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 قانون مجازات اسالمی

 

 

 

 

 

 قانون مجازات اسالمي

 

 كتاب اول ـ كليات

 

 بخش اول ـ مواد عمومي

 

 فصل اول ـ تعاريف

 

تربيتي، هاي حدود، قصاص، ديات و تعزيرات، اقدامات تأميني و قانون مجازات اسالمي مشتمل بر جرائم و مجازات -1ماده 

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

 

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

 

 فصل دوم ـ قلمرو اجراي قوانين جزائي در مکان

 

در قلمرو حاكميت زميني، دريايي و هوايي جمهوري اسالمي ايران مرتکب قوانين جزائي ايران درباره كليه اشخاصي كه  -3ماده 

 شود مگر آنکه به موجب قانون ترتيب ديگري مقررشده باشد.جرم شوند اعمال مي

 

هر گاه قسمتي از جرم يا نتيجه آن در قلمرو حاكميت ايران واقع شود در حکم جرم واقع شده در جمهوري اسالمي  -4ماده 

 ايران است.

 

هر شخص ايراني يا غيرايراني كه در خارج از قلمرو حاكميت ايران مرتکب يکي از جرائم زير يا جرائم مقرر در قوانين  -5ماده 

شود و هرگاه رسيدگي به اين جرائم در خارج از ايران خاص گردد، طبق قوانين جمهوري اسالمي ايران محاكمه و مجازات مي

هاي تعزيري، ميزان محکوميت اجراء شده را نتهي شود، دادگاه ايران در تعيين مجازاتبه صدور حکم محکوميت و اجراي آن م

 كند:محاسبه مي

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

 جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان يا دستخط مقام رهبري يا استفاده از آن -ب
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جمهور، رئيس قوه قضائيه، رئيس و نمايندگان مجلس شوراي جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان يا دستخط رسمي رئيس -پ

عالي كشور، دادستان كل كشور، اعضاي شوراي نگهبان، رئيس واعضاي مجمع اسالمي، رئيس مجلس خبرگان، رئيس ديوان

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

 هاي صادره از اين مراجع يا ساير مراجع قانوني و يا استفاده از آنهاجعل آراء مراجع قضائي يا اجرائيه -ت

جعل اسکناس رايج يا اسناد تعهدآور بانکي ايران و همچنين جعل اسناد خزانه و اوراق مشاركت صادرشده يا تضمين شده  -ث

 ر مورد مسکوكات رايج داخلاز طرف دولت يا تهيه يا ترويج سکه قلب د

 

به جرائم مستخدمان دولت اعم از ايراني يا غيرايراني كه در رابطه با شغل و وظيفه خود در خارج از قلمرو حاكميت  -6ماده 

اند و به جرائم مأموران سياسي و كنسولي و ديگر وابستگان دولت ايران كه از مصونيت سياسي برخوردارند ايران مرتکب شده

 شود.انين جمهوري اسالمي ايران رسيدگي ميطبق قو

 

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

 شود مشروط بر اينکه:يافت و يا به ايران اعاده گردد، طبق قوانين جمهوري اسالمي ايران محاكمه و مجازات مي

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

در صورتي كه جرم ارتکابي از جرائم موجب تعزير باشد، متهم در محل وقوع جرم محاكمه و تبرئه نشده يا در صورت  -ب

 محکوميت، مجازات كالً يا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.

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

 

هرگاه شخص غيرايراني در خارج از ايران عليه شخصي ايراني يا عليه كشور ايران مرتکب جرمي به جز جرائم مذكور  -8ماده 

المي ايران به جرم او رسيدگي در مواد قبل شود و در ايران يافت و يا به ايران اعاده گردد، طبق قوانين جزائي جمهوري اس

 شود، مشروط بر اينکه:مي

متهم در جرائم موجب تعزير در محل وقوع جرم، محاكمه و تبرئه نشده يا در صورت محکوميت، مجازات كالً يا بعضاً درباره  -الف

 او اجراء نشده باشد.

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

 

المللي در هر كشوري يافت شود در همان كشور ها و مقررات بينمرتکب جرائمي كه به موجب قانون خاص يا عهدنامه -9ماده 

 گردد.شود، اگر در ايران يافت شود طبق قوانين جزائي جمهوري اسالمي ايران محاكمه و مجازات ميمحاكمه مي
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 سوم ـ قلمرو اجراي قوانين جزائي در زمانفصل 

 

موجب قانوني باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر در مقررات و نظامات دولتي مجازات و اقدام تأميني و تربيتي بايد به -10ماده 

أميني و موجب قانون مؤخر به مجازات يا اقدامات تتوان بهشده است و مرتکب هيچ رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل را نمي

تربيتي محکوم كرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانوني مبني بر تخفيف يا عدم اجراي مجازات يا اقدام تأميني و تربيتي يا 

از جهاتي مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرائم سابق بروضع آن قانون تا صدور حکم قطعي، مؤثر است. هرگاه به 

 شود:االجراء صادرشده باشد به ترتيب زير عمل ميالزمموجب قانون سابق، حکم قطعي 

 

شود و اگر در اگر رفتاري كه در گذشته جرم بوده است به موجب قانون الحق جرم شناخته نشود، حکم قطعي اجراء نمي -الف

گونه اثر ست هيچشود. در اين موارد و همچنين در موردي كه حکم قبالً اجراء شده اجريان اجراء باشد اجراي آن موقوف مي

 كيفري بر آن مترتب نيست.

اگر مجازات جرمي به موجب قانون الحق، تخفيف يابد، قاضي اجراي احکام موظف است قبل از شروع به اجراء يا در حين  -ب

ننده تواند از دادگاه صادركاجراء از دادگاه صادركننده حکم قطعي، اصالح آن را طبق قانون جديد تقاضا كند. محکوم نيز مي

دهد. مقررات حکم، تخفيف مجازات را تقاضا نمايد. دادگاه صادركننده حکم با لحاظ قانون الحق، مجازات قبلي را تخفيف مي

شود نيز جاري است. در اين صورت ولي يا سرپرست اين بند در مورد اقدام تأميني و تربيتي كه در مورد اطفال بزهکار اجراء مي

 ام تأميني و تربيتي را تقاضا نمايد.تواند تخفيف اقدوي نيز مي

 

تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانيني كه براي مدت معين ويا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصريح قانون الحق، اعمال 

 شود.نمي

 

 شود:قوانين زير نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون، فوراً اجراء مي -11ماده 

 

 تشکيالت قضائي وصالحيتقوانين مربوط به  -الف

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

 قوانين مربوط به شيوه دادرسي -پ

 قوانين مربوط به مرور زمان -ت

 
تبصره ـ در صورتي كه در مورد بند)ب( حکم قطعي صادر شده باشد، پرونده براي بررسي به دادگاه صادركننده حکم قطعي 

 .شودارسال مي
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 ها و دادرسي كيفريفصل چهارم ـ قانوني بودن جرائم، مجازات

 

حکم به مجازات يا اقدام تأميني و تربيتي و اجراي آنها بايد از طريق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعايت شرايط  -12ماده 

 و كيفيات مقرر در آن باشد.

 

ي و اجراي آنها حسب مورد نبايد از ميزان و كيفيتي كه در قانون يا حکم حکم به مجازات يا اقدام تأميني و تربيت -13ماده 

كه از روي عمد يا دادگاه مشخص شده است تجاوز كند و هرگونه صدمه و خسارتي كه از اين جهت حاصل شود، درصورتي

 شود.جبران مي المالصورت، خسارت از بيتتقصير باشد حسب مورد موجب مسؤوليت كيفري و مدني است و در غير اين

 

 هابخش دوم ـ مجازات 

 

 هاي اصليفصل اول ـ مجازات

 

 هاي مقرر در اين قانون چهار قسم است:مجازات -14ماده  

 

 حد -الف

 قصاص -ب

 ديه -پ

 تعزير -ت

 

و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود.  هيو خسارت وارد شده احراز شود د يرفتار شخص حقوق نيب تيچنانچه رابطه عل -تبصره

 ( خواهد بود.20مطابق ماده) يبر اشخاص حقوق يرياعمال مجازات تعز

 

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

 

رح مندرج در كتاب سوم اين قانون اعمال قصاص مجازات اصلي جنايات عمدي بر نفس، اعضاء و منافع است كه به ش -16 ماده

 شود.مي

ديه اعم از مقدر و غيرمقدر، مالي است كه در شرع مقدس براي ايراد جنايت غيرعمدي بر نفس، اعضاء و منافع و يا  -17 ماده

 شود.جنايت عمدي در مواردي كه به هر جهتي قصاص ندارد به موجب قانون مقرر مي
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موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعـي تي است كه مشمول عنوان حد، قصاص يا ديه نيست و بهتعزير مجازا -18 ماده

گردد. نوع، مقدار، كيفيت اجراء و مقررات مربوط به تخفيف، تعليق، سقوط و ساير يا نقض مقررات حکومتي تعيين و اعمال مي

کم تعزيري، با رعايت مقررات قانوني، موارد زير را مورد توجه قرار . دادگاه در صدور حودشموجب قانون تعيين مياحکام تعزير به

 دهد:مي

 

 انگيزه مرتکب و وضعيت ذهني و رواني وي حين ارتکاب جرم -الف

 بار آنشيوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظيفه و نتايج زيان -ب

 اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم -پ

 ماعي مرتکب و تأثير تعزير بر ويسوابق و وضعيت فردي، خانوادگي و اجت -ت

 

 :شوديم ميبه هشت درجه تقس يريتعز يهامجازات -19 ماده 

 

 1 درجه

 حبس بيش از بيست و پنج سال -

 (ريال1.000.000.000جزاي نقدي بيش از يك ميليارد ) -

 مصادره كل اموال -

 يانحالل شخص حقوق -

 

 2 درجه

 حبس بيش از پانزده تا بيست و پنج سال -

 (ريال1.000.000.000ميليارد )(ريال تا يك550.000.000جزاي نقدي بيش از پانصد و پنجاه ميليون ) -

 

 3 درجه

 حبس بيش از ده تا پانزده سال -

 (ريال550.000.000(ريال تا پانصد وپنجاه ميليون )360.000.000جزاي نقدي بيش از سيصد و شصت ميليون ) -

 

 4 درجه

 سالحبس بيش از پنج تا ده  -

 (ريال360.000.000(ريال تا سيصد و شصت ميليون )180.000.000)جزاي نقدي بيش از يکصد و هشتاد ميليون -
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 انفصال دائم از خدمات دولتي و عمومي -

 

 5 درجه

 حبس بيش از دو تا پنج سال -

 (ريال180.000.000)(ريال تا يکصد و هشتاد ميليون 80.000.000جزاي نقدي بيش از هشتاد ميليون ) -

 محروميت از حقوق اجتماعي بيش از پنج تا پانزده سال -

 ياشخاص حقوق يبرا ياجتماع اي يشغل تيچند فعال اي كيدائم از  تيممنوع -

 ياشخاص حقوق يبرا هيسرما شيافزا يبرا يعمومدائم از دعوت تيممنوع -

 

 6 درجه

 حبس بيش از شش ماه تا دو سال -

 (ريال80.000.000(ريال تا هشتاد ميليون )20.000.000از بيست ميليون )جزاي نقدي بيش  -

 عفتيك تا هفتادوچهار ضربه و تا نودونه ضربه در جرائم منافيوشالق ازسي -

 سالماه تا پنجمحروميت از حقوق اجتماعي بيش از شش -

 هاانتشار حکم قطعي در رسانه -

 حداكثر تا مدت پنج سال ياشخاص حقوق يبرا ياجتماع اي يشغل تيچند فعال اي كياز  تيممنوع -

 حداكثر تا مدت پنج سال ياشخاص حقوق يبرا هيسرما شيافزا يبرا ياز دعوت عموم تيممنوع -

 حداكثر تا مدت پنج سال يتوسط اشخاص حقوق ياز اسناد تجار ياز اصدار برخ تيممنوع -

 

 7 درجه

 حبس از نود و يك روز تا شش ماه -

 ( ريال20.000.000( ريال تا بيست ميليون )10.000.000نقدي بيش از ده ميليون )جزاي  -

 شالق از يازده تا سي ضربه -

 محروميت از حقوق اجتماعي تا شش ماه -

 

 8 درجه

 حبس تا سه ماه -

 (ريال10.000.000جزاي نقدي تا ده ميليون ) -

 شالق تا ده ضربه -
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 هاي تبعي ذكر شده است.اجتماعي همان است كه در مجازاتموارد محروميت از حقوق  -1تبصره

مجازاتي كه حداقل آن منطبق بر يکي از درجات فوق و حداكثر آن منطبق با درجه باالتر باشد، از درجه باالتر محسوب  -2تبصره

 شود.مي

ر، مجازات حبس مالك ها، مجازات شديدتر و درصورت عدم امکان تشخيص مجازات شديدتدرصورت تعدد مجازات -3تبصره

گانه اين ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب يك از بندهاي هشتاست. همچنين اگر مجازاتي با هيچ

 شود.مي

حداقل و حداكثر  زانيدر م يريدرجه مجازات است و تأث نييآن تنها جهت تع يهاماده و تبصره نيمقررات ا -4تبصره

 ندارد. يجار نيمقرر در قوان يهامجازات

كارگيري در ارتکاب جرم بوده است از شمول ضبط اشياء و اموالي كه در ارتکاب جرم به كار رفته يا مقصود از آن به -5تبصره

( اين قانون عمل خواهد شد. در هر مورد كه حکم به مصادره 215( خارج و در مورد آنها برابر ماده)20اين ماده و بند )ب( ماده)

 متعارف زندگي محکوم و افراد تحت تکفل او مستثني شود. هايهشود بايد هزينياموال صادر م

 

و  ي( اين قانون مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکاب143درصورتي كه شخص حقوقي براساس ماده) -20 ماده

 :ستين يقيامر مانع از مجازات شخص حق نيا شود،يمحکوم م ريتا دو مورد از موارد ز كيآن به  بارانيز جينتا

 

 انحالل شخص حقوقي -الف

 مصادره كل اموال -ب

 ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي به طور دائم يا حداكثر براي مدت پنج سال -پ

 طور دائم يا حداكثر براي مدت پنج سالبراي افزايش سرمايه بهممنوعيت از دعوت عمومي -ت

 از اسناد تجاري حداكثر براي مدت پنج سال ييت از اصدار برخممنوع -ث

 جزاي نقدي -ج

 هاوسيله رسانهانتشار حکم محکوميت به -چ

 تيكه اعمال حاكم يدر موارد يدولت ريغ يعموم ايو  يدولت يماده، در مورد اشخاص حقوق نيمجازات موضوع ا -تبصره

 .شودياعمال نم كنند،يم

 

ميزان جزاي نقدي قابل اعمال بر اشخاص حقوقي حداقل دو برابر و حداكثر چهار برابر مبلغي است كه در قانون براي  -21 ماده 

 شود.وسيله اشخاص حقيقي تعيين ميارتکاب همان جرم به
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جود آمده يا با انحراف از وشود كه براي ارتکاب جرم، بهانحالل شخص حقوقي و مصادره اموال آن زماني اعمال مي -22 ماده

 هدف مشروع نخستين، فعاليت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغيير داده باشد.

 

 هاي تکميلي و تبعيدوم ـ مجازات فصل

 

 تواند فردي را كه به حد، قصاص يا مجازات تعزيري ازدادگاه مي -23 ماده

رر در اين قانون، متناسب با جرم ارتکابي و خصوصيات وي به تا درجه يك محکوم كرده است با رعايت شرايط مق ششدرجه

 هاي تکميلي زير محکوم نمايد:يك يا چند مجازات از مجازات

 

 اقامت اجباري در محل معين -الف

 منع از اقامت در محل يا محلهاي معين -ب

 منع از اشتغال به شغل، حرفه يا كار معين -پ

 انفصال از خدمات دولتي و عمومي -ت

 منع از رانندگي با وسايل نقليه موتوري و يا تصدي وسايل موتوري -ث

 منع از داشتن دسته چك ويا اصدار اسناد تجارتي -ج

 منع از حمل سالح -چ

 منع از خروج اتباع ايران از كشور -ح

 اخراج بيگانگان از كشور -خ

 الزام به خدمات عمومي -د

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

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

 الزام به يادگيري حرفه، شغل يا كار معين -ز

 الزام به تحصيل -ژ

 انتشار حکم محکوميت قطعي -س

 

 نحو ديگري مقرر نمايد.ـ مدت مجازات تکميلي بيش از دوسال نيست مگر در مواردي كه قانون به1 تبصره

 گيرد.ـ چنانچه مجازات تکميلي و مجازات اصلي از يك نوع باشد، فقط مجازات اصلي مورد حکم قرار مي2 تبصره

االجراء شدن اين قانون توسط وزير اريخ الزمنامه راجع به كيفيت اجراي مجازات تکميلي ظرف شش ماه از تآيين - 3 تبصره

 رسد.شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه ميدادگستري تهيه مي
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چنانچه محکوم طي مدت اجراي مجازات تکميلي، مفاد حکم را رعايت ننمايد، دادگاه صادركننده حکم به پيشنهاد  -24 ماده

دهد و در صورت تکرار، بقيه سوم افزايش ميميلي مندرج در حکم را تا يكقاضي اجراي احکام براي بار اول مدت مجازات تک

كند. همچنين بعد از گذشتن نيمي از مدت مجازات هفت يا هشت تبديل مي همدت محکوميت را به حبس يا جزاي نقدي درج

اصالح مجرم، نسبت به لغو يا تواند با پيشنهاد قاضي اجراي حکم در صورت اطمينان به عدم تکرار جرم و تکميلي، دادگاه مي

 كاهش مدت زمان مجازات تکميلي وي اقدام كند.

محکوميت قطعي كيفري در جرائم عمدي، پس از اجراي حکم يا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در اين ماده  -25 ماده

 كند:عنوان مجازات تبعي محروم ميمحکوم را از حقوق اجتماعي به

 

 هاي سالب حيات و حبس ابد از تاريخ توقف اجراي حکم اصليوميت به مجازاتهفت سال در محک -الف

عليه باشد، سه سال در محکوميت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتي كه ديه جنايت وارد شده بيش از نصف ديه مجني   -ب

 نفي بلد و حبس تا درجه چهار

عليه يا كمتر از آن يه جنايت وارد شده نصف ديه مجني  دو سال در محکوميت به شالق حدي، قصاص عضو در صورتي كه د -پ

 باشد و حبس درجه پنج

 

هاي صادره از مراجع شود لکن در گواهيـ در غير موارد فوق، مراتب محکوميت در پيشينه كيفري محکوم درج مي1 تبصره

 گردد مگر به درخواست مراجع قضائي براي تعيين يا بازنگري در مجازاتربط منعکس نميذي

اكي يا مدعي خصوصي، اجراي در مورد جرائم قابل گذشت در صورتي كه پس از صدور حکم قطعي با گذشت ش -2 تبصره

 شود.مجازات موقوف شود اثر تبعي آن نيز رفع مي

در عفو و آزادي مشروط، اثر تبعي محکوميت پس از گذشت مدتهاي فوق از زمان عفو يا اتمام مدت آزادي مشروط  -3 تبصره

 گردد.ق اجتماعي محروم ميشود. محکوم در مدت زمان آزادي مشروط و همچنين در زمان اجراي حکم نيز از حقورفع مي

 

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

 

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

 روستا

 ي معاونت رئيس جمهورعضويت در شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام يا هيأت دولت و تصد -ب

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

 موجب قانون يا با رأي مردمها بهها، شوراها، احزاب و جمعيتانتخاب شدن يا عضويت در انجمن -ت

 عضويت در هيأتهاي منصفه و امناء و شوراهاي حل اختالف -ث
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 هاي گروهيعنوان مدير مسؤول يا سردبير رسانهاشتغال به -ج

ها و شركتهاي وابسته به آنها، صدا استخدام و يا اشتغال در كليه دستگاههاي حکومتي اعم از قواي سه گانه و سازمان -چ

مؤسسات مأمور به خدمات ها و وسيماي جمهوري اسالمي ايران، نيروهاي مسلح و ساير نهادهاي تحت نظر رهبري، شهرداري

 براي شمول قانون بر آنها معمومي و دستگاههاي مستلزم تصريح يا ذكر نا

 اشتغال به عنوان وكيل دادگستري و تصدي دفاتر ثبت اسناد رسمي و ازدواج و طالق و دفترياري -ح

 انتخاب شدن به سمت قيم، امين، متولي، ناظر يا متصدي موقوفات عام -خ

 ه سمت داوري يا كارشناسي در مراجع رسميانتخاب شدن ب -د

 استفاده از نشانهاي دولتي و عناوين افتخاري -ذ

تأسيس، اداره يا عضويت در هيأت مديره شركتهاي دولتي، تعاوني و خصوصي يا ثبت نام تجارتي يا مؤسسه آموزشي،  -ر

 پژوهشي، فرهنگي و علمي

 

محروميت از حقوق اجتماعي، خواه به عنوان مجازات اصلي و خواه مجازات مستخدمان دستگاههاي حکومتي در صورت  -1تبصره

 شوند.تکميلي يا تبعي، حسب مورد در مدت مقرر در حکم يا قانون، از خدمت منفصل مي

 

( اين قانون 25عنوان مجازات تبعي از حقوق اجتماعي محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده)هر كس به -2 تبصره

گردد مگر در مورد بندهاي)الف(، )ب( و)پ( اين ماده كه از حقوق شود و آثار تبعي محکوميت وي زائل ميحيثيت مياعاده 

 شود.طور دائمي محروم ميمزبور به

 

 هاسوم ـ نحوه تعيين و اعمال مجازات فصل 

 

گردد. در صورتي كه فرد، بس مياالجراء حشود كه محکوم، به موجب حکم قطعي الزممدت حبس از روزي آغاز مي -27 ماده

علت اتهام يا اتهاماتي كه در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلي در حکم محاسبه پيش از صدور حکم به

شود. در صورتي كه مجازات مورد حکم، شالق تعزيري يا جزاي نقدي باشد، هر روز بازداشت، معادل سه ضربه شالق يا مي

 گردد.ترتيب نسبت به حبس، شالق و جزاي نقدي محاسبه مي(ريال است. چنانچه مجازات متعدد باشد به300.000)سيصدهزار

 

وسيله بانك از جمله مجازات نقدي، به تناسب نرخ تورم اعالم شده به نيقوان ريمبالغ مذكور در اين قانون و سا هيكل -28 ماده

كه بعد از آن صادر تعديل و در مورد احکامي رانيادگستري و تصويب هيأت وزبار به پيشنهاد وزير دمركزي هر سه سال يك

 گردد.االجراء ميشود الزممي
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هرگاه بازداشت بدل از جزاي نقدي توأم با مجازات حبس باشد بازداشت بدل از جزاي نقدي از تاريخ اتمام حبس  -29 ماده

نون براي آن جرم بيشتر نيست و در هر حال مدت بازداشت بدل از جزاي شود كه از حداكثر مدت حبس مقرر در قاشروع مي

 نقدي نبايد از سه سال تجاوز كند.

 

منع از اشتغال به شغل، كسب، حرفه يا كار معين مستلزم لغو جواز كار يا پروانه كسب، حرفه يا كار است مشروط به  -30 ماده

 ر ارتکاب يابد يا آن اشتغال وقوع جرم را تسهيل نمايد.اينکه جرم به سبب اشتغال به شغل، كسب، حرفه يا كا

 

 منع از رانندگي و تصدي وسيله نقليه موتوري مستلزم ابطال گواهينامه و ممنوعيت از درخواست مجدد است. -31 ماده

 

هاي سفيد دسته چك و انسداد حساب جاري و ممنوعيت از درخواست مجدد منع از اصدار چك مستلزم ابطال برگه -32 ماده

 افتتاح حساب جاري است.

 

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

 

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

 

 شود.اخراج موقت يا دائم بيگانگان محکوم به مجازات از كشور پس از اجراي مجازات و با حکم دادگاه انجام مي -35 ماده

 

االرض يا تعزير تا درجه چهار و نيز كالهبرداري بيش د فيحکم محکوميت قطعي درجرائم موجب حد محاربه و افسا -36 ماده

هاي محلي در (ريال در صورتي كه موجب اخالل در نظم يا امنيت نباشد در يکي از روزنامه1.000.000.000از يك ميليارد )

 شود.يك نوبت منتشر مي

 

(ريال يا 1.000.000.000ميليارد)تکابي، يكمحکوميت قطعي در جرائم زير كه ميزان مال موضوع جرم ار حکم انتشار – تبصره

 شود:هاي كثيراالنتشار منتشر ميبيش از آن باشد، الزامي است و در رسانه ملي يا يکي از روزنامه

 

 رشاء و ارتشاء -الف

 اختالس -ب

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

 مايندگان مجلس و كارمندان دولت در معامالت دولتي و كشوريمداخله وزرا و ن -ت
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 تباني در معامالت دولتي -ث

 أخذ پورسانت در معامالت خارجي -ج

 تعديات مأموران دولتي نسبت به دولت -چ

 جرائم گمركي -ح

 قاچاق كاال و ارز -خ

 جرائم مالياتي -د

 پولشويي -ذ

 اخالل در نظام اقتصادي كشور -ر

 غيرقانوني در اموال عمومي يا دولتي تصرف -ز

 

 چهارم ـ تخفيف مجازات و معافيت از آن فصل 

 

تواند مجازات تعزيري را به نحوي كه به حال متهم درصورت وجود يك يا چند جهت از جهات تخفيف، دادگاه مي -37 ماده

 شرح ذيل تقليل دهد يا تبديل كند:تر باشد بهمناسب

 

 ن يك تا سه درجهتقليل حبس به ميزا -الف

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

 تبديل انفصال دائم به انفصال موقت به ميزان پنج تا پانزده سال -پ

 هاي تعزيري به ميزان يك يا دو درجه از همان نوع يا انواع ديگرتقليل ساير مجازات -ت

 

 جهات تخفيف عبارتند از: -38 ماده 

 

 شاكي يا مدعي خصوصيگذشت  -الف

همکاري مؤثر متهم در شناسايي شركا يا معاونان، تحصيل ادله يا كشف اموال و اشياء حاصله از جرم يا به كار رفته براي  -ب

 ارتکاب آن

ر ديده يا وجود انگيزه شرافتمندانه دآميز بزهاوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبيل رفتار يا گفتار تحريك -پ

 ارتکاب جرم

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

 ندامت، حسن سابقه و يا وضع خاص متهم از قبيل كهولت يا بيماري -ث
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 منظور تخفيف آثار جرم يا اقدام وي براي جبران زيان ناشي از آنكوشش متهم به -ج

 ديده يا نتايج زيانبار جرمبزهخفيف بودن زيان وارده به  -چ

 مداخله ضعيف شريك يا معاون در وقوع جرم -ح

 

 دادگاه مکلف است جهات تخفيف مجازات را در حکم خود قيد كند. -1تبصره

 

تواند به موجب همان جهات، بيني شده باشد، دادگاه نميهرگاه نظير جهات مندرج در اين ماده در مواد خاصي پيش -2تبصره

 ا دوباره تخفيف دهد.مجازات ر

 

هاي هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفيف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرميت، در جرائم تعزيري درجه -39 ماده

شود در صورت فقدان سابقه كيفري مؤثر و گذشت شاكي و تشخيص دهد كه با عدم اجراي مجازات نيز مرتکب، اصالح مي

 حکم به معافيت از كيفر صادر كند. ندتواتيبات جبران آن ميجبران ضرر و زيان يا برقراري تر

 

  

 پنجم ـ تعويق صدور حکم فصل

 

تواند پس از احراز مجرميت متهم با مالحظه وضعيت فردي، در جرائم موجب تعزير درجه شش تا هشت دادگاه مي -40 ماده

خانوادگي و اجتماعي و سوابق و اوضاع و احوالي كه موجب ارتکاب جرم گرديده است در صورت وجود شرايط زير صدور حکم 

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

 

 وجود جهات تخفيف -الف

 بيني اصالح مرتکبپيش -ب

 جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبران -پ

 فقدان سابقه كيفري مؤثر -ت

( اين قانون از حقوق اجتماعي 25محکوميت مؤثر، محکوميتي است كه محکوم را به تبع اجراي حکم، براساس ماده) -تبصره

 كند.محروم مي

 اده يا مراقبتي است.تعويق به شکل س -41 ماده

وسيله دادگاه، مرتکب جرمي نشود و از نحوه گردد، در مدت تعيين شده بهدر تعويق ساده مرتکب به طور كتبي متعهد مي -الف

 شود.رفتار وي پيش بيني شود كه در آينده نيز مرتکب جرم نمي

 



  

14 
 

 قانون مجازات اسالمی

 
 
 
 
 
 
وسيله دادگاه را در گردد دستورها و تدابير مقرر شده بهميدر تعويق مراقبتي عالوه بر شرايط تعويق ساده، مرتکب متعهد  -ب

 مدت تعويق رعايت كند يا به موقع اجراء گذارد.

 

 صورت غيابي صادر كند.تواند قرار تعويق صدور حکم را بهدادگاه نمي -1تبصره

 

له دستور آزادي وي را صادر چنانچه متهم در بازداشت باشد، دادگاه پس از صدور قرار تعويق صدور حکم، بالفاص -2تبصره

 تواند در اين مورد تأمين مناسب أخذ نمايد. در هر صورت أخذ تأمين نبايد به بازداشت مرتکب منتهي گردد.نمايد. دادگاه ميمي

 

  

 

 تعويق مراقبتي همراه با تدابير زير است: -42 ماده

 

 ا مددكار اجتماعي ناظرحضور به موقع در زمان و مکان تعيين شده توسط مقام قضائي ي -الف

 

 كننده نظارت بر اجراي تعهدات محکوم براي مددكار اجتماعيارائه اطالعات و اسناد و مدارك تسهيل -ب

 

 جايي در مدت كمتر از پانزده روز و ارائه گزارشي از آن به مددكار اجتماعياعالم هرگونه تغيير شغل، اقامتگاه يا جابه -پ

 

 ئي به منظور مسافرت به خارج از كشوركسب اجازه از مقام قضا -ت

 

  

 

تواند از سوي دادگاه همراه با برخي تدابير معاضدتي از قبيل معرفي مرتکب به نهادهاي حمايتي ـ تدابير ياد شده مي تبصره

 باشد.

شرايط زندگي او تواند با توجه به جرم ارتکابي و خصوصيات مرتکب و در تعويق مراقبتي، دادگاه صادركننده قرار مي -43ماده

اش اختالل اساسي و عمده ايجاد نکند مرتکب را به اجراي يك يا چند مورد از دستورهاي نحوي كه در زندگي وي يا خانوادهبه

 زير در مدت تعويق، ملزم نمايد:
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 اي خاصآموزي يا اشتغال به حرفهحرفه -الف

 اقامت يا عدم اقامت در مکان معين -ب

 بيماري يا ترك اعتياددرمان  -پ

 النفقهپرداخت نفقه افراد واجب -ت

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

 اي مرتبط با جرم ارتکابي يا استفاده از وسايل مؤثر در آنخودداري از فعاليت حرفه -ج

 ديده به تشخيص دادگاهاز قبيل بزهخودداري از ارتباط و معاشرت با شركا يا معاونان جرم يا ديگر اشخاص  -چ

هاي تربيتي، اخالقي، مذهبي، هاي خاص آموزش و يادگيري مهارتهاي اساسي زندگي يا شركت در دورهگذراندن دوره يا دوره -ح

 تحصيلي يا ورزشي

 
هفت، دادگاه  در مدت تعويق، در صورت ارتکاب جرم موجب حد، قصاص، جنايات عمدي موجب ديه يا تعزير تا درجه -44 ماده

تواند براي يك بار كند. در صورت عدم اجراي دستورهاي دادگاه، قاضي ميبه لغو قرار تعويق اقدام و حکم محکوميت صادر مي

 يا حکم محکوميت صادر كند. اضافهتا نصف مدت مقرر در قرار به مدت تعويق 

 

 تعليق اجراي مجازات ممنوع است.در صورت الغاي قرار تعويق و صدور حکم محکوميت، صدور قرار  -تبصره

 
هاي مددكار پس از گذشت مدت تعويق با توجه به ميزان پايبندي مرتکب به اجراي دستورهاي دادگاه، گزارش -45 ماده

 كند.اجتماعي و نيز مالحظه وضعيت مرتکب، دادگاه حسب مورد به تعيين كيفر يا صدور حکم معافيت از كيفر اقدام مي

 

 ششم ـ تعليق اجراي مجازات فصل 

 

تواند در صورت وجود شرايط مقرر براي تعويق صدور حکم، اجراي در جرائم تعزيري درجه سه تا هشت دادگاه مي -46 ماده

سوم تمام يا قسمتي از مجازات را از يك تا پنج سال معلق نمايد. دادستان يا قاضي اجراي احکام كيفري نيز پس از اجراي يك

سوم تواند پس از تحمل يكقطعي، تقاضاي تعليق نمايد. همچنين محکوم مي حکمتواند از دادگاه صادركننده مجازات مي

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

 

 وع به آنها قابل تعويق و تعليق نيست:صدور حکم و اجراي مجازات در مورد جرائم زير و شر -47 ماده 

 

 جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور، خرابکاري در تأسيسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات -الف
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 ربايي و اسيدپاشييافته، سرقت مسلحانه يا مقرون به آزار، آدمجرائم سازمان -ب

 اسلحه ديگر، جرائم عليه عفت عمومي، تشکيل يا اداره مراكز فساد و فحشانمايي و ايجاد مزاحمت با چاقو يا هر نوع قدرت -پ

 گردان، مشروبات الکلي و سالح و مهمات و قاچاق انسانقاچاق عمده مواد مخدر يا روان -ت

 االرضتعزير بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدي و محاربه و افساد في -ث

 (ريال100.000.000ز يکصد ميليون )جرائم اقتصادي، با موضوع جرم بيش ا -ج

 

 طور ساده يا مراقبتي باشد.تعليق مجازات با رعايت مقررات مندرج در تعويق صدور حکم، ممکن است به -48 ماده

 
گردد. كسي كه اجراي وسيله دادگاه ضمن حکم محکوميت يا پس از صدور آن صادر ميقرار تعليق اجراي مجازات به -49 ماده

 گردد.طوركلي معلق شده است، اگر در بازداشت باشد فوري آزاد ميحکم مجازات وي به

 

چنانچه محکومي كه مجازات او معلق شده است در مدت تعليق بدون عذر موجه از دستورهاي دادگاه تبعيت نکند،  -50 ماده

تواند به درخواست دادستان يا قاضي اجراي احکام، براي بار اول يك تا دو سال به مدت تعليق دادگاه صادركننده حکم قطعي مي

 شود.از دستور دادگاه براي بار دوم، موجب الغاي قرار تعليق و اجراي مجازات مي خلفاضافه يا قرار تعليق را لغو نمايد. ت

 

تعليق اجراي مجازات محکوم نسبت به حق مدعي خصوصي تأثيري ندارد و حکم پرداخت خسارت يا ديه در اين  -51 ماده

 شود.موارد اجراء مي

 

ق، مرتکب جرم عمدي موجب حد، قصاص، ديه يا تعزير تا درجه هرگاه محکوم از تاريخ صدور قرار تا پايان مدت تعلي -52 ماده

 شود.اثر ميهفت نشود، محکوميت تعليقي بي

 

هاي مورد حکم معلق شود، مدت تعليق از زمان خاتمه اجراي در صورتي كه قسمتي از مجازات يا يکي از مجازات -53 ماده

 گردد.مجازات غيرمعلق محاسبه مي

 

ه موجب قوانين اداري و استخدامي، محکوميت كيفري موجب انفصال است در صورت تعليق، محکوميت ـ در مواردي كه ب تبصره

 گردد، مگر آنکه در قانون تصريح يا قرار تعليق لغو شود.معلق، موجب انفصال نمي
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وجب حد، قصاص، ديه يا تعزير هرگاه محکوم از تاريخ صدور قرار تا پايان مدت تعليق، مرتکب يکي از جرائم عمدي م -54 ماده

تا درجه هفت شود، پس از قطعيت حکم أخير، دادگاه قرار تعليق را لغو و دستور اجراي حکم معلق را نيز صادر و مراتب را به 

ر كند كه اگر دطور صريح به محکوم اعالم ميكند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعليق بهمي مدادگاه صادركننده قرار تعليق اعال

 شود.مدت تعليق مرتکب يکي از جرائم فوق شود، عالوه بر مجازات جرم أخير، مجازات معلق نيز درباره وي اجراء مي

 

هاي هرگاه پس از صدور قرار تعليق، دادگاه احراز نمايد كه محکوم داراي سابقه محکوميت كيفري مؤثر يا محکوميت -55 ماده

حکوميت تعليقي وجود داشته و بدون توجه به آن اجراي مجازات معلق شده است، قطعي ديگري بوده است كه در ميان آنها م

اجراي احکام نيز موظف است درصورت اطالع از موارد فوق، لغو تعليق مجازات را از  قاضيكند. دادستان يا قرار تعليق را لغو مي

 ت.دادگاه درخواست نمايد. حکم اين ماده در مورد تعويق صدور حکم نيز جاري اس

 

  

 

 هفتم ـ نظام نيمه آزادي فصل

 

اي، هاي حرفهتواند در زمان اجراي حکم حبس، فعاليتاي است كه بر اساس آن محکوم مينظام نيمه آزادي، شيوه -56 ماده

آزادي است ها زير نظر مراكز نيمهآموزي، درماني و نظاير اينها را در خارج از زندان انجام دهد. اجراي اين فعاليتآموزشي، حرفه

 شود.تأميني و تربيتي تأسيس مي تداماكه در سازمان زندانها و اق

 

تواند مشروط به گذشت شاكي و سپردن در حبسهاي تعزيري درجه پنج تا هفت دادگاه صادر كننده حکم قطعي مي -57 ماده

آموزي، مشاركت در تداوم زندگي خانوادگي يا درمان اي، آموزشي، حرفهتأمين مناسب و تعهد به انجام يك فعاليت شغلي، حرفه

ديده مؤثر است، محکوم را با رضايت خود او، تحت نظام نيمه د يا بيماري كه در فرآيند اصالح يا جبران خسارت وارد بر بزهاعتيا

تواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرايط قانوني، صدور حکم نيمه آزادي قرار دهد. همچنين محکوم مي

 به رسيدگي است.آزادي را تقاضا نمايد و دادگاه موظف 

 

 هشتم ـ نظام آزادي مشروط فصل

 

تواند در مورد محکومان به حبس بيش از ده سال در مورد محکوميت به حبس تعزيري، دادگاه صادر كننده حکم مي -58 ماده

عايت سوم مدت مجازات به پيشنهاد دادستان يا قاضي اجراي احکام با رپس از تحمل نصف و در ساير موارد پس از تحمل يك

 شرايط زير حکم به آزادي مشروط را صادركند:
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 محکوم در مدت اجراي مجازات همواره از خود حسن اخالق و رفتار نشان دهد. -الف

 شود.حاالت و رفتار محکوم نشان دهد كه پس از آزادي، ديگر مرتکب جرمي نمي -ب

ان مورد حکم يا مورد موافقت مدعي خصوصي را بپردازد يا به تشخيص دادگاه محکوم تا آنجا كه استطاعت دارد ضرر و زي -پ

 قراري براي پرداخت آن

 دهد. ترتيب

 محکوم پيش از آن از آزادي مشروط استفاده نکرده باشد. -ت

 

مواعد فوق و همچنين مراتب مذكور در بندهاي)الف( و)ب( اين ماده پس از گزارش رئيس زندان محل به تأييد قاضي  انقضاي

رسد. قاضي اجراي احکام موظف است مواعد مقرر و وضعيت زنداني را درباره تحقق شرايط مذكور بررسي و در ام مياجراي احک

 دادگاه تقديم نمايد. بهصورت احراز آن، پيشنهاد آزادي مشروط را 

 
تواند مدت آن را تغيير دهد و در هر حال شود، لکن دادگاه ميمدت آزادي مشروط شامل بقيه مدت مجازات مي -59 ماده

سال و بيشتر از پنج سال باشد جز در مواردي كه مدت باقيمانده كمتر از يك سال باشد تواند كمتر از يكآزادي مشروط نمي

 دت حبس است.م يهكه در اين صورت مدت آزادي مشروط معادل بق

 

تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصيات رواني و شخصيت محکوم، او را در مدت آزادي دادگاه مي -60 ماده

مشروط، به اجراي دستورهاي مندرج در قرار تعويق صدور حکم، ملزم كند. دادگاه، دستورهاي مذكور و آثار عدم تبعيت از آنها 

 كند.خود قيد و به محکوم تفهيم مي کمجديد را در ح و نيز آثار ارتکاب جرم

 

هرگاه محکوم در مدت آزادي مشروط بدون عذر موجه از دستورهاي دادگاه تبعيت نکند براي بار اول يك تا دو سال  -61 ماده

ه يا تعزير تا شود. در صورت تکرار يا ارتکاب يکي از جرائم عمدي موجب حد، قصاص، ديبه مدت آزادي مشروط وي افزوده مي

 باقيمانده محکوميت نيز مدتدرجه هفت، عالوه بر مجازات جرم جديد، 

 شود.آيد، در غير اين صورت آزادي او قطعي مياجراء در مي به

 

تواند در صورت وجود شرايط مقرر در تعويق مراقبتي، محکوم در جرائم تعزيري از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه مي -62 ماده

 را بارضايت وي در محدوده مکاني مشخص تحت نظارت سامانه)سيستم(هاي الکترونيکي قرار دهد.به حبس 

 تواند محکوم را تابع تدابير نظارتي يا دستورهاي ذكر شده در تعويق مراقبتي قرار دهد.دادگاه در صورت لزوم مي -تبصره
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االجراء شدن اين قانون ادي وآزادي مشروط ظرف شش ماه از تاريخ الزمآزآيين نامه اجرائي مواد مربوط به نظام نيمه -63 ماده

 رسد.شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه ميوسيله سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور تهيه ميبه

 

 هاي جايگزين حبسنهم ـ مجازات فصل 

 

خدمات عمومي رايگان، جزاي نقدي، جزاي نقدي روزانه و هاي جايگزين حبس عبارت از دوره مراقبت، مجازات -64 ماده

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

جراء ديده و ساير اوضاع و احوال، تعيين و امجرم، وضعيت بزه هآن، آثار ناشي از جرم، سن، مهارت، وضعيت، شخصيت و سابق

 شود.مي

 

كند. دادگاه در ضمن حکم، به سنخيت و تناسب مجازات مورد حکم با شرايط و كيفيات مقرر در اين ماده تصريح مي -تبصره

 هاي جايگزين حکم دهد.تواند به بيش از دو نوع از مجازاتدادگاه نمي

 
جاي حبس به مجازات جايگزين حبس مرتکبان جرائم عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آنها سه ماه حبس است به -65 ماده

 گردند.محکوم مي

 

جاي حبس به مجازات مرتکبان جرائم عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آنها نود و يك روز تا شش ماه حبس است به -66 ماده

ر اينکه به دليل ارتکاب جرم عمدي داراي سابقه محکوميت كيفري به شرح زير باشند و گردند مگجايگزين حبس محکوم مي

 از اجراي آن پنج سال نگذشته باشد:

 

(ريال يا 10.000.000بيش از يك فقره سابقه محکوميت قطعي به حبس تا شش ماه يا جزاي نقدي بيش از ده ميليون ) -الف

 شالق تعزيري

 پنجم ديهعي به حبس بيش از شش ماه يا حد يا قصاص يا پرداخت بيش از يكيك فقره سابقه محکوميت قط -ب

 

سال حبس است به تواند مرتکبان جرائم عمدي را كه حداكثر مجازات قانوني آنها بيش از شش ماه تا يكدادگاه مي -67 ماده

هاي جايگزين حبس ممنوع زات( اين قانون اعمال مجا66مجازات جايگزين حبس محکوم كند، در صورت وجود شرايط ماده)

 است.
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گردند مگر اينکه مجازات قانوني جرم ارتکابي بيش مرتکبان جرائم غيرعمدي به مجازات جايگزين حبس محکوم مي -68 ماده

 از دو سال حبس باشد كه

 اين صورت حکم به مجازات جايگزين حبس، اختياري است. در

 
مرتکبان جرائمي كه نوع يا ميزان تعزير آنها در قوانين موضوعه تعيين نشده است به مجازات جايگزين حبس محکوم  -69 ماده

 گردند.مي

 

 كند تا درصورت تعذر اجراي مجازاتدادگاه ضمن تعيين مجازات جايگزين، مدت مجازات حبس را نيز تعيين مي -70 ماده

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

 

 هاي جايگزين حبس در مورد جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور ممنوع است.اعمال مجازات -71 ماده

 

تعدد جرائم عمدي كه مجازات قانوني حداقل يکي از آنها بيش از شش ماه حبس باشد مانع از صدور حکم به مجازات  -72 ماده

 حبس است. جايگزين

 

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

 تواند به مجازات جايگزين حبس حکم نمايد.دادگاه نمي

 

 شود.است اجراء نمي االجراء شدن اين قانون صادرشدهمقررات اين فصل در مورد احکام قطعي كه پيش از الزم -74 ماده

 

ها با مجازات حبس، مانع از صدور حکم به مجازات جايگزين حبس نيست. در اين صورت همراه بودن ساير مجازات -75 ماده

 هاي مذكور همزمان با مجازات جايگزين حبس حکم دهد.تواند به مجازاتدادگاه مي

 

حکم محکوميت به مجازات جايگزين حبس، مجازات قانوني جرم مالك تعيين صالحيت دادگاه و تجديدنظرخواهي از  -76 ماده

 ارتکابي است.

 

تواند با توجه به وضعيت محکوم و شرايط و آثار اجراي حکم، تشديد، تخفيف، تبديل يا توقف قاضي اجراي احکام مي -77 ماده

 موقت مجازات مورد حکم را به دادگاه صادركننده رأي پيشنهاد كند.

 داد الزم مددكار اجتماعي و مأمور مراقبت در اختيار دارد.مذكور به تع قاضي
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محکوم در طول دوره محکوميت بايد تغييراتي نظير تغيير شغل و محل اقامت را كه مانع يا مخل اجراي حکم باشد  -78 ماده

 به قاضي اجراي احکام اطالع دهد.

 

تعيين انواع خدمات عمومي و دستگاهها و مؤسسات دولتي و عمومي پذيرنده محکومان و نحوه همکاري آنان با قاضي  -79 ماده

هاي وسيله وزارتخانهاالجراء شدن اين قانون بهاي است كه ظرف سه ماه از تاريخ الزمنامهموجب آييناجراي احکام و محکوم، به

رسد. مقررات اين فصل پس از تصويب تصويب هيأت وزيران ميا تأييد رئيس قوه قضائيه بهشود و بكشور و دادگستري تهيه مي

 شود.االجراء مينامه موضوع اين ماده الزمآيين

 

تواند به پيشنهاد قاضي چنانچه رعايت مفاد حکم دادگاه از سوي محکوم حاكي از اصالح رفتار وي باشد دادگاه مي -80 ماده

 بار بقيه مدت مجازات را تا نصف آن تقليل دهد.كاجراي احکام براي ي

 

چنانچه محکوم از اجراي مفاد حکم يا دستورهاي دادگاه تخلف نمايد، به پيشنهاد قاضي اجراي احکام و رأي دادگاه  -81 ماده 

 گردد.راء ميشود و در صورت تکرار، مجازات حبس اجدوم به مجازات مورد حکم افزوده ميبراي بار نخست يك چهارم تا يك

 

كند. قاضي اجراي طورصريح قيد و به محکوم تفهيم ميدادگاه در متن حکم آثار تبعيت و تخلف از مفاد حکم را به -تبصره

 نمايد.احکام نيز در ضمن اجراء با رعايت مفاد حکم دادگاه و مقررات مربوط، نحوه نظارت و مراقبت بر محکوم را مشخص مي

 

هاي جايگزين حبس با مانعي مواجه گردد، مجازات مورد حکم يا بخش تمام يا بخشي از مجازات چنانچه اجراي -82 ماده

گردد. چنانچه مانع مذكور به واسطه رفتار عمدي محکوم و براي متوقف كردن مجازات نشده آن بعد از رفع مانع اجراء مياجراء

 شود.ايجاد گردد مجازات اصلي اجراء مي

 

اي است كه طي آن محکوم، به حکم دادگاه و تحت نظارت قاضي اجراي احکام به انجام يك يا چند دوره دوره مراقبت -83 ماده

 گردد:مورد از دستورهاي مندرج در تعويق مراقبتي به شرح ذيل محکوم مي

 

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

 ماهشش

ي آنها نود و يك روز تا شش ماه حبس است و جرائمي كه نوع و ميزان تعزير آنها در قوانين در جرائمي كه مجازات قانون -ب

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

 يك سال است، دو تا چهار سال در جرائم غيرعمدي كه مجازات قانوني آنها بيش از -ت

 

شود و خدمات عمومي رايگان، خدماتي است كه با رضايت محکوم براي مدت معين به شرح ذيل مورد حکم واقع مي -84 ماده

 گردد:تحت نظارت قاضي اجراي احکام اجراء مي

 

 ( تا دويست و هفتاد ساعت83جرائم موضوع بند)الف(ماده) -الف

 (دويست و هفتاد تا پانصد و چهل ساعت83اده)جرائم موضوع بند)ب(م -ب

 ( پانصد و چهل تا هزار و هشتاد ساعت83جرائم موضوع بند)پ(ماده) -پ

 ( هزار و هشتاد تا دو هزار و صد و شصت ساعت83جرائم موضوع بند)ت(ماده) -ت

 

اغل بيش از هشت ساعت در روز ساعات ارائه خدمت عمومي براي افراد شاغل بيش از چهار ساعت و براي افراد غيرش -1تبصره

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

حکم به ارائه خدمت عمومي مشروط به رعايت همه ضوابط و مقررات قانوني مربوط به آن خدمت از جمله شرايط كار  -2تبصره

 آور است.و ضوابط خاص كارهاي سخت و زيان هاي فني و بهداشتيزنان و نوجوانان، محافظت

نامه موضوع اين فصل حکم دهد. در هر حال در صورت تواند به بيش از يك خدمت عمومي مقرر در آييندادگاه نمي -3تبصره

 شود.عدم رضايت محکوم، به انجام خدمات عمومي، مجازات اصلي مورد حکم واقع مي

هاي خانوادگي و مانند آنها، نا به وضع جسماني و نياز به خدمات پزشکي يا معذوريتتواند بقاضي اجراي احکام مي -4تبصره

انجام خدمات عمومي را به طور موقت و حداكثر تا سه ماه در طول دوره، تعليق نمايد يا تبديل آن را به مجازات جايگزين ديگر 

 دهد. ادبه دادگاه صادركننده حکم پيشنه

 

شرح زير مورد حکم واقع عبارت است از يك هشتم تا يك چهارم درآمد روزانه محکوم كه به جزاي نقدي روزانه -85 ماده 

 گردد:شود و با نظارت اجراي احکام وصول ميمي

 

 ( تا يکصد و هشتاد روز83جرائم موضوع بند)الف( ماده) -الف

 ( يکصد و هشتاد تا سيصد و شصت روز83جرائم موضوع بند)ب( ماده) -ب

 ( سيصد و شصت تا هفتصد و بيست روز83ع بند)پ( ماده)جرائم موضو -پ

 ( هفتصد و بيست تا هزار و چهارصد و چهل روز83جرائم موضوع بند)ت( ماده) -ت

 محکوم موظف است در پايان هر ماه ظرف ده روز مجموع جزاي نقدي روزانه آن ماه را پرداخت نمايد. -تبصره
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 ميزان جزاي نقدي جايگزين حبس به شرح زير است: -86 ماده

 

 (ريال9.000.000( تا نه ميليون )83جرائم موضوع بند)الف( ماده) -الف

 (ريال18.000.000(ريال تا هجده ميليون)9.000.000( از نه ميليون)83جرائم موضوع بند)ب( ماده) -ب

 (ريال36.000.000(ريال تا سي و شش ميليون)18.000.000( از هجده ميليون)83جرائم موضوع بند)پ( ماده) -پ

 ( ريال72.000.000(ريال تا هفتاد و دو ميليون )36.000.000( از سي و شش ميليون)83جرائم موضوع بند)ت( ماده) -ت

 

تواند ضمن حکم به مجازات جايگزين حبس، با توجه به جرم ارتکابي و وضعيت محکوم، وي را به يك يا دادگاه مي -87 ماده

 هاي تبعي و يا تکميلي نيز محکوم نمايد. در اين صورت مدت مجازات مذكور نبايد بيش از دو سال شود.چند مورد از مجازات

 

  

 

 ي و تربيتي اطفال و نوجوانانها  و اقدامات تأميندهم ـ مجازات فصل

 
شوند و سن آنها در زمان ارتکاب، نه تا پانزده سال تمام شمسي درباره اطفال و نوجواناني كه مرتکب جرائم تعزيري مي -88 ماده

 كند:است حسب مورد، دادگاه يکي از تصميمات زير را اتخاذ مي

 

 خذ تعهد به تأديب و تربيت و مواظبت در حسن اخالق طفل يا نوجوانتسليم به والدين يا اولياء يا سرپرست قانوني با أ -الف

تواند حسب مورد از اشخاص مذكور در اين بند تعهد به انجام اموري از قبيل موارد ذيل هرگاه دادگاه مصلحت بداند مي -تبصره

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

 

 مددكار اجتماعي يا روانشناس و ديگر متخصصان و همکاري با آنان معرفي طفل يا نوجوان به -1

 آموزيفرستادن طفل يا نوجوان به يك مؤسسه آموزشي و فرهنگي به منظور تحصيل يا حرفه -2

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

 ا اشخاص به تشخيص دادگاهجلوگيري از معاشرت و ارتباط مضر طفل يا نوجوان ب -4

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

تسليم به اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگري كه دادگاه به مصلحت طفل يا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهاي مذكور  -ب

نوجوان و يا عدم دسترسي به آنها با رعايت  دربند)الف( در صورت عدم صالحيت والدين، اولياء يا سرپرست قانوني طفل يا

 (قانون مدني1173مقررات ماده)
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 تسليم طفل به اشخاص واجد صالحيت منوط به قبول آنان است. -تبصره

 

 نصيحت به وسيله قاضي دادگاه -پ

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

 ز سه ماه تا يك سال در مورد جرائم تعزيري درجه يك تا پنجنگهداري در كانون اصالح و تربيت ا -ث

 

تصميمات مذكور در بندهاي)ت( و)ث( فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده سال قابل اجراء است. اعمال  -1 تبصره

 اند، الزامي است.مقررات بند)ث( در مورد اطفال و نوجواناني كه جرائم موجب تعزير درجه يك تا پنج را مرتکب شده

هرگاه نابالغ مرتکب يکي از جرائم موجب حد يا قصاص گردد درصورتي كه از دوازده تا پانزده سال قمري داشته  - 2 تبصره

شود و در غيراين صورت يکي از اقدامات مقرر در بندهاي)الف( باشد به يکي از اقدامات مقرر در بندهاي)ت(ويا)ث( محکوم مي

 .گرددميمورد آنها اتخاذ  تا )پ( اين ماده در

تواند با توجه به تحقيقات در مورد تصميمات مورد اشاره در بندهاي)الف( و)ب( اين ماده، دادگاه اطفال و نوجوانان مي -3 تبصره

هاي مددكاران اجتماعي از وضع طفل يا نوجوان و رفتار او، هر چند بار كه مصلحت طفل يا به عمل آمده و همچنين گزارش

 ان اقتضاء كند در تصميم خود تجديدنظر نمايد.نوجو

 

شوند و سن آنها در زمان ارتکاب، بين پانزده تا هجده سال تمام شمسي درباره نوجواناني كه مرتکب جرم تعزيري مي -89 ماده

 شود:هاي زير اجراء مياست مجازات

 

 مي كه مجازات قانوني آنها تعزير درجه يك تا سه است.نگهداري در كانون اصالح و تربيت از دو تا پنج سال در مورد جرائ -الف

 نگهداري در كانون اصالح و تربيت از يك تا سه سال در مورد جرائمي كه مجازات قانوني آنها تعزير درجه چهار است. -ب

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

(ريال يا انجام يکصد و هشتاد تا هفتصد و بيست ساعت خدمات عمومي رايگان در مورد جرائمي كه 40.000.000ميليون)

 مجازات قانوني آنها تعزير درجه پنج است.

شتاد (ريال يا انجام شصت تا يکصد و ه10.000.000(ريال تا ده ميليون )1.000.000پرداخت جزاي نقدي از يك ميليون) -ت

 ساعت خدمات عمومي رايگان درمورد جرائمي كه مجازات قانوني آنها تعزير درجه شش است.

(ريال در مورد جرائمي كه مجازات قانوني آنها تعزير درجه هفت و هشت 1.000.000پرداخت جزاي نقدي تا يك ميليون ) -ث

 است.

 ساعات ارائه خدمات عمومي، بيش از چهار ساعت در روز نيست. -1 تبصره
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تواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتکابي، به جاي صدور حکم به مجازات نگهداري يا جزاي نقدي موضوع دادگاه مي -2 تبصره

يا به نگهداري در كانون اصالح و تربيت در  كندبندهاي)الف( تا)پ( اين ماده، به اقامت در منزل در ساعاتي كه دادگاه معين مي

 سه ماه تا پنج سال حکم دهد. رايدو روز آخر هفته حسب مورد ب

 

هاي رسيده از وضع طفل يا نوجوان و رفتار او در كانون اصالح و تربيت يك بار در تواند با توجه به گزارشدادگاه مي -90 ماده

يك سوم تقليل دهد يا نگهداري را به تسليم طفل يا نوجوان به ولي يا سرپرست  رأي خود تجديدنظر كند و مدت نگهداري را تا

پنجم از مدت شود كه طفل يا نوجوان حداقل يكدادگاه مبني بر تجديدنظر درصورتي اتخاذ مي مقانوني او تبديل نمايد. تصمي

طعي است. اين امر مانع استفاده از آزادي مشروط نگهداري در كانون اصالح و تربيت را گذرانده باشد. رأي دادگاه در اين مورد ق

 و ساير تخفيفات قانوني با تحقق شرايط آنها نيست.

 

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

بيني شده هاي پيش، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتنکنند و يا در رشد و كمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد

 شوند.در اين فصل محکوم مي

 

تواند نظر پزشکي قانوني را استعالم يا از هر طريق ديگر كه مقتضي بداند، دادگاه براي تشخيص رشد و كمال عقل مي -تبصره

 استفاده كند.

 

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

 كند.به پرداخت ديه و خسارت حکم مي

 

ها را تا نصف حداقل تقليل دهد و اقدامات تأميني و تربيتي تواند درصورت احراز جهات تخفيف، مجازاتدادگاه مي -93 ماده

 د.اطفال و نوجوانان را به اقدام ديگري تبديل نماي

 

تواند در مورد تمام جرائم تعزيري ارتکابي توسط نوجوانان، صدور حکم را به تعويق اندازد يا اجراي مجازات دادگاه مي -94 ماده

 را معلق كند.

 
 هاي كيفري اطفال و نوجوانان فاقد آثار كيفري است.محکوميت -95 ماده
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 يازدهم ـ سقوط مجازات فصل

 

 اول ـ عفو مبحث

 

 عفو يا تخفيف مجازات محکومان، در حدود موازين اسالمي پس از پيشنهاد رئيس قوه قضائيه با مقام رهبري است. -96 ماده

 

كند. در صورت شود، تعقيب و دادرسي را موقوف ميعفو عمومي كه به موجب قانون در جرائم موجب تعزير اعطاء مي -97 ماده

 شود.و آثار محکوميت نيز زائل مي صدور حکم محکوميت، اجراي مجازات موقوف

 

 ديده ندارد.كند لکن تأثيري در پرداخت ديه و جبران خسارت زيانعفو، همه آثار محکوميت را منتفي مي -98 ماده

 

 دوم ـ نسخ قانون مبحث 

 

( اين قانون 10ماده) كند. آثار نسخ قوانين كيفري به شرح مندرج درنسخ قانون، تعقيب و اجراي مجازات را موقوف مي -99 ماده

 است.

 

 سوم ـ گذشت شاكي مبحث 

 

در جرائم تعزيري قابل گذشت، گذشت شاكي يا مدعي خصوصي حسب مورد موجب موقوفي تعقيب يا موقوفي  -100 ماده

 اجراي مجازات است.

 

باشند كه شروع و ادامه تعقيب و رسيدگي و اجراي مجازات، منوط به شکايت شاكي جرائم قابل گذشت، جرائمي مي -1 تبصره

 و عدم گذشت وي است.

باشند كه شکايت شاكي و گذشت وي در شروع به تعقيب و رسيدگي و ادامه آنها جرائم غير قابل گذشت، جرائمي مي -2 تبصره

 و اجراي مجازات تأثيري ندارد.

هاي قصاص نفس و عضو، حدقذف و حدسرقت همان است كه در مقررات راجع به گذشت، شاكي در مورد مجازات -3 تبصره

اين قانون ذكر شده است. گذشت شاكي در ساير حدود تأثيري در سقوط و تخفيف مجازات « اصقص»و سوم« حدود»كتاب دوم

 ندارد.
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 هيعلمعلق  ايكه آن شرط  شودياثر داده م بيترت يمنجّز باشد و به گذشت مشروط و معلق درصورت ديگذشت با -101 ماده

 .ستيعدول از گذشت، مسموع ن نيباشد. همچن افتهيتحقق 

 
گذشت منوط مجازات در جرائم قابل ياجرا يول ست،يو صدور حکم ن يدگيرس ب،يمعلق مانع تعق ايگذشت مشروط  -1 بصرهت

 .شوديمناسب آزاد م نيبا قرار تأم هيعلصورت، محکوم  نياست. در ا هيعلمعلق   ايبه عدم تحقق شرط 

 دادستان است. دييمنوط به تأ ،ياتفاق ميگذشت ق ريتأث -2تبصره

 

شود ولي موقوفي تعقيب، هرگاه متضررين از جرم، متعدد باشند تعقيب جزائي با شکايت هر يك از آنان شروع مي -102 ماده

 اند.رسيدگي و اجراي مجازات موكول به گذشت تمام كساني است كه شکايت كرده

 

حسب مورد تعقيب، رسيدگي يا حق گذشت، به وراث قانوني متضرر از جرم، منتقل و در صورت گذشت همگي وراث  -تبصره

 گردد.اجراي مجازات موقوف مي

 

شود مگر اينکه از چنانچه قابل گذشت بودن جرمي در قانون تصريح نشده باشد، غيرقابل گذشت محسوب مي -103 ماده

 الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد.حق

 

ذف اين قانون و جرائمي كه به موجب قوانين خاص عالوه بر جرائم تعزيري مندرج در كتاب ديات و فصل حدق -104 ماده

(، 669(، )668(، )648(، )642(، )633(، )632(، )622(، )608(، )596باشند، جرائم مندرج در قسمت أخير مواد)گذشت ميقابل

( از كتاب 700( و )699(، )698(، )697(، )694(، )692(، )690) ،(685(، )684(، )682(، )679(، )677(، )676)

 شوند.نيز قابل گذشت محسوب مي« تعزيرات»نجمپ

 

 چهارم ـ مرور زمان مبحث

 

كند كه از تاريخ وقوع جرم تا انقضاي مواعد زير مرور زمان، در صورتي تعقيب جرائم موجب تعزير را موقوف مي -105 ماده

 نشده يا از تاريخ آخرين اقدام تعقيبي يا تحقيقي تا انقضاي اين مواعد به صدور حکم قطعي منتهي نگرديده باشد:تعقيب

 

 سالي پانزدهجرائم تعزيري درجه يك تا سه با انقضا -الف

 سالجرائم تعزيري درجه چهار با انقضاي ده -ب

 سالجرائم تعزيري درجه پنج با انقضاي هفت -پ
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 سالجرائم تعزيري درجه شش با انقضاي پنج -ت

 سال.جرائم تعزيري درجه هفت و هشت با انقضاي سه -ث

 

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

 دهند.استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقيقات يا معاينه محلي و نيابت قضائي انجام مي

 

در مورد صدور قرار اناطه، مرور زمان تعقيب از تاريخ قطعيت رأي مرجعي كه رسيدگي كيفري منوط به صدور آن  -2 تبصره

 شود.مياست، شروع 

 

گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت يك سال از تاريخ اطالع از وقوع جرم، شکايت نکند، در جرائم تعزيري قابل -106 ماده

شود مگر اينکه تحت سلطه متهم بوده يا به دليلي خارج از اختيار، قادر به شکايت نباشد كه حق شکايت كيفري او ساقط مي

شود. هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضاي مدت مذكور فوت كند و محاسبه مي انعدر اين صورت مهلت مزبور از تاريخ رفع م

 نظر وي از طرح شکايت نباشد هر يك از ورثه وي در مهلت شش ماه از تاريخ وفات حق شکايت دارد.دليلي بر صرف

 

شود كه جرم موضوع ميغير از مواردي كه شاكي تحت سلطه متهم بوده، درصورتي به شکايت وي يا ورثه او رسيدگي  -تبصره

 ( اين قانون مشمول مرور زمان نشده باشد.105شکايت طبق ماده )

 

 كند و مدت آن از تاريخ قطعيت حکم به قرار زير است:مرور زمان، اجراي احکام قطعي تعزيري را موقوف مي -107 ماده

 

 سالجرائم تعزيري درجه يك تا سه با انقضاي بيست -الف

 سالدرجه چهار با انقضاي پانزدهجرائم تعزيري  -ب

 سالجرائم تعزيري درجه پنج با انقضاي ده -پ

 سالجرائم تعزيري درجه شش با انقضاي هفت -ت

 سالجرائم تعزيري درجه هفت و هشت با انقضاي پنج -ث

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

 شود.رفع مانع محاسبه مي

هاي قانوني، مرور زمان اجراي احکام دادگاههاي خارج از كشور درباره اتباع ايراني در حدود مقررات و موافقتنامه -2 تبصره

 مشمول مقررات اين ماده است.
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خ شروع مرور زمان، تاريخ قطع اجراي مجازات است و هرگاه اجراي مجازات، شروع ولي به هر علت قطع شود، تاري -108 ماده

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

 شود.مرور زمان اعمال نمي ورتعمدي محکوم قطع شده باشد كه در اين ص

 

 شوند:مان تعقيب، صدور حکم و اجراي مجازات نميجرائم ذيل مشمول مرور ز -109 ماده

 

 جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور -الف

 ( اين قانون با رعايت مبلغ مقرر در آن ماده36جرائم اقتصادي شامل كالهبرداري و جرائم موضوع تبصره ماده) -ب

 جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر -پ

 

هاي قطعي متعدد صادر شود، شروع به اجراي هر هرگاه در مورد يك شخص به موجب حکم يا احکامي محکوميت -110 ماده

 ها، قاطع مرور زمان است.ها، نسبت به ديگر محکوميتيك از محکوميت

 

ي مشروط، مبدأ مرور در موارد تعليق اجراي مجازات يا اعطاي آزادي مشروط در صورت لغو قرار تعليق يا حکم آزاد -111 ماده

 زمان، تاريخ لغو قرار يا حکم است.

 

شود قطع مرور زمان، مطلق است و نسبت به كليه شركا و معاونان اعم از آنکه تعقيب شده يا نشده باشند، اعمال مي -112 ماده

از شركا يا معاونان جرم هر چند تعقيب فقط درباره يکي از آنها شروع شده باشد. همچنين شروع به اجراي حکم در مورد برخي 

 است. کومانقاطع مرور زمان نسبت به ديگر مح

 
موقوف شدن تعقيب، صدور حکم يا اجراي مجازات، مانع از استيفاي حقوق مدعي خصوصي نيست و متضرر از جرم  -113 ماده

 تواند دعواي خصوصي را در مرجع صالح اقامه نمايد.مي

 

 پنجم ـ توبه مجرم مبحث

 

جرائم موجب حد به استثناي قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه كند و ندامت و اصالح او براي  در -114 ماده

گردد. همچنين اگر جرائم فوق غير از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب قاضي محرز شود، حد از او ساقط مي

 عفو مجرم را توسط رئيس قوه قضائيه از مقام رهبري درخواست نمايد. تواندحتي پس از اثبات جرم، دادگاه مي
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 توبه محارب قبل از دستگيري يا تسلط بر او موجب سقوط حد است. -1 تبصره

ديده انجام گيرد، مرتکب درصورت توبه و سقوط مجازات به در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اكراه و يا با اغفال بزه -2 تبصره

 شود.رح مندرج در اين ماده به حبس يا شالق تعزيري درجه شش يا هر دو آنها محکوم ميش

 

در جرائم تعزيري درجه شش، هفت و هشت چنانچه مرتکب توبه نمايد و ندامت و اصالح او براي قاضي محرز شود،  -115 ماده

 راجع به تخفيف مجازات را اعمال نمايد.تواند مقررات شود. در ساير جرائم موجب تعزير دادگاه ميمجازات ساقط مي

 

 گردد.شود، جاري نميمقررات راجع به توبه درباره كساني كه مقررات تکرار جرائم تعزيري در مورد آنها اعمال مي -1 تبصره

(، 45(، )40(، )39(، )28( و مواد)8( و بندهاي)الف(و)ب( ماده)7اطالق مقررات اين ماده و همچنين بند)ب( ماده) -2 تبصره

 شود.( اين قانون شامل تعزيرات منصوص شرعي نمي105( و )93(، )92(، )46)

 

 گردد.ديه، قصاص، حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمي -116 ماده 

 

گردد، توبه، اصالح و ندامت وي بايد احراز گردد و ي كه توبه مرتکب، موجب سقوط يا تخفيف مجازات ميدر موارد -117 ماده 

شود. چنانچه پس از اعمال مقررات راجع به توبه، ثابت شود كه مرتکب تظاهر به توبه كرده است به ادعاي مرتکب اكتفاء نمي

گردد. در اين مورد چنانچه مجازات از نوع تعزير باشد اجراء مي سقوط مجازات و تخفيفات درنظر گرفته شده ملغي و مجازات

 شود.مرتکب به حداكثر مجازات تعزيري محکوم مي

 

 تواند تا قبل از قطعيت حکم، ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقيب يا رسيدگي ارائه نمايد.متهم مي -118 ماده

 

 تواند به مرجع تجديدنظر اعتراض كند.وط يا تخفيف مجازات باشد، ميچنانچه دادستان مخالف سق -119 ماده

 

 ششم ـ اعمال قاعده درأ مبحث

 

هرگاه وقوع جرم يا برخي از شرايط آن و يا هريك از شرايط مسؤوليت كيفري مورد شبهه يا ترديد قرار گيرد و  -120 ماده

 شود.ت نميمورد جرم يا شرط مذكور ثابدليلي بر نفي آن يافت نشود حسب

 

االرض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه يا ترديد و بدون نياز در جرائم موجب حد به استثناي محاربه، افساد في -121 ماده

 شود.به تحصيل دليل، حسب مورد جرم يا شرط مذكور ثابت نمي
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 سوم ـ جرائم بخش

 

 اول ـ شروع به جرم فصل

 

واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق كرده و شروع به اجراي آن نمايد، لکن به هر كس قصد ارتکاب جرمي -122 ماده

 شود:شرح زير مجازات ميبماند، به

 

در جرائمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات، حبس دائم يا حبس تعزيري درجه يك تا سه است به حبس تعزيري درجه  -الف

 چهار

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

در جرائمي كه مجازات قانوني آنها شالق حدي يا حبس تعزيري درجه پنج است به حبس تعزيري يا شالق يا جزاي نقدي  - پ

 درجه شش

 
اطالع بوده وقوع ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادي كه مرتکب از آنها بيهرگاه رفتار ارتکابي، ارتباط مستقيم با  -تبصره

 شده در حکم شروع به جرم است.جرم غيرممکن باشد، اقدام انجام

 

مجرد قصد ارتکاب جرم و يا عمليات و اقداماتي كه فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقيم با وقوع جرم ندارد،  -123 ماده 

 باشد.و از اين حيث قابل مجازات نمي شروع به جرم نيست

 

شود لکن هرگاه كسي شروع به جرمي نمايد و به اراده خود آن را ترك كند به اتهام شروع به آن جرم، تعقيب نمي -124 ماده 

 شود.است جرم باشد به مجازات آن محکوم مياگر همان مقدار رفتاري كه مرتکب شده

 

 دوم ـ شركت در جرم فصل 

 

هر كس با شخص يا اشخاص ديگر در عمليات اجرائي جرمي مشاركت كند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد  -125 ماده

خواه رفتار هر يك به تنهايي براي وقوع جرم كافي باشد خواه نباشد و خواه اثر كار آنان مساوي باشد خواه متفاوت، شريك در 

جرم است. در مورد جرائم غيرعمدي نيز چنانچه جرم، مستند به تقصير آن  تقلجرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مس

 شوند و مجازات هر يك از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است.دو يا چند نفر باشد مقصران، شريك در جرم محسوب مي
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هاي دوم، سوم و چهارم اين قانون اعمال مجازات حدود، قصاص و ديات در مورد شركت در جنايت با رعايت مواد كتاب -تبصره

 گيرد.انجام مي

 

 سوم ـ معاونت در جرم فصل

 

 شوند:اشخاص زير معاون جرم محسوب مي -126 ماده

استفاده از قدرت، هركس، ديگري را ترغيب، تهديد، تطميع، يا تحريك به ارتکاب جرم كند يا با دسيسه يا فريب يا سوء -الف

 موجب وقوع جرم گردد.

 وسايل ارتکاب جرم را بسازد يا تهيه كند يا طريق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد. هركس -ب

 هركس وقوع جرم را تسهيل كند. -پ

براي تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم يا اقتران زماني بين رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه  -تبصره

تر قصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفيففاعل اصلي جرم، جرمي شديدتر از آنچه م

 شود.محکوم مي

 

 باشد، مجازات وي به شرح زير است:در صورتي كه در شرع يا قانون، مجازات ديگري براي معاون تعيين نشده -127 ماده

 

 س تعزيري درجه دو يا سهدر جرائمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات يا حبس دائم است، حب -الف

 در سرقت حدي و قطع عمدي عضو، حبس تعزيري درجه پنج يا شش -ب

 در جرائمي كه مجازات قانوني آنها شالق حدي است سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شالق تعزيري درجه شش -پ

 تر از مجازات جرم ارتکابيدر جرائم موجب تعزير يك تا دو درجه پايين -ت

مورد بند)ت( اين ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانوني جرم ارتکابي است مگر در مورد مصادره اموال، انفصال  در -1 تبصره

 دائم و انتشار حکم محکوميت كه مجازات معاون به ترتيب جزاي نقدي درجه چهار، شش و هفت است.

 

ت معاون بر اساس ميزان تعزير فاعل اصلي جرم، در صورتي كه به هر علت قصاص نفس يا عضو اجراء نشود، مجازا -2 تبصره

 شود.مطابق بند)ت( اين ماده اعمال مي

 

عنوان وسيله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده نمايد به حداكثر مجازات قانوني همان جرم هركس از فرد نابالغ به -128 ماده

ت كند به حداكثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم گردد. همچنين هركس در رفتار مجرمانه فرد نابالغي معاونمحکوم مي

 شود.مي
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 بيتعق اينباشد  بيمانند صغر و جنون، قابل تعق ياز جهات شخص يهرگاه در ارتکاب رفتار مجرمانه، مرتکب به جهت -129 ماده

 و مجازات معاون جرم ندارد. بيدر تعق يريجهات،  موقوف گردد تأث نياز ا يمجازات او به جهت ياجرا اي

 

 چهارم ـ سردستگي گروه مجرمانه سازمان يافته فصل

 

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

د يا قصاص يا ديه باشد كه در اين گردد مگر آنکه جرم ارتکابي موجب حراستاي اهداف همان گروه مرتکب شوند، محکوم مي

االرض زماني كه عنوان محارب يا مفسد شود. در محاربه و افساد فيمي مصورت به حداكثر مجازات معاونت در آن جرم محکو

 گردد.االرض محکوم مياالرض بر سردسته گروه مجرمانه صدق كند حسب مورد به مجازات محارب يا مفسد فيفي

 

شود يا انه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر يا بيشتر كه براي ارتکاب جرم تشکيل ميگروه مجرم -1تبصره

 گردد.پس از تشکيل، هدف آن براي ارتکاب جرم منحرف مي

 سردستگي عبارت از تشکيل يا طراحي يا سازماندهي يا اداره گروه مجرمانه است. -2تبصره

 

 پنجم ـ تعدد جرم فصل 

 

در جرائم موجب تعزير هرگاه رفتار واحد، داراي عناوين مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم  -131 ماده

 شود.مي

 

در جرائم موجب حد، تعدد جرم، موجب تعدد مجازات است مگر در مواردي كه جرائم ارتکابي و نيز مجازات آنها  -132 ماده

 يکسان باشد.

 

 شود.عدام و حبس يا اعدام و تبعيد محکوم گردد، تنها اعدام اجراء ميچنانچه مرتکب به ا -1 تبصره

شود؛ مانند تفخيذ در چنانچه دو يا چند جرم حدي در راستاي هم و در يك واقعه باشند، فقط مجازات اشد اجراء مي -2 تبصره

 شود.هنگام لواط كه تنها مجازات لواط اجراء مي

يکديگر مرتکب زنا شوند، چنانچه مجازات اعدام و جلد يا رجم و جلد ثابت باشد، تنها اعدام اگر مرد و زني چند بار با  -3 تبصره

 شود.يا رجم حسب مورد اجراء مي

 گردد.چنانچه قذف، نسبت به دو يا چند نفر باشد، دو يا چند مجازات اجراء مي -4 تبصره

 



  

34 
 

 قانون مجازات اسالمی

  

 

 
 
 
 

شود. لکن چنانچه مجازات حدي، موضوع قصاص را از بين ها جمع ميدر تعدد جرائم موجب حد و قصاص، مجازات -133 ماده

ببرد يا موجب تأخير در اجراي قصاص گردد، اجراي قصاص، مقدم است و در صورت عدم مطالبه فوري اجراي قصاص يا گذشت 

 شود.يا تبديل به ديه، مجازات حدي اجراء مي

 

در جرائم موجب تعزير هرگاه جرائم ارتکابي بيش از سه جرم نباشد دادگاه براي هر يك از آن جرائم حداكثر مجازات  -134 ماده

كند و هرگاه جرائم ارتکابي بيش از سه جرم باشد، مجازات هر يك را بيش از حداكثر مجازات مقرر قانوني مقرر را حکم مي

نمايد. در هر يك از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء آن تجاوز نکند، تعيين مينصف  همشروط به اينکه از حداكثر به اضاف

 گردد.است و اگر مجازات اشد به يکي از علل قانوني تقليل يابد يا تبديل يا غيرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدي اجراء مي

 
چهارم و اگر جرائم ارتکابي ابي بيش از سه جرم نباشد تا يكهر مورد كه مجازات فاقد حداقل و حداكثر باشد، اگر جرائم ارتک در

 گردد.بيش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانوني به اصل آن اضافه مي

 

 شود.كه از رفتار مجرمانه واحد، نتايج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل ميدر صورتي -1 تبصره

شود رائم ارتکابي در قانون عنوان مجرمانه خاصي داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نميدر صورتي كه مجموع ج -2 تبصره

 گردد.و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم مي

تواند مجازات مرتکب را تا ميانگين حداقل و حداكثر و در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفيف، دادگاه مي -3 تبصره

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

ها با هم و نيز با شود. اين مجازاتهاي هفت و هشت اجراء نميمقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزيري درجه -4 تبصره

 گردد.هاي تعزيري درجه يك تا شش جمع ميمجازات

 

ها جمع و ابتداء حد يا قصاص اجرا صاص و تعزير مجازاتدر تعدد جرائم موجب حد و تعزير و نيز جرائم موجب ق -135 ماده 

الناس يا تعزير معين شرعي باشد و موجب تأخير اجراي حد نيز نشود كه شود مگر حد يا قصاص، سالب حيات و تعزير، حقمي

 گردد.در اين صورت ابتداء تعزير اجراء مي

مانند زنا و روابط نامشروع  اي يرحديو سرقت غ يرقت حدباشد مانند س يرياز جنس جرم تعز يكه جرم حد يدرصورت -تبصره

مگر در حد قذف كه اگر قذف  گردد،يساقط م يريو مجازات تعز شوديمحکوم م يكمتر از زنا، مرتکب فقط به مجازات حد

 .شوديباشد، مرتکب به هر دو مجازات محکوم م يگريو دشنام به د ينسبت به شخص
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 ششم ـ تکرار جرم فصل

 

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

 چهارم اعدام است.

 

هاي تعزيري از درجه يك تا شش محکوم شود و از تاريخ قطعيت هر كس به موجب حکم قطعي به يکي از مجازات -137 ماده

صول اعاده حيثيت يا شمول مرور زمان اجراي مجازات، مرتکب جرم تعزيري درجه يك تا شش ديگري گردد، به حکم تا ح

 شود.حداكثر مجازات تا يك و نيم برابر آن محکوم مي

 

 شود.مقررات مربوط به تکرار جرم در جرائم سياسي و مطبوعاتي و جرائم اطفال اعمال نمي -138 ماده

 

 شود:رائم تعزيري در صورت وجود جهات تخفيف به شرح زير عمل ميدر تکرار ج -139 ماده

 

تواند مجازات مرتکب را تا ميانگين حداقل و حداكثر چنانچه مجازات قانوني داراي حداقل و حداكثر باشد، دادگاه مي -الف

 مجازات تقليل دهد.

 رتکب را تا نصف مجازات مقرر تقليل دهد.تواند مجازات مچنانچه مجازات، ثابت يا فاقد حداقل باشد، دادگاه مي -ب

 
چنانچه مرتکب داراي سه فقره محکوميت قطعي مشمول مقررات تکرار جرم يا بيشتر از آن باشد، مقررات تخفيف اعمال  -تبصره

 شود.نمي

 

 چهارم ـ شرايط و موانع مسؤوليت كيفري بخش

 

 اول ـ شرايط مسؤوليت كيفري فصل

 

ر حدود، قصاص و تعزيرات تنها زماني محقق است كه فرد حين ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار مسؤوليت كيفري د -140 ماده

 آمده است.« قصاص»باشد به جز در مورد اكراه بر قتل كه حکم آن در كتاب سوم

 مسؤوليت كيفري، شخصي است. -141 ماده
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مسؤوليت كيفري به علت رفتار ديگري تنها در صورتي ثابت است كه شخص به طور قانوني مسؤول اعمال ديگري  -142 ماده

 باشد يا در رابطه با نتيجه رفتار ارتکابي ديگري، مرتکب تقصير شود.

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

است كه نماينده قانوني شخص حقوقي به نام يا در راستاي منافع آن مرتکب جرمي شود. مسؤوليت كيفري اشخاص حقوقي 

 مانع مسؤوليت اشخاص حقيقي مرتکب جرم نيست.

 

گردد. در تحقق جرائم عمدي عالوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، بايد قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز  -144 ماده

 درجرائمي كه وقوع آنها براساس قانون منوط به تحقق نتيجه است، قصد نتيجه يا علم به وقوع آن نيز بايد محرز شود.

 
عمدي وخطاي محض تحقق جرائم غير عمدي، منوط به احراز تقصير مرتکب است. در جنايات غيرعمدي اعم از شبه -145 ماده

 شود.مقررات كتاب قصاص و ديات اعمال مي

 

مباالتي است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعايت نظامات دولتي و مانند آنها، احتياطي و بيتقصير اعم از بي -تبصره

 شود.مباالتي محسوب مياحتياطي يا بيحسب مورد، از مصاديق بي

 

  

 دوم ـ موانع مسؤوليت كيفري فصل

 
 افراد نابالغ مسؤوليت كيفري ندارند. -146 ماده

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

 

 شود.در مورد افراد نابالغ، براساس مقررات اين قانون، اقدامات تأميني و تربيتي اعمال مي -148 ماده

 

نحوي كه فاقد اراده يا قوه تمييز باشد مجنون محسوب هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختالل رواني بوده به -149 ماده

 شود و مسؤوليت كيفري ندارد.مي
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هرگاه مرتکب جرم در حين ارتکاب، مجنون باشد يا در جرائم موجب تعزير پس از وقوع جرم مبتال به جنون شود  -150 ماده

چنانچه جنون و حالت خطرناك مجنون با جلب نظر متخصص، ثابت و آزاد بودن وي مخل نظم و امنيت عمومي باشد به دستور 

 شود.مي يهداردادستان تا رفع حالت خطرناك در محل مناسب نگ

 
توانند در دادگاه به اين دستور اعتراض كنند كه در اين صورت، دادگاه با حضور نگهداري شده يا خويشاوندان او مي شخص

كند و با تشخيص رفع حالت خطرناك در مورد خاتمه معترض، موضوع را با جلب نظر كارشناس در جلسه اداري رسيدگي مي

كند. اين حکم قطعي است ولي شخص نگهداري شده دادستان، حکم صادر مي رتأييد دستو اقدام تأميني و در غيراين صورت در

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

 

ب پيشنهاد هاي رواني، مرتکب، درمان شده باشد برحسامر مانع از آن نيست كه هرگاه بنا به تشخيص متخصص بيماري اين

 مدير محل نگهداري او دادستان دستور خاتمه اقدام تأميني را صادر كند.

 

شود. در صورت هرگاه مرتکب يکي از جرائم موجب حد پس از صدور حکم قطعي دچار جنون شود حد ساقط نمي -1تبصره

ه تا زمان افاقه به تأخير عارض شدن جنون قبل از صدور حکم قطعي در حدودي كه جنبه حق اللهي دارد تعقيب و محاكم

قصاص و ديه و همچنين ضرر و زيان ناشي از جرم، جنون مانع  مانندهايي كه جنبه حق الناسي دارد افتد. نسبت به مجازاتمي

 از تعقيب و رسيدگي نيست.

ماده تدارك ببيند.  قوه قضائيه موظف است مراكز اقدام تأميني را در هر حوزه قضائي براي نگهداري افراد موضوع اين -2تبصره

 شود.تا زمان شروع به كار اين اماكن، قسمتي از مراكز روان درماني بهزيستي يا بيمارستاني موجود به اين افراد اختصاص داده مي

 

گردد. شود مجازات نميهرگاه كسي بر اثر اكراه غيرقابل تحمل مرتکب رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب مي -151 ماده

شود. در جرائم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط كننده به مجازات فاعل جرم محکوم ميم موجب تعزير، اكراهدر جرائ

 شود.رفتار مي

 

منظور سوزي، سيل، طوفان، زلزله يا بيماري بهالوقوع از قبيل آتشهركس هنگام بروز خطر شديد فعلي يا قريب -152 ماده

شود قابل مجازات نيست مشروط بر کب رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب ميحفظ نفس يا مال خود يا ديگري مرت

 اينکه خطر را عمداً ايجاد نکند و رفتار ارتکابي با خطر موجود متناسب و براي دفع آن ضرورت داشته باشد.

 

اين ماده از ايفاي وظايف  توانند با تمسك بهباشند نميكساني كه حسب وظيفه يا قانون مکلف به مقابله با خطر مي -تبصره

 قانوني خود امتناع نمايند.
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شود مجازات هركس در حال خواب، بيهوشي و مانند آنها، مرتکب رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب مي -153 ماده

يا خود را بيهوش شود، عمداً بخوابد و گردد مگر اينکه شخص با علم به اينکه در حال خواب يا بيهوشي مرتکب جرم مينمي

 كند.

 

گردان و نظاير آنها، مانع مجازات نيست ارادگي حاصل از مصرف اختياري مسکرات، مواد مخدر و روانمستي و بي -154 ماده

االختيار بوده است. لکن چنانچه ثابت شود مصرف اين مواد طور كلي مسلوبمگر اينکه ثابت شود مرتکب حين ارتکاب جرم به

 شود.آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود، به مجازات هر دو جرم محکوم مي قب جرم يا با علم به تحقمنظور ارتکابه

 

جهل به حکم، مانع از مجازات مرتکب نيست مگر اينکه تحصيل علم عادتاً براي وي ممکن نباشد يا جهل به حکم  -155 ماده

 شرعاً عذر محسوب شود.

 

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

 

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

شود، درصورت اجتماع شرايط الوقوع با رعايت مراحل دفاع مرتکب رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب ميفعلي يا قريب

 شود:نمي زير مجازات

 

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

 دفاع مستند به قرائن معقول يا خوف عقاليي باشد. -ب

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

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

 

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

باشد كه امکان كننده باشد يا ناتوان از دفاع بوده يا تقاضاي كمك نمايد يا در وضعيتي مسؤوليت دفاع از وي برعهده دفاع

 استمداد نداشته باشد.

 هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولي رعايت شرايط آن محرز نباشد اثبات عدم رعايت شرايط دفاع برعهده مهاجم است. -2 تبصره

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

 شود.مي
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مقاومت در برابر قواي انتظامي و ديگر ضابطان دادگستري در مواقعي كه مشغول انجام وظيفه خود باشند، دفاع  -157 ماده

اي مزبور از حدود وظيفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد كه شود لکن هرگاه قومحسوب نمي

 يا مال گردد، دفاع جايز است. موسعمليات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض يا نا

 
قابل مجازات شود، در موارد زير عالوه بر موارد مذكور در مواد قبل، ارتکاب رفتاري كه طبق قانون جرم محسوب مي -158 ماده

 نيست:

 

 در صورتي كه ارتکاب رفتار به حکم يا اجازه قانون باشد. -الف

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

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

شود، مشروط بر ني و سرپرستان صغار و مجانين كه به منظور تأديب يا حفاظت آنها انجام مياقدامات والدين و اولياي قانو -ت

 اينکه اقدامات مذكور در حد متعارف و حدود شرعي تأديب و محافظت باشد.

ت عمليات ورزشي و حوادث ناشي از آن، مشروط بر اينکه سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و اين مقررا -ث

 هم مغاير موازين شرعي نباشد.

هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع كه با رضايت شخص يا اولياء يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني وي و رعايت موازين  -ج

 شود. در موارد فوري أخذ رضايت ضروري نيست.فني و علمي و نظامات دولتي انجام مي

 

مقامات رسمي، جرمي واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم هرگاه به امر غيرقانوني يکي از  -159 ماده

شود علت اشتباه قابل قبول و به تصور اينکه قانوني است، اجراء كرده باشد، مجازات نميشوند لکن مأموري كه امر آمر را بهمي

 است. بوطهو در ديه و ضمان تابع مقررات مر

 

 كيفري پنجم ـ ادله اثبات در امور بخش

 

 اول ـ مواد عمومي فصل

 

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

 
احکام و شرايط قسامه كه براي اثبات يا نفي قصاص و ديه معتبر است، مطابق مقررات مذكور در كتاب قصاص و ديات  -تبصره

 باشد.مياين قانون 
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شود، قاضي به در مواردي كه دعواي كيفري با ادله شرعي از قبيل اقرار و شهادت كه موضوعيت دارد، اثبات مي -161 ماده

 كند مگر اينکه علم به خالف آن داشته باشد.استناد آنها رأي صادر مي

 

تواند به عنوان اماره قضائي مورد استناد ي الزم باشد، مياي كه موضوعيت دارد فاقد شرايط شرعي و قانونهر گاه ادله -162 ماده

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

 

جرم باطل گردد، مانند آنکه در دادگاه مشخص شود كه مجرم، شخص كنندهاثبات ليحکم، دل ياگر پس از اجرا -163 ماده

شده باشد،  يخسارت مال اي يجان ،يبدن بيحکم، دچار آس يجرم رخ نداده است و متهم به علت اجرا نکهيا ايبوده  يگريد

 ايشاهد حسب مورد به قصاص  اي يآنان است، اعم از اداكننده سوگند، شاك بهمستند خسارت مذكور،  اي بيآس راديكه ا يكسان

 .شونديوم ممحک يمقرر در قانون و جبران خسارت مال ريتعز اي هيپرداخت د

 

  

 

 دوم ـ اقرار فصل

 

 اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است. -164 ماده

 

 شود.عليه اقرار محسوب نمياظهارات وكيل عليه موكل و ولي و قيم عليه مولي -165 ماده

 

 اقرار به ارتکاب جرم قابل توكيل نيست. -تبصره

 

شود و در هر صورت بايد روشن اقرار بايد با لفظ يا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبيل اشاره نيز واقع مي -166 ماده

 و بدون ابهام باشد.

 

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

 

 اقرار در صورتي نافذ است كه اقراركننده در حين اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد. -168 ماده
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اقراري كه تحت اكراه، اجبار، شکنجه و يا اذيت و آزار روحي يا جسمي أخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه  -169 ماده

 مکلف است از متهم تحقيق مجدد نمايد.

 

اقرار شخص سفيه كه حکم حجر او صادر شده است و شخص ورشکسته، نسبت به امور كيفري نافذ است، اما نسبت  -170 ماده

 به ضمان مالي ناشي از جرم معتبر نيست.

 

رسد، مگر اينکه با بررسي قاضي هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم كند، اقرار وي معتبر است و نوبت به ادله ديگر نمي -171 ماده

دهد و قرائن كننده قرائن و امارات برخالف مفاد اقرار باشد كه دراين صورت دادگاه، تحقيق و بررسي الزم را انجام مييدگيرس

 كند.در رأي ذكر مي او امارات مخالف اقرار ر

 

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

 

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

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

 
 بار اقرار كافي است.براي اثبات جنبه غير كيفري كليه جرائم، يك -1 تبصره

 تواند در يك يا چند جلسه انجام شود.در مواردي كه تعدد اقرار شرط است، اقرار مي - 2 تبصره

 

كه مجازات آن موجب رجم يا حد قتل است جز در اقرار به جرميانکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نيست به -173 ماده

كه در اين صورت در هر مرحله، ولو در حين اجراء، مجازات مزبور ساقط و به جاي آن در زنا و لواط صد ضربه شالق و در غير 

 .رددگآنها حبس تعزيري درجه پنج ثابت مي

 

 سوم ـ شهادت فصل 

 

شهادت عبارت از اخبار شخصي غير از طرفين دعوي به وقوع يا عدم وقوع جرم توسط متهم يا هر امر ديگري نزد  -174 ماده

 مقام قضائي است.

 
 شهادت شرعي آن است كه شارع آن را معتبر و داراي حجيت دانسته است اعم از آن كه مفيد علم باشد يا نباشد. -175 ماده
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شود. تشخيص ميزان تأثير و ارزش در صورتي كه شاهد واجد شرايط شهادت شرعي نباشد، اظهارات او استماع مي -176 ماده

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

 

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

 

 بلوغ -الف

 عقل -ب

 ايمان -پ

 عدالت -ت

 طهارت مولد -ث

 نفع نبودن در موضوعذي -ج

 نداشتن خصومت با طرفين يا يکي از آنها -چ

 عدم اشتغال به تکدي -ح

 ولگرد نبودن -خ

 

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

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

 

 شود مشروط برآنکه تحمل شهادت نيز در حال افاقه بوده باشد.شهادت مجنون ادواري در حال افاقه پذيرفته مي -178 ماده

 

ما در زمان اداي شهادت به سن بلوغ برسد، شهادت او هرگاه شاهد در زمان تحمل شهادت، غيربالغ مميز باشد، ا -179 ماده

 معتبر است.

 

شهادت اشخاص غيرعادي، مانند فراموشکار و ساهي به عنوان شهادت شرعي معتبر نيست مگر آنکه قاضي به عدم  -180 ماده

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

 

دهد، اهل معصيت نباشد. شهادت شخصي ي يا شخصي كه بر عدالت وي گواهي ميعادل كسي است كه در نظر قاض -181 ماده

كه اشتهار به فسق داشته باشد، مرتکب گناه كبيره شود يا بر گناه صغيره اصرار داشته باشد تا احراز تغيير در اعمال او و اطمينان 

 .شودياز صالحيت و عدالت وي، پذيرفته نم
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ها در خصوصيات ي، در صورت تعدد شهود، وحدت موضوع شهادت ضروري است و بايد مفاد شهادتدر شهادت شرع -182ماده

ها موجب تعارض شود و يا وحدت موضوع را مخدوش كند، شهادت مؤثر در اثبات جرم يکسان باشد. هرگاه اختالف مفاد شهادت

 شود.شرعي محسوب نمي

 

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

 

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

 بدون ابهام باشد.

 

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

 

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

 و صحت انتساب، معتبر است.

 

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

دهد و در صورتي كه به خالف واقع بودن شهادت، علم حاصل كند، شرعي باشد، دادگاه، تحقيق و بررسي الزم را انجام مي

 شهادت معتبر نيست.

 

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

 حضور وي متعذر باشد.

 

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

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

 

 است. شود لکن قصاص، ديه و ضمان مالي با آن قابل اثباتجرائم موجب حد و تعزير با شهادت بر شهادت اثبات نمي -189 ماده

 

وسيله شهود فرع و پيش از صدور رأي، منکر شهادت شود، گواهي در صورتي كه شاهد اصلي، پس از اقامه شهادت به -190 ماده

 شود اما بر انکار پس از صدور حکم، اثري مترتب نيست.شهود فرع از اعتبار ساقط مي
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شاهد شرعي قابل جرح و تعديل است. جرح شاهد عبارت از شهادت بر فقدان يکي از شرايطي كه قانون براي شاهد  -191 ماده

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

 

 د.قاضي مکلف است حق جرح و تعديل شهود را به طرفين اعالم كن -192 ماده

 

جرح شاهد شرعي بايد پيش از اداي شهادت به عمل آيد مگر آنکه موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود. در اين  -193 ماده

آيد و در هر حال دادگاه مکلف است به موضوع جرح، رسيدگي و اتخاذ تصميم صورت، جرح تا پيش از صدور حکم به عمل مي

 كند.

 

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

 كند.

 

كند مشروط در اثبات جرح يا تعديل شاهد، ذكر اسباب آن الزم نيست و گواهي مطلق به تعديل يا جرح، كفايت مي -195 ماده

 بر آنکه شاهد داراي شرايط شرعي باشد.

 

در اثبات يا نفي عدالت، علم شاهد به عدالت يا فقدان آن الزم است و حسن ظاهر به تنهايي براي احراز عدالت كافي  -صرهتب

 نيست.

 

 هرگاه گواهي شهود معرفي شده در اثبات جرح يا تعديل شاهد با يکديگر معارض باشد از اعتبار ساقط است. -196 ماده

 

پذيرد و در غير اين صورت، ي شده را واجد شرايط قانوني تشخيص دهد، شهادت را ميهرگاه دادگاه، شهود معرف -197 ماده

كند و اگر از وضعيت آنها اطالع نداشته باشد تا زمان احراز شرايط و كشف وضعيت كه شهادت را شهادت شرعي محسوب نمي

كند مگر اينکه به نظر قاضي تصميم ميو پس از آن، حسب مورد، اتخاذ  توقفنبايد بيش از ده روز طول بکشد، رسيدگي را م

 احراز شرايط در مدت ده روز ممکن نباشد.

 

شود و اعاده شهادت پس از رجوع از رجوع از شهادت شرعي، قبل از اجراي مجازات موجب سلب اعتبار شهادت مي -198 ماده

 آن، مسموع نيست.

 

  



  

45 
 

 قانون مجازات اسالمی

 

 
 
 
 
 

نصاب شهادت در كليه جرائم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخيذ و مساحقه كه با چهار شاهد مرد اثبات  -199 ماده

گردد. براي اثبات زناي موجب حد جلد، تراشيدن و يا تبعيد، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نيز كافي است. زماني كه مي

دت سه مرد و دو زن عادل الزم است. در اين مورد هرگاه دومرد و چهار زن عادل مجازات غير از موارد مذكور است، حداقل شها

شود. جنايات موجب ديه با شهادت يك شاهد مرد و دو شاهد زن نيز قابل اثبات به آن شهادت دهند تنها حد شالق، ثابت مي

 است.

شود ديده باشد و هرگاه ا لواط با آن محقق ميدرخصوص شهادت بر زنا يا لواط، شاهد بايد حضوري عملي را كه زنا ي -200ماده

شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنين در صورتي كه شهود به عدد الزم نرسند شهادت درخصوص زنا يا لواط، قذف 

 شود و موجب حد است.محسوب مي

 

 چهارم ـ سوگند فصل 

 

 داءكننده سوگند است.سوگند عبارت از گواه قراردادن خداوند بر درستي گفتار ا -201 ماده

 

 اداءكننده سوگند بايد عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد. -202ماده 

 

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

كند. كيفيت اداي آن را از حيث زمان، مکان، الفاظ و مانند آنها تعيين مي صورت نياز به تغليظ و قبول اداءكننده سوگند، دادگاه

 مسلمان و غير مسلمان در اداي سوگند به نام خداوند متعال تفاوتي وجود ندارد. ندر هر صورت، بي

 

 داء شود.سوگند بايد مطابق با ادعا، صريح در مقصود و بدون هرگونه ابهام باشد و از روي قطع و يقين ا -204 ماده

 

 اي كه روشن در مقصود باشد، اداء شود.سوگند بايد با لفظ باشد و در صورت تعذر، با نوشتن يا اشاره -205 ماده

 

كند، آشنا نباشد و يا اداءكننده سوگند در مواردي كه اشاره، مفهوم نباشد يا قاضي به زبان شخصي كه سوگند ياد مي -206 ماده

 كند.وسيله مترجم يا متخصص امر، مراد وي را كشف ميبه قادر به تکلم نباشد، دادگاه

 

 سوگند فقط نسبت به طرفين دعوي و قائم مقام آنها مؤثر است. -207 ماده
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شود لکن قصاص، ديه، ارش و ضرر و زيان ناشي از جرائم، مطابق مقررات حدود وتعزيرات با سوگند نفي يا اثبات نمي -208 ماده

 گردد.اين قانون با سوگند اثبات مي

 

هرگاه در دعاوي مالي مانند ديه جنايات و همچنين دعاويي كه مقصود از آن مال است مانند جنايت خطائي و  -209 ماده

تواند با معرفي يك شاهد مرد يا دو شاهد مدي موجب ديه، براي مدعي خصوصي امکان اقامه بينه شرعي نباشد، وي ميعشبه

 مالي اثبات كند. جنبهزن به ضميمه يك سوگند، ادعاي خود را فقط از 

 

 شود.دعي اداء ميدهد و سپس سوگند توسط مدر موارد مذكور در اين ماده، ابتداء شاهد واجد شرايط شهادت مي -تبصره

 

هرگاه ثابت شود سوگند، دروغ و يا اداءكننده سوگند فاقد شرايط قانوني بوده است، به سوگند مزبور ترتيب اثر داده  -210 ماده

 شود.نمي

 

  
 پنجم ـ علم قاضي فصل

 

شود. در مواردي كه مستند علم قاضي عبارت از يقين حاصل از مستندات بيّن در امري است كه نزد وي مطرح مي -211 ماده

 طور صريح در حکم قيد كند.حکم، علم قاضي است، وي موظف است قرائن و امارات بيّن مستند علم خود را به

 

ت محلي، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و ساير قرائن و امارات مواردي از قبيل نظريه كارشناس، معاينه محل، تحقيقا -تبصره

شود، تواند مستند علم قاضي قرار گيرد. در هرحال مجرّد علم استنباطي كه نوعاً موجب يقين قاضي نميآور باشند ميكه نوعاً علم

 .اشدتواند مالك صدور حکم بنمي

 

ر در تعارض باشد اگرعلم، بيّن باقي بماند، آن ادله براي قاضي معتبر در صورتي كه علم قاضي با ادله قانوني ديگ -212 ماده

كند. چنانچه براي قاضي علم حاصل نشود، ادله نيست و قاضي با ذكر مستندات علم خود و جهات رد ادله ديگر، رأي صادر مي

 شود.صادر مي رأيقانوني معتبر است و بر اساس آنها 

 

يکديگر، اقرار بر شهادت شرعي، قسامه و سوگند مقدم است. همچنين شهادت شرعي بر  در تعارض ساير ادله با -213 ماده

 قسامه و سوگند تقدم دارد.
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 ششم ـ مسائل متفرقه بخش

 

مجرم بايد مالي را كه در اثر ارتکاب جرم تحصيل كرده است، اگر موجود باشد عين آن را و اگر موجود نباشد مثل  -214 ماده

آن را و در صورت عدم امکان رد مثل، قيمت آن را به صاحبش رد كند و از عهده خسارات وارده نيز برآيد. هرگاه از حيث جزائي 

 اموال يا تأديه خسارت مدعيان خصوصي بر آن مقدم است. دترداوجهي برعهده مجرم تعلق گيرد، اس

 

بازپرس يا دادستان در صورت صدور قرار منع يا موقوفي تعقيب بايد تکليف اشياء و اموال كشف شده را كه دليل يا  -215 ماده

ص داده شده است تعيين وسيله ارتکاب جرم بوده و يا از جرم تحصيل شده يا حين ارتکاب، استعمال و يا براي استعمال اختصا

كند. همچنين بازپرس شود. درمورد ضبط، دادگاه تکليف اموال و اشياء را تعيين مي عدومكند تا حسب مورد، مسترد، ضبط يا م

نفع و با رعايت شرايط زير دستور رد اموال و اشياء و يا دادستان مکلف است مادام كه پرونده نزد وي جريان دارد به تقاضاي ذي

 را صادر نمايد:مذكور 

 

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

 اشياء و اموال، بالمعارض باشد. -ب

 جزء اشياء و اموالي نباشد كه بايد ضبط يا معدوم گردد. -پ

اينکه مبني بر محکوميت يا برائت يا موقوفي كليه امور جزائي دادگاه نيز بايد ضمن صدور حکم يا قرار يا پس از آن اعم از  در

تعقيب متهم باشد، در مورد اشياء و اموالي كه وسيله ارتکاب جرم بوده يا در اثر جرم تحصيل شده يا حين ارتکاب، استعمال و 

 است، بايد رأي مبني بر استرداد، ضبط يا معدوم شدن آن صادر نمايد. تهيا براي استعمال اختصاص ياف

 

تواند از تصميم آنان راجع به اشياء و اموال مذكور در اين متضرر از قرار بازپرس يا دادستان يا قرار يا حکم دادگاه مي -1 تبصره

ماده شکايت كند و طبق مقررات در دادگاههاي جزائي شکايت خود را تعقيب و درخواست تجديدنظر نمايد هرچند قرار يا حکم 

 ت نباشد.شکاي ابلدادگاه نسبت به امر جزائي ق

گردد مالي كه نگهداري آن مستلزم هزينه نامتناسب براي دولت است يا موجب خرابي يا كسر فاحش قيمت آن مي -2 تبصره

الفساد حسب مورد به دستور دادستان يا دادگاه و حفظ مال هم براي دادرسي الزم نيست وهمچنين اموال ضايع شدني و سريع

 گردد.عنوان امانت نگهداري ميتکليف نهائي در صندوق دادگستري به عيينحاصل تا تشود و وجه به قيمت روز فروخته مي

 

االجراء شدن اين قانون اي است كه تا شش ماه از تاريخ الزمنامهاجراي احکام حدود، قصاص و تعزيرات براساس آيين -216 ماده

 شود.توسط رئيس قوه قضائيه تهيه و ابالغ مي
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 حدود -دوم  كتاب

 

 مواد عمومي -اول  بخش

 

در جرائم موجب حد، مرتکب در صورتي مسؤول است كه عالوه بر داشتن علم، قصد و شرايط مسؤوليت كيفري به  -217 ماده

 حرمت شرعي رفتار ارتکابي نيز آگاه باشد.

 

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

ارتکاب جرم نمايد در صورتي كه احتمال صدق گفتار وي داده شود و اگر ادعاء كند كه اقرار او با تهديد و ارعاب يا شکنجه 

 شود.نه و سوگند پذيرفته ميبي هگرفته شده است ادعاي مذكور بدون نياز ب

 

االرض و جرائم منافي عفت با عنف، اكراه، ربايش يا اغفال، صرف ادعاء، مسقط حد نيست در جرائم محاربه و افساد في -1تبصره

 و دادگاه موظف به بررسي و تحقيق است.

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

 

تواند كيفيت، نوع و ميزان حدود شرعي را تغيير يا مجازات را تقليل دهد يا تبديل يا ساقط نمايد. اين دادگاه نمي - 219ماده

 ها تنها از طريق توبه و عفو به كيفيت مقرر در اين قانون قابل سقوط، تقليل يا تبديل است.مجازات

 

( قانون اساسي جمهوري 167ت طبق اصل يکصد و شصت و هفتم)در مورد حدودي كه در اين قانون ذكر نشده اس -220 ماده

 شود.اسالمي ايران عمل مي

 

  

 جرائم موجب حد -دوم  بخش

 

 زنا -اول  فصل

 

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

 شود.گاه در قُبُل يا دُبُر زن محقق ميلي مرد به اندازه ختنهجماع با دخول اندام تناس -1تبصره
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شود و حسب مورد به اقدامات تأميني هرگاه طرفين يا يکي از آنها نابالغ باشد، زنا محقق است لکن نابالغ مجازات نمي -2تبصره

 گردد.و تربيتي مقرر در كتاب اول اين قانون محکوم مي

 

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

 شود.ضربه شالق تعزيري درجه شش مي

 

شود مگر آنکه هرگاه متهم به زنا، مدعي زوجيت يا وطي به شبهه باشد، ادعاي وي بدون بينه يا سوگند پذيرفته مي -223 ماده

 ن با حجت شرعي الزم ثابت شود.خالف آ

 

 حد زنا در موارد زير اعدام است: -224 ماده

 

 زنا با محارم نسبي -الف

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

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

 زناي به عنف يا اكراه از سوي زاني كه موجب اعدام زاني است. -ت

 

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

هرگاه كسي با زني كه راضي به زناي با او نباشد در حال بيهوشي، خواب يا مستي زنا كند رفتار او در حکم زناي به  -2تبصره

طريق ربايش، تهديد ويا ترساندن زن اگرچه موجب تسليم شدن  عنف است. در زنا از طريق اغفال و فريب دادن دختر نابالغ يا از

 او شود نيز حکم فوق جاري است.

 

حد زنا براي زاني محصن و زانيه محصنه رجم است. درصورت عدم امکان اجراي رجم با پيشنهاد دادگاه صادركننده  - 225 ماده

ه باشد، موجب اعدام زاني محصن و زانيه محصنه است و حکم قطعي و موافقت رئيس قوه قضائيه چنانچه جرم با بينه ثابت شد

 باشد.هر يك مي ايصورت موجب صد ضربه شالق بردر غير اين

 

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

 

در  يكه بالغ و عاقل بوده از طريق قُبُل با و يو بالغ باشد و در حال يهمسر دائم ياحصان مرد عبارت است از آنکه دارا ـالف

 داشته باشد. يحال بلوغ جماع كرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طريق قُبُل را با و
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كه بالغ وعاقل بوده، با او از طريق قُبُل جماع  يو بالغ باشد ودر حال يهمسر دائم يـ احصان زن عبارت است از آنکه دارا ب

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

 

طرف مقابل  يكه موجب خطر برا يمانع از مقاربت يا بيماري ياز قبيل مسافرت، حبس، حيض، نفاس، بيمار يامور -227 ماده

 .كنديمانند ايدز و سفليس، زوجين را از احصان خارج م گردديم

 

 زناي محصنه، چنانچه زانيه بالغ و زاني نابالغ باشد مجازات زانيه فقط صد ضربه شالق است. در زنا با محارم نسبي و -228 ماده

 

مردي كه همسر دائم دارد، هرگاه قبل از دخول، مرتکب زنا شود حد وي صد ضربه شالق، تراشيدن موي سر و  -229 ماده

 تبعيد به مدت يك سال قمري است.

 

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

 

در موارد زناي به عنف و در حکم آن، در صورتي كه زن باكره باشد مرتکب عالوه بر مجازات مقرر به پرداخت  -231 ماده

 گردد.شود و درصورتي كه باكره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم ميالبکاره و مهرالمثل نيز محکوم ميارش

 

هرگاه مرد يا زني كمتر از چهار بار اقرار به زنا نمايد به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شالق تعزيري درجه شش  -232 ماده

 شود. حکم اين ماده در مورد لواط، تفخيذ و مساحقه نيز جاري است.محکوم مي

 

 لواط، تفخيذ و مساحقه -دوم فصل 

 

 گاه در دبر انسان مذكر است.لواط عبارت از دخول اندام تناسلي مرد به اندازه ختنه -233 ماده

 

حد لواط براي فاعل، درصورت عنف، اكراه يا دارا بودن شرايط احصان، اعدام و در غير اين صورت صد ضربه شالق  - 234 ماده

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

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

احصان عبارت است از آنکه مرد همسر دائمي و بالغ داشته باشد و در حالي كه بالغ و عاقل بوده از طريق قبل با همان  -2 تبصره

 همسر در حال بلوغ وي جماع كرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از همان طريق را با وي داشته باشد.
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 تناسلي مرد بين رانها يا نشيمنگاه انسان مذكر است.تفخيذ عبارت از قرار دادن اندام  -235 ماده

 

 گاه در حکم تفخيذ است.دخول كمتر از ختنه -تبصره

 

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

 نيست.

 

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

 

گرايي انسان مذكر در غير از لواط و تفخيذ از قبيل تقبيل و مالمسه از روي شهوت، موجب سي و يك تا همجنس -237 ماده

 هفتاد و چهار ضربه شالق تعزيري درجه شش است.

 

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

 گردد.حکم اين ماده شامل مواردي كه شرعاً مستوجب حد است، نمي -2 تبصره

 

 مساحقه عبارت است از اينکه انسان مؤنث، اندام تناسلي خود را بر اندام تناسلي همجنس خود قرار دهد. -238 ماده

 

 حد مساحقه، صد ضربه شالق است. -239 ماده

 

 مسلمان و غيرمسلمان و محصن و غيرمحصن و عنف و غيرعنف نيست. در حد مساحقه، فرقي بين فاعل و مفعول و -240 ماده

 

در صورت نبود ادله اثبات قانوني بر وقوع جرائم منافي عفت و انکار متهم هرگونه تحقيق و بازجويي جهت كشف  -241 ماده

اغفال يا مواردي كه به موجب اين  امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال ارتکاب با عنف، اكراه، آزار، ربايش يا

 از شمول اين حکم مستثني است. استقانون در حکم ارتکاب به عنف 

 

 قوادي -سوم  فصل

 

 قوادي عبارت از به هم رساندن دو يا چند نفر براي زنا يا لواط است. -242 ماده
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( اين قانون 244ل، مستوجب تعزير مقرر در ماده)حد قوادي منوط به تحقق زنا يا لواط است در غيراين صورت عام -1 تبصره

 است.

 در قوادي، تکرار عمل شرط تحقق جرم نيست. -2 تبصره

 

بار دوم عالوه بر هفتاد و پنج ضربه شالق به عنوان حد،  يمرد هفتاد و پنج ضربه شالق است و برا يبرا يحد قواد -243 ماده

 زن فقط هفتاد و پنج ضربه شالق است. يو برا كنديمشخص م يكه مدت آن را قاض شوديمحکوم م زيسال ن كيتا  ديبه تبع

 

كسي كه دو يا چند نابالغ را براي زنا يا لواط به هم برساند مستوجب حد نيست لکن به سي و يك تا هفتاد و چهار  -244 ماده

 شود.ضربه شالق و حبس تعزيري درجه شش محکوم مي

 

 قذف -چهارم  فصل

 

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

 

دهنده به معناي لفظ آگاه و قصد انتساب داشته باشد گرچه مقذوف يا قذف بايد روشن و بدون ابهام بوده، نسبت -246 ماده

 مخاطب در حين قذف از مفاد آن آگاه نباشد.

 

 شود.هرچند به شيوه الکترونيکي نيز محقق مي قذف عالوه بر لفظ با نوشتن، -تبصره

 

تو فرزند پدرت »و يا به فرزند مشروع ديگري بگويد « تو فرزند من نيستي»هرگاه كسي به فرزند مشروع خود بگويد  -247 ماده

 شود.، قذف مادر وي محسوب مي«نيستي

 

 شود.است، حد ثابت نمي اي در بين باشد كه مشخص گردد منظور قذف نبودههرگاه قرينه -248 ماده

 

فقط نسبت به مخاطب، قاذف محسوب « ايتو با فالن زن زنا يا با فالن مرد لواط كرده»هرگاه كسي به ديگري بگويد  -249 ماده

 شود.مي

 

 حد قذف، هشتاد ضربه شالق است. -250ماده

 

  



  

53 
 

 قانون مجازات اسالمی

 

 
 
 
 
 

بالغ، عاقل، مسلمان، معين و غيرمتظاهر به زنا  شونده در هنگام قذف،شود كه قذفقذف در صورتي موجب حد مي -251ماده

 يا لواط باشد.

 

كننده به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شالق شونده، نابالغ، مجنون، غيرمسلمان يا غيرمعين باشد قذفهرگاه قذف -1تبصره

 شود لکن قذف متظاهر به زنا يا لواط، مجازات ندارد.تعزيري درجه شش محکوم مي

ف كسي كه متظاهر به زنا يا لواط است نسبت به آنچه متظاهر به آن نيست موجب حد است مثل نسبت دادن لواط قذ -2تبصره

 به كسي كه متظاهر به زنا است.

 

كسي كه به قصد نسبت دادن زنا يا لواط به ديگري، الفاظي غير از زنا يا لواط به كار ببرد كه صريح در انتساب زنا  -252 ماده

رادي از قبيل همسر، پدر، مادر، خواهر يا برادر مخاطب باشد، نسبت به كسي كه زنا يا لواط را به او نسبت داده يا لواط به اف

 گردد.مخاطب اگر به علت اين انتساب اذيت شده باشد، به مجازات توهين محکوم مي ربارهاست، محکوم به حد قذف و د

 

مانند زنا يا لواط در حال اكراه يا عدم بلوغ را به ديگري نسبت دهد  هرگاه كسي زنا يا لواطي كه موجب حد نيست -253 ماده

 شود.به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شالق تعزيري درجه شش محکوم مي

 

نسبت دادن زنا يا لواط به كسي كه به خاطر همان زنا يا لواط محکوم به حد شده است، قبل از توبه مقذوف، مجازات  -254 ماده

 ندارد.

 

الناس است و تعقيب و اجراي مجازات منوط به مطالبه مقذوف است. در صورت گذشت مقذوف در هر حد قذف حق -255 دهما

 شود.مرحله، حسب مورد تعقيب، رسيدگي و اجراي مجازات موقوف مي

 

د، در برابر قذف هر طور جداگانه قذف كند خواه همه آنها با هم، خواه جداگانه شکايت كننكسي كه چند نفر را به -256 ماده

 شود.يك، حد مستقلي بر او جاري مي

 
تواند جداگانه شکايت نمايد و در صورت شوندگان ميكسي كه چند نفر را به يك لفظ قذف نمايد هر كدام از قذف -257 ماده

 شود.اري نميشوندگان يکجا شکايت نمايند بيش از يك حد جصدور حکم محکوميت، اجراي آن را مطالبه كند. چنانچه قذف
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بار يا بيشتر قبل از اجراي حد،  قذف نمايد فقط به يك حد محکوم كسي كه ديگري را به يك يا چند سبب، يك -258 ماده

 ام حق بود بهشود و اگر بگويد آنچه گفتهشود، لکن اگر پس از اجراي حد، قذف را تکرار نمايد حد نيز تکرار ميمي

 گردد.و يك تا هفتاد و چهار ضربه شالق تعزيري درجه شش محکوم مي سي

 

پدر يا جد پدري كه فرزند يا نوه خود را قذف كند به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شالق تعزيري درجه شش  -259 ماده

 گردد.محکوم مي

 

گردد و هريك از ثه به غير از همسر منتقل ميحد قذف اگر اجراء نشده و مقذوف نيز گذشت نکرده باشد به همه ور -260 ماده

 تواند تعقيب و اجراي آن را مطالبه كند هر چند ديگران گذشت كرده باشند.ورثه مي

 

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

 

 شود:هر مرحله از مراحل تعقيب، رسيدگي و اجراء ساقط مي در موارد زير حد قذف در -261 ماده

 

 هرگاه مقذوف، قاذف را تصديق نمايد. -الف

 

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

 

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

 

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

 

 هرگاه دو نفر يکديگر را قذف كنند، خواه قذف آنها همانند، خواه مختلف باشد. -ث

 

 مجازات مرتکبان در بند)ث(، سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شالق تعزيري درجه شش است. -تبصره
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 سبّ نبي -پنجم فصل

 

النبي هر كس پيامبر اعظم صلي اهلل عليه و آله وسلم و يا هريك از انبياء عظام الهي را دشنام دهد يا قذف كند ساب -262 ماده

 شود.است و به اعدام محکوم مي

 

اهلل عليها يا دشنام به ايشان در حکم سب قذف هر يك از ائمه معصومين عليهم السالم و يا حضرت فاطمه زهرا سالم -تبصره

 ي است.نب

 

هرگاه متهم به سب، ادعاء نمايد كه اظهارات وي از روي اكراه، غفلت، سهو يا در حالت مستي يا غضب يا سبق لسان  -263 ماده

 شود.النبي محسوب نمييا بدون توجه به معاني كلمات و يا نقل قول از ديگري بوده است ساب

 

يگري باشد و صدق اهانت كند موجب تعزير تا هفتاد و چهار ضربه هرگاه سب در حالت مستي يا غضب يا به نقل از د -تبصره

 شالق است.

 

  

 مصرف مسکر -ششم فصل

 

مصرف مسکر از قبيل خوردن، تزريق و تدخين آن كم باشد يا زياد، جامد باشد يا مايع، مست كند يا نکند، خالص  -264 ماده

 اي كه آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است.باشد يا مخلوط به گونه

 

 خوردن فقاع)آب جو مسکر( موجب حد است هرچند مستي نياورد. -تبصره

 

 ف مسکر، هشتاد ضربه شالق است.حد مصر -265 ماده

 

 شود.غيرمسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسکر، محکوم به حد مي -266 ماده

 

اگر مصرف مسکر توسط غيرمسلمان علني نباشد لکن مرتکب در حال مستي در معابر يا اماكن عمومي ظاهر شود به  -تبصره

 د.گردمجازات مقرر براي تظاهر به عمل حرام محکوم مي
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 سرقت -هفتم فصل

 

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

 

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

 

 شيء مسروق شرعاً ماليت داشته باشد. -الف

 مال مسروق در حرز باشد. -ب

 سارق هتك حرز كند. -پ

 خارج كند.سارق مال را از حرز  -ت

 هتك حرز و سرقت مخفيانه باشد. -ث

 سارق پدر يا جد پدري صاحب مال نباشد. -ج

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

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

 صورت نگيرد.سرقت در زمان قحطي  -خ

 صاحب مال از سارق نزد مرجع قضائي شکايت كند. -د

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

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

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

 د.مال مسروق از اموال سرقت شده يا مغصوب نباش -ژ

 

 ماند.حرز عبارت از مکان متناسبي است كه مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ مي -269 ماده

 

در صورتي كه مکان نگهداري مال از كسي غصب شده باشد، نسبت به وي و كساني كه از طرف او حق دسترسي به  -270 ماده

 شود.آن مکان را دارند، حرز محسوب نمي

 

از نقض غير مجاز حرز است كه از طريق تخريب ديوار يا باال رفتن از آن يا بازكردن يا شکستن هتك حرز عبارت  -271 ماده

 شود.قفل و امثال آن محقق مي
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اي از حرز خارج كند مباشر محسوب ارادههرگاه كسي مال را توسط مجنون، طفل غير مميز، حيوان يا هر وسيله بي -272 ماده

 شود و در صورتي كه مباشر طفل مميز باشد رفتار آمر حسب مورد مشمول يکي از سرقتهاي تعزيري است.مي

 

 ترين حرز است.خراج از بيرونيدر صورتي كه مال در حرزهاي متعدد باشد، مالك، ا -273 ماده

 

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

 

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

 

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

 

هرگاه شريك يا صاحب حق، بيش از سهم خود، سرقت نمايد و مازاد بر سهم او به حد نصاب برسد، مستوجب حد  -277 ماده

 است.

 

 حد سرقت به شرح زير است: -278ماده

 

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

 بماند.

 در مرتبه دوم، قطع پاي چپ سارق از پايين برآمدگي است، به نحوي كه نصف قدم و مقداري از محل مسح باقي بماند. -ب

 در مرتبه سوم، حبس ابد است. -پ

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

 

 شود.هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول يکي از سرقتهاي تعزيري مي -1 تبصره

هايي كه مشمول عنوان تعزير نيست هرگاه مرتکب حين اجراي مجازات توبه درمورد بند)پ( اين ماده و ساير حبس -2 تبصره

تواند مجازات او را شود. همچنين مقام رهبري ميصلحت بداند با عفو ايشان از حبس آزاد مينمايد و مقام رهبري آزادي او را م

 .يدبه مجازات تعزيري ديگري تبديل نما
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 محاربه -هشتم فصل

 

محاربه عبارت از كشيدن سالح به قصد جان، مال يا ناموس مردم يا ارعاب آنها است، به نحوي كه موجب ناامني در  -279 ماده

محيط گردد. هرگاه كسي با انگيزه شخصي به سوي يك يا چند شخص خاص سالح بکشد و عمل او جنبه عمومي نداشته باشد 

 شود.ر ناتواني موجب سلب امنيت نشود، محارب محسوب نمياث رو نيز كسي كه به روي مردم سالح بکشد، ولي د

 

 فرد يا گروهي كه براي دفاع و مقابله با محاربان، دست به اسلحه ببرد محارب نيست. -280 ماده

 

 راهزنان، سارقان و قاچاقچياني كه دست به سالح ببرند و موجب سلب امنيت مردم و راهها شوند محاربند. -281 ماده

 

 حد محاربه يکي از چهار مجازات زير است: -282 ماده

 

 اعدام -الف

 صلب -ب

 قطع دست راست و پاي چپ -پ

 نفي بلد -ت

 

 ( به اختيار قاضي است.282انتخاب هر يك از امور چهارگانه مذكور در ماده) -283 ماده

 

وبه نمايد و در صورتي كه توبه مدت نفي بلد در هر حال كمتر از يك سال نيست، اگر چه محارب بعد از دستگيري ت -284 ماده

 ماند.نکند همچنان در تبعيد باقي مي

 

 در نفي بلد، محارب بايد تحت مراقبت قرارگيرد و با ديگران معاشرت، مراوده و رفت و آمد نداشته باشد. -285 ماده

 

 االرضبغي و افساد في -نهم فصل

 

طور گسترده، مرتکب جنايت عليه تماميت جسماني افراد، جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور، نشر هركس به -286 ماده

فساد و  مراكز و ميکروبي و خطرناك يا داير كردناكاذيب، اخالل در نظام اقتصادي كشور، احراق و تخريب، پخش مواد سمي 

 عمومي كشور، ناامني يا ورود خسارت عمده به تماميت  نظم موجب اخالل شديد در اي كهفحشا يا معاونت در آنها گردد به گونه
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االرض محسوب و به اعدام جسماني افراد يا اموال عمومي و خصوصي، يا سبب اشاعه فساد يا فحشا در حد وسيع گردد مفسد في

 گردد.محکوم مي

 

عمومي، ايجاد ناامني، ايراد خسارت عمده و يا اشاعه  نظم ل گسترده درشواهد قصد اخال هرگاه دادگاه از مجموع ادله و -تبصره

فساد يا فحشا در حد وسيع و يا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابي مشمول مجازات قانوني 

 .شوديا شش محکوم مديگري نباشد، با توجه به ميزان نتايج زيانبار جرم، مرتکب به حبس تعزيري درجه پنج ي

 

شود و در صورت گروهي كه در برابر اساس نظام جمهوري اسالمي ايران، قيام مسلحانه كند باغي محسوب مي -287 ماده

 گردند.استفاده از سالح، اعضاي آن به مجازات اعدام محکوم مي

 

شوند، چنانچه سازمان و مركزيت آن وجود هرگاه اعضاي گروه باغي، قبل از درگيري و استفاده از سالح، دستگير  -288 ماده

داشته باشد به حبس تعزيري درجه سه و درصورتي كه سازمان و مركزيت آن از بين رفته باشد به حبس تعزيري درجه پنج 

 شوند.محکوم مي

 

 قصاص -سوم كتاب 

 

 مواد عمومي -اول  بخش

 
 اقسام و تعاريف جنايات -اول فصل

 

 عمدي و خطاي محض است.و منفعت بر سه قسم عمدي، شبهجنايت بر نفس، عضو  -289ماده

 

 شود:جنايت در موارد زير عمدي محسوب مي -290ماده

 

هرگاه مرتکب با انجام كاري قصد ايراد جنايت بر فرد يا افرادي معين يا فرد يا افرادي غيرمعين از يك جمع را داشته باشد  -الف

 شود، خواه كار ارتکابي نوعاً موجب وقوع آن جنايت يا نظير آن بشود، خواه نشود. و در عمل نيز جنايت مقصود يا نظير آن واقع

 

گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنايت هرگاه مرتکب، عمداً كاري انجام دهد كه نوعاً موجب جنايت واقع شده يا نظير آن، مي -ب

 شود.ب آن جنايت يا نظير آن ميو نظير آن را نداشته باشد ولي آگاه و متوجه بوده كه آن كار نوعاً موج
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هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنايت واقع شده يا نظير آن را نداشته و كاري را هم كه انجام داده است، نسبت به افراد متعارف  -پ

ت ديگر عليه، به علت بيماري، ضعف، پيري يا هر وضعيشود لکن درخصوص مجني  نوعاً موجب جنايت واقع شده يا نظير آن، نمي

شود مشروط بر آنکه مرتکب به وضعيت و يا به علت وضعيت خاص مکاني يا زماني نوعاً موجب آن جنايت يا نظير آن مي

 عليه يا وضعيت خاص مکاني يا زماني آگاه و متوجه باشد.نامتعارف مجني  

 
رد يا جمع معيني مقصود وي باشد، و در هرگاه مرتکب قصد ايراد جنايت واقع شده يا نظير آن را داشته باشد، بدون آنکه ف -ت

 گذاري كند.عمل نيز جنايت مقصود يا نظير آن، واقع شود، مانند اينکه در اماكن عمومي بمب

 

در بند)ب( عدم آگاهي و توجه مرتکب بايد اثبات گردد و در صورت عدم اثبات، جنايت عمدي است مگر جنايت واقع  -1 تبصره

موضع آسيب، واقع شده باشد و حساسيت زياد موضع آسيب نيز غالباً شناخته شده نباشد كه  شده فقط به علت حساسيت زياد

 شود. شود و در صورت عدم اثبات، جنايت عمدي ثابت نمي تدر اين صورت آگاهي و توجه مرتکب بايد اثبا

 
آن  رينظ ايواقع شده  تيعليه ، موجب جناكار نوعاً نسبت به مجني   نکهيو توجه مرتکب به ا يآگاه ديدر بند)پ( با -2 تبصره

 .شوديثابت نم يعمد تيثابت گردد و درصورت عدم اثبات، جنا شوديم

 

  

 شود:عمدي محسوب ميجنايت در موارد زير شبه -291 ماده

 

شده يا نظير آن را نداشته باشد و از عليه قصد رفتاري را داشته لکن قصد جنايت واقع هرگاه مرتکب نسبت به مجني   -الف

 گردد، نباشد.مواردي كه مشمول تعريف جنايات عمدي مي

هرگاه مرتکب، جهل به موضوع داشته باشد مانند آنکه جنايتي را با اعتقاد به اينکه موضوع رفتار وي شيء يا حيوان و يا  -ب

 ، سپس خالف آن معلوم گردد.عليه وارد كند( اين قانون است به مجني  302افراد مشمول ماده)

 تيجنا فيواقع شده يا نظير آن مشمول تعر تيهرگاه جنايت به سبب تقصير مرتکب واقع شود، مشروط بر اينکه جنا -پ

 نباشد. يعمد

 

 شود:جنايت در موارد زير خطاي محض محسوب مي -292 ماده

 

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

 صغير و مجنون ارتکاب يابد.وسيله به -ب
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عليه را داشته باشد و نه قصد ايراد فعل واقع شده بر او را، مانند آنکه جنايتي كه در آن مرتکب نه قصد جنايت بر مجني   -پ

 تيري به قصد شکار رها كند و به فردي برخورد نمايد.

 

گردد، جنايت اشد كه اقدام او نوعاً موجب جنايت بر ديگري ميدر مورد بندهاي)الف( و)پ( هرگاه مرتکب آگاه و متوجه ب -تبصره

 شود.عمدي محسوب مي

 

هرگاه فردي مرتکب جنايت عمدي گردد لکن نتيجه رفتار ارتکابي، بيشتر از مقصود وي واقع شود، چنانچه جنايت  -293 ماده

عمدي محسوب واقع شده، مشمول تعريف جنايات عمدي نشود، نسبت به جنايت كمتر، عمدي و نسبت به جنايت بيشتر، شبه

آن دست وي قطع شود و يا فوت كند كه نسبت به قطع انگشت عمدي  شود، مانند آنکه انگشت كسي را قطع كند و به سببمي

 عمدي است.و نسبت به قطع دست و يا فوت شبه

 

عليه و فرد مورد نظر هردو اگر كسي به علت اشتباه در هويت، مرتکب جنايتي بر ديگري شود در صورتي كه مجني   -294 ماده

 شود.حسوب مي( اين قانون نباشند، جنايت عمدي م302مشمول ماده)

 

هرگاه كسي فعلي كه انجام آن را برعهده گرفته يا وظيفه خاصي را كه قانون بر عهده او گذاشته است، ترك كند و  -295 ماده

شود و حسب مورد به سبب آن، جنايتي واقع شود، چنانچه توانايي انجام آن فعل را داشته باشد جنايت حاصل به او مستند مي

اي كه شير دادن را برعهده گرفته است، كودك را شير ندهد اين كه مادر يا دايه مانندخطاي محض است، عمدي، يا عمدي، شبه

 يا پزشك يا پرستار وظيفه قانوني خود را ترك كند.

 

 تداخل جنايات -دوم فصل 

 

اگر كسي، عمداً جنايتي را بر عضو فردي وارد سازد و او به سبب سرايت جنايت فوت كند، چنانچه جنايت واقع شده  -296 ماده

عمدي است و مرتکب عالوه بر شود، در غير اين صورت، قتل شبهمشمول تعريف جنايات عمدي باشد، قتل عمدي محسوب مي

 .شودقصاص عضو به پرداخت ديه نفس نيز محکوم مي

 

عليه گردد، چنانچه جنايت واقع اگر مرتکب با يك ضربه عمدي، موجب جنايتي بر عضو شود كه منجر به قتل مجني   -297 ماده

شود و به علت نقص عضو يا جراحتي كه سبب قتل شده شده مشمول تعريف جنايات عمدي باشد، قتل عمدي محسوب مي

 گردد.است به قصاص يا ديه محکوم نمي
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طور مشترك عليه شود، چنانچه همه آنها بهاگر كسي با يك ضربه عمدي، موجب جنايات متعدد بر اعضاي مجني   - 298 دهما

 شود.موجب قتل او شود و قتل نيز مشمول تعريف جنايات عمدي باشد فقط به قصاص نفس محکوم مي

 

عليه شود و قتل نيز مشمول تعريف تل مجني هاي متعدد عمدي، موجب جنايات متعدد و قاگر كسي با ضربه - 299 ماده

ها موجب قتل شود و برخي در وقوع قتل نقشي نداشته باشند، مرتکب عالوه بر جنايات عمدي باشد، چنانچه برخي از جنايت

شود. لکن اگر قتل به كه تأثيري در قتل نداشته است، محکوم مي هاييقصاص نفس، حسب مورد، به قصاص عضو يا ديه جنايت

وسيله مجموع جنايات پديد آيد، در صورتي كه ضربات به صورت متوالي وارد شده باشد در حکم يك ضربه است. در غير اين 

 گردد.صورت به قصاص يا ديه عضوي كه جنايت بر آن، متصل به فوت نبوده است نيز محکوم مي

 

نايت يا جنايات ارتکابي به قسمت بيشتري از همان ( درمواردي كه ج299( و )298(، )297(، )296احکام مقرر در مواد) -تبصره

 عليه سرايت كند نيز جاري است.عضو يا اعضاي ديگر مجني  

 

شود ويا اگر به قتل منجر شود قتل، عمدي عليه به تصور اينکه جنايت وارده  بر او به قتل منجر نمياگر مجني   - 300 ماده

ر ديه يا غير آن نمايد و بعد از آن، جنايت واقع شده، به نفس سرايت كند شود، قصاص كند يا گذشت يا مصالحه بمحسوب نمي

شود و چنانچه قتل مشمول تعريف جنايات عمدي باشد، قاتل به قصاص نفس محکوم مي گاهعليه منجر شود، هرو به فوت مجني  

المصالحه عضو قصاص شده يا وجهعضو مرتکب، قصاص شده يا با او مصالحه شده باشد، ولي دم بايد قبل از قصاص نفس، ديه 

ديه نفس، بدون احتساب ديه عضو قصاص  ترا به وي بپردازد؛ لکن اگر جنايت مشمول تعريف جنايات عمدي نگردد، به پرداخ

شود. مفاد اين ماده، در موردي كه جنايت ارتکابي به قسمت بيشتري از همان عضوِ شده يا وجه المصالحه أخذ شده، محکوم مي

 يت سرايت كند نيز جاري است.مورد جنا

 

  

 

 شرايط عمومي قصاص -سوم فصل

 

عليه، عاقل و در دين عليه نباشد و مجني  شود كه مرتکب، پدر يا از اجداد پدري مجني  قصاص در صورتي ثابت مي - 301 ماده

 با مرتکب مساوي باشد.

 

 قصاص نيست.عليه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتکب، مانع چنانچه مجني   -تبصره

 

  



  

63 
 

 قانون مجازات اسالمی

 

 
 
 
 
 

 شود:عليه داراي يکي از حاالت زير باشد، مرتکب به قصاص و پرداخت ديه، محکوم نميدرصورتي كه مجني  -302 ماده

 

 مرتکب جرم حدي كه مستوجب سلب حيات است. -الف

او نباشد، در  مرتکب جرم حدي كه مستوجب قطع عضو است، مشروط بر اينکه جنايت وارد شده، بيش از مجازات حدي -ب

 غير اين صورت، مقدار اضافه بر حد، حسب مورد، داراي قصاص و يا ديه و تعزير است.

 شود.مستحق قصاص نفس يا عضو،  فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمي -پ

بر او وارد  يتيقانون جنا ني( ا156الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده) بيكه تجاوز او قر يـ متجاوز و كس ت

 شود.

 زاني و زانيه در حال زنا نسبت به شوهر زانيه در غير موارد اكراه و اضطرار به شرحي كه در قانون مقرر است. -ث

 

دادگاه جرم است و مرتکب به تعزير مقرر در كتاب پنجم اقدام در مورد بندهاي)الف(، )ب( و )پ( اين ماده بدون اجازه  -1تبصره

 شود.محکوم مي« تعزيرات»

در مورد بند)ت( چنانچه نفس دفاع صدق كند ولي از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفي است، لکن مرتکب به شرح  -2تبصره

 شود.مقرر در قانون به ديه و مجازات تعزيري محکوم مي

 

( اين قانون است يا وي 302عليه، حسب مورد در نفس يا عضو، مشمول ماده)مدعي باشد كه مجني  هرگاه مرتکب،  - 303 ماده

با چنين اعتقادي، مرتکب جنايت بر او شده است اين ادعا بايد طبق موازين در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است نخست 

( است و نيز ثابت نشود كه مرتکب بر اساس 302ماده)عليه مشمول كه مجني   شودبه ادعاي مذكور رسيدگي كند. اگر ثابت ن

شود ولي اگر ثابت شود كه به اشتباه با چنين اعتقادي، چنين اعتقادي، مرتکب جنايت شده است مرتکب به قصاص محکوم مي

تاب ( نباشد مرتکب عالوه بر پرداخت ديه به مجازات مقرر در ك302عليه نيز موضوع ماده)دست به جنايت زده و مجني 

 شود.محکوم مي« تعزيرات»پنجم

 

 جنايت عمدي نسبت به نابالغ، موجب قصاص است. - 304 ماده

 
نيز محکوم « تعزيرات»مرتکب جنايت عمدي نسبت به مجنون عالوه بر پرداخت ديه به تعزير مقرر در كتاب پنجم -305 ماده

 شود.مي

 

جنايت عمدي بر جنين، هرچند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نيست. در اين صورت مرتکب عالوه بر  -306 ماده

 شود.محکوم مي« تعزيرات»پرداخت ديه به مجازات تعزيري مقرر در كتاب پنجم
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مرگ او پس از  ايمنجر به نقص قبل از تولد،  تيباشد و جنا اتيادامه ح تيقابل يزنده متولد شود و دارا ينياگر جن -تبصره

 بماند قصاص ثابت است. ينقص او بعد از تولد باق ايتولد شود و 

 

گردان و مانند آنها، موجب قصاص ارتکاب جنايت در حال مستي و عدم تعادل رواني در اثر مصرف مواد مخدر، روان -307 ماده

االختيار بوده است كه در اين صورت، عالوه کب به كلي مسلوباست مگر اينکه ثابت شود بر اثر مستي و عدم تعادل رواني، مرت

شود. لکن اگر ثابت شود كه مرتکب قبالً خود را براي چنين محکوم مي« تعزيرات»پنجم تاببرديه به مجازات تعزيري مقرر در ك

جنايت يا نظير آن ازجانب عملي مست كرده و يا علم داشته است كه مستي و عدم تعادل رواني وي ولو نوعاً موجب ارتکاب آن 

 گردد.شود، جنايت، عمدي محسوب مياو مي

 

وسيله مقام قضائي، در بالغ يا عاقل بودن مرتکب، هنگام ارتکاب جنايت، ترديد وجود اگر پس از تحقيق و بررسي به -308 ماده

قه او از جنون سابقش انجام گرفته است عليه ادعاء كند كه جنايت عمدي در حال بلوغ وي يا افاداشته باشد و ولي دم يا مجني 

عليه بايد براي ادعاي خود بينه اقامه كند. در صورت عدم اقامه بينه، قصاص ولي دم يا مجني   كند،لکن مرتکب خالف آن را ادعاء 

اثبات  منتفي است. اگر حالت سابق بر زمان جنايت، افاقه مرتکب بوده است، مرتکب بايد جنون خود در حال ارتکاب جرم را

 شود.يا ولي او قصاص ثابت مي عليهجني  صورت با سوگند ولي دم يا مكند تا قصاص ساقط شود؛ درغيراين

 

عليه است، بايد در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات، اين ادعاء كه مرتکب، پدر يا يکي از اجداد پدري مجني   -309 ماده

 شود.عليه يا ولي او ثابت ميحق قصاص، حسب مورد، با سوگند ولي دم يا مجني  

 

عاهد شود، حق قصاص ثابت است. در اين هرگاه غير مسلمان، مرتکب جنايت عمدي بر مسلمان، ذمي، مستأمن و م -310 ماده

هاي فکري نيست. اگر مسلمان، ذمي، مستأمن و معاهد، بر غيرمسلماني كه ذمي، ها و گرايشامر، تفاوتي ميان اديان، فرقه

شود. در اين صورت مرتکب به مجازات تعزيري مقرر در كتاب نمي صمستأمن و معاهد نيست جنايتي وارد كند، قصا

 شود.محکوم مي« تعزيرات»پنجم

 

غيرمسلماناني كه ذمي، مستأمن و معاهد نيستند و تابعيت ايران را دارند يا تابعيت كشورهاي خارجي را دارند و با  -1تبصره

 باشند.اند، در حکم مستأمن ميرعايت قوانين ومقررات وارد كشور شده

 
قصاص، مسلمان شود، قصاص ساقط و عالوه بر پرداخت عليه غيرمسلمان باشد و مرتکب پيش از اجراي اگر مجني   - 2تبصره

 شود.، محکوم مي«تعزيرات»ديه به مجازات تعزيري مقرر در كتاب پنجم
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عليه، هنگام ارتکاب جنايت، ترديد وجود وسيله مقام قضائي، در مسلمان بودن مجني  اگر پس از تحقيق و بررسي به - 311 ماده

عليه ادعاء كند كه جنايت عمدي در حال اسالم او انجام ايت، عدم اسالم باشد و ولي دم يا مجني  داشته و حالت او پيش از جن

عليه بايد ثابت شده است و مرتکب ادعاء كند كه ارتکاب جنايت، پيش از اسالم آوردن وي بوده است، ادعاي ولي دم يا مجني  

« تعزيرات»خت ديه و مجازات تعزيري مقرر در كتاب پنجمشود و در صورت عدم اثبات، قصاص منتفي است و مرتکب به پردا

عليه بايد اثبات در حالت عدم اسالم مجني   نايتشود. اگر حالت پيش از زمان جنايت، اسالم او بوده است، وقوع جمحکوم مي

شود. حکم اين يعليه يا ولي او قصاص ثابت مشود تا قصاص ساقط گردد و در صورت عدم اثبات، با سوگند ولي دم يا مجني  

 عليه ترديد وجود داشته باشد نيز جاري است.ماده در صورتي كه در مجنون بودن مجني  

 

  
 راههاي اثبات جنايت -چهارم فصل

 

 شود.اين قانون از طريق قسامه نيز ثابت مي« كليات»جنايات عالوه بر طرق مقرر در كتاب اول - 312 ماده

 

ايي است كه درصورت فقدان ادله ديگر غير از سوگند منکر و وجود لوث، شاكي براي قسامه عبارت از سوگنده - 313 ماده

 كند.اثبات جنايت عمدي يا غيرعمدي يا خصوصيات آن و متهم براي دفع اتهام از خود اقامه مي

 

ز جانب متهم لوث عبارت از وجود قرائن و اماراتي است كه موجب ظن قاضي به ارتکاب جنايت يا نحوه ارتکاب ا -314 ماده

 شود.مي

 

شود و او فقدان قرائن و امارات موجب ظن و صرف حضور فرد در محل وقوع جنايت، از مصاديق لوث محسوب  نمي -315 ماده

 گردد.با اداي يك سوگند، تبرئه مي

 

ذكر كند. مواردي مقام قضائي موظف است در صورت استناد به قسامه، قرائن و امارات موجب لوث را در حکم خود  - 316 ماده

 شود، مشمول اين حکم است.كه سوگند يا قسامه، توسط قاضي رد مي

 

شود. اگر دليلي ارائه شود، نوبت به قسامه در صورت حصول لوث، نخست از متهم، مطالبه دليل بر نفي اتهام مي -317 ماده

 گردد.رسد و متهم تبرئه ميشاكي نمي

 تواند اقامه قسامه كند يا از متهم درخواست قسامه نمايد.غيراين صورت با ثبوت لوث، شاكي مي در
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اگر شاكي اقامه قسامه نکند و از مطالبه قسامه از متهم نيز خودداري ورزد، متهم در جنايات عمدي، با تأمين مناسب  -318 ماده

 ماند.لکن حق اقامه قسامه يا مطالبه آن براي شاكي باقي مي شودو در جنايات غيرعمدي، بدون تأمين آزاد مي

 

شود تا اقامه قسامه نمايد يا از متهم شود، حداكثر سه ماه به شاكي فرصت داده ميدر مواردي كه تأمين گرفته مي -تبصره

 شود.مطالبه قسامه كند و پس از پايان مهلت از تأمين أخذ شده رفع اثر مي

 

شود و اگر اقامه ي از متهم درخواست قسامه كند و وي حاضر به قسامه نشود به پرداخت ديه محکوم مياگر شاك -319 ماده

گردد و شاكي حق ندارد براي بار ديگر، با قسامه يا بينه، دعوي را عليه او تجديد كند. در اين مورد متهم قسامه كند، تبرئه مي

 .نمايدتواند قسامه را به شاكي رد نمي

 

اقامه قسامه يا مطالبه آن از متهم، بايد حسب مورد، توسط صاحب حق قصاص يا ديه، يا ولي يا وكيل آنها باشد.  -320 ماده

وسيله افراد گيرد. اتيان سوگند بهوسيله متهم، ولي يا وكيل آنها صورت ميهمچنين است اقامه قسامه براي برائت متهم كه به

 قابل توكيل نيست.

 

ليه يا ولي دم فوت كند هر يك از وارثان متوفي، بدون نياز به توافق ديگر ورثه متوفي يا ديگر اولياي دم، عاگر مجني   -321 ماده

 حق مطالبه يا اقامه قسامه را دارند.

 

اگر برخي از ورثه، اصل اتهام يا برخي خصوصيات آن را از متهم نفي كنند، حق ديگران با وجود لوث، براي اقامه  -322 ماده

 وظ است.قسامه محف

 

اگر چند نفر، متهم به شركت در يك جنايت باشند و لوث عليه همه آنان باشد، اقامه يك قسامه براي اثبات شركت  -323 ماده

 آنان در ارتکاب جنايت، كافي است و لزومي به اقامه قسامه براي هر يك نيست.

 

اگر شاكي ادعاء كند كه تنها يك شخص معين از دو يا چند نفر، مجرم است و قسامه بر شركت در جنايت اقامه  -324 ماده

شونده بيش از سهم ديه جنايت او باشد شريك يا تواند غير از آن يك نفر را قصاص كند و چنانچه ديه قصاصشود، شاكي نمي

بپردازند. رجوع شاكي از اقرار به انفراد مرتکب، پس از اقامه قسامه مسموع  شوندهصاصشركاي ديگر بايد مازاد ديه مذكور را به ق

 نيست.
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كنندگان را اگر برخي از صاحبان حق قصاص يا ديه از متهم درخواست قسامه كنند، قسامه متهم فقط حق مطالبه -325 ماده

كند و حق ديگران براي اثبات ادعايشان محفوظ است و اگر بتوانند موجب قصاص را اثبات كنند، بايد پيش از استيفاي ساقط مي

 ود آنها يا به مرتکب بپردازند.خ بهقصاص، سهم ديه گروه اول را حسب مورد 

 

رغم حصول لوث عليه متهم اقامه قسامه نکند و از او مطالبه قسامه كند و متهم درباره اصل جنايت اگر شاكي علي -326 ماده

 تواند از وي مطالبه اتيان سوگند بر عدم علم نمايد. اگر متهم بر عدم علم بهيا خصوصيات آن، ادعاي عدم علم كند، شاكي مي

شود و اگر سوگند متهم فقط بر عدم علم به خصوصيات و وي بدون تأمين آزاد مي متوقفاصل جنايت سوگند ياد كند، دعوي 

گردد لکن اگر متهم از سوگند خوردن خودداري ورزد و شاكي بر جنايت باشد، دعوي فقط در مورد آن خصوصيات متوقف مي

شود و شاكي حق دارد از متهم اقامه قسامه را درخواست نمايد. دم علم رد ميعلم داشتن او سوگند ياد كند، ادعاي متهم به ع

 شود.در اين صورت اگر متهم اقامه قسامه نکند به پرداخت ديه محکوم مي

 

درصورتي كه شاكي متعدد باشد، اقامه يك قسامه براي همه آنان كافي است لکن در صورت تعدد متهمان، براي  -327 ماده

 قامه قسامه مستقل الزم است.برائت هريك، ا

 

 تواند به نفع متهم ديگر، در قسامه شركت كند.در صورت تعدد متهمان، هريك از آنها مي -328 ماده

 

شود و اثبات خصوصيات جنايت از قبيل قسامه فقط نسبت به مقداري كه لوث حاصل شده است، موجب اثبات مي -329 ماده

 شركت در ارتکاب جنايت يا انفراد در آن نيازمند حصول لوث در اين خصوصيات است.عمد، شبه عمد، خطا، مقدار جنايت و 

 
اگر نسبت به خصوصيات جنايت لوث حاصل نشود يا سوگندخورندگان، بر آن خصوصيات سوگند ياد نکنند و فقط  -330 ماده

 گيرد.لق ميشود و ديه تعبر انتساب جنايت به مرتکب سوگند بخورند، اصل ارتکاب جنايت اثبات مي

 

چنانچه اصل ارتکاب جنايت، با دليلي به جز قسامه اثبات شود، خصوصيات آن در صورت حصول  لوث در هر يك  -331 ماده

وسيله قسامه قابل اثبات است مانند آنکه يکي از دو شاهد عادل، به اصل قتل و ديگري به قتل عمدي شهادت دهد كه از آنها به

 گردد.و در صورت لوث، عمدي بودن قتل با اقامه قسامه ثابت مي شودينه اثبات ميدر اين صورت اصل قتل با ب

 

عليه يا ولي دم و اقامه وسيله مجني  اگر لوث عليه دو يا چند نفر به شکل مردد حاصل شود، پس از تعيين مرتکب به -332 ماده

 شود.قسامه عليه او، وقوع جنايت اثبات مي
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گونه عليه آنان اقامه شود، جنايت بر عهده اگر لوث عليه دو يا چند نفر به شکل مردد ثابت باشد و قسامه به همين -333 ماده

خواهد كه بر برائت خود سوگند بخورند. اگر همگي از سوگند شود و قاضي از آنان مييکي از چند نفر، به صورت مردد اثبات مي

شود. اگر ممتنعان متعدد آنان سوگند ياد كنند و برخي نکنند، ديه بر ممتنعان ثابت ميخوردن خودداري ورزند يا برخي از 

شود. اگر همه آنان بر برائت خود سوگند ياد كنند، درخصوص قتل، باشند، پرداخت ديه به نسبت مساوي ميان آنان تقسيم مي

 گردد.ن آنان تقسيم ميشود و در غير قتل، ديه به نسبت مساوي مياالمال پرداخت ميديه از بيت

 

اگر لوث عليه دو يا چند نفر به شکل مردد ثابت باشد، چنانچه شاكي از آنان درخواست اقامه قسامه كند هر يك از  -334 ماده

شود و آنان بايد اقامه قسامه كند. درصورت خودداري همه يا برخي از آنان از اقامه قسامه، پرداخت ديه بر ممتنع ثابت مي

شود. اگر همگي اقامه قسامه كنند، در قتل، ديه از عدد ممتنعان، پرداخت ديه به نسبت مساوي ميان آنان تقسيم ميدرصورت ت

 گردد.المال پرداخت ميبيت

 

چنانچه لوث تنها عليه برخي از افراد حاصل شود و شاكي عليه افراد بيشتري ادعاي مشاركت در ارتکاب جنايت را  -335 ماده

شود مانند آنکه ولي دم مدعي ه، جنايت به مقدار ادعاي مدعي، درموردي كه لوث حاصل شده است اثبات مينمايد، با قسام

مشاركت سه مرد در قتل عمدي مردي باشد و لوث فقط عليه مشاركت دو نفر از آنان باشد، پس از اقامه قسامه عليه آن دو نفر، 

ولي دم بخواهد هر دو نفر را قصاص كند، بايد به سبب اقرار خود به حق قصاص عليه آن دو به مقدار سهمشان ثابت است. اگر 

 شوندگان بپردازد.اشتراك سه مرد، دو سوم ديه را به هر يك از قصاص

 

رجوع شاكي از اقرار به شركت افراد بيشتر پذيرفته نيست مگر اينکه از ابتداء، شركت افراد بيشتر را به نحو ترديد ذكر  -تبصره

اند نيز شركت افراد ديگر را در ارتکاب جنايت نفي كرده و بر ارتکاب قتل ساني كه در قسامه اتيان سوگند كردهكرده باشد و ك

 باشند. دكردهتوسط افراد كمتر سوگند يا

 

نصاب قسامه در اثبات قتل عمدي، سوگند پنجاه مرد از خويشاوندان و بستگان مدعي است. با تکرار سوگند قتل  -336 ماده

 شود.ثابت نمي

 

 شود.سوگند شاكي، خواه مرد باشد خواه زن، جزء نصاب محسوب مي -337 ماده

 
در صورتي كه شاكي از متهم درخواست اقامه قسامه كند، متهم بايد براي برائت خود، اقامه قسامه نمايد كه در اين  -338 ماده

. اگر تعداد آنان كمتر از نصاب باشد، سوگندها تا صورت، بايد حسب مورد به مقدار نصاب مقرر، اداءكننده سوگند داشته باشد

شود و با نداشتن اداءكننده سوگند، خود متهم، خواه مرد باشد خواه زن، همه تکرار مي وتحقق نصاب، توسط آنان يا خود ا

 شود.نمايد و تبرئه ميسوگندها را تکرار مي
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 شود.اين قانون كه براي اتيان سوگند ذكر شده است رعايت مي« كليات»درقسامه، همه شرايط مقرر در كتاب اول -339 ماده

 
كند، كافي الزم نيست اداءكننده سوگند، شاهد ارتکاب جنايت بوده باشد و علم وي به آنچه بر آن سوگند ياد مي -340 ماده

اءكننده سوگند را بداند و ادعاي علم از سوي اداكننده سوگند، تا دليل معتبري است. همچنين الزم نيست قاضي، منشأ علم اد

 برخالف آن نباشد، معتبر است. در هر صورت تحقيق و بررسي مقام قضائي از اداءكننده سوگند بالمانع است.

 

خورد، مقام اني سوگند مياگر احتمال آن باشد كه اداءكننده سوگند، بدون علم و بر اساس ظن و گمان يا با تب -341 ماده

 قضائي موظف به  بررسي موضوع است. اگر پس از بررسي، امور يادشده احراز نشود، سوگند وي معتبر است.

 

 الزم است اداءكنندگان سوگند از كساني باشند كه احتمال اطالع آنان بر وقوع جنايت، موجه باشد. -342 ماده 

 

قسامه، مجازات قانوني و مکافات اخروي سوگند دروغ و عدم جواز توريه در آن را  تواند پيش از اجرايقاضي مي -343 ماده 

 براي اداكنندگان سوگند بيان كند.

 

اگر پس از اقامه قسامه و پيش از صدور حکم، دليل معتبري بر خالف قسامه يافت شود و يا فقدان شرايط قسامه  -344 ماده

 عد از صدور حکم باشد موضوع از موارد اعاده دادرسي است.شود و چنانچه باثبات گردد، قسامه باطل مي

 

 تواند با بينه يا قسامه، دعوي را عليه متهم تجديد كند.پس از اقامه قسامه توسط متهم، شاكي نمي -345 ماده 

 

سوگند، از  اگر پس از صدور حکم، بطالن همه يا برخي از سوگندها ثابت شود مانند آنکه برخي از اداءكنندگان -346 ماده 

سوگندشان عدول كنند يا دروغ بودن سوگند يا سوگند بدون علم، براي دادگاه صادركننده حکم ثابت شود، مورد از جهات اعاده 

 دادرسي است.

 

  

 صاحب حق قصاص -پنجم فصل

 

ا با مصالحه، تواند به طور مجاني يصاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقيب، رسيدگي يا اجراي حکم مي -347 ماده

 در برابر حق يا مال گذشت كند.
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 رسد.حق قصاص، به شرح مندرج در اين قانون به ارث مي -348 ماده

 

عليه، مرتکب را قصاص كند و درصورتي كه اقدام به قتل مرتکب نمايد، چنانچه تواند پيش از فوت مجني  دم نميولي -349 ماده

شود؛ عليه نشود مستحق قصاص است، در غيراين صورت به تعزير مقرر در قانون، محکوم ميجنايت در نهايت سبب فوت مجني  

 .ستيصورت، مستحق قصاص ن ني( اين قانون است كه در ا302کب مشمول ماده)دم اعتقاد دارد مرت يمگر در موردي كه ول

 

 در صورت تعدد اولياي دم، حق قصاص براي هر يك از آنان به طور جداگانه ثابت است. -350 ماده

 

 جز زوج يا زوجه او كه حق قصاص ندارد.ولي دم، همان ورثه مقتول است به -351 ماده

 

برد. ه هر علت، تبديل به ديه شود يا به مال يا حقي مصالحه شود، همسر مقتول نيز از آن ارث مياگر حق قصاص، ب -352 ماده

باشند، اگر برخي از اولياي دم، خواهان قصاص و برخي خواهان ديه باشند، همسر مقتول، از سهم ديه كساني كه خواهان ديه مي

 برد.ارث مي

 

 عليه باشد.رسد حتي اگر همسر مجني  قصاص به ورثه او ميهرگاه صاحب حق قصاص فوت كند، حق  -353 ماده

 

عليه يا همه اولياي دم يا برخي از آنان، صغير يا مجنون باشند، وليِّ آنان با رعايت مصلحتشان حق اگر مجني    -354 ماده

خي از اولياي دم، كبير و عاقل تواند تا زمان بلوغ يا افاقه آنان منتظر بماند. اگر برقصاص، مصالحه و گذشت دارد و همچنين مي

مرتکب را قصاص كنند لکن در صورتي كه ولي صغير يا مجنون خواهان اداء يا تأمين سهم  وانندتو خواهان قصاص باشند، مي

عليه خود از سوي آنها باشد بايد مطابق خواست او عمل كنند. مفاد اين ماده، در مواردي كه حق قصاص به علت مرگ ديه مولي

االجراء شدن اين حکم در مورد جناياتي كه پيش از الزمشود نيز جاري است. اين عليه يا ولي دم به ورثه آنان منتقل ميمجني  

 قانون واقع شده است نيز جاري است.

 

 شود كه زنده متولد شود.( اين قانون، جنين در صورتي ولي دم محسوب مي354در مورد ماده) -355 ماده

 

 به يا و نشود شناخته او ولي يا و باشد نداشته ولي است مجنون يا صغير كه دمي ولي يا عليهمجني   يا مقتول اگر – 356 ماده

 اختيار ايشان، موافقت صورت در و رهبري مقام از استيذان با قضائيه قوه رئيس و است رهبري مقام او، ولي نباشد، دسترسي او

 كند.مي تفويضهاي مربوط به دادستان را آن
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آيد و حق قصاص و ديه ندارد و حق شمار نمياگر مرتکب يا شريك در جنايت عمدي، از ورثه باشد، ولي دم به -357 ماده

 برد.قصاص را نيز به ارث نمي

 

عليه يا ولي دم، صغير يا مجنون باشد و ولي او، مرتکب جنايت عمدي شود يا شريك در آن باشد، در اين اگر مجني   -358 ماده

 ندارد. مورد، واليت

 

تواند قصاص عليه يا ولي دم، تنها ميدر موارد ثبوت حق قصاص، اگر قصاص مشروط به رد فاضل ديه نباشد، مجني   -359 ماده

 يا گذشت نمايد و اگر خواهان ديه باشد، نياز به مصالحه با مرتکب و رضايت او دارد.

 

شونده است، صاحب حق قصاص، ميان قصاص با به قصاصدر مواردي كه اجراي قصاص، مستلزم پرداخت فاضل ديه  -360ماده

 رد فاضل ديه و گرفتن ديه مقرر در قانون ولو بدون رضايت مرتکب مخير است.

 

المصالحه يا امر ديگري كند، حق عليه يا ولي دم، گذشت و اسقاط حق قصاص را مشروط به پرداخت وجهاگر مجني   -361 ماده

 است. قصاص تا حصول شرط، براي او باقي

 

المصالحه يا انجام دادن تعهد خود نباشد اگر پس از مصالحه يا گذشت مشروط، مرتکب حاضر يا قادر به پرداخت وجه -362 ماده

شود مگر مصالحه شامل فرض قصاص محفوظ است و پرونده براي بررسي به همان دادگاه ارجاع مييا شرط محقق نشود، حق

 انجام ندادن تعهد نيز باشد.

 

 گذشت يا مصالحه، پيش از صدور حکم يا پس از آن، موجب سقوط حق قصاص است. -363 ماده

 

عليه يا ولي دم، پس از گذشت، مرتکب را قصاص كند، مستحق قصاص رجوع از گذشت پذيرفته نيست. اگر مجني   -364 ماده

 است.

 
تواند پس از وقوع جنايت و پيش از فوت، از حق قصاص گذشت كرده عليه مي  مجني ،يدر قتل و ساير جنايات عمد -365 ماده

يا ديه كنند، لکن مرتکب به تعزير قصاص از فوت او، حسب مورد، مطالبهتوانند پسنميدم و وارثان يا مصالحه نمايد و اولياي 

 شود.مي محکوم «راتيتعز»مقرر در كتاب پنجم 
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اگر وقوع قتلهاي عمد ازجانب دو يا چند نفر ثابت باشد، لکن مقتول هر قاتلي مردد باشد مانند اينکه دو نفر، توسط  -366 ماده

دو نفر به قتل رسيده باشند و اثبات نشود كه هر كدام به دست كدام قاتل كشته شده است، اگر اولياي هر دو مقتول، خواهان 

و اگر اولياي يکي از دو مقتول، به هر سبب، حق قصاص نداشته باشند يا آن را ساقط  وندشميقصاص باشند، هر دو قاتل قصاص 

 شود.كنند، حق قصاص اولياي مقتول ديگر نيز به سبب مشخص نبودن قاتل، به ديه تبديل مي

 

عليهم يکسان باشد هاي وارده بر مجني  مفاد اين ماده، در جنايت عمدي بر عضو نيز جاري است مشروط بر آنکه جنايت -تبصره

هاي ديگري متفاوت باشد، امکان قصاص حتي در فرضي كه همه عليهم با جنايتهاي وارده بر هر يك از مجني  لکن اگر جنايت

 شود.است و به ديه تبديل مي منتفيعليهم خواهان قصاص باشند نيز مجني  

 

عليه از نظر ديه، يکسان صاص باشند و دو مجني  ق خواهان ه،عليمجني   دو هر اولياي اگر قانون، اين( 366)درماده – 367 ماده

عليهم باشد، مانند اينکه هر دو قاتل، مرد باشند و يکي از دو مقتول، زن باشد، خواهان نباشند و ديه مرتکبان بيش از ديه مجني  

ب قتل زن، فاضل ديه مذكور ديه كامل را بپردازد كه در اين صورت، به سبب مشخص نبودن مرتک فقصاص از سوي زن بايد نص

 شود.ميان مرتکبان به نسبت مساوي تقسيم مي

 

 شود.ديه موضوع اين ماده طبق اين قانون و قبل از قصاص به مستحق پرداخت مي - تبصره

 

  

 شركت در جنايت -ششم فصل

 

ب قتل او شود فقط واردكنندگان اين عليه وارد كنند و تنها برخي از آسيبها موجاي، آسيبهايي را بر مجني  اگر عده -368 ماده

 شوند.باشند و ديگران حسب مورد، به قصاص عضو يا پرداخت ديه محکوم ميآسيبها، شريك در قتل مي

 

 عمدي يا خطاي محض باشد.تواند نسبت به هر يك از شركا حسب مورد عمدي، شبهقتل يا هرجنايت ديگر، مي -369 ماده

 

بر بعضي از شركا، به هر دليل، مانند فقدان شرطي از شرايط معتبر در قصاص يا غير عمدي  ثابت نبودن حق قصاص -370 ماده

 بودن جنايت نسبت به او، مانع از حق قصاص بر ديگر شركا نيست و هريك از شركا حکم خود را دارند.

 

هرگاه كسي آسيبي به شخصي وارد كند و بعد از آن ديگري او را به قتل برساند قاتل همان نفردوم است اگرچه  -371 ماده

 شود.گرديد و اولي فقط به قصاص عضو محکوم ميآسيب سابق به تنهايي موجب مرگ مي
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اي كه وي را در حکم مرده قرار دهد و تنها آخرين رمق حيات در هرگاه كسي آسيبي به شخصي وارد كند به گونه -372 ماده

شود و نفر دوم به او باقي بماند و در اين حال ديگري با انجام رفتاري به حيات غيرمستقر او پايان دهد نفر اول قصاص مي

 ( اين قانون در مورد جنايات غيرعمدي نيز جاري است.371اين ماده و ماده) حکمگردد. مجازات جنايت بر ميت محکوم مي

 

تواند يکي از شركا در جنايت عمدي را دم مي ولي عليه يات عمدي، حسب مورد، مجني  در موارد شركت در جناي -373 ماده

ينکه همه شركا يا بيش از يکي از آنان را شونده بپردازند و يا اقصاص كند و ديگران بايد بالفاصله سهم خود از ديه را به قصاص

شوندگان شوندگان بپردازد. اگر قصاصقصاص كند، مشروط بر اينکه ديه مازاد بر جنايت پديدآمده را پيش از قصاص، به قصاص

 .شود نيز بايد سهم خود از ديه جنايت را به نسبت تعداد شركا بپردازدهمه شركا نباشند، هر يك از شركا كه قصاص نمي

 

عليه يا ولي دم، خواهان قصاص برخي از شركا باشد و از حق خود نسبت به برخي ديگر مجاني گذشت كند اگر مجني   -تبصره

شوندگان بيش از سهم جنايتشان باشد، بايد پيش از قصاص، مازاد ديه آنان يا با آنان مصالحه نمايد، در صورتي كه ديه قصاص

 شوندگان بپردازد.را به قصاص

 
هرگاه ديه جنايت، بيش از ديه مقابل آن جنايت در مرتکب باشد مانند اينکه زني، مردي را يا غيرمسلماني، مسلماني  -374 هماد

را عمداً به قتل برساند يا دست وي را قطع كند، اگر مرتکب يك نفر باشد، صاحب حق قصاص افزون بر قصاص، حق گرفتن 

شوندگان بر ديه تواند پس از پرداخت مازاد ديه قصاصاشند، صاحب حق قصاص ميب دفاضل ديه را ندارد و اگر مرتکبان متعد

تواند به اندازه ديه جنايت، از شركا در جنايت، قصاص كند و چيزي نپردازد، جنايت به آنان، همگي را قصاص كند. همچنين مي

پردازند. افزون بر اين، شوندگان مي صاصشوند، سهم ديه خود از جنايت را به قكه در اين صورت، شركايي كه قصاص نمي

اش كمتر از ديه جنايت است، قصاص كند و فاضل ديه را از ديگر شركا بگيرد تواند يکي از آنان را كه ديهصاحب حق قصاص مي

. ايدتواند بيش از اين مقدار را از هريك مطالبه كند، مگر در صورتي كه برمقدار بيشتر مصالحه نملکن صاحب حق قصاص نمي

همچنين اگر صاحب حق قصاص خواهان قصاص همه يا برخي از آنان كه ديه مجموعشان بيش از ديه جنايت است باشد، 

 شونده نسبت به سهمش از جنايت را به او بپردازد و سپس قصاص نمايد.نخست بايد فاضل ديه قصاص

 

 اكراه در جنايت -هفتم فصل 

 

 گردد.كننده، به حبس ابد محکوم ميشود و اكراهرتکب، قصاص مياكراه در قتل مجوز قتل نيست و م -375 ماده

 كننده محکوم به قصاص است.شونده طفل غيرمميز يا مجنون باشد فقط اكراهاگر اكراه -1 تبصره

 شود.مي كننده به حبس ابد محکومپردازد. در اين مورد اكراهشونده طفل مميز باشد عاقله او ديه مقتول را مياگر اكراه -2 بصره
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باشد كننده و حق اولياي دم ميمجازات حبس ابد براي اكراه كننده مشروط به وجود شرايط عمومي قصاص در اكراه -376 ماده

 شود.كننده به هر علت به حبس ابد محکوم نشود، به مجازات معاون در قتل محکوم ميو قابل گذشت و مصالحه است. اگر اكراه

 

 كننده است.اكراه در جنايت بر عضو موجب قصاص اكراه -377 ماده

 

ادعاي اكراه برجنايت بر عضو بايد دردادگاه ثابت شود و درصورت عدم اثبات باسوگند صاحب حق قصاص، مباشر  -378 ماده

 شود.قصاص مي

 

كننده ردد، جنايت عمدي است و اكراهشونده گهرگاه كسي ديگري را به رفتاري اكراه كند كه موجب جنايت بر اكراه -379 ماده

شود كننده قصد جنايت بر او را نداشته و آگاهي و توجه به اينکه اين اكراه نوعاً موجب جنايت بر او ميشود مگر اكراهقصاص مي

 شود.كننده به پرداخت ديه محکوم ميعمدي است و اكراهنيز نداشته باشد كه در اين صورت جنايت شبه

 

كننده شود يا آسيبي گر شخصي براي دفاع و رهايي از اكراه با رعايت شرايط مقرر در دفاع مشروع، مرتکب قتل اكراها -380 ماده

 به او وارد كند، قصاص، ديه و تعزير ندارد.

 

 قصاص نفس -دوم بخش

 

صورت غير اين مجازات قتل عمدي در صورت تقاضاي ولي دم و وجود ساير شرايط مقرر در قانون، قصاص و در -381 ماده

 گردد.مطابق مواد ديگر اين قانون از حيث ديه و تعزير عمل مي

 

هرگاه زن مسلماني عمداً كشته شود، حق قصاص ثابت است لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولي دم بايد پيش از  -382 ماده

شود. در قصاص پرداخت چيزي قصاص مي قصاص، نصف ديه كامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غير مسلمان باشد، بدون

 التفاوت ديه آنها الزم است.مابه پرداختمرد غيرمسلمان به سبب قتل زن غيرمسلمان، 

 

توانند به تنهايي و بدون گرفتن اگر يك نفر، دو يا چند نفر را عمداً به قتل برساند، اولياي دم هر يك از مقتوالن مي -383 ماده

 رضايت اولياي مقتوالن ديگر و بدون پرداخت سهمي از ديه به آنان اقدام به قصاص كنند.
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اگر يك نفر، دو يا چند نفر را عمداً به قتل برساند و اولياي دم همه مقتوالن، خواهان قصاص باشند، قاتل بدون اينکه  -384 ماده

شود. اگر اولياي دم برخي از مقتوالن، خواهان قصاص باشند و اولياي دم مقتول يا مقتوالن ديگر، اي بپردازد، قصاص ميديه

شان، ديه آنان از اموال قاتل فقت قاتل به پرداخت ديه به آنان در مقابل گذشت از حق قصاصخواهان ديه باشند، درصورت موا

 شود و بدون موافقت قاتل، حق أخذ ديه از او و يا اموالش را ندارند.پرداخت مي

 

 ايقع شده باشد وادر حرم مکه مکرمه  اي( الحجهيو ذ القعدهيحرام )محرم، رجب، ذ ياز ماهها يکياگر قتل در  -385 ماده

 ظيتغل هيدم به قاتل باشد، فاضل د يول ياز سو هيمکان مذكور، قصاص گردد و قصاص مستلزم پرداخت فاضل د ايقاتل در زمان 

مکان مذكور باشد،  ايلکن اگر قتل در زمان  شود،ينم ظيتغل پردازديم اءياول گريد بهدم  يكه ول ياهيد ني. همچنشودينم

 پردازند،يبه هر دو آنان م ايدم و  يول ايشونده حسب مورد به قصاص ت،يكه شركاي قاتل، به علت سهمشان از جنا ياهيد

 .شوديم ظيتغل

 

 قصاص عضو -سوم بخش

 

 موجب قصاص عضو -اول فصل

 

در قانون، قصاص عليه يا ولي او و وجود ساير شرايط مقرر مجازات جنايت عمدي بر عضو در صورت تقاضاي مجني   -386 ماده

 گردد.صورت مطابق مواد ديگر اين قانون از حيث ديه و تعزير عمل ميو در غير اين

 

 هاي وارد بر منافع است.جنايت بر عضو عبارت از هر آسيب كمتر از قتل مانند قطع عضو، جرح و صدمه -387 ماده

 
شود كند، به قصاص محکوم مييبي كه به زن وارد ميزن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آس -388 ماده

كامل باشد، قصاص پس از پرداخت نصف ديه عضو مورد قصاص به بيش از ثلث ديه اي ي، مساولکن اگر ديه جنايت وارد بر زن

است. ولي عليه زن غيرمسلمان و مرتکب مرد غيرمسلمان باشد نيز جاري   مجني هشود. حکم مذكور درصورتي كمرد، اجراء مي

 شود.عليه، زن مسلمان و مرتکب، مرد غيرمسلمان باشد، مرتکب بدون پرداخت نصف ديه، قصاص مي  اگر مجني

 

هاي متعددي در يك يا چند عضو به وجود آيد، حق قصاص براي هر جنايت، اگر به علت يك يا چند ضربه، جنايت -389 ماده

د درباره بعضي با مرتکب مصالحه نمايد، نسبت به بعضي ديگر گذشت و بعضي توانعليه ميبه طور جداگانه ثابت است و مجني  

 را قصاص كند.
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تواند با رضايت مرتکب قسمتي از جنايت را قصاص كند مانند عليه مياگر جنايت بر عضو، داراي مراتب باشد، مجني   -390 ماده

ه قطع دست از مچ بسنده و از قصاص قسمت ديگر گذشت يا آنکه در جراحت موضحه به متالحمه و در قطع دست از آرنج ب

 مصالحه نمايد.

 

هرگاه كسي جنايت عمدي بر اعضاي متعدد يك نفر وارد كند و امکان قصاص همه آنها نباشد مانند اينکه هر دو  -391 ماده

هايي كه قصاص آن امکان دارد، قصاص دست يك نفر را قطع كند و خود يك دست بيشتر نداشته باشد، مرتکب در مقابل جنايت

 شود.محکوم مي« تعزيرات»عزير مقرر در كتاب پنجمشود و براي ديگر جنايات، به پرداخت ديه و تمي

 

شود و اگر هرگاه كسي جنايت عمدي بر اعضاي چند نفر وارد كند، اگر امکان قصاص همه آنها باشد، قصاص مي -392 ماده

اص عليه اول كه جنايت بر او پيش از ديگري واقع شده است، در استيفاي قصامکان قصاص براي همه جنايات نباشد مجني  

كه محلي براي قصاص آن نيست به پرداخت ديه و تعزير مقرر در  اياتيمقدم است و در صورت انجام قصاص، مرتکب براي جن

توانند مبادرت به عليه ميشود. اگر وقوع دو جنايت، در يك زمان باشد، هريك از دو مجني  محکوم مي« تعزيرات»كتاب پنجم

ديه و تعزير مقرر  اختهايي كه قصاص ممکن نيست، مرتکب به پردديگر جنايتقصاص كنند و پس ازاستيفاي قصاص، براي 

عليه دوم باقي باشد لکن شود. درصورتي كه پس از قصاص اول، محل قصاص براي مجني  محکوم مي« تعزيرات»در كتاب پنجم

را ديه بگيرد مانند اينکه مرتکب،  التفاوتتواند مقدار موجود را قصاص كند و مابهكمتر از عضو مورد جنايت از او باشد، مي

عليه اول در نخست انگشت دست راست كسي و آنگاه دست راست شخص ديگري را قطع كرده باشد كه در اين صورت، مجني  

تواند دست راست مرتکب را قصاص كند و ديه انگشت خود عليه دوم مياجراي قصاص مقدم است و با اجراي قصاص او، مجني  

 گيرد.را نيز از او ب

 

  

 شرايط قصاص عضو -دوم فصل

 

شود، بايد رعايت قصاص، شرايط زير با تفصيلي كه در اين قانون بيان ميدر قصاص عضو، عالوه بر شرايط عمومي -393 ماده

 :شود

 

 محل عضو مورد قصاص، با مورد جنايت يکي باشد. -الف

 قصاص با مقدار جنايت، مساوي باشد. -ب

 صدمه بر عضو ديگر نباشد.خوف تلف مرتکب يا  -پ

 قصاص عضو سالم، در مقابل عضو ناسالم نباشد. -ت
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 قصاص عضو اصلي، در مقابل عضو غيراصلي نباشد. -ث

 ـ قصاص عضو كامل در مقابل عضو ناقص نباشد. ج

 

 .شودياو قصاص م يكه مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پا يدرصورت -تبصره

 

رعايت تساوي مقدار طول و عرض، در قصاص جراحات الزم است لکن اگر طول عضو مورد قصاص، كمتر از طول  -394 ماده

شود لکن عليه باشد، قصاص نبايد به عضو ديگر سرايت كند و نسبت به مازاد جنايت، ديه گرفته ميديده در مجني  عضو آسيب

 .ستنوان جنايت وارده اميزان در عمق جنايت، صدق ع

 

تواند قصاص كند يا با عليه مياگر عضو مورد جنايت، سالم يا كامل باشد وعضو مرتکب، ناسالم يا ناقص باشد، مجني   -395 ماده

 رضايت مرتکب، ديه بگيرد.

 

، عضو سالم محسوب عضو ناسالم، عضوي است كه منفعت اصلي آن از بين رفته باشد مانند عضو فلج و در غيراين صورت -تبصره

 شود، هر چند داراي ضعف يا بيماري باشد.مي

 

 شود.عضو قوي و صحيح، در برابر عضو ضعيف و معيوب غيرفلج، قصاص مي -396 ماده

 

شود كه در اين شود لکن عضو ناقص، در برابر عضو كامل قصاص ميعضو كامل، در برابر عضو ناقص قصاص نمي -397 ماده

 التفاوت ديه را بپردازد.ابهصورت، مرتکب بايد م

 

عضو ناقص، عضوي است كه فاقد بخشي از اجزاء باشد مانند دستي كه فاقد يك يا چند انگشت يا فاقد بخشي از يك يا  -تبصره

 چند انگشت است.

 

سالمت اگر عضو مورد جنايت و عضو مورد قصاص، هر دو ناقص يا ناسالم باشند، فقط درصورتي كه نقصان و عدم  -398 ماده

 درعضو مورد قصاص، مساوي يا بيشتر ازعضو مورد جنايت باشد، حق قصاص ثابت است.

 
 شود.اگر عضو مورد جنايت، زائد باشد و مرتکب، عضو زائد مشابه نداشته باشد، به پرداخت ارش محکوم مي -399 ماده
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اگر رعايت تساوي در طول و عرض و عمق جنايت، ممکن نباشد و قصاص به مقدار كمتر ممکن باشد مجني  عليه  -400 ماده

 التفاوت را ارش مطالبه نمايد و يا با رضايت جاني ديه جنايت را بگيرد.تواند به قصاص كمتر، اكتفاء كند و مابهمي

 

، مُنقّله، شکستگي استخوان و صدماتي كه موجب تغيير رنگ پوست يا ورم در جنايت مأمومه، دامغه، جائفه، هاشمه -401 ماده

شود. نيز محکوم مي« تعزيرات»شود، قصاص ساقط است و مرتکب عالوه بر پرداخت ديه به تعزير مقرر در كتاب پنجمبدن مي

 در قصاص عضو يا منافع وجود داشته باشد نيز جاري است. وزحکم مذكور در هر مورد ديگري كه خطر تجا

 

شود، گرچه مرتکب بيش از يك چشم نداشته باشد و اگر شخصي يك چشم كسي را درآورد يا كور كند، قصاص مي -402 ماده

 شود. اين حکم در مورد همه اعضاي زوج بدن جاري است.اي به وي پرداخت نميديه

 

عليه اي دوچشم است، چشم كسي را كه فقط يك چشم دارد، درآورد يا آن را كور كند، مجني  اگر شخصي كه دار -403 ماده

تواند يك چشم مرتکب را قصاص كند و نصف ديه كامل را هم دريافت دارد يا از قصاص يك چشم مرتکب منصرف شود و مي

نايتي كه استحقاق ديه آن را داشته است، از قبالً در اثر قصاص يا ج راعليه يك چشم خود ديه كامل بگيرد مگر اينکه مجني  

تواند يك چشم مرتکب را قصاص كند و يا با رضايت مرتکب، نصف ديه كامل را دريافت دست داده باشد، كه دراين صورت مي

 نمايد.

 

، قصاص اگر شخصي بدون آسيب رساندن به حدقه چشم ديگري، بينايي آن را ازبين ببرد، فقط بينايي چشم مرتکب -404 ماده

شود و مرتکب به پرداخت ديه و شود. چنانچه بدون آسيب به حدقه چشم مرتکب، قصاص ممکن نباشد، تبديل به ديه ميمي

 شود.تعزير مقرر در قانون محکوم مي

 

 شود.چشم سالم، در برابر چشمهايي كه از لحاظ ديد و يا شکل، متعارف نيستند، قصاص مي -405 ماده

 

 شود.شود لکن پلك چشم بينا در برابر پلك چشم نابينا قصاص ميي مژه، در برابر پلك بدون مژه قطع نميپلك دارا -406 ماده

 

 شود.قطع الله گوش كه موجب زوال شنوايي يا قطع بيني كه موجب زوال بويايي شود، دو جنايت محسوب مي -407 ماده

 

 س بويايي و شنوايي نداشته باشند.قطع بيني يا گوش، موجب قصاص است گرچه حسب مورد ح -408 ماده
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 قطع زبان يا لب، موجب قصاص است و بايد مقدار و محل آنها رعايت شود. -409 ماده

 
شود لکن زبان كسي كه اگر شخص گويا، زبان كسي را كه الل است قطع كند، قصاص ساقط است و ديه گرفته مي -410 ماده

شود و زبان داراي حس چشايي در برابر زبان بدون حس چشايي الل است، در برابر زبان الل ديگري و زبان گويا قصاص مي

 شود.قصاص مي

 

شود مگر آنکه الل بودن كودك كودكي كه هنوز به حد سخن گفتن نرسيده است، قصاص ميزبان گويا در برابر زبان  -411 ماده

 ثابت شود.

 

شود و در قصاص آن، رعايت تساوي در محل دندان، اگر كسي دندان ديگري را بشکند يا بکند به قصاص محکوم مي -412 ماده

 الزم است.

 
ه تا زمان قصاص، دندان سالمي به جاي آن برويد، مرتکب قصاص اگر دندان كسي توسط ديگري كنده شود، چنانچ -413 ماده

عليه بدون دندان بوده است محکوم و ارش جراحت و مدتي كه مجني « تعزيرات»شود و به تعزير مقرر در كتاب پنجمنمي

شود. اگر مي هاي مذكور، به پرداخت ارش عيب نيز محکومبرمحکوميت نشود. اگر دندان جديد معيوب باشد، مرتکب افزومي

صدم افتد و در صورت رويش دندان يكعليه كودك باشد، صدور حکم به مدت متعارف براي روييدن دندان به تأخير ميمجني  

 شود.ديه محکوم مي رداختعليه دراين مدت فوت كند، مرتکب افزون بر تعزير مذكور، به پشود. اگر مجني ديه پرداخت مي

 

عليه بين قصاص دندان شيري و تأخير قصاص عليه غيرشيري باشد، مجني  ب، شيري و دندان مجني  اگر دندان مرتک -414 ماده 

 تا رويش دندان غيرشيري در مرتکب، مختار است.

 

عليه نيست و اگر گرفتن ديه   عليه پس از اجراي قصاص يا گرفتن ديه برويد، چيزي بر عهده مجني  اگر دندان مجني -415 ماده

 شود.ان قصاص بوده باشد ديه نيز بازگردانده نميبه جهت عدم امک

 

 عليه حق قصاص دوباره آن را ندارد.اگر دندان مرتکب، پس از اجراي قصاص برويد، مجني   -416 ماده
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 اجراي قصاص -چهارم بخش

 

 مواد عمومي -اول فصل

 

 در اجراي قصاص، اذن مقام رهبري يا نماينده او الزم است. -417 ماده

 

استيذان از مقام رهبري در اجراي قصاص، براي نظارت بر صحت اجراء و رعايت حقوق صاحب حق قصاص و اطراف  -418 ماده

شدن او از حق ديگر دعوي است و نبايد مراسم استيذان، مانع از امکان استيفاي قصاص توسط صاحب حق قصاص و محروم 

 خود شود.

 

عليه است كه در صورت مرگ آنان، اين حق به ورثه ايشان اجراي قصاص و مباشرت در آن، حق ولي دم و مجني   -419 ماده

 شود و بايد پس از استيذان از مقام رهبري از طريق واحد اجراي احکام كيفري مربوط انجام گيرد.منتقل مي

 

محکوم « تعزيرات»اگر صاحب حق قصاص، بر خالف مقررات اقدام به قصاص كند به تعزير مقرر در كتاب پنجم -420 ماده

 شود.مي

 

عليه يا ولي او حق قصاص مرتکب را ندارد و اگر كسي بدون اذن آنان او را قصاص كند، هيچ كس غير از مجني   -421 ماده

 مستحق قصاص است.

 

ي هريك از صاحبان آن به طور مستقل حق قصاص دارند لکن هيچ يك از آنان در مقام استيفاي در هر حق قصاص -422 ماده

نبايد حق ديگران را از بين ببرد و در صورتي كه بدون اذن و موافقت ديگر افراد خواهان قصاص، مبادرت به استيفاي قصاص 

 كند، ضامن سهم ديه ديگران است.

 

از صاحبان آن، خواهان ديه باشند يا از قصاص مرتکب گذشت كرده باشند، كسي كه  در هر حق قصاصي اگر بعضي -423 ماده

خواهان قصاص است بايد نخست سهم ديه ديگران را در صورت گذشت آنان به مرتکب و در صورت درخواست ديه به خود آنان 

 بپردازد.
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در هر حق قصاصي اگر بعضي از صاحبان آن، غائب باشند و مدت غيبت آنان كوتاه باشد صدور حکم تا آمدن غائب  -424 ماده

افتد و اگر غيبت طوالني باشد و يا اميدي به بازگشتن آنان نباشد مقام رهبري به عنوان ولي غائب به جاي آنان به تعويق مي

وم نباشد مقام رهبري براي آنها پس از گذشت زمان كوتاه و قبل از طوالني شدن گيرد و چنانچه زمان بازگشت معلتصميم مي

توانند پس از تأمين سهم غائبان در دادگاه، قصاص كنند و اگر نمايد، كساني كه حاضرند، ميزمان غيبت اتخاذ تصميم مي

ان پس از حاضر شدن، خواهان قصاص آن رحاضران، گذشت كنند يا با او مصالحه نمايند، حق قصاص غائبان محفوظ است و اگ

اند به مرتکب بپردازند و سپس قصاص اند يا با مرتکب مصالحه كردهباشند، بايد نخست سهم ديه كساني را كه گذشت نموده

 كنند.

 

اشد عليه بيش از ديه آن در مرتکب ب  اگر مرتکب عمداً جنايتي بر ديگري وارد كند و ديه جنايت واردشده بر مجني -425 ماده

تواند افزون بر قصاص، تفاوت ديه را نيز مطالبه مانند آنکه زن مسلماني مرد مسلماني را به قتل برساند صاحب حق قصاص نمي

 كند.

 

عليه كمتر از ديه آن در مرتکب باشد، صاحب حق قصاص در موارد ثبوت حق قصاص، اگر ديه جنايت وارده بر مجني   -426 ماده

را اجراء كند كه نخست فاضل ديه را به او بپردازد و بدون پرداخت آن اجراي قصاص جايز نيست و تواند قصاص در صورتي مي

محکوم « تعزيرات»بر الزام به پرداخت فاضل ديه، به مجازات مقرر در كتاب پنجم ندر صورت مخالفت و اقدام به قصاص، افزو

 شود.مي

 

ص بايد بخشي از ديه را به ديگر صاحبان حق قصاص بپردازد، در مواردي كه صاحب حق قصاص براي اجراي قصا -427 ماده

پرداخت آن بايد پيش از قصاص صورت گيرد و در صورت تخلف صاحب حق قصاص از اين امر، افزون بر پرداخت ديه مذكور به 

 شود.محکوم مي« تعزيرات»مجازات مقرردركتاب پنجم

 

دار كند و مصلحت در ا بر هم زند يا احساسات عمومي را جريحهدر مواردي كه جنايت، نظم و امنيت عمومي ر -428 ماده

اجراي قصاص باشد لکن خواهان قصاص تمکن از پرداخت فاضل ديه يا سهم ديگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد، با 

 شود.المال پرداخت مياز بيت ذكوردرخواست دادستان و تأييد رئيس قوه قضائيه، مقدار م

 

اردي كه محکوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه يا به علت ناتواني در پرداخت در مو -429 ماده

عليه، مرتکب را در وضعيت نامعين رها نمايد، با شکايت فاضل ديه يا به جهت انتظار براي بلوغ يا افاقه ولي دم يا مجني  

كند تا ظرف مهلت مناسبي را مشخص و به صاحب حق قصاص اعالم ميحکم، مدت  كنندهعليه از اين امر، دادگاه صادرمحکوم  

 تواند پس از تعيين مقرر نسبت به گذشت، مصالحه يا اجراي قصاص اقدام كند. در صورت عدم اقدام او در اين مدت، دادگاه مي
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تأييد رئيس حوزه قضائي و رئيس كل و گذشتن مدت زمان آن با أخذ وثيقه مناسب و « تعزيرات»تعزير بر اساس كتاب پنجم

 دادگستري استان تا تعيين تکليف از سوي صاحب حق قصاص، مرتکب را آزاد كند.

 

در موارد لزوم پرداخت فاضل ديه اگر مقتول يا صاحب حق قصاص، طلبي از مرتکب داشته باشد، طلب مذكور با  -430 ماده

 فاضل ديه، قابل محاسبه است. رضايت صاحب آن، هرچند بدون رضايت مرتکب، به عنوان

 

تواند آن را به صاحب حق شونده است و او ميفاضل ديه يا سهم پرداختي شركا از ديه جنايت، متعلق به قصاص -431 ماده

قصاص يا شركاي خود ببخشد و يا هر نوع تصرف مالکانه ديگري در آن انجام دهد لکن اگر آن را دريافت كرده باشد و قصاص 

 ، بايد آن را برگرداند.صورت نگيرد

 

عليه پيش از استيفاي حق قصاص، فوت كند و تركه او براي اداي ديون او كافي نباشد، صاحب حق هرگاه مجني   -432 ماده

قصاص، بدون اداء يا تضمين آن ديون، حق استيفاي قصاص را دارد لکن حق گذشت مجاني، بدون اداء يا تضمين ديون را ندارد 

، قصاص به ديه تبديل شود، بايد در اداي ديون مذكور صرف شود. اين حکم در مورد تركه مقتول نيز جاري و اگر به هر علت

 است.

 

عليه يا همه اولياي دم، پيش از قصاص يا در حين اجراي آن از قصاص مرتکب گذشت كنند، قصاص اگر مجني   -433 ماده

باشند و اگر برخي از آنان گذشت ص به مرتکب رسيده است، نميشود و آنان ضامن خساراتي كه در حين اجراي قصامتوقف مي

 اجراي قصاص، سهم آنها را حسب مورد به آنان يا مرتکب بپردازد. ازنمايند يا مصالحه كنند، خواهان قصاص بايد پيش 

 

گر در موارد قتل شود. اهرگاه كسي فردي را كه مرتکب جنايت عمدي شده است فراري دهد به تحويل وي الزام مي -434 ماده

دهنده مؤثر در و جنايت بر عضو كه منجر به قطع يا نقص عضو يا از بين رفتن يکي از منافع آن شده است، بازداشت فراري

مرتکب باشد، دادگاه بايد با درخواست صاحب حق قصاص تا زمان دستگيري  اردهنده به احضحضور مرتکب يا الزام فراري

اشت كند. اگر مرتکب پيش از دستگيري بميرد يا دستگيري وي متعذر شود يا صاحب حق قصاص دهنده را بازدمرتکب، فراري

در صورت  فوت مرتکب  واندتشود و صاحب حق قصاص در همه موارد قصاص نفس و عضو، ميدهنده آزاد ميرضايت دهد، فراري

تواند پس از پرداخت ديه براي دريافت آن به نده ميدهيا تعذر دستگيري او، ديه را از اموال وي يا فراري دهنده بگيرد. فراري

 مرتکب رجوع كند.
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فرار، دسترسي به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق، ديه  ايهرگاه در جنايت عمدي، به علت مرگ  -435 ماده

 هيد توانديدم م ينداشته باشد در خصوص قتل عمد، ول يكه مرتکب مال يشود و درصورتجنايت از اموال مرتکب پرداخت مي

 ريو در غ شوديپرداخت م المالتياز ب هيعدم تمکن آنها ، د ايبه آنها  يسترسعدم د ايو درصورت نبود عاقله  رديرا از عاقله بگ

قتل، ممکن شود  ريو غ اعم از قتل تيخواهد بود. چنانچه پس از أخذ ديه، دسترسي به مرتکب جنا المالتيبر ب هيقتل، د

محفوظ است، لکن  هيعلي  مجن ايدم  يول يقصاص حسب مورد برادرصورتي كه أخذ ديه به جهت گذشت از قصاص نباشد، حق 

 بايد قبل از قصاص، ديه گرفته شده را برگرداند.

 

 اجراي قصاص نفس -دوم فصل 

 

رساند، جايز است و مثله كردن او پس از هاي متعارف، كه كمترين آزار را به قاتل ميقصاص نفس فقط به شيوه -436 ماده

 است.« تعزيرات»قصاص، ممنوع و موجب ديه و تعزير مقرر در كتاب پنجم

 

وضع حمل نيز بيم زن حامله، كه محکوم به قصاص نفس است، نبايد پيش از وضع حمل قصاص شود. اگر پس از  -437 ماده

 افتد.تلف طفل باشد، تا زماني كه حيات طفل محفوظ بماند، قصاص به تأخير مي

 

اي اگر پس از اجراي قصاص نفس، قاتل زنده بماند، حق قصاص براي ولي دم محفوظ است لکن اگر وي را به گونه -438 ماده

كه جايز نيست، قصاص كرده باشد، در صورتي كه قاتل آسيب ببيند مشروط به شرايط قصاص عضو از جمله عدم خوف تلف 

نيز براي ولي دم باقي است ولي قبل از اجراي قصاص نفس، قاتل  نفسولي دم، قاتل حق قصاص عضو او را دارد و حق قصاص 

بايد حق خود را استيفاء، مصالحه يا گذشت كند لکن اگر ولي دم نخواهد دوباره قصاص كند، قاتل حق قصاص او را ندارد. اگر 

ز اين امر، دادگاه مدت ا دمقاتل براي فرار از قصاص نفس حاضر به گذشت، مصالحه و استيفاي حق خود نشود با شکايت ولي 

كند تا ظرف مهلت مقرر به گذشت، مصالحه يا مطالبه قصاص عضو اقدام كند. در صورت مناسبي را مشخص و به قاتل اعالم مي

گردد و حق شود و با مطالبه او قصاص نفس اجراء ميعدم اقدام او در اين مدت، ولي دم به تعزير مقرر در قانون محکوم مي

 ورثه جاني، محفوظ است. رايقصاص عضو ب

 

  

 اجراي قصاص عضو -سوم فصل

 

ابزار قطع و جرح درقصاص عضو بايد تيز، غيرآلوده و مناسب با اجراي قصاص باشد و ايذاء مرتکب، بيش از مقدار  -439 ماده

 باشد كه در قصاص،  ايجنايت او ممنوع و موجب تعزير مقرر در قانون است. اگر مرتکب، بيمار يا شرايط زمان و مکان به گونه
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شود. در غير اين صورت تا برطرف شدن در صورت امکان، موانع رفع و قصاص اجراء مي شد،بيم سرايت به نفس يا صدمه ديگر با

 افتد.بيم سرايت، قصاص به تأخير مي

 

و قصاص اجراء شود و پس از آن،  توان فوراً اجراء كرد لکن  اگر علم به سرايت وجود نداشته باشدقصاص عضو را مي -440 ماده

شود جنايت سرايت كند و سرايت پديد آمده، عمدي محسوب شود، مرتکب حسب مورد، به قصاص نفس يا عضو محکوم مي

را كه به عنوان قصاص عضو بر مرتکب وارد شده است به او بپردازد  جنايتيلکن پيش از اجراي قصاص نفس ولي دم بايد، ديه 

شود آمده، غيرعمدي محسوب شود، مرتکب به ديه جنايتي كه به وسيله سرايت، پديدآمده است، محکوم ميو اگر سرايت پديد 

 شود.و ديه مقداري كه قصاص شده است كسر نمي

 

گيري شود و هر چيزي كه مانع از استيفاي براي رعايت تساوي قصاص عضو با جنايت، بايد حدود جراحت كامالً اندازه -441 ماده

 موجب ازدياد آن باشد، برطرف گردد.قصاص يا 

 

كننده ضامن نيست اگر مرتکب به سبب حركت يا غيرآن، موجب شود كه قصاص بيش از جنايت انجام شود، قصاص -442 ماده

 شود.كننده يا فرد ديگري موجب زياده باشد حسب مورد به قصاص يا ديه محکوم ميو اگر قصاص

 

اگر زن حامله، محکوم به قصاص عضو باشد و در اجراي قصاص، پيش يا پس از وضع حمل، بيم تلف يا آسيب بر  -443 ماده

 افتد.طفل باشد، قصاص تا زماني كه بيم مذكور بر طرف شود به تأخير مي

 

عليه است جني حس كردن عضو او، حق مقصاص كردن مرتکب در جنايت بر عضو، بدون بيهوش كردن وي يا بي -444 ماده

 عليه اتفاق افتاده باشد.حسي عضو مجني  مگر اينکه جنايت درحال بيهوشي يا بي

 

 حس كردن عضو او پس از اجراي قصاص جايز است.مداوا و بيهوش كردن مرتکب و بي -445 ماده

 

پيوند بزند، قصاص ساقط  عليه قسمت جدا شده رااگر شخصي همه يا مقداري از عضو ديگري را قطع كند و مجني   -446 ماده

 شود.نمي

 

ارجاع داده شده است، در خصوص قتل عمدي مطابق « تعزيرات»در كليه مواردي كه در اين بخش به كتاب پنجم -447 ماده

 شود.( و تبصره آن عمل مي614( آن قانون و در ساير جنايات عمدي مطابق ماده )612ماده )
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 ديات -چهارم كتاب

 

 مواد عمومي -اول  بخش

 

 تعريف ديه و موارد آن -اول  فصل 

 

ديه مقدر، مال معيني است كه در شرع مقدس به سبب جنايت غيرعمدي بر نفس، عضو يا منفعت، يا جنايت عمدي  -448 ماده

 در مواردي كه به هر جهتي قصاص ندارد، مقرر شده است.

 

ارش، ديه غيرمقدر است كه ميزان آن در شرع تعيين نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و كيفيت جنايت و تأثير آن  -449 ماده

كند. عليه و ميزان خسارت وارده با در نظر گرفتن ديه مقدر و با جلب نظر كارشناس ميزان آن را تعيين ميبر سالمت مجني  

 دارد مگر اينکه در اين قانون ترتيب ديگري مقرر شود. ريانمقررات ديه مقدر در مورد ارش نيز ج

 

عمدي، خطاي محض و جنايت عمدي كه قصاص در آن جايز يا ممکن نيست، در صورت درخواست در جنايت شبه -450 ماده

 شود مگر به نحو ديگري مصالحه شود.عليه يا ولي دم ديه پرداخت ميمجني  

 
در صورتي كه قاتل از ورثه مقتول باشد چنانچه قتل عمدي باشد از اموال و ديه مقتول و در صورتي كه خطاي  -451 ماده

 برد. در موارد فقدان وارث ديگر، مقام رهبري وارث است.عمدي باشد از ديه وي ارث نميمحض يا شبه

 

  
 دوم ـ ضمان ديه فصل

 

ليه يا ولي دم است و احکام و آثار مسؤوليت مدني يا ضمان را دارد. ذمه عديه، حسب مورد حق شخصي مجني   -452 ماده

 گردد.مرتکب جز با پرداخت ديه، مصالحه، ابراء و تهاتر، بري نمي

 

 برند.االرث از ديه مقتول نيز ارث ميـ ورثه مقتول به جز بستگان مادري به نسبت سهم تبصره

 

تراك مرتکب جنايت موجب ديه گردند، حسب مورد هريك از شركا يا عاقله آنها هرگاه دو يا چند نفر به نحو اش -453 ماده 

 طور مساوي مکلف به پرداخت ديه است.به
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 سوم ـ راههاي اثبات ديه فصل

 

 ادله اثبات ديه، عالوه بر قسامه، همان ادله اثبات ديون و ضمان مالي است. -454 ماده

 

شرح مقرر در باب قصاص با قسم پنجاه مرد و قتل غيرعمدي با قسم بيست و پنج مرد، قتل عمدي موجب ديه، به -455 ماده

 شود.تنها درصورت حصول لوث و فقدان ادله ديگر غير از سوگند منکر، اثبات مي

 

ه ديگر غير از سوگند منکر، در جنايت بر اعضاء و منافع اعم از عمدي و غيرعمدي درصورت لوث و فقدان ادل -456 ماده

تواند با اقامه قسامه به شرح زير، جنايت مورد ادعاء را اثبات و ديه آن را مطالبه كند. لکن حق قصاص با آن ثابت عليه ميمجني  

 شود.نمي

 

 شش قسم در جنايتي كه ديه آن به مقدار ديه كامل است. -الف

 مل است.پنج قسم در جنايتي كه ديه آن پنج ششم ديه كا -ب

 چهار قسم در جنايتي كه ديه آن دو سوم ديه كامل است. -پ

 سه قسم در جنايتي كه ديه آن يك دوم ديه كامل است. -ت

 دو قسم در جنايتي كه ديه آن يك سوم ديه كامل است. -ث

 يك قسم در جنايتي كه ديه آن يك ششم ديه كامل يا كمتر از آن است. -ج

 

تواند به همان عليه، خواه مرد باشد خواه زن، ميدهاي فوق درصورت نبودن نفرات الزم، مجني  ـ در مورد هريك از بن 1تبصره

 تکرار كند.اندازه قسم را 

ـ در هريك از موارد فوق چنانچه مقدار ديه، بيش از مقدار مقرر در آن بند و كمتر از مقدار مقرر در بند قبلي باشد،  2تبصره

 رعايت نصاب بيشتر الزم است.

 

عليه عليه، مطالبه قسامه كند و در اين صورت مدعيتواند از مدعياگر مدعي به ترتيب فوق، اقامه قسامه نکند، مي -457 دهما

 شود.با قسامه تبرئه مي

 
 مقررات سوگند در قسامه همان مقررات كتاب قصاص است. -458 ماده
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مدعي زوال يا نقصان منفعت عضو شود درصورت لوث و عدم  عليه يا ولي اوهرگاه در اثر جنايت واقع شده مجني   -459 ماده

عليه يا ولي او با قسامه به ترتيبي كه دسترسي به كارشناس مورد وثوق و عدم امکان آزمايش و اختبار موجب علم، ادعاي مجني 

 شود.ذكر شد، اثبات مي

 

عليه يا ولي او نسبت به بازگشت تمام يا بخشي از منفعت زائل شده يا نقصان يافته، اختالف ميان مرتکب و مجني  در  -460 ماده

 رسد.عليه يا ولي او با سوگند مقدم است و نوبت به اجراي قسامه نميدرصورت فقدان دليل اثباتي، قول مجني  

 

وثوق براي بازگشت منفعت زائل شده تعيين نموده است فوت نمايد عليه در ايامي كه كارشناس مورد هرگاه مجني   -461 ماده

و مرتکب، مدعي بازگشت منفعت قبل از وفات بوده و اولياي ميت، منکر آن باشند، در صورتي كه مرتکب نتواند ادعاي خود را 

از اولياء سوگند بخورند، ديه  رسد و چنانچه تنها برخيو نوبت به اجراي قسامه نمي استثابت كند، قول اولياء با سوگند مقدم 

 شود.نسبت به سهم آنان ثابت مي

 

  
 چهارم ـ مسؤول پرداخت ديه فصل

 

 عمدي برعهده خود مرتکب است.ديه جنايت عمدي و شبه -462 ماده

 

له در جنايت خطاي محض درصورتي كه جنايت با بينه يا قسامه يا علم قاضي ثابت شود، پرداخت ديه برعهده عاق -463 ماده

 نکول او از سوگند يا قسامه ثابت شد برعهده خود او است.است و اگر با اقرار مرتکب يا

 

در موارد ثبوت اصل جنايت با شهادت، علم قاضي يا قسامه، اگر مرتکب مدعي خطائي بودن آن گردد و عاقله خطاء  -464 ماده

و ديه بر عهده مرتکب است و چنانچه عاقله از اتيان قسم نکول شود بودن جنايت را انکار نمايد، قول عاقله با سوگند پذيرفته مي

 پرداخت ديه است. بهكند با قسم مدعي، عاقله مکلف 

 

وسيله مرتکب پرداخت شوند و سهم آنها بهـ در صورتي كه برخي از افراد عاقله سوگند ياد نمايند از پرداخت ديه معاف مي تبصره

 گردد.مي

 

 سازد نيست.هايي كه شخص بر خود وارد ميپرداخت ديه جنايت عاقله، مکلف به -465 ماده
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عاقله، تنها مکلف به پرداخت ديه خطاي محض است، ليکن ضامن اتالف مالي كه به طور خطائي تلف شده است  -466 ماده

 باشد.نمي

 

 هاي كمتر از موضحه نيست، هرچند مرتکب، نابالغ يا مجنون باشد.عاقله، مکلف به پرداخت ديه جنايت -467 ماده

 

ـ هرگاه در اثر يك يا چند ضربه خطائي، صدمات متعددي بر يك يا چند عضو وارد آيد، مالك رسيدن به ديه موضحه،  تبصره

 رسيدن ديه مجموع آنها به ديه موضحه كافي نيست.طور جداگانه است و براي ضمان عاقله، ديه هر آسيب به

 

ترتيب طبقات ارث است. همه كساني كه عاقله عبارت از پدر، پسر و بستگان ذكور نسبي پدري و مادري يا پدري به -468 ماده

 باشند.صورت مساوي مکلف به پرداخت ديه ميتوانند ارث ببرند بهدر زمان فوت مي

 

ي مسؤول است كه عالوه بر داشتن نسب مشروع، عاقل، بالغ و در مواعد پرداخت اقساط ديه،  تمکن عاقله در صورت -469 ماده

 مالي داشته باشد.

 

در صورتي كه مرتکب، داراي عاقله نباشد، يا عاقله او به دليل عدم تمکن مالي نتواند ديه را در مهلت مقرر بپردازد،  -470 ماده

 شود. در اين مورد فرقي ميان ديه نفس و غير آن نيست.المال پرداخت مياز بيت ديه توسط مرتکب و در صورت عدم تمکن

 

كند، مرتکب جنايت هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي كه در ايران زندگي ميهرگاه فرد ايراني از اقليت -471 ماده

ديه را نداشته باشد، به او مهلت مناسب  دار پرداخت ديه است لکن در صورتي كه توان پرداختخطاي محض گردد، شخصاً عهده

 شود.به پرداخت نباشد، معادل ديه توسط دولت پرداخت مي ادرشود و اگر با مهلت مناسب نيز قميداده

 

 در مواردي كه اصل جنايت ثابت شود لکن نوع آن اثبات نشود ديه ثابت و پرداخت آن برعهده مرتکب است. -472 ماده

 

ري در اجراي وظايف قانوني، عملي را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت يا صدمه بدني هرگاه مأمو -473 ماده

 المال است.كسي شود، ديه برعهده بيت

 

ـ هرگاه شخصي با علم به خطر يا از روي تقصير، وارد منطقه ممنوعه نظامي و يا هر مکان ديگري كه ورود به آن ممنوع  تبصره

مقررات، هدف قرار گيرد، ضمان ثابت نيست و در صورتي كه از ممنوعه بودن مکان مزبور آگاهي نداشته  است، گردد و مطابق

 .ودشالمال پرداخت ميباشد، ديه از بيت
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 شودياز مال او گرفته م هينباشد، د يفرار به مرتکب دسترس ايمرگ  ليكه به دل يدرصورت يشبه عمد تيدر جنا -474 ماده

 .شوديپرداخت م المالتينکند از ب تيكه مال او كفا يو درصورت

 

به او  يفرار، دسترس ايبر عهده مرتکب است اگر به علت مرگ  هيكه پرداخت د يمحض در موارد يخطا تيدر جنا -475 ماده

 .شوديپرداخت م لالماتياز ب هينداشته باشد د يكه مرتکب مال يو درصورت شودياز اموال او پرداخت م تيجنا هيممکن نباشد د

 
باشد، ديه تابع احکام ساير ديون متوفي در صورت فوت مرتکب در مواردي كه خود وي مسؤول پرداخت ديه مي -476 ماده

 است.

 
در موارد علم اجمالي به ارتکاب جنايت، توسط يك نفر از دو يا چند نفر معين، درصورت وجود لوث بر برخي از  -477 ماده

تواند از متهمان شود و درصورت عدم وجود لوث، صاحب حق مياطراف علم اجمالي، طبق مواد قسامه در اين باب عمل مي

شود و در غير قتل، ديه به المال پرداخت ميخصوص قتل ديه از بيت در دمطالبه سوگند كند كه اگر همگي سوگند ياد كنن

 شود.نسبت مساوي از متهمان دريافت مي

 

عليه مخيرند براي دريافت ديه به هر يك   هرگاه منشأ علم اجمالي، اقرار متهمان باشد، حسب مورد اولياي دم يا مجني -تبصره

 ين جنايت عمدي و غيرعمدي و قتل و غير قتل نيست.از متهمان مراجعه كنند و در اين امر تفاوتي ب

 

طور مساوي بر عهده هرگاه همه يا برخي از اطراف علم اجمالي، از اتيان سوگند يا اقامه قسامه امتناع كنند ديه به -478 ماده

واهد بود. در حکم فوق دار پرداخت ديه خكننده يکي باشد به تنهايي عهدهكه امتناعشود و درصورتيكنندگان ثابت ميامتناع

 .يستتفاوتي ميان قتل و غير آن ن

 

اي كشته يا مصدوم شود و جنايت، مستند به برخي از رفتارها باشد و مرتکب هر رفتار هرگاه كسي در اثر رفتار عده -479 ماده

 طور مساوي بپردازند.مشخص نباشد، همه آنها بايد ديه نفس يا ديه صدمات را به

 

ارد تحقق لوث و امکان اثبات جنايت، عليه شخصي معين از اطراف علم اجمالي با قسامه، طبق مقررات قسامه در مو -480 ماده

 شود.عمل مي

 
عليه يا اولياي دم ادعاء كنند كه مرتکب شخصي نامعين از دو يا چند نفر معين است، درصورت تحقق هرگاه مجني   -481 ماده

شود و . با اجراي قسامه بر مجرم بودن يکي از آنها، مرتکب به علم اجمالي مشخص ميتواند اقامه قسامه نمايدلوث، مدعي مي

 گردد.مفاد مواد فوق اجراء مي
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در موارد علم اجمالي به انتساب جنايت به يکي از دو يا چند نفر وعدم امکان تعيين مرتکب، چنانچه جنايت، عمدي  -482 ماده

 شود.باشد قصاص ساقط و حکم به پرداخت ديه مي

 

هرگاه كسي اقرار به جنايت موجب ديه كند سپس شخص ديگري اقرار كند كه مرتکب همان جنايت شده است و  -483 ماده

 لم تفصيلي به كذب يکي از دو اقرار نباشد مدعي مخير است فقط از يکي از آن دو مطالبه ديه كند.ع

 

عليه برسد و او اقامه قسامه كند، در موارد وقوع قتل و عدم شناسايي قاتل كه با تحقق لوث نوبت به قسامه مدعي -484 ماده

نچه نوبت به سوگند متهم برسد و طبق مقررات بر عدم انجام قتل شود و در غير موارد لوث چناالمال پرداخت ميديه از بيت

 شود.مي اختالمال پردسوگند بخورد ديه از بيت

 

 ياصدمه ايمجازات كشته شود  يدر اثر اجرا اتيسلب ح رمستوجبيحد غ اي ريتعز ايهرگاه محکوم به قصاص عضو  -485 ماده

حکم، حسب مورد  يباشد، مجر ريمستند به تقص اي يصدمه، عمد اياز مجازات مورد حکم به او وارد شود، چنانچه قتل  شيب

 المالتياز ب هيد رات،ياست و در تعز يدر مورد قصاص و حد، ضمان منتف ورتص نيا ري. در غشوديمحکوم م هيد ايبه قصاص 

 .شوديپرداخت م

 

 است. يباشد ضمان منتف هيعلمستند به محکوم   يافاضبيچنانچه ورود آس -تبصره

 

شده است پرونده در دادگاه صالح  يصدمه بدن ايكه موجب قتل،  ريتعز ايحکم قصاص، حد  يهرگاه پس از اجرا -486 ماده

مجدد، حکم پرداخت  كنندهيدگيمجدد شده و عدم صحت آن حکم ثابت شود، دادگاه رس يدگيرس ،يدادرس نييطبق مقررات آ

تا طبق مقررات  دينمايمربوط ارسال م يبه مرجع قضائ يدگيجهت رس ستندات،را صادر و پرونده را با ذكر م المالتياز ب هيد

ضامن است و به حکم مرجع مذكور،  يو ،يصادركننده حکم قطع ياز طرف قاض ريتقص ايشود. درصورت ثبوت عمد  يدگيرس

 .شوديم کوممح المالتيبه ب هيو بازگرداندن د «راتيتعز»مقرر در كتاب پنجم  ريزتع ايحسب مورد به قصاص 

 

 گردد.المال پرداخت مياگر شخصي به قتل برسد و قاتل شناخته نشود يا بر اثر ازدحام كشته شود ديه از بيت -487 ماده

 

 پنجم ـ مهلت پرداخت ديه فصل

 

 نحو ديگري تراضي شده باشد:ترتيب زير است مگر اينکه بهنايت بهمهلت پرداخت ديه، از زمان وقوع ج -488 ماده
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 در عمد موجب ديه، ظرف يك سال قمري -الف

 در شبه عمد، ظرف دو سال قمري -ب

 در خطاي محض، ظرف سه سال قمري -پ

له مکلف به نمايد، محکوم   كننده در بين مهلتهاي مقرر نسبت به پرداخت تمام يا قسمتي از ديه اقدامهرگاه پرداخت -تبصره

 قبول آن است.

 

كننده بايد ظرف هر سال، يك سوم ديه و در شبه عمدي، ظرف هر سال نصف ديه درجنايت خطاي محض، پرداخت -489 ماده

 را بپردازد.

 

اقساطي باشد، صورت كننده بخواهد هر يك از انواع ديه را پرداخت نمايد و يا پرداخت ديه بهدرصورتي كه پرداخت -490 ماده

 معيار، قيمت زمان پرداخت است مگر آنکه بر يك مبلغ قطعي توافق شده باشد.

 

عليه بر گرفتن ديه توافق شود لکن مهلت پرداخت در مواردي كه بين مرتکب جنايت عمدي و اولياي دم يا مجني   -491 ماده

 سال از حين تراضي پرداخت گردد.آن مشخص نگردد، ديه بايد ظرف يك

 

  

 ششم ـ موجبات ضمان فصل

 

نحو جنايت درصورتي موجب قصاص يا ديه است كه نتيجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از آنکه به -492 ماده

 مباشرت يا به تسبيب يا به اجتماع آنها انجام شود.

 

نايت نيست مانند فوت ناشي از انتقال وجود فاصله زماني، ميان رفتار مرتکب و نتيجه ناشي از آن، مانع از تحقق ج -493 ماده

( اين قانون در مورد كليه جرائم 492عامل بيماري كشنده، كه حسب مورد موجب قصاص يا ديه است. حکم اين ماده و ماده)

 جاري است.

 

 مباشرت آن است كه جنايت مستقيماً توسط خود مرتکب واقع شود. -494 ماده

 
دهد موجب تلف يا صدمه بدني گردد، ضامن ديه است مگر آنکه عمل او انجام مي هرگاه پزشك در معالجاتي كه -495 ماده

 مطابق مقررات پزشکي و موازين فني باشد يا اين كه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصيري هم نشود و چنانچه 
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دليل بيهوشي و مانند آن ممکن بودن او، معتبر نباشد و يا تحصيل برائت از او به ندليل نابالغ يا مجنوأخذ برائت از مريض به

 شود.نگردد، برائت از ولي مريض تحصيل مي

 

 نکرده باشد. أخذ برائت هرچند ندارد وجود ضمان وي براي عمل و علم در پزشك تقصير يا قصور عدم صورت در –1 تبصره

وليّ بيمار اعم از ولي خاص است مانند پدر و ولي عام كه مقام رهبري است. در موارد فقدان يا عدم دسترسي به ولي  -2 تبصره

خاص، رئيس قوه قضائيه با استيذان از مقام رهبري و تفويض اختيار به دادستانهاي مربوطه به اعطاي برائت به طبيب اقدام 

 نمايد.مي

 

نمايد، درصورت تلف يا صدمه تي كه دستور انجام آن را به مريض يا پرستار و مانند آن صادر ميپزشك در معالجا -496 ماده 

 ( اين قانون عمل نمايد.495بدني ضامن است مگر آنکه مطابق ماده)

 

ين به شود و با وجود ادر موارد مزبور، هرگاه مريض يا پرستار بداند كه دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف مي - 1تبصره

 دستور عمل كند، پزشك ضامن نيست بلکه صدمه و خسارت مستند به خود مريض يا پرستار است.

 شود.( اين قانون عمل مي495در قطع عضو يا جراحات ايجاد شده در معالجات پزشکي طبق ماده) - 2تبصره

 

بق مقررات اقدام به معالجه نمايد، در موارد ضروري كه تحصيل برائت ممکن نباشد و پزشك براي نجات مريض، ط -497 ماده

 كسي ضامن تلف يا صدمات وارده نيست.

 

كننده ضامن گردد به نحوي از انحاء موجب جنايت گردد حملهرگاه شيئي كه توسط انسان يا وسيله نقليه حمل مي -498 ماده

 ديه است.

 

رار كند يا بدون اختيار حركتي از او سر بزند كه اختيار فهرگاه كسي ديگري را بترساند و آن شخص در اثر ترس بي -499 ماده

 موجب ايراد صدمه بر خودش يا ديگري گردد، ترساننده حسب تعاريف جنايات عمدي و غيرعمدي مسؤول است.

 

در مواردي كه جنايت يا هر نوع خسارت ديگر مستند به رفتار كسي نباشد، مانند اينکه در اثر علل قهري واقع شود،  -500 ماده

 ن منتفي است.ضما

 
هرگاه كسي به روي شخصي سالح بکشد يا حيواني مانند سگ را به سوي او برانگيزد يا هر كار ديگري كه موجب  -501 ماده

گردد مانند فرياد كشيدن يا انفجار صوتي انجام دهد و بر اثر اين ارعاب، شخص بميرد يا مصدوم گردد حسب مورد هراس او مي

 شود.ديه محکوم مي اايات به قصاص يبر اساس تعاريف انواع جن
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هرگاه كسي خود را از جاي بلندي پرت كند و بر روي شخصي بيافتد و سبب جنايت شود بر اساس تعاريف انواع  -502 ماده

شود لکن اگر فعلي از او سر نزند و به علل قهري همچون طوفان و زلزله پرت جنايت حسب مورد به قصاص يا ديه محکوم مي

 ي ضامن نيست.كس ،شود و به ديگري بخورد و صدمه به او وارد كند

 

شده بميرد يا مصدوم گردد هرگاه كسي ديگري را به روي شخص ثالثي پرت كند و شخص ثالث يا شخص پرت -503 ماده

 درصورتي كه مشمول تعريف جنايت عمدي نگردد، جنايت شبه عمدي است.

 

رات در حال حركت است در حالي اي كه با داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطمئن و رعايت ساير مقرهرگاه راننده -504 ماده

كه قادر به كنترل وسيله نباشد و به كسي كه حضورش در آن محل مجاز نيست، بدون تقصير برخورد نمايد، ضمان منتفي و 

 در غير اين صورت راننده ضامن است.

 

اي كه تقصير مرتکب گونهـ در موارد فوق هرگاه عدم رعايت برخي از مقررات رانندگي تأثيري در حادثه نداشته باشد به1 تبصره

 علت جنايت حاصله نباشد، راننده ضامن نيست.

 حکم مندرج در اين ماده در مورد وسايل و ابزارآالت ديگر نيز جاري است. -2 تبصره

 

ي به سبب حوادثي مانند واژگون شدن خودرو و يا برخورد آن با موانع، سرنشينان خودرو مصدوم هرگاه هنگام رانندگ -505 ماده

يا تلف شوند در صورتي كه سبب حادثه، علل قهري همچون زلزله و سيل نبوده و مستند به راننده باشد، راننده ضامن ديه است. 

 ن شخص ضامن است.چنانچه وقوع حادثه مستند به شخص حقوقي يا حقيقي ديگري باشد آ

 

تسبيب در جنايت آن است كه كسي سبب تلف شدن يا مصدوميت ديگري را فراهم كند و خود مستقيماً مرتکب  -506 ماده

شد مانند آنکه چاهي بکند و كسي در آن بيفتد و آسيب جنايت نشود به طوري كه در صورت فقدان رفتار او جنايت حاصل نمي

 ببيند.

 

اي در آن در معابر و اماكن عمومي يا ملك ديگري بدون اذن مالك، گودالي حفر كند يا چيز لغزنده هرگاه شخصي -507 ماده

ديده با علم به آن و قرار دهد و يا هر عملي انجام دهد كه سبب آسيب ديگري گردد، ضامن ديه  است مگر اينکه فرد آسيب

 .دامکان اجتناب، عمداً با آن برخورد نماي

 

( اين قانون را در ملك خويش يا مکاني كه در تصرف و اختيار 507شخصي يکي از كارهاي مذكور در ماده)هرگاه  -508 ماده

اوست، انجام دهد و سبب آسيب ديگري گردد، ضامن نيست مگر اينکه شخصي را كه آگاه به آن نيست به آنجا بخواند و به 

 استناد آن، جنايتي به وي وارد گردد.
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ديده بدون اذن مالك يا با اذني كه قبل از انجام اعمال مذكور از مالك گرفته، وارد شود و صاحب هرگاه شخص آسيب -1 تبصره

انگاري در اطالع دادن و ملك از ورود او اطالع نداشته باشد، مالك ضامن نيست مگر اينکه صدمه يا تلف به علت اغواء، سهل

 مانند آن مستند به مالك باشد.

( اين قانون گردد و شخص 507هرگاه كسي در ملك ديگري و بدون اذن او، مرتکب يکي از كارهاي مذكور در ماده) -2 تبصره

دار ديه است مگر اينکه بروز حادثه و صدمه مستند به ثالثي كه بدون اذن وارد آن ملك شده است، آسيب ببيند، مرتکب عهده

مانند اينکه مرتکب عالمتي هشداردهنده بگذارد يا درب محل را قفل نيست  نخود مصدوم باشد كه دراين صورت مرتکب ضام

 كند لکن مصدوم بدون توجه به عالئم يا با شکستن درب وارد شود.

 

هرگاه كسي در معابر يا اماكن عمومي با رعايت مقررات قانوني و نکات ايمني عملي به مصلحت عابران انجام دهد و  -509 ماده

 ت يا خسارت گردد، ضامن نيست.اتفاقاً موجب وقوع جناي

 

هرگاه شخصي با انگيزه احسان و كمك به ديگري رفتاري را كه به جهت حفظ مال، جان، عرض يا ناموس او الزم  -510 ماده

 است، انجام دهد و همان عمل موجب صدمه و يا خسارت شود درصورت رعايت مقررات قانوني و نکات ايمني، ضامن نيست.

 

در ملك خود يا در مکان يا راهي كه توقف در آنجا مجاز است توقف كند يا وسيله نقليه خود يا هر شيء  كسي كه -511 ماده

مجاز ديگري را در آنجا قرار دهد و شخصي با آنها برخورد كند و مصدوم گردد يا فوت كند ضامن نيست و چنانچه خسارتي بر 

 است. ناو يا مالش وارد شود، برخوردكننده ضام

 

هرگاه شخصي در محلهايي كه توقف در آنها مجاز نيست، توقف نمايد يا شيء و يا حيواني را در اين قبيل محلها  -512 ماده

اي در آن قرار دهد و ديگري بدون توجه به آنها در اثر برخورد يا لغزش مصدوم شود يا فوت كند يا مستقر سازد يا چيز لغزنده

ن شيء يا حيوان را مستقر نموده يا راه را لغزنده كرده است، ضامن ديه و ساير كه آ كسيخسارت مالي ببيند، شخص متوقف يا 

باشد مگر آنکه عابر با وسعت راه و محل عمداً با آن برخورد كند كه در اين صورت نه فقط خسارت به او تعلق خسارات مي

 شود.دار خسارت وارده نيز ميگيرد بلکه عهدهنمي

 
كننده، اند، مفقود شود، دعوتطور مشکوكي از محل اقامتش فراخوانده و بيرون بردهشبانه و به هرگاه شخصي را كه -513 ماده

شده زنده است يا اگر فوت كرده به مرگ عادي يا علل قهري بوده كه ارتباطي ضامن ديه اوست مگر اينکه ثابت كند كه دعوت

است. اين حکم در مورد كسي كه با حيله يا تهديد يا هر طريق  به او نداشته است يا اگر كشته شده ديگري او را به قتل رسانده

 ديگري، كسي را بربايد و آن شخص مفقود گردد نيز جاري است.
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گردد و ـ هرگاه پس از دريافت ديه، مشخص شود كه شخص مفقود زنده است و يا قاتل شناسايي گردد، ديه مسترد مي تبصره

 شود.ه شخص مفقود را عمداً كشته است قصاص ثابت ميكنندچنانچه اثبات شود كه دعوت

 

كس ضامن نيست، گرچه وجود آيد و موجب آسيب گردد، هيچهرگاه در اثر علل قهري مانند سيل و زلزله مانعي به -514 ماده

ن كسي آن را شخص يا اشخاصي تمکن برطرف كردن آنها را داشته باشند و اگر سيل يا مانند آن، چيزي را به همراه آورد ولک

دار ديه است و اگر آن را از جاي نامناسب قرار دهد كه موجب آسيب شود، عهده بدتريجايي نامناسب مانند جاي اول يا در جاي 

 تري قرار دهد ضامن نيست.بردارد و در جهت مصلحت عابران در جاي مناسب

 

 تر نيز ضامن نيست.وجود آمده باشد تغييردهنده وضعيت به حالت مناسبهرگاه مانع مزبور توسط شخصي به -1 تبصره

گونه حوادث را برعهده دارند، درصورت تقصير يا قصور قابل ـ افراد يا دستگاههايي كه مسؤوليت اصالح يا رفع آثار اين 2 تبصره

 باشند.استناد در انجام وظيفه، ضامن مي

 

هرگاه قرار دادن كاال در خارج مغازه يا توقف اتومبيل در مقابل منزل و امثال آن عرف و عادت شده باشد، گذارنده  -515 دهما

كننده اتومبيل درصورت عدم منع قانوني و عريض بودن معبر و عدم ايجاد مزاحمت براي عابران ضامن زيانهاي كاال يا متوقف

 وارده نيست.

 

چيزي را در مکاني مانند ديوار يا بالکن ملك خود كه قرار دادن اشياء در آن جايز است، قرار دهد و در  هرگاه كسي -516 ماده

بيني نشده به معبر عام و يا ملك ديگري بيفتد و موجب صدمه يا خسارت شود ضمان منتفي است مگر آنکه اثر حوادث پيش

 شد.صدمه يا خسارت با عدآن را طوري گذاشته باشد كه نوعاً مست

 

نحو مجاز بسازد يا بالکن و مانند آن را با رعايت نکات دار احداث ملکي است بنايي را بهاگر مالك يا كسي كه عهده -517 ماده

ايمني و ضوابط فني كه در استحکام بنا الزم است در محل مجاز احداث كند و اتفاقاً موجب آسيب يا خسارت گردد، ضامن 

 نيست.

ربط ساختمان اي باشد كه نتوان آن را به مالك مستند نمود مانند آنکه مستند به مهندسان ذيگونهز بهاگر عمل غيرمجا -تبصره

 باشد ضمان از مالك منتفي و كسي كه عمل مذكور مستند به اوست ضامن است.

 

هرگاه شخصي بنا يا ديواري را برپايه محکم و با رعايت مقرراتي كه در استحکام بنا و ايمني الزم است احداث نمايد  -518 ماده

بيني نشده، مانند زلزله يا سيل، سقوط كند و موجب آسيب گردد، ضامن نيست و چنانچه ديوار يا بنا علت حوادث پيشلکن به

كند لکن اتفاقاً به سمت ديگري سقوط اگر سقوط كند طبعاً در ملك خود، سقوط ميرا به سمت ملك خود احداث نمايد كه 

 نمايد و موجب آسيب گردد، ضامن نيست.
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هرگاه ديوار يا بنايي كه برپايه استوار و غيرمتمايل احداث شده است در معرض ريزش قرار گيرد يا متمايل به سقوط  -519 ماده

ردد اگر قبل از آنکه مالك تمکن اصالح يا خراب كردن آن را پيدا كند ساقط شود و موجب به سمت ملك ديگري يا معبر گ

نحو مقتضي افراد در معرض آسيب را از وجود خطر آگاه كرده باشد. چنانچه به آنکهآسيب گردد، ضمان منتفي است مشروط به 

 انگاري نمايد، ضامن است.سيب، سهلسازي و جلوگيري از وقوع آمالك با وجود تمکن از اصالح يا رفع يا آگاه

 

ـ هرگاه ديوار يا بنايي كه ساقط شده متعلق به صغير يا مجنون باشد وليّ او ضامن است و اگر بناي مذكور از بناهاي  تبصره

 عمومي و دولتي باشد، متولي و مسؤول آن ضامن است.

 

دار صدمه و خسارت ناشي از ل به سقوط نمايد، عهدههرگاه شخصي ديوار يا بناي ديگري را بدون اذن او متماي -520 ماده

 سقوط آن است.

 

كند و غالباً نيز هرگاه شخصي در ملك خود يا مکان مجاز ديگري، آتشي روشن كند و بداند كه به جايي سرايت نمي -521 ماده

نيست و در غير اين صورت جايي ديگر سرايت نمايد و موجب خسارت و صدمه گردد ضمان ثابت سرايت نکند لکن اتفاقاً به

 ضامن است.

 

متصرف هر حيواني كه از احتمال حمله آن آگاه است بايد آن را حفظ نمايد و اگر در اثر تقصير او، حيوان مزبور به  -522 ماده

ديگري صدمه وارد سازد، ضامن است. ولي اگر از احتمال حمله حيوان آگاه نبوده و عدم آگاهي ناشي از تقصير او نباشد، ضامن 

 نيست.

 

 شود.ن را ندارد، تقصير محسوب ميه شخص توانايي حفظ آنگهداري حيواني ك -1 تبصره

نگهداري هر وسيله يا شيء خطرناكي كه ديگران را در معرض آسيب قرار دهد و شخص قادر به حفظ و جلوگيري از  -2 تبصره

 ( اين ماده است.1رساني آن نباشد، مشمول حکم تبصره)آسيب

 

ارد، وارد منزل يا محلي كه در تصرف اوست، گردد و از ناحيه حيوان يا هرگاه شخصي با اذن كسي كه حق اذن د -523 ماده

دهنده ضامن است، خواه آن شيء يا حيوان قبل از اذن در آن محل شيئي كه در آن مکان است صدمه و خسارت ببيند، اذن

 اشد خواه نداشته باشد.رساني آن علم داشته بنسبت به آسيب دهندهاذنبوده يا بعداً در آن قرار گرفته باشد و خواه 

 

دهنده از در مواردي كه آسيب مستند به مصدوم باشد مانند آنکه واردشونده بداند حيوان مزبور خطرناك است و اذن - تبصره

 باشد، ضمان منتفي است.آن آگاه نيست و يا قادر به رفع خطر نمي
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مي يا ديگر محلهاي غير مجاز متوقف نمايد در مورد تمام هرگاه كسي كه سوار حيوان است آن را در معابر عمو -524 ماده

باشد ضامن است و چنانچه مهار حيوان در دست كند و مستند به فعل شخص مزبور ميهايي كه آن حيوان وارد ميخسارت

 ديگري باشد مهاركننده به ترتيب فوق ضامن است.

 

هايي است كه حيوان در شت حيوان گردد ضامن جنايتهرگاه شخصي عملي انجام دهد كه موجب تحريك يا وح -525 ماده

 كند مگر آنکه عمل مزبور مصداق دفاع مشروع باشد.اثر تحريك يا وحشت وارد مي

 

هرگاه دو يا چند عامل، برخي به مباشرت و بعضي به تسبيب در وقوع جنايتي، تأثير داشته باشند، عاملي كه جنايت  -526 ماده

باشند مگر تأثير رفتار طور مساوي ضامن ميچنانچه جنايت مستند به تمام عوامل باشد به مستند به اوست ضامن است و

به ميزان تأثير رفتارشان مسؤول هستند. در صورتي كه مباشر در جنايت  يكمرتکبان متفاوت باشد كه در اين صورت هر

 است. اختيار، جاهل، صغير غيرمميز يا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب، ضامنبي

 

واسطه با يکديگر كشته شوند يا آسيب ببينند، چنانچه ميزان تأثير آنها در برخورد، هرگاه دو نفر بر اثر برخورد بي -527 ماده

وسيله عمدي نصف ديه هر كدام از مال ديگري و در مورد خطاي محض نصف ديه هر كدام بهمساوي باشد در مورد جنايت شبه

يکي از آنها كشته شود يا آسيب ببيند، حسب مورد عاقله يا خود مرتکب، نصف ديه را  تنهاو اگر  شودعاقله ديگري پرداخت مي

 عليه يا اولياي دم او بپردازند.بايد به مجني  

 

هرگاه در اثر برخورد دو وسيله نقليه زميني، آبي يا هوايي، راننده يا سرنشينان آنها كشته شوند يا آسيب ببينند  -528 ماده

انتساب برخورد به هر دو راننده، هريك مسؤول نصف ديه راننده مقابل و سرنشينان هر دو وسيله نقليه است و چنانچه درصورت 

هاي مقابل و سرنشينان هر سه وسيله نقليه هريك از رانندگان مسؤول يك سوم ديه راننده نندسه وسيله نقليه با هم برخورد ك

اي كه برخورد به گونهشود و هرگاه يکي از طرفين مقصر باشد بهبيشتر، محاسبه ميباشد و به همين صورت در وسايل نقليه مي

 او مستند شود، فقط او ضامن است.

 

در كليه مواردي كه تقصير موجب ضمان مدني يا كيفري است، دادگاه موظف است استناد نتيجه حاصله به تقصير  -529 ماده

 مرتکب را احراز نمايد.

 

وجود آيد، ضمان منتفي هرگاه برخورد بين دو يا چند نفر يا وسيله نقليه بر اثر عوامل قهري مانند سيل و طوفان به -530 ماده

 است.
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قدري ضعيف باشد در موارد برخورد هرگاه حادثه به يکي از طرفين مستند باشد مثل اينکه حركت يکي از طرفين به -531 ماده

 كه اثري بر آن مترتب نگردد، تنها درباره طرفي كه حادثه مستند به او است، ضمان ثابت است.

 

آنها مشمول تعريف جنايات عمدي گردد حسب مورد به در برخورد دو وسيله نقليه هرگاه رفتار هر دو يا يکي از  -532 ماده

 شود.قصاص يا ديه حکم مي

 

طوري كه آن جنايت يا خسارت نحو شركت سبب وقوع جنايت يا خسارتي بر ديگري گردند بههرگاه دو يا چند نفر به -533 ماده

 باشند.طور مساوي ضامن ميبه هر دو يا همگي مستند باشد، به

 

علت برخورد آسيب ببينند و بر اثر ايجاد مانع يا سببي دو يا چند نفر يا وسيله نقليه با هم برخورد كنند و بههرگاه  -534 ماده

 يا كشته شوند، مسبب ضامن است.

 

صورت طولي دخالت داشته باشند نحو سبب و بههرگاه دو يا چند نفر با انجام عمل غيرمجاز در وقوع جنايتي به -535 ماده

كار او در وقوع جنايت قبل از تأثير سبب يا اسباب ديگر باشد، ضامن است مانند آنکه يکي از آنان گودالي حفر كسي كه تأثير 

كند و ديگري سنگي در كنار آن قرار دهد و عابري به سبب برخورد با سنگ به گودال بيفتد كه در اين صورت، كسي كه سنگ 

 شود.يت را داشته باشند كه در اين صورت شركت در جرم محسوب ميرا گذاشته، ضامن است مگر آنکه همه قصد ارتکاب جنا

 

( اين قانون عمل يکي از دو نفر غيرمجاز و عمل ديگري مجاز باشد مانند آنکه شخصي 535هرگاه در مورد ماده) -536 ماده

ه مجاز نيست، شخصي وسيله يا چيزي را در كنار معبر عمومي كه مجاز است، قرار دهد و ديگري كنار آن چاهي حفر كند ك

پس از عمل نفر اول و با توجه به اينکه ايجاد آن سبب در كنار سبب  صيكه عملش غيرمجاز بوده، ضامن است. اگر عمل شخ

 شود انجام گرفته باشد، نفر دوم ضامن است.اول موجب صدمه زدن به ديگران مي

 

عليه باشد ضمان ثابت  مستند به عمد و يا تقصير مجني  در كليه موارد مذكور در اين فصل هرگاه جنايت منحصراً -537 ماده

عليه نيست. در مواردي كه اصل جنايت مستند به عمد يا تقصير مرتکب باشد لکن سرايت آن مستند به عمد يا تقصير مجني  

 .ستباشد مرتکب نسبت به مورد سرايت ضامن ني

 

 هفتم ـ تداخل و تعدد ديات فصل 

 

در تعدد جنايات، اصل بر تعدد ديات و عدم تداخل آنها است مگر مواردي كه در اين قانون خالف آن مقرر شده  -538 ماده

 است.
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عليه در اثر سرايت صدمه يا صدمات غيرعمدي فوت نمايد يا عضوي از اعضاي او قطع شود يا آسيب هرگاه مجني   -539 ماده

 شود:عيين ميترتيب ذيل ديه تبزرگتري ببيند به

 

 شود.درصورتي كه صدمه وارده يکي باشد، تنها ديه نفس يا عضو يا آسيب بزرگتر ثابت مي - الف

در صورت تعدد صدمات چنانچه مرگ يا قطع عضو يا آسيب بيشتر، در اثر سرايت تمام صدمات باشد، تنها ديه نفس يا  - ب

و يا آسيب بزرگتر در اثر سرايت برخي از صدمات باشد، ديه صدمات شود و اگر مرگ يا قطع عضعضو يا آسيب بزرگتر ثابت مي

كند و ديه صدمات غيرمسري، جداگانه محاسبه و مورد حکم واقع مي اخلمسري در ديه نفس يا عضو يا آسيب بزرگتر تد

 شود.مي

 

شد لکن اتفاقاً سرايت كند، هرگاه صدمه وارده عمدي باشد و نوعاً كشنده يا موجب قطع عضو يا آسيب بيشتر نبا -540 ماده

عالوه بر حق قصاص يا ديه، نسبت به جنايت عمدي كمتر، حسب مورد ديه جنايت بيشتر نيز بايد پرداخت شود مانند اينکه 

عليه يا قطع دست او گردد، عالوه اين قطع سرايت كند و موجب فوت مجني   اقاً شخصي عمداً انگشت ديگري را قطع كند و اتف

 عليه نيز بايد پرداخت شود.ديه انگشت، حسب مورد ديه نفس يا ديه دست مجني   بر حق قصاص يا

 

وجود آيد چنانچه هريك از آنها در هرگاه در اثر يك ضربه يا هر رفتار ديگر، آسيبهاي متعدد در اعضاي بدن به -541 ماده

باشد و يا از يك نوع بوده ولکن در دو يا  اعضاي مختلف باشد يا همه در يك عضو بوده ولي نوع هر آسيبي غير از نوع ديگري

 آسيب ديه جداگانه دارد. رچند محل جداگانه از يك عضو باشد، ه

 

 هرگاه در اثر رفتارهاي متعدد، آسيبهاي متعدد ايجاد شود هر آسيبي ديه جداگانه دارد. -542 ماده

 

كند و تنها ديه يك آسيب ثابت تداخل ميدرصورت وجود مجموع شرايط چهارگانه ذيل، ديه آسيبهاي متعدد  -543 ماده

 شود:مي

 

 هاي متعدد يا جراحات متعدد از يك نوع باشد.همه آسيبهاي ايجاد شده مانند شکستگي -الف

 همه آسيبها در يك عضو باشد. -ب

 اي نزديك به هم باشد كه عرفاً يك آسيب محسوب شود.گونهآسيبها متصل به هم يا به -پ

 وجود آيد.يك رفتار مرتکب به مجموع آسيبها با -ت
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هرگاه در اثر يك يا چند رفتار، منافع متعدد زائل يا ناقص شود مانند اينکه در اثر ضربه به سر، بينايي، شنوايي و   -544 ماده

 عقل كسي از بين برود يا كم شود، هريك ديه جداگانه دارد.

 

هرگاه منفعتي قائم به عضوي باشد در جنايت بر آن عضو كه منجر به زوال يا اختالل منفعت گردد تنها ديه بيشتر  -545 ماده

شود ولي اگر منفعت قائم به آن عضو نبوده و ميان از بين رفتن عضو و زوال منفعت مالزمه نباشد، اگرچه وجود آن ثابت مي

مانند الله گوش و بيني كه در تقويت شنوايي و بويايي مؤثرند و به سبب قطع الله  اشد،عضو در تقويت و تسهيل منفعت مؤثر ب

 گوش يا بيني، شنوايي يا بويايي نيز زائل يا ناقص گردد، هركدام ديه جداگانه دارد.

 

ئل شود، وجود آيد مانند اينکه با شکستن سر، عقل زاچنانچه به سبب ايراد ضربه يا جراحت، صدمه بزرگتري به -546 ماده

هرگاه آن جراحت علت و سبب زوال يا نقصان منفعت باشد اگر با يك ضربه يا جراحت واقع شده باشد ديه ضربه يا جراحت در 

شود و چنانچه زوال منفعت يا نقصان كند و تنها ديه زوال يا نقصان منفعت كه بيشتر است پرداخت ميديه بيشتر تداخل مي

اي كه جراحت را ايجاد كرده است، واقع شده باشد و يا ضربه يا جراحت وارده علت از ضربه آن با ضربه يا جراحت ديگري غير

اي كه الزم و ملزوم يکديگرند، نباشد و اتفاقاً با آن ضربه و جراحت، منفعت نيز زائل گردد يا نقصان گونهزوال يا نقصان منفعت به

 رد.يابد، ضربه يا جراحت و منفعت، هر كدام ديه جداگانه دا

 

شود و هرگاه جراحت عميقي مانند منقّله و يا جائفه يکباره واقع شود، تنها ديه همان جراحت عميق پرداخت مي -547 ماده

تر مانند موضحه و سپس جراحت شديدتر مانند منقّله ايجاد شود، چنانچه به اگر به تدريج واقع شود يعني ابتداء جراحت خفيف

شود و درصورتي كه به سبب ضربه ديگري باشد، خواه دو ا ديه جراحت شديدتر پرداخت ميسبب سرايت جراحت اول باشد تنه

 ضربه از يك نفر خواه از چند نفر باشد، هريك از دو جراحت، ديه جداگانه دارد.

 

ب آن سبدر اعضاء و منافع، مقدار ارش يك جنايت، بيش از ديه مقدر براي آن عضو يا منفعت نيست و چنانچه به -548 ماده

 گردد.اي تعيين ميجنايت، منفعت يا عضو ديگري از بين رود يا عيبي در آنها ايجاد شود، براي هر آسيب ديه جداگانه

 
 دوم ـ مقادير ديه بخش

 

 اول ـ ديه نفس فصل

 

قوه  موارد ديه كامل همان است كه در مقررات شرع تعيين شده است و ميزان آن در ابتداي هر سال توسط رئيس -549 ماده

 شود.قضائيه به تفصيل بر اساس نظر مقام رهبري تعيين و اعالم مي
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 ديه قتل زن، نصف ديه مرد است. -550 ماده

 

عالوه ديه خنثاي ملحق به مرد، ديه مرد و ديه خنثاي ملحق به زن، ديه زن و ديه خنثاي مشکل، نصف ديه مرد به -551 ماده

 نصف ديه زن است.

 

عليه مرد نيست، معادل تفاوت ديه تا سقف ديه مرد از صندوق تأمين خسارتهاي بدني پرداخت جناياتي كه مجني  دركليه  -تبصره

 شود.مي

 

 شخص متولد از زنا در صورتي كه هر دو يا يکي از طرفين زنا مسلمان باشند، در احکام ديه مانند مسلمان است. -552 ماده

 

رصورتي كه فرزند و همسر نداشته باشد و زنا از هر دو طرف با رضايت صورت گرفته وارث ديه شخص متولد از زنا د -553 ماده

 باشند.باشد، مقام رهبري است و چنانچه يکي از طرفين شبهه داشته يا اكراه شده باشد، همان طرف يا اقوام او، وارث ديه مي

 

شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسالمي براساس نظر حکومتي مقام رهبري، ديه جنايت بر اقليتهاي ديني  -554 ماده

 گردد.ايران به اندازه ديه مسلمان تعيين مي

 

يا در محدوده « الحجهالقعده وذيمحرم، رجب، ذي»عليه هر دو در ماههاي حرام هرگاه رفتار مرتکب و فوت مجني   -555 ماده

گردد. ساير مکانها سوم ديه نيز افزوده ميديه نفس، يك حرم مکه، واقع شود خواه جنايت عمدي خواه غيرعمدي باشد، عالوه بر

 تغليظ ديه نيست. کمو زمانهاي مقدس و متبرك مشمول ح

 

الثاني، ـ معيار شروع و پايان ماههاي حرام، مغرب شرعي است مانند ماه رجب كه از مغرب شرعي آخرين روز ماه جمادي تبصره

 رسد.پايان ميشروع و با مغرب شرعي آخرين روز ماه رجب به 

 

در حکم تغليظ ديه فرقي ميان بالغ و غيربالغ، زن و مرد و مسلمان و غيرمسلمان نيست. سقط جنين نيز پس از  -556 ماده

كننده ديه باشد نيز جاري است. المال پرداختپيدايش روح، مشمول حکم تغليظ است. تغليظ ديه، در مواردي كه عاقله يا بيت

 شود نيز اين حکم جاري است.عدم امکان قصاص يا عدم جواز آن ديه پرداخت مي علتدر قتل عمدي كه به

 

 تغليظ ديه مخصوص قتل نفس است و در جنايت بر اعضاء و منافع جاري نيست. -557 ماده
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 دوم ـ قواعد عمومي ديه اعضاء فصل

 

در جنايت غيرعمدي بر اعضاء و جنايت عمدي كه قصاص ندارد يا قصاص در آن ممکن نيست يا بر ديه، مصالحه  -558 ماده

 شود.شرح مقرر در اين قانون، ديه ثابت ميشده و مقدار آن مشخص نشده است به

 

ت در شرع ديه مقدر يا نسبت معيني اي بر عضو يا منافع وارد آيد چنانچه براي آن جنايهرگاه در اثر جنايت صدمه  -559 ماده

شرح مندرج در اين قانون مقرر شده باشد مقدار مقرر و چنانچه شرعاً مقدار خاصي براي آن تعيين نشده ارش آن قابل از آن به

 مطالبه است.

 

ديه زن و مرد در اعضاء و منافع تا كمتر از ثلث ديه كامل مرد يکسان است و چنانچه ثلث يا بيشتر شود ديه زن به  -560 ماده

 يابد.نصف تقليل مي

 

هرگاه در اثر يك يا چند ضربه، آسيبهاي متعددي بر يك يا چند عضو وارد شود، مالك رسيدن ديه به ثلث، ديه هر  -561 ماده

 گانه است مگر اينکه آسيبهاي وارده بر عضو، عرفاً يك آسيب و جنايت محسوب شود.طور جداآسيب به

 

در موارد ارش فرقي ميان زن و مرد نيست لکن ميزان ارش جنايت وارده بر اعضاء و منافع زن نبايد بيش از ديه  -562 ماده

 اعضاء و منافع او باشد، اگرچه مساوي با ارش همان جنايت در مرد باشد.

 

از بين بردن هر يك از اعضاي فرد و هر دو عضو از اعضاي زوج، ديه كامل و از بين بردن هريك از اعضاي زوج، نصف  -563 ماده

ديه كامل دارد. خواه عضو مزبور از اعضاي داخلي بدن باشد خواه از اعضاي ظاهري مگر اينکه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده 

 باشد.

 

اي ديه معين، دو سوم ديه آن عضو و از بين بردن عضو فلج، يك سوم ديه همان عضو را دارد. فلج كردن عضو دار -564 ماده

 گردد.رود، با توجه به كارايي از دست رفته، ارش تعيين ميدر فلج كردن نسبي عضو كه درصدي از كارايي آن از بين مي

 

ان نسبت ديه دارد به اين ترتيب كه از بين بردن نصف از بين بردن قسمتي از عضو يا منفعت داراي ديه مقدر به هم -565 ماده

ميزان يك سوم داراي ديه است مگر اينکه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده سوم آن بهميزان نصف و از بين بردن يكآن به

 باشد.
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 شود.در مواردي كه نسبت از بين رفته قابل تشخيص نباشد، ارش تعيين مي -1 تبصره

عليه ناگزير از قطع آن باشد ديه قطع هرگاه جنايت، عضو را در وضعيتي قرار دهد كه به تشخيص كارشناس، مجني  -2 تبصره

 شود.عضو ثابت مي

 

ديه اعضائي كه با پيوند و امثال آن در محل عضو از بين رفته، قرار گرفته است و مانند عضو اصلي داراي حيات  -566 ماده

ضو اصلي است و اگر داراي حيات گردد ولي از جهت ديگري معيوب شود، ديه عضو معيوب را دارد. از ميزان ديه عشوند بهمي

 مالي است. انبين بردن اعضاي مصنوعي، تنها موجب ضم

 

در مواردي كه رفتار مرتکب نه موجب آسيب و عيبي در بدن گردد و نه اثري از خود در بدن برجاي بگذارد ضمان  -567 ماده

 شود.لکن در موارد عمدي در صورت عدم تصالح، مرتکب به حبس يا شالق تعزيري درجه هفت محکوم ميمنتفي است 

 

اي اصالح شود كه هيچ عيب و نقصي گونهدرشکستگي عضوي كه داراي ديه مقدر است، چنانچه پس از جنايت به -568 ماده

ه با عيب و نقص اصالح شود يا براي آن عضو ديه مقدري در آن باقي نماند، چهار بيست و پنجم ديه آن عضو ثابت است و چنانچ

 نباشد، ارش ثابت است مگر در مواردي كه در اين قانون خالف آن مقرر شده باشد.

 

 ديه شکستن، ترك برداشتن و خرد شدن استخوان هر عضو داراي ديه مقدر به شرح زير است: -569 ماده

 

 آن عضو و اگر بدون عيب درمان شود چهارپنجم ديه شکستن آن است.ديه شکستن استخوان هر عضو يك پنجم ديه  -الف

ديه خرد شدن استخوان هر عضو يك سوم ديه آن عضو و اگر بدون عيب درمان شود چهارپنجم ديه خرد شدن آن استخوان  -ب

 است.

 ديه ترك برداشتن استخوان هر عضو چهار پنجم ديه شکستن آن عضو است. -پ

ستخوان نفوذ كند بدون آنکه موجب شکستگي آن گردد و نيز ديه موضحه آن، يك چهارم ديه شکستگي ديه جراحتي كه به ا -ت

 آن عضو است.

 

هاي هرگاه يك استخوان از چند نقطه جداي از هم بشکند يا خرد شود يا ترك بخورد، درصورتي كه عرفاً جنايت -570 ماده

هاي مزبور از ديه عضو هم وجود آيد و مجموع ديه جنايتيك ضربه بهمتعدد محسوب گردد، هريك ديه جداگانه دارد هرچند با 

 بيشتر باشد.
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دررفتگي استخوان از مفصل، درصورتي كه موجب شلل يا از كارافتادگي كامل عضو نگردد، موجب ارش و در غير  -571 ماده

 باشد.اين صورت موجب دو سوم ديه همان عضو و درصورت درمان بدون عيب موجب چهارپنجم از دوسوم ديه آن عضو مي

 

 ز آن جدا شود، ديه شکستگي ثابت است.هرگاه در اثر جنايتي تکه كوچکي از استخوان ا -572 ماده

 

 اي دارد.هرگاه صدمه بر استخوان، موجب نقص عضو يا صدمه ديگري گردد، هر يك ديه جداگانه -573 ماده

 

هرگاه بر اثر يك يا چند ضربه، عالوه بر دررفتگي مفصل، استخوان نيز بشکند يا ترك بخورد، دو جنايت محسوب  -574 ماده

اي، هم استخوان بشکند و هم جراحتي مانند موضحه يا نافذه و يا يا ارش جداگانه دارد. اگر بر اثر ضربه شود و هريك ديهمي

 جاري است. مجائفه در بدن ايجاد شود نيز اين حک

 

 پيوند خوردن عضو پس از جنايت تأثيري در ديه ندارد. -575 ماده

 

  
 ديه مقدر اعضاء -سوم  فصل

 

 ديه مو -اول  مبحث

 

كندن و يا از بين بردن تمام موي سر يا ريش مرد، درصورتي كه ديگر نرويد، ديه كامل دارد و اگر دوباره برويد،  -576 ماده

پشت و پرپشت و سوم ديه كامل ثابت است. در اين حکم فرقي ميان موي كمنسبت به موي سر، ارش و نسبت به ريش يك

 كودك و بزرگسال نيست.

 

بين بردن تمام موي سر زن، درصورتي كه ديگر نرويد، موجب ديه كامل زن و اگر دوباره برويد، موجب كندن و يا از  -577 ماده

 پشت و پرپشت و كودك و بزرگسال نيست.مهرالمثل است. در اين حکم فرقي ميان موي كم

 

 شود.اگر مهرالمثل بيش از ديه كامل زن باشد فقط به مقدار ديه كامل زن، پرداخت مي -تبصره

 

چنانچه قسمتي از موي سر مرد يا زن يا ريش مرد طوري از بين برود كه ديگر نرويد، بايد به نسبت، ديه پرداخت  -578 دهما

سوم ديه كامل و در موي سر زن به همان نسبت از شود و اگر دوباره برويد، در موي سر مرد، ارش و در ريش به نسبت از يك

 مهرالمثل، بايد ديه پرداخت شود.
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كندن موي سر زن يا مرد يا ريش مرد، چنانچه با رضايت شخص يا در مواردي كه اذن شخص معتبرنيست، با  -579 ماده

 هاي پزشکي الزم باشد، ديه يا ارش ندارد.رضايت ولي او باشد يا به جهت ضرورت

 

س بر نروييدن باشد و ديه پرداخت تشخيص روييدن و نروييدن مو با كارشناس مورد وثوق است. چنانچه نظر كارشنا -580 ماده

كننده سوم ديه و يا مهرالمثل، حسب مورد به پرداختشود، ولي پس از آن خالف نظر او ثابت گردد، بايد مازاد بر ارش يا يك

سوم ديه و يا مهرالمثل، حسب مورد پرداخت شود ولي روييدن باشد و ارش يا يك برديه، مسترد شود و اگر نظر كارشناس 

 التفاوت آن پرداخت شود.نظر او ثابت گردد، بايد مابهخالف 

 

كندن و يا از بين بردن هر يك از ابروها، اگر بدون رضايت شخص يا ولي او در مواردي كه اذن شخص معتبر نيست  -581 ماده

مقداري از آن برويد چهارم ديه كامل دارد و اگر دوباره برويد، موجب ارش است و اگر و يا بدون ضرورت تجويزكننده باشد يك

 شود.به مقداري كه نروييده، ديه با احتساب مقدار مساحت، تعيين مي سبتنسبت به مقداري كه روييده، ارش و ن

 

اگر مقداري از موي سر، ريش و ابرو پيش از جنايت از بين رفته باشد، زائل كردن باقيمانده آنها، حکم از بين بردن  -582 ماده

 قسمتي از مو را دارد.

 

هرگاه با از بين بردن عضو يا پوست و مانند آن، موي سر، ريش يا ابرو از بين برود، عالوه بر ديه مو يا ريش يا ابرو،  -583 ماده

 شود.حسب مورد ديه يا ارش جنايت نيز پرداخت مي

 

از بين بردن تمام يا قسمتي از موي پلك يا ساير موهاي بدن در صورت بروز عيب و نقص موجب ارش است، خواه  -584 ماده

 شود.برويد خواه نرويد و چنانچه با از بين بردن عضو يا كندن پوست و مانند آن باشد، تنها ديه يا ارش محل مو پرداخت مي

 

ش مرد كه از بين رفته است با عيب و نقص برويد مانند آنکه رنگ يا حالت طبيعي هرگاه موي سر مرد يا زن يا ري -585 ماده 

سوم ديه كامل و در مورد پشت برويد، ارش ثابت است. مقدار ارش مزبور در مورد ريش بايد بيشتر از يكآن تغيير كند يا كم

مورد موي سر زن نيز عالوه بر ارش يا  شود. درموي سر مرد، بيشتر از ارشي باشد كه درصورت رويش بدون عيب تعيين مي

 ثلث ديه يا مهرالمثل حسب مورد بايد ارش ديگري براي عيب حاصله پرداخت شود.

 

مالك مسؤوليت صدمه به مو، از بين بردن آن است و شيوه از بين بردن مانند كندن يا سوزاندن، تأثيري در حکم  -586 ماده

 ندارد.
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 دوم ـ ديه چشم مبحث

 

هايي كه بينايي دارند در اين درآوردن و يا از بين بردن دو چشم بينا ديه كامل و هريك از آنها نصف ديه دارد. چشم -587 ماده

 كوري و منحرف بودن با هم فرق داشته باشند.حکم يکسانند هرچند ميزان بينايي آنها متفاوت باشد يا از جهات ديگر مانند شب

 

د در چشم مانع بينايي قسمتي از چشم گردد، درصورتي كه تعيين مقدار آن ممکن باشد به ـ هرگاه لکه دائمي موجو تبصره

 شود.همان نسبت از ديه كسر و در غير اين صورت، ارش پرداخت مي

 

درآوردن و يا از بين بردن چشم بيناي كسي كه فقط يك چشم بينا دارد و چشم ديگرش نابيناي مادرزادي و يا به  -588 ماده

جنايي از بين رفته باشد موجب ديه كامل است لکن اگر چشم ديگرش را در اثر قصاص يا جنايتي كه استحقاق ديه آن علل غير

 باشد.را داشته است از دست داده باشد ديه چشم بينا، نصف ديه كامل مي

 

 ششم ديه كامل است.ديه درآوردن و يا از بين بردن هر چشمي كه بينايي ندارد يك -589 ماده

 

از پلکهاي  كيكامل و ديه هر  هيد ششمكياز پلکهاي باال،  كيديه مجموع چهارپلك دوچشم، ديه كامل، ديه هر -590 ماده

 كامل است. هيد چهارمكيپايين، 

 

 هرگاه كسي چشم و پلك را يکجا از بين ببرد، هريك ديه جداگانه دارد. - تبصره

 

 چهارم ديه است.ششم ديه و شکافتن هريك از پلکهاي پايين، موجب يكشکافتن هريك از پلکهاي باال، موجب يك -591 ماده

 

 سوم ـ ديه بيني مبحث

 

اي كه پايين استخوان بيني است ديه كامل دارد. از بين بردن تمام قطع كردن و يا از بين بردن تمام بيني يا نرمه -592 ماده

مقداري از استخوان بيني درصورتي كه در يك دفعه باشد، موجب ديه كامل است لکن اگر نرمه بيني در يك  نرمه با تمام يا

 شود.دفعه و تمام يا مقداري از استخوان بيني در دفعه ديگر از بين برود، براي نرمه ديه كامل و براي استخوان، ارش تعيين مي

 

فساد بيني و از بين رفتن آن شود، ديه كامل دارد و چنانچه بدون  شکستن استخوان بيني درصورتي كه موجب -593 ماده

دهم ديه كامل و اگر با عيب و نقص بهبود پيدا كند، موجب ارش است. در كج شدن بيني عيب و نقص اصالح شود موجب يك

 شود.يا شکستن استخوان بيني كه منجر به فساد آن نشود، ارش ثابت مي
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 سوم ديه كامل است.هاي بيني يا پرده ميان دو سوراخ، موجب يكدن هريك از پرهاز بين بر -594 ماده

 

 سوم ديه كامل است.فلج كردن بيني، موجب دوسوم ديه كامل و از بين بردن بيني فلج، موجب يك -595 ماده

 

نباشد، درصورتي كه باعث از  سوراخ كردن هر دو طرف بيني و پرده فاصل ميان آن، خواه با پارگي همراه باشد خواه -596 ماده

 پنجم ديه كامل است.سوم ديه كامل است و اگر بهبود يابد، موجب يكبين رفتن بيني يا نوك آن نشود، موجب يك

 

بيستم نهم ديه كامل و درصورتي كه بهبود يابد، يكديه سوراخ كردن يك طرف بيني درصورتي كه بهبود نيابد يك -597 ماده

طرف بيني با پرده وسط آن درصورتي كه بهبود نيابد دونهم ديه كامل و درصورتي كه سوراخ كردن يك ديه كامل است و ديه

 پانزدهم ديه كامل است.بهبود يابد، يك

 

سوم ديه كامل و اگر بهبود يابد ديه پاره كردن بيني درصورتي كه سبب از بين رفتن بيني يا نوك آن نشود، يك -598 ماده

 ت.دهم ديه كامل اسيك

 

 باشد.ديه از بين بردن نوك بيني كه محل چکيدن خون است، نصف ديه كامل مي -599 ماده

 

  

 چهارم ـ ديه الله گوش مبحث

 

 از بين بردن دو الله گوش، ديه كامل و از بين بردن هريك از آنها نصف ديه كامل دارد. -600 ماده

 ششم ديه كامل است.ـ از بين بردن نرمه هر گوش، موجب يك تبصره

 
نهم ديه كامل است ششم ديه كامل و پاره كردن نرمه يك گوش، موجب يكپاره كردن الله يك گوش، موجب يك -601 ماده

 و در هر دو مورد در صورت بهبودي كامل، ارش ثابت است.

 

 سوم ديه آن را دارد.شده، يكفلج كردن الله هر گوش، دوسوم ديه آن و بريدن الله گوش فلج -602 ماده

 

نحوي قطع شود كه استخوان زير آن ظاهر گردد عالوه بر ديه الله گوش، ديه موضحه نيز بايد هرگاه الله گوش به -603 ماده

 پرداخت شود.
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 ي كه الله آن سالم و داراي حس و حيات كامل باشد در احکام اين فصل يکسان هستند.گوش شنوا و ناشنوا يا معيوب -604 ماده

 

پاره كردن پرده گوش، موجب ارش است و اگر در اثر آن حس شنوايي نيز از بين برود يا نقصان پيدا كند، ديه آن  -605 ماده

 نيز بايد پرداخت شود.

 

ي سرايت كند يا موجب سرايت به استخوان و شکستگي آن شود هر هرگاه آسيب رساندن به گوش به حس شنواي -606 ماده

 اي دارد.كدام ديه جداگانه

 

  

 پنجم ـ ديه لب مبحث

 

از بين بردن دو لب، ديه كامل و هريك، نصف ديه كامل دارد و ديه از بين بردن مقداري از لب به نسبت تمام لب  -607 ماده

 شود.محاسبه مي

پوشاند و به دو روزنه و ديواره بيني متصل و طول آن همان طول نظر عرض، مقداري است كه لثه را ميحدود لب باال از  -تبصره

ها پوشاند و طول آن همان طول دهان است. حاشيه گونهدهان است و حدود لب پايين از نظر عرض، مقداري است كه لثه را مي

 شود.جزء لبها محسوب نمي

 

دن يك يا دو لب و يا قسمتي از آن گردد موجب ارش است خواه موجب نمايان شدن جنايتي كه باعث جمع ش -608 ماده

 ها بشود خواه نشود.دندان

 

ها كنار نرود، اي كه با خنده و مانند آن از دندانگونهجنايتي كه موجب سست و فلج شدن هريك از لبها گردد به -609 ماده

 سوم ديه آن است.اي سست و فلج شده موجب يكموجب دوسوم ديه يك لب و از بين بردن هريك از لبه

 

سوم ديه كامل و در صورت بهبودي بدون عيب، ها شود، يكنحوي كه باعث نمايان شدن دندانشکافتن هر دو لب به -610 ماده

دهم ديه كامل عيب، موجب يك ششم ديه كامل و درصورت بهبودي بدونپنجم ديه كامل دارد. شکافتن يك لب موجب يكيك

 است.

ها نگردد در صورتي كه از مصاديق حارصه، داميه و متالحمه باشد، ـ جراحات وارده بر لب هرگاه باعث نمايان شدن دندان تبصره

 حکم جراحات مذكور را دارد.
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 ششم ـ ديه زبان مبحث

 

قسمتي از آن به نسبت گويايي از  قطع و يا از بين بردن تمام زبان گويا موجب ديه كامل است و ديه از بين بردن -611 ماده

 شود.بين رفته است كه با تقسيم تمام ديه به حروف محاسبه مي

 
شود مانند اينکه از بين بردن قدرت عليه تعيين ميديه از بين بردن اداي هر حرف با توجه به حروف زبان تکلم مجني   -1 تبصره

 .ودوم ديه كامل استسيزبان، يكاداي يك حرف شخص فارسي

تواند تلفظ كند، گويد يا برخي از حروف را نميشخصي كه داراي لکنت زبان است و يا به كندي يا تندي سخن مي -2 تبصره

 شود.گويا محسوب مي

 

سوم ديه كامل است و از بين بردن مقداري از آن، موجب همان مقدار قطع و از بين بردن تمام زبان الل موجب يك -612 ماده

 ديه به نسبت مساحت تمام زبان است.

 

طور موقت قادر به سخن گفتن نيست، گويا اي بهالل اعم از مادرزادي و عارضي است لکن كسي كه به واسطه عارضه -تبصره

 شود.يمحسوب م

 

هرگاه شخصي مقداري از زبان كسي را قطع كند و موجب از بين رفتن قدرت اداي تعدادي از حروف گردد و شخص  -613 ماده

ديگري مقداري ديگر از زبان او را قطع كند و موجب از بين رفتن قدرت اداي تعداد ديگري از حروف شود هر شخص به نسبت  

 باشد.است، ضامن مي ردهاز بين بتعداد حروفي كه قدرت اداي آنها را 

 

 قطع و از بين بردن تمام زبان كودكي كه زمان سخن گفتن او -614 ماده

 شود.سوم ديه مسترد مينرسيده، موجب ديه كامل است لکن اگر بعداً معلوم شود كه الل بوده است، مازاد بر يك فرا

 

ميزان نسبت مساحت قطع هرگاه قسمتي از زبان كودكي كه زمان سخن گفتن او فرا نرسيده است، قطع شود به -615 ماده

گردد و چنانچه معلوم شود شود لکن اگر بعداً معلوم شود كه كودك الل بوده است، دوسوم آن مسترد ميشده، ديه پرداخت مي

التفاوت آن بايد رفته از ديه نسبت گويايي از بين رفته بيشتر باشد، مابه بينكه گويا بوده است، درصورتي كه ديه حروف از 

 پرداخت شود.

 هفتم ـ ديه دندان مبحث

 

 شود:ترتيب زير توزيع ميگانه ديه كامل دارد كه بهوهشتهاي دائم بيستاز بين بردن تمام دندان -616 ماده
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رويد و جمعاً ايي و نيش كه از هر كدام دو عدد در باال و دو عدد در پايين ميهاي جلو كه عبارتند از: پيش، چهارتدندان -الف

 بيستم ديه كامل دارد.دوازده عدد است، هر كدام يك

هاي عقب كه در چهار سمت پاياني از باال و پايين در هر كدام يك ضاحك و سه ضرس قرار دارد و جمعاً شانزده عدد دندان -ب

 ه كامل دارد.چهلم دياست، هر كدام يك

 

هاي اضافي به هر نام كه باشد و به هر نحو كه روييده باشد اگر در كندن آنها نقصي حاصل شود، ارش ثابت دندان -617 ماده

 گردد و اگر هيچگونه نقصي حاصل نشود ارش نيز ندارد.مي

 

 وجود آيد، براي جراحت مزبور، ارش ثابت است.هرگاه در كندن دندان زائد نقصي حاصل نشود لکن جراحتي به -1 تبصره

شده اصلي است يا زائد، ترديد وجود داشته باشد و با رجوع به كارشناس، زائد يا هرگاه در مورد اينکه دندان كنده -2 تبصره

 شود.دندان اصلي و ارش دندان زائد پرداخت مي االمرين از ديهاصلي بودن آن مشخص نشود، اقل

 

يابد خواه وهشت عدد كمتر باشد به همان نسبت از ديه كامل كاهش ميهاي اصلي دائمي از بيستهرگاه دندان -618 ماده

 اي كم شده باشد.خلقتاً كمتر باشد يا در اثر عارضه

 

ي گوناگون دارند، وجود ندارد و اگر دنداني در اثر جنايت، سياه شود هايي كه رنگهادر ميزان ديه تفاوتي ميان دندان -619 ماده

 سوم ديه همان دندان است.و نيفتد ديه آن دوسوم ديه همان دندان است و ديه دنداني كه قبالً سياه شده است، يك

 

گر پس از آن شخصي دندان ـ در تغيير رنگ دندان، بدون آنکه سياه شود يا منفعت آن از بين برود، ارش ثابت است و ا تبصره

 مزبور را بکند، بايد ديه كامل همان دندان را بدهد.

 

ايجاد ترك يا لق كردن دندان هرگاه در حکم از بين بردن آن باشد، موجب ديه همان دندان و در غير اين صورت  -620 ماده

 موجب ارش است.

 
موجب ديه همان دندان و در غير اين صورت موجب ارش خورده كه منفعت آن باقي است، كندن دندان لق يا ترك -621 ماده

 است.

 

شکستن آن مقدار از دندان كه نمايان است با بقاي ريشه، ديه همان دندان را دارد و اگر كسي بعد از شکستن مقدار  -622 ماده

 شود.تعيين ميمزبور ريشه را بکند، خواه مرتکب كسي باشد كه مقدار نمايان دندان را شکسته است يا ديگري، ارش 
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 ان دندان به همان نسبت ديه دارد.شکستن مقداري از قسمت نماي -1 تبصره

اي قبالً از بين رفته باشد به همان نسبت از ديه دندان هرگاه قسمتي از دندان كنده شده در اثر جنايت يا عارضه -2 تبصره

 يابد.كاهش مي

 

صدم ديه كامل ثابت است مگر اينکه كندن آن موجب گردد دندان دائمي نرويد كه در در كندن دندان شيري يك -623 ماده

 اين صورت بايد ديه كامل دندان دائمي پرداخت شود.

 

 شکستن، معيوب كردن و شکافتن دندان شيري موجب ارش است. -تبصره

 
شود، اگرچه دوباره در محل آن، دندان ديگري برويد و مانند ان ثابت ميبا كنده شدن دندان دائمي ديه همان دند -624 ماده

 سابق شود و چنانچه شخصي دندان روييده شده را دوباره بکند، بايد ديه كامل همان دندان را بپردازد.

 

اي حس و حيات هرگاه به جاي دندان كنده شده دندان ديگري يا همان دندان قرار گيرد و مانند دندان اصلي دار -625 ماده

 شود، كندن آن، ديه همان دندان را دارد لکن اگر داراي حس و حيات نباشد، كندن آن موجب ضمان مالي است.

 

 
 هشتم ـ ديه گردن مبحث

 

كج شدن و خميدگي گردن در اثر شکستگي در صورت عدم بهبودي و باقي ماندن اين حالت موجب ديه كامل و در  -626 ماده

 صورت بهبودي و زوال حالت خميدگي و كج شدگي موجب ارش است.

 

 شکستگي گردن بدون كج شدن و خميدگي آن موجب ارش است. -627 ماده

 

 دن يا جويدن غذا و يا نقص آن و يا مانع حركت گردن شود موجب ارش است.جنايت بر گردن كه مانع فرو بر -628 ماده

 

 نهم ـ ديه فك مبحث 

 

هاي پايين است، ديه كامل، هر قطع كردن و يا از بين بردن دو استخوان چپ و راست فك كه محل رويش دندان -629 ماده

 د.كدام از آنها نصف ديه كامل و مقداري از آنها به همان نسبت ديه دار
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ديه فك، مستقل از ديه دندان و ساير اعضاء است و اگر با فك، دندان يا غير آن از بين برود يا آسيب ببيند هر كدام  -630 ماده

 ديه يا ارش جداگانه دارد.

 

جنايتي كه موجب كندي حركت فك شود، ارش دارد و چنانچه مانع جويدن يا موجب نقص آن شود، ارش آن نيز  -631 ماده

 شود.افزوده مي

 

 از بين بردن تمام يا قسمتي از فك باال، موجب ارش است. -632 ماده

 

باال مشمول حکم  شکستگي استخوان فك پايين مشمول حکم شکستگي استخوان و شکستگي استخوان فك -633 ماده

 هاي سر و صورت است.شکستگي استخوان

 

 سوم ديه كامل دارد.فلج كردن فك پايين، دوسوم ديه كامل و قطع فك فلج، يك -634 ماده

 

  

 دهم ـ ديه دست و پا مبحث

 

موجب نصف ديه  شرط آنکه داراي انگشتان كامل باشد،قطع كردن و يا از بين بردن هريك از دستها از مفصل مچ به -635 ماده

 عليه داراي دو دست و خواه به هر علت داراي يك دست باشد.كامل است خواه مجني  

 

 قطع تمام انگشتان يك دست از انتهاي انگشتان يا تا مچ، موجب نصف ديه كامل است. -636 ماده

 
 جب ارش است.باشد، موقطع كردن و يا از بين بردن كف دستي كه به هر علت داراي انگشت نمي -637 ماده

 

ـ در قطع كردن و يا از بين بردن كف دستي كه كمتر از پنج انگشت دارد، عالوه بر ديه آن انگشتان، نسبتي از ارش كف  تبصره

دست نيز ثابت است، بدين ترتيب كه اگر مچ دست داراي يك انگشت باشد، عالوه بر ديه يك انگشت، چهارپنجم ارش كف 

پنجم ارش كف دست و اگر داراي سه انگشت باشد، عالوه بر دو انگشت، سه ديهشد، عالوه بر دست و اگر داراي دو انگشت با

پنجم ارش كف دست ديه سه انگشت، دوپنجم ارش كف دست و اگر داراي چهار انگشت باشد، عالوه بر ديه چهار انگشت، يك

 شود.نيز پرداخت مي
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قطع دست داراي ساعد از آرنج، خواه داراي كف باشد خواه نباشد نصف ديه كامل دارد و قطع دست داراي بازو از  -638 ماده

 شانه، خواه داراي آرنج باشد خواه نباشد، نصف ديه كامل دارد.

 

دستي كه داراي انگشتان است اگر باالتر از مفصل مچ و نيز دستي كه داراي ساعد است اگر باالتر از آرنج قطع گردد  -639 ماده

 باشد.عالوه بر نصف ديه كامل، موجب ارش مقدار زائدي كه قطع شده نيز مي

 

صف ديه كامل و قطع دست زائد قطع دست اصلي كسي كه از مچ يا آرنج يا شانه داراي دو دست است، موجب ن -640 ماده

 موجب ارش است. تشخيص دست اصلي و زائد برعهده كارشناس مورد وثوق است.

 

 دهم ديه كامل است.ديه هريك از انگشتان اصلي دست، يك -641 ماده

 

جب سوم ديه آن انگشت و هر بند انگشت شست، موبريدن يا از بين بردن هر بند انگشت غير شست، موجب يك -642 ماده

 نصف ديه شست است.

 

سوم ديه همان بند اصلي و ديه بند زائد سوم ديه انگشت اصلي و ديه بندهاي انگشت زائد، يكديه انگشت زائد، يك -643 ماده

 سوم ديه بند اصلي همان انگشت است.انگشت اصلي يك

 

 شود.ن كاسته ميـ درصورتي كه بند انگشت نقصان داشته باشد به همان ميزان از مقدار ديه آ تبصره

 

ديه فلج كردن هر دست دوسوم ديه دست، ديه فلج كردن هر انگشت دوسوم ديه همان انگشت، ديه قطع دست فلج  -644 ماده

 سوم ديه همان انگشت است.سوم ديه دست و ديه قطع انگشت فلج يكيك

 

درصد ديه كامل و اگر بدون عيب برويد، ويد، يكطوري كه ديگر نرويد يا فاسد و معيوب برديه از بين بردن ناخن به -645 ماده

 باشد.درصد ديه كامل مينيم

 

 احکام مذكور در ديه دست و انگشتان آن، در پا و انگشتان آن نيز جاري است. -646 ماده
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 يازدهم ـ ديه ستون فقرات، نخاع و نشيمنگاه مبحث

 

 ترتيب ذيل است:ديه شکستن ستون فقرات به  -647 ماده

 

 صورت خميده درآيد، موجب ديه كامل است.شکستن ستون فقرات درصورتي كه اصالً درمان نشود و يا بعد از عالج به -الف

توان راه عليه عيب درمان شود ولي موجب از بين رفتن يکي از منافع گردد مانند اينکه مجني  شکستن ستون فقرات كه بي -ب

 رفتن يا نشستن نداشته باشد و يا توان جنسي يا كنترل ادرار وي از بين برود، موجب ديه كامل است.

بر ديه كامل شکستگي شکستن ستون فقرات كه درمان نشود و موجب عوارضي از قبيل موارد مندرج در بند)ب( شود، عالوه -پ

 نيز است.ستون فقرات، موجب ديه يا ارش هريك از عوارض حاصله 

 دهم ديه كامل است.شکستن ستون فقرات كه بدون عيب درمان شود، موجب يك -ت

حس شدن پاها گردد عالوه بر ديه ستون فقرات، موجب دوسوم ديه براي فلج شکستن ستون فقرات كه موجب فلج و بي -ث

 دو پا نيز است.

 

هاي گردن و استخوان جز مهرههاي ستون فقرات بهمهرهمراد از شکستن ستون فقرات، شکستن يك يا چند مهره از  -1 تبصره

 باشد.دنبالچه مي

جنايتي كه سبب خميدگي پشت شود بدون آنکه موجب شکستن ستون فقرات گردد درصورتي كه خميدگي درمان  -2 تبصره

 دهم ديه كامل است.نشود، موجب ديه كامل و درصورتي كه بدون عيب درمان شود، ديه آن يك

 

 قطع نخاع ديه كامل و قطع جزئي از آن به نسبت مساحت عرض، ديه دارد. -648 ماده

 

 شود.هرگاه قطع نخاع موجب عيب عضو ديگر شود، حسب مورد ديه يا ارش آن عضو بر ديه نخاع افزوده مي -649 ماده

 

نحوي كه به استخوان برسد، ديه كامل و هر كدام از آنها، نصف ديه كامل و قسمتي از آن، از بين بردن دو كپل به -650 ماده

 به همان نسبت ديه دارد.

 

عليه قادر به ضبط مدفوع شکستن استخوان دنبالچه، موجب ارش است مگر آنکه جنايت مزبور باعث شود مجني   -651 ماده

رت ديه كامل دارد و اگر قادر به ضبط مدفوع باشد ولي قادر به ضبط باد نباشد، ارش آن نيز پرداخت نباشد كه در اين صو

 شود.مي
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ها و مقعد وارد شده است موجب عدم ضبط ادرار يا مدفوع يا هردو گردد، يك اي كه به حد فاصل بيضههرگاه صدمه -652 ماده

 ديه كامل دارد.

 

 دوازدهم ـ ديه دنده و ترقوه مبحث 

 

چهلم ديه كامل و ديه شکستن هريك كند، يكهاي محيط به قلب كه از آن حفاظت ميديه شکستن هريك از دنده -653 ماده

 باشد.صدم ديه كامل ميهاي ديگر، يكاز دنده

 

 كندن دنده موجب ارش است. - تبصره

 

هاي محيط به قلب، م ديه شکستن آن، ديه ترك خوردن هريك از دندهچهارها، يكديه موضحه هريك از دنده -654 ماده

هزارم هاي ديگر هفتونيم هزارم ديه كامل است. ديه ترك خوردن هريك از دندههشتادم ديه كامل، و ديه دررفتگي آن، هفتيك

 كامل است. يههزارم دديه كامل و ديه دررفتگي آنها پنج

 

 استخوان ترقوه، موجب ديه كامل و هر كدام از آنها، موجب نصف ديه كامل است. قطع و از بين بردن دو -655 ماده

 

هاي ترقوه درصورتي كه بدون عيب درمان شود، موجب چهار درصد ديه كامل و در شکستن هريك از استخوان -656 ماده

 صورتي كه درمان نشود و يا با عيب درمان شود، موجب نصف ديه كامل است.

 

هزارم، ديه دررفتگي ودو هزارم، ديه موضحه آن، بيست و پنجهاي ترقوه، سيديه ترك خوردن هريك از استخوان -657 ماده

 هزارم ديه كامل است.هزارم و ديه سوراخ شدن آن، دهآن، بيست

 

  

 سيزدهم ـ ديه ازاله بکارت و افضاء مبحث

 

هر وسيله ديگري و بدون رضايت صورت گرفته باشد موجب ضمان  هرگاه ازاله بکارت غيرهمسر با مقاربت يا به -658 ماده

 مهرالمثل است.

 

 هرگاه ازاله بکارت با مقاربت و با رضايت انجام گرفته باشد چيزي ثابت نيست. -1 تبصره
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 رضايت دختر نابالغ يا مجنون يا مکرَهي كه رضايت واقعي به زنا نداشته در حکم عدم رضايت است. -2 تبصره

 

وجود آيد مانند آنکه مثانه آسيب ديده و شخص نتواند ادرار خود هرگاه به همراه ازاله بکارت جنايت ديگري نيز به -659 ادهم

 را ضبط كند، جنايت مزبور حسب مورد ديه يا ارش جداگانه دارد.

 

 افضاي همسر به ترتيب ذيل موجب ضمان است: -660 ماده

 

 سببي غير از مقاربت باشد، ديه كامل زن بايد پرداخت شود.هرگاه همسر، بالغ و افضاء به  -الف

هرگاه همسر، نابالغ و افضاء به سبب مقاربت جنسي باشد عالوه بر تمام مهر و ديه كامل زن، نفقه نيز تا زمان وفات يکي از  -ب

 زوجين بر عهده زوج است هر چند او را طالق داده باشد.

 

 افضاء عبارت از يکي شدن دو مجراي بول و حيض يا حيض و غائط است. - تبصره

 

  

 ديه اندام تناسلي و بيضه -چهاردهم  مبحث

 

گاه به گاه و يا بيشتر از آن، موجب ديه كامل است و در كمتر از ختنهقطع و از بين بردن اندام تناسلي مرد تا ختنه -661 ماده

 شود.نسبت ديه پرداخت ميگاه محاسبه و به همان نسبت ختنه

 

در اين حکم تفاوتي بين اندام كودك، جوان، پير، عقيم و شخصي كه داراي بيضه سالم يا معيوب يا فاقد بيضه است،  -1 تبصره

 وجود ندارد.

 

م تناسلي گاه از بين برود و سپس مرتکب يا شخص ديگري باقيمانده يا قسمتي ديگر از انداهرگاه با يك ضربه تا ختنه -2 تبصره

 گاه، ديه كامل و در مقدار بيشتر، ارش ثابت است.را از بين ببرد، نسبت به ختنه

 

گاه را شخص ديگري قطع كند، هريك به نسبت مساحتي گاه را شخصي و قسمت ديگر از ختنههرگاه قسمتي از ختنه -3 تبصره

گاه را گاه را قطع كند و ديگري باقيمانده ختنهز ختنهباشند و چنانچه شخصي قسمتي ااند، ضامن ميگاه قطع كردهكه از ختنه

گاه و نسبت قطع كند، نسبت به جنايت اول، ديه به مقدار مساحت قطع شده از ختنه تناسليبه انضمام تمام يا قسمتي از اندام 

 به جنايت دوم، ارش مقدار قطع شده از اندام تناسلي ثابت است.
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سوم ديه كامل و فلج كردن اندام سالم موجب دوسوم ديه كامل است لکن در ي فلج، موجب يكقطع اندام تناسل -662 ماده

 قطع اندام عنّين ثلث ديه كامل ثابت است.

 

 گاه باشد خواه غير آن ديه دارد.ـ قطع قسمتي از اندام فلج به نسبت تمام اندام تناسلي، خواه قسمت مقطوع ختنه تبصره

 

قطع و از بين بردن هر يك از دو طرف اندام تناسلي زن، موجب نصف ديه كامل زن است و قطع و از بين بردن  -663 ماده

بخشي از آن، به همان نسبت ديه دارد. در اين حکم فرقي ميان باكره و غيرباكره، خردسال و بزرگسال سالم و معيوب از قبيل 

 رتقاء و قرناء نيست.

 

 ترتيب ذيل موجب ضمان است:سر، بهافضاي غيرهم -664 ماده

 

مقاربت باشد، عالوه بر مهرالمثل و ديه كامل زن، درصورت ازاله  شده نابالغ يا مکرَه بوده و افضاء به سببهرگاه افضاء -الف

مهرالمثل نيز البکاره نيز ثابت خواهد بود و اگر افضاء به غيرمقاربت باشد، ديه كامل زن و درصورت ازاله بکارت، بکارت، ارش

 ثابت است.

 هرگاه افضاء با رضايت زن بالغ و از طريق مقاربت انجام گرفته باشد، تنها پرداخت ديه كامل زن ثابت خواهد بود. -ب

 باشد.البکاره نيز ميافضاي ناشي از وطي به شبهه عالوه بر مهرالمثل و ديه، درصورت ازاله بکارت، موجب ارش -پ

 

 يکباره ديه كامل و قطع بيضه چپ، دو ثلث ديه و قطع بيضه راست، ثلث ديه دارد. قطع دو بيضه -665 ماده

 

 فرقي در حکم مذكور بين جوان و پير و كودك و بزرگ و عنين و سالم و مانند آن نيست. - تبصره

 

دهم ديه كامل ترفتن مفيد شود ديه آن هشديه ورم كردن يك بيضه، دودهم ديه كامل است و اگر تورم مانع راه -666 ماده

 است.

 

ها يا اندام تناسلي مردانه ها يا اندام تناسلي مردانه خنثاي ملحق به مرد، موجب ديه كامل است. قطع بيضهقطع بيضه -667 ماده

 خنثاي مشکل يا ملحق به زن، موجب ارش است.

 

 از بين بردن عانه مرد يا زن، موجب ارش است. -668 ماده
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 يه پستانپانزدهم ـ د مبحث

 

قطع و از بين بردن هريك از دو پستان زن، موجب نصف ديه كامل زن و از بين بردن مقداري از آن به همان نسبت  -669 ماده

موجب ديه است و اگر همراه با از بين رفتن تمام يا بخشي از پستان مقداري از پوست يا گوشت اطراف آن هم از بين برود يا 

 پستان، ديه يا ارش جنايت مزبور نيز بايد پرداخت شود. هالوه بر ديموجب جنايت ديگري گردد، ع

 

در قطع كردن شير پستان زن يا از بين بردن قدرت توليد شير يا متعذر كردن خروج شير از پستان و يا ايجاد هر  -670 ماده

 نقص ديگري در آن، ارش ثابت است.

 

 قواعد عمومي ديه منافع -چهارم فصل 

 

عليه در زوال منفعت ادله اثبات ديه منافع، همان ادله اثبات ديه اعضاء است. در موارد اختالف ميان مرتکب و مجني   -671 ماده

يا نقصان آن، چنانچه از طريق اختبار و آزمايش، اقرار، بينه، علم قاضي يا قول كارشناس مورد وثوق، زوال يا نقصان منفعت ثابت 

تواند با قسامه به نحوي كه در ديه اعضاء مقرر است، ديه را ثابت كند و چنانچه عليه ميني  مج ،نشود در صورت تحقق لوث

 شود و نيازي به قسامه نيست.عليه ثابت مينسبت به بازگشت منفعت زائل يا ناقص شده اختالف باشد ديه با يك سوگند مجني  

 

عليه قبل از ناقص شده در مدت معيني باشد چنانچه مجني  در مواردي كه نظر كارشناسي بازگشت منفعت زائل يا  -672 ماده

 شود.مدت تعيين شده فوت كند ديه ثابت مي

 

عليه شود ديه منفعت در هرگاه جنايتي كه موجب زوال يکي از منافع شده است، سرايت كند و سبب مرگ مجني   -673 ماده

 كند و تنها ديه نفس قابل مطالبه است.ديه نفس تداخل مي

 

هرگاه در مهلتي كه به طريق معتبري براي بازگشت منفعت زائل يا ناقص شده، تعيين گرديده، عضوي كه منفعت،  -674 ماده

طور موقت از بين رفته است از حدقه بيرون بيايد، مرتکب، قائم به آن است از بين برود، به عنوان مثال چشمي كه بينايي آن به

سبب جنايت شخص ديگر باشد مرتکب دوم، و چنانچه از بين رفتن آن عضو به استفقط ضامن ارش زوال موقت آن منفعت 

 باشد.ضامن ديه كامل آن عضو مي
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 پنجم ـ ديه مقرر منافع فصل

 

 ديه عقل -اول مبحث

 

زائل كردن عقل موجب ديه كامل و ايجاد نقص در آن موجب ارش است، خواه جنايت در اثر ايراد ضربه و جراحت  -675 ماده

 و خواه ترساندن و مانند آن باشد.

 

 عليه دچار جنون ادواري شود ارش ثابت است.در صورتي كه مجني   -تبصره

 

 در زوال و نقصان حافظه و نيز اختالل رواني در صورتي كه به حد جنون نرسد ارش ثابت است. -676 ماده

 

شدن آن شود هرچند عمدي باشد حسب مورد، موجب ديه يا ارش است و مرتکب جنايتي كه موجب زوال عقل يا كم -677 ماده

 شود.قصاص نمي

 

اي يا صورت، عقل زائل شود يا نقصان يابد، هريك ديه يا ارش جداگانهاي مانند شکستن سر هرگاه در اثر صدمه -678 ماده

 دارد.

 شود.هرگاه در اثر جنايتي عقل زائل گردد و پس از دريافت ديه كامل عقل برگردد، ديه مسترد و ارش پرداخت مي -679 ماده

 

شود منتهي به فوت او گردد، ديه نفس ثابت مي عليه بيهوش شود و به اغماء برود، چنانچههرگاه در اثر جنايتي مجني   -680 ماده

وجود شود و چنانچه عوارض و آسيبهاي ديگري نيز بهو چنانچه به هوش آيد، نسبت به زماني كه بيهوش بوده، ارش ثابت مي

 بايد پرداخت شود. زآيد، ديه يا ارش عوارض مزبور ني

 

ن است از جهت احکام مربوط به قصاص و ديه، جنايت بر شخص جنايت بر كسي كه در اغماء يا بيهوشي و مانند آ -681 ماده

 شود.هوشيار محسوب مي

 

 ديه شنوايي -دوم  مبحث

 

از بين بردن شنوايي هر دو گوش ديه كامل و از بين بردن شنوايي يك گوش نصف ديه كامل دارد هرچند شنوايي  -682 ماده

 دو گوش به يك اندازه نباشد.
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 شنود، موجب نصف ديه كامل است.از بين بردن شنوايي گوش شنواي شخصي كه يکي از گوشهاي او نمي -683 ماده

 

 كاهش شنوايي درصورتي كه مقدار آن قابل تشخيص باشد به همان نسبت ديه دارد. -684 ماده

 

ها، ديه يا نقصان يابد هريك از جنايت هرگاه با قطع يا از بين بردن گوش و يا هر جنايت ديگري شنوايي از بين برود -685 ماده

 يا ارش جداگانه دارد.

 

طور كامل مانع شنيدن گردد، ديه نحوي كه بههرگاه در اثر جنايتي در مجراي شنوايي، نقص دائمي ايجاد شود به -686 ماده

 شود.شنوايي ثابت است و درصورتي كه نقص موقتي باشد ارش تعيين مي

 

ه زمان سخن گفتن او فرا نرسيده است در اثر كرشدن نتواند سخن بگويد و يا كودكي كه تازه زمان هرگاه كودكي ك -687 ماده

بر ديه شنوايي، ديه يا ارش سخن گفتن او فرا رسيده است در اثر كر شدن نتواند كلمات ديگر را ياد گيرد و بر زبان آورد، عالوه

 شود.ثابت مي موردزوال يا نقص گفتار نيز، حسب 

 

 هرگاه در اثر جنايتي حس شنوايي و گويايي، هر دو از بين برود، هركدام يك ديه كامل دارد. -688 ماده

 

 ديه بينايي -سوم  مبحث

 

 از بين بردن بينايي هر دو چشم ديه كامل و از بين بردن بينايي يك چشم نصف ديه كامل دارد. -689 ماده

 

سان هستند هرچند ميزان بينايي آنها متفاوت باشد يا از جهات ديگر چشمهايي كه بينايي دارند در حکم مذكور يک -تبصره

 كوري و منحرف بودن با هم تفاوت داشته باشند.مانند شب

 

كاهش بينايي، درصورتي كه مقدار آن قابل تشخيص باشد به همان نسبت ديه دارد و چنانچه قابل تشخيص نباشد،  -690 ماده

 موجب ارش است.

 

ردن بينايي چشم كسي كه فقط يك چشم بينا دارد و چشم ديگرش نابيناي مادرزادي بوده و يا در اثر علل از بين ب -691 ماده

غيرجنايي از بين رفته باشد، موجب ديه كامل است لکن اگر چشم ديگرش را در اثر قصاص يا جنايتي كه استحقاق ديه آن را 

 باشد.ل ميداشته است، از دست داده باشد، ديه چشم بينا، نصف ديه كام
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از بين بردن يا بيرون آوردن چشم از حدقه فقط يك ديه دارد و از بين رفتن بينايي،  ديه ديگري ندارد لکن اگر در  -692 ماده

 اثر صدمه ديگري مانند شکستن سر، بينايي نيز از بين برود يا نقصان يابد، هركدام حسب مورد ديه يا ارش جداگانه دارد.

 

 ديه بويايي -چهارم  مبحث

 

 از بين بردن كامل بويايي، موجب ديه كامل است و از بين بردن قسمتي از آن، ارش دارد. -693 ماده

 

 اگر در اثر جنايت، بويايي يکي از دوسوراخ بيني به طور كامل از بين برود نصف ديه كامل دارد. - تبصره

 

ي يا جنايت ديگري بويايي نيز از بين برود يا نقصان يابد هر جنايت، ديه يا هرگاه در اثر بريدن يا از بين بردن بين -694 ماده

 ارش جداگانه دارد.

 

 ديه چشايي -پنجم  مبحث

 

 از بين بردن حس چشايي و نقصان آن، موجب ارش است. -695 ماده

 

د و اگر با قطع بخشي از زبان، شوهرگاه با قطع تمام زبان، حس چشايي از بين برود، فقط ديه قطع زبان پرداخت مي -696 ماده

چشايي از بين برود يا نقصان يابد، درصورتي كه چشايي از بين رفته مربوط به همان قسمت زبان باشد، هركدام از ارش چشايي 

 و ديه زبان كه بيشتر باشد، بايد پرداخت شود و اگر چشايي از بين رفته

زبان جداگانه بايد پرداخت شود مگر اينکه از ديه كامل بيشتر باشد  به همان قسمت از زبان نباشد، ارش چشايي و ديه مربوط

شود و اگر با جنايت بر غير زبان، چشايي از بين برود يا نقصان پيدا كند، ميزان ديه كامل پرداخت ميكه در اين صورت فقط به

 گردد.افزوده مي شاييديه يا ارش آن جنايت بر ارش چ

 

 ديه صوت و گويايي -ششم  مبحث

 

اي كه شخص نتواند صدايش را آشکار كند، ديه كامل دارد گرچه بتواند با گونهطور كامل بهاز بين بردن صوت به -697 ماده

 اخفات و آهسته صدايش را برساند.
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طور كامل و بدون قطع زبان، ديه كامل و از بين بردن قدرت اداي برخي از حروف به همان از بين بردن گويايي به -698 ماده

 نسبت ديه دارد.

 

تواند تلفظ كند، گويا گويد يا برخي از حروف را نميـ شخصي كه داراي لکنت زبان است و يا به كندي يا تندي سخن مي تبصره

شود. مانند اينکه از عليه تعيين مياز بين بردن اداي هر حرف با توجه به تعداد حروف زبان تکلم مجني  شود و ديه محسوب مي

 ودوم ديه كامل است.سيفارسي زبان، يك صبين بردن قدرت اداي يك حرف شخ

 

د كند، موجب ارش جنايتي كه موجب پيدايش عيبي در گفتار يا اداي حروف گردد و يا عيب موجود در آن را تشدي -699 ماده

 است.

 

« ر»، حرف «ل»جاي حرف جاي حرف ديگر اداء نمايد، مانند آنکه بهعليه حرفي را بهجنايتي كه باعث شود مجني   -700 ماده

 تلفظ نمايد اگر عرفاً عيب تلقي شود، موجب ارش است.

 

صحبت كردن از طريق بيني شود، ارش جنايتي كه موجب عيبي در صوت مانند كاهش طنين صدا، گرفتگي آن و يا  -701 ماده

 دارد.

 

 از بين رفتن صوت بعضي از حروف، موجب ارش است. -702 ماده

 

 شود.بر زوال صوت، موجب زوال نطق نيز گردد، دو ديه ثابت ميدرصورتي كه جنايت، عالوه -703 ماده

 

 ديه ساير منافع -هفتم  مبحث

 

ريزش ادرار گردد، ديه كامل دارد و جنايتي كه موجب ريزش غيردائمي  جنايتي كه به طور دائم موجب سلس و -704 ماده

 ادرار گردد، موجب ارش است.

 

 كامل دارد.كه موجب عدم ضبط دائم مدفوع يا ادرار شود، ديهجنايتي -705 ماده

 

 از بين بردن قدرت انزال يا توليد مثل مرد يا بارداري زن و يا از بين بردن لذت مقاربت زن يا مرد موجب ارش است. -706 ماده
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 از بين بردن كامل قدرت مقاربت، موجب ديه كامل است. -707 ماده

 

وجود آوردن اب و عادت ماهانه و نيز بهاز بين بردن يا نقص دائم يا موقت حواس يا منافع ديگر مانند المسه، خو -708 ماده

 امراضي مانند لرزش، تشنگي، گرسنگي، ترس و غش، موجب ارش است.

 

 

 ششم ـ ديه جراحات فصل

 

 ترتيب ذيل است:جراحات سر و صورت و ديه آنها به -709 ماده

 

 صدم ديه كاملحارصه: خراش پوست بدون آنکه خون جاري شود، يك -الف

 كه اندكي وارد گوشت شود و همراه با جريان كم يا زياد خون باشد، دوصدم ديه كاملداميه: جراحتي  -ب

 صدم ديه كاملمتالحمه: جراحتي كه موجب بريدگي عميق گوشت شود لکن به پوست نازك روي استخوان نرسد، سه -پ

 سمحاق: جراحتي كه به پوست نازك روي استخوان برسد، چهارصدم ديه كامل -ت

 صدم ديه كاملحتي كه پوست نازك روي استخوان را كنار بزند و استخوان را آشکار كند، پنجموضحه: جرا -ث

 صدم ديه كاملهاشمه: جنايتي كه موجب شکستگي استخوان شود گرچه جراحتي را توليد نکند، ده -ج

 كامل صدم ديهجا كردن استخوان ميسر نباشد، پانزدهمُنَقَّله: جنايتي كه درمان آن جز با جابه -چ

 سوم ديه كاملمأمومه: جراحتي كه به كيسه مغز برسد، يك -ح

 باشد.بر ديه مأمومه، موجب ارش پاره شدن كيسه مغز نيز ميدامغه: صدمه يا جراحتي كه كيسه مغز را پاره كند، كه عالوه -خ

 

ت، در حکم جراحات عين شده اسجراحات گوش، بيني، لب، زبان و داخل دهان، در غير مواردي كه براي آن ديه م - 1 تبصره

 سر و صورت است.

 هاي مذكور، مقدار نفوذ جراحت بوده و طول و عرض آن تأثيري در ميزان ديه ندارد.مالك ديه در جراحت - 2 تبصره

 نحوي باشد كه داخلبيستم ديه كامل و اگر بهكه داخل دهان را نمايان نسازد، موجب يكجنايت بر گونه درصورتي - 3 تبصره

پنجم ديه كامل است. در اين مورد چنانچه پس از بهبودي جراحت، اثر و عيب فاحشي، دهان را نمايان سازد، موجب يك

 بيستم ديه ديگر نيز بايد پرداخت شود.بر آن، يكدرصورت باقي بماند، عالوه

هشتادم ديه كامل بر ديه موضحه، يكهرگاه جنايت موضحه صورت بعد از التيام، اثري از خود بر جاي بگذارد، عالوه - 4 تبصره

صدم ديه بر ديه جنايت، يكنيز ثابت است و هرگاه جنايت در حد موضحه نبوده و بعد از التيام اثري از آن باقي بماند، عالوه

 صدم ديه كامل است.شکافي درصورت ايجاد كند ديه آن هشت جنايت،كامل نيز ثابت است و چنانچه 
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( اين قانون در غير سر و صورت واقع شود، 709هاي مذكور در بندهاي)الف(تا)ث( ماده)ه يکي از جراحتهرگا -710 ماده

شود و اگر آن عضو داراي درصورتي كه آن عضو داراي ديه معين باشد، ديه به حساب نسبتهاي فوق از ديه آن عضو تعيين مي

 ديه معين نباشد، ارش ثابت است.

 

 گردن، در حکم جراحات بدن است. ـ جراحات وارده به1 تبصره

وجود آمده باشد كه از حيث عمق متعدد ( اين قانون با يك ضربه به709هاي مذكور در ماده)ـ هرگاه هريك از جراحت 2تبصره

شود و ديه جراحت بيشتر را دارد لکن اگر با چند ضربه ايجاد شود مانند اينکه با يك ضربه باشد يك جراحت محسوب مي

اد شود و با ضربه ديگر آن جراحت به موضحه مبدل شود براي هر جراحت، ديه مستقل ثابت است، خواه مرتکب هر حارصه ايج

 دو جنايت يك نفر خواه دو نفر باشد.

 

جائفه جراحتي است كه با وارد كردن هر نوع وسيله و از هر جهت به درون بدن انسان اعم از شکم، سينه، پشت و  -711 ماده

سوم ديه كامل است. درصورتي كه وسيله مزبور از يك طرف وارد و از طرف ديگر خارج گردد، شود و موجب يكپهلو ايجاد مي

 شود.دو جراحت جائفه محسوب مي

 

بر ديه جائفه، ديه يا ارش آن نيز محاسبه هرگاه در جائفه به اعضاي دروني بدن آسيب برسد و يا از بين برود، عالوه - تبصره

 شود.مي

 

بر ايجاد جراحت موضحه يا هاشمه و يا منقله به داخل بدن مانند حلق و گلو يا هرگاه نيزه يا گلوله و مانند آن عالوه -712 ماده

 شود.بر ديه موضحه يا هاشمه و منقله، ديه جراحت جائفه نيز ثابت ميسينه فرو رود، دو جراحت محسوب و عالوه

 

دهم شود ديه آن در مرد يكاي مانند نيزه يا گلوله در دست يا پا ايجاد مينافذه جراحتي است كه با فرو رفتن وسيله -713 ماده

 شود.ديه كامل است و در زن ارش ثابت مي

 

كه  دهم ديه كامل باشد، در عضويحکم مذكور در اين ماده نسبت به اعضائي است كه ديه آن عضو بيشتر از يك - 1 تبصره

 دهم ديه كامل باشد، ارش ثابت است مانند اينکه گلوله در بند انگشت فرو رود.ديه آن مساوي يا كمتر از يك

 شود.وجود آورده است از طرف ديگر خارج گردد، دو جراحت نافذه محسوب ميهرگاه شيئي كه جراحت نافذه را به - 2 تبصره

 

 شرح ذيل است:شود، بهمي ديه صدماتي كه موجب تغيير رنگ پوست -714 ماده
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 ونيم هزارم ديه كاملهزارم و سرخ شدن آن، يكهزارم، كبود شدن آن، سهسياه شدن پوست صورت، شش -الف

 تغيير رنگ پوست ساير اعضاء، حسب مورد نصف مقادير مذكور در بند)الف( -ب

 

يا نباشد، نيست. همچنين فرقي بين تغيير رنگ تمام يا در حکم مذكور فرقي بين اينکه عضو داراي ديه مقدر باشد  -1 تبصره

 باشد.قسمتي از عضو و نيز بقاء يا زوال اثر آن نمي

 در تغيير رنگ پوست سر، ارش ثابت است. -2 تبصره

 

بر تورم موجب تغيير رنگ پوست نيز اي كه موجب تورم بدن، سر يا صورت گردد، ارش دارد و چنانچه عالوهصدمه -715 ماده

 شود.دد، حسب مورد ديه و ارش تغيير رنگ به آن افزوده ميگر

 

 ديه جنين -هفتم  فصل

 

 ترتيب ذيل است:ديه سقط جنين به -716 ماده

 

 اي كه در رحم مستقر شده است، دوصدم ديه كاملنطفه -الف

 آيد، چهارصدم ديه كاملصورت خون بسته در ميعلقه كه در آن جنين به -ب

 صدم ديه كاملآيد، ششصورت توده گوشتي در ميجنين بهمضغه كه در آن  -پ

 صدم ديه كاملصورت استخوان درآمده لکن هنوز گوشت روييده نشده است، هشتعظام كه در آن جنين به -ت

 دهم ديه كاملبندي آن تمام شده ولي روح در آن دميده نشده است يكجنيني كه گوشت و استخوان -ث

چهارم آن دميده شده است اگر پسر باشد، ديه كامل و اگر دختر باشد نصف آن و اگر مشتبه باشد، سهديه جنيني كه روح در  -ج

 ديه كامل

 

بر ديه يا ارش جنايت بر مادر، ديه جنين نيز در هر هرگاه در اثر جنايت وارد بر مادر، جنين از بين برود، عالوه -717 ماده

 شود.اي از رشد كه باشد پرداخت ميمرحله

 

اي كه باشد، به عمد، شبه عمد يا خطاء از بين ببرد، ديه جنين، حسب مورد هرگاه زني جنين خود را، در هر مرحله -718 ادهم

 شود.توسط مرتکب يا عاقله او پرداخت مي

 شود.هرگاه جنيني كه بقاي آن براي مادر خطر جاني دارد به منظور حفظ نفس مادر سقط شود، ديه ثابت نمي - تبصره
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 هرگاه چند جنين در يك رحم باشند سقط هريك از آنها، ديه جداگانه دارد. -719 ماده

 

بندي آن كامل شده ولي روح در آن دميده نشده اي كه استخوانديه اعضاء و ديگر صدمات وارد بر جنين در مرحله -720 ماده

شود ده شدن روح، حسب جنسيت جنين، ديه محاسبه ميگردد و بعد از دمياست به نسبت ديه جنين در اين مرحله محاسبه مي

 شود.و چنانچه بر اثر همان جنايت جنين از بين برود، فقط ديه جنين پرداخت مي

 

هرگاه در اثر جنايت و يا صدمه، چيزي از زن سقط شود كه به تشخيص كارشناس مورد وثوق، منشأ انسان بودن  -721 ماده

 شود.اي بر مادر وارد گردد، حسب مورد ديه يا ارش تعيين ميلکن اگر در اثر آن، صدمه آن ثابت نگردد، ديه و ارش ندارد

 

 ديه جنايت بر ميت -هشتم  فصل

 

دهم ديه و جدا دهم ديه كامل انسان زنده است مانند جداكردن سر از بدن ميت كه يكديه جنايت بر ميت، يك -722 ماده

صدم ديه كامل دارد. ديه جراحات وارده به دهم ديه و يك انگشت، يكبيستم ديه و هر دو دست، يككردن يك دست، يك

 شود.سبه ميسروصورت و ساير اعضاء و جوارح ميت به همين نسبت محا

 

رسد بلکه متعلق به خود ميت است كه درصورت مديون بودن وي و عدم كفايت تركه، ديه جنايت بر ميت به ارث نمي - تبصره

 شود.گردد و درغير اين صورت براي او در امور خير صرف ميصرف پرداخت بدهي او مي

 

دهم ارش چنين جنايتي نسبت به انسان زنده محاسبه و كهرگاه آسيب وارده بر ميت، ديه مقدر نداشته باشد، ي -723 ماده

 گردد.پرداخت مي

 

 قطع اعضاي ميت براي پيوند به ديگري درصورتي كه با وصيت او باشد، ديه ندارد. -724 ماده

 

لت مناسب ديه جنايت بر ميت حالّ است مگر اينکه مرتکب نتواند فوراً آن را پرداخت كند كه در اين صورت به او مه -725 ماده

 شود.داده مي

 

 شود.ديه جنايت بر ميت خواه عمدي باشد يا خطائي توسط خود مرتکب پرداخت مي -726 ماده
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بر پرداخت ديه يا ارش جنايت، طور عمدي، جنايتي بر ميت وارد سازد يا وي را هتك نمايد، عالوههرگاه شخصي به -727 ماده

 شود.الق تعزيري درجه شش محکوم ميو يك تا هفتاد و چهارضربه شبه سي

 

، قانون مجازات اسالمي مصوب 7/3/1352، قانون مجازات عمومي مصوب 7/11/1304قانون مجازات عمومي مصوب  -728 ماده

( 728( و )727(، )726(، )629(، )628(، )627(، )626(، )625، مواد)8/5/1370، قانون مجازات اسالمي مصوب 18/5/1362

، قانون اقدامات تأميني مصوب 2/3/1375مصوب « بازدارنده هايتعزيرات و مجازات»نون مجازات اسالميكتاب پنجم قا

و اصالحات و الحاقات بعدي آنها درصورت  26/7/1366هاي مؤثر در قوانين جزائي مصوب و قانون تعريف محکوميت12/2/1339

 .گردداالجراء شدن اين قانون نسخ ميالزمعدم نسخ در ساير قوانين قبلي و ساير قوانين مغاير از تاريخ 

 

فوق مشتمل بر هفتصد و بيست و هشت ماده در جلسه مورخ اول ارديبهشت ماه يکهزار و سيصد و نود و دو كميسيون  قانون 

( قانون اساسي تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس با 85قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسالمي طبق اصل هشتاد و پنجم)

 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. 11/2/1392ي آزمايشي آن به مدت پنج سال، در تاريخ اجرا

 

  

 

 الريجاني علي
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 يپنجم قانون مجازات اسالم كتاب

 

 بازدارنده( يهاو مجازات راتيتعز)

 

 ياسالم يمجلس شورا 1375 مصوب

 

  

 كشور يو خارج يداخل تيضد امن مجراي در –اول  فصل

 

 ايخارج از كشور تحت هر اسم  اياز دو نفر در داخل  شيب يتيشعبه جمع اي تيدسته، جمع ،مرامي هر با كس هر – 498 ماده

كشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال  تيكه هدف آن بر هم زدن امن دياداره نما ايدهد  ليتشک يعنوان

 .شوديمحکوم م

 

به سه ماه تا پنج  ابدي تي( عضو498مذكور در ماده ) يتهايشعب جمع اي هاتيجمع ايها از دسته يکي در كس هر – 499 ماده

 بوده است. اطالعيثابت شود از اهداف آن ب نکهيمگر ا گردديسال حبس محکوم م

 

 يغيتبل تيهر نحو فعالمخالف نظام به  يبه نفع گروهها و سازمانها اي رانيا ياسالم ينظام جمهور هعلي كس هر – 500 ماده

 محکوم خواهد شد. کساليبه حبس از سه ماه تا  دينما

 

 اريكشور را عالما و عامدا در اخت يخارج اي يداخل استيراجع به س ماتياسناد و تصم اياسرار  اي هانقشه كس هر – 501 ماده

باشد،  يجاسوس يكه متضمن نوع ياز مفاد آن مطلع كند به نحو ايبه آنها را ندارند قرار دهد  يدسترس تيكه صالح يافراد

 .شوديحبس محکوم مده سال تا كيو مراتب جرم به  اتيفينظر به ك

 

شود  يجاسوس مياز جرا يکيمرتکب  رانيدر قلمرو ا گريد گانهيو به ضرر دولت ب گانهيدولت ب كي نفع به كس هر – 502 ماده

 تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد. كيبه  ديصدمه وارد نما يمل تيكه به امن يبنحو

 

به مواضع مربوطه داخل  يتيامن اي ينظام اي ياسيكسب اطالع از اسرار س اي يبردارنقشه اي سرقت قصد به كس هر – 503 ماده

از  يعکسبردار اي لميگرفتن ف اي يبرداردر حال نقشه صالحيمقامات ذ اي نيكه بدون اجازه مأمور ياشخاص نيشود و همچن

 .شونديبه شش ماه تا سه سال حبس محکوم م شوندريگاماكن ممنوعه دست اي ياستحکامات نظام
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 ان،يموثر به عص كيمسلح هستند تحر يروهايدر خدمت ن يرا كه به نحو ياشخاص ايرزمنده  يروهاني كس هر – 504 ماده

در مقابل دشمن  يخود يروهايشکست ن ايحکومت  يكه قصد برانداز يكند در صورت ينظام فيوظا يعدم اجرا اي ميفرار، تسل

صورت  نيا ريموثر واقع شود به حبس از دو تا ده سال و در غ ياقدامات و هچنانچواال  شوديرا داشته باشد محارب محسوب م

 .شوديبه شش ماه تا سه سال حبس محکوم م

 

 اينظام  نيشده را با پوشش مسوول يبنداطالعات طبقه لهيكشور به هر وس تامني زدن هم بر هدف با كس هر – 505 ماده

قرار دهد و موفق به انجام آن شود به  گرانيد اريكند چنانچه بخواهد آن را در اخت يآورجمع گريبه نحو د ايدولت  نيمأمور

 .شوديپنج سال محکوم م تاكيبه حبس از  تصور نيا ريحبس از دو تا ده سال و در غ

 

و به آنها آموزش الزم داده  باشنديشده م يبندطبقه يو اطالعات يكه مسوول امور حفاظت يدولت نمأموري چنانچه – 506 ماده

تا شش ماه حبس محکوم  كيشوند به  ياطالعات هيتوسط دشمنان تخل ياصول حفاظت تيو عدم رعا يمباالتيبشده است در اثر 

 .شونديم

 

 استيبوده و ر كننديكشور اقدام م يخارج اي يداخل تيامن هيكه عل ياشخاص اي نمفسدي دستجات داخل كس هر – 507 ماده

 يدولت نيهستند به مأمور ليرا كه در فتنه و فساد دخ ياشخاص يو اسام تيقصد جنا ب،يباشد و قبل از تعقنداشته  يتيمركز اي

شخصاً  کهيبعمل آورد از مجازات معاف و در صورت يموثر يهمکار يدولت نيمأمور با بيپس از شروع به تعق اياطالع دهد و 

 خواهد شد.شده باشد فقط به مجازات آن جرم محکوم يگريمرتکب جرم د

 

 کهيدر صورت د،ينما يهمکار رانيا ياسالم يجمهور هيمتخاصم بهر نحو عل يبا دول خارج يگروه اي كس هر – 508 ماده

 .گردديتا ده سال حبس محکوم م كيبه محارب شناخته نشود 

 

فصل شود به مجازات اشد  نيموضوع ا يو خارج يداخل تيامن هياز جرائم عل يکي مرتکب جنگ زمان در كس هر – 509 ماده

 .گردديمهمان جرم محکوم 

 

وارد كردن هر گونه  اي شيرا كه مأمور تفت يكمك به دشمن، جاسوسان اي يمل تامني زدنهم بر قصد به كس هر – 510 ماده

 .شوديآنها بشود به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم م يسبب اخفا اي دينما يشناخته و مخفاند لطمه به كشور بوده

 

و جذب نموده و جهت  يرا به هر نحو شناسائ يافراد د،ينما يجاسوسان را مخف ايكند و  جاسوسي آنکه بدون كس هر – تبصره

 .شوديبه شش ماه تا دو سال حبس محکوم م دينما يمعرف گانهيب يكشورها ايكشور به دولت خصم  تيامنهيعل يجاسوس
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و وسائل  يكشت ما،يهواپ يگذاربه بمب ديتهد ياذهان عموم قيكشور و تشو تامني زدنهم بر قصد به كس هر – 511 ماده

شده است عالوه بر جبران خسارت وارده به دولت و اشخاص به  يگذارمزبور بمب ليكه وسا دينما ادعا اي دينما يعموم هينقل

 .گردديشش ماه تا دو سال حبس محکوم م

 

 نکهيكند صرفنظر از ا كيتحر اياغوا  گريکديكشور به جنگ و كشتار با  تامني زدن هم بر قصد به را مردم كس هر – 512 ماده

 .گردديتا پنج سال حبس محکوم م كينشود به  ايبشود  موجب قتل و غارت

 

 .شودي( نم512( و )509( و )508نظام توبه كرده باشد مشمول مواد ) يابيكه احراز شود متهم قبل از دست مواردي در – تبصره

 

 يقصد به مقامات داخلو سوء مذهبي مقدسات به اهانت –دوم  فصل

 

 ديطاهره)س( اهانت نما قهيحضرت صد اي)ع( نيائمه طاهر ايعظام  اءياز انب كيهر  اي و اسالم مقدسات به كس هر – 513 ماده

 تا پنج سال محکوم خواهد شد. كيصورت به حبس از  نيا ريو در غ شوديباشد اعدام م يالنبساب اگر مشمول حکم

 

از انحاء  يبه نحو يو مقام معظم رهبر هعلي …ارضوان ياسالم يجمهور انگذاريبن ،ينخمي امام حضرت به كس هر – 514 ماده

 از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.به حبس دياهانت نما

 

چنانچه محارب  ديسوء قصد نما د،يگانه و مراجع بزرگ تقلسه يقوا ياز روسا كي هر و رهبر جان به كس هر – 515 ماده

 سه تا ده سال محکوم خواهد شد.شناخته نشود به حبس از

 

 يخارج ياسسي مقامات به قصدسوء در –سوم  فصل

 

به مجازات مذكور در  ديقصد نماسوء رانيآن در قلمرو ا ياسيس ندهينما اي يكشور خارج سرئي جان به كس هر – 516 ماده

تر  فيمعامله متقابل بشود واال اگر مجازات خف رانينسبت به ا زيدر آن كشور ن نکهيمشروط بر ا شودي( محکوم م515ماده )

 شود.ياعمال گردد به همان مجازات محکوم م

 

مطابق ضوابط و مقررات  هيد ايضرب شود عالوه بر مجازات مزبور به قصاص  ايجرح  ايبه قتل  منتهي قصدسوء چنانچه –تبصره 

 خواهد شد.مربوط محکوم
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 نيوارد شده است توه رانيآن كه در قلمرو خاك ا ياسيس ندهينما اي يكشور خارج سرئي به نسبت علناً كس هر – 517 ماده

معامله متقابل  رانيدر مورد مذكور نسبت به ا زيدر آن كشور ن نکهيمشروط به ا شوديحبس محکوم متا سه ماه كيبه  دينما

 بشود.

او است  يول اي هيعليمطالبه مجن ايآن دولت  ياسيس ندهينما ايدولت مربوطه  يفصل منوط به تقاضا ناي مواد اعمال – تبصره

 موقوف خواهد شد. زين يجزائ بيتقاضا تعقو در صورت استرداد

 

 سکه قلب جيو ترو هتهي در –چهارم  فصل

 

 يقبل يحکومتها يهاسکه ،يسکه بهار آزاد لياز قب يخارج اي ينقره داخل ايهر نوع مسکوك طال  هشبي كس هر – 518 ماده

و  ديمورد خر اي ديعالماً داخل كشور نما ايبسازد  شود،يكه مورد معامله واقع م گريد ياز پولها و ارزهاآن را ريو نظا رهيل ران،يا

 .شوديتا ده سال محکوم م كيحبس از به ديقلب نما هسک جيترو ايفروش قرار دهد 

 

 اي يرانينقره ا ايآن از مقدار مسکوكات طال  ريو نظا دنيبر دن،يتراش لقبي از نحو هر به تقلب قصد به كس هر – 519 ماده

تا سه سال محکوم  كيبه حبس از  ديآن را داخل كشور نما ايمسکوكات شركت  ليقب نيا جيدر ترو عالماً عامداً ايبکاهد  يخارج

 .شوديم

 

 ديعالماً عامداً آنها را داخل كشور نما اياز طال و نقره را بسازد  ريغ يخارج اي يداخل جيمسکوكات را هشبي كس هر – 520 ماده

 .شوديتا سه سال محکوم م كيو فروش قرار دهد به حبس از  ديمورد خر ايشركت كند  آنها جيدر ترو اي

 

 نيمأمور ه،يقبل از كشف قض شوندي( م520( و )519( و )518مذكور در مواد ) ميكه مرتکب جرا اشخاصي گاه هر – 521 ماده

 ايرا فراهم آورند  نيريسا بيتعق ليبه واسطه اقرار خود موجبات تسه بيدر ضمن تعق اي نديمطلع نماتکاب جرمرا از ار بيتعق

مربوط و موافقت  يحوزه قضائ سيرئ شنهاديكنند بنا به پ يكمك و راهنمائ جرم شفدر ك يدولت را به نحو موثر نيمأمور

مگر  شونديحسب مورد از مجازات حبس معاف مو شوديمتناسب داده م فيدادگاه در مجازات آنان تخف صيبا تشخ ايدادگاه و 

 خواهند شد. مذكور معاف يهامجازات هياز كل نصورتياند كه در اتوبه كرده يريآنکه احراز شود قبل از دستگ

 

به عنوان  زيرد مذكور نموا قياز طر يلياموال تحص هي( كل520( و )519( و )518مقرر در مواد ) مجازاتهاي بر عالوه – 522 ماده

 .شوديم به نفع دولت ضبط ريتعز
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 رتزوي و جعل –پنجم  فصل

 

 دنيخراش يرسم ريغ اي ياشخاص رسم يامضا ايساختن مهر  ايسند  ايعبارتند از: ساختن نوشته  رتزوي و جعل – 523 ماده

الصاق  اي يقيحق خيسند نسبت به تار خيتار ريتاخ اي ميتقد ايكردن  اهيس اياثبات  ايمحو  ايالحاق  ايقلم بردن اي دنيتراش اي

 به قصد تقلب. نهايا ريبدون اجازه صاحب آن و نظا يگريمهر د بردنبکار  اي گريبه نوشته د يانوشته

 

سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل  يروسا ايو  يدستخط مقام رهبر ايفرمان  ايمهر  ايامضاء  اي احکام كس هر – 524 ماده

 به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد. دياستعمال نما ريتزوايبا علم به جعل  ايكند 

 

عالوه بر  ديداخل كشور نما اياستعمال كند  ريتزو ايبه علم به جعل  ايرا جعل كند  ليذ ياياز اش يکي كس هر – 525 ماده

 تا ده سال محکوم خواهد شد: كيحبس از جبران خسارت وارده به

 

 ندگانينما اينگهبان  يشورا ياعضا يامضا ايمهر  ايوزراء  ايجمهور  سيدستخط معاون اول رئ ايمهر  ايامضاء  اي احکام – 1

 آنان. يمقام رسم ثياز ح يدولت نيكارمندان و مسوول اياز روسا  يکي ايقضات  ايمجلس خبرگان  اي ياسالميمجلس شورا

 .يانقالب اسالم ينهادها اي يادارات دولت ايمؤسسات  اياز شركتها  يکيعالمت  ايتمبر  اي مهر – 2

 .يصادره از خزانه دولت يهاحواله اياسناد  اي دادگاهها احکام – 3

 .رودينقره بکار م ايطال  اريع نييتع يكه برا يعالمت اي منگنه – 4

صادره از طرف بانکها و  يچکها ايقبول شده از طرف بانکها  يهابرات رينظ ياسناد بانک اي يخارج اي يداخل جراي اسکناس – 5

 .يتعهدآور بانک اسناد ريسا

 

 داتيتول تيفيو به منظور القاء شبهه در ك يالمللنيو ب يداخل رسمي مجوز و مستندات داشتن بدون و عمدا كس هر – تبصره

 ماده محکوم خواهد شد. نيبه حداكثر مجازات مقرر در ا دياستفاده نما يالمللنيب اي يعالئم استاندارد ملو خدمات از نام و

 

صادره  يچکها ايقبول شده از طرف بانکها  يهابرات رينظ ياسناد بانک اي يخارج اي يداخل جراي اسکناس كس هر – 526 ماده

 يصادره از خزانه را به قصد اخالل در وضع پول يهاحواله اياوراق بهادار  اياسناد  زيو ن ياسناد تعهدآور بانک ريسااز طرف بانکها و

با علم به مجعول بودن استفاده  اي ديوارد كشور نما ايجعل  يو اجتماع ياسيس تيو امن زدن نظامبر هم اي ياقتصاد اي يبانک اي

 .شوديسال محکوم م ستيبود به حبس از پنج تاكند چنانچه مفسد و محارب شناخته نش
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دانشگاهها و مؤسسات آموزش  يلينمرات تحص زير اي هيدييتا اي يليالتحصفارغ اي لتحصي به اشتغال مدارك كس هر – 527 ماده

بودن آن را مورد  يبا علم به جعل ايرا جعل كند  يخارج التيتحص يهاارزشنامه ايخارج از كشور  اي داخليقاتيو تحق يعال

 تا سه سال محکوم خواهد شد. كيحبس از به خسارت،استفاده قرار دهد عالوه بر جبران 

 

انقالب  ينهادها اي هايشهردار ايسازمانها و مؤسسات وابسته به دولت  ايها از كاركنان وزارتخانه يکيكه مرتکب،  يصورت در

شركت داشته باشد به حداكثر مجازات محکوم  ياستفاده از مدارك و اوراق جعل اياز انحاء در امر جعل  ينحو به ايباشد  ياسالم

 .گردديم

 

را جعل  هايمانند شهردار يدولت ريغ يعموم ينهادها ايمؤسسات  اياز ادارات  يکيعالمت  ايمنگنه  اي مهر كس هر – 528 ماده

 عالوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. دياستعمال نمابا علم به جعل ايكند 

 

از  يکي ايشده است  ليكه مطابق قانون تشک يدولت ريغ ياز شركتها يکيعالمت  ايمنگنه  اي مهر كس هر – 529 ماده

عالوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم  ديعلم به جعل استعمال نمابا ايها را جعل كند تجارتخانه

 خواهد شد.

 

آورد و مذكور در مواد قبل را بدون مجوز بدست يهاتجارتخانه ايها شركت ايعالمت ادارات  ايتمبر  ايهر كس مهر  -530 ماده

سبب استعمال آن گردد عالوه بر جبران خسارت وارده به دو  ايحقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد استعمال كند كه به يقيبه طر

 شد. اهدماه تا دو سال حبس محکوم خو

 

 نيمرتکب ريبه دولت اطالع دهند و سا بياند هر گاه قبل از تعقمذكور در مواد قبل شده ميكه مرتکب جرا اشخاصي – 531 ماده

داده  فيحسب مورد در مجازات آنان تخف نديآنها را فراهم نما يريدستگ ليوسا بيبعد از تعق ايكنند  يمعرفرا در صورت بودن

 .شدهنداز مجازات معاف خوا ايو  شوديم

 

ها و اسناد و سجالت و نوشته راتيخود در احکام و تقر فهيوظ يكه در اجرا ياز كارمندان و مسووالن دولت كي هر – 532 ماده

 فيخطوط را تحر ايمهر  ايامضاء  ايرا ساخته  يمهر ايكه امضاء  نيكند اعم از ا ريتزو يها و اوراق رسمنوشتهآنها از ريو دفاتر و غ

 كيو جبران خسارت وارده به حبس از  يادار يهادهد عالوه بر مجازات رييرا تغاشخاص ياسام ايكند  اقالح ياكلمه ايكرده 

 واهد شد.خ محکومينقد يجزا الير ونيليم يبه پرداخت شش تا س ايتا پنج سال 

 

مذكور در ماده قبل شوند عالوه بر  مياز جرا يکيهر گاه مرتکب  ستندين يمسؤول دولت ايكه كارمند  اشخاصي – 533 ماده

 محکوم خواهند شد. ينقد يجزا الير ونيليم جدهيسه تا ه ايحبس از شش ماه تا سه سال جبران خسارت وارده به
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 يها و قراردادهانوشته ريكه در تحر يبخدمات عموم نيو مأمور يو مراجع قضائ ياز كاركنان ادارات دولت كي هر – 534 ماده

از مقامات  يکيگفته و نوشته  ايدهند  رييمضمون آن را تغ ايموضوع  نکهيشوند اعم از ا ريمرتکب جعل و تزو فشانيراجع به وظا

را كه بدان اقرار  يزيچ ايرا باطل  يحيصح اي حيرا صح يامر باطل ايكنند  فيتحررا  نياز طرف يکي اتيريتقر ايمهر  ،يرسم

 يشش تا س ايتا پنج سال  كيخسارت وارده به حبس از و جبران  يادار يهانشده است اقرار شده جلوه دهند عالوه بر مجازات

 محکوم خواهند شد. ينقد يجزا الير ونيليم

 

مورد استفاده قرار دهد  ريبا علم به جعل و تزو را( 534) و( 533) ،(532) مواد در مذكور مجعول اوراق كس هر – 535 ماده

 محکوم خواهد شد. ينقد يجزا الير ونيليم جدهيبه سه تا ه ايوارده به حبس از شش ماه تا سه سال عالوه بر جبران خسارت

 

آنها را مورد استفاده قرار  ريبا علم به جعل و تزو ايكند  ريتزو ايجعل  يرسم ريغ يهانوشته اي اسناد در كس هر – 536 ماده

محکوم خواهد  ينقد يجزا الير ونيليبه سه تا دوازده م ايخسارت وارده به حبس از شش ماه تا دو سال  دهد عالوه بر جبران

 شد.

 

 يشابه در صورتمدارك م ريو سا يو عموم يو مدارك دولت يشخص تياوراق هو ،ياز كارت شناسائ عکسبرداري – 537 ماده

 ريدر غ باشد،يعکس م ايباشد كه نشان دهد آن مدارك رونوشت  يعالمت ايممهور به مهر  دياصل شود باكه موجب اشتباه با 

عالماً عامدًا  ياصل يكنندگان از آنها بجامدارك و استفاده نگونهيا كنندگانهيو ته شوديصورت عمل فوق جعل محسوب م نيا

 محکوم خواهند شد. ينقد يجزا الير ونيليدوازده مبه سه تا ايعالوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و 

 

 ميتقد يبرا اي فهينظام وظ اياز خدمت دولت  يگريشخص د ايخود  تيمعاف يبرا يگريتوسط د اي شخصاً  كس هر – 538 ماده

 ينقد يجزا الير ونيليبه سه تا شش م اي کساليجعل كند به حبس از شش ماه تا  بيبه اسم طب يپزشک يبه دادگاه گواه

 محکوم خواهد شد.

 

 اي فهينظام وظ اي ياز خدمت در ادارات رسم تيمعاف يبرا يبر خالف واقع درباره شخص نامهقيتصد بطبي گاه هر – 539 ماده

محکوم خواهد  ينقد يجزا الير ونيليبه سه تا دوازده م ايبدهد به حبس از شش ماه تا دو سال  يقضائبه مراجع ميتقد يبرا

به مجازات  مه،يانجام گرفته عالوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جر يوجه ايمال مزبور به واسطه اخذ نامهقيهر گاه تصد و شد.

 .گردديمحکوم م رندهيگرشوه يمقرر برا

 

بر خزانه دولت وارد  يآن كه خسارت ايباشد  يخالف واقع كه موجب ضرر شخص ثالث يهانامهقيتصد ريسا يابر – 540 ماده

محکوم  ينقد يجزا الير ونيليهزار تا دو م ستيبه دو اي( ضربه 74جبران خسارت وارده به شالق تا )آورد مرتکب عالوه بر

 خواهد شد.
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 ،يدانشگاهها و مؤسسات آموزش عال ياز آزمونها اعم از كنکور ورود كيهر  يداوطلب اصل جاي به كس هر – 541 ماده

امتحانات  ايمزبور  يواحدها ييو نها يامتحانات داخل ايمعلم، اعزام دانشجو به خارج از كشور  تيدانشسراها، مراكز ترب

حسب مورد مرتکب و داوطلب عالوه بر مجازات  ديره در جلسه امتحان شركت نمايو هنرستانها و غ ييراهنما مدارسرستانها،يدب

 محکوم خواهد شد. ينقد يجزا الير ونيليم كيتا  هزارستيبه دو يو انتظام يادار

 

 شده همان مورد خواهد بود. نييفصل حداقل مجازات تع نيدر ا رتزوي و جعل به شروع مجازات – 542 ماده

 

 يها از اماكن عمومشکستن مهر و پلمب و سرقت نوشته اي محو در –ششم  فصل

 

  

 

ها را عالماً و عامداً آن يپلمپ شده باشد و كس ايمهر  يبر حسب امر مقامات صالح رسم يزيچ اي محلي گاه هر – 543 ماده

ماه تا دو سال  شود مرتکب به حبس از سه يشکستن پلمب تلق ايمرتکب شود كه در حکم محو  يعملاي ديمحو نما ايبشکند 

و اگر ارتکاب به  شوديمتا دو سال محکوم  كيشده باشد به حبس از  مرتکبكه مستحفظ آن  يمحکوم خواهد شد. در صورت

 ( ضرب شالق خواهد بود.74حداكثر ) ايتا شش ماه حبس  كيواسطه اهمال مستحفظ واقع گردد مجازات مستحفظ 

 

در اماكن  ايمندرج  يكه در دفاتر ثبت و ضبط دولت يمطالب ايدفاتر  اياوراق  اياسناد  ايها كل نوشته ايگاه بعض  هر – 544 ماده

بر خالف مقررات معدوم  اي بيتخر ايكه رسماً مأمور حفظ آنها هستند سپرده شده باشد، ربوده  ياشخاصنزد  ايمحفوظ  يدولت

است، به حبس  افتهيسطه اهمال آنها جرم مذكور وقوع اشخاص كه به وا ريمذكور و ساضبط اسناد وشود دفتردار و مباشر ثبت 

 از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.

 

 ديمشروح در ماده فوق به حبس از سه تا شش سال محکوم خواهند گرد ياز انواع و اقسام جرمها كيهر  نمرتکبي – 545 ماده

 الذكر شود به سه تا ده سال حبس محکوم خواهد شد.فوق مياز جرا يکيمستحفظ مرتکب  ايدار و اگر امانت

 

شکستن  ايمرتکب شود كه در حکم محو  يعمل ايبشکند  اي ديپلمپ را محو نما ايكه مرتکب به عنف مهر  يدر صورت -546 ماده

واد قبل محکوم خواهد مقرر در م يهامعدوم كند حسب مورد به حداكثر مجازات اي دياسناد را بربا اي نوشتهايشود  يپلمب تلق

 كه از قهر و تشدد حاصل شده است نخواهد بود. يميجراازاتمج يمجازات مانع از اجرا نيشد و ا
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 نيمقصر يو اخفا يقانون نمحبوسي فرار در –هفتم  فصل

 

و  شوديسه تا شش ماه حبس محکوم م اي( ضربه 74به شالق تا ) ديبازداشتگاه فرار نما ايكه از زندان  زنداني هر – 547 ماده

خسارت وارده به هر دو مجازات محکوم خواهد  نيآن را خراب كرده باشد، عالوه بر تأم ايرا شکسته  فرار درب زندان ياگر برا

 شد.

 يفرار نديننما يرفته و خود را در موعد مقرر بدون عذر موجه معرف يزندانها به مرخص نامهنيكه مطابق آئ يانزنداني – تبصره

 .گردنديمجازات فوق محکوم ممحسوب و به

 

 يمسامحه و اهمال فهيبوده در انجام وظ يفرد زندان ايمراقبت متهم  ايمالزمت  ايكه موظف به حفظ  مأموري گاه هر – 548 ماده

 محکوم خواهد شد. الير ونيلياز سه تا هجده م ينقد يجزا ايشود به ششماه تا سه سال حبس  يوكه منجر به فرار دينما

 

راه فرار او  اي ديباشد و مساعدت در فرار نما ياشده فيتوق اي يمالزمت زندان ايمراقبت  اي حفظ مأمور كه كس هر – 549 ماده

 مجازات خواهد شد: ليذ بيبه ترت ديو مواضعه نما يتبان يفرار و يبرا ايكند  ليرا تسه

 

مجازاتها  نياز ا يکيبه  يزندان ايصلب است و  ايرجم  ايباشد كه مجازات آن اعدام  يشده متهم به جرم فتوقي اگر – الف

شده متهم به  فيتوق ايحبس از ده سال به باال باشد و  هيعلمحکوم تيسه تا ده سال حبس و اگر محکومباشد به محکوم شده 

 فياتهام توق ايو  يزندان تيتا پنج سال حبس و چنانچه محکوم كيباالست به  به سالباشد كه مجازات آن حبس از ده  يجرم

 خواهد شد.الذكر باشد به شش ماه تا سه سال حبس محکوماز موارد فوق ريشده غ

 يدادن و ليشده متهم به قتل مستوجب قصاص باشد عامل فرار موظف به تحو فيتوق ايمحکوم به قصاص  زنداني اگر – ب

محاكمه و برائت  اباًيو چنانچه متهم غ مانديم يدر زندان باق يو ليو تا تحو شوديم يزندان ليحوعدم ت و در صورت باشديم

الف( محکوم خواهد بند ) ليشده در ذ نييداده شود عامل فرار به مجازات تع صيتشخ يخطئ ايقتل شبه عمد  ايحاصل كند و 

 يايبه اول هيدهنده به پرداخت د يحکوم به قصاص باشد فرار ممتنع شود چنانچه يو ليتحو ايفوت كند و  يشد و اگر فرار

 دم مقتول محکوم خواهد شد.

بند الف  ليشده در ذ نييباشد عامل فرار عالوه بر مجازات تع هيد اي يكه فرار كرده محکوم به امر مال يمحکوم اي متهم اگر – ج

 خواهد بود. زيمال محکوم به ن وهيضامن پرداخت د

 

 يريدستگ فهيوظ يبوده و در اجرا يكس يريكه طبق قانون مأمور دستگ يدولت نيو مأمور نياز مستخدم كي هر – 550 ماده

محکوم خواهد شد و چنانچه مسامحه و  ينقد يجزا اليهزار تا پانصد هزار ر کصديباشد به پرداخت  مسامحه و اهمال كرده

باشد عالوه بر مجازات مذكور به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم  شدهينجر به فرار واهمال به قصد مساعدت بوده كه م

 .شوديم



  

137 
 

 قانون مجازات اسالمی

 

 

 

 

 

 ريدستگ اي يكه قانوناً زندان ي( نباشد و عامداً موجبات فرار اشخاص549مذكور در ماده ) نمأموري از فرار عامل اگر – 551 ماده

 مجازات خواهد شد: ليذ قيطراند را فراهم آورد بهشده

 

متهم  يتا سه سال حبس و اگر زندان كيصلب بوده مجازات او  ايرجم  اي ميحبس دا ايمحکوم به اعدام  زنداني چنانچه – الف

 ايو  يزندان تيصلب است مجازات از شش ماه تا دو سال حبس و چنانچه محکوم ايرجم  ايمجازات آن اعدام بوده كه يبه جرم

 سال حبس خواهد بود. كيالذكر باشد مجازات او سه ماه تا فوق ردموااز ريشده غ فيوقت يمجازات قانون

 شوديم يزندان ليو در صورت عدم تحو باشديم يدادن و ليمحکوم به قصاص باشد عامل فرار موظف به تحو زنداني اگر – ب

به  هيبه پرداخت د دهندهيممتنع شود فرار يو ليتحو ايفوت كند و  ي. چنانچه فرارمانديم يزندان باق دريو ليو تا تحو

 دم مقتول محکوم خواهد شد. ياياول

 

مساعدت به فرار اسلحه بدهد به حبس از دو تا پنج سال محکوم  يشده برا فيتوق اي زنداني شخص به كس هر – 552 ماده

 .شوديم

 

و قانوناً امر به  يرا كه متهم است به ارتکاب جرم يكس ايشده و فرار كرده  ريرا كه قانوناً دستگ شخصي كس هر – 553 ماده

 مجازات خواهد شد: ليذ بيفرار او را فراهم كند به ترت ليوسا ايكند  يمخفاو شده است  يريدستگ

 اي كنندهيبوده مجازات مخف ديقطع  ايقصاص نفس و اطراف و  ايصلب  ايرجم  ايكه فرار كرده محکوم به اعدام  يكس چنانچه

 ايبود كه مجازات آن اعدام  يمتهم به جرم ايتا سه سال است و اگر محکوم به حبس دائم  كيحبس از كننده او در فرار،كمك

سال حبس خواهد  كيماه تا  كيحاالت مجازات مرتکب  ريخواهد شد و در ساحبس لصلب است محکوم به شش ماه تا دو سا

 بود.

 

داشته و در دادگاه  يزندان ايفرد متهم  يگناهيبه ب نيقي كنندهيمخف ايدهنده و  يفراركه احراز شود فرد  صورتي در – تبصره

 معاف خواهد شد. ثابت شود از مجازات زين

 

كه  نيا ليمساعدت كند از قب تيمجرم از محاكمه و محکوم يخالص يمطلع شده و برا جرمي وقوع از كس هر – 554 ماده

تا سه سال حبس  كيابراز كند حسب مورد به  يتبرئه مجرم ادله جعل يبرا اي دينما يجرم را مخف ادلهايكند  هياو منزل ته يبرا

 محکوم خواهد شد.

كه مرتکب از اقارب درجه اول متهم باشد مقدار مجازات در هر  يماده در صورت ناي و( 553) ماده در مذكور موارد در – تبصره

 نخواهد بود. شتريشده ب نييتعمورد از نصف حداكثر
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 و مشاغل نعناوي غصب –هشتم  فصل

 

كه  يو انتظام يلشگر اي ياعم از كشور ياذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولت اي رسمي سمت بدون كس هر – 555 ماده

به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و چنانچه  دينما يمعرف اياو نبوده است دخالت دهد از نظر قانون مربوط به

 خواهد داشت. زيجعل كرده باشد، مجازات جعل را ن يسند،خود در مشاغل مزبور يمعرف ايدخالت  يبرا

 

نشانها،  اي رانيا ياسالم يجمهور يانتظام اي يمأموران نظام يرسم يلباسها علني بصورت و مجوز بدون كس هر – 556 ماده

كه عمل  يكه موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورت يجزئ رييبا تغ اي رييرا بدون تغ يدولت ازاتيامتريسا ايمدالها 

و  ونيليم كياز  ينقد يجزا ايسال و  كينباشد به حبس از سه ماه تا  يدتريمجازات شد مستلزم يگرياو به موجب قانون د

 محکوم خواهد شد. الير ونيليتا شش م اليپانصد هزار ر

 استفاده كرده باشد به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.عمل خود سوء نياز ا کهيدر صورت و

 ماده نخواهد بود. نيمشمول مقررات ا يشينما يهنرها يماده در اجرا نيمذكور در ا اءاشي و البسه از استفاده – تبصره

 

 ايمدالها  ايها نشان اي گانهيب يمتحدالشکل مأموران كشورها اي يرسم يمجاز لباسها ريو بصورت غ علني كس هر – 557 ماده

كه موجب اختالل در  يدر صورت ايرا مورد استفاده قرار دهد به شرط معامله متقابل و  رانيدر ا يخارج يدولتها ازاتيامت ريسا

 فوق است. مادهگردد مشمول مقررات ينظم عموم

 

 يفرهنگ ،يخياموال تار بتخري در –نهم  فصل

 

كه در فهرست آثار  يمذهب اي يخيتار يفرهنگ يهاها و مجموعهاماكن، محوطه ه،ياز ابن يقسمت اي تمام به كس هر – 558 ماده

موجود در اماكن  ايو لوازم و خطوط و نقوش منصوب  اءياش سات،يملحقات تأس نات،يتزئ اياست،  دهيرسبه ثبت  رانيا يمل

وارد آورد عالوه بر جبران خسارات وارده به حبس  يباشد، خراب يمذهب اي يخيتار -يرهنگف تيثيواجد ح زيمذكور، كه مستقالً ن

 .شوديده سال محکوم م يال كياز 

 

 يخياماكن تار شگاهها،يها و نمارا از موزه يختاري – يمصالح و قطعات آثار فرهنگ نيو لوازم و همچن اءاشي كس هر – 559 ماده

 ايمذكور را بخرد  يايبا علم به مسروقه بودن اش اينظارت دولت است سرقت كند  ايكه تحت حفاظت  اماكنريو سا يو مذهب

 .شوديتا پنج سال محکوم م كيسرقت نگردد عالوه بر استرداد آن به حبس از  حدازاتكه مشمول مج يپنهان دارد در صورت

 

سازمان  يبا تخلف از ضوابط مصوب و اعالم شده از سو ايكشور،  يفرهنگ راثمي سازمان از اجازه بدون كس هر – 560 ماده

 در  ايآنها شود،  انيكه سبب تزلزل بن دينما ياتيماده مبادرت به عمل نيمذكور در ا يختاري – يفرهنگآثار ميمذكور در حر
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عالوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارت وارده به حبس از  د،يوارد آ لطمهاي يخراب ورمذك يبه آثار و بناها اتيآن عمل جهينت

 .شوديتا سه سال محکوم م كي

 

قاچاق محسوب  انجامدياز كشور هر چند به خارج كردن آن ن فرهنگي – يختاري اموال كردن خارج به اقدام گونه هر – 561 ماده

اموال موضوع قاچاق محکوم  متيمعادل دو برابر ق مهيتا سه سال و پرداخت جر كياسترداد اموال به حبس از و مرتکب عالوه بر 

 .گردديم

 

 .باشديكشور م يفرهنگ راثيبه عهده سازمان م فرهنگي – يخيتار تيماه صتشخي – تبصره

 

ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش  فرهنگي – يخيآوردن اموال تارو كاوش به قصد بدست حفاري گونه هر – 562 ماده

. شوديبه نفع دولت محکوم م يكشور و آالت و ادوات حفار يفرهنگ راثيمکشوفه به نفع سازمان م اءياشماه تا سه سال و ضبط

 يدر بقاع متبركه و اماكن مذهب اياست،  دهيبه ثبت رس يكه در فهرست آثار مل يخيتار يهادر اماكن و محوطه يچنانچه حفار

 .شوديمرتکب به حداكثر مجازات مقرر محکوم م يحفارمکشوفه و آالت و ادوات اءيعالوه بر ضبط اش رديصورت گ

 

 راثيماده را حسب تصادف بدست آورد و طبق مقررات سازمان م نيموضوع ا فرهنگي – يختاري اموال كس هر – 1 تبصره

 .گردديبه ضبط اموال مکشوفه محکوم م ديآن اقدام ننما ليبه تحوكشور نسبت يفرهنگ

 

و فروشنده عالوه بر ضبط  داريمجاز ممنوع است و خر ريغ يحاصله از حفار فرهنگي – يخيو فروش اموال تار دخري – 2 تبصره

 ني. هر گاه فروش اموال مذكور تحت هر عنوان از عناوشونديبه حبس از شش ماه تا سه سال محکوم م مذكور،ياموال فرهنگ

 .شوديمرتکب به حداكثر مجازات مقرر محکوم م رد،يصورت گ يرجخا به اتباع ميمستق ريغ اي ميور مستقبط

 

نداشته باشد  يو مالك خصوص دهيرس يكه به ثبت آثار مل يو مذهب يخيها و امکان تارو تپه اراضي به كس هر – 563 ماده

 نيكشور قبالً حدود مشخصات ا يفرهنگ راثيمشروط بر آنکه سازمان م شوديدو سال حبس محکوم متجاوز كند به شش ماه تا

 كرده باشد. يمتگذارعال و نيياماكن و مناطق را در محل تع ليقب

 

سازمان مذكور به مرمت  يو بر خالف ضوابط مصوب اعالم شده از سو يفرهنگ راثمي سازمان اجازه بدون كس هر – 564 ماده

به حبس  د،يمبادرت نما يثبت شده در فهرست آثار مل ختاري – ياماكن فرهنگ ناتيتزئ اي هيو توسعه ابن ديتجدر،ييتغ ر،يتعم اي

 .گردديوارده محکوم م تخسار از ششماه تا دو سال و پرداخت
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ر فهرست منقول ثبت شده د ريغ يختاري – ياموال فرهنگ يمقرر در قانون حفظ آثار مل بترتي خالف بر كس هر – 565 ماده

 .شوديسال محکوم م كيانتقال دهد و به حبس از سه ماه تا  گرانيبه د ياطالع از ثبت آن به نحورا با علم و يآثار مل

 

كه در فهرست آثار  يخيو تار يفرهنگ يمذهب يهااماكن و محوطه ه،ينحوه استفاده از ابن رتغيي به نسبت كس هر – 566 ماده

عالوه بر رفع آثار تخلف  ديكشور، اقدام نما يفرهنگ راثيسازمان م يخالف شئونات اثر و بدون مجوز از سواند، برثبت شده يمل

 .شوديمحکوم م کساليماه تا و جبران خسارت وارده به حبس از سه

 

آن را به قصد  ايبسازد  ياثر اصل يرا به جا يو خارج يرانياعم از ا يخيتار -يآثار فرهنگ يهركس نمونه تقلب -مکرر 566 ماده

روز تا  كيكند به حبس از نود و  يداريبودن اثر خر ياز تقلب يبا آگاه ايكند  ينگهدار ايحمل  ،يفروش، معرف ايعرضه، قاچاق 

 يو گردشگر يدست عيصنا ،يفرهنگ راثيبا اخذ نظر كارشناس از سازمان م يارزش اثر اصل صفمعادل ن ينقد يشش ماه و جزا

 شود. يحکوم مم

 

نقوش، خطوط، شکل، جنس، اندازه،  ثيگردد كه در دوره معاصر ساخته شده و از ح ياطالق م يائيبه اش ينمونه تقلب -1 تبصره

 يخيتار -يوجود داشته باشد به عنوان اثر فرهنگ يبدون آن كه نمونه اصل ايبوده  لياص يخيتار -يآثار فرهنگ هيحجم و وزن شب

از اصل، بر  صيتشخ يبرا يو گردشگر يدست عيصنا ،يفرهنگ راثيسازمان م اي سازنده ياز سو يشود و عالمت يمعرف لياص

 آن حك نشده باشد. يرو

 

 ،يفرهنگ راثينداشته باشد، ارزش آن به فرض وجود توسط كارشناسان سازمان م ينمونه اصل يءتقلب يچنانچه ش -2 تبصره

 گردد. يم نييتع يو گردشگر يدست عيصنا

 

 نيگردد. حکم ا يضبط م يو گردشگر يدست عيصنا ،يفرهنگ راثيماده به نفع سازمان م نيمکشوفه موضوع ا اءياش -3 تبصره

 گردد. يم زيقانون ضبط شده ن نيكه قبل از الزم االجراء شدن ا يائيتبصره شامل اش

 

 يمدع اي يبر حسب مورد شاك يدولت ريدوا ريسا اي يفرهنگ راثيفصل، سازمان م نيجرائم مذكور در ا هكلي در – 567 ماده

 .شوديممحسوب  يخصوص

 

و مسووالن كه دستور  رانياز مد كيانجام شود هر  ياشخاص حقوق لهيفصل كه بوس نيمذكور در ا مجراي مورد در – 568 ماده

 .شونديمقرر محکوم م يهاحسب مورد به مجازاتدهنده باشند، بر
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و در  فيكشور توق يفرهنگ راثيفصل تحت نظر سازمان م نيحاصله از جرائم مذكور در ا يختاري – فرهنگي اموال – تبصره

كشور  يفرهنگ راثيبه نفع سازمان م شوديو خسارات داده م زاتيبه ضبط و استرداد اموال، وسائل، تجهكه حکم يموارد هيكل

 مورد حکم قرار خواهد گرفت.

 

 يبوده و مالك از ثبت آن به عنوان آثار مل يملك شخص ب،يكه ملك مورد تخر يفصل در صورت نيموارد ا هكلي در – 569 ماده

 مقرر در مواد فوق معاف خواهد بود. يمجازاتهاباشد از اطالعيب

 

 يدولت نيمقامات و مأمور راتتقصي در –دهم  فصل 

 

افراد ملت  يشخص يبرخالف قانون، آزاد كهيحکومت يوابسته به نهادها و دستگاهها نياز مقامات و مأمور كي هر – 570 ماده

 تيعالوه بر انفصال از خدمت و محروم ديمحروم نما رانيا ياسالم يجمهور ياساسآنان را از حقوق مقرر در قانون ايرا سلب كند 

 به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. يتا پنج سال از مشاغل حکومت كي

 

 اي ريوز يساختگ يبر حسب امضا باشديم رانيا ياسالم يجمهور يكه بر خالف قانون اساس قداماتيا گاه هر – 571 ماده

كه عالماً آن را بکار برده باشند به حبس از سه ماه تا ده سال محکوم  يآمده باشد، مرتکب و كسانبه عمل  يدولت نيمأمور

 خواهند شد.

 

 يدادگستر نيبه ضابط تيخود شکا يقانون ريبر خالف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غ شخصي گاه هر – 572 ماده

اعالم و  صالحيكه تظلم او را به مقامات ذ ندياو را استماع نکرده باشند و ثابت ننما تينموده و آنان شکا يانتظام نيمأمور اي

به مدت سه تا پنج سال محکوم  ياز مشاغل دولت تيسمت و محروماز همان اند به انفصال دائم اقدامات الزم را معمول داشته

 خواهند شد.

 

بازداشتگاهها و ندامتگاهها بدون اخذ برگ بازداشت صادره از طرف مراجع و مقامات  نيو مأمور نمسوولي اگر – 573 ماده

 به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهند شد. رنديبپذيرا به نام زندان يشخص تداريصالح

 

 اي يبه مقامات صالح قضائ يكردن زندان ميتسل ايبازداشتگاهها و ندامتگاهها از ارائه دادن  نيو مامور نمسوولي اگر – 574 ماده

 يخوددار ايبه مقامات صالح ممانعت  نيتظلمات محبوس دنياز رسان ايبه اشخاص مزبور امتناع كنند از ارائه دادن دفاتر خود 

خود مامور  ميمستق سياز طرف رئ يرسم يكه به موجب امر كتب نديثابت نماكه  نيبود مگر ا اهندخومشمول ماده قبل  ندينما

 صورت مجازات مزبور درباره آمر مقرر خواهد شد. نياند كه در ابه آن بوده
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قرار  اي يجزائ بيتعق ايدستور بازداشت  اي فيبر خالف قانون توق صالحيذ نيمامور گريد اي قضائي مقامات گاه هر – 575 ماده

به مدت پنج سال محکوم خواهند  ياز مشاغل دولت تيو محروم ياز سمت قضائ ميبه انفصال دا نديصادر نمارا يكس تيمجرم

 شد.

 

كه باشند از  يدر هر رتبه و مقام هايو شهردار يدولت نيو مامور نيمنصبان و مستخدماز صاحب كي هر چنانچه – 576 ماده

 ياوامر مقامات قضائ اياحکام  ياجرا ايو  يمملکت نيقوان ياجرا اي يدولت ياوامر كتب ينموده و از اجرامقام خود سوء استفاده 

تا پنج سال  كياز  يبه انفصال از خدمات دولت دينما يريصادر شده باشد جلوگ يقانون ماتكه از طرف مقا يهر گونه امر اي

 محکوم خواهد شد.

 

 يانتظام نيمعاونان آنها و مامور اياعم از استانداران و فرمانداران و بخشداران  يدولت نيو مامور نمستخدمي چنانچه – 577 ماده

از آنها  يکي اي نييو با وجود اعتراض متداع ندياست دخالت نما يمراجع قضائ تيكه در صالح يدر امور تيحکم موارد ريدر غ

 به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهند شد. نديرفع مداخله ننما يقضائتدارياعتراض مقامات صالح اي

 

 تيرا مجبور به اقرار كند او را اذ يمتهم نکهيا يبرا يدولت يقضائ ريغ اي يقضائ نيو مامور نياز مستخدم كي هر – 578 ماده

 يو چنانچه كس گردديحسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم م هيرداخت دپ ايبر قصاص  عالوهدينما يو آزار بدن

و  تيبه مجازات حبس مذكور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذ توردهندهدسخصوص دستور داده باشد فقط نيدر ا

 خواهد داشت.آزار فوت كند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را

 

 يمجازات ايكه مورد حکم است مجازات كند  يتر از مجازاترا سخت يمحکوم يدولت نياز مامور كي هر چنانچه – 579 ماده

 يگريعمل به دستور فرد د نياست به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه اكند كه مورد حکم نبوده

 زيباشد مباشر به مجازات آن ن هيد ايعمل موجب قصاص  نياو چنانچه  شوديمانجام شود فقط آمر به مجازات مذكور محکوم

آمر اجرا  ايمجازات همان جرم حسب مورد نسبت به مباشر باشد زين يگريو اگر اقدام مزبور متضمن جرم د گردديمحکوم م

 خواهد شد.

 

به او ارجاع شده باشد بدون  يكه خدمت دولت يكس اي يقضائ ريغ اي يقضائ نيو مامور نياز مستخدم كي هر – 580 ماده

سال محکوم خواهد شد  كيماه تا  كيصاحب منزل داخل شود به حبس از  يبدون اجازه و رضا يبه منزل كس يقانون بيترت

حکم را داشته است مکره به اطاعت امر او بوده، اقدام كرده است  تيصالح كهخود  ياز روسا يکيبه امر  ديكه ثابت نما نيمگر ا

 زيباشد مجازات آن را ن زين يگريسبب وقوع جرم د ايصورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتکب نيكه در ا

 خواهد شد.محکوم ررآمر به حداكثر مجازات مق ايعمل در شب واقع شود مرتکب  نيو چنانچه ا ديخواهد د
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حق  اياستفاده از شغل خود به جبر و قهر مال كه با سوء يدولت نيو مامور نياز صاحب منصبان و مستخدم كي هر – 581 ماده

 يمعادل نقد ايمال  نيكند عالوه بر رد ع يگريمالك را اكراه به فروش به د ايحق بر آن مسلط شود  بدون ايرا بخرد  يكس

 .گردديمحکوم م الير ونيليم جدهياز شش تا ه ينقد يجزا ايسه سال ك سال تايحق، به مجازات حبس از  ايمال  متيق

 

كه  يموارد رياشخاص را در غ يمکالمات تلفن ايمخابرات  ايمراسالت  ،يدولت نيو مامور نياز مستخدم كي هر – 582 ماده

بدون اجازه صاحبان آنها  اي دياستراق سمع نما ايضبط  اي يبازرس ايمعدوم  اي فيتوق ايمورد مفتوح  قانون اجازه داده حسب

 محکوم خواهد شد. الير ونيليم جدهياز شش تا ه ينقد يجزا ايسه سال و سال تا كي زبه حبس ا ديمطالب آنها را افشاء نما

 

 ريدر غ تدارياز مقامات صالح يآنها بدون حکم ريغ ايمسلح  يروهاين اي يدولت نيمامور اي مقامات از كس هر – 583 ماده

به  دينما يمخف يعنفا در محل ايحبس كند  اي فيرا توق ينموده، شخص زياشخاص را تجو فيتوق ايكه در قانون جلب  يموارد

 محکوم خواهد شد. الير ونيليم هجدهااز شش ت ينقد يجزا ايتا سه سال حبس  كي

 

معاونت با مرتکب  قيطر نيكرده و بد هيته يارتکاب جرم مذكور در ماده فوق مکان يكه با علم و اطالع برا كسي – 584 ماده

محکوم  الير ونيليتا شش م اليو پانصد هزار ر ونيليم كياز  ينقد يجزا ايسال  كيحبس از سه ماه تا نموده باشد به مجازات

 خواهد شد.

 

به  يا شدن واقدام الزم جهت ره ايشده را رها كند  فيشود شخص توق بيمعاون قبل از آن كه تعق اي مرتکب اگر – 585 ماده

 نکرده باشد مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهد بود. فياز پنج روز توق ادهيشخص مزبور را زكه يعمل آورد در صورت

 

 ايدولت  نياسم و عالمت مامور ايعنوان مجعول  اي( اسم 583مذكور در ماده ) ميارتکاب جرا براي مرتکب گاه هر – 586 ماده

 ايابراز نموده باشد، عالوه بر مجازات ماده مزبور به مجازات جعل  يحکم جعل ايكرده  ارياخت ريبه تزولباس منتسب به آنان را

 محکوم خواهد شد. ريتزو

 

شکنجه و  ايبه قتل نموده  ديشده را تهد يمخف ايمحبوس شده  ايشده  فيمواد قبل توق مجراي مرتکب چنانچه – 587 ماده

 ياز خدمات دولت تيتا پنج سال حبس و محروم كيحسب مورد به  هيپرداخت د ايعالوه بر قصاص وارد آورده باشد يآزار بدن

 محکوم خواهد شد.
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 كالهبرداري و ربا و ارتشاء – ازدهمي فصل

 

چنانچه  ن،يتوسط طرف ايشده باشد  نيكه توسط دادگاه مع نيو كارشناسان اعم از ا زانياز داوران و مم كي هر – 588 ماده

مجازات  ايبه حبس از شش ماه تا دو سال  دينما مياتخاذ تصم اياظهار نظر  نياز طرف يکينفع مال به ايدر مقابل اخذ وجه 

 به نفع دولت ضبط خواهد شد. ياست به عنوان مجازات مودو آنچه گرفته حکومم الير ونيلياز سه تا دوازده م ينقد

 

اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند عالوه بر  يكه حکام محاكم به واسطه ارتشاء حکم به مجازات صورتي در – 589 ماده

 كه مورد حکم واقع شده محکوم خواهند شد. يمورد به مجازات مقدار زائدمجازات ارتشاء حسب

 

ظاهراً به  اي يمعمول متيتر از قبه مقدار فاحش ارزان ايبالعوض  مالي بلکه نباشد نقد وجه صورت به رشوه اگر – 590 ماده

 ميمستق ريغ اي ميبطور مستق يو ادار ياعم از قضائ يدولت نيبه مستخدم متيكمتر از ق يمقدار فاحشو واقعاً به يمعمول متيق

 ميمستق ريغ اي ميتقمس نيمأمور اي نياز مستخدم متيتر از قگران يفاحشبه مقدار يمالهمان مقاصد  يبرا ايمنتقل شود 

 .شوديم محسوبيو طرف معامله راش يمزبور مرتش نيو مأمور نيگردد، مستخدم يداريخر

 

ندارد و وجه  يفريك بيبوده تعق يمال ايحفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه  يبرا راشي كه شود ثابت گاه هر – 591 ماده

 .گردديمسترد مكه داده به او يمال اي

 

( قانون 3اشخاص مذكور در ماده ) فيكه از وظا يامتناع از انجام امر اي ياقدام به امر براي عامداً و عالماً كس هر – 592 ماده

 ايوجه  باشديمصلحت نظام م صيمجمع تشخ 1367/9/15مصوب  يارتشاء، اختالس و كالهبردار نيمجازات مرتکب ديتشد

است و بعنوان مجازات عالوه بر ضبط  يبدهد در حکم راش ميمستق ريغ اي ميمستقرا يمال ميتسل ايسند پرداخت وجه  اي يمال

 .شوديضربه شالق محکوم م(74تا ) اياز ارتشاء به حبس از ششماه تا سه سال و  يمال، ناش

 

از مجازات  دينما تيشکا ايپرداخت آنرا گزارش دهد  ايپرداخت رشوه مضطر بوده و  يدهنده برارشوه کهصورتي در – تبصره

 .گردديمسترد م يخواهد بود و مال به و حبس مزبور معاف

 

مال سند  ايوجه  صاليوصول و ا ايمذاكره، جلب موافقت  لقبي از ارتشاء جرم تحقق موجبات عامداً و عالماً كس هر – 593 ماده

 .شوديبر حسب مورد محکوم م يبه مجازات راش ديفراهم نماپرداخت وجه را

 

 .است مورد آن در مقرر مجازات حداقل مورد هر در ارتشاء بعمل شروع مجازات – 594 ماده
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را با شرط اضافه  يقرض، صلح و امثال آن جنس ع،يب لياز قب يچند نفر تحت هر قرارداد ايدو  نبي توافق نوع هر – 595 ماده

 نيمرتکب شوديربا محسوب و جرم شناخته م دينما افتيدر ،يزائد بر مبلغ پرداخت ايو  ديموزون معامله نماو ليبا همان جنس مک

( ضربه 74آنها عالوه بر رد اضافه به صاحب مال به ششماه تا سه سال حبس و تا ) نيب واسطهو  رندهياعم از ربادهنده، رباگ

 .گردنديممحکوم  ينقد يمعادل مال مورد ربا بعنوان جزا زيشالق و ن

 

قرار  هيفق يول اريالمالك بوده و در اختاموال مجهول قمصادي از ربا مورد مال مال، صاحب نبودن معلوم صورت در – 1 تبصره

 خواهد گرفت.

ماده معاف  نيمضطر بوده از مجازات مذكور در ا يمال اضاف ايپرداخت وجه  مقام در ربادهنده شود ثابت گاه هر – 2 تبصره

 خواهد شد.

كند مشمول مقررات  افتيمسلمان از كافر ربا در ايزن و شوهر منعقد شود  ايپدر و فرزند  نبي مذكور قرارداد گاه هر – 3 تبصره

 ماده نخواهد بود. نيا

 

 ايبه ضرر او نوشته  ديرش ريافراد غ يحوائج شخص ايو هوس او  يهو اي شخصي نفس ضعف از استفاده با كس هر – 596 ماده

كه موجب  ياهر گونه نوشته ايبرات، سفته، چك، حواله، قبض و مفاصاحساب و  لياز قب يتجار ريغ اي ياعم از تجار يسند

به حبس از  يعالوه بر جبران خسارت مال دينما ليبهر نحو تحص شوديم گريدهر شخص  ايسند  رندهيبرائت ذمه گ اي يالتزام و

بر  تيموميق اي تيوصا اي تيگر مرتکب والو ا شوديم محکومينقد يجزا الير ونيليتا ده م ونيليم كيششماه تا دو سال و از 

 حبس خواهد بود. لاز سه تا هفت سا يعالوه بر جبران خسارات مال يآن شخص داشته باشد، مجازات و

 

  

 يقانون فوظاي انجام از امتناع –دوازدهم  فصل

 

 يدگيكه رس نينزد آنها برده شود و با وجود ا يقانون طيمطابق شرا يو تظلم تيكه شکا ياز مقامات قضائ كي هر – 597 ماده

به آن  يدگيرس اي تيتناقض قانون از قبول شکا اياجمال  ايآنان بوده به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سکوت  فيبه آنها از وظا

 کساليقانون رفتار كند دفعه اول از شش ماه تا  حيبر خالف صر اياندازد  ريبه تأخخالف قانون  برصدور حکم را  ايامتناع كند 

 محکوم خواهد شد. زيخسارات وارده ن هيدر هر صورت به تأد و شوديمحکوم م يو در صورت تکرار به انفصال دائم از شغل قضائ
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 نسبت به دولت يدولت نيمأمور اتتعدي – زدهميس فصل

 

 ايو  يدولت يو موسسات و شركتها هايشهردار ايشوراها و  ايدارات و سازمانها از كارمندان و كاركنان ا كي هر – 598 ماده

كه  يمحاسبات و موسسات وانيو د شوندياداره م هيفق ينظر ول ريكه ز يو موسسات ادهايو بن يانقالب ينهادهاايوابسته به دولت و 

 يروهاين نيگانه و همچنسه ياعضا و كاركنان قوا يو بطور كل يقضائ هيپا دارندگانايشوند و يبه كمك مستمر دولت اداره م

اسناد و  ريسهام و سا ايحوالجات  ايمطالبات  اي يوجوه نقد يرسم ريو غ ياعم از رسم يبه خدمات عموم نيمسلح و مامور

به آنها سپرده شده  فهيكه بر حسب وظ ياشخاص ايالذكر فوق تاز سازمانها و موسسا كياموال متعلق به هر  ريسا اياوراق بهادار 

 يقانون ريمتصرف غداشته باشد، يگريد ايمجاز قرار دهد بدون آنکه قصد تملك آنها را به نفع خود  رياست را مورد استفاده غ

شده منتفع کهيشود و در صورتي( ضربه محکوم م74المثل به شالق تا )محسوب و عالوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت

به علت  کهياست در صورت نيمحکوم خواهد شد و همچن يمعادل مبلغ انتفاع ينقد يبر مجازات مذكور به جزا باشد عالوه

آن منظور  يبرا يبرساند كه در قانون اعتبار يآن را به مصارف ايگردد و  ياموال و وجوه دولت عييموجب تض طيتفر اياهمال 

 مصرف نموده باشد.زائد بر اعتبار اي نيمورد مع ريدر غ اينشده 

 

از ادارات  كيهر  يامر به ساختن آن برا اينظارت در ساختن  اي يزيساختن چ ايدار انجام معامله عهده شخصي هر – 599 ماده

 شيب متيق ايصفت  ايمقدار  نييدر معامله از جهت تع سي( بوده است به واسطه تدل598موسسات مذكور در ماده )و سازمانها و

كند، عالوه بر جبران خسارت وارده  ليتحص يگريد ايخود  يبرا ينفع زيساختن آن چ دربتقل اياز حد متعارف مورد معامله 

 به حبس از شش ماه تا پنج سال محکوم خواهد شد.

 

 يمال ايوصول وجه  ايمحاسبه  اي نييتع اي صيكه مامور تشخ ينيو مامور نيو مستخدم يدولت نياز مسوول كي هر – 600 ماده

به حبس از دو ماه  ديامر به اخذ آن نما اياخذ  يمال اياقدام و وجه  يبر مقررات قانون ادهيز اي يخالف قانونبه نفع دولت است بر

است و در هر حال  يمجر زين يشهردار نيو مامور نيماده در مورد مسوول نيمذكور در اسال محکوم خواهد شد. مجازات كيتا 

 .گردديمسترد م حقيآنچه بر خالف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذ

 

مباشرت  اياستخدام كرده  اي ريخود اشخاص را اج تيكه بر حسب مامور يدولت نيو مامور نياز مستخدم كي هر – 601 ماده

جرت حمل و نقل را كه توسط آنان به عمل آمده است ا اياز اجرت اشخاص  يقسمت اينموده باشد و تمام را يائيحمل و نقل اش

مجازات مقرر است  نيو هم شوديموقت از سه ماه تا سه سال محکوم م انفصالهنپرداخته باشد ب يبه حساب دولت آورده ول

خود برداشته و به حساب دولت منظور نموده است و در هر ها راگرفته و اجرت آن يگاريكه اشخاص را به ب ينيدرباره مستخدم

 .ديمسترد نما حقياجرت مأخوذه را به ذ ديصورت با
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 ريرا استخدام و اج يخود حق داشته است اشخاص تيكه بر حسب مامور يدولت نيو مامور نياز مستخدم كي هر – 602 ماده

خود را جزو خدمه دولت  يخدمه شخص اي دياستخدام كرده است به حساب دولت منظور نما اي رياجكه  يااز عده شيكند و ب

فوق به حساب  بيكه به ترت يمبلغ هي( ضربه و تاد74بدارد به شالق تا ) ظوردولت من و حقوق آنها را به حساب ديمحسوب نما

 .ديدولت منظور داشته است محکوم خواهد گرد

 

 يها و ادارات و سازمانهادر وزارتخانه يو سرپرست تيريمد فهيدار وظاز كارمندان و كاركنان و اشخاص عهده كي هر – 603 ماده

مربوط به دستگاه  ازاتيو امت صاتيها و تشخو مناقصه هادهيبه واسطه در معامالت و مزا اي( كه بالمباشره 598مذكور در ماده)

خارج كشور  ايدر داخل  ينفع يگريد ايخود  يپاداش برا ايالعمل الزحمه و حققح اي ونيسيكماعم از يمتبوع، تحت هر عنوان

از طرف  تيبدون مامور ايو شعب آنها منظور دارد  ندگانينما اياشخاص  ريسا ايخاص  باتيترت ايتفاهم  ايتوافق  قياز طر

 يحساب غيتفر ايبه عهده او بوده  فهيكه حسب وظ يوجوه رداختدر موقع پ ايبسازد  ايبخرد  يزيدستگاه متبوعه بر عهده آن چ

و  شوديمحکوم م قيطر نيادو برابر وجوه و منافع حاصله از هيمنظور دارد به تاد ينفع يگريد ايخود  يبعمل آورد برا ديكه با

ماه تمام شده آن گردد به حبس از شش متيق شيافزا ايمورد معامله  تيفيك ايدر مقدار  رييموجب تغ يكه عمل و يدر صورت

 محکوم خواهد شد. زين الير ونيليم ياز سه تا س يمجازات نقد ايتا پنج سال و 

 

به آنان سپرده  فهيرا كه حسب وظ يها و اوراق و اسنادنوشته يو ادار ياعم از قضائ يدولت نياز مستخدم كي هر – 604 ماده

بدهد كه به لحاظ قانون از دادن به آن  يبه كس اي دينما يمخف ايبه آنها داده شده است را معدوم  فشانيوظاانجام  يبرا ايشده 

 سال محکوم خواهد شد. كيخسارت وارده به حبس از سه ماه تا عالوه بر جبران باشد،يكس ممنوع م

 

 نياز طرف يکيض و بر خالف حق درباره غر ي( كه از رو598ادارات و موسسات مذكور در ماده ) نياز مامور كي هر – 605 ماده

و جبران خسارت  اليو پانصد هزار ر ونيليم كيتا مبلغ  يمجازات نقد ايكرده باشد به حبس تا سه ماه  ياقدام اياظهار نظر 

 وارده محکوم خواهد شد.

 

اختالس  اي( كه از وقوع جرم ارتشاء 598سازمانها و موسسات مذكور در ماده ) نيمسوول اي رانيمد اياز روسا  كي هر – 606 ماده

نظارت خود  ايموسسات تحت اداره  اي( در سازمان 603( و )599موضوع مواد ) ميجرا اي يكالهبردار اي يقانونريتصرف غ اي

عالوه بر حبس از ششماه تا دو سال به  دياعالم ننما يادار اي يقضائ تداريصالح مراجعهمطلع شده و مراتب را حسب مورد ب

 انفصال موقت از ششماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
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 دولت نمأموري به نسبت تمرد –چهاردهم  فصل

 

تمرد  ديآنان به عمل آ فهيانجام وظ نيدولت در ح نينسبت به مأمور يكه با علم و آگاه يمقاومت اي حمله گونه هر – 607 ماده

 است: ليمجازات آن به شرح ذو شوديمحسوب م

 

 اسلحه خود را نشان دهد حبس از شش ماه تا دو سال. دتهدي قصد به متمرد گاه هر – 1

 تا سه سال. كياقدام دست به اسلحه برد، حبس از  نحي در متمرد گاه هر – 2

 سال. كيموارد حبس از سه ماه تا  رساي در – 3

 هم بشود به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد. يگردي جرم مرتکب تمرد هنگام در متمرد اگر – تبصره

 

  

 اشخاصي حرمت هتك –پانزدهم  فصل

 

( 74چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شالق تا ) كيو استعمال الفاظ رك يفحاش ليبه افراد از قب نتوهي – 608 ماده

 خواهد بود. ينقد يجزا الير ونيليم كيتا پنجاه هزار ايضربه و 

 

مجلس  ندگانياز نما يکي ايوزرا  اي يجمهور سيمعاونان رئ ايسه قوه  ياز روسا يکي سمت، به توجه با كس هر – 609 ماده

ها كاركنان وزارتخانه ايمحاسبات  وانيد ياعضا ايقضات  اينگهبان  يشورا ياعضا ايمجلس خبرگان  ندگانينمااي ياسالم يشورا

تا  ايبه سه تا شش ماه حبس و  دينما نيبه سبب آن توه اي فهيدر حال انجام وظ هايرشهرداو يدولت يو مؤسسات و شركتها

 .شوديمحکوم م ينقديجزا الير ونيليم كيپنجاه هزار تا  اي( ضربه شالق و 74)

 

 ميارتکاب جرا يبرا تباني و اجتماع –شانزدهم  فصل

 

 ايخارج كشور مرتکب شوند  اي يداخل تيبر ضد امن يميكه جرا ندينما ياجتماع و تبان شتريب اي نفر دو گاه هر – 610 ماده

كه عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند  يدر صورت نديفراهم نماارتکاب آن را ليوسا

 شد.

 

و مقدمات  ندياموال مردم اقدام نما اينفوس  اياعراض  هيكه عل نديبنما ياجتماع و تبان شتريب اي نفر دو گاه هر – 611 ماده

بدون اراده خود موفق به اقدام نشوند حسب مراتب به حبس از ششماه تا سه سال محکوم  يباشند ول دهيرا هم تدارك د ياجرائ

 خواهند شد.
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 اشخاص و اطفال هيعل مجراي –هفدهم  فصل

 

بهر علت  اياز قصاص گذشت كرده باشد و  يداشته ول يشاك اينداشته  شاكي و شود عمد قتل مرتکب كس هر – 612 ماده

گردد دادگاه  گرانيد ايمرتکب  يتجر ميب ايجامعه  تيو امن انتيموجب اخالل در نظم و ص ياقدام و کهيصورتقصاص نشود در

 .دينمايمحکوم م مرتکب را به حبس از سه تا ده سال

 

 تا پنجسال خواهد بود. كيمورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از  ناي در – تبصره

 

محقق نگردد به شش ماه تا سه سال حبس  يمنظور بدون اراده و جهينت يول ديشروع به قتل عمد نما كسي گاه هر – 613 ماده

 خواهد شد.محکوم يريتعز

 

 اياز اعضا  ياز كار افتادن عضو ايشکستن  اينقصان وارد آورد كه موجب  يضرب ايجرح  يگردي به عمداً كس هر – 614 ماده

كه قصاص امکان  يگردد در موارد هيعليزوال عقل مجن ايمنافع  اياز حواس  يکينقص  ايفقدان  اييميبه مرض دا يمنته

گردد به دو تا پنج  گرانيد ايمرتکب  يتجر ميب ايجامعه  تيو امن انتيو صنظم درموجب اخالل  ينداشته باشد چنانچه اقدام و

 .شوديمحکوم م زين هيبه پرداخت دمرتکب هيعليسال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجن

 

چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه  ايفوق نشود و آلت جرح اسلحه  عاتيبه ضا يكه جرح وارده منته صورتي در – تبصره

 محکوم خواهد شد.سال حبس  كيتا 

 

محکوم  ريكنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زاز شركت كيهر  نديمنازعه نما گريکديبا  ايعده گاه هر – 615 ماده

 :شونديم

 تا سه سال. كيبه قتل شود به حبس از  يكه نزاع منته صورتي در –1

 به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال. يكه منته صورتي در -2

 سال. كيبه ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا  يكه منته صورتي در –3

 

 ماده نخواهد بود. نيداده شود، مشمول ا صيكه اقدام شخص، دفاع مشروع تشخ صورتي در – 1 تبصره

 حسب مورد نخواهد شد. هيد ايمقررات قصاص  يفوق مانع اجرا مجازاتهاي – 2 تبصره

 

 

 



  

150 
 

 قانون مجازات اسالمی

 

 

 

 

 

كه مرتکب در آن مهارت نداشته  ياقدام به امر اي يمباالتيب اي ياطياحتيعمد به واسطه ب ريكه قتل غ صورتي در – 616 ماده

در صورت مطالبه از  هيبه پرداخت د زيتا سه سال و ن كينظامات واقع شود، مسبب به حبس از  تيرعابه سبب عدم اياست 

 محض باشد. يخطا نکهيادم محکوم خواهد شد مگر  ياياول هيناح

 

 .گرددينم يعمد در اثر تصادف رانندگ ريماده شامل قتل غ ناي مقررات – تبصره

 

 ايمزاحمت اشخاص  لهيآن را وس ايكند  يينماقدرت ايتظاهر  گريهر نوع اسلحه د ايچاقو و  لهوسي به كس هر – 617 ماده

( 74محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا ) قياز مصاد کهيشود در صورت زيگالو يبا كس ايقرار دهد ديتهد اي ياخاذ

 ضربه شالق محکوم خواهد شد.

 

 يو آرامش عموم شيتعرض به افراد موجب اخالل نظم و آسا ايمتعارف  ريحركات غ ايو جنجال  اهوهي با كس هر – 618 ماده

 ( ضربه شالق محکوم خواهد شد.74سال و تا ) كيكسب و كار باز دارد به حبس از سه ماه تا مردم را از ايگردد 

 

با الفاظ و حركات مخالف شوون و  ايزنان بشود  ايمزاحم اطفال  ايمعابر متعرض  اي عمومي اماكن در كس هر – 619 ماده

 ( ضربه شالق محکوم خواهد شد.74حبس از دو تا شش ماه و تا ) بهدينما نيبه آنان توه تيثيح

 

از  كيواقع شود هر  يجمعو دسته يتوطئه قبل جهي( در نت618( و )617( و )616مذكور در مواد ) مايجر گاه هر – 620 ماده

 مجازات مقرر محکوم خواهند شد.به حداكثر نيمرتکب

 

به هر نحو  اي لهيح اي ديتهد ايبه عنف  يگريبه هر منظور د ايبه قصد انتقام  ايمال  اي وجه مطالبه قصد به كس هر – 621 ماده

كه  يكند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد در صورت يمخف اي ديرا بربا يشخص يگريد توسط ايشخصا  گريد

 اي يجسم بيآس هيعل يبه مجن اي رديانجام پذ هينقل ليتوسط وسا ربودنايباشد  تمامكمتر از پانزده سال  هيعليسن مجن

به مجازات آن  گريد ميو در صورت ارتکاب جراشده محکوم خواهد شد نييوارد شود، مرتکب به حداكثر مجازات تع يتيثيح

 .گردديمحکوم م زيجرم ن

 

 .است حبس سال پنج تا سه ربودن به شروع مجازات – تبصره

 

 هيشود، عالوه بر پرداخت د يو نيو آزار زن حامله، موجب سقط جن تياذ اي ضرب واسطه به عامداً عالماً كس هر – 622 ماده

 تا سه سال محکوم خواهد شد. كيمورد به حبس از قصاص حسب  اي
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سال حبس محکوم  كيزن گردد به شش ماه تا  نيموجب سقط جن يگريد ليوسا اي هادوي دادن واسطه به كس هر – 623 ماده

سقط گردد به حبس از  يو نيكه جن دينما يگريد ليوسا اي هيرا داللت به استعمال ادو ياعامداً زن حاملهو اگر عالماً و شوديم

و در هر مورد حکم به پرداخت  باشديمادر م اتيحفظ ح ياقدام برا نيثابت شود اكه نيسه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر ا

 مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد. هيد

 

 کنندياقدام م يداروفروش اي يجراح اي ييماما ايكه به عنوان طبابت  يداروفروش و اشخاص ايماما  اي بطبي اگر – 624 ماده

به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به  ندينما نيمباشرت به اسقاط جن ايفراهم سازند و  نيسقط جن ليوسا

 .رفتيپذ خواهدمطابق مقررات مربوط صورت هيپرداخت د

 

در  توانديزن داشته باشد م نيمشاهده كند و علم به تمک يهمسر خود را در حال زنا با مرد اجنب مردي گاه ره – 630 ماده

 نيبه قتل برساند. حکم ضرب و جرح در ا توانديكه زن مکره باشد فقط مرد را م يبرساند و در صورت همان حال آنان را به قتل

 مانند قتل است. زيمورد ن

 

 يگريمتعلق به زن د اي يگريطفل د ياو را بجا ايكند  يمخف ايرا كه تازه متولد شده است بدزدد  طفلي كس هر – 631 ماده

به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و چنانچه احراز شود كه طفل مزبور مرده بوده،  دينمااز مادر طفل قلمداد  ريغ

 کوم خواهد شد.مح ينقد يجزا اليهزار تا پانصد هزار ر کصديمرتکب به 

 

كه قانونا حق مطالبه دارند امتنا كند  يكه به او سپرده شده است در موقع مطالبه اشخاص ياز دادن طفل كسي اگر – 632 ماده

 محکوم خواهد شد. الير ونيليو پانصد هزار تا سه م ونيليم كياز  ينقد يبه جزا ايشش ماه حبس به مجازات از سه ماه تا

 

 يكه خال يدر محل باشديرا كه قادر به محافظت خود نم يشخص ايطفل  يگريبه دستور د ايشخصا  كسي گاه هر – 633 ماده

محکوم خواهد  الير ونيليتا دوازده م ونيلياز سه م ينقد يجزا ايبه حبس از شش ماه تا دو سال و  دينمااز سکنه است رها 

اقدام سبب  نيباشد رها كند تا نصف مجازات مذكور محکوم خواهد شد و چنانچه ا سکنه يدارا کهيو جائ يشد و اگر در آباد

محکوم خواهد  زيارش ن اي هيد ايفوق حسب مورد به قصاص فوت شود، رهاكننده عالوه بر مجازات  اي بيآس ايوارد آمدن صدمه 

 شد.

 

و هر  شوديسال محکوم م كيروز تا  كيبه مجازات حبس از سه ماه و  دنماي قبر نبش مشروع مجوز بدون كس هر – 634 ماده

 با نبش قبر مرتکب شده باشد به مجازات آن جرم هم محکوم خواهد شد. زين يگريگاه جرم د
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 ديمان يآن را مخف ايسبب دفن آن شود  ايرا دفن كند  يانظامات مربوط به دفن اموات جنازه ترعاي بدون كس هر – 635 ماده

 محکوم خواهد شد. الير ونيليم كيهزار تا  کصدياز ينقد يبه جزا

 

 بيكه قانونا مامور كشف و تعق يبه اشخاص نکهيقبل از ا ايكند  يرا با علم به قتل مخف مقتولي جسد كس هر – 636 ماده

 سال محکوم خواهد شد. كيروز تا  كيبه حبس از سه ماه و  ديرا دفن نماهستند خبر دهد آن ميجرا

 

 يضد عفت و اخالق عموم مجراي –هجدهم  فصل 

 

 لياز زنا از قب ريعفت غ يعمل مناف اينباشد، مرتکب روابط نامشروع  تيآنها علقه زوج نيكه ب مردي و زن گاه هر – 637 ماده

 ريكننده تعزشوند، به شالق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اكراه باشد فقط اكراهمضاجعه  اي ليتقب

 .شوديم

 

عمل به حبس از ده روز  فريعالوه بر ك د،ينما يو معابر تظاهر به عمل حرام عمومي اماكن و انظار در علنا كس هر – 638 ماده

 يول باشدينم فريك يشود كه نفس آن عمل دارا يكه مرتکب عمل يو در صورت گردديشالق محکوم م ضربه(74تا ) ايتا دو ماه 

 ( ضربه شالق محکوم خواهد شد.74تا ) ايحبس از ده روز تا دو ماه به طفق دينما دارحهيرا جر يعفت عموم

 

از پنجاه هزار تا  ايظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و  يدر معابر و انظار عموم يكه بدون حجاب شرع زناني – تبصره

 محکوم خواهند شد. ينقد يجزا اليپانصد هزار ر

 

عالوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به « الف»و در مورد بند  شونديتا ده سال محکوم م كيبه حبس از  ريد زافرا – 639 ماده

 دادگاه بسته خواهد شد:طور موقت با نظر

 

 اداره كند اي ريفحشا دا ايكه مركز فساد  كسي – الف

 .ديموجبات آن را فراهم نما اينموده  قيفحشا تشو ايكه مردم را به فساد  كسي – ب

 .گردديمحکوم م زين يعالوه بر مجازات مذكور به حد قواد ديصدق نما قوادي عنوان فوق عمل بر گاه هر – تبصره

 

 الير ونيليتا شش م اليو پانصد هزار ر ونيليم كياز  ينقد يسال و جزا كيبه حبس از سه ماه تا  لذي اشخاص – 640 ماده

 ر،يتصاو ،يطرح، گراور، نقاش اي نوشته كس هر – 1دو مجازات مذكور محکوم خواهند شد:  اي كيبه  اي ( ضربه شالق74و تا )

 ايتجارت  يبرا دينما دارحهيرا جر يعمومكه عفت و اخالف زيهر چ يبطور كل ايو  نماينوار س لم،يف م،يمطبوعات، اعالنات، عال
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مذكور را به منظور  اءاشي كس هر – 2نگاهدارد.  عيتجارت و توز يبرا ايبسازد  ايگذار  يو معرض انظار عموم شيبه نما عيتوز

قسم معامله  هرايواسطه تجارت و  اي ياز انحاء متصد يوبه نح ايصادر كند و  ايوارد  يگريد لهيبه وس اياهداف فوق شخصا 

آنها را به معرض  اي دياز انحاء منتشر نما يفوق را به نحو اءاشي كس هر – 3. ديمال نما ليها تحصدادن آن هياز كرا ايشود  گريد

از انحاء اعالن و  يبه نحو اءياشآن  جيترو ايمذكور در فوق و  يايبه معامله اش قيتشو براي كس هر – 4بگذارد.  يانظار عموم

 .دينما يبدست آوردن آن را معرف محلاياز اعمال ممنوعه فوق و  يکيفاعل  اي

 

 يهر مصلحت حالل عقالئ اي يمقاصد علم يو برا يشرع نيمواز تينخواهد بود كه با رعا يائيماده شامل اش ناي مفاد – 1 تبصره

 .رديگيقرار م يو فروش و مورد استفاده متعارف علم ديخر اي هيته گريد

 

 خواهد شد. ليتحو ربطيذ يو جهت استفاده الزم به دستگاه دولت گردديمذكور ضبط و محو آثار م يااشي – 2 تبصره

 

 يعالوه بر اجرا ديمزاحمت نما جادياشخاص ا يبرا گريد يمخابرات يدستگاهها ايتلفن  لهيبه وس كسي گاه هر – 641 ماده

 تا شش ماه محکوم خواهد شد. كيمخابرات، مرتکب به حبس از مقررات خاص شركت 

 

 يخانوادگ فيبر ضد حقوق تکال مجراي –نوزدهم  فصل 

 

به حبس از شش ماه تا  ديعقد نما يمرد ياست برا يگريرا كه در عده د يزن ايعالما زن شوهردار  كسي گاه هر – 643 ماده

دفتر ازدواج و  يو اگر دارا شودي( ضربه شالق محکوم م74و تا ) ينقد يجزا الير ونيليهجده م تاونيلياز سه م ايسه سال 

 .ديدفتر ممنوع خواهد گرد يتصد زا شهيهم يباشد برا ياسناد رسم ايطالق 

 

 الير ونيلياز سه تا دوازده م ايشوند به حبس از شش ماه تا دو سال و  رياز اعمال ز يکيكه عالما مرتکب  كساني – 644 ماده

 :شونديم محکوم ينقد يجزا

 

 منجر به مواقعه نگردد. کهيدرآورد در صورت يگرياست خود را به عقد د يگريعده د اي تيزوج ديكه در ق زني هر – 1

 به مواقعه نگردد. يمنته کهيدر صورت دينما جيخود ترو ياست برا يگريرا كه در عده د يزن ايكه زن شوهردار  كسي هر – 2

 

تکمن  ،يعال التيداشتن تحص لياز قب يقبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واه نياز زوج كي هر چنانچه – 647 ماده

ها واقع شود مرتکب به از آن كيهر  يدهد و عقد بر مبنا بيشغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فر ،ياجتماعتيموقع ،يمال

 .گردديمحکوم مه تا دو سالاز شش ما يريحبس تعز
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 سر افشاء و دروغ شهادت و قسم – ستميب فصل

 

هر  شونديحرفه خود محرم اسرار م ايكه به مناسبت شغل  يكسان هكلي و داروفروشان و ماماها و جراحان و اطباء – 648 ماده

و پانصد هزار تا  ونيليم كيبه  ايسال حبس و  كيروز تا  كياسرار مردم را افشا كنند به سه ماه و  ،يقانوناز موارد ريگاه در غ

 .شونديممحکوم ينقد يجزا الير ونيليشش م

 

به شش ماه تا دو سال  دينما اديكه قسم متوجه او شده باشد سوگند دروغ  يجزائ اي يحقوق دعواي در كس هر – 649 ماده

 شد.حبس محکوم خواهد

 

 ونيليم كيبه  ايروز تا دو سال حبس و  كيشهادت دروغ بدهد به سه ماه و  رسمي مقامات نزد دادگاه در كس هر – 650 ماده

 محکوم خواهد شد. ينقد يجزا الير ونيليمو پانصد هزار تا دوازده

 

 دهيشهادت دروغ ذكر گرد يبرا اتياست كه در باب حدود و قصاص و د يماده عالوه بر مجازات ناي در مذكور مجازات – تبصره

 است.

 

 رغي مال ربودن و سرقت – کميو  ستيب فصل

 

سال حبس  ستيباشد مرتکب از پنج تا ب ليمقرون به تمام پنج شرط ذ يحد نباشد ول طشراي جامع سرقت گاه هر – 651 ماده

 :گردديمحکوم م( ضربه شالق74و تا )

 

 .باشد شده واقع شب در سرقت – 1

 باشند. شتريب ايدو نفر  نسارقي – 2

 بوده باشند. يمخف ايچند نفر از آنها حامل سالح ظاهر  اي كي – 3

 ايكرده  اريلباس مستخدم دولت را اخت ايعنوان  نکهيا ايبه كار برده  يساختگ ديكل ايحرز را شکسته  ايباال رفته  واردي از – 4

توابع آن است سرقت  اي يسکن يبرا ايمه اي يكه محل سکن ييدر جا ايقلمداد كرده  يرا مأمور دولتخود  قتيبر خالف حق

 كرده باشند.

 كرده باشند. ديتهد ايرا آزار  كسي سرقت ضمن در – 5
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 باشد: يم ليبند موارد ذ ناي در مذكور سالح از منظور – تبصره

 

 تفنگ و نارنجك. ليانواع اسلحه گرم از قب -1

 كارد، چاقو و پنجه بوكس. ر،يقمه، شمش ليانواع اسلحه سرد از قب -2

مشابه آنها و  اي رانيا ياسالم يمسلح جمهور يروهايمتداول در ن يسنگر يمشتمل بر كاردها يانواع اسلحه سرد جنگ -3

 تفنگ. يقابل نصب بر رو يها زهيسرن

 واناتيشکار ح ژهيو يكردن جانداران و تفنگها هوشيمخصوص ب يتفنگها ،يساچمه زن يشامل تفنگها يانواع اسلحه شکار -4

 .يآبز

 

( ضربه 74سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شالق تا ) اي و باشد آزار به مقرون سرقت گاه هر – 652 ماده

 .گردديماده محکوم م نيواقع شده باشد عالوه بر مجازات جرح به حداكثر مجازات مذكور در ا زين يجرحو اگر شوديمحکوم م

 

كه عنوان محارب بر او صادق نباشد به  يشود در صورت ياز انحاء مرتکب راهزن نحوي به شوارع و راهها در كس هر – 653 ماده

 .شودي( ضربه محکوم م74حبس و شالق تا )سه تا پانزده سال

 

نفر از آنان حامل سالح ظاهر  كيباشند و الاقل  شتريب ايدو نفر  نسارقي و باشد شده واقع شب در سرقت گاه هر – 654 ماده

مرتکبان حبس از پنج تا پانزده سال و  ايمرتکب  يكه بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نکند جزا يصورتباشد در يمخف اي

 .باشدي( ضربه م74شالق تا )

 

 .باشدي( ضربه م74مذكور در مواد قبل تا پنج سال حبس و شالق تا ) هايسرقت به شروع مجازات – 655 ماده

 

باشد مرتکب به حبس از شش ماه تا  ريز طياز شرا يکيحد نباشد و مقرون به  طيكه سرقت جامع شرا صورتي در – 656 ماده

 :شوديضربه شالق محکوم م(74سه سال و تا )

 

 ريمسجد و حمام و غ لياز قب يعموم يهادر محل ايدر توابع آن  اي يسکن يبرا ايمه اي يكه محل سکن جايي در سرقت – 1

 د.واقع شده باش نهايا

 نرده محرز بوده و سارق حرز را شکسته باشد. اي نيپرچ ايبوته  ايواقع شده باشد كه به واسطه درخت و  جايي در سرقت – 2

 كه سرقت در شب واقع شده باشد. صورتي در – 3

 باشند. شتريب ايدو نفر  نسارقي – 4
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كه به اتفاق  يگريمنزل د ايرا در منزل مخدوم خود  يگريمال د اي دهدزدي را خود مخدوم مال و بوده مستخدم سارق – 5

خانه، دكان، كارگاه، كارخانه  ليبوده از قب يكه معموالً محل كار و يدر محل ايكارگر بوده و  اي شاگردايمخدوم به آن جا رفته 

 و انبار سرقت نموده باشد.

در دسترس  يشغل اموال يكه به اقتضا يكسان كلي بطور و كاروان و كاروانسرا و مسافرخانه و هتل كنندگاناداره گاه هر – 6

 از آن را مورد دستبرد قرار دهند. يقسمتايآنان است تمام 

 

تا پنج سال و  كيو امثال آن شود به حبس از  يبربجي – يزنفيك قياز طر يگردي مال ربودن مرتکب كس هر – 657 ماده

 محکوم خواهد شد.( ضربه شالق 74تا )

 

و حائز  رديصورت پذ يدر محل تصادف رانندگ اي يسوزآتش اي يجنگ ايزده زلزله اي لسي مناطق در سرقت گاه هر – 658 ماده

 ( ضربه شالق محکوم خواهد شد.74تا پنج سال و تا ) كيمرتکب به مجازات حبس از حد نباشد طيشرا

 

 ايدولت  هيبا سرما ايدولت  نهيكه به هز يمورد استفاده عموم ساتتأسي به مربوط متعلقات و وسائل كس هر – 659 ماده

نصب  اي جاديا هيريمؤسسات خ اي يدولت ريغ يعموم يهانهادها و سازمان لهيبه وس اي يدولت ريبخش غ مشترك دولت و هيسرما

و چنانچه  شوديتا پنج سال محکوم م كيبه حبس از  ديرا سرقت نما رهيگاز و غ و قآب و بر يبرداربهره ساتيشده مانند تأس

 محکوم خواهد شد. مربوطه باشد به حداكثر مجازات مقرر يهامرتکب از كاركنان سازمان

 

از آب و برق و  رمجازيهركس بدون پرداخت حق انشعاب آب و فاضالب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غ -660 ماده

تا دوبرابر خسارت وارده محکوم  كياز  ينقد يوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزاعال ديتلفن و گاز و شبکه فاضالب نما

 خواهد شد.

 

 مذكور باشد به حداكثر مجازات محکوم خواهد شد. يشركتها نيمرتکب از مأمور چنانچه

 

روز  كيمذكور در مواد فوق نباشد مجازات مرتکب، حبس از سه ماه و  طيموارد كه سرقت مقرون به شرا رساي در – 661 ماده

 ضربه شالق خواهد بود.(74تا دو سال و تا )

 

ارتکاب سرقت بدست آمده است آن را  جهيمال در نت نکهيبه ا آورنانيبا وجود قرائن اطم اي اطالع و علم با كس هر – 662 ماده

( ضربه شالق 74مورد معامله قرار دهد به حبس از ششماه تا سه سال و تا ) اي ديول نماقب اي يمخف اي ليتحصاز انحاء  يبه نحو

 محکوم خواهد شد.

 



  

157 
 

 قانون مجازات اسالمی

 

 

 

 

 

 .گردديماده محکوم م نيمتهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداكثر مجازات در ا کهيصورت در

 

 دينما يتصرف ايشده است و بدون اجازه دخالت  فيتوق صالحيكه توسط مقامات ذ يو اموال اءاشي در عالماً كس هر – 663 ماده

 سال محکوم خواهد شد. كيمتصرف مالك آن باشد به حبس از سه ماه تا  ايكننده باشد ولو مداخله فيبا توق يكه مناف

 

ارتکاب  يبرا يالهيهر نوع وس اي ديآن نما رييتغ اي دياقدام به ساخت كل يارتکاب جرم براي عامداً عالماً كس هر – 664 ماده

 ( ضربه شالق محکوم خواهد شد.74سال و تا ) كيبه حبس از سه ماه تا كند  هيته ايجرم بسازد، 

 

سال محکوم  كيو عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا  ديرا بربا يگردي مال كس هر – 665 ماده

 محکوم خواهد شد. زيوارد شده باشد به مجازات آن ن هيعل يبه مجن ياكار صدمه نياجهيخواهد شد و اگر در نت

 

 .بود خواهد قانون در مقرر مجازات حداكثر مورد حسب سارق مجازات سرقت، جرم تکرار صورت در – 666 ماده

 

از  توانديبه اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نم يقطع تيكه سارق سه فقره محکوم صورتي در سرقت جرم تکرار در – تبصره

 .ديمجازات استفاده نما نييتعجهات مخففه در 

 

را به  ندهيربا ايشده سارق  نييفصل دادگاه عالوه بر مجازات تع نيموارد سرقت و ربودن اموال مذكور در ا هيدر كل – 667 ماده

 ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود. ايمال مسروقه  متيق ايبه رد مثل  نيفقدان عو در صورت  نيرد ع

 

 و اكراه دتهدي –و دوم  ستيب فصل

 

سند و  ايو  ديمهر نما ايامضاء و  ايسند  ايرا ملزم به دادن نوشته  يگريد ديبا اكراه و تهد اي قهر و جبر با كس هر – 668 ماده

( ضربه شالق محکوم 74به حبس از سه ماه تا دو سال و تا ) رديبگ يرا از و باشديسپرده به او م ايكه متعلق به او يانوشته

 خواهد شد.

 

نسبت به  يبه افشاء سر ايو  يمال اي يشرف اي ينفس يضررها ايبه قتل  ديرا به هر نحو تهد يگريد يگاه كس هر – 669 ماده

ننموده  ايرا نموده  يترك فعل ايانجام امر  يتقاضا ايمال  ايوجه  يواسطه تقاضا نيبه ا نکهياز ا اعمد،يبستگان او نما ايخود 

 ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.زندان از دو اي( ضربه 74باشد به مجازات شالق تا )

 

  



  

158 
 

 قانون مجازات اسالمی

 

 

 

 

 

 ورشکستگي –و سوم  ستيب فصل

 

تا پنج سال محکوم خواهند  كيبه مجازات حبس از  شونديبه تقلب محکوم م يكه به عنوان ورشکستگ كساني – 670 ماده

 شد.

 

 از شش ماه تا دو سال حبس است. رتقصي به ورشکسته مجازات – 671 ماده

 

 قيالواسطه از طرمع اي ماًيطلبکاران و تاجر ورشکسته مستق نيب يبه ورشکستگ يدگيدر امر رس هيتصف رمدي گاه هر – 672 ماده

محکوم  الير ونيليم جدهياز سه تا ه ينقد يبه جزا اياه تا سه سال حبس و به شش م دينما يتبان گريد قيطربه ايعقد قرارداد 

 .گردديم

 

 در امانت انتخي –و چهارم  ستيب فصل

 

 دياستفاده نماآورده سوءبه دست قيبه هر طر ايكه به او سپرده شده است  ييامضا ديسف ايمهر  دسفي از كس هر – 673 ماده

 محکوم خواهد شد. تا سه سال حبس كيبه 

 

امانت  ايآن به عنوان اجاره  ريسفته و چك و قبض و نظا لياز قب ييهانوشته ايمنقول  ريغ اي منقول اموال گاه هر – 674 ماده

به  ايمذكور مسترد شود  اءيبوده است كه اش نيداده شده و بنا بر ا ياجرت به كس يابيكار با اجرت هرايوكالت  يبرا ايرهن  اي

 ايتلف  ايتصاحب  ايآنها استعمال  نيمتصرف اي نيبوده آنها را به ضرر مالکنزد او اءيكه آن اش يبرسد و شخص ينيمصرف مع

 به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. ديمفقود نما

 

 واناتيو اتالف اموال و ح بتخري و احراق –و پنجم  ستيب فصل

 

 يسکن يمعد برا اي يهر محل مسکون يانبار و بطور كل ايكارخانه  اي مايهواپ اي يكشت ايبنا  اي عمارت عمداً كس هر – 675 ماده

را آتش بزند به حبس از دو تا پنج  يگريمتعلق به د يباغها ايمزارع  اياشجار  اي يهر نوع محصول زراع اي خرمن ايجنگل  اي

 .شوديسال محکوم م

 

 باشد مجازات محارب را خواهد داشت. يكه به قصد مقابله با حکومت اسالم يفصل در صورت ناي در فوق اعمال – 1 تبصره

 .باشدمي حبس سال دو تا ماه شش فوق جرائم به شروع مجازات – 2 تبصره
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 را آتش بزند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. يگريمنقول متعلق به د اءياش رساي كس هر – 676 ماده

 

و  ديبعضاً تلف نما ايبه هر نحو كالً  اي دينما بيرا تخر يگريمنقول متعلق به د ريغ ايمنقول و  اءاشي عمداً كس هر – 677 ماده

 حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.از كار اندازد به اي

 

مواد منفجره واقع شده باشد مجازات مرتکب دو تا پنج  لهي( به وس677( و )676مذكور در مواد ) مجراي گاه هر – 678 ماده

 سال حبس است.

 

كه شکار آنها توسط دولت  يواناتيح اي يگريحالل گوشت متعلق به د وانيرت حضرو بدون و عمد به كس هر – 679 ماده

 كياز  ينقد يجزا ايروز تا شش ماه  كيناقص كند به حبس از نود و  ايتلف  ايمسموم  ايرا بکشد ممنوع اعالم شده است 

 شد. خواهدحکومم الير ونيليتا سه م اليو پانصد هزار ر ونيليم

 

 ديحفاظت شده نما يو جانوران وحش واناتيح ديص اياقدام به شکار  قانوني مجوز بدون و مقررات خالف بر كس هر – 680 ماده

 محکوم خواهد شد. الير ونيليتا هجده م الير ونيليم ميو ن كياز  ينقد يجزا ايماه تا سه سال و به حبس از سه

 

تلف كند به حبس از دو تا ده  يگريبه هر نحو د ايرا بسوزاند  ياسناد دولت رساي و هاقباله و دفاتر عالماً كس هر – 681 ماده

 سال محکوم خواهد شد.

 

است بسوزاند  ريرا كه اتالف آنها موجب ضرر غ يدولت ريغ يتجارت ريو غ ياوراق تجارت اي اسناد نوع هر عالماً كس هر – 682 ماده

 كشف كند به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. گريد به هر نحو اي

 

از سه نفر به نحو قهر  شيب يمحصوالت كه از طرف جماعت اي امتعه و اجناس و اموال اتالف و غارت و نهب نوع هر – 683 ماده

 چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد. و غلبه واقع شود

 

را  يگريمحصول د ايرا خراب كند  ينخلستان كس اي وهيباغ م ايتاكستان  ايرا بچراند  يگردي محصول كس هر – 684 ماده

 عييباعث تض ايخشك كند  گريد ليبا اقدامات و وسا ايكه متعلق به آن است  يقطع آب ايواسطه سرقت به اي ديقطع و درو نما

 .شودي( ضربه محکوم م74حبس از شش ماه تا سه سال و شالق تا )به اندازديبرا از استفاده  يگريد ابيآس ايآن بشود 
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به سه تا ششماه  ديقطع نما ايببرد  نياز ب يبدون مجوز قانون لهيهر وس اي بترتي هر به را خرما نخل اصله كس هر – 685 ماده

 هر دو مجازات محکوم خواهد شد. اي ينقد يجزا الير ونيليو پانصد هزار تا سه م ونيليمكياز  ايحبس 

 

موجبات  ايسبز را عالماً عامداً و بر خالف قانون مذكور قطع  يقانون گسترش فضا كي ماده موضوع درختان كس هر – 686 ماده

 يجزا اياز شش ماه تا سه سال و  يريفراهم آورد عالوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزرفتن آنها را نياز ب

 محکوم خواهد شد. الير ونيليم جدهيتا ه ونيلياز سه م ينقد

 

آب و فاضالب، برق، نفت، گاز، پست و  يهاشبکه لياز قب يمورد استفاده عموم ساتيو تأس لوساي در كس هر – 687 ماده

و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و كانال و انشعاب  ونيزيو تلو ويمخابرات( و راد) ويفركانس و ماكروو تلگراف و تلفن و مراكز

و  عيو توز ديتول ي( و دستگاههاينور اي ينيزم اي ييهوا يكابلهات )و مخابرا روينانتقال خطوطبرق و  يروگاههايو ن يكشلوله

استفاده  يبرا يتوسط بخش خصوص اي يدولت ريبخش غمشترك دولت و هيبا سرما ايدولت  هيسرما اي نهيانتقال آنها كه به هز

 ساتيتأس نيتأم ايجان اشخاص كه به منظور حفظ يعالئم ريو سا يو رانندگ ييدر عالئم راهنما نيشده و همچن جاديا يعموم

بدون  شودگريد يهر نوع خرابکار اياز كار انداختن  اي قيحر جاديا اي بيها نصب شده است، مرتکب تخرشوارع و جاده ايفوق 

 باشد به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد. يعموم تيآنکه منظور او اخالل در نظم و امن

 

باشد مجازات  يجامعه و مقابله با حکومت اسالم تيكه اعمال مذكور به منظور اخالل در نظم و امن صوتي در – 1 تبصره 

 محارب را خواهد داشت.

 تا سه سال حبس است. كي فوق جرائم به شروع مجازات – 2 تبصره

 

 يدنيآب آشام عيتوز اي يدنيامآلوده كردن آب آش ليشناخته شود از قب يبهداشت عموم هيعل ديكه تهد اقدامي هر – 688 ماده

و كشتار  ابانهايها، زباله در خكننده در رودخانهمواد مسموم ختنير د،يو مواد زا يو دام يفضوالت انسان يبهداشتريآلوده، دفع غ

و  باشديممنوع م يمصارف كشاورز يفاضالب برا يهاخانههيپس آب تصف ايفاضالب خام ر مجازيمجاز دام، استفاده غ ريغ

 سال محکوم خواهند شد. كينباشند به حبس تا  يدتريشدخاص مشمول مجاز نيچنانچه طبق قوان نيمرتکب

 

 رمجازيغ زيو ن شوديشناخته م ستيز طيمح يو آلودگ يبهداشت عموم هيعل ديكه اقدام مزبور تهد نيا صتشخي – 1 تبصره 

 ،ياعالم جرم مذكور حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک نيو همچن يفضوالت دامبودن كشتار دام و دفع

 خواهد بود. يدامپزشکو سازمان  ستيز طيسازمان حفاظت مح
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 يزانيبه م نيزم ايخاك  ايهوا  ايبه آب  يمواد خارج ختنيآم ايعبارتست از پخش  ستيز طيمح آلودگي از منظور – 2 تبصره

مضر  هيابن ايآثار  اي اهانيگ ايموجودات زنده  ريسا ايكه به حال انسان  يآن را بطور كيولوژيب اي ييايميش،يکيزيف تيفيكه ك

 دهد. رييباشد تغ

 

نقص عضو  ايبه قتل  ياقدامات انجام شده منته ريو سا بيفصل هر گاه حرق و تخر ناي در مذكور موارد تمام در – 689 ماده

 هيو در هر حال به تأد هيمذكور حسب مورد به قصاص و پرداخت د يشود مرتکب عالوه بر مجازاتها يانسانجراحت و صدمه به اي

 محکوم خواهد شد. زيخسارات وارده ن

 

 ريو امالك غ منازل حرمت هتك در –و ششم  ستيب فصل 

 

 ،ينهركش ،يبندمرز، كرت يحد فاصل، امحا رييتغ ،يواركشيد ،يكنيپ لياز قب يسازصحنه لهوسي به كس هر – 690 ماده 

جنگلها و  ،يزراع شيدر آ اياعم از كشت شده  يمزروع يآثار تصرف در اراض هيزارعت و امثال آن به تهحفر چاه، غرس اشجار و

 يو دامدار يكشاورز ساتيتأس ،يمل يو پاركها يعيسارها، انهار طبآب، چشمه منابعتانها،شده، كوهستانها، باغها، قلمس يمراتع مل

 ايوابسته به دولت  يشركتها ايو امالك متعلق به دولت  ياراضريو سا ريموات و با يو كشت و صنعت و اراض يو دامپرور

 افتهيالمنفعه اختصاص مصارف عام يكه برا هيباق الثو امالك و موقوفات و محبوسات و اث ياراض نياوقاف و همچن اي هايشهردار

بدون اجازه سازمان  اي ديمبادرت نما ،يگريد ايكردن خود  يمعرف حقيذ ايبه منظور تصرف  يحقوق اي يقياشخاص حق اي

 رددگ يعيو منابع طب ستيز طيمح بيكه موجب تخر دينما ياتيمبادرت به عمل گريد صالحيمراجع ذ اي ستيز طيحفاظت مح

 كيماه تا  كيبه مجازات  ديممانعت از حق در موارد مذكور نما ايمزاحمت  جاديا اي يبه هر گونه تجاوز و تصرف عدوان اقداماي

 .شوديمسال حبس محکوم

 

 .دياعاده وضع به حال سابق نما ايممانعت از حق  ايرفع مزاحمت  اي يموظف است حسب مورد رفع تصرف عدوان دادگاه

 

صورتمجلس دستور متوقف ماندن  ميبا تنظ ييو مقام قضا ديآيالذكر خارج از نوبت به عمل مبه جرائم فوق يدگرسي – 1 تبصره

 خواهد داد. يتا صدور حکم قطعمتجاوز را اتيعمل

 

بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر  يباشد و قرائن قو شتريب ايكه تعداد متهمان سه نفر  صورتي در – 2 تبصره

 .دياشجار و رفع آثار تجاوز را بنما و قلع بنا و ديخلع  يتقاضا توانديميخواهد شد، مدع
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 يدر ابتدا اينباشد  اياست اعم از آنکه محصور باشد  يگريشود كه در تصرف د ملکي داخل غلبه و قهر به كس هر – 691 ماده

تا شش ماه  كيبعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد عالوه بر رفع تجاوز حسب مورد به  ينبوده ولورود به قهر و غلبه

تا سه سال  كياز آنها حامل سالح باشد به حبس از  يکيبوده و الاقل  شتريب ايدو نفر  نيتکب. هر گانه مرشوديحبس محکوم م

 محکوم خواهند شد.

سال محکوم  كيرا به قهر و غلبه تصرف كند عالوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا  يگريملك د كسي گاه هر – 692 ماده

 خواهد شد.

 

رفع ممانعت  ايمحکوم به رفع مزاحمت  اي يمنقول رياز مال غ ديمحکوم به خلع  يبه موجب حکم قطع كسي اگر – 693 ماده

عالوه بر رفع تجاوز به  ديممانعت از حق نما ايمزاحت  ايتصرف  حکم مجدداً مورد حکم را عدواناً ياز اجرااز حق شده باشد، بعد

 شد. واهدخحبس از شش ماه تا دو سال محکوم

 

وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم  ديتهد ايبه عنف  يگريمسکن د اي منزل در كس هر – 694 ماده

تا شش سال  كياز آنها حامل سالح باشد به حبس از  يکيبوده و الاقل  شتريب ايدو نفر  نيكه مرتکب يخواهد شد و در صورت

 .شونديمحکوم م

 

 .شودمي محکوم مجازات حداكثر به مرتکب باشد شده واقع شب در( 693) و( 692) مواد در مذكور جرائم چنانچه – 695 ماده

 

 هيپرداخت د اي متيق يادا ايمثل مال  اي نيبه رد ع يفريك تيعالوه بر محکوم هيكه محکوم عل يموارد هكلي در – 696 ماده

له دادگاه با فروش اموال محکوم يدر صورت تقاضا ديحکم امتناع نما يجرم محکوم شده باشد و از اجرااز يناش انيو ضرر و ز

 را بازداشت خواهد نمود. هيله، محکوم علحقوق محکوم فاءيتا است اي اجراراحکم  نيد اتيبجز مستثن هيمحکوم عل

 

بازداشت ادامه خواهد  طيپرداخت به صورت تقس اياعسار شود تا صدور حکم اعسار و  يمدع هعليمحکوم چنانچه – تبصره 

 داشت.

 

 و هتك حرمت نتوهي و افتراء در –و هفتم  ستيب فصل

 

 گريد لهيبه هر وس اينطق در مجامع  ايدرج در روزنامه و جرائد  لهيبه وس اي يخط اي ياوراق چاپ لهوسي به كس هر – 697 ماده

و نتواند صحت آن  شوديكه مطابق قانون آن امر جرم محسوب م ديها را منتشر نماآن اينسبت دهد  حاًيصررا يامر يبه كس

از آنها  يکي ايشالق و  ( ضربه74سال حبس و تا ) كيماه تا  كيموجب حد است به كه يجز در موارد دياسناد را ثابت نما

 حسب مورد محکوم خواهد شد.
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مرتکب به مجازات  ديكه نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نما مواردي در – تبصره

 شد.مذكور محکوم خواهد

 

 ايمراسالت  اي هييشکوا اينامه  لهيبه وس يمقامات رسم اي ياذهان عموم شيتشو اي رغي به اضرار قصد به كس هر – 698 ماده

 يبا همان مقاصد اعمال اي ديرا اظهار نما يبيبدون امضاء اكاذ ايبا امضاء  يخط اي يهر گونه اوراق چاپ عيتوزايگزارش  اي ضيعرا

نسبت دهد اعم از  حاًيتلو اي حاًيتصر يمقامات رسم اي يحقوق اي يقيقول به شخص حقبه عنوان نقل ايرأساً  قتيرا برخالف حق

 ديدر صورت امکان، با تيثينه عالوه بر اعاده ح ايوارد شود  ريغبه يمعنو اي ياز انحاء ضرر ماد يمزبور به نحو قياز طر نکهيا

 محکوم شود. ه( ضرب74شالق تا ) ايبه حبس از دو ماه تا دو سال و 

 

 كيشدن آن در تصرف  افتيرا كه  يياياش ايآالت و ادوات جرم  يگرياً به قصد متهم نمودن دعامد عالماً كس هر – 699 ماده

 ايكه متعلق به او است بگذارد  يياياش اي بيج ايمحل كسب  ايبدون اطالع آن شخص در منزل  گردديم نفر موجب اتهام او

و  بيگردد، پس از صدور قرار منع تعق بيعمل شخص مزبور تعق نيدر اثر ا ودينما دادمتعلق به او قلم يبه نحو ايكند  يمخف

 .شودي( ضربه شالق محکوم م74تا ) ايو آن شخص، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال ياعالم برائت قطع اي

 

 كيبه حبس از  ديرا منتشر نما هيهجو ايرا هجو كند و  يكس يشفاه اي يبه صورت كتب اينثر  اي نظم با كس هر – 700 ماده

 .شوديمکوم تا شش ماه مح

 

 يو ولگرد يو قمارباز الکلي مشروبات استعمال به تجاهر –و هشتم  ستيب فصل

 

 يعالوه بر اجرا د،ياستعمال نما يمشروبات الکل عمومي مجامع و معابر و اماكن در علن نحو به و متجاهراً كس هر – 701 ماده

 .شوديمحکوم م يريخمر به دو تا شش ماه حبس تعزشرب يحد شرع

 

در  ايكند  ينگهدار ايحمل  ايدر معرض فروش قراردهد  ايبفروشد  ايبخرد  ايرا بسازد  يهركس مشروبات الکل -702 ماده

 زانيبه م ينقد يپرداخت جزا زي(ضربه شالق و ن74سال حبس و تا هفتاد و چهار) كيقراردهد به شش ماه تا  يگريد ارياخت

 شود. يم محکوم ادشدهي ي( كاالي)تجاريپنج برابر ارزش عرف

 

آن به شش ماه تا  زانيگردد و واردكننده صرف نظر از م يبه كشور قاچاق محسوب م يوارد نمودن مشروبات الکل -703 ماده

 ي( كاالي)تجاريده برابر ارزش عرف زانيبه م ينقد يپرداخت جزا زي( ضربه شالق و ن74پنج سال حبس و تا هفتادوچهار)

 است. يمحاكم عموم تيصالحجرم در  نيبه ا يدگيشود. رس يمحکوم م ادشدهي
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 يكه برا يليباشد، وسا تريل ستياز ب شيب زانيمکشوفه به م ي(، هرگاه مشروبات الکل703( و )702درخصوص مواد ) -1 تبصره

رتکب به صورت م نيا ريچنانچه با اطالع مالك باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد در غ رديگ يحمل آن مورد استفاده قرار م

ارتکاب جرائم موضوع مواد  ليتسه ايكه جهت ساخت  يخواهد شد. آالت و ادوات وممحک زين هينقل لهيوس متيپرداخت معادل ق

 و وجوه حاصله از معامالت مربوط به نفع دولت ضبط خواهد شد. رديگ يمذكور مورد استفاده قرار م

 

انقالب  ينهادها اي هايمؤسسات وابسته به دولت، شوراها، شهردار ايو شركتها  يدولت يشركتها ايهرگاه كاركنان دولت  -2 تبصره

در جرائم موضوع  يمسلح و مأموران به خدمات عموم يروهاياعضاء ن نيسه گانه و همچن يقوا يو به طور كل ياسالم

سال تا پنج  كيفصال موقت از مقرر، به ان يعالوه بر تحمل مجازاتها ندينما تمشارك اي( مباشرت، معاونت 703(و)702مواد)

 محکوم خواهند شد. يسال از خدمات دولت

 

 .دي( صادر نما703( و )702اجراء مجازات مقرر در مواد ) قيحکم به تعل يطيشرا چيتواند تحت ه يدادگاه نم -3 تبصره

 

( 74مردم را به آنجا دعوت كند به سه ماه تا دو سال حبس و ) ايكرده باشد  ريشرب خمر دا يرا برا محلي كس هر – 704 ماده

 يهر دو آنها محکوم خواهد شد و در صورت اي ينقد يجزا الير ونيليو پانصد هزار تا دوازده م ونيليم كياز  ايضربه شالق و 

 محکوم خواهد شد. مجازاتحداكثركه هر دو مورد را مرتکب شود به 

 

 شوندي( ضربه شالق محکوم م74تا ) ايتا شش ماه حبس و  كيآن به  نيممنوع و مرتکب يالهيهر وسبا  بازي قمار – 705 ماده

 .گردنديبه هر دو مجازات محکوم م يبه قماربازو در صورت تجاهر

 

تا پانصد  ايتا سه ماه حبس  كيكند به  ينگهدار ايحمل  ايرا بخرد  يمخصوص به قمارباز لوساي و آالت كس هر – 706 ماده

 .شوديمحکوم م ينقد يجزا اليپانصد هزار رو ونيليم كيهزار تا 

 

از خارج وارد كند  ايدر معرض فروش قرار دهد  ايبفروشد  ايرا بسازد  يمخصوص به قمارباز لوساي و آالت كس هر – 707 ماده

محکوم  ينقد يجزا الير ونيليو پانصد هزار تا شش م ونيليم كيسال حبس و  كيقرار دهد به سه ماه تا  يگريد اريدر اخت اي

 .شوديم

 

از سه  ايبه شش ماه تا دو سال حبس و  ديقمار به آنجا دعوت نما يمردم را برا ايكند  رداي قمارخانه كس هر – 708 ماده

 .شوديمحکوم م ينقد يجزا الير ونيليتا دوازده م ونيليم
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 .شوديضبط م مهيبه عنوان جر اي معدوم مورد حسب قمار به متعلق نقود و اسباب تمام – 709 ماده

 

( قبول خدمت 705( و )701موضوع مواد ) يصرف مشروبات الکل ياماكن معد برا ايكه در قمارخانه  اشخاصي – 710 ماده

و مجازات مباشر در جرم را دارند  شونديمعاون محسوب م ندياماكن كمك نما ليقب نيا ركنندهيبه دااز انحاء يبه نحو ايكنند 

 دهد. فيعمل معاون مجازات را تخف ريتأثزانيو م والنظر به اوضاع و اح توانديدادگاه م يول

 

( و 705( و )704از وجود اماكن مذكور در مواد ) تداريصالح نيمأمور ريو سا يدادگستر نياز ضابط يکي گاه هر – 711 ماده

 نديبر خالف واقع گزارش نما اياطالع ندهند  صالحي( مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذ710مذكور در ماده )اشخاص اي( 708)

( ضربه شالق محکوم 74تا ) اينداشته باشند به كه سه تا شش ماه حبس  يدتريشد مجازاتگريد يكه به موجب قانون يدر صورت

 .شونديم

 

به حبس از  دينما يولگرد اي ديراه امرا معاش نما نيخود قرار داده باشد و از ا شهيرا پ يكالش اي ير كس تکده – 712 ماده

كه  ياموال هيمرتکب عمل فوق شود عالوه بر مجازات مذكور كل يخواهد شد و چنانچه با وجود توان مال تا سه ماه محکوم كي

 مصادره خواهد شد. استآورده بدست يو كالش يتکد قياز طر

 

امر بگمارد به سه ماه تا دو سال  نيرا به ا يافراد ايقرار دهد  يتکد لهيرا وس يديرش ريغ اي رصغي طفل كس هر – 713 ماده

 آورده است محکوم خواهد شد.به دست قيكه از طر ياموال هيحبس و استرداد كل

 

 ياز تخلفات رانندگ يناش مجراي در –و نهم  ستيب فصل

 

 اي ينيزم هياعم از وسائط نقلعدم مهارت راننده ) اي ينظامات دولت تيعدم رعا اي يمباالتيب اي ياطياحتبي گاه هر – 714 ماده

به پرداخت  زيشود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و ن يعمد ريبه قتل غ يمنته يموتور لهيوس يمتصداي( ييهوا اي يآب

 .شوديمحکوم مدم يايولا هيدر صورت مطالبه از ناح هيد

 

 نياز ب ايقابل عالج باشد و  ريكه غ يدماغ اي ي( موجب مرض جسم714از جهات مذكور در ماده ) يکي گاه هر – 715 ماده

شکل  رييتغ اي دهديانسان را انجام م يزندگ يضرور فياز وظا يکياز اعضاء بدن كه  يكار افتادن عضواز اياز حواس  يکيرفتن 

در صورت مطالبه از  هيسال و به پرداخت د كيمرتکب به حبس از دو ماه تا  شودنيسقط جن ايصورت شخص  ايعضو  يدائم

 .شوديمصدوم محکوم م هيناح
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از منافع  يکيضعف دائم  ايشود كه باعث نقصان  ي( موجب صدمه بدن714از جهات مذكور در ماده ) يکي گاه هر – 716 ماده

باعث وضع  اي افتدياز عضو مصدوم گردد، بدون آن كه عضو از كار ب يرفتن قسمت نيباعث از ب ايشود و  بدن ياز اعضا يکي اي

مصدوم  هيدر صورت مطالبه از ناح هياز دو ماه تا شش ماه و پرداخت د حبسبهشود مرتکب  يعيحمل زن قبل از موعد طب

 محکوم خواهد شد.

 

تا پنج ماه و پرداخت  كيشود مرتکب به حبس از  ين( موجب صدمه بد714از جهات مذكور در ماده ) يکي گاه هر – 717 ماده

 .شوديمصدوم محکوم م هيمطالبه از ناحدر صورت هيد

 

 ادتريز ايپروانه نداشته  ايدر موقع وقوع جرم مست بوده  يموتور ليوسا يمتصد اي راننده گاه هر فوق مواد مورد در – 718 ماده

مؤثر در تصادف به كار انداخته  يکيمکان بيرا با وجود نقص و ع يآن كه دستگاه موتور اياست  كردهيحركت ماز سرعت مقرر

كه عبور از آن  ييهااز محل ايو  ديعالمت مخصوص گذارده شده است، مراعات الزم ننمارو ادهيپعبور  يكه برا ييهادر محل اي

 توانديمجازات مذكور در مواد فوق محکوم خواهد شد. دادگاه ماز دو سوم حداكثر شينموده به ب ياست رانندگ دهيممنوع گرد

 .ديمحروم نما يموتور ليوسايتصد اي يتا پنج سال از حق رانندگ كيمدت  يعالوه بر مجازات فوق مرتکب را برا

 

 ياز درآمدها يقانون وصول برخ (2( ماده )1قانون از شمول بند ) ناي( 718) و( 714) مواد موضوع مجازات اعمال – تبصره

 .باشديم يمستثن ياسالم يمجلس شورا 1373/12/28مصوب  نيموارد معدولت و مصرف آن در

 

استمداد  ايو  يداشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراكز درمان يبه كمك فور اجاحتي مصدوم گاه هر – 719 ماده

محل حادثه را ترك و مصدوم را رها كند حسب مورد  بيبه منظور فرار از تعق ايكند و  يكار خوددار نيااز يانتظام نياز مأمور

 نيدر مورد ا تواندي( محکوم خواهد شد. دادگاه نم716( و )715( و )714مواد )مذكور در زاتاز دو سوم حداكثر مجا شيبه ب

 .ديمخففه نما تيفيماده اعمال ك

 

را از صحنه حادثه حركت دهد كه  هينقل لهيماده وس نيمذكور در ا فيانجام تکال يبرا توانديم صورتي در راننده – 1 تبصره

 ممکن نباشد گريد قيمصدوم توسل به طربه دنيكمك رسان يبرا

 

طه را از مربو نيمأمور ايمعالجه و استراحت برساند و  يبرا نقاطي به را مصدوم راننده گاه هر مذكور موارد تمام در – 2 تبصره

 ۀرا دربار فيآالم مصدوم را فراهم كند دادگاه مقررات تخف فيموجبات معالجه و استراحت و تخف يهر نحوبه ايواقعه آگاه كند و 

 خواهد نمود. تياو رعا
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 لهيپالك وس ايدهد و  رييتغ يكشاورز اي يآب ،ينيزم يموتور هينقل لوساي پالك مشخصات و ارقام در كس هر – 720 ماده

پالك  ضيتعو ايو  رييرا با علم به تغ يليوسا نيچن ايبکار برد  يآن پالك تقلب يبرا اي ديآن الصاق نمارا به يگريد يموتور هينقل

 ايو  يموتور هينقل لهيپالك وس ايموتور  ،ياز انحاء در شماره شاس ينحوهر كس به نيهمچن ومورد استفاده قرار دهد  يتقلب

دهد و  رييتغ يو رانندگ يمجوز از راهنما ليتحصنصب شده بدون ايكه از طرف كارخانه سازنده حك  يموتور و شاس يپالكها

 سال محکوم خواهد شد. كيكارخانه خارج كند به حبس از شش ماه تا  يآن را از صورت اصل

 

به  هينقل لهيمحل توقف وس نييرا اوراق كند مکلف است مراتب را با تع يموتور هينقل لهوسي بخواهد كس هر – 721 ماده

را  هينقل لهيهفته اجازه اوراق كردن وس كيظرف مدت  ديمحل با يو رانندگ يياطالع دهد، راهنمامحل  يو رانندگ ييراهنما

 د،يابالغ نما يبه متقاض ليا ذكر دلخود را ظرف همان مدت ب يقطع ميتصمندارد فقتبا اوراق كردن موا يليبدهد و اگر به دال

مدت مجاز است. تخلف  يپس از انقضا هينقل لهيوسدر آن مدت نکرد اوراق كردن ياقدام چگونهيه يو رانندگ ييهر گاه راهنما

 بود. هدسال حبس خوا كياز دو ماه تا  تيكننده موجب محکوماوراق يماده برا نياز ا

 

و تصرف او بوده است اعم  اريدر اخت لهيكه وس يمفقود شود، شخص ايپالك آن سرقت  اي يموتور لهيچنانچه وس – 722 ماده

متخلف  د،ياعالم نما يانتظام يرويمركز ن نيکتريپس از اطالع مکلف است بالفاصله مراتب را به نزد نبودهاياز آن كه مالك بوده 

 محکوم خواهد شد. الير ونيليم كيهزار تا نصداز پا ينقد يماده به جزا نياز ا

 

مخصوص  نامهيكه مستلزم داشتن گواه يموتور ليوسا يتصد ايو  ياقدام به رانندگ يرسم نامهگواهي بدون كس هر – 723 ماده

وسائل مزبور  يممنوع باشد به رانندگ يموتور هينقل ليوسا يهر كس به موجب حکم دادگاه از رانندگ نيهمچنو دياست، بنما

هر دو مجازات و در صورت ارتکاب  ايو  الير ونيليم كيتا  ينقد يجزا ايتا دو ماه  يريتعزبار اول به حبس يمبادرت ورزد برا

 مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.

 

كمتر از  يدهد كه دستگاه سرعت يرييعمداً تغ هينقل لهيكه در دستگاه ثبت سرعت وس ياهينقل لهوسي راننده هر – 724 ماده

بار  يكند برا يرانندگ هينقل لهيدر دستگاه مزبور داده شده با آن وس يرييتغ نيچن نکهيبا علم به ا ايو نشان دهد يسرعت واقع

هر دو مجازات و در صورت تکرار به دو تا  ايو  اليپنجاه هزار تا پانصد هزار راز ينقد يجزا ايو  اهاول به حبس از ده روز تا دو م

 شش ماه حبس محکوم خواهد شد.

 

كه واجد  يهستند اگر به كس يرانندگ نامهيمهارت و دادن گواه صيتشخ يدولت كه متصد نياز مأمور كي هر – 725 ماده

محکوم  يسال و به پنج سال انفصال از خدمات دولت كياز شش ماه تا  يريپروانه بدهند به حبس تعزنبوده يرانندگ طيشرا

 .گردديابطال م زيخواهند شد و پروانه صادره ن


