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  ٣٠/٢/١٣٩٢                                                                      ٨٩٥٨/٢١٦رهشما
  نژاد جناب آقاي دكتر محمود احمدي

  رياست محترم جمهوري اسالمي ايران
راي اصل يكصد  در اج٢٠/٩/١٣٨٦ مورخ ١٥٢٤٣٣/٣٨٦٤٨عطف به نامه شماره 

 مصوب قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران قانون مجازات اسالمي) ١٢٣(سوم  و  و بيست
 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسالمي مطابق ١/٢/١٣٩٢جلسه مورخ 

قانون اساسي كه با عنوان اليحه يك فوريتي مجازات اسالمي ) ٨٥(اصل هشتاد و پنجم 
به مجلس شوراي اسالمي تقديم گرديده بود، پس از ) كليات، حدود، قصاص و ديات(

موافقت مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت پنج سال در جلسه علني روز چهارشنبه 
  .گردد  و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابالغ مي٢٥/٩/١٣٨٨مورخ 

  علي الريجانيرئيس مجلس شوراي اسالمي ـ 
  

  ٤/٣/١٣٩٢                                                                             ٣٦٠٩٤رهشما
   دادگستريوزارت
 مورخ كه از سوي مجلس شوراي اسالمي در جلسه علني» قانون مجازات اسالمي«

 مورخ  با اجراي آزمايشي آن به مدت پنج سال موافقت گرديد و در جلسه٢٥/٩/١٣٨٨
ود و دو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي هزار و سيصد و ناول ارديبهشت يك

قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران تصويب ) ٨٥(اسالمي طبق اصل هشتاد و پنجم 
 ٨٩٥٨/٢١٦نگهبان رسيده و طي نامه شماره  به تأييد شوراي١١/٢/١٣٩٢و در تاريخ 

 مجلس شوراي اسالمي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجرا ٣٠/٢/١٣٩٢ مورخ
  .گردد غ ميابال

  نژاد رئيس جمهور ـ محمود احمدي

  مجازات اسالمیقانون
  کتاب اول ـ کلیات
  بخش اول ـ مواد عمومی

  فصل اول ـ تعاریف
هاي حدود، قصاص،   مجازات وميمشتمل بر جرا قانون مجازات اسالمي ـ1ماده

واعد ديات و تعزيرات، اقدامات تأميني و تربيتي، شرايط و موانع مسؤوليت كيفري و ق
   . استحاكم بر آنها
هر رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل كه در قانون براي آن مجازات تعيين  ـ2ماده

   .شود  است جرم محسوب مي شده
  ی در مکانی قوانین جزايفصل دوم ـ قلمرو اجرا

ي ايران درباره كليه اشخاصي كه در قلمرو حاكميت زميني، يقوانين جزا ـ3ماده
 كه شود مگر آن ايران مرتكب جرم شوند اعمال مي  وري اسالميو هوايي جمه دريايي

   .شده باشد  موجب قانون ترتيب ديگري مقرربه
 هر گاه قسمتي از جرم يا نتيجه آن در قلمرو حاکميت ايران واقع شود ـ4ماده

  .ايران استجمهوري اسالمي در حکم جرم واقع شده در 
  خارج از قلمرو حاكميت ايران مرتكبدركه  هر شخص ايراني يا غيرايراني  ـ5ماده
 م مقرر در قوانين خاص گردد، طبق قوانين جمهوري اسالمييم زير يا جراييكي از جرا

 دگي به اين جرايم در خارج از ايرانـشود و هرگاه رسي اكمه و مجازات ميـايران مح 
اي ه ، دادگاه ايران در تعيين مجازاتشود آن منتهي يبه صدور حكم محكوميت و اجرا

   :كند ميمحاسبه تعزيري، ميزان محكوميت اجراء شده را 
 جمهوري ـ اقدام عليه نظام، امنيت داخلي يا خارجي، تماميت ارضي يا استقاللالف 
   ايران  اسالمي

  خط مقام رهبري يا استفاده از آن ـ جعل مهر، امضاء، حكم، فرمان يا دستب 
جمهور، رييس قوه  يسير  ميخط رس ـ جعل مهر، امضاء، حكم، فرمان يا دستپ 

   ايندگان مجلس شوراي اسالمي، رييس مجلس خبرگان، رييس ديوانقضاييه، رييس و نم

 1392 اهـمرداد ـ خششم هـنبشدو   

  19873 شماره نهمسال شصت و 

)576( 
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 مجمع تشخيص ياعضا  شوراي نگهبان، رييس ويعالي كشور، دادستان كل كشور، اعضا
  مصلحت نظام، وزرا يا معاونان رييس جمهور يا استفاده از آنها

 از اين مراجع يا ساير مراجع ههاي صادر  يا اجرائيهييـ جعل آراء مراجع قضات 
  قانوني و يا استفاده از آنها

رايج يا اسناد تعهدآور بانكي ايران و همچنين جعل اسناد خزانه  ـ جعل اسكناسث 
و اوراق مشاركت صادرشده يا تضمين شده از طرف دولت يا تهيه يا ترويج سكه قلب در 

  مورد مسكوكات رايج داخل
ايراني كه در رابطه با شغل ربه جرايم مستخدمان دولت اعم از ايراني يا غي ـ 6ماده

اند و به جرايم مأموران  و وظيفه خود در خارج از قلمرو حاكميت ايران مرتكب شده
سياسي و كنسولي و ديگر وابستگان دولت ايران كه از مصونيت سياسي برخوردارند طبق 

  .شود ميايران رسيدگي  قوانين جمهوري اسالمي
 عالوه بر موارد مذكور در مواد فوق هريك از اتباع ايران در خارج از كشور ـ7ماده

شود، درصورتي كه در ايران يافت و يا به ايران اعاده گردد، طبق قوانين   مرتكب جرمي
  :كه مشروط بر اينشود  ميايران محاكمه و مجازات   جمهوري اسالمي

  .ايران جرم باشد  ن جمهوري اسالميـ رفتار ارتكابي به موجب قانوالف 
ـ درصورتي كه جرم ارتكابي از جرايم موجب تعزير باشد، متهم در محل وقوع ب 

جرم محاكمه و تبرئه نشده يا در صورت محكوميت، مجازات كالً يا بعضاً درباره او اجراء 
  .نشده باشد
 ياجرا يموقوفايران موجبي براي منع يا موقوفي تعقيب يا طبق قوانين ـ پ 

   .مجازات يا سقوط آن نباشد
 كشور  هرگاه شخص غيرايراني در خارج از ايران عليه شخصي ايراني يا عليه ـ8ماده

به جز جرايم مذکور در مواد قبل شود و در ايران يافت و يا به ايران   ايران مرتكب جرمي
شود،   ميايران به جرم او رسيدگي  ي جمهوري اسالميياعاده گردد، طبق قوانين جزا

  :كه مشروط بر اين
ـ متهم در جرايم موجب تعزير در محل وقوع جرم، محاكمه و تبرئه نشده يا در الف 

  .صورت محكوميت، مجازات كالً يا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد
ايران و   ـ رفتار ارتکابي در جرايم موجب تعزير به موجب قانون جمهوري اسالميب 

  . باشدقانون محل وقوع، جرم
المللي   بينها و مقررات نامه كه به موجب قانون خاص يا عهد جرايميمرتكب  ـ9ماده

شود، اگر در ايران يافت شود طبق  محاكمه ميدر همان كشور در هر كشوري يافت شود 
  .گردد ميايران محاكمه و مجازات   ي جمهوري اسالمييقوانين جزا

  مانی در زی قوانین جزايفصل سوم ـ قلمرو اجرا
ني و تربيتي بايد ـازات و اقدام تأميـررات و نظامات دولتي مجـ در مقـ10ماده

باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتكب هيچ رفتاري اعم از   موجب قانونيبه
موجب قانون مؤخر به مجازات يا اقدامات تأميني و تربيتي  توان به فعل يا ترك فعل را نمي

يا عدم اجراي مجازات  بر تخفيف ه پس از وقوع جرم، قانوني مبنيلكن چنانچ محكوم كرد
به حال مرتكب وضع شود، نسبت به جرايم  يا اقدام تأميني و تربيتي يا از جهاتي مساعدتر

هرگاه به موجب قانون سابق، .  مؤثر است،وضع آن قانون تا صدور حكم قطعي سابق بر
  :شود ب زير عمل مياالجراء صادرشده باشد به ترتي حكم قطعي الزم

الف ـ اگر رفتاري كه در گذشته جرم بوده است به موجب قانون الحق جرم شناخته 
. شود شود و اگر در جريان اجراء باشد اجراي آن موقوف مي نشود، حكم قطعي اجراء نمي

گونه اثر كيفري بر  در اين موارد و همچنين در موردي كه حكم قبالً اجراء شده است هيچ
   . نيستآن مترتب

ب ـ اگر مجازات جرمي به موجب قانون الحق، تخفيف يابد، قاضي اجراي احکام 
موظف است قبل از شروع به اجراء يا در حين اجراء از دادگاه صادركننده حكم قطعي، 

تواند از دادگاه صادركننده حكم،  محکوم نيز مي. اصالح آن را طبق قانون جديد تقاضا كند
دادگاه صادركننده حكم با لحاظ قانون الحق، مجازات  . نمايدتخفيف مجازات را تقاضا

 اطفال مقررات اين بند در مورد اقدام تأميني و تربيتي كه در مورد. دهد قبلي را تخفيف مي
تواند  در اين صورت ولي يا سرپرست وي نيز مي. شود نيز جاري است بزهكار اجراء مي

  .يدتخفيف اقدام تأميني و تربيتي را تقاضا نما
 مقررات فوق در مورد قوانيني كه براي مدت معين ويا موارد خاص وضع ـ تبصره

 .شود  اعمال نمي، مگر به تصريح قانون الحق،شده است
  :شود  قوانين زير نسبت به جرايم سابق بر وضع قانون، فوراً اجراء ميـ11ماده

  ي و صالحيتيالف ـ قوانين مربوط به تشكيالت قضا
   به ادله اثبات دعوي تا پيش از اجراي حکمب ـ قوانين مربوط

  پ ـ قوانين مربوط به شيوه دادرسي
  ت ـ قوانين مربوط به مرور زمان

 حكم قطعي صادر شده باشد، پرونده براي )ب( درصورتي كه در مورد بند ـ تبصره
  .شود بررسي به دادگاه صادركننده حكم قطعي ارسال مي
  ها و دادرسی کیفري زاتفصل چهارم ـ قانونی بودن جرایم، مجا

 حكم به مجازات يا اقدام تأميني و تربيتي و اجراي آنها بايد از طريق ـ12ماده
  .دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعايت شرايط و كيفيات مقرر در آن باشد

 نبايد مورد حسب آنها ياجرا و تربيتي و تأميني اقدام يا مجازات به حکم ـ13ماده
 هرگونه و كند تجاوزاست  شده مشخص دادگاه حكم يا قانون در كه يكيفيت و ميزان از

 باشد تقصير يا عمد روي از كه درصورتي شود، حاصل جهت اين از كه خسارتي و صدمه
 المال بيت ازخسارت  صورت، غيراين در واست  مدني و كيفري مسؤوليت موجب مورد حسب
   .شود مي جبران

  
  ها بخش دوم ـ مجازات

  هاي اصلی مجازاتفصل اول ـ 
  : چهار قسم استن قانونيدر اهاي مقرر  مجازات ـ14ماده
   حدالف ـ
  قصاصب ـ 
  ديهپ ـ 
   تعزيرت ـ 

 وقي و خسارت واردشده احراز شودن رفتار شخص حقيت بيچنانچه رابطه عل ـ تبصره
 مطابق ي بر اشخاص حقوقيرياعمال مجازات تعز. ه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بوددي

  .خواهد بود) ٢٠(هماد
 آن در شرع يحد مجازاتي است كه موجب، نوع، ميزان و كيفيت اجرا ـ15ماده

  .مقدس، تعيين شده است
 كه است منافع و اعضاء نفس، بر عمدي جنايات اصلي مجازات قصاص ـ16ماده

  .شود مي اعمال قانون اين سوم كتاب در مندرج شرح هب
ايراد براي الي است كه در شرع مقدس  م، ديه اعم از مقدر و غيرمقدرـ17ماده

و يا جنايت عمدي در مواردي كه به هر جهتي  منافع و اعضاء نفس، برجنايت غيرعمدي 
   .شود ميقصاص ندارد به موجب قانون مقرر 

موجب   بهونيست تعزير مجازاتي است كه مشمول عنوان حد، قصاص يا ديه ـ 18ماده
. گردد ا نقض مقررات حكومتي تعيين و اعمال ميقانون در موارد ارتكاب محرمات شرعي ي

نوع، مقدار، كيفيت اجراء و مقررات مربوط به تخفيف، تعليق، سقوط و ساير احكام تعزير 
دادگاه در صدور حکم تعزيري، با رعايت مقررات قانوني، . شود تعيين ميموجب قانون  به

  :دهد ميموارد زير را مورد توجه قرار 
   و وضعيت ذهني و رواني وي حين ارتكاب جرمـ انگيزه مرتكبالف 
  بار آن ـ شيوه ارتكاب جرم، گستره نقض وظيفه و نتايج زيانب 
  ـ اقدامات مرتكب پس از ارتكاب جرمپ 
   ـ سوابق و وضعيت فردي، خانوادگي و اجتماعي مرتكب و تأثير تعزير بر ويت 

  :شود هاي تعزيري به هشت درجه تقسيم مي  مجازاتـ19ماده
   ١جه در

  پنج سال ـ حبس بيش از بيست و
  ريال) ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱(ـ جزاي نقدي بيش از يك ميليارد 

  اموالکل ـ مصادره 
  ي انحالل شخص حقوقـ

  ٢درجه 
  ـ حبس بيش از پانزده تا بيست و پنج سال

ميليارد  ريال تا يك) ۰۰۰/۰۰۰/۵۵۰(ـ جزاي نقدي بيش از پانصد و پنجاه ميليون 
  ريال )۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱(

   ۳درجه 
   حبس بيش از ده تا پانزده سالـ

 ريال تا )۰۰۰/۰۰۰/۳۶۰ (ـ جزاي نقدي بيش از سيصد و شصت ميليون
   ريال )۰۰۰/۰۰۰/۵۵۰ (پانصدوپنجاه ميليون

  ۴درجه 
   حبس بيش از پنج تا ده سال ـ
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 ريال تا سيصد و )۰۰۰/۰۰۰/۱۸۰ ( ـ جزاي نقدي بيش از يكصد و هشتاد ميليون
   ريال)۰۰۰/۰۰۰/۳۶۰(شصت ميليون 

  ـ انفصال دائم از خدمات دولتي و عمومي
   ۵درجه 

   حبس بيش از دو تا پنج سال ـ
 ريال تا يكصد و هشتاد ميليون )۰۰۰/۰۰۰/۸۰( جزاي نقدي بيش از هشتاد ميليونـ

   ريال)۰۰۰/۰۰۰/۱۸۰(
  ـ محروميت از حقوق اجتماعي بيش از پنج تا پانزده سال

   ي اشخاص حقوقي برايا اجتماعي يت شغليا چند فعاليک يم از يت داي ممنوعـ
   ي اشخاص حقوقيه برايش سرماي افزاي برايم از دعوت عموميت دايـ ممنوع
   ٦درجه 

  ـ حبس بيش از شش ماه تا دو سال 
  ريال تا هشتاد ميليون)٠٠٠/٠٠٠/٢٠ (ميليون ستـدي بيش از بيــ جزاي نق

   ريال)٠٠٠/٠٠٠/٨٠(
   عفتيم منافي در جرانه ضربه نود وهفتاد و چهار ضربه و تا ا ـ شالق از سي و يک ت

  سال  ماه تا پنج ـ محروميت از حقوق اجتماعي بيش از شش
  ها ـ انتشار حكم قطعي در رسانه

 حداکثر ي اشخاص حقوقي يا اجتماعي برايت شغليا چند فعاليک يت از ي ـ ممنوع
  تا مدت پنج سال

 حداکثر تا ي اشخاص حقوقيه برايش سرمايافزا ي برايت از دعوت عمومي ـ ممنوع
  مدت پنج سال
 حداکثر تا مدت ي توسط اشخاص حقوقي از اسناد تجاريت از اصدار برخي ـ ممنوع

   سال  پنج
  ٧درجه 

   ماه روز تا شش ـ حبس از نود و يک
 ريال تا بيست ميليون )٠٠٠/٠٠٠/١٠ (ـ جزاي نقدي بيش از ده ميليون

   ريال )٠٠٠/٠٠٠/٢٠(
   شالق از يازده تا سي ضربهـ

  ـ محروميت از حقوق اجتماعي تا شش ماه 
   ٨درجه 

   ماه ـ حبس تا سه
   ريال )٠٠٠/٠٠٠/١٠(ـ جزاي نقدي تا ده ميليون 

  ـ شالق تا ده ضربه
هاي تبعي   موارد محروميت از حقوق اجتماعي همان است كه در مجازاتـ1تبصره

  .ذكر شده است
 آن منطبق بر يكي از درجات فوق و حداكثر آن  مجازاتي كه حداقلـ2تبصره

  .شود منطبق با درجه باالتر باشد، از درجه باالتر محسوب مي
ها، مجازات شديدتر و در صورت عدم امكان  درصورت تعدد مجازات ـ3تبصره

يك  همچنين اگر مجازاتي با هيچ. تشخيص مجازات شديدتر، مجازات حبس مالك است
  .شود مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب مي ماده گانه اين بندهاي هشت از

ن درجه مجازات است يي آن تنها جهت تعيها و تبصرهماده ن يمقررات ا ـ4تبصره
  . نداردين جاري مقرر در قوانيها زان حداقل و حداکثر مجازاتي در ميريو تأث

مقصود از آن  اشياء و اموالي كه در ارتكاب جرم به كار رفته يا ضبط  ـ5تبصره
 خارج و )۲۰(ماده) ب(و بند مادهكارگيري در ارتكاب جرم بوده است از شمول اين  به
 همصادربه در هر مورد كه حكم . خواهد شداين قانون عمل  )۲۱۵(مادهبرابر  مورد آنها در

كوم و افراد تحت تكفل او ـهاي متعارف زندگي مح هـشود بايد هزين ادر ميـاموال ص
  . شودمستثني

اين قانون مسؤول  )۱۴۳(مادهدر صورتي كه شخص حقوقي بر اساس  ـ20ماده
ک تا دو مورد از موارد يبار آن به  انيج زي و نتايبا توجه به شدت جرم ارتکابشناخته شود، 

  :ستي نشخص حقيقين امر مانع از مجازات يشود، ا ير محکوم ميز
  ـ انحالل شخص حقوقيالف 

  ب ـ مصادره کل اموال
وعيت از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي به طور دائم يا حداكثر براي ـ ممنپ 

  مدت پنج سال
براي افزايش سرمايه به طور دائم يا حداكثر براي   ـ ممنوعيت از دعوت عموميت 

  مدت پنج سال

  اسناد تجاري حداكثر براي مدت پنج سال از يبرخـ ممنوعيت از اصدار ث 
  ـ جزاي نقديج 
  ها وسيله رسانه كم محكوميت بهـ انتشار حچ 

 يا عمومي و ي دولتيدر مورد اشخاص حقوق ،مادهن ي مجازات موضوع اـتبصره 
  .شود يکنند، اعمال نم يت مي که اعمال حاکمي در موارديردولتيغ

 حداكثر  ميزان جزاي نقدي قابل اعمال بر اشخاص حقوقي حداقل دو برابر وـ21ماده
وسيله اشخاص حقيقي   بههمان جرم قانون براي ارتكاب چهار برابر مبلغي است كه در

  .شود ميتعيين 
شود كه براي   انحالل شخص حقوقي و مصادره اموال آن زماني اعمال ميـ22ماده

وجود آمده يا با انحراف از هدف مشروع نخستين، فعاليت خود را منحصراً   به،ارتكاب جرم
  .در جهت ارتكاب جرم تغيير داده باشد

  هاي تکمیلی و تبعی  ـ مجازاتفصل دوم
 درجه شش ازرا كه به حد، قصاص يا مجازات تعزيري  تواند فردي  دادگاه ميـ23ماده

محكوم كرده است با رعايت شرايط مقرر در اين قانون، متناسب با جرم ارتكابي ک يتا درجه 
  :محكوم نمايد هاي تكميلي زير و خصوصيات وي به يك يا چند مجازات از مجازات

  ـ اقامت اجباري در محل معينالف 
  هاي معين ـ منع از اقامت در محل يا محلب 
  ـ منع از اشتغال به شغل، حرفه يا كار معينپ 
  ـ انفصال از خدمات دولتي و عموميت 
  ـ منع از رانندگي با وسايل نقليه موتوري و يا تصدي وسايل موتوريث 
  جارتيا اصدار اسناد ت ـ منع از داشتن دسته چك وج 
  ـ منع از حمل سالحچ 
  ـ منع از خروج اتباع ايران از كشورح 
  ـ اخراج بيگانگان از كشورخ 
  ـ الزام به خدمات عموميد 
  جات سياسي يا اجتماعي ها و دست ـ منع از عضويت در احزاب، گروهذ 
   دخيل در ارتكاب جرم ـ توقيف وسايل ارتكاب جرم يا رسانه يا مؤسسهر 
  گيري حرفه، شغل يا كار معينـ الزام به يادز 
  ـ الزام به تحصيلژ

  ـ انتشار حكم محكوميت قطعيس 
مگر در مواردي كه قانون نيست  مدت مجازات تكميلي بيش از دوسال ـ1تبصره

  .نمايدنحو ديگري مقرر  به
 چنانچه مجازات تكميلي و مجازات اصلي از يك نوع باشد، فقط مجازات ـ2تبصره

  .گيرد مياصلي مورد حكم قرار 
 مجازات تكميلي ظرف شش ماه از تاريخ يبه كيفيت اجرا نامه راجع  آيينـ3تبصره

 و به تصويب رييسشود  مي وزير دادگستري تهيه توسطاين قانون دن ـش االجراء الزم
  .رسد ميقضاييه  هقو

 مجازات تكميلي، مفاد حكم را يطي مدت اجرا  نانچه محكومـ چـ24ماده
 براي بار اول مدت احکام يبه پيشنهاد قاضي اجرا  صادركننده حكم ننمايد، دادگاهرعايت

 بقيه ،و در صورت تكراردهد  ميسوم افزايش  تا يك مجازات تكميلي مندرج در حكم را
همچنين . كند مدت محكوميت را به حبس يا جزاي نقدي درجه هفت يا هشت تبديل مي

 يتواند با پيشنهاد قاضي اجرا مياز مدت مجازات تكميلي، دادگاه   بعد از گذشتن نيمي
، نسبت به لغو يا كاهش مدت مجرمحكم در صورت اطمينان به عدم تكرار جرم و اصالح 

   .اقدام كندوي زمان مجازات تكميلي 
 حكم يا شمول ي محكوميت قطعي كيفري در جرايم عمدي، پس از اجراـ25ماده

عنوان مجازات  ز حقوق اجتماعي بهمحكوم را ا مادهمرور زمان، در مدت زمان مقرر در اين 
  :كند تبعي محروم مي

هاي سالب حيات و حبس ابد از تاريخ  ـ هفت سال در محكوميت به مجازاتالف 
   حكم اصلييتوقف اجرا
ـ سه سال در محكوميت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتي که ديه جنايت ب 

بس تا درجه چهارعليه باشد، نفي بلد و ح  وارد شده بيش از نصف ديه مجني  
ـ دو سال در محكوميت به شالق حدي، قصاص عضو در صورتي که ديه جنايت پ 

عليه يا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج وارد شده نصف ديه مجني  
 در غير موارد فوق، مراتب محكوميت در پيشينه كيفري محكوم درج ـ1تبصره

 مگر به درخواست گردد نميمنعكس ربط  هاي صادره از مراجع ذي شود لكن در گواهي مي
  مراجع قضايي براي تعيين يا بازنگري در مجازات
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 در مورد جرايم قابل گذشت در صورتي كه پس از صدور حكم قطعي ـ2تبصره
  .شود  مجازات موقوف شود اثر تبعي آن نيز رفع مييبا گذشت شاكي يا مدعي خصوصي، اجرا

هاي  محكوميت پس از گذشت مدتآزادي مشروط، اثر تبعي عفو و در  ـ3تبصره
محكوم در مدت زمان آزادي . شود فوق از زمان عفو يا اتمام مدت آزادي مشروط رفع مي

   .گردد مي حكم نيز از حقوق اجتماعي محروم يمشروط و همچنين در زمان اجرا
  :حقوق اجتماعي موضوع اين قانون به شرح زير است ـ26ماده
ياست جمهوري، مجلس خبرگان رهبري، مجلس شدن در انتخابات ر ـ داوطلبالف 

  شهر و روستا  و شوراهاي اسالمي  شوراي اسالمي
ـ عضويت در شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام يا هيأت دولت و ب 

 جمهور تصدي معاونت رييس
  وعالي کشور ـ تصدي رياست قوه قضاييه، دادستاني کل کشور، رياست ديوانپ 

  داريرياست ديوان عدالت ا
موجب  ها به ها، شوراها، احزاب و جمعيت عضويت در انجمنشدن يا  انتخابـ ت 

  قانون يا با رأي مردم 
 هاي منصفه و امناء و شوراهاي حل اختالف ـ عضويت در هيأتث 
  هاي گروهي عنوان مدير مسؤول يا سردبير رسانه ـ اشتغال بهج 
 گانه و متي اعم از قواي سههاي حكو ـ استخدام و يا اشتغال در كليه دستگاهچ 
هاي  ، نيروي جمهوري اسالمي ايرانسيما هاي وابسته به آنها، صدا و تها و شرك سازمان

 ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومي نظر رهبري، شهرداري هاي تحت مسلح و ساير نهاد
 شمول قانون بر آنها براي هاي مستلزم تصريح يا ذکر نام  و دستگاه 

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

 شدن به سمت قيم، امين، متولي، ناظر يا متصدي موقوفات عام ـ انتخابخ 
  شدن به سمت داوري يا كارشناسي در مراجع رسمي ـ انتخابد 
 هاي دولتي و عناوين افتخاري ـ استفاده از نشانذ 
هاي دولتي، تعاوني و خصوصي   اداره يا عضويت در هيأت مديره شركتـ تأسيس،ر 
  آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و علمي نام تجارتي يا مؤسسه  يا ثبت

، هاي حكومتي در صورت محروميت از حقوق اجتماعي  مستخدمان دستگاهـ1تبصره
دت مقرر خواه به عنوان مجازات اصلي و خواه مجازات تكميلي يا تبعي، حسب مورد در م

  . شوند ميدر حكم يا قانون، از خدمت منفصل 
عنوان مجازات تبعي از حقوق اجتماعي محروم گردد پس از   هر كس بهـ2تبصره

و آثار تبعي محكوميت شود  مياعاده حيثيت ن قانون يا) ٢٥(مادهگذشت مواعد مقرر در 
ه از حقوق مزبور ك مادهاين ) پ( و) ب(، )الف( گردد مگر در مورد بندهاي وي زائل مي

  .شود ميمحروم  طور دائمي به
  ها فصل سوم ـ نحوه تعیین و اعمال مجازات

به موجب حكم قطعي ،  شود كه محكوم از روزي آغاز مي   مدت حبسـ27ماده
علت اتهام يا اتهاماتي  كه فرد، پيش از صدور حكم به در صورتي. گردد مياالجراء حبس  الزم

محاسبه زداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلي در حكم كه در پرونده مطرح بوده با
كه مجازات مورد حكم، شالق تعزيري يا جزاي نقدي باشد، هر روز   در صورتي .شود مي

چنانچه مجازات . استريال ) ٠٠٠/٣٠٠(صد هزار يس ضربه شالق يا معادل سه ،بازداشت
   .گردد يمحاسبه مترتيب نسبت به حبس، شالق و جزاي نقدي  متعدد باشد به

، ين از جمله مجازات نقدير قوانين قانون و سايه مبالغ مذکور در ايکلـ 28ماده
 ريشنهاد وزيبار به پ کي هرسه سال يله بانک مرکزي تناسب نرخ تورم اعالم شده به وسبه

شود  ي که بعد از آن صادر ميل و در مورد احکاميران تعديأت وزيب هي و تصويدادگستر
  .رددگ ي مءاالجرا الزم

هرگاه بازداشت بدل از جزاي نقدي توأم با مجازات حبس باشد بازداشت  ـ29ماده
 از حداكثر مدت حبس مقرر در كهشود  بدل از جزاي نقدي از تاريخ اتمام حبس شروع مي

و در هر حال مدت بازداشت بدل از جزاي نقدي نبايد از نيست قانون براي آن جرم بيشتر 
  .سه سال تجاوز كند

منع از اشتغال به شغل، كسب، حرفه يا كار معين مستلزم لغو جواز كار يا  ـ30ماده
كه جرم به سبب اشتغال به شغل، كسب، است مشروط به اين پروانه كسب، حرفه يا كار 

  .نمايدرا تسهيل جرم وقوع آن اشتغال  يا بدحرفه يا كار ارتكاب يا
ستلزم ابطال گواهينامه و منع از رانندگي و تصدي وسيله نقليه موتوري مـ 31ماده

   .ممنوعيت از درخواست مجدد است
چك و انسداد  هاي سفيد دسته   منع از اصدار چك مستلزم ابطال برگهـ32ماده

   .حساب جاري و ممنوعيت از درخواست مجدد افتتاح حساب جاري است

   .است منع از حمل اسلحه مجاز مستلزم ابطال پروانه حمل و توقيف سالح ـ33ماده
 منع از خروج اتباع ايران از كشور مستلزم ابطال گذرنامه و ممنوعيت از ـ34ادهم

   .درخواست مجدد است
 اخراج موقت يا دائم بيگانگان محكوم به مجازات از كشور پس از اجراي ـ35ماده

  .شود مجازات و با حكم دادگاه انجام مي
 يا االرض اد فيحكم محكوميت قطعي در جرايم موجب حد محاربه و افسـ 36ماده

ريال در  )٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١(تعزير تا درجه چهار و نيز كالهبرداري بيش از يك ميليارد 
هاي محلي در يك   در يكي از روزنامهصورتي كه موجب اخالل در نظم يا امنيت نباشد

  .شود نوبت منتشر مي
  انتشار حكم محكوميت قطعي در جرايم زير كه ميزان مال موضوع جرمـ تبصره

ريال يا بيش از آن باشد، الزامي است و در رسانه ) ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١(ارتكابي، يك ميليارد 
  :شود هاي كثيراالنتشار منتشر مي ملي يا يكي از روزنامه

  الف ـ رشاء و ارتشاء
  ب ـ اختالس

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

  وزرا و نمايندگان مجلس و كارمندان دولت در معامالت دولتي و كشوريت ـ مداخله 
  يث ـ تباني در معامالت دولت

  پورسانت در معامالت خارجي اخذ ج ـ
  چ ـ تعديات مأموران دولتي نسبت به دولت 

  ح ـ جرايم گمركي
  و ارز خ ـ قاچاق كاال

  د ـ جرايم مالياتي
  ذ ـ پولشويي

  ورر ـ اخالل در نظام اقتصادي كش
  ز ـ تصرف غيرقانوني در اموال عمومي يا دولتي

   فصل چهارم ـ تخفیف مجازات و معافیت از آن
تواند  مي  دادگاه، در صورت وجود يك يا چند جهت از جهات تخفيفـ37ماده

 يا دده شرح ذيل تقليل بهتر باشد    که به حال متهم مناسبيبه نحومجازات تعزيري را 
  :كند تبديل

   درجهسه تابس به ميزان يك حتقليل ـ الف 
  مصادره اموال به جزاي نقدي درجه يك تا چهارتبديل ـ ب 
  انفصال دائم به انفصال موقت به ميزان پنج تا پانزده سالتبديل ـ پ 
 هاي تعزيري به ميزان يك يا دو درجه از همان نوع يا ساير مجازاتتقليل ـ ت 

   ديگرانواع
   : جهات تخفيف عبارتند ازـ38ماده
   ـ گذشت شاكي يا مدعي خصوصيالف 
ـ همكاري مؤثر متهم در شناسايي شركاء يا معاونان، تحصيل ادله يا كشف اموال ب 
  از جرم يا به كار رفته براي ارتكاب آنحاصله و اشياء 

آميز  ـ اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتكاب جرم، از قبيل رفتار يا گفتار تحريكپ 
  شرافتمندانه در ارتكاب جرم ديده يا وجود انگيزه بزه

   ـ اعالم متهم قبل از تعقيب يا اقرار مؤثر وي درحين تحقيق و رسيدگيت 
   ـ ندامت، حسن سابقه و يا وضع خاص متهم از قبيل كهولت يا بيماريث 
  جبران زيان ناشي از آنبراي منظور تخفيف آثار جرم يا اقدام وي  ـ كوشش متهم بهج 
  ديده يا نتايج زيانبار جرم رده به بزهبودن زيان وا ـ خفيفچ 
  ـ مداخله ضعيف شريك يا معاون در وقوع جرمح 

  . دادگاه مكلف است جهات تخفيف مجازات را در حكم خود قيد كندـ1تبصره
بيني شده  در مواد خاصي پيش مادههرگاه نظير جهات مندرج در اين  ـ2تبصره

  .ازات را دوباره تخفيف دهد مج،تواند به موجب همان جهات باشد، دادگاه نمي
 هفت و هشت، در صورت احراز جهات يها  در جرايم تعزيري درجهـ39ماده

 مجازات ي تشخيص دهد كه با عدم اجرا،تخفيف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرميت
شود در صورت فقدان سابقه كيفري مؤثر و گذشت شاكي و جبران  نيز مرتکب، اصالح مي

  .تواند حكم به معافيت از كيفر صادر كند  ميري ترتيبات جبران آنضرر و زيان يا برقرا
  فصل پنجم ـ تعویق صدور حکم

تواند پس از احراز   در جرايم موجب تعزير درجه شش تا هشت دادگاه ميـ40ماده
مجرميت متهم با مالحظه وضعيت فردي، خانوادگي و اجتماعي و سوابق و اوضاع و احوالي 
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در صورت وجود شرايط زير صدور حكم را به مدت است گرديده كه موجب ارتكاب جرم 
  :شش ماه تا دو سال به تعويق اندازد

  ـ وجود جهات تخفيفالف 
  بيني اصالح مرتكب ـ پيشب 
  ـ جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبرانپ 
  ـ فقدان سابقه كيفري مؤثرت 

 حكم، ياجرا تبع به محكوميت مؤثر، محكوميتي است كه محكوم را ـ تبصره
  .كند اين قانون از حقوق اجتماعي محروم مي) ٢٥(مادهبراساس 

  .استساده يا مراقبتي به شكل  تعويق ـ41ماده
گردد، در مدت تعيين شده  مي متعهد  به طور كتبي در تعويق ساده مرتكبالف ـ 

 آينده نيز بيني شود كه در  نشود و از نحوه رفتار وي پيشيوسيله دادگاه، مرتكب جرم به
  .شود نميمرتكب جرم 
گردد   مرتكب متعهد مي،در تعويق مراقبتي عالوه بر شرايط تعويق سادهب ـ 

وسيله دادگاه را در مدت تعويق رعايت كند يا به موقع   و تدابير مقررشده بههادستور
  .اجراء گذارد
  .كندصورت غيابي صادر  تواند قرار تعويق صدور حکم را به  دادگاه نميـ1تبصره
 چنانچه متهم در بازداشت باشد، دادگاه پس از صدور قرار تعويق صدور ـ2تبصره

واند در اين مورد تأمين ت دادگاه مي. نمايد بالفاصله دستور آزادي وي را صادر مي حکم،
  .تأمين نبايد به بازداشت مرتکب منتهي گردد اخذ در هر صورت. نمايدمناسب اخذ 
  :ه با تدابير زير است تعويق مراقبتي همراـ42ماده
مقام قضايي يا مددكار تعيين شده توسط ـ حضور به موقع در زمان و مكان الف 

  اجتماعي ناظر 
 تعهدات محكوم ينظارت بر اجراكننده  تسهيلـ ارائه اطالعات و اسناد و مدارك ب 

  براي مددكار اجتماعي 
روز و    كمتر از پانزدهجايي در مدت ـ اعالم هرگونه تغيير شغل، اقامتگاه يا جابهپ 

  ارائه گزارشي از آن به مددكار اجتماعي
  ـ كسب اجازه از مقام قضايي به منظور مسافرت به خارج از كشورت 

  ازتواند از سوي دادگاه همراه با برخي تدابير معاضدتي  تدابير يادشده ميـ تبصره
  .قبيل معرفي مرتكب به نهادهاي حمايتي باشد

 ارتكابي تواند با توجه به جرم  دادگاه صادركننده قرار مي،مراقبتيدر تعويق  ـ43ماده
اش اختالل  يا خانوادهوي نحوي كه در زندگي  و خصوصيات مرتكب و شرايط زندگي او به

 زير در هاي يك يا چند مورد از دستوريبه اجرامرتكب را اساسي و عمده ايجاد نكند 
  :مدت تعويق، ملزم نمايد

  اي خاص يا اشتغال به حرفهآموزي  ـ حرفهالف 
  ـ اقامت يا عدم اقامت در مكان معينب 
  ـ درمان بيماري يا ترك اعتيادپ 
  النفقه ـ پرداخت نفقه افراد واجبت 
  ـ خودداري از تصدي كليه يا برخي از وسايل نقليه موتوريث 
   در آناي مرتبط با جرم ارتكابي يا استفاده از وسايل مؤثر ـ خودداري از فعاليت حرفهج 
 جرم يا ديگر اشخاص از قبيل انـ خودداري از ارتباط و معاشرت با شركا يا معاونچ 

  ديده به تشخيص دادگاه بزه
هاي اساسي زندگي  هاي خاص آموزش و يادگيري مهارت ـ گذراندن دوره يا دورهح 

   هاي تربيتي، اخالقي، مذهبي، تحصيلي يا ورزشي يا شركت در دوره
 يات عمديجناويق، در صورت ارتكاب جرم موجب حد، قصاص، در مدت تع ـ44ماده

ديه يا تعزير تا درجه هفت، دادگاه به لغو قرار تعويق اقدام و حكم محكوميت صادر موجب 
تواند براي يك بار تا نصف   قاضي مي، دادگاهيها دستوريدر صورت عدم اجرا. كند مي

  .كندصادر ميت يا حكم محكواضافه  به مدت تعويق مدت مقرر در قرار
 قرار تعويق و صدور حكم محكوميت، صدور قرار تعليق ي در صورت الغاـ تبصره

  .ممنوع است مجازات ياجرا
 ي پس از گذشت مدت تعويق با توجه به ميزان پايبندي مرتكب به اجراـ45ماده

هاي مددكار اجتماعي و نيز مالحظه وضعيت مرتكب، دادگاه   دادگاه، گزارشيهادستور
  .كند ورد به تعيين كيفر يا صدور حكم معافيت از كيفر اقدام ميم حسب

    مجازاتيفصل ششم ـ تعلیق اجرا
در صورت وجود  تواند مي  تا هشت دادگاهسه در جرايم تعزيري درجه ـ46ماده

 سال  تمام يا قسمتي از مجازات را از يك تا پنجيشرايط مقرر براي تعويق صدور حكم، اجرا

سوم مجازات   يكي احکام کيفري نيز پس از اجرايان يا قاضي اجرادادست. نمايد معلق
تواند  همچنين محكوم مي. تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعي، تقاضاي تعليق نمايد مي

پس از تحمل يك سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرايط قانوني، از طريق دادستان يا 
  .يد احكام كيفري تقاضاي تعليق نمايقاضي اجرا
 تعويق  مجازات در مورد جرايم زير و شروع به آنها قابليصدور حكم و اجرا ـ47ماده

   :و تعليق نيست
، خرابكاري در تأسيسات آب، برق،  كشور جرايم عليه امنيت داخلي و خارجيالف ـ

  گاز، نفت و مخابرات
  دپاشيربايي و اسي يافته، سرقت مسلحانه يا مقرون به آزار، آدم جرايم سازمانب ـ 
 ديگر، جرايم عليه عفت هنمايي و ايجاد مزاحمت با چاقو يا هر نوع اسلح قدرتپ ـ 

  عمومي، تشكيل يا اداره مراكز فساد و فحشا
گردان، مشروبات الكلي و سالح و مهمات و   موادمخدر يا روانهقاچاق عمدت ـ 
   قاچاق انسان
  االرض به و افساد فيتعزير بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدي و محارث ـ 
  ريال)٠٠٠/٠٠٠/١٠٠(موضوع جرم بيش از يكصد ميليون با  ، جرايم اقتصاديج ـ 
 است  تعليق مجازات با رعايت مقررات مندرج در تعويق صدور حكم، ممكنـ48ماده

  .طور ساده يا مراقبتي باشد به
 ا پس ازي  وسيله دادگاه ضمن حكم محكوميت  مجازات بهي قرار تعليق اجراـ49ماده

،  استطوركلي معلق شده  حكم مجازات وي بهيكسي كه اجرا. گردد صدور آن صادر مي
   .گردد  آزاد ميياگر در بازداشت باشد فور

در مدت تعليق بدون است كه مجازات او معلق شده  چنانچه محكومي  ـ50ماده
  درخواستتواند به ميقطعي  حكم دادگاه صادركننده تبعيت نكند،  دادگاههايعذرموجه از دستور

، براي بار اول يك تا دو سال به مدت تعليق اضافه يا قرار احکام يدادستان يا قاضي اجرا
 ي قرار تعليق و اجرايتخلف از دستور دادگاه براي بار دوم، موجب الغا. تعليق را لغو نمايد

   .شود ميمجازات 
  تأثيري ندارد نسبت به حق مدعي خصوصي مجازات محكومي تعليق اجرا ـ51ماده

   .شود ميو حكم پرداخت خسارت يا ديه در اين موارد اجراء 
 مرتكب ،تا پايان مدت تعليق رگاه محکوم از تاريخ صدور قرارـ ه ـ52ماده

 جرم عمدي موجب حد، قصاص، ديه يا تعزير تا درجه هفت نشود، محكوميت تعليقي
   .شود مياثر  بي

هاي مورد حكم  ت يا يكي از مجازاتكه قسمتي از مجازا  در صورتي ـ53ماده
  .گردد محاسبه ميغيرمعلق    مجازاتي، مدت تعليق از زمان خاتمه اجراشود  معلق

در مواردي كه به موجب قوانين اداري و استخدامي، محكوميت كيفري ـ  تبصره
، مگر گردد نميمعلق، موجب انفصال  موجب انفصال است در صورت تعليق، محكوميت

   .دوون تصريح يا قرار تعليق لغو شكه در قان آن
 هرگاه محكوم از تاريخ صدور قرار تا پايان مدت تعليق، مرتكب يكي از  ـ54ماده

جرايم عمدي موجب حد، قصاص، ديه يا تعزير تا درجه هفت شود، پس از قطعيت حكم 
ه دادگاه  حكم معلق را نيز صادر و مراتب را بياخير، دادگاه قرار تعليق را لغو و دستور اجرا

ور صريح ـط بهق ـنگام صدور قرار تعليـدادگاه به ه. كند يق اعالم ميـصادركننده قرار تعل
بر عالوه كند كه اگر در مدت تعليق مرتكب يكي از جرايم فوق شود،  به محكوم اعالم مي

   .شود  اجراء مييمجازات جرم اخير، مجازات معلق نيز درباره و
رار تعليق، دادگاه احراز نمايد كه محكوم داراي  هرگاه پس از صدور ق ـ55ماده

كه در ميان آنها است هاي قطعي ديگري بوده   محكوميت كيفري مؤثر يا محكوميتهسابق
 مجازات معلق شده است، يمحكوميت تعليقي وجود داشته و بدون توجه به آن اجرا

ست درصورت اطالع  احكام نيز موظف ايدادستان يا قاضي اجرا. كند مي تعليق را لغو قرار
در مورد  مادهحکم اين  . لغو تعليق مجازات را از دادگاه درخواست نمايد،از موارد فوق

  .تعويق صدور حکم نيز جاري است
  فصل هفتم ـ نظام نیمه آزادي

تواند در  اي است كه بر اساس آن محكوم مي نظام نيمه آزادي، شيوه  ـ56ماده
ها نآموزي، درماني و نظاير اي اي، آموزشي، حرفه ههاي حرف  حكم حبس، فعاليتيزمان اجرا

آزادي است كه در  ها زير نظر مراكز نيمه  اين فعاليتياجرا. را در خارج از زندان انجام دهد
  .شود ها و اقدامات تأميني و تربيتي تأسيس مي سازمان زندان
ي هاي تعزيري درجه پنج تا هفت دادگاه صادرکننده حکم قطع در حبس  ـ57ماده

تواند مشروط به گذشت شاكي و سپردن تأمين مناسب و تعهد به انجام يك فعاليت  مي
آموزي، مشاركت در تداوم زندگي خانوادگي يا درمان  اي، آموزشي، حرفه  شغلي، حرفه
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ديده مؤثر است، محكوم  بزه اعتياد يا بيماري كه در فرآيند اصالح يا جبران خسارت وارد بر
تواند در طول  همچنين محکوم مي. آزادي قرار دهد تحت نظام نيمه، خود اورا با رضايت 

و دوره تحمل مجازات در صورت دارابودن شرايط قانوني، صدور حکم نيمه آزادي را تقاضا نمايد 
  .استدادگاه موظف به رسيدگي 

   فصل هشتم ـ نظام آزادي مشروط
 تواند مي ده حكمكنن دادگاه صادر ،تعزيري   در مورد محكوميت به حبس ـ58ماده

و در ساير موارد پس از  سال پس از تحمل نصف در مورد محكومان به حبس بيش از ده
 با رعايت شرايطم  احكايسوم مدت مجازات به پيشنهاد دادستان يا قاضي اجرا تحمل يك

   :صادركندرا به آزادي مشروط  زير حكم
  .دهق و رفتار نشان د از خود حسن اخالهمواره مجازات ايمحكوم در مدت اجرالف ـ 
   .شود مي ني ديگر مرتكب جرم،حاالت و رفتار محكوم نشان دهد كه پس از آزاديب ـ 
مورد حكم يا  به تشخيص دادگاه محكوم تا آنجا كه استطاعت دارد ضرر و زيانپ ـ 

  .آن ترتيب دهد يا قراري براي پرداخت را بپردازد مورد موافقت مدعي خصوصي
  .از آزادي مشروط استفاده نكرده باشدن پيش از آمحكوم ت ـ 
پس  مادهاين ) ب( و) الف(  مواعد فوق و همچنين مراتب مذكور در بندهاييانقضا

 احكام يقاضي اجرا. رسد مي احكام يزندان محل به تأييد قاضي اجرا  از گزارش رييس
ر تحقق شرايط مذكور بررسي و دباره موظف است مواعد مقرر و وضعيت زنداني را در

   .دادگاه تقديم نمايدبه مشروط را   پيشنهاد آزادي،صورت احراز آن
، لكن دادگاه شود مي مدت آزادي مشروط شامل بقيه مدت مجازات  ـ59ماده

سال و  تواند كمتر از يك نميآزادي مشروط تواند مدت آن را تغيير دهد و در هر حال  مي
سال باشد كه در اين  كمتر از يكانده باقيمسال باشد جز در مواردي كه مدت  بيشتر از پنج

   . است صورت مدت آزادي مشروط معادل بقيه مدت حبس
تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصيات رواني و   دادگاه مي ـ60ماده

قرار  مندرج در يها دستوريشخصيت محکوم، او را در مدت آزادي مشروط، به اجرا
 مذكور و آثار عدم تبعيت از آنها و نيز يرها دستو،دادگاه. تعويق صدور حكم، ملزم كند

   .كند آثار ارتكاب جرم جديد را در حكم خود قيد و به محكوم تفهيم مي
 دادگاه يها هرگاه محکوم در مدت آزادي مشروط بدون عذرموجه از دستور ـ61ماده

. شود  ميافزودهوي تبعيت نكند براي بار اول يك تا دو سال به مدت آزادي مشروط 
 صورت تكرار يا ارتكاب يكي از جرايم عمدي موجب حد، قصاص، ديه يا تعزير تا درجه در

آيد، در  محكوميت نيز به اجراء درميباقيمانده هفت، عالوه بر مجازات جرم جديد، مدت 
  .شود صورت آزادي او قطعي مي غير اين

تواند در صورت  ه مي، دادگا تا درجه هشت درجه پنجاز در جرايم تعزيري  ـ62ماده
 مكاني رضايت وي در محدوده  محكوم به حبس را با،وجود شرايط مقرر در تعويق مراقبتي

  .هاي الكترونيكي قرار دهد )سيستم(  مشخص تحت نظارت سامانه
 يهاتواند محكوم را تابع تدابير نظارتي يا دستور  دادگاه در صورت لزوم ميـ تبصره

  .ار دهدذكرشده در تعويق مراقبتي قر
آزادي مشروط ظرف  آزادي و ي مواد مربوط به نظام نيمهي اجراهنام  آيين ـ63ماده

ها و اقدامات تأميني و  وسيله سازمان زندان اين قانون بهشدن  ء االجرا الزمشش ماه از تاريخ 
  .رسد قضاييه مي و به تصويب رييس قوهشود  مي تهيه  كشورتربيتي

  ن حبسهاي جایگزی فصل نهم ـ مجازات
 هاي جايگزين حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومي  مجازات ـ64ماده

 صورت است كه در رايگان، جزاي نقدي، جزاي نقدي روزانه و محروميت از حقوق اجتماعي 
گذشت شاكي و وجود جهات تخفيف با مالحظه نوع جرم و كيفيت ارتكاب آن، آثار ناشي 

ديده و ساير اوضاع و   و سابقه مجرم، وضعيت بزهاز جرم، سن، مهارت، وضعيت، شخصيت
  .شود  تعيين و اجراء مي،احوال

 به سنخيت و تناسب مجازات مورد حكم با شرايط ، دادگاه در ضمن حكمـ تبصره
 ازنوع تواند به بيش از دو  دادگاه نمي. كند ميتصريح  مادهو كيفيات مقرر در اين 

  .هاي جايگزين حكم دهد مجازات
 جرايم عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آنها سه ماه حبس ان مرتكب ـ65ماده

  .گردند جاي حبس به مجازات جايگزين حبس محكوم مي است به
 جرايم عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آنها نود و يک روز تا ان مرتكب ـ66ماده

گردند مگر  جاي حبس به مجازات جايگزين حبس محكوم مي شش ماه حبس است به
 محكوميت كيفري به شرح زير باشند و از هكه به دليل ارتكاب جرم عمدي داراي سابق اين
  : آن پنج سال نگذشته باشدياجرا

ـ بيش از يك فقره سابقه محكوميت قطعي به حبس تا شش ماه يا جزاي نقدي الف 
  ريال يا شالق تعزيري ) ۰۰۰/۰۰۰/۱۰( ده ميليون ش ازيب

ي به حبس بيش از شش ماه يا حد يا قصاص يا  يك فقره سابقه محكوميت قطعب ـ
  پنجم ديه پرداخت بيش از يك

 جرايم عمدي را كه حداكثر مجازات قانوني انتواند مرتكب دادگاه مي  ـ67ماده
سال حبس است به مجازات جايگزين حبس محكوم كند،  آنها بيش از شش ماه تا يك

 زين حبسـهاي جايگ ازات اعمال مجاين قانون) ۶۶( ادهـمشرايط ورت وجود ـدر ص
  .ممنوع است
گردند   جرايم غيرعمدي به مجازات جايگزين حبس محكوم ميان مرتكب ـ68ماده

اين صورت  كه مجازات قانوني جرم ارتكابي بيش از دو سال حبس باشد كه در مگر اين
  . اختياري است،حكم به مجازات جايگزين حبس

 تعزير آنها در قوانين موضوعه تعيين كه نوع يا ميزان  جرايميان مرتكب ـ 69ماده
  .گردند به مجازات جايگزين حبس محكوم مياست نشده 

 دادگاه ضمن تعيين مجازات جايگزين، مدت مجازات حبس را نيز تعيين ـ70ماده
 يا عجز از پرداخت رها مجازات جايگزين، تخلف از دستويتا درصورت تعذر اجراكند  مي

  .شودجزاي نقدي، مجازات حبس اجراء 
هاي جايگزين حبس در مورد جرايم عليه امنيت داخلي يا   اعمال مجازاتـ71ماده

  .خارجي كشور ممنوع است
 تعدد جرايم عمدي كه مجازات قانوني حداقل يكي از آنها بيش از شش ـ72ماده

  .ماه حبس باشد مانع از صدور حكم به مجازات جايگزين حبس است
سال حبس است در  قانوني آنها بيش از يكدر جرايم عمدي كه مجازات  ـ73ماده

تواند به مجازات جايگزين حبس   دادگاه نمي،سال صورت تخفيف مجازات به كمتر از يك
  .حكم نمايد
شدن اين  االجراء مقررات اين فصل در مورد احكام قطعي که پيش از الزم ـ 74ماده

  .شود نميقانون صادرشده است اجراء 
  مانع از صدور حكم به مجازات،ها با مجازات حبس جازات همراه بودن ساير مـ75ماده

هاي مذكور همزمان با  تواند به مجازات در اين صورت دادگاه مي. نيستجايگزين حبس 
  .جايگزين حبس حكم دهد  مجازات

 مالك تعيين صالحيت دادگاه و تجديدنظرخواهي از حكم محكوميت ـ76ماده
  . جرم ارتكابي است مجازات جايگزين حبس، مجازات قانونيبه

تواند با توجه به وضعيت محكوم و شرايط و آثار   احكام ميي قاضي اجراـ77ماده
  حكم، تشديد، تخفيف، تبديل يا توقف موقت مجازات مورد حكم را به دادگاهياجرا

  .صادركننده رأي پيشنهاد كند
  .اردقاضي مذكور به تعداد الزم مددكار اجتماعي و مأمور مراقبت در اختيار د

محكوم در طول دوره محكوميت بايد تغييراتي نظير تغيير شغل و محل ـ 78ماده
  . اطالع دهداحکام ي حكم باشد به قاضي اجراياقامت را كه مانع يا مخل اجرا

 ها و مؤسسات دولتي و عمومي و دستگاه  انواع خدمات عموميتعيين  ـ79ماده
موجب    احكام و محكوم، بهيجراپذيرنده محكومان و نحوه همكاري آنان با قاضي ا

 هاي  وزارتخانههوسيل بهشدن اين قانون  االجراء  الزم از تاريخماه  كه ظرف سهاست اي  نامه آيين
وزيران تصويب هيأت  قضاييه به هو با تأييد رييس قوشود  ميكشور و دادگستري تهيه 

  .شود مياالجراء  الزم مادهنامه موضوع اين   مقررات اين فصل پس از تصويب آيين.رسد مي
 چنانچه رعايت مفاد حكم دادگاه از سوي محكوم حاكي از اصالح رفتار  ـ80ماده

 براي يك بار بقيه مدت مجازات احکام يتواند به پيشنهاد قاضي اجرا وي باشد دادگاه مي
  .را تا نصف آن تقليل دهد

خلف نمايد، به دادگاه ت يها مفاد حكم يا دستوري چنانچه محكوم از اجرا ـ81ماده
 احكام و رأي دادگاه براي بار نخست يك چهارم تا يك دوم به يپيشنهاد قاضي اجرا

  .گردد شود و در صورت تكرار، مجازات حبس اجراء مي مجازات مورد حكم افزوده مي
 قيد طور صريح به دادگاه در متن حكم آثار تبعيت و تخلف از مفاد حكم را ـ تبصره

 احكام نيز در ضمن اجراء با رعايت مفاد حكم يقاضي اجرا. كند   مي و به محكوم تفهيم
  .نمايد دادگاه و مقررات مربوط، نحوه نظارت و مراقبت بر محكوم را مشخص مي

هاي جايگزين حبس با مانعي   تمام يا بخشي از مجازاتي چنانچه اجرا ـ82ماده
. گردد فع مانع اجراء ميبعد از رآن مواجه گردد، مجازات مورد حكم يا بخش اجراء نشده 

كردن مجازات ايجاد  چنانچه مانع مذكور به واسطه رفتار عمدي محكوم و براي متوقف
  .شود ميمجازات اصلي اجراء گردد 

اي است كه طي آن محكوم، به حكم دادگاه و تحت   دوره مراقبت دوره ـ83ماده
 مندرج در تعويق يها احكام به انجام يك يا چند مورد از دستورينظارت قاضي اجرا

  :گردد مراقبتي به شرح ذيل محكوم مي
  که مجازات قانوني آنها حداکثر سه ماه حبس است، تا شش ماه  ـ در جرايميالف 
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 که مجازات قانوني آنها نود و يک روز تا شش ماه حبس است و جرايمي ـ در جرايميب 
   شش ماه تا يک سال که نوع و ميزان تعزير آنها در قوانين موضوعه تعيين نشده است،

که مجازات قانوني آنها بيش از شش ماه تا يک سال است،  ـ در جرايميپ 
  يک تا دو سال

ـ در جرايم غيرعمدي كه مجازات قانوني آنها بيش از يك سال است، دو تا ت 
  چهار سال
رايگان، خدماتي است كه با رضايت محكوم براي مدت معين    خدمات عمومي ـ84ماده
  :گردد  احكام اجراء مييو تحت نظارت قاضي اجراشود  ميل مورد حكم واقع به شرح ذي
  تا دويست و هفتاد ساعت) ٨٣(ماده )الف( ـ جرايم موضوع بندالف 
  دويست و هفتاد تا پانصد و چهل ساعت )٨٣(ماده )ب( ـ جرايم موضوع بندب 
  عتپانصد و چهل تا هزار و هشتاد سا) ٨٣(ماده )پ( ـ جرايم موضوع بندپ 
  هزار و هشتاد تا دو هزار و صد و شصت ساعت )۸۳(ماده )ت( ـ جرايم موضوع بندت 

براي افراد شاغل بيش از چهار ساعت و براي    ساعات ارائه خدمت عموميـ1تبصره
در هر حال ساعات ارائه خدمت در روز . نيستافراد غيرشاغل بيش از هشت ساعت در روز 

  .شودكوم نبايد مانع امرار معاش متعارف مح
مشروط به رعايت همه ضوابط و مقررات    حكم به ارائه خدمت عموميـ2تبصره

هاي فني و  قانوني مربوط به آن خدمت از جمله شرايط كار زنان و نوجوانان، محافظت
  .استآور  بهداشتي و ضوابط خاص كارهاي سخت و زيان

نامه موضوع   آيينمقرر در  تواند به بيش از يك خدمت عمومي  دادگاه نميـ3تبصره
 به انجام خدمات عمومي، ،در هر حال در صورت عدم رضايت محكوم. اين فصل حكم دهد

  .شود ميمجازات اصلي مورد حكم واقع 
تواند بنا به وضع جسماني و نياز به خدمات   احكام مييقاضي اجرا ـ4تبصره

را به طور موقت و   هاي خانوادگي و مانند آنها، انجام خدمات عمومي پزشكي يا معذوريت
يا تبديل آن را به مجازات جايگزين ديگر نمايد ه ماه در طول دوره، تعليق ـحداكثر تا س

  .به دادگاه صادركننده حكم پيشنهاد دهد
 جزاي نقدي روزانه عبارت است از يك هشتم تا يك چهارم درآمد روزانه  ـ85ماده

  :گردد مي احكام وصول يرت اجراو با نظاشود  ميشرح زير مورد حكم واقع  محكوم كه به
  تا يكصد و هشتاد روز) ٨٣(ماده) الف(ـ جرايم موضوع بندالف 
  هشتاد تا سيصد و شصت روز يكصد و) ٨٣(ماده) ب(ـ جرايم موضوع بند ب 
  شصت تا هفتصد و بيست روز سيصد و) ٨٣(ماده) پ(ـ جرايم موضوع بندپ 
  چهل روز و چهارصد و ت تا هزاربيس و هفتصد) ۸۳(ماده) ت( ـ جرايم موضوع بندت 

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

  :است ميزان جزاي نقدي جايگزين حبس به شرح زير  ـ86ماده
  ريال ) ٠٠٠/٠٠٠/٩(تا نه ميليون ) ٨٣(ماده) الف( ـ جرايم موضوع بندالف 
ريال تا هجده )٠٠٠/٠٠٠/٩ (نه ميليون از )٨٣(ماده )ب(  موضوع بندـ جرايمب 

  ريال ) ٠٠٠/٠٠٠/١٨ (ميليون
 سي و تا ريال) ٠٠٠/٠٠٠/١٨ (ميليون هجده از )٨٣(ماده )پ( بند  موضوع  ـ جرايمپ 

  ريال) ٠٠٠/٠٠٠/٣٦ (شش ميليون
يال ر) ۰۰۰/۰۰۰/۳۶ (شش ميليون از سي و) ۸۳(ماده) ت(  جرايم موضوع بندت ـ
  ريال) ۰۰۰/۰۰۰/۷۲(دوميليون  تا هفتاد و
تواند ضمن حكم به مجازات جايگزين حبس، با توجه به جرم   دادگاه مي ـ87ماده

هاي تبعي و يا تکميلي نيز  ارتكابي و وضعيت محكوم، وي را به يك يا چند مورد از مجازات
  .شوددر اين صورت مدت مجازات مذکور نبايد بيش از دوسال . محکوم نمايد

  ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان فصل دهم ـ مجازات
و سن آنها شوند  مي درباره اطفال و نوجواناني كه مرتكب جرايم تعزيري  ـ88ماده

سال تمام شمسي است حسب مورد، دادگاه يکي از تصميمات  در زمان ارتكاب، نه تا پانزده
  :کند زير را اتخاذ مي

تعهد به تأديب و تربيت و  اخذ  والدين يا اولياء يا سرپرست قانوني باـ تسليم به الف
  مواظبت در حسن اخالق طفل يا نوجوان 

در تواند حسب مورد از اشخاص مذکور  هرگاه دادگاه مصلحت بداند مي ـ تبصره
تعهد به انجام اموري از قبيل موارد ذيل و اعالم نتيجه به دادگاه در مهلت مقرر را اين بند 

  :نمايد اخذ نيز
ـ معرفي طفل يا نوجوان به مددکار اجتماعي يا روانشناس و ديگر متخصصان و ١

  همکاري با آنان

ـ فرستادن طفل يا نوجوان به يک مؤسسه آموزشي و فرهنگي به منظور تحصيل ٢
  آموزي يا حرفه
 اقدام الزم جهت درمان يا ترک اعتياد طفل يا نوجوان تحت نظر پزشکـ ٣
 به تشخيص دادگاهطفل يا نوجوان با اشخاص و ارتباط مضر ي از معاشرت ـ جلوگير٤
 هاي معين ـ جلوگيري از رفت و آمد طفل يا نوجوان به محل ٥
ـ تسليم به اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگري که دادگاه به مصلحت طفل يا  ب

صالحيت در صورت عدم ) الف (بند نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهاي مذکور در
 با رعايت  نوجوان و يا عدم دسترسي به آنهاوالدين، اولياء يا سرپرست قانوني طفل يا

 قانون مدني )١١٧٣(مادهمقررات 
  . تسليم طفل به اشخاص واجد صالحيت منوط به قبول آنان استـ تبصره

  ـ نصيحت به وسيله قاضي دادگاهپ 
  ر جرمتعهد کتبي به عدم تکرا اخذ ـ اخطار و تذکر و يات 
 تعزيري ـ نگهداري در کانون اصالح و تربيت از سه ماه تا يک سال در مورد جرايمث 

  درجه يك تا پنج 
اطفال و نوجوانان  فقط درباره )ث( و )ت(  تصميمات مذکور در بندهايـ1تبصره

در مورد اطفال و نوجواناني  ) ث( اعمال مقررات بند. استسال قابل اجراء  دوازده تا پانزده
  .است   الزامي،اند مرتكب شدهرا جرايم موجب تعزير درجه يك تا پنج كه 

 هرگاه نابالغ مرتكب يكي از جرايم موجب حد يا قصاص گردد درصورتي ـ2تبصره
 يا و )ت( كه از دوازده تا پانزده سال قمري داشته باشد به يكي از اقدامات مقرر در بندهاي

 )پ( تا) الف( از اقدامات مقرر در بندهاياين صورت يكي   و در غيرشود ميمحكوم ) ث(
   .گردد ميدر مورد آنها اتخاذ  مادهاين 

اين ماده، دادگاه ) ب( و) الف(  در مورد تصميمات مورد اشاره در بندهايـ3تبصره
هاي  تواند با توجه به تحقيقات به عمل آمده و همچنين گزارش اطفال و نوجوانان مي

ا نوجوان و رفتار او، هر چند بار که مصلحت طفل يا مددکاران اجتماعي از وضع طفل ي
  .نوجوان اقتضاء کند در تصميم خود تجديدنظر نمايد

و سن آنها در زمان شوند  مي درباره نوجواناني که مرتكب جرم تعزيري  ـ89ماده
  :شود هاي زير اجراء مي تا هجده سال تمام شمسي است مجازات  ارتكاب، بين پانزده

که   مورد جرايمي در کانون اصالح و تربيت از دو تا پنج سال درـ نگهداري الف 
  .مجازات قانوني آنها تعزير درجه يک تا سه است

که  مورد جرايمي ـ نگهداري در کانون اصالح و تربيت از يك تا سه سال درب 
  .مجازات قانوني آنها تعزير درجه چهار است

 تا يک سال يا پرداخت جزاي ـ نگهداري در کانون اصالح و تربيت از سه ماهپ 
ريال يا انجام ) ٠٠٠/٠٠٠/٤٠ (ريال تا چهل ميليون) ٠٠٠/٠٠٠/١٠(ليون ي م نقدي از ده

که  رايگان در مورد جرايمي  يكصد و هشتاد تا هفتصد و بيست ساعت خدمات عمومي
  .مجازات قانوني آنها تعزير درجه پنج است

 ريال تا ده ميليون) ٠٠٠/٠٠٠/١ (ليونـت جزاي نقدي از يك ميــ پرداخت 
رايگان   ريال يا انجام شصت تا يكصد و هشتاد ساعت خدمات عمومي )٠٠٠/٠٠٠/١٠(

  . شش استهكه مجازات قانوني آنها تعزير درج درمورد جرايمي
كه   ريال در مورد جرايمي) ٠٠٠/٠٠٠/١(ـ پرداخت جزاي نقدي تا يك ميليون ث 

  .و هشت است هفت همجازات قانوني آنها تعزير درج
  .نيستبيش از چهار ساعت در روز  ، ساعات ارائه خدمات عمومي ـ1تبصره
تواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتکابي، به جاي صدور   دادگاه ميـ2تبصره

اين ماده، به اقامت ) پ( تا )الف( حکم به مجازات نگهداري يا جزاي نقدي موضوع بندهاي
کند يا به نگهداري در کانون اصالح و تربيت در  ين ميدر منزل در ساعاتي که دادگاه مع

  .دو روز آخر هفته حسب مورد براي سه ماه تا پنج سال حکم دهد
هاي رسيده از وضع طفل يا نوجوان و  تواند با توجه به گزارش  دادگاه ميـ90ماده

ي را د و مدت نگهدارنرفتار او در کانون اصالح و تربيت يک بار در رأي خود تجديدنظر ک
تا يک سوم تقليل دهد يا نگهداري را به تسليم طفل يا نوجوان به ولي يا سرپرست قانوني 

شود که طفل يا   تصميم دادگاه مبني بر تجديدنظر درصورتي اتخاذ مي. او تبديل نمايد
رأي . نوجوان حداقل يک پنجم از مدت نگهداري در کانون اصالح و تربيت را گذرانده باشد

اين امر مانع استفاده از آزادي مشروط و ساير تخفيفات . ن مورد قطعي استدادگاه در اي
  .نيستقانوني با تحقق شرايط آنها 

سال، ماهيت جرم   از هجده كمترقصاص هرگاه افراد بالغ حد يا در جرايم موجب ـ91ماده
ه باشد، در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشت نکنند و يا شده و يا حرمت آن را درک انجام

  .شوند ميبيني شده در اين فصل محکوم  هاي پيش حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات
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را تواند نظر پزشکي قانوني  دادگاه براي تشخيص رشد و کمال عقل مي ـ تبصره
  .يا از هر طريق ديگر که مقتضي بداند، استفاده کنداستعالم 

 ، هر ضمان مالي ديگري استکه مستلزم پرداخت ديه يا در جرايمي ـ92ماده
  .کند دادگاه اطفال و نوجوانان مطابق مقررات مربوط به پرداخت ديه و خسارت حکم مي

ها را تا نصف  تواند درصورت احراز جهات تخفيف، مجازات  دادگاه ميـ93ماده
 به اقدام ديگري  راد و اقدامات تأميني و تربيتي اطفال و نوجوانانهحداقل تقليل د

  .ايدتبديل نم
 توسط نوجوانان، يارتکاب يجرايم تعزيردر مورد تمام تواند  دادگاه مي ـ94ماده

  . را معلق كندمجازات ي يا اجرازدصدور حكم را به تعويق اندا
  .هاي كيفري اطفال و نوجوانان فاقد آثار كيفري است محكوميت ـ95ماده

  فصل یازدهم ـ سقوط مجازات
  اول ـ عفو مبحث
 فيف مجازات محكومان، در حدود موازين اسالمي پس از پيشنهاد عفو يا تخـ96ماده
   .قضاييه با مقام رهبري است رييس قوه
شود،  که به موجب قانون در جرايم موجب تعزير اعطاء مي عفو عمومي ـ97ماده

 مجازات يدر صورت صدور حکم محکوميت، اجرا. کند تعقيب و دادرسي را موقوف مي
  .دوش ميل ئ زا و آثار محکوميت نيزموقوف

كند لکن تأثيري در پرداخت ديه و   آثار محكوميت را منتفي ميهعفو، هم ـ98ماده
  .ديده ندارد جبران خسارت زيان

  دوم ـ نسخ قانون مبحث
آثار نسخ قوانين . كند  ميموقوف مجازات را يتعقيب و اجرا،  نسخ قانونـ99ماده

  .استاين قانون ) ١٠(كيفري به شرح مندرج در ماده
  سوم ـ گذشت شاکی مبحث
 در جرايم تعزيري قابل گذشت، گذشت شاكي يا مدعي خصوصي حسب  ـ100ماده

  . مجازات استي اجرايموقوفمورد موجب موقوفي تعقيب يا 
 رسيدگي  كه شروع و ادامه تعقيب وباشند  مي  جرايمي، جرايم قابل گذشتـ1تبصره

  . وي است مجازات، منوط به شكايت شاكي و عدم گذشت يو اجرا
 كه شكايت شاكي و گذشت باشند  مي جرايمي،جرايم غيرقابل گذشت ـ2تبصره

  . مجازات تأثيري ندارديوي در شروع به تعقيب و رسيدگي و ادامه آنها و اجرا
 عضو، هاي قصاص نفس و  شاكي در مورد مجازاتبه گذشت   مقررات راجعـ3تبصره

 اين قانون »قصاص « و سوم»حدود« سرقت همان است كه در كتاب دوم حد قذف و حد
  .گذشت شاكي در ساير حدود تأثيري در سقوط و تخفيف مجازات ندارد. ذكر شده است

ترتيب اثر  يدر صورت معلق  ز باشد و به گذشت مشروط وگذشت بايد منج ـ101ماده
 ،همچنين عدول از گذشت. افته باشديه تحقق يعل ا معلقي که آن شرط دوش ميداده 

   .يستمسموع ن
 يست، ولي و صدور حکم نيدگيب، رسيا معلق مانع تعقيگذشت مشروط ـ 1تبصره

در . ه استيعل ا معلقيم قابل گذشت منوط به عدم تحقق شرط ي مجازات در جراياجرا
  .شود ين مناسب آزاد ميه با قرار تأميعل ن صورت، محکوميا

  .ت منوط به تأييد دادستان اس،تأثير گذشت قيم اتفاقي ـ2تبصره
ي با شكايت هر يك ي متعدد باشند تعقيب جزا، هرگاه متضررين از جرمـ102ماده

 مجازات موكول به گذشت يشود ولي موقوفي تعقيب، رسيدگي و اجرا آنان شروع مي از
  .اند تمام كساني است كه شكايت كرده

 به وراث قانوني متضرر از جرم، منتقل و در صورت گذشت ،حق گذشت ـ تبصره
  .گردد  مجازات موقوف مييث حسب مورد تعقيب، رسيدگي يا اجراهمگي ورا
 چنانچه قابل گذشت بودن جرمي در قانون تصريح نشده باشد، غيرقابل ـ103ماده

  .الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد كه از حق شود مگر اين گذشت محسوب مي
 قانون ذف اينعالوه بر جرايم تعزيري مندرج در كتاب ديات و فصل حد ق ـ104ماده
جرايم مندرج در قسمت اخير باشند،  ميكه به موجب قوانين خاص قابل گذشت  و جرايمي

، )٦٦٩(، )٦٦٨(، )٦٤٨(، )٦٤٢(، )٦٣٣(، )٦٣٢(، )٦٢٢(، )٦٠٨ ( و مواد)٥٩٦( ماده
 )٦٩٨(، )٦٩٧(، )٦٩٤(، )٦٩٢(، )٦٩٠(، )٦٨٥(، )٦٨٤(، )٦٨٢(، )٦٧٩(، )٦٧٧(، )٦٧٦( ،

  . شوند نيز قابل گذشت محسوب مي» تعزيرات«ز كتاب پنجما) ٧٠٠(و ) ٦٩٩(
  مبحث چهارم ـ مرور زمان

كه كند  موقوف مي تعقيب جرايم موجب تعزير را ، در صورتي مرور زمانـ105ماده
 مواعد زير تعقيب نشده يا از تاريخ آخرين اقدام تعقيبي يا ياز تاريخ وقوع جرم تا انقضا

   :باشدنگرديده ه صدور حكم قطعي منتهي  اين مواعد بيتحقيقي تا انقضا

   پانزده ساليجرايم تعزيري درجه يك تا سه با انقضا) الف
  سال  دهيجرايم تعزيري درجه چهار با انقضا) ب
   هفت ساليجرايم تعزيري درجه پنج با انقضا) پ
   پنج ساليجرايم تعزيري درجه شش با انقضا) ت
  سال  سهياجرايم تعزيري درجه هفت و هشت با انقض) ث

 يك ياست كه مقامات قضايي در اجرا   اقدامي، اقدام تعقيبي يا تحقيقيـ1تبصره
، تحقيقات انجلب، بازجويي، استماع اظهارات شهود و مطلعاحضار، وظيفه قانوني از قبيل 

  .دهند يا معاينه محلي و نيابت قضايي انجام مي
ز تاريخ قطعيت رأي مرجعي در مورد صدور قرار اناطه، مرور زمان تعقيب ا ـ2تبصره

  .شود که رسيدگي کيفري منوط به صدور آن است، شروع مي
سال از   در جرايم تعزيري قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت يكـ106ماده

كه  شود مگر اين تاريخ اطالع از وقوع جرم، شكايت نكند، حق شكايت كيفري او ساقط مي
رج از اختيار، قادر به شكايت نباشد كه در اين صورت دليلي خا تحت سلطه متهم بوده يا به

 مدت يهرگاه متضرر از جرم قبل از انقضا. شود محاسبه ميمهلت مزبور از تاريخ رفع مانع 
نظر وي از طرح شكايت نباشد هر يك از ورثه وي در  مذكور فوت كند و دليلي بر صرف

  . داردمهلت شش ماه از تاريخ وفات حق شكايت 
مواردي كه شاكي تحت سلطه متهم بوده، درصورتي به شكايت وي ير از غ ـ تبصره

مشمول اين قانون ) ١٠٥(مادهطبق كه جرم موضوع شكايت شود  مييا ورثه او رسيدگي 
  .مرور زمان نشده باشد

كند و مدت آن از   احكام قطعي تعزيري را موقوف ميي مرور زمان، اجرا ـ107ماده
  : استتاريخ قطعيت حكم به قرار زير

  سال  بيستيجرايم تعزيري درجه يك تا سه با انقضا) الف
   پانزده ساليجرايم تعزيري درجه چهار با انقضا) ب
   ده ساليجرايم تعزيري درجه پنج با انقضا) پ
   هفت ساليجرايم تعزيري درجه شش با انقضا) ت
   پنج ساليجرايم تعزيري درجه هفت و هشت با انقضا) ث

مام يا بقيه مجازات موکول به گذشتن مدت يا رفع مانعي  تي اگر اجراـ1تبصره
  . شود  آن مدت يا رفع مانع محاسبه مييباشد، مرور زمان از تاريخ انقضا

اتباع ايراني در درباره هاي خارج از کشور   احکام دادگاهي مرور زمان اجراـ2تبصره
  .تاس ماده مشمول مقررات اين ،هاي قانوني حدود مقررات و موافقتنامه

 شروع ولي به هر علت قطع شود، تاريخ شروع ، مجازاتيهرگاه اجرا ـ108ماده
 مجازات است و در مواردي که بيش از يک نوبت قطع شود يمرور زمان، تاريخ قطع اجرا

 اثر رفتار عمدي  مجازات بريكه اجرا شروع مرور زمان از تاريخ آخرين انقطاع است مگر اين
  .شود اعمال نمياين صورت مرور زمان قطع شده باشد که در   محکوم

 يراـكم و اجـدور حـيب، صـان تعقـمول مرور زمـرايم ذيل مشـج ـ109ماده
  :شوند نمي مجازات

  ـ جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي كشورالف 
 اين قانون) ٣٦(ماده تبصرهكالهبرداري و جرايم موضوع شامل ـ جرايم اقتصادي ب 

   مادهت مبلغ مقرر در آنيبا رعا
  ـ جرايم موضوع قانون مبارزه با موادمخدرپ 

هاي  محكوميت  يک شخص به موجب حکم يا احکاميدر مورد هرگاه  ـ110ماده
 ،ها ها، نسبت به ديگر محكوميت  هر يک از محكوميتيقطعي متعدد صادر شود، شروع به اجرا

  .استقاطع مرور زمان 
 آزادي مشروط در صورت لغو يا مجازات يا اعطي در موارد تعليق اجراـ111ماده

  .استقرار تعليق يا حكم آزادي مشروط، مبدأ مرور زمان، تاريخ لغو قرار يا حكم 
و معاونان اعم از   مطلق است و نسبت به کليه شركا، قطع مرور زمانـ112ماده

يکي از آنها فقط درباره شود هر چند تعقيب  كه تعقيب شده يا نشده باشند، اعمال مي آن
برخي از شركا يا معاونان جرم در مورد  حکم يهمچنين شروع به اجرا. شده باشدشروع 

  .استقاطع مرور زمان نسبت به ديگر محکومان 
 ي مجازات، مانع از استيفايشدن تعقيب، صدور حكم يا اجرا موقوف ـ113ماده

 تواند دعواي خصوصي را در مرجع حقوق مدعي خصوصي نيست و متضرر از جرم مي
  .مه نمايدصالح اقا

  مبحث پنجم ـ توبه مجرم
 قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از ي در جرايم موجب حد به استثناـ114ماده
. گردد  توبه كند و ندامت و اصالح او براي قاضي محرز شود، حد از او ساقط مي،اثبات جرم
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 يحت  با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتكبر از قذفي غهمچنين اگر جرايم فوق
قضاييه از مقام رهبري  رييس قوهتوسط تواند عفو مجرم را  دادگاه مي پس از اثبات جرم،

   .درخواست نمايد
  .استتوبه محارب قبل از دستگيري يا تسلط بر او موجب سقوط حد  ـ1تبصره
، گيردديده انجام   در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اكراه و يا با اغفال بزهـ2تبصره

به حبس يا شالق  ماده به شرح مندرج در اين صورت توبه و سقوط مجازاتمرتكب در
  .شود مي آنها محكوم يتعزيري درجه شش يا هر دو

 در جرايم تعزيري درجه شش، هفت و هشت چنانچه مرتكب توبه نمايد ـ115ماده
در ساير جرايم موجب . شود و ندامت و اصالح او براي قاضي محرز شود، مجازات ساقط مي

  .به تخفيف مجازات را اعمال نمايد تواند مقررات راجع ير دادگاه ميتعز
به توبه درباره كساني كه مقررات تكرار جرايم تعزيري در  مقررات راجعـ 1تبصره

  .گردد شود، جاري نمي مورد آنها اعمال مي
و ) الف(و بندهاي ) ٧(ماده) ب(و همچنين بند  ماده اطالق مقررات اين ـ2تبصره

ن قانون يا) ١٠٥( و )٩٤(، )٩٣(، )٤٦(، )٤٥(، )٤٠(، )٣٩(، )٢٧(و مواد ) ٨(ماده) ب(
  .شود شامل تعزيرات منصوص شرعي نمي

  .گردد با توبه ساقط نميو محاربه  حد قذف ،ديه، قصاص ـ116ماده
گردد،   موجب سقوط يا تخفيف مجازات مي، در مواردي كه توبه مرتكبـ117ماده

چنانچه . شود  نميء مرتكب اكتفايد احراز گردد و به ادعاتوبه، اصالح و ندامت وي باي
به توبه، ثابت شود كه مرتكب تظاهر به توبه كرده است سقوط   از اعمال مقررات راجعپس

دراين مورد چنانچه . گردد مجازات و تخفيفات درنظر گرفته شده ملغي و مجازات اجراء مي
  .شود ازات تعزيري محكوم مياز نوع تعزير باشد مرتكب به حداكثر مج  مجازات

تواند تا قبل از قطعيت حكم، ادله مربوط به توبه خود را حسب   متهم ميـ118ماده
  .مورد به مقام تعقيب يا رسيدگي ارائه نمايد

 مرجع تواند به  چنانچه دادستان مخالف سقوط يا تخفيف مجازات باشد، ميـ119ماده
  .تجديدنظر اعتراض كند

  عده درأمبحث ششم ـ اعمال قا
 هرگاه وقوع جرم يا برخي از شرايط آن و يا هريك از شرايط مسؤوليت ـ120ماده

كيفري مورد شبهه يا ترديد قرار گيرد و دليلي بر نفي آن يافت نشود حسب مورد جرم يا 
  .شود نميشرط مذكور ثابت 

، االرض، سرقت و قذف  محاربه، افساد فييدر جرايم موجب حد به استثنا ـ121ماده
 حسب مورد جرم يا شرط ،به صرف وجود شبهه يا ترديد و بدون نياز به تحصيل دليل

  .شود نميمذكور ثابت 
  

  بخش سوم ـ جرایم
  فصل اول ـ شروع به جرم

واسطه   لكن به، آن نمايدي و شروع به اجرا کرده هركس قصد ارتكاب جرمي ـ122ماده
  :شود  مجازات ميعامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زير

كه مجازات قانوني آنها سلب حيات، حبس دائم يا حبس تعزيري  ـ در جرايميالف 
  تعزيري درجه چهار  درجه يك تا سه است به حبس

تعزيري درجه چهار است   كه مجازات قانوني آنها قطع عضو يا حبس ـ در جرايميب 
 تعزيري درجه پنج  به حبس
 است تعزيري درجه پنج  ي آنها شالق حدي يا حبسكه مجازات قانون ـ در جرايميپ 
  تعزيري يا شالق يا جزاي نقدي درجه شش  به حبس

 ارتباط مستقيم با ارتكاب جرم داشته، لكن به جهات ، هرگاه رفتار ارتكابيـ تبصره
، اقدام انجام شده در باشدممكن   وقوع جرم غيربودهاطالع  مادي كه مرتكب از آنها بي

   .رم استحكم شروع به ج
 و است مجرد قصد ارتكاب جرم و يا عمليات و اقداماتي كه فقط مقدمه جرم ـ123ماده

  .باشد يم و از اين حيث قابل مجازات نيستد، شروع به جرم نرارتباط مستقيم با وقوع جرم ندا
 اتهام به اراده خود آن را ترك كند بهو د  نماي  هرگاه كسي شروع به جرميـ124ماده
است همان مقدار رفتاري كه مرتكب شده  شود لكن اگر  تعقيب نمي،جرم آنشروع به 

  .شود جرم باشد به مجازات آن محكوم مي
  جرم در شرکت ـ فصل دوم

 مشارکت جرمي يياجرا عمليات در ديگر اشخاص يا شخص با كس هر ـ125ماده
 جرم وقوع يبرا تنهايي به يک هر رفتار خواه باشد آنها همه رفتار به مستند جرم، و کند

 جرم در شريک متفاوت، خواه باشد مساوي آنان کار اثر خواه و نباشد خواه باشد کافي

 نيز غيرعمدي جرايم مورد در .است جرم آن مستقل فاعل مجازات او مجازات و محسوب
 محسوب جرم در شريک ان،مقصر باشد نفر چند يا دو تقصير به مستند جرم، چنانچه

   .است جرم آن مستقل فاعل مجازات آنان، از يک هر مجازات و شوند مي
 اعمال مجازات حدود، قصاص و ديات در مورد شرکت در جنايت با رعايت ـ تبصره

 .گيرد  دوم، سوم و چهارم اين قانون انجام مييها مواد کتاب
  جرم در معاونت ـ فصل سوم

   :شوند مي محسوب جرم معاون زير اشخاص ـ126ماده
 يا كند جرم ارتكاب به تحريك يا تطميع، تهديد، ترغيب، را ديگري ،هركسـ الف 

  .گردد جرم وقوع موجب ،قدرت از استفاده سوءدسيسه يا فريب يا  با
 را جرم ارتكاب طريق يا كند تهيه يا بسازد را جرم ارتكاب وسايل هركسـ ب 

  .دهد ارائه مرتكب به
  .كند تسهيل را جرم وقوع كسرهـ پ 

 رفتار نت در جرم، وحدت قصد و تقدم يا اقتران زماني بين براي تحقق معاوـ تبصره
شديدتر از آنچه مقصود   چنانچه فاعل اصلي جرم، جرمي. معاون و مرتکب جرم شرط است

  .شود تر محکوم مي مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفيفاست معاون بوده 
 نشده تعيين معاون براي يديگر مجازات قانون، يا شرع در كه صورتي در ـ127ماده

  :است زير شرح به وي مجازات باشد،
 حبس است، دائم حبس يا حيات سلب آنها قانوني مجازات كه جرايمي درـ الف 

   سه يا دو درجه تعزيري
  شش يا پنج درجه تعزيري  حبس ،عضو عمدي قطع و حدي سرقت درـ ب 
 و هفتاد تا يك و سي است حدي شالق آنها قانوني مجازات كه جرايمي درـ پ 

  شش درجه تعزيري شالق ضربه چهار
  ارتكابي جرم مجازات از تر پايين درجه دو تا يك تعزير موجب جرايمدر ـ ت 

 جرم قانوني مجازات نوع از معاون مجازات مادهاين ) ت( بند مورد در ـ1تبصره
 كه تمحكومي حكم انتشار و دائم انفصال اموال، مصادره مورد در مگر است ارتكابي
  .است هفت و شش چهار، درجه نقدي جزاي ترتيب به معاون مجازات

 مجازات نشود، اجراء عضو يا نفس قصاص علت هر به كه صورتي در ـ2تبصره
  .شود مي اعمال مادهن يا) ت( بند مطابق جرم، اصلي فاعل تعزير ميزان اساس بر معاون

رم مستند به خود استفاده عنوان وسيله ارتكاب ج هركس از فرد نابالغ به ـ128ماده
همچنين هركس در رفتار . گردد نمايد به حداكثر مجازات قانوني همان جرم محكوم مي

  .شود مجرمانه فرد نابالغي معاونت كند به حداكثر مجازات معاونت در آن جرم محكوم مي
 مانند يشخص جهات از جهتي به مرتكبدر ارتکاب رفتار مجرمانه،  هرگاه ـ129ماده

، جهاتن يا از جهتي به او مجازات ياجرا يا تعقيب يا نباشد تعقيب قابل  جنون،صغر و
   .ندارد جرم معاون مجازات و تعقيب در تأثيري موقوف گردد

  فصل چهارم ـ سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته
عهده گيرد به حداكثر مجازات ر هركس سردستگي يك گروه مجرمانه را بـ130ماده

ند، محكوم و آن گروه در راستاي اهداف همان گروه مرتكب شيكه اعضا شديدترين جرمي
كه جرم ارتكابي موجب حد يا قصاص يا ديه باشد كه در اين صورت  مگر آن گردد مي
االرض  در محاربه و افساد في. دوش مي حداكثر مجازات معاونت در آن جرم محكوم به

ه گروه مجرمانه صدق كند االرض بر سردست زماني كه عنوان محارب يا مفسد في
  .گردد االرض محكوم مي  مورد به مجازات محارب يا مفسد فيحسب

 گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشكل از سه نفر يا ـ 1تبصره
براي ارتكاب جرم آن يا پس از تشكيل، هدف شود  ميبيشتر كه براي ارتكاب جرم تشكيل 

  .گردد ميمنحرف 
 تگي عبارت از تشكيل يا طراحي يا سازماندهي يا اداره گروه سردسـ2تبصره
  .مجرمانه است

  فصل پنجم ـ تعدد جرم
 در جرايم موجب تعزير هرگاه رفتار واحد، داراي عناوين مجرمانه متعدد  ـ131ماده

   .شود باشد، مرتكب به مجازات اشد محكوم مي
ت است مگر در  موجب تعدد مجازا، در جرايم موجب حد، تعدد جرمـ132ماده

  .مواردي كه جرايم ارتكابي و نيز مجازات آنها يكسان باشد
چنانچه مرتكب به اعدام و حبس يا اعدام و تبعيد محكوم گردد، تنها  ـ1تبصره
  .دوش مياعدام اجراء 
ک واقعه باشند، فقط ي هم و در ي در راستايا چند جرم حدي چنانچه دو ـ2تبصره

  .شود يذ در هنگام لواط که تنها مجازات لواط اجراء ميند تفخشود؛ مان يمجازات اشد اجراء م
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گر مرتکب زنا شوند، چنانچه مجازات اعدام يکدي چند بار با ي اگر مرد و زنـ3تبصره
  .شود يا رجم حسب مورد اجراء ميا رجم و جلد ثابت باشد، تنها اعدام يو جلد 

  . گردد يا چند مجازات اجراء ميباشد، دو ا چند نفر ي  چنانچه قذف، نسبت به دوـ4تبصره
 لكن چنانچه. دوش ميها جمع   در تعدد جرايم موجب حد و قصاص، مجازاتـ133ماده

 ، قصاص گردديمجازات حدي، موضوع قصاص را از بين ببرد يا موجب تأخير در اجرا
 قصاص يا گذشت يا ي قصاص، مقدم است و در صورت عدم مطالبه فوري اجراياجرا

   .شود مجازات حدي اجراء ميتبديل به ديه، 
نباشد  در جرايم موجب تعزير هرگاه جرايم ارتكابي بيش از سه جرم ـ134ماده

 د و هرگاه جرايمكن دادگاه براي هر يك از آن جرايم حداكثر مجازات مقرر را حكم مي
ارتكابي بيش از سه جرم باشد، مجازات هر يك را بيش از حداكثر مجازات مقرر قانوني 

در هر يك از . نمايد ، تعيين ميكند نكه از حداكثر به اضافه نصف آن تجاوز  اينهمشروط ب
موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به يكي از علل قانوني 

  .گردد تقليل يابد يا تبديل يا غيرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدي اجراء مي
ل و حداكثر باشد، اگر جرايم ارتكابي بيش از سه در هر مورد كه مجازات فاقد حداق

چهارم و اگر جرايم ارتكابي بيش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر  جرم نباشد تا يك
  .گردد قانوني به اصل آن اضافه مي

که از رفتار مجرمانه واحد، نتايج مجرمانه متعدد حاصل شود،  در صورتي ـ1تبصره
  .دوش مي مقررات فوق عمل قبط

كه مجموع جرايم ارتكابي در قانون عنوان مجرمانه خاصي داشته   در صورتيـ2تبصره
   .گردد د و مرتكب به مجازات مقرر در قانون محكوم ميوش نمي اعمال ،باشد، مقررات تعدد جرم

تواند مجازات   در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفيف، دادگاه ميـ3تبصره
 فاقد حداقل و حداكثر باشد تا ،حداكثر و چنانچه مجازاتمرتكب را تا ميانگين حداقل و 

  .نصف آن تقليل دهد
 هفت و هشت اجراء يها  مقررات تعدد جرم در مورد جرايم تعزيري درجهـ4تبصره

   .گردد ميهاي تعزيري درجه يك تا شش جمع  ها با هم و نيز با مجازات اين مجازات. دوش نمي
 تعزير و نيز جرايم موجب قصاص و تعزير  در تعدد جرايم موجب حد وـ135ماده

مگر حد يا قصاص، سالب حيات و شود  مي حد يا قصاص اجرا ءها جمع و ابتدا مجازات
نشود كه در ز ين حد يموجب تأخير اجرا الناس يا تعزير معين شرعي باشد و تعزير، حق

  .گردد  تعزير اجراء ميءاين صورت ابتدا
 ي باشد مانند سرقت حديريجنس جرم تعز از ي که جرم حدي در صورت ـتبصره

 يا مانند زنا و روابط نامشروع کمتر از زنا، مرتکب فقط به مجازات حدي يرحديو سرقت غ
گردد، مگر در حد قذف که اگر قذف نسبت  ي ساقط ميريشود و مجازات تعز يمحکوم م
  .شود ي باشد، مرتکب به هر دو مجازات محکوم ميگري و دشنام به ديبه شخص
  صل ششم ـ تکرار جرمف

 هرگاه كسي سه بار مرتكب يک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد ـ136ماده
  .آن جرم بر او جاري گردد، حد وي در مرتبه چهارم اعدام است

هاي تعزيري از درجه  هر كس به موجب حكم قطعي به يكي از مجازات ـ137ماده
ل اعاده حيثيت يا شمول مرور يك تا شش محكوم شود و از تاريخ قطعيت حكم تا حصو

 مرتكب جرم تعزيري درجه يك تا شش ديگري گردد، به حداكثر ، مجازاتيزمان اجرا
   .شود ونيم برابر آن محكوم مي مجازات تا يك

 مقررات مربوط به تكرار جرم در جرايم سياسي و مطبوعاتي و جرايم ـ138ماده
  .شود اطفال اعمال نمي

عزيري در صورت وجود جهات تخفيف به شرح زير در تكرار جرايم ت ـ139ماده
  :دوش ميعمل 

تواند مجازات  ـ چنانچه مجازات قانوني داراي حداقل و حداكثر باشد، دادگاه ميالف 
  .مرتكب را تا ميانگين حداقل و حداكثر مجازات تقليل دهد

را تا تواند مجازات مرتكب   ثابت يا فاقد حداقل باشد، دادگاه مي،ـ چنانچه مجازاتب 
  .نصف مجازات مقرر تقليل دهد

 چنانچه مرتكب داراي سه فقره محكوميت قطعي مشمول مقررات تكرار ـ تبصره
  .دوش نميجرم يا بيشتر از آن باشد، مقررات تخفيف اعمال 

  
  بخش چهارم ـ شرایط و موانع مسؤولیت کیفري

   ـ شرایط مسؤولیت کیفري فصل اول
رات تنها زماني محقق است ي قصاص و تعز مسؤوليت كيفري در حدود،ـ140ماده

كه فرد حين ارتكاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد به جز در مورد اكراه بر قتل كه حكم 
  .آمده است» قصاص«آن در كتاب سوم 

  . شخصي است،مسؤوليت كيفري ـ141ماده
 مسؤوليت کيفري به علت رفتار ديگري تنها در صورتي ثابت است ـ142ماده

 رفتار ارتكابي ه مسؤول اعمال ديگري باشد يا در رابطه با نتيجيقانونه طور ب شخص كه
  .شودديگري، مرتكب تقصير 

در مسؤوليت كيفري اصل بر مسؤوليت شخص حقيقي است و شخص  ـ143ماده
حقوقي در صورتي داراي مسؤوليت كيفري است كه نماينده قانوني شخص حقوقي به نام 

مسؤوليت كيفري اشخاص حقوقي مانع .  شود ب جرمييا در راستاي منافع آن مرتك
  .يستمسؤوليت اشخاص حقيقي مرتكب جرم ن

در تحقق جرايم عمدي عالوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، بايد قصد ـ 144ماده
 در جرايمي كه وقوع آنها براساس قانون منوط. او در ارتكاب رفتار مجرمانه احراز گردد

  .جه يا علم به وقوع آن نيز بايد محرز شودبه تحقق نتيجه است، قصد نتي
در . عمدي، منوط به احراز تقصير مرتكب استقق جرايم غيرـ تحـ145ماده

 محض مقررات کتاب قصاص و ديات يخطا عمدي و شبهاعم از جنايات غيرعمدي 
  .دوش مياعمال 

ت مسامحه، غفلت، عدم مهار. مباالتي است احتياطي و بي  تقصير اعم از بيـ تبصره
مباالتي   بياحتياطي يا و عدم رعايت نظامات دولتي و مانند آنها، حسب مورد، از مصاديق بي

   .شود محسوب مي
  فصل دوم ـ موانع مسؤولیت کیفري

   .ندارند افراد نابالغ مسؤوليت كيفري ـ146ماده
  . سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتيب نه و پانزده سال تمام قمري استـ147ماده
براساس مقررات اين قانون، اقدامات تأميني و تربيتي  ،در مورد افراد نابالغ ـ148هماد

   .دوش مياعمال 
نحوي كه  هرگاه مرتكب در زمان ارتكاب جرم دچار اختالل رواني بوده به ـ149ماده

  .دارد و مسؤوليت كيفري ندوش ميفاقد اراده يا قوه تمييز باشد مجنون محسوب 
 يا در جرايم موجب تعزيرباشد ب جرم در حين ارتکاب، مجنون هرگاه مرتک ـ150ماده

نظر  جرم مبتال به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلبوقوع پس از 
باشد به دستور دادستان تا    ثابت و آزاد بودن وي مخل نظم و امنيت عمومي،متخصص

  .شود رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداري مي
توانند در دادگاه به اين دستور اعتراض  گهداري شده يا خويشاوندان او ميشخص ن

نظر کارشناس در  کنند كه در اين صورت، دادگاه با حضور معترض، موضوع را با جلب
تشخيص رفع حالت خطرناک در مورد خاتمه اقدام كند و با  ميجلسه اداري رسيدگي 

اين حکم . کند  حكم صادر مي،دستانتأييد دستور داو در غير اين صورت در تأميني 
شده يا خويشاوندان وي، هرگاه عالئم بهبود را مشاهده  قطعي است ولي شخص نگهداري

  .کردند حق اعتراض به اين حکم را دارند
هاي رواني،  اين امر مانع از آن نيست که هرگاه بنا به تشخيص متخصص بيماري

حل نگهداري او دادستان دستور خاتمه برحسب پيشنهاد مدير م  درمان شده باشد،مرتكب
  .اقدام تأميني را صادر کند

 هرگاه مرتكب يكي از جرايم موجب حد پس از صدور حکم قطعي دچار ـ1تبصره
در صورت عارض شدن جنون قبل از صدور حكم قطعي . شود جنون شود حد ساقط نمي
 .افتد ه تأخير مياللهي دارد تعقيب و محاكمه تا زمان افاقه ب در حدودي که جنبه حق

الناسي دارد مانند قصاص و ديه و همچنين ضرر و  هايي كه جنبه حق نسبت به مجازات
  .نيستجنون مانع از تعقيب و رسيدگي   زيان ناشي از جرم،

قضاييه موظف است مراكز اقدام تأميني را در هر حوزه قضايي براي   قوهـ2تبصره
تا زمان شروع به كار اين اماكن، قسمتي از . دتدارك ببين مادهموضوع اين نگهداري افراد 

  .دوش ميمراكز روان درماني بهزيستي يا بيمارستاني موجود به اين افراد اختصاص داده 
طبق  هرگاه كسي بر اثر اكراه غيرقابل تحمل مرتكب رفتاري شود كه ـ151ماده

كننده به  ه اكرا،در جرايم موجب تعزير. گردد نميشود مجازات  جرم محسوب ميقانون 
در جرايم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط . شود مجازات فاعل جرم محكوم مي

  .دوش ميرفتار 
سوزي،  الوقوع از قبيل آتش كس هنگام بروز خطر شديد فعلي يا قريب  هرـ152ماده

منظور حفظ نفس يا مال خود يا ديگري مرتكب  سيل، طوفان، زلزله يا بيماري به
 مشروط بر نيستشود قابل مجازات  قانون جرم محسوب ميق طبرفتاري شود كه 

د و رفتار ارتكابي با خطر موجود متناسب و براي دفع نكه خطر را عمداً ايجاد نك اين
  .آن ضرورت داشته باشد

 توانند نميباشند  مي کساني که حسب وظيفه يا قانون مکلف به مقابله با خطر ـ تبصره
  . وظايف قانوني خود امتناع نمايندياز ايفا مادهبا تمسک به اين 
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شي و مانند آنها، مرتكب رفتاري شود كه هوي هركس در حال خواب، بـ153ماده
كه  كه شخص با علم به اين مگر اينگردد  نميشود مجازات  قانون جرم محسوب ميطبق 

   .ش كندهوي بخوابد و يا خود را باًشود، عمد شي مرتكب جرم ميهويدر حال خواب يا ب
ارادگي حاصل از مصرف اختياري مسكرات، موادمخدر و   مستي و بيـ154هماد

كه ثابت شود مرتكب حين ارتكاب  گردان و نظاير آنها، مانع مجازات نيست مگر اين روان
لكن چنانچه ثابت شود مصرف اين مواد . االختيار بوده است  طور كلي مسلوب جرم به

، ق آن بوده است و جرم موردنظر واقع شودـاب جرم يا با علم به تحقـظور ارتكـمن به
  .شود به مجازات هر دو جرم محكوم مي

 جهل به حكم، مانع از مجازات مرتكب نيست مگر اينكه تحصيل علم ـ155ماده
  .عادتاً براي وي ممكن نباشد يا جهل به حكم شرعاً عذر محسوب شود

  . جهل به نوع يا ميزان مجازات مانع از مجازات نيستـ تبصره
 هرگاه فردي در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال يا آزادي تن خود ـ156ماده

الوقوع با رعايت مراحل دفاع مرتکب  يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز يا خطر فعلي يا قريب
شود، درصورت اجتماع شرايط زير  حسوب ميـتاري شود كه طبق قانون جرم مـرف

  :شود مجازات نمي
  .كابي براي دفع تجاوز يا خطر ضرورت داشته باشدرفتار ارتـ الف 

  . باشدييا خوف عقاليب ـ دفاع مستند به قرائن معقول 
پ ـ خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه يا تجاوز خود فرد و دفاع ديگري صورت 

  .نگرفته باشد
ت ـ توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عمالً ممكن نباشد يا مداخله آنان در 

  .تجاوز و خطر مؤثر واقع نشوددفع 
 است دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادي تن ديگري در صورتي جايزـ 1تبصره

كننده باشد يا ناتوان  عهده دفاع کننده بوده يا مسؤوليت دفاع از وي بر كه او از نزديکان دفاع
  .  نداشته باشداز دفاع بوده يا تقاضاي كمك نمايد يا در وضعيتي باشد كه امكان استمداد

 هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولي رعايت شرايط آن محرز نباشد اثبات ـ2تبصره
   .عدم رعايت شرايط دفاع برعهده مهاجم است

ز ساقط است جز در مورد دفاع در مقابل يه نيدر موارد دفاع مشروع دـ 3تبصره
 . شوديالمال پرداخت م تيه از بيوانه که ديتهاجم د

و ديگر ضابطان دادگستري در مواقعي که   ت در برابر قواي انتظاميمقاوم ـ157ماده
شود لكن هرگاه قواي مزبور از حدود  مشغول انجام وظيفه خود باشند، دفاع محسوب نمي

وظيفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عمليات آنان 
  .د، دفاع جايز استموجب قتل، جرح، تعرض به عرض يا ناموس يا مال گرد

 جرم طبق قانونعالوه بر موارد مذكور در مواد قبل، ارتكاب رفتاري كه  ـ158ماده
  :نيستشود، در موارد زير قابل مجازات  محسوب مي

  .كه ارتكاب رفتار به حكم يا اجازه قانون باشد  ـ در صورتيالف 
  .د قانون اهم الزم باشيكه ارتكاب رفتار براي اجرا  ـ در صورتيب 

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

ت ـ اقدامات والدين و اولياي قانوني و سرپرستان صغار و مجانين كه به منظور 
در حد متعارف و  كه اقدامات مذكور  شود، مشروط بر اين تأديب يا حفاظت آنها انجام مي

  .تأديب و محافظت باشدحدود شرعي 
 نقض ،ـ عمليات ورزشي و حوادث ناشي از آن، مشروط بر اين كه سبب حوادثث 

  .مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و اين مقررات هم مغاير موازين شرعي نباشد
ـ هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع كه با رضايت شخص يا اولياء يا سرپرستان ج 

. شود نظامات دولتي انجام مي  و  و رعايت موازين فني و علمييا نمايندگان قانوني وي 
   .نيسترضايت ضروري  اخذ  موارد فوريدر

 هرگاه به امر غيرقانوني يکي از مقامات رسمي، جرمي واقع شود آمر و ـ159ماده
 علت اشتباه  شوند لكن مأموري که امر آمر را به مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم مي

شود و در ديه و  كه قانوني است، اجراء کرده باشد، مجازات نمي بول و به تصور اينقابل ق
  .ضمان تابع مقررات مربوطه است

  
  بخش پنجم ـ ادله اثبات در امور کیفري

  فصل اول ـ مواد عمومی
اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر    ادله ـ160ماده

  . استضيقانوني و علم قا

 احکام و شرايط قسامه که براي اثبات يا نفي قصاص و ديه معتبر است، ـ تبصره
  .باشد ميمطابق مقررات مذکور در كتاب قصاص و ديات اين قانون 

 در مواردي که دعواي کيفري با ادله شرعي از قبيل اقرار و شهادت که ـ161ماده
کند مگر اين که علم به   رأي صادر ميشود، قاضي به استناد آنها موضوعيت دارد، اثبات مي

  .خالف آن داشته باشد
اي که موضوعيت دارد فاقد شرايط شرعي و قانوني الزم باشد،  هرگاه ادله ـ162ماده

تواند به عنوان اماره قضايي مورد استناد قرار گيرد مشروط بر اين که همراه با قرائن و  مي
  .امارات ديگر، موجب علم قاضي شود

، مانند آنکه  کننده جرم باطل گردد ، دليل اثبات اگر پس از اجراي حکم ـ163ماده
در دادگاه مشخص شود که مجرم، شخص ديگري بوده يا اين كه جرم رخ نداده است و 

 يا خسارت مالي شده باشد، کساني ي، جانيمتهم به علت اجراي حکم، دچار آسيب بدن
، اعم از اداكننده سوگند، شاکي يا  استا خسارت مذکور، مستند به آنان يب يراد آسيکه ا

 ير مقرر در قانون و جبران خسارت ماليا تعزيه يا پرداخت ديمورد به قصاص  شاهد حسب
  .شوند يمحکوم م

  فصل دوم ـ اقرار
  . است اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتكاب جرم از جانب خودـ164ماده
عليه اقرار  يـم عليه مولـيه موکل و ولي و قيـهارات وکيل علـ اظـ165ماده

  .شود محسوب نمي
  . اقرار به ارتکاب جرم قابل توکيل نيستـ تبصره
 اقرار بايد با لفظ يا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبيل اشاره ـ166ماده

  .شود و در هر صورت بايد روشن و بدون ابهام باشد نيز واقع مي
  .ار معلق و مشروط معتبر نيستز باشد و اقر اقرار بايد منجـ167ماده
اقرار در صورتي نافذ است که اقرارکننده در حين اقرار، عاقل، بالغ، قاصد  ـ168ماده

   .و مختار باشد
  اقراري که تحت اكراه، اجبار، شکنجه و يا اذيت و آزار روحي يا جسميـ169ماده

  .نمايدق مجدد د، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقيوشاخذ 
 ورشکسته،  اقرار شخص سفيه که حکم حجر او صادر شده است و شخصـ170ماده

  .نيست  اما نسبت به ضمان مالي ناشي از جرم معتبر،است نسبت به امور کيفري نافذ
 ادله  هرگاه متهم اقرار به ارتكاب جرم كند، اقرار وي معتبر است و نوبت بهـ171ماده
كننده قرائن و امارات برخالف مفاد  كه با بررسي قاضي رسيدگي رسد، مگر اين ديگر نمي

دهد و قرائن و  اقرار باشد که در اين صورت دادگاه، تحقيق و بررسي الزم را انجام مي
  .كند امارات مخالف اقرار را در رأي ذكر مي

بار اقرار کافي است، مگر در جرايم زير که نصاب آن   جرايم، يکه در كليـ172ماده
  : رح زير استبه ش

    چهار بار در زنا، لواط، تفخيذ و مساحقه ـالف
   دو بار در شرب خمر، قوادي، قذف و سرقت موجب حد ـ ب

  .بار اقرار کافي است م، يکئ جراهكيفري كلي براي اثبات جنبه غير ـ1تبصره
تواند در يک يا چند جلسه  در مواردي که تعدد اقرار شرط است، اقرار مي ـ2تبصره

  . شودانجام
که  جز در اقرار به جرمي انكار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نيست بهـ 173ماده

كه در اين صورت در هر مرحله، ولو در حين اجراء، قتل است حد ا يرجم مجازات آن 
 ساقط و به جاي آن در زنا و لواط صد ضربه شالق و در غير آنها حبسمزبور مجازات 

   .گردد تعزيري درجه پنج ثابت مي 
  فصل سوم ـ شهادت

 به وقوع يا عدم ي شهادت عبارت از اخبار شخصي غير از طرفين دعوـ174ماده
  .متهم يا هر امر ديگري نزد مقام قضايي استتوسط وقوع جرم 
 شهادت شرعي آن است که شارع آن را معتبر و داراي حجيت دانسته ـ175ماده

  .است اعم از آن که مفيد علم باشد يا نباشد
 در صورتي که شاهد واجد شرايط شهادت شرعي نباشد، اظهارات او ـ176دهما

تشخيص ميزان تأثير و ارزش اين اظهارات در علم قاضي در حدود اماره . شود استماع مي
  .قضايي با دادگاه است

  : باشدرا دارا  شهادت بايد شرايط زير ي شاهد شرعي در زمان اداـ177ماده
  بلوغالف ـ 
  عقلب ـ 
  مانايپ ـ 
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  عدالتت ـ 
  طهارت مولدث ـ 
  نبودن در موضوع نفع ذيج ـ 
  نداشتن خصومت با طرفين يا يکي از آنهاچ ـ 
  عدم اشتغال به تکديح ـ 

  خ ـ ولگرد نبودن
  .قاضي احراز شودتوسط بايد  مادهاين  شرايط موضوع ـ1تبصره
 خصومت  در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف موردـ2تبصره

  .شود باشد، پذيرفته مي
كه   آنر شود مشروط ب  شهادت مجنون ادواري در حال افاقه پذيرفته ميـ178ماده

  .تحمل شهادت نيز در حال افاقه بوده باشد
، اما در زمان باشد غيربالغ مميز ، هرگاه شاهد در زمان تحمل شهادتـ179ماده

  .، شهادت او معتبر استبرسد شهادت به سن بلوغ يادا
 شهادت اشخاص غيرعادي، مانند فراموشکار و ساهي به عنوان شهادت ـ180ماده

كه قاضي به عدم فراموشي، سهو و امثال آن درمورد شهادت  شرعي معتبر نيست مگر آن
  .علم داشته باشد

 عادل کسي است که در نظر قاضي يا شخصي که بر عدالت وي گواهي ـ181ماده
 که اشتهار به فسق داشته باشد، مرتکب شخصيشهادت . دهد، اهل معصيت نباشد مي

گناه کبيره شود يا بر گناه صغيره اصرار داشته باشد تا احراز تغيير در اعمال او و اطمينان 
  .شود از صالحيت و عدالت وي، پذيرفته نمي

 در شهادت شرعي، در صورت تعدد شهود، وحدت موضوع شهادت ـ182ماده
هرگاه . صوصيات مؤثر در اثبات جرم يکسان باشدها در خ ضروري است و بايد مفاد شهادت

ها موجب تعارض شود و يا وحدت موضوع را مخدوش کند، شهادت  اختالف مفاد شهادت
  .شود شرعي محسوب نمي

 شهادت بايد از روي قطع و يقين به نحوي که مستند به امور حسي و از ـ183ماده
  . شودءطريق متعارف باشد، ادا

ا لفظ يا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبيل  شهادت بايد بـ184ماده
  .شود و در هر صورت بايد روشن و بدون ابهام باشد اشاره واقع 
  .در صورت وجود تعارض بين دو شهادت شرعي، هيچ يک معتبر نيستـ 185ماده
 چنانچه حضور شاهد متعذر باشد، گواهي به صورت مکتوب، صوتي ـ ـ186ماده

  .ا ضبط شده، با احراز شرايط و صحت انتساب، معتبر استتصويري زنده و ي
.  در شهادت شرعي نبايد علم به خالف مفاد شهادت وجود داشته باشدـ187ماده

هرگاه قرائن و امارات بر خالف مفاد شهادت شرعي باشد، دادگاه، تحقيق و بررسي الزم را 
شهادت ، كند حاصل و در صورتي که به خالف واقع بودن شهادت، علمدهد  ميانجام 
  .يستمعتبر ن

 شهادت بر شهادت شرعي در صورتي معتبر است که شاهد اصلي فوت ـ188ماده
  .نموده و يا به علت غيبت، بيماري و امثال آن، حضور وي متعذر باشد

  .  شاهد بر شهادت شاهد اصلي بايد واجد شرايط مقرر براي شاهد اصلي باشدـ1تبصره
  .اهد فرع، معتبر نيستشهادت بر شهادت شـ 2تبصره
شود لكن  جرايم موجب حد و تعزير با شهادت بر شهادت اثبات نميـ 189ماده

  .قصاص، ديه و ضمان مالي با آن قابل اثبات است
وسيله شهود فرع و  ، پس از اقامه شهادت بهي در صورتي که شاهد اصلـ190ماده

شود اما  تبار ساقط مييش از صدور رأي، منکر شهادت شود، گواهي شهود فرع از اعـپ
  .مترتب نيستانکار پس از صدور حکم، اثري  بر

جرح شاهد عبارت از شهادت بر .  شاهد شرعي قابل جرح و تعديل استـ191ماده
فقدان يکي از شرايطي که قانون براي شاهد شرعي مقرر کرده است و تعديل شاهد عبارت 

  .از شهادت بر وجود شرايط مذکور براي شاهد شرعي است
  . قاضي مکلف است حق جرح و تعديل شهود را به طرفين اعالم کندـ192ماده
كه  ن شهادت به عمل آيد مگر آي جرح شاهد شرعي بايد پيش از اداـ193ماده

صورت، جرح تا پيش از صدور حکم  در اين. ح پس از شهادت معلوم شودموجبات جر
  .رح، رسيدگي و اتخاذ تصميم کنداست به موضوع ج آيد و در هر حال دادگاه مکلف مي به عمل

در صورت رد شاهد شرعي از سوي قاضي يا جرح وي، مدعي صالحيت ـ 194ماده
  .تواند براي اثبات آن دليل اقامه کند شاهد مي
در اثبات جرح يا تعديل شاهد، ذکر اسباب آن الزم نيست و گواهي مطلق ـ 195ماده

  . شاهد داراي شرايط شرعي باشدکند مشروط بر آن که  کفايت مي،به تعديل يا جرح

 در اثبات يا نفي عدالت، علم شاهد به عدالت يا فقدان آن الزم است و ـ تبصره
  .حسن ظاهر به تنهايي براي احراز عدالت کافي نيست

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

 هرگاه دادگاه، شهود معرفي شده را واجد شرايط قانوني تشخيص دهد، ـ197ماده
کند و  پذيرد و در غير اين صورت، شهادت را شهادت شرعي محسوب نمي شهادت را مي

اگر از وضعيت آنها اطالع نداشته باشد تا زمان احراز شرايط و کشف وضعيت که نبايد 
و پس از آن، حسب مورد، اتخاذ تصميم بيش از ده روز طول بکشد، رسيدگي را متوقف 

  .كه به نظر قاضي احراز شرايط در مدت ده روز ممكن نباشد کند مگر اين مي
 مجازات موجب سلب اعتبار ي رجوع از شهادت شرعي، قبل از اجراـ198ماده
  .شود و اعاده شهادت پس از رجوع از آن، مسموع نيست شهادت مي
 دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، ،منصاب شهادت در کليه جراي ـ199ماده

 موجب حد جلد، يبراي اثبات زنا. گردد تفخيذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات مي
 که مجازات يزمان. كافي استز ين شهادت دو مرد و چهار زن عادل د،يا تبعيدن و يتراش

 در اين مورد .ستسه مرد و دو زن عادل الزم ار از موارد مذکور است، حداقل شهادت يغ
جنايات . شود مي   ثابت،مرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شالق هرگاه دو

  .موجب ديه با شهادت يک شاهد مرد و دو شاهد زن نيز قابل اثبات است
که زنا يا را  عملي ي شاهد بايد حضور، درخصوص شهادت بر زنا يا لواطـ200ماده

ده باشد و هرگاه شهادت مستند به مشاهده نباشد و شود دي لواط با آن محقق مي
 قذف ،همچنين در صورتي كه شهود به عدد الزم نرسند شهادت درخصوص زنا يا لواط

  .شود و موجب حد است محسوب مي
  فصل چهارم ـ سوگند

 کننده ء سوگند عبارت از گواه قراردادن خداوند بر درستي گفتار اداـ201ماده
  .سوگند است

  .کننده سوگند بايد عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد ءادا ـ202ماده 
 سوگند بايد مطابق قرار دادگاه و با لفظ جالله واهللا، باهللا، تاهللا يا نام خداوند ـ203ماده

 سوگند، دادگاه ها اداء شود و در صورت نياز به تغليظ و قبول اداءكننده متعال به ساير زبان
 در هر صورت، بين. کند مکان، الفاظ و مانند آنها تعيين ميکيفيت اداي آن را از حيث زمان، 

  . سوگند به نام خداوند متعال تفاوتي وجود ندارديمسلمان و غير مسلمان در ادا
 و  باشد سوگند بايد مطابق با ادعا، صريح در مقصود و بدون هرگونه ابهامـ204ماده

  . شودءاز روي قطع و يقين ادا
اي که  فظ باشد و در صورت تعذر، با نوشتن يا اشارهسوگند بايد با لـ 205ماده

  .شود روشن در مقصود باشد، اداء 
در مواردي که اشاره، مفهوم نباشد يا قاضي به زبان شخصي که سوگند ـ 206ماده

وسيله مترجم  کننده سوگند قادر به تکلم نباشد، دادگاه به ءا نباشد و يا اداشنکند، آ ياد مي
  .کند وي را کشف مييا متخصص امر، مراد 

  .مقام آنها مؤثر است  و قائمي سوگند فقط نسبت به طرفين دعوـ207ماده
شود لكن قصاص، ديه، ارش  حدود و تعزيرات با سوگند نفي يا اثبات نميـ 208ماده

  .گردد و ضرر و زيان ناشي از جرايم، مطابق مقررات اين قانون با سوگند اثبات مي
الي مانند ديه جنايات و همچنين دعاويي که مقصود هرگاه در دعاوي مـ 209ماده

عمدي موجب ديه، براي مدعي خصوصي  ي و شبهياز آن مال است مانند جنايت خطا
تواند با معرفي يک شاهد مرد يا دو شاهد زن به  امکان اقامه بينه شرعي نباشد، وي مي

  . خود را فقط از جنبه مالي اثبات کنديضميمه يک سوگند، ادعا
دهد و   شاهد واجد شرايط شهادت ميءماده، ابتدااين در موارد مذکور در ـ  تبصره

  .شود  ميءمدعي اداتوسط سپس سوگند 
 هرگاه ثابت شود سوگند، دروغ و يا اداءکننده سوگند فاقد شرايط قانوني ـ210ماده

  .شود بوده است، به سوگند مزبور ترتيب اثر داده نمي
  فصل پنجم ـ علم قاضی

که نزد لم قاضي عبارت از يقين حاصل از مستندات بين در امري است  عـ211ماده
وي موظف است قرائن و در مواردي که مستند حکم، علم قاضي است، . شود ميمطرح وي 

   .طور صريح در حكم قيد كند امارات بين مستند علم خود را به
، اظهارات  مواردي از قبيل نظريه کارشناس، معاينه محل، تحقيقات محليـ تبصره

تواند مستند علم  ميآور باشند  که نوعاً علممطلع، گزارش ضابطان و ساير قرائن و امارات 
شود،   موجب يقين قاضي نمينوعاًعلم استنباطي كه مجرد در هر حال . قاضي قرار گيرد

  .باشدتواند مالك صدور حكم  نمي
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اگرعلم، رض باشد  در صورتي که علم قاضي با ادله قانوني ديگر در تعاـ212ماده
و بين باقي بماند، آن ادله براي قاضي معتبر نيست و قاضي با ذكر مستندات علم خود 

قانوني  چنانچه براي قاضي علم حاصل نشود، ادله .کند جهات رد ادله ديگر، رأي صادر مي
  .شود و بر اساس آنها رأي صادر مياست معتبر 

قرار بر شهادت شرعي، قسامه و سوگند  در تعارض ساير ادله با يکديگر، اـ213ماده
  .قسامه و سوگند تقدم داردهمچنين شهادت شرعي بر . مقدم است

  
  ل متفرقهیبخش ششم ـ مسا

 مجرم بايد مالي را که در اثر ارتکاب جرم تحصيل کرده است، اگر ـ214ماده
ل،  مثموجود باشد عين آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امكان رد

ي ي جزاهرگاه از حيث. قيمت آن را به صاحبش رد كند و از عهده خسارات وارده نيز برآيد
عهده مجرم تعلق گيرد، استرداد اموال يا تأديه خسارت مدعيان خصوصي بر  وجهي بر

  .آن مقدم است
د ي بابازپرس يا دادستان در صورت صدور قرار منع يا موقوفي تعقيب ـ215ماده

بوده و يا از جرم  شده را که دليل يا وسيله ارتكاب جرم وال کشفتکليف اشياء و ام
داده شده است   استعمال و يا براي استعمال اختصاص،يا حين ارتکاب تحصيل شده

درمورد ضبط، دادگاه تکليف . شود ضبط يا معدوم ،تعيين کند تا حسب مورد، مسترد
دستان مکلف است مادام که همچنين بازپرس و يا دا .كند مياموال و اشياء را تعيين 

نفع و با رعايت شرايط زير دستور رد اموال و   جريان دارد به تقاضاي ذييپرونده نزد و
  :اشياء مذکور را صادر نمايد

  .ـ وجود تمام يا قسمتي از آن اشياء و اموال در بازپرسي يا دادرسي الزم نباشدالف 
   . بالمعارض باشد،ـ اشياء و اموالب 
  .ء و اموالي نباشد که بايد ضبط يا معدوم گردداشياجزء ـ پ 

نيز بايد ضمن صدور حکم يا قرار يا پس از آن اعم از  ي دادگاهيدر کليه امور جزا
اشياء و اموالي که در مورد متهم باشد،  بر محکوميت يا برائت يا موقوفي تعقيب كه مبني اين

 استعمال و يا براي ، ارتکابوسيله ارتكاب جرم بوده يا در اثر جرم تحصيل شده يا حين
  .شدن آن صادر نمايد يا معدوم ضبط ،بايد رأي مبني بر استرداد، يافته استاستعمال اختصاص 

تواند از تصميم  از قرار بازپرس يا دادستان يا قرار يا حکم دادگاه مي  متضررـ1تبصره
هاي  رات در دادگاه طبق مقركند وشكايت  مادهبه اشياء و اموال مذکور در اين  آنان راجع

هرچند قرار يا حکم دادگاه  ي شکايت خود را تعقيب و درخواست تجديدنظر نمايديجزا
  .ي قابل شکايت نباشدينسبت به امر جزا

مالي که نگهداري آن مستلزم هزينه نامتناسب براي دولت است يا موجب ـ 2تبصره
 ونيست سي الزم گردد و حفظ مال هم براي دادر خرابي يا کسر فاحش قيمت آن مي

الفساد حسب مورد به دستور دادستان يا دادگاه به  شدني و سريع  اموال ضايعهمچنين
  ي در صندوق دادگستري بهيو وجه حاصل تا تعيين تکليف نهاشود  ميقيمت روز فروخته 

   .گردد ميعنوان امانت نگهداري 
ماه   ششكه تااست  اي نامه  براساس آييندياتاحكام حدود، قصاص و ي  اجراـ216ماده

   .شود مي و ابالغ ، تصويبقضاييه تهيه اين قانون توسط رييس قوهشدن  االجراء الزماز تاريخ 
  

   حدود ـکتاب دوم
  بخش اول ـ مواد عمومی

در جرايم موجب حد، مرتكب در صورتي مسؤول است كه عالوه بر ـ 217ماده
  .رفتار ارتکابي نيز آگاه باشدداشتن علم، قصد و شرايط مسؤوليت کيفري به حرمت شرعي 

 در جرايم موجب حد هرگاه متهم ادعاي فقدان علم يا قصد يا وجود ـ218ماده
يکي از موانع مسؤوليت کيفري را در زمان ارتكاب جرم نمايد در صورتي كه احتمال صدق 
 گفتار وي داده شود و اگر ادعاء كند كه اقرار او با تهديد و ارعاب يا شكنجه گرفته شده

  .شود  مذكور بدون نياز به بينه و سوگند پذيرفته ميياست ادعا
االرض و جرايم منافي عفت با عنف، اکراه،  در جرايم محاربه و افساد فيـ 1تبصره

  .ربايش يا اغفال، صرف ادعاء، مسقط حد نيست و دادگاه موظف به بررسي و تحقيق است
 .قاضي در محكمه انجام گيرد اقرار در صورتي اعتبار شرعي دارد كه نزد ـ2تبصره
يا مجازات را  تواند كيفيت، نوع و ميزان حدود شرعي را تغيير دادگاه نميـ 219ماده

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

و  اصل يكصدطبق است  كه در اين قانون ذکر نشدهدر مورد حدودي  ـ220ماده
  . شود عمل ميران ي اي اسالميجمهور قانون اساسي )١٦٧ (شصت و هفتم

  بخش دوم ـ جرایم موجب حد
  فصل اول ـ زنا

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

ر زن بل يا دبگاه در قُ جماع با دخول اندام تناسلي مرد به اندازه ختنه ـ1تبصره
  .شود محقق مي

 لکن نابالغ استهرگاه طرفين يا يکي از آنها نابالغ باشد، زنا محقق  ـ2تبصره
د و حسب مورد به اقدامات تأميني و تربيتي مقرر در کتاب اول اين قانون وش ميمجازات ن

   .گردد محکوم مي
ي خود که زنا اجماع با ميت، زنا است مگر جماع زوج با زوجه متوف ـ222ماده

  .شود مي لکن موجب سي و يک تا هفتاد و چهار ضربه شالق تعزيري درجه شش نيست
 وي يهرگاه متهم به زنا، مدعي زوجيت يا وطي به شبهه باشد، ادعا ـ223ماده

  .با حجت شرعي الزم ثابت شودكه خالف آن  شود مگر آن بدون بينه يا سوگند پذيرفته مي
   :د زنا در موارد زير اعدام استحـ 224ماده

  الف ـ زنا با محارم نسبي
  . است  اعدام زاني  موجب  پدر كه ب ـ زنا با زن

  .زناي مرد غيرمسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زاني استپ ـ 
   .ستزناي به عنف يا اکراه از سوي زاني که موجب اعدام زاني ات ـ 

حسب مورد، تابع ساير احكام مربوط ) پ( و) ب(هاي  مجازات زانيه در بندـ1تبصره
  .به زنا است

وشي، خواب هي هرگاه کسي با زني که راضي به زناي با او نباشد در حال بـ2تبصره
دادن  زنا از طريق اغفال و فريبدر . يا مستي زنا کند رفتار او در حکم زناي به عنف است

 شدن او شود يا ترساندن زن اگر چه موجب تسليم  يا از طريق ربايش، تهديد ودختر نابالغ
  .نيز حكم فوق جاري است

 امکان در صورت عدم. ه محصنه رجم استي محصن و زاني زانيحد زنا برا ـ225ماده
ه چنانچه ييقضا س قوهيي و موافقت ريشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعي رجم با پياجرا

ن ير ايه محصنه است و در غي محصن و زانيابت شده باشد، موجب اعدام زاننه ثيجرم با ب
  .باشد يک مي هريصورت موجب صد ضربه شالق برا

  :شود ير محقق ميک از مرد و زن به نحو زي احصان در هرـ226ماده
 که ي و بالغ باشد و در حاليمي همسر دايالف ـ احصان مرد عبارت است از آنکه دارا

 در حال بلوغ جماع کرده باشد وهر وقت بخواهد يق قُبل با ويوده از طربالغ و عاقل ب
  . داشته باشديق قُبل را با ويامکان جماع از طر

 که ي و بالغ باشد و در حاليمي همسر دايب ـ احصان زن عبارت است از آنکه دارا
ق قُبل را با يق قُبل جماع کرده باشد و امکان جماع از طريبالغ و عاقل بوده، با او از طر

  .شوهر داشته باشد
ا ي مانع از مقاربت يماريض، نفاس، بيل مسافرت، حبس، حي از قبيامور ـ227ماده

ن را از يس، زوجيدز و سفليگردد مانند ا ي طرف مقابل مي که موجب خطر براييماريب
  .کند ياحصان خارج م

 نابالغ يالغ و زانه بي محصنه، چنانچه زاني و زنايدر زنا با محارم نسب ـ228ماده
  .ه فقط صد ضربه شالق استيباشد مجازات زان

مردي كه همسر دائم دارد، هرگاه قبل از دخول، مرتكب زنا شود حد ـ 229ماده
   .وي صد ضربه شالق، تراشيدن موي سر و تبعيد به مدت يك سال قمري است

   .تحد زنا در مواردي كه مرتکب غيرمحصن باشد، صد ضربه شالق اسـ 230ماده
 در موارد زناي به عنف و در حکم آن، در صورتي كه زن باكره باشد ـ231ماده

در و شود  البكاره و مهرالمثل نيز محكوم مي مرتکب عالوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش
  .گردد ميفقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محكوم که باکره نباشد،  يصورت

يک تا   از چهار بار اقرار به زنا نمايد به سي وكمتر  مرد يا زني   هرگاهـ232ماده
در مورد  مادهحکم اين  .شود هفتاد و چهار ضربه شالق تعزيري درجه شش محكوم مي

   .لواط، تفخيذ و مساحقه نيز جاري است
  فصل دوم ـ لواط، تفخیذ و مساحقه

 انسان گاه در دبر  لواط عبارت از دخول اندام تناسلي مرد به اندازه ختنهـ233ماده
   .مذکر است
حد لواط براي فاعل، درصورت عنف، اکراه يا دارابودن شرايط احصان،  ـ234ماده

حد لواط براي مفعول در هر صورت . اعدام و در غير اين صورت صد ضربه شالق است
   .اعدام است) وجود يا عدم احصان(
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ل  در صورتي که فاعل غيرمسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعـ1تبصره
  .اعدام است

باشد و در داشته و بالغ    احصان عبارت است از آنكه مرد همسر دائميـ2تبصره
ل با همان همسر در حال بلوغ وي جماع کرده باشد بحالي که بالغ و عاقل بوده از طريق قُ

  .و هر وقت بخواهد امکان جماع از همان طريق را با وي داشته باشد
ها يا نشيمنگاه  ادن اندام تناسلي مرد بين ران تفخيذ عبارت از قراردـ235ماده

   .انسان مذکر است
  .گاه در حکم تفخيذ است  دخول كمتر از ختنهـ تبصره
 است و از اين جهت فرقي در تفخيذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شالق  ـ236ماده

  .ميان محصن و غيرمحصن و عنف و غيرعنف نيست
  .و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است در صورتي که فاعل غيرمسلمان ـ تبصره
 از قبيل تقبيل و گرايي انسان مذکر در غير از لواط و تفخيذ همجنس ـ237ماده

مالمسه از روي شهوت، موجب سي و يک تا هفتاد و چهار ضربه شالق تعزيري درجه 
  .شش است

  .نث نيز جاري استؤدر مورد انسان م مادهحکم اين ـ 1تبصره
  .گردد شامل مواردي كه شرعاً مستوجب حد است، نمي مادهم اين حكـ 2تبصره
كه انسان مؤنث، اندام تناسلي خود را بر اندام ن مساحقه عبارت است از ايـ238ماده

  .تناسلي همجنس خود قرار دهد
   .حد مساحقه، صد ضربه شالق استـ 239ماده
يرمسلمان و در حد مساحقه، فرقي بين فاعل و مفعول و مسلمان و غـ 240ماده

  .محصن و غيرمحصن و عنف و غيرعنف نيست
در صورت نبود ادله اثبات قانوني بر وقوع جرايم منافي عفت و انکار متهم ـ 241ماده

موارد . هرگونه تحقيق و بازجويي جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است
ردي که به موجب اين قانون در احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربايش يا اغفال يا موا

  .از شمول اين حكم مستثني استحکم ارتکاب به عنف است 
  فصل سوم ـ قوادي

  .قوادي عبارت از به هم رساندن دو يا چند نفر براي زنا يا لواط است ـ242ماده
 مستوجب صورت عامل،  حد قوادي منوط به تحقق زنا يا لواط است در غيراينـ1تبصره

  .اين قانون است) ٢٤٤(ادهتعزير مقرر در م
  .در قوادي، تکرار عمل شرط تحقق جرم نيست ـ2تبصره
 حد قوادي براي مرد هفتاد و پنج ضربه شالق است و براي باردوم عالوه ـ243ماده

شود که مدت   سال نيز محکوم مي عنوان حد، به تبعيد تا يك بر هفتادوپنج ضربه شالق به 
  .ن فقط هفتاد و پنج ضربه شالق استکند و براي ز آن را قاضي مشخص مي

کسي که دو يا چند نابالغ را براي زنا يا لواط به هم برساند مستوجب ـ 244ماده
تعزيري درجه شش  چهار ضربه شالق و حبس و يک تا هفتاد و  حد نيست لکن به سي

  .شود محكوم مي
  فصل چهارم ـ قذف

به شخص ديگر هرچند قذف عبارت است از نسبت دادن زنا يا لواط  ـ245ماده
   .مرده باشد
دهنده به معناي لفظ آگاه و  قذف بايد روشن و بدون ابهام بوده، نسبت ـ246ماده

  .قصد انتساب داشته باشد گرچه مقذوف يا مخاطب در حين قذف از مفاد آن آگاه نباشد
  .دشو حقق ميمبه شيوه الكترونيكي نيز   قذف عالوه بر لفظ با نوشتن، هرچندـ تبصره
و يا  »نيستي  تو فرزند من«خود بگويد   فرزند مشروع  به   هرگاه كسيـ247ماده

  . شود قذف مادر وي محسوب مي، »تو فرزند پدرت نيستي«ديگري بگويد    فرزند مشروعبه
 ،بين باشد كه مشخص گردد منظور قذف نبوده است اي در  هرگاه قرينهـ248ماده

  .شود حد ثابت نمي
مرد لواط   يا با فالن زنا   زن  با فالن تو «ديگري بگويد   بههرگاه كسيـ 249ماده

  .شود محسوب مي  مخاطب، قاذف  به  فقط نسبت»اي كرده
   .حد قذف، هشتاد ضربه شالق است ـ250ماده
شونده در هنگام قذف،  شود که قذف قذف در صورتي موجب حد مي ـ251ماده

  .يا لواط باشدبالغ، عاقل، مسلمان، معين و غيرمتظاهر به زنا 
كننده   قذفشونده، نابالغ، مجنون، غيرمسلمان يا غيرمعين باشد  هرگاه قذفـ1تبصره

شود لکن قذف  ضربه شالق تعزيري درجه شش محكوم مي به سي و يک تا هفتادوچهار
  .متظاهر به زنا يا لواط، مجازات ندارد

متظاهر به آن  قذف کسي که متظاهر به زنا يا لواط است نسبت به آنچه ـ2تبصره
  .نيست موجب حد است مثل نسبت دادن لواط به کسي که متظاهر به زنا است

كسي که به قصد نسبت دادن زنا يا لواط به ديگري، الفاظي غير از زنا يا ـ 252ماده
لواط به كار ببرد كه صريح در انتساب زنا يا لواط به افرادي از قبيل همسر، پدر، مادر، 

، است  باشد، نسبت به كسي كه زنا يا لواط را به او نسبت دادهخواهر يا برادر مخاطب
 مخاطب اگر به علت اين انتساب اذيت شده باشد، به مجازات بارهمحكوم به حد قذف و در

  .گردد توهين محکوم مي
 هرگاه کسي زنا يا لواطي که موجب حد نيست مانند زنا يا لواط در حال ـ253ماده

گري نسبت دهد به سي و يک تا هفتاد و چهار ضربه شالق اکراه يا عدم بلوغ را به دي
  .شود تعزيري درجه شش محكوم مي

نسبت دادن زنا يا لواط به کسي که به خاطر همان زنا يا لواط محکوم به ـ 254ماده
  .حد شده است، قبل از توبه مقذوف، مجازات ندارد

به مطالبه  مجازات منوط ي اجرا والناس است و تعقيب حد قذف حقـ 255ماده
در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله، حسب مورد تعقيب، رسيدگي و . مقذوف است

  .شود  ميوقوف مجازات مياجرا
 با هم، ه آنهاطور جداگانه قذف كند خواه هم کسي که چند نفر را بهـ 256ماده

   .شود در برابر قذف هر يك، حد مستقلي بر او جاري مي، خواه جداگانه شکايت كنند
شوندگان  کسي که چند نفر را به يك لفظ قذف نمايد هر كدام از قذفـ 257ماده

تواند جداگانه شکايت نمايد و در صورت صدور حكم محکوميت، اجراي آن را مطالبه  مي
  .شود شوندگان يكجا شكايت نمايند بيش از يك حد جاري نمي چنانچه قذف. كند

 يبار يا بيشتر قبل از اجرا کسي که ديگري را به يک يا چند سبب، يكـ 258ماده
 حد، قذف را يشود، لکن اگر پس از اجرا حد، قذف نمايد فقط به يک حد محکوم مي

ام حق بود به سي و يک تا  چه گفته شود و اگر بگويد آن تکرار نمايد حد نيز تکرار مي
  .گردد هفتاد و چهار ضربه شالق تعزيري درجه شش محكوم مي

 فرزند يا نوه خود را قذف کند به سي و يک تا پدر يا جد پدري که ـ259ماده
  .گردد هفتاد و چهار ضربه شالق تعزيري درجه شش محكوم مي

حد قذف اگر اجراء نشده و مقذوف نيز گذشت نکرده باشد به همه ورثه ـ 260ماده
 آن را مطالبه يتواند تعقيب و اجرا گردد و هريك از ورثه مي به غير از همسر منتقل مي

  .د ديگران گذشت كرده باشندكند هر چن
تواند تعقيب   در صورتي که قاذف، پدر يا جد پدري وارث باشد، وارث نميـ تبصره
  . حد را مطالبه کنديمتهم يا اجرا
 در موارد زير حد قذف در هر مرحله از مراحل تعقيب، رسيدگي و اجراء ـ261ماده
  :شود ساقط مي
  .ـ هرگاه مقذوف، قاذف را تصديق نمايدالف 
  .چه به مقذوف نسبت داده شده با شهادت يا علم قاضي اثبات شود هرگاه آنب ـ 
   .هرگاه مقذوف و درصورت فوت وي، ورثه او، گذشت کندپ ـ 
ردي زنش را پس از قذف به زناي پيش از زوجيت يا زمان زوجيت ـهرگاه مت ـ 
   .لعان کند

  .  خواه مختلف باشد،انندهرگاه دو نفر يكديگر را قذف كنند، خواه قذف آنها همث ـ 
ضربه شالق  چهار و يک تا هفتاد سي و ،)ث( ن در بندا مجازات مرتکبـ تبصره

  .تعزيري درجه شش است
نبیفصل پنجم ـ سب   

الهي  وسلم و يا هريك از انبياء عظام و آله عليه اهللا  هر كس پيامبر اعظم صليـ262ماده
  .شود  اعدام محكوم ميرا دشنام دهد يا قذف كند ساب النبي است و به

 قذف هر يک از ائمه معصومين عليهم السالم و يا حضرت فاطمه زهرا ـ تبصره
نبي استسالم اهللا عليها يا دشنام به ايشان در حکم سب .  

 ادعاء نمايد كه اظهارات وي از روي اکراه، غفلت، ، هرگاه متهم به سبـ263ماده
يا بدون توجه به معاني كلمات و يا نقل سهو يا در حالت مستي يا غضب يا سبق لسان 

  .شود قول از ديگري بوده است ساب النبي محسوب نمي
  هرگاه سب در حالت مستي يا غضب يا به نقل از ديگري باشد و صدقـ تبصره

  .اهانت كند موجب تعزير تا هفتاد و چهارضربه شالق است 
  فصل ششم ـ مصرف مسکر

، تزريق و تدخين آن کم باشد يا زياد،  مصرف مسکر از قبيل خوردنـ264ماده
اي که آن را از  جامد باشد يا مايع، مست کند يا نکند، خالص باشد يا مخلوط به گونه

  .مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است
  .موجب حد است هرچند مستي نياورد) جو مسکر آب( خوردن فقاع ـ تبصره
   .حد مصرف مسكر، هشتاد ضربه شالق است ـ265ماده
  .شود به حد مي   محكوم،مصرف مسكر تظاهر به تنها در صورت  غيرمسلمان ـ266ماده
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علني نباشد لكن مرتكب در حال    اگر مصرف مسكر توسط غيرمسلمانـ تبصره
ظاهر شود به مجازات مقرر براي تظاهر به عمل حرام  مستي در معابر يا اماكن عمومي

  . گردد محكوم مي
   سرقت ـفصل هفتم

   .سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غير است ـ267ماده
  :سرقت در صورتي كه داراي تمام شرايط زير باشد موجب حد است ـ268ماده
  . ـ شيء مسروق شرعاً ماليت داشته باشدالف 
  .مال مسروق در حرز باشدب ـ 
  .دنسارق هتك حرز كپ ـ 
  .سارق مال را از حرز خارج كندت ـ 
  .نه باشدهتک حرز و سرقت مخفياث ـ 
  .سارق پدر يا جد پدري صاحب مال نباشدج ـ 

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

  .مال مسروق از اموال دولتي يا عمومي، وقف عام و يا وقف بر جهات عامه نباشدح ـ 
 .نگيردسرقت در زمان قحطي صورت خ ـ 
   .كندارق نزد مرجع قضايي شکايت صاحب مال از سد ـ 
  .صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشدذ ـ 
  .مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت يد مالک قرار نگيردر ـ 
  .مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکيت سارق در نيايدز ـ 
  .مال مسروق از اموال سرقت شده يا مغصوب نباشدژـ 

ز مكان متناسبي است كه مال عرفاً در آن از دستبرد  حرز عبارت اـ269ماده
   .ماند محفوظ مي
در صورتي که مکان نگهداري مال از کسي غصب شده باشد، نسبت  ـ270ماده

   .شود  وي و کساني که از طرف او حق دسترسي به آن مکان را دارند، حرز محسوب نميبه
از طريق تخريب ديوار  هتک حرز عبارت از نقض غير مجاز حرز است که ـ271ماده

  .شود يا باال رفتن از آن يا بازکردن يا شکستن قفل و امثال آن محقق مي
 هرگاه کسي مال را توسط مجنون، طفل غير مميز، حيوان يا هر وسيله ـ272ماده

شود و در صورتي که مباشر طفل مميز  اي از حرز خارج کند مباشر محسوب مي اراده بي
   . مشمول يکي از سرقتهاي تعزيري استباشد رفتار آمر حسب مورد

ترين   بيروني صورتي که مال در حرزهاي متعدد باشد، مالک، اخراج ازدر ـ273ماده
  .حرز است
   .دوربايش مال به اندازة نصاب بايد در يك سرقت انجام ش ـ274ماده
جداگانه هرگاه دو يا چند نفر به طور مشترک مالي را بربايند بايد سهم  ـ275ماده

  .رکدام از آنها به حد نصاب برسده
سرقت در صورت فقدان هريك از شرايط موجب حد، حسب مورد ـ 276ماده

   .هاي تعزيري است مشمول يکي از سرقت
 هرگاه شريک يا صاحب حق، بيش از سهم خود، سرقت نمايد و مازاد ـ277ماده

  .بر سهم او به حد نصاب برسد، مستوجب حد است
   :رح زير است حد سرقت به شـ278ماده
 طوري ، به است آني در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتها ـالف

  .که انگشت شست و كف دست باقي بماند
، به نحوي كه نصف  است در مرتبه دوم، قطع پاي چپ سارق از پايين برآمدگي ـب

  .قدم و مقداري از محل مسح باقي بماند
  .ست ا در مرتبه سوم، حبس ابدپ ـ
  .هر چند سرقت در زندان باشداست  در مرتبه چهارم، اعدام ت ـ

  هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول يکي ازـ1تبصره
  . شود ميهاي تعزيري  سرقت

هايي كه مشمول عنوان تعزير  و ساير حبس مادهاين  )پ(درمورد بند  ـ2تبصره
توبه نمايد و مقام رهبري آزادي او را مصلحت  مجازات ينيست هرگاه مرتكب حين اجرا

تواند مجازات او را  همچنين مقام رهبري مي. شود بداند با عفو ايشان از حبس آزاد مي
  .نمايدتبديل  مجازات تعزيري ديگري به

   فصل هشتم ـ محاربه
به قصد جان، مال يا ناموس مردم يا   محاربه عبارت از کشيدن سالحـ279ماده
 شخصي  باانگيزه   هرگاه كسي. ، به نحوي که موجب ناامني در محيط گردداست ارعاب آنها

و نيز باشد  نداشته عمومي او جنبه  بكشد و عمل يك يا چند شخص خاص سالح  سوي به
  محارب،كسي كه به روي مردم سالح بكشد، ولي در اثر ناتواني موجب سلب امنيت نشود

  .شود نمي حسوبم
ببرد  به اسلحه دفاع و مقابله با محاربان، دست براي كه فرد يا گروهي ـ280ماده

  .نيست محارب
راهزنان، سارقان و قاچاقچياني که دست به سالح ببرند و موجب سلب  ـ281ماده

   .ها شوند محاربندمردم و راه امنيت
  : حد محاربه يكي از چهار مجازات زير استـ282ماده
  ـ اعدامالف 
    صلبب ـ
   و پاي چپـ قطع دست راست پ 
  ـ نفي بلدت 

به اختيار ) ٢٨٢(مادهخاب هر يك از امور چهارگانه مذكور در ـانت ـ283ماده
  . استقاضي

مدت نفي بلد در هر حال كمتر از يك سال نيست، اگر چه محارب بعد  ـ284ماده
   .ماند از دستگيري توبه نمايد و در صورتي كه توبه نکند همچنان در تبعيد باقي مي

،  معاشرت قرارگيرد و با ديگران مراقبت در نفي بلد، محارب بايد تحت ـ285ماده
   .باشد نداشته آمد  و مراوده و رفت

  االرض  بغی و افساد فی ـفصل نهم
طور گسترده، مرتكب جنايت عليه تماميت جسماني افراد،  هركس به ـ286ماده

ظام اقتصادي كشور، ، نشر اكاذيب، اخالل در ن كشورم عليه امنيت داخلي يا خارجيئجرا
و ميكروبي و خطرناك يا داير كردن مراكز فساد و  احراق و تخريب، پخش مواد سمي

كشور،   اي كه موجب اخالل شديد در نظم عمومي گونه فحشا يا معاونت در آنها گردد به
و خصوصي،  ناامني يا ورود خسارت عمده به تماميت جسماني افراد يا اموال عمومي

االرض محسوب و به اعدام  ساد يا فحشا در حد وسيع گردد مفسد في سبب اشاعه فيا
  .گردد محكوم مي

 هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخالل گسترده در نظم ـ تبصره
يا علم  عمومي، ايجاد ناامني، ايراد خسارت عمده و يا اشاعه فساد يا فحشا در حد وسيع و

تکابي مشمول مجازات قانوني رجرم او  احراز نکند به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را
تعزيري درجه پنج يا   به حبس، مرتكبديگري نباشد، با توجه به ميزان نتايج زيانبار جرم

  .شود شش محکوم مي
ايران، قيام مسلحانه ي اساس نظام جمهوري اسالمدر برابر گروهي که ـ 287ماده

 آن به مجازات اعدام يز سالح، اعضا و در صورت استفاده اشود  ميکند باغي محسوب
   .گردند محكوم مي
 گروه باغي، قبل از درگيري و استفاده از سالح، ي هرگاه اعضاـ288ماده

تعزيري  دستگير شوند، چنانچه سازمان و مركزيت آن وجود داشته باشد به حبس
رجه تعزيري د  درصورتي كه سازمان و مرکزيت آن از بين رفته باشد به حبسدرجه سه و

  .شوند پنج محكوم مي
  

  قصاص ـ کتاب سوم
  بخش اول ـ مواد عمومی

   اقسام و تعاریف جنایات ـفصل اول
 ي خطاو عمدي شبه ،  جنايت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمديـ289ماده

   .است محض
   :شود جنايت در موارد زير عمدي محسوب ميـ 290ماده
يا فرد يا  يراد جنايت بر فرد يا افرادي معينا قصد با انجام كاري ـ هرگاه مرتكبالف 
واقع يا نظير آن معين از يك جمع را داشته باشد و در عمل نيز جنايت مقصود  افرادي غير

  .بشود، خواه نشوديا نظير آن آن جنايت  خواه كار ارتكابي نوعاً موجب وقوع شود،
 يا نظير واقع شده ـ هرگاه مرتکب، عمداً كاري انجام دهد كه نوعاً موجب جنايتب 

 ولي آگاه و متوجه را نداشته باشدو نظير آن گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنايت  ، ميآن
   .شود بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنايت يا نظير آن مي

را هم  را نداشته و كاريواقع شده يا نظيرآن ـ هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنايت پ 
،  يا نظير آن افراد متعارف نوعاً موجب جنايت واقع شده، نسبت به است كه انجام داده

 و ضعف، پيري يا هر وضعيت ديگر عليه، به علت بيماري، شود لكن درخصوص مجني نمي
شود  مييا نظير آن يا به علت وضعيت خاص مکاني يا زماني نوعاً موجب آن جنايت 
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يت خاص مکاني يا زماني عليه يا وضع كه مرتکب به وضعيت نامتعارف مجني مشروط بر آن
   .آگاه و متوجه باشد

داشته باشد، بدون واقع شده يا نظير آن را ـ هرگاه مرتکب قصد ايراد جنايت ت 
 واقع  يا نظير آن،كه فرد يا جمع معيني مقصود وي باشد، و در عمل نيز جنايت مقصود آن

  . كندگذاري عمومي بمب در اماکناينكه  مانند ،شود
 عدم آگاهي و توجه مرتكب بايد اثبات گردد و در صورت عدم )ب(  در بندـ1تبصره

به علت حساسيت زياد موضع فقط  مگر جنايت واقع شده است جنايت عمدي ،اثبات
نيز غالباً شناخته شده نباشد كه در زياد موضع آسيب  واقع شده باشد و حساسيت ،آسيب

 عدم اثبات، جنايت عمدي اين صورت آگاهي و توجه مرتكب بايد اثبات شود و در صورت
  . شود نميثابت 

کار نوعاً نسبت  که  اينآگاهي و توجه مرتكب به ايدـب) پ (در بند ـ2تبصره
شود ثابت گردد و در صورت  ، موجب جنايت واقع شده يا نظير آن ميعليه مجنيبه 

  .شود  اثبات، جنايت عمدي ثابت نميعدم
   :شود وب ميعمدي محس جنايت در موارد زير شبهـ 291ماده
عليه قصد رفتاري را داشته لکن قصد جنايت  ـ هرگاه مرتکب نسبت به مجنيالف 
مواردي که مشمول تعريف جنايات عمدي و از را نداشته باشد يا نظير آن واقع شده 

   .، نباشدگردد مي
ب ـ هرگاه مرتكب، جهل به موضوع داشته باشد مانند آنكه جنايتي را با اعتقاد 

اين قانون ) ٣٠٢(مادهوضوع رفتار وي شيء يا حيوان و يا افراد مشمول به اينكه م
  .عليه وارد كند، سپس خالف آن معلوم گردد  مجنياست به

جنايت ايت به سبب تقصير مرتكب واقع شود، مشروط بر اينكه ــ هرگاه جنپ 
   . شده مشمول تعريف جنايت عمدي نباشدواقع

   :شود محض محسوب مي جنايت در موارد زير خطاي ـ292ماده
   .در حال خواب و بيهوشي و مانند آنها واقع شودـ الف 

   .وسيله صغير و مجنون ارتكاب يابد ب ـ به
عليه را داشته باشد و نه قصد  پ ـ جنايتي كه در آن مرتكب نه قصد جنايت بر مجني

  .فردي برخورد نمايدايراد فعل واقع شده بر او را، مانند آنكه تيري به قصد شكار رها كند و به 
هرگاه مرتكب آگاه و متوجه باشد كه اقدام ) پ(و ) الف( در مورد بندهاي ـ تبصره

  .شود گردد، جنايت عمدي محسوب مي او نوعاً موجب جنايت بر ديگري مي
 هرگاه فردي مرتكب جنايت عمدي گردد لكن نتيجه رفتار ارتكابي، ـ293ماده

، مشمول تعريف جنايات عمدي جنايت واقع شدهه بيشتر از مقصود وي واقع شود، چنانچ
عمدي محسوب   عمدي و نسبت به جنايت بيشتر، شبه،نشود، نسبت به جنايت کمتر

د و يا فوت وقطع شوي  مانند آنكه انگشت كسي را قطع كند و به سبب آن دست ،شود مي
  .استعمدي  كند که نسبت به قطع انگشت عمدي و نسبت به قطع دست و يا فوت شبه

 اگر كسي به علت اشتباه در هويت، مرتکب جنايتي بر ديگري شود در ـ294ماده
اين قانون نباشند، جنايت ) ٣٠٢(مادهعليه و فرد مورد نظر هردو مشمول  صورتي كه مجني

  .شود عمدي محسوب مي
كه عهده گرفته يا وظيفه خاصي را ر هرگاه کسي فعلي که انجام آن را بـ295ماده

او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنايتي واقع شود، چنانچه بر عهده قانون 
و حسب مورد شود  مي جنايت حاصل به او مستند استتوانايي انجام آن فعل را داشته 

اي که شير دادن را   مانند اين كه مادر يا دايهاست، محض يعمدي، يا خطا عمدي، شبه
  .ا پرستار وظيفه قانوني خود را ترک کنداست، كودك را شير ندهد يا پزشک ي برعهده گرفته

  فصل دوم ـ تداخل جنایات
اگر كسي، عمداً جنايتي را بر عضو فردي وارد سازد و او به سبب   ـ296ماده

سرايت جنايت فوت کند، چنانچه جنايت واقع شده مشمول تعريف جنايات عمدي باشد، 
است و مرتکب عالوه بر عمدي  شود، در غير اين صورت، قتل شبه مي محسوب قتل عمدي

  . شود قصاص عضو به پرداخت ديه نفس نيز محکوم مي
 اگر مرتکب با يك ضربه عمدي، موجب جنايتي بر عضو شود كه منجر ـ297ماده

عليه گردد، چنانچه جنايت واقع شده مشمول تعريف جنايات عمدي باشد،  به قتل مجني
تي كه سبب قتل شده است شود و به علت نقص عضو يا جراح قتل عمدي محسوب مي

  .گردد  قصاص يا ديه محكوم نميبه
عليه   مجنييمتعدد بر اعضا   اگر كسي با يك ضربه عمدي، موجب جناياتـ298ماده

مشترک موجب قتل او شود و قتل نيز مشمول تعريف طور  بهشود، چنانچه همه آنها 
  .شود جنايات عمدي باشد فقط به قصاص نفس محكوم مي

 متعدد و قتل  هاي متعدد عمدي، موجب جنايات ر كسي با ضربه اگـ299ماده
ها  عليه شود و قتل نيز مشمول تعريف جنايات عمدي باشد، چنانچه برخي از جنايت مجني

نفس،  ع قتل نقشي نداشته باشند، مرتکب عالوه بر قصاصود و برخي در وقوموجب قتل ش
است، محكوم   يري در قتل نداشتههايي كه تأث  جنايتهحسب مورد، به قصاص عضو يا دي

، در صورتي كه ضربات به صورت آيدپديد    مجموع جناياتهلكن اگر قتل به وسيل. شود مي
 ه در غير اين صورت به قصاص يا دي.است  متوالي وارد شده باشد در حكم يك ضربه

  .گردد ميعضوي که جنايت بر آن، متصل به فوت نبوده است نيز محكوم 
در مواردي که ) ٢٩٩(و ) ٢٩٨(، )٢٩٧(، )٢٩٦(م مقرر در مواد احکاـ تبصره

عليه  جنايت يا جنايات ارتکابي به قسمت بيشتري از همان عضو يا اعضاي ديگر مجني
  .سرايت کند نيز جاري است

شود   به قتل منجر نمي بر اووارده  عليه به تصور اين كه جنايت  اگر مجنيـ300ماده
 مصالحه د يا گذشت يانشود، قصاص ک  عمدي محسوب نمي،د قتليا اگر به قتل منجر شو و
آن نمايد و بعد از آن، جنايت واقع شده، به نفس سرايت كند و به فوت  ديه يا غير بر

نفس   قصاصعليه منجر شود، هرگاه قتل مشمول تعريف جنايات عمدي باشد، قاتل به مجني
دم  ا او مصالحه شده باشد، وليشده يا ب و چنانچه عضو مرتکب، قصاصشود  ميمحكوم 

المصالحه را به وي بپردازد؛ لكن  شده يا وجه بايد قبل از قصاص نفس، ديه عضو قصاص
اگر جنايت مشمول تعريف جنايات عمدي نگردد، به پرداخت ديه نفس، بدون 

مفاد اين . شود شده، محکوم مي اخذ هشده يا وجه المصالح  عضو قصاصهاحتساب دي
 مورد جنايت ي که جنايت ارتکابي به قسمت بيشتري از همان عضوِِماده، در مورد

  .سرايت کند نيز جاري است
   قصاص  فصل سوم ـ شرایط عمومی

 شود كه مرتكب، پدر يا از اجداد پدري قصاص در صورتي ثابت مي ـ301ماده
اشعليه نب مجنيعليه، عاقل و در دين با مرتكب مساوي باشد د و مجني.   

 .باشد، مسلمان نبودن مرتکب، مانع قصاص نيست عليه مسلمان نچه مجني چناـ تبصره
 قصاص عليه داراي يكي از حاالت زير باشد، مرتكب به  در صورتي كه مجنيـ302ماده

  :شود و پرداخت ديه، محکوم نمي
  .الف ـ مرتكب جرم حدي که مستوجب سلب حيات است

وط بر اين که جنايت ب ـ مرتکب جرم حدي که مستوجب قطع عضو است، مشر
وارد شده، بيش از مجازات حدي او نباشد، در غير اين صورت، مقدار اضافه بر حد، 

  .  مورد، داراي قصاص و يا ديه و تعزير استحسب
پ ـ مستحق قصاص نفس يا عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن 

  . شود قصاص نمي
وع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر الوق ت ـ متجاوز و کسي که تجاوز او قريب

  .اين قانون جنايتي بر او وارد شود) ١٥٦(در ماده
ث ـ زاني و زانيه در حال زنا نسبت به شوهر زانيه در غير موارد اکراه و اضطرار 

  . شرحي که در قانون مقرر استبه
ه جرم بدون اجازه دادگا مادهاين ) پ(و ) ب(، )الف( اقدام در مورد بندهايـ1تبصره

  .شود محكوم مي» تعزيرات«است و مرتكب به تعزير مقرر در کتاب پنجم 
چنانچه نفس دفاع صدق كند ولي از مراتب آن تجاوز ) ت(در مورد بندـ 2تبصره

شود قصاص منتفي است، لكن مرتكب به شرح مقرر در قانون به ديه و مجازات تعزيري 
  .شود محكوم مي
عليه، حسب مورد در نفس يا عضو،  د که مجني هرگاه مرتکب، مدعي باشـ303ماده

  است اين قانون است يا وي با چنين اعتقادي، مرتکب جنايت بر او شده) ٣٠٢(مادهمشمول 
اين ادعا بايد طبق موازين در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است نخست به ادعاي 

است و نيز ثابت ) ٣٠٢(مادهعليه مشمول  اگر ثابت نشود که مجني. مذکور رسيدگي کند
نشود که مرتکب بر اساس چنين اعتقادي، مرتکب جنايت شده است مرتکب به قصاص 

شود ولي اگر ثابت شود که به اشتباه با چنين اعتقادي، دست به جنايت زده و  محکوم مي
نباشد مرتکب عالوه بر پرداخت ديه به مجازات مقرر در ) ٣٠٢(مادهعليه نيز موضوع  مجني

 .شود محکوم مي» تعزيرات«م کتاب پنج
  . موجب قصاص است،جنايت عمدي نسبت به نابالغ ـ304ماده
مرتكب جنايت عمدي نسبت به مجنون عالوه بر پرداخت ديه به تعزير  ـ305ماده

  .شود نيز محكوم مي» تعزيرات «مقرر در كتاب پنجم
ص  جنايت عمدي بر جنين، هرچند پس از حلول روح باشد، موجب قصاـ306ماده

در اين صورت مرتکب عالوه بر پرداخت ديه به مجازات تعزيري مقرر در كتاب . نيست
  .شود محکوم مي» تعزيرات «پنجم

 اگر جنيني زنده متولد شود و داراي قابليت ادامه حيات باشد و جنايت ـ تبصره
بماند قبل از تولد، منجر به نقص يا مرگ او پس از تولد شود و يا نقص او بعد از تولد باقي 

  .قصاص ثابت است
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 ارتکاب جنايت در حال مستي و عدم تعادل رواني در اثر مصرف مواد ـ307ماده
كه ثابت شود بر اثر مستي و  گردان و مانند آنها، موجب قصاص است مگر اين مخدر، روان

 بر االختيار بوده است که در اين صورت، عالوه عدم تعادل رواني، مرتکب به كلي مسلوب
لكن اگر ثابت . شود ميمحکوم » تعزيرات «جازات تعزيري مقرر در كتاب پنجمديه به م

شود كه مرتکب قبالً خود را براي چنين عملي مست كرده و يا علم داشته است كه مستي 
شود،   از جانب او مي يا نظير آنجنايتآن  موجب ارتكاب  ولو نوعاًو عدم تعادل رواني وي

  .گردد ميجنايت، عمدي محسوب 
وسيله مقام قضايي، در بالغ يا عاقل بودن   اگر پس از تحقيق و بررسي بهـ308دهما

 كند عليه ادعا دم يا مجني اشد و وليمرتکب، هنگام ارتکاب جنايت، ترديد وجود داشته ب
كه جنايت عمدي در حال بلوغ وي يا افاقه او از جنون سابقش انجام گرفته است لكن 

.  خود بينه اقامه كنديعليه بايد براي ادعا دم يا مجني ، وليمرتکب خالف آن را ادعاء كند
اگر حالت سابق بر زمان جنايت، افاقه . در صورت عدم اقامه بينه، قصاص منتفي است

مرتکب بوده است، مرتکب بايد جنون خود در حال ارتکاب جرم را اثبات کند تا قصاص 
  .شود مياو قصاص ثابت  عليه يا ولي  نيدم يا مج ساقط شود؛ در غير اين صورت با سوگند ولي

عليه است، بايد  كه مرتكب، پدر يا يکي از اجداد پدري مجني  اين ادعاء ـ309ماده
دم يا  در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات، حق قصاص، حسب مورد، با سوگند ولي

شود عليه يا ولي او ثابت مي مجني.  
 ياتكب جنايت عمدي بر مسلمان، ذمي، مستأمن  هرگاه غيرِ مسلمان، مرـ310ماده

هاي  ها و گرايش در اين امر، تفاوتي ميان اديان، فرقه. معاهد شود، حق قصاص ثابت است
 و معاهد، برغيرِ مسلماني كه ذمي، مستأمن يااگر مسلمان، ذمي، مستأمