادر ولي باشد مدفوع ضبط به قادر اگر و دارد كامل ديه صورت اين در كه نباشد مدفوع

 .شودمي پرداخت

  
 هردو يا مدفوع يا ادرار ضبط عدم موجب است شده وارد مقعد و هابيضه فاصل حد به كه ايصدمه هرگاه -652 ماده

 .دارد كامل ديه يك گردد،

  
 ترقوه و دنده ديه ـ دوازدهم مبحث

 ديه و كامل ديه چهلميك كيد،مي حفاظت آن از كه قلب به محيط هايندهد از هريك شكستن ديه -653 ماده

 .باشدمي كامل ديه صدميك ديگر، هايدنده از هريك شكستن

 . است ارش موجب دنده كيدن - تبصره

  
 به محيط هايدنده از هريك خوردن ترك ديه آن، شكستن ديه چهارميك ها،دنده از هريك موضحه ديه -654 ماده

 ديگر هايدنده از هريك خوردن ترك ديه. است كامل ديه هزارم ونيمهفت آن، دررفتگي ديه و كامل، ديه هشتادميك ب،قل

 .است كامل ديه هزارمپيج آنها دررفتگي ديه و كامل ديه هزارمهفت

  
 .است كامل ديه فنص موجب آنها، از كدام هر و كامل ديه موجب ترقوه، استخوان دو بردن بين از و قطع -655 ماده

  
 كامل ديه درصد چهار موجب شود، درمان عيب بدون كه درصورتي ترقوه هاياستخوان از هريك شكستن -656 ماده

 .است كامل ديه نصف موجب شود، درمان عيب با يا و نشود درمان كه صورتي در و

  
 ديه هزارم،پيج و بيست آن، موضحه هدي هزارم، ودوسي ترقوه، هاياستخوان از هريك خوردن ترك ديه -657 ماده

 .است كامل ديه هزارمده آن، شدن سوراخ ديه و هزارمبيست آن، دررفتگي

  
 افضاء و بکارت ازاله ديه ـ سيزدهم مبحث

 موجب باشد گرفته صورت رضايت بدون و ديگري وسيله هر به يا مقاربت با غيرهمسر بكارت ازاله هرگاه -658 ماده

 .ستا مهرالمثل ضمان

 .نيست ثابت چيزي باشد گرفته انجام رضايت با و مقاربت با بكارت ازاله هرگاه -1 تبصره

 .است رضايت عدم حكم در نداشته زنا به واقعي رضايت كه مكرَهي يا مجيون يا نابالغ دختر رضايت -2 تبصره
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 نتواند شخص و ديده آسيب مثانه نكهآ مانيد آيد وجودبه نيز ديگري جيايت بكارت ازاله همراه به هرگاه -659 ماده

 .دارد جداگانه ارش يا ديه مورد حسب مزبور جيايت كيد، ضبط را خود ادرار

  
 :است ضمان موجب ذيل ترتيب به همسر افضاي -660 ماده

 .شود پرداخت بايد زن كامل ديه باشد، مقاربت از غير سببي به افضا  و بالغ همسر، هرگاه -الف

 زمان تا نيز نفقه زن، كامل ديه و مهر تمام بر عالوه باشد جيسي مقاربت سبب به افضا  و بالغنا همسر، هرگاه -ب

 .باشد داده طالق را او چيد هر است زوج عهده بر زوجين از يكي وفات

 .است غائط و حيض يا حيض و بول مجراي دو شدن يكي از عبارت افضا  - تبصره

  
 بيضه و تناسلي اندام ديه - چهاردهم مبحث

 از كمتر در و است كامل ديه موجب آن، از بيشتر يا و گاهختيه تا مرد تياسلي اندام بردن بين از و قطع -661 ماده

 .شودمي پرداخت ديه نسبت همان به و محاسبه گاهختيه نسبت به گاهختيه

 فاقد يا معيوب يا سالم هبيض داراي كه شخصي و عقيم پير، جوان، كودك، اندام بين تفاوتي حكم اين در -1 تبصره

 .ندارد وجود است، بيضه

 از ديگر قسمتي يا باقيمانده ديگري شخص يا مرتكب سپس و برود بين از گاهختيه تا ضربه يك با هرگاه -2 تبصره

 .است ثابت ارش بيشتر، مقدار در و كامل ديه گاه،ختيه به نسبت ببرد، بين از را تياسلي اندام

 به هريك كيد، قطع ديگري شخص را گاهختيه از ديگر قسمت و شخصي را گاهختيه از قسمتي هرگاه -3 تبصره

 ديگري و كيد قطع را گاهختيه از قسمتي شخصي چيانچه و باشيدمي ضامن اند،كرده قطع گاهختيه از كه مساحتي نسبت

 قطع مساحت مقدار به ديه اول، جيايت به نسبت كيد، قطع تياسلي اندام از قسمتي يا تمام انضمام به را گاهختيه باقيمانده

 .است ثابت تياسلي اندام از شده قطع مقدار ارش دوم، جيايت به نسبت و گاهختيه از شده

  
 است كامل ديه دوسوم موجب سالم اندام كردن فلج و كامل ديه سوميك موجب فلج، تياسلي اندام قطع -662 ماده

 .است ثابت كامل ديه ثلث عّيين اندام قطع در لكن

 ديه آن غير خواه باشد گاهختيه مقطوع قسمت خواه تياسلي، اندام تمام نسبت به فلج اندام از قسمتي قطع ـ تبصره

 .دارد

  
 بين از و قطع و است زن كامل ديه نصف موجب زن، تياسلي اندام طرف دو از يك هر بردن بين از و قطع -663 ماده

 از معيوب و سالم بزرگسال و خردسال غيرباكره، و باكره ميان فرقي حكم اين در. دارد ديه نسبت همان به آن، از بخشي بردن

 .نيست قرنا  و رتقا  قبيل

  
 :است ضمان موجب ذيل ترتيببه غيرهمسر، افضاي -664 ماده

 درصورت زن، لكام ديه و مهرالمثل بر عالوه باشد، مقاربت سبب به افضا  و بوده مكرَه يا نابالغ شدهافضا  هرگاه -الف

 مهرالمثل بكارت، ازاله درصورت و زن كامل ديه باشد، غيرمقاربت به افضا  اگر و بود خواهد ثابت نيز البكارهارش بكارت، ازاله

 .است ثابت نيز

 .بود خواهد ثابت زن كامل ديه پرداخت تيها باشد، گرفته انجام مقاربت طريق از و بالغ زن رضايت با افضا  هرگاه -ب

 .باشدمي نيز البكارهارش موجب بكارت، ازاله درصورت ديه، و مهرالمثل بر عالوه شبهه به وطي از ناشي فضايا -پ
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 .دارد ديه ثلث راست، بيضه قطع و ديه ثلث دو چپ، بيضه قطع و كامل ديه يكباره بيضه دو قطع -665 ماده

 .نيست آن مانيد و سالم و ينعي و بزرگ و كودك و پير و جوان بين مذكور حكم در فرقي - تبصره

  
 ديه دهمهشت آن ديه شود مفيد رفتنراه مانع تورم اگر و است كامل ديه دودهم بيضه، يك كردن ورم ديه -666 ماده

 .است كامل

  
 تياسلي اندام يا هابيضه قطع. است كامل ديه موجب مرد، به ملحق خيثاي مردانه تياسلي اندام يا هابيضه قطع -667 ماده

 .است ارش موجب زن، به ملحق يا مشكل خيثاي مردانه

 .است ارش موجب زن، يا مرد عانه بردن بين از -668 ماده

  
 پستان ديه ـ پانزدهم مبحث

 به آن از مقداري بردن بين از و زن كامل ديه نصف موجب زن، پستان دو از هريك بردن بين از و قطع -669 ماده

 از هم آن اطراف گوشت يا پوست از مقداري پستان از بخشي يا تمام رفتن بين از با همراه اگر و است ديه موجب نسبت همان

 .شود پرداخت بايد نيز مزبور جيايت ارش يا ديه پستان، ديه بر عالوه گردد، ديگري جيايت موجب يا برود بين

  
 يا و پستان از شير خروج كردن متعذر يا شير توليد قدرت بردن بين از يا زن پستان شير كردن قطع در -670 ماده

 .است ثابت ارش آن، در ديگري نقص هر ايجاد

  
 منافع ديه عمومي قواعد -چهارم فصل

 در عليهمجييٌ و مرتكب ميان اختالف موارد در. است اعضا  ديه اثبات ادله همان ميافع، ديه اثبات ادله -671 ماده

 يا زوال وثوق، مورد كارشياس قول يا قاضي علم بييه، اقرار، آزمايش، و اختبار طريق از چيانچه آن، نقصان يا ميفعت زوال

 را ديه است، مقرر اعضا  ديه در كه نحوي به قسامه با تواندمي عليهمجييٌ لوث، تحقق صورت در نشود ثابت ميفعت نقصان

 و شودمي ثابت عليهمجييٌ يدسوگ يك با ديه باشد اختالف شده ناقص يا زائل ميفعت بازگشت به نسبت چيانچه و كيد ثابت

 .نيست قسامه به نيازي

  
 عليهمجييٌ چيانچه باشد معييي مدت در شده ناقص يا زائل ميفعت بازگشت كارشياسي نظر كه مواردي در -672 ماده

 .شودمي ثابت ديه كيد فوت شده تعيين مدت از قبل

  
 ديه شود عليهمجييٌ مرگ سبب و كيد سرايت ت،اس شده ميافع از يكي زوال موجب كه جيايتي هرگاه -673 ماده

 .است مطالبه قابل نفس ديه تيها و كيدمي تداخل نفس ديه در ميفعت

  
 كه عضوي گرديده، تعيين شده، ناقص يا زائل ميفعت بازگشت براي معتبري طريق به كه مهلتي در هرگاه -674 ماده

 بيايد، بيرون حدقه از است رفته بين از موقت طوربه آن بييايي كه چشمي مثال عيوان به برود، بين از است آن به قائم ميفعت،

 باشد ديگر شخص جيايت سبببه عضو آن رفتن بين از چيانچه و است ميفعت آن موقت زوال ارش ضامن فقط مرتكب،

 .باشدمي عضو آن كامل ديه ضامن دوم، مرتكب
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 منافع مقرر ديه ـ پنجم فصل

 عقل ديه -اول مبحث
 و ضربه ايراد اثر در جيايت خواه است، ارش موجب آن در نقص ايجاد و كامل ديه موجب عقل كردن زائل -675 ماده

 .باشد آن مانيد و ترساندن خواه و جراحت

 .است ثابت ارش شود ادواري جيون دچار عليهمجييٌ كه صورتي در -تبصره

  
 .است ثابت ارش نرسد جيون حد به كه صورتي در رواني اختالل نيز و حافظه نقصان و زوال در -676 ماده

  
 ارش يا ديه موجب مورد، حسب باشد عمدي هرچيد شود آن شدنكم يا عقل زوال موجب كه جيايتي -677 ماده

 .شودنمي قصاص مرتكب و است

  
 ارش اي ديه هريك يابد، نقصان يا شود زائل عقل صورت، يا سر شكستن مانيد ايصدمه اثر در هرگاه -678 ماده

 .دارد ايجداگانه

 پرداخت ارش و مسترد ديه برگردد، عقل كامل ديه دريافت از پس و گردد زائل عقل جيايتي اثر در هرگاه -679 ماده

 .شودمي

  
 نفس ديه گردد، او فوت به ميتهي چيانچه برود، اغما  به و شود بيهوش عليهمجييٌ  جيايتي اثر در هرگاه -680 ماده

 ديگري آسيبهاي و عوارض چيانچه و شودمي ثابت ارش بوده، بيهوش كه زماني به نسبت آيد، هوش به يانچهچ و شودمي ثابت

 .شود پرداخت بايد نيز مزبور عوارض ارش يا ديه آيد، وجودبه نيز

  
 بر جيايت ديه، و قصاص به مربوط احكام جهت از است آن مانيد و بيهوشي يا اغما  در كه كسي بر جيايت -681 ماده

 .شودمي محسوب هوشيار شخص

  
 شنوايي ديه - دوم مبحث

 هرچيد دارد كامل ديه نصف گوش يك شيوايي بردن بين از و كامل ديه گوش دو هر شيوايي بردن بين از -682 ماده

 .نباشد اندازه يك به گوش دو شيوايي

  
 .است كامل ديه نصف موجب شيود،نمي او گوشهاي از يكي كه شخصي شيواي گوش شيوايي بردن بين از -683 ماده

  
 .دارد ديه نسبت همان به باشد تشخيص قابل آن مقدار كه درصورتي شيوايي كاهش -684 ماده

  
 از هريك يابد نقصان يا برود بين از شيوايي ديگري جيايت هر يا و گوش بردن بين از يا قطع با هرگاه -685 ماده

 .دارد جداگانه ارش يا ديه ها،جيايت

  
 شييدن مانع كامل طوربه كه نحويبه شود ايجاد دائمي نقص شيوايي، مجراي در جيايتي اثر در هرگاه -686 ادهم

 .شودمي تعيين ارش باشد موقتي نقص كه درصورتي و است ثابت شيوايي ديه گردد،
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 كه كودكي يا و بگويد سخن نتواند كرشدن اثر در است نرسيده فرا او گفتن سخن زمان كه كودكي هرگاه -687 ماده

 شيوايي، ديه برعالوه آورد، زبان بر و گيرد ياد را ديگر كلمات نتواند شدن كر اثر در است رسيده فرا او گفتن سخن زمان تازه

 .شودمي ثابت مورد حسب نيز، گفتار نقص يا زوال ارش يا ديه

  
 .دارد كامل ديه يك هركدام برود، نبي از دو هر گويايي، و شيوايي حس جيايتي اثر در هرگاه -688 ماده

 بينايي ديه - سوم مبحث

 . دارد كامل ديه نصف چشم يك بييايي بردن بين از و كامل ديه چشم دو هر بييايي بردن بين از -689 ماده

 جهات از يا باشد متفاوت آنها بييايي ميزان هرچيد هستيد يكسان مذكور حكم در دارند بييايي كه چشمهايي -تبصره

 .باشيد داشته تفاوت هم با بودن ميحرف و كوريشب مانيد گردي

  
 قابل چيانچه و دارد ديه نسبت همان به باشد تشخيص قابل آن مقدار كه درصورتي بييايي، كاهش -690 ماده

 .است ارش موجب نباشد، تشخيص

  
 در يا و بوده مادرزادي بيياينا ديگرش چشم و دارد بييا چشم يك فقط كه كسي چشم بييايي بردن بين از -691 ماده

 استحقاق كه جيايتي يا قصاص اثر در را ديگرش چشم اگر لكن است كامل ديه موجب باشد، رفته بين از غيرجيايي علل اثر

 .باشدمي كامل ديه نصف بييا، چشم ديه باشد، داده دست از است، داشته را آن ديه

  
 ندارد ديگري ديه  بييايي، رفتن بين از و دارد ديه يك فقط حدقه از چشم آوردن بيرون يا بردن بين از -692 ماده

 ارش يا ديه مورد حسب هركدام يابد، نقصان يا برود بين از نيز بييايي سر، شكستن مانيد ديگري صدمه اثر در اگر لكن

 .دارد جداگانه

  
 بويايي ديه - چهارم مبحث

 .دارد ارش آن، از قسمتي بردن بين از و است كامل ديه موجب بويايي، كامل بردن بين از -693 ماده

 .دارد كامل ديه نصف برود بين از كامل طور به بييي دوسوراخ از يكي بويايي جيايت، اثر در اگر - تبصره

  
 جيايت، هر يابد نقصان يا برود بين از نيز بويايي ديگري جيايت يا بييي بردن بين از يا بريدن اثر در هرگاه -694 ماده

 .دارد جداگانه ارش يا ديه

 

 چشايي ديه - پنجم مبحث

 .است ارش موجب آن، نقصان و چشايي حس بردن بين از -695 ماده

  
 قطع با اگر و شودمي پرداخت زبان قطع ديه فقط برود، بين از چشايي حس زبان، تمام قطع با هرگاه -696 ماده

 هركدام باشد، زبان قسمت همان به مربوط رفته بين از چشايي كه تيدرصور يابد، نقصان يا برود بين از چشايي زبان، از بخشي

  رفته بين از چشايي اگر و شود پرداخت بايد باشد، بيشتر كه زبان ديه و چشايي ارش از

 باشد بيشتر كامل ديه از اييكه مگر شود پرداخت بايد جداگانه زبان ديه و چشايي ارش نباشد، زبان از قسمت همان به مربوط

 كيد، پيدا نقصان يا برود بين از چشايي زبان، غير بر جيايت با اگر و شودمي پرداخت كامل ديه ميزانبه فقط صورت اين در كه

 .گرددمي افزوده چشايي ارش بر جيايت آن ارش يا ديه
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 گويايي و صوت ديه - ششم مبحث
 گرچه دارد كامل ديه كيد، آشكار را دايشص نتواند شخص كه ايگونهبه كامل طوربه صوت بردن بين از -697 ماده

 .برساند را صدايش آهسته و اخفات با بتواند

  
 حروف از برخي اداي قدرت بردن بين از و كامل ديه زبان، قطع بدون و كامل طوربه گويايي بردن بين از -698 ماده

 .دارد ديه نسبت همان به

 كيد، تلفظ تواندنمي را حروف از برخي يا گويدمي سخن تيدي يا كيدي به يا و است زبان لكيت داراي كه شخصي ـ تبصره

 از اييكه مانيد. شودمي تعيين عليهمجييٌ تكلم زبان حروف تعداد به توجه با حرف هر اداي بردن بين از ديه و شودمي محسوب گويا

 .است كامل ديه ودومسييك زبان، فارسي شخص حرف يك اداي قدرت بردن بين

  
 كيد، تشديد را آن در موجود عيب يا و گردد حروف اداي يا گفتار در عيبي پيدايش موجب كه جيايتي -699 ماده

 .است ارش موجب

  
 ،«ل» حرف جايبه آنكه مانيد نمايد، ادا  ديگر حرف جايبه را حرفي عليهمجييٌ شود باعث كه جيايتي -700 ماده

 .است ارش جبمو شود، تلقي عيب عرفاً اگر نمايد تلفظ «ر» حرف

  
 بييي طريق از كردن صحبت يا و آن گرفتگي صدا، طيين كاهش مانيد صوت در عيبي موجب كه جيايتي -701 ماده

 .دارد ارش شود،

 .است ارش موجب حروف، از بعضي صوت رفتن بين از -702 ماده

  
 .شودمي ثابت ديه دو گردد، نيز نطق زوال موجب صوت، زوال برعالوه جيايت، كه درصورتي -703 ماده

  
 منافع ساير ديه - هفتم مبحث

 ريزش موجب كه جيايتي و دارد كامل ديه گردد، ادرار ريزش و سلس موجب دائم طور به كه جيايتي -704 ماده

 .است ارش موجب گردد، ادرار غيردائمي

  
 .دارد كاملديه شود، ادرار يا مدفوع دائم ضبط عدم موجب كهجيايتي -705 ماده

  
 موجب مرد يا زن مقاربت لذت بردن بين از يا و زن بارداري يا مرد مثل توليد يا انزال قدرت بردن بين از -706 ادهم

 .است ارش

  
 .است كامل ديه موجب مقاربت، قدرت كامل بردن بين از -707 ماده

  
 وجودبه نيز و ماهانه عادت و خواب المسه، مانيد ديگر ميافع يا حواس موقت يا دائم نقص يا بردن بين از -708 ماده

 .است ارش موجب غش، و ترس گرسيگي، تشيگي، لرزش، مانيد امراضي آوردن

  
 جراحات ديه ـ ششم فصل

 :است ذيل ترتيببه آنها ديه و صورت و سر جراحات -709 ماده

 كامل ديه صدميك شود، جاري خون آنكه بدون پوست خراش: حارصه -الف
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 كامل ديه دوصدم باشد، خون زياد يا كم جريان با همراه و شود گوشت وارد دكيان كه جراحتي: داميه -ب

 ديه صدمسه نرسد، استخوان روي نازك پوست به لكن شود گوشت عميق بريدگي موجب كه جراحتي: متالحمه -پ

 كامل

 كامل ديه چهارصدم برسد، استخوان روي نازك پوست به كه جراحتي: سمحاق -ت

 كامل ديه صدمپيج كيد، آشكار را استخوان و بزند كيار را استخوان روي نازك پوست هك جراحتي: موضحه -ث

 كامل ديه صدمده نكيد، توليد را جراحتي گرچه شود استخوان شكستگي موجب كه جيايتي: هاشمه -ج

 كامل ديه صدمپانزده نباشد، ميسر استخوان كردن جاجابه با جز آن درمان كه جيايتي: مُيَقَّله -چ

 كامل ديه سوميك برسد، ملز كيسه به كه جراحتي: مممومه -ح

 نيز ملز كيسه شدن پاره ارش موجب مممومه، ديه برعالوه كه كيد، پاره را ملز كيسه كه جراحتي يا صدمه: دامله -خ

 .باشدمي

 حكم در است، دهش معين ديه آن براي كه مواردي غير در دهان، داخل و زبان لب، بييي، گوش، جراحات - 1 تبصره

 .است صورت و سر جراحات

 .ندارد ديه ميزان در تمثيري آن عرض و طول و بوده جراحت نفوذ مقدار مذكور، هايجراحت در ديه مالك - 2 تبصره

 باشد نحويبه اگر و كامل ديه بيستميك موجب نسازد، نمايان را دهان داخل كهدرصورتي گونه بر جيايت - 3 تبصره

 عيب و اثر جراحت، بهبودي از پس چيانچه مورد اين در. است كامل ديه پيجميك موجب سازد، نمايان را دهان داخل كه

 .شود پرداخت بايد نيز ديگر ديه بيستميك آن، برعالوه بماند، باقي درصورت فاحشي،

 هشتادميك موضحه، يهد برعالوه بگذارد، جاي بر خود از اثري التيام، از بعد صورت موضحه جيايت هرگاه - 4 تبصره

يك جيايت، ديه برعالوه بماند، باقي آن از اثري التيام از بعد و نبوده موضحه حد در جيايت هرگاه و است ثابت نيز كامل ديه

 .است كامل ديه صدمهشت آن ديه كيد ايجاد درصورت شكافي جيايت، چيانچه و است ثابت نيز كامل ديه صدم

  
 واقع صورت و سر غير در قانون اين( 709)ماده( ث)تا(الف)بيدهاي در مذكور هايراحتج از يكي هرگاه -710 ماده

 عضو آن اگر و شودمي تعيين عضو آن ديه از فوق نسبتهاي حساب به ديه باشد، معين ديه داراي عضو آن كه درصورتي شود،

 .است ثابت ارش نباشد، معين ديه داراي

 .است بدن جراحات كمح در گردن، به وارده جراحات ـ1 تبصره

 حيث از كه باشد آمده وجودبه ضربه يك با قانون اين( 709)ماده در مذكور هايجراحت از هريك هرگاه ـ 2تبصره

 با اييكه مانيد شود ايجاد ضربه چيد با اگر لكن دارد را بيشتر جراحت ديه و شودمي محسوب جراحت يك باشد متعدد عمق

 خواه است، ثابت مستقل ديه جراحت، هر براي شود مبدل موضحه به جراحت آن ديگر ضربه با و شود ايجاد حارصه ضربه يك

 .باشد نفر دو خواه نفر يك جيايت دو هر مرتكب

  
 سييه، شكم، از اعم انسان بدن درون به جهت هر از و وسيله نوع هر كردن وارد با كه است جراحتي جائفه -711 ماده

 خارج ديگر طرف از و وارد طرف يك از مزبور وسيله كه درصورتي. است كامل ديه سوميك بموج و شودمي ايجاد پهلو و پشت

 .شودمي محسوب جائفه جراحت دو گردد،

 نيز آن ارش يا ديه جائفه، ديه برعالوه برود، بين از يا و برسد آسيب بدن دروني اعضاي به جائفه در هرگاه - تبصره

 .شودمي محاسبه
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 مانيد بدن داخل به ميقله يا و هاشمه يا موضحه جراحت ايجاد برعالوه آن مانيد و گلوله يا نيزه هرگاه -712 ماده

مي ثابت نيز جائفه جراحت ديه ميقله، و هاشمه يا موضحه ديه برعالوه و محسوب جراحت دو رود، فرو سييه يا گلو و حلق

 .شود

  
 در آن ديه شودمي ايجاد پا يا دست در گلوله يا نيزه مانيد ياوسيله رفتن فرو با كه است جراحتي نافذه -713 ماده

 .شودمي ثابت ارش زن در و است كامل ديه دهميك مرد

 در باشد، كامل ديه دهميك از بيشتر عضو آن ديه كه است اعضائي به نسبت ماده اين در مذكور حكم - 1 تبصره

 .رود فرو انگشت بيد در گلوله اييكه مانيد است ثابت ارش شد،با كامل ديه دهميك از كمتر يا مساوي آن ديه كه عضوي

 محسوب نافذه جراحت دو گردد، خارج ديگر طرف از است آورده وجودبه را نافذه جراحت كه شيئي هرگاه - 2 تبصره

 .شودمي

  
 :است ذيل شرحبه شود،مي پوست رنگ تليير موجب كه صدماتي ديه -714 ماده

 كامل ديه هزارم ونيميك آن، شدن سرخ و هزارمسه آن، شدن كبود هزارم،شش ورت،ص پوست شدن سياه -الف

 (الف)بيد در مذكور مقادير نصف مورد حسب اعضا ، ساير پوست رنگ تليير -ب

 رنگ تليير بين فرقي همچيين. نيست نباشد، يا باشد مقدر ديه داراي عضو اييكه بين فرقي مذكور حكم در -1 تبصره

 .باشدنمي آن اثر زوال يا بقا  نيز و عضو از تيقسم يا تمام

 .است ثابت ارش سر، پوست رنگ تليير در -2 تبصره

  
 رنگ تليير موجب تورم برعالوه چيانچه و دارد ارش گردد، صورت يا سر بدن، تورم موجب كه ايصدمه -715 ماده

 .شودمي افزوده آن به رنگ تليير ارش و ديه مورد حسب گردد، نيز پوست

  
 جنين ديه - هفتم فصل

 :است ذيل ترتيببه جيين سقط ديه -716 ماده

 كامل ديه دوصدم است، شده مستقر رحم در كه اينطفه -الف

 كامل ديه چهارصدم آيد،مي در بسته خون صورتبه جيين آن در كه علقه -ب

 كامل ديه صدمشش آيد،مي در گوشتي توده صورتبه جيين آن در كه مضله -پ

 كامل ديه صدمهشت است، نشده روييده گوشت هيوز لكن درآمده استخوان صورتبه جيين آن در كه عظام -ت

 كامل ديه دهميك است نشده دميده آن در روح ولي شده تمام آن بيدياستخوان و گوشت كه جيييي -ث

 مشتبه اگر و آن نصف شدبا دختر اگر و كامل ديه باشد، پسر اگر است شده دميده آن در روح كه جيييي ديه -ج

 كامل ديه چهارمسه باشد،

  
 در نيز جيين ديه مادر، بر جيايت ارش يا ديه برعالوه برود، بين از جيين مادر، بر وارد جيايت اثر در هرگاه -717 ماده

 .شودمي پرداخت باشد كه رشد از ايمرحله هر

  
 جيين، ديه ببرد، بين از خطا  يا عمد شبه عمد، به اشد،ب كه ايمرحله هر در را، خود جيين زني هرگاه -718 ماده

 .شودمي پرداخت او عاقله يا مرتكب توسط مورد حسب

نمي ثابت ديه شود، سقط مادر نفس حفظ ميظور به دارد جاني خطر مادر براي آن بقاي كه جيييي هرگاه - تبصره

 .شود
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 .دارد جداگانه ديه آنها، زا هريك سقط باشيد رحم يك در جيين چيد هرگاه -719 ماده

  
 آن در روح ولي شده كامل آن بيدياستخوان كه ايمرحله در جيين بر وارد صدمات ديگر و اعضا  ديه -720 ماده

 ديه جيين، جيسيت حسب روح، شدن دميده از بعد و گرددمي محاسبه مرحله اين در جيين ديه نسبت به است نشده دميده

 .شودمي پرداخت جيين ديه فقط برود، بين از جيين جيايت همان اثر رب چيانچه و شودمي محاسبه

  
 انسان ميشم وثوق، مورد كارشياس تشخيص به كه شود سقط زن از چيزي صدمه، يا و جيايت اثر در هرگاه -721 ماده

 .شودمي تعيين ارش يا ديه مورد حسب گردد، وارد مادر بر ايصدمه آن، اثر در اگر لكن ندارد ارش و ديه نگردد، ثابت آن بودن

  
 ميت بر جنايت ديه - هشتم فصل

 ديه دهميك كه ميت بدن از سر جداكردن مانيد است زنده انسان كامل ديه دهميك ميت، بر جيايت ديه -722 ماده

 وارده تجراحا ديه. دارد كامل ديه صدميك انگشت، يك و ديه دهميك دست، دو هر و ديه بيستميك دست، يك كردن جدا و

 .شودمي محاسبه نسبت همين به ميت جوارح و اعضا  ساير و سروصورت به

 عدم و وي بودن مديون درصورت كه است ميت خود به متعلق بلكه رسدنمي ارث به ميت بر جيايت ديه - تبصره

 .شودمي صرف خير امور در او براي صورت اين درغير و گرددمي او بدهي پرداخت صرف تركه، كفايت

  
 زنده انسان به نسبت جيايتي چيين ارش دهميك باشد، نداشته مقدر ديه ميت، بر وارده آسيب هرگاه -723 ماده

 .گرددمي پرداخت و محاسبه

  
 .ندارد ديه باشد، او وصيت با كه درصورتي ديگري به پيوند براي ميت اعضاي قطع -724 ماده

  
 او به صورت اين در كه كيد پرداخت را آن فوراً نتواند مرتكب يكهاي مگر است حالّ ميت بر جيايت ديه -725 ماده

 .شودمي داده مياسب مهلت

  
 .شودمي پرداخت مرتكب خود توسط خطائي يا باشد عمدي خواه ميت بر جيايت ديه -726 ماده

 ارش يا ديه رداختپ برعالوه نمايد، هتك را وي يا سازد وارد ميت بر جيايتي عمدي، طوربه شخصي هرگاه -727 ماده

 .شودمي محكوم شش درجه تعزيري شالق چهارضربه و هفتاد تا يك وسي به جيايت،
 مجـازات قـانون ،7/3/1352 مصـوب عمـومي مجـازات قـانون ،7/11/1304 مصـوب عمومي مجازات قانون -728 ماده

 ،(726) ،(629) ،(628) ،(627) ،(626) ،(625)مـواد ،8/5/1370 مصـوب اسـالمي مجـازات قانون ،18/5/1362 مصوب اسالمي
 اقـدامات قـانون ،2/3/1375 مصـوب «بازدارنـده هـايمجـازات و تعزيـرات»اسالمي مجازات قانون پيجم كتاب( 728) و( 727)

 الحاقـات و اصـالحات و 26/7/1366 مصـوب جزائـي قوانين در مؤثر هايمحكوميت تعريف قانون و12/2/1339 مصوب تممييي
 .گرددمي نسخ قانون اين شدن االجرا الزم تاريخ از ملاير قوانين ساير و قبلي قوانين ساير در نسخ معد درصورت آنها بعدي
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 دو و نـود و سيصـد و يكهـزار مـاه ارديبهشـت اول مورخ جلسه در ماده هشت و بيست و هفتصد بر مشتمل فوق قانون
 از پـس و گرديـد تصـويب اساسـي قـانون( 85)جمپـي و هشـتاد اصل طبق اسالمي شوراي مجلس حقوقي و قضائي كميسيون

 .رسيد نگهبان شوراي تمييد به 11/2/1392 تاريخ در سال، پيج مدت به آن آزمايشي اجراي با مجلس موافقت
  

 الريجاني علي
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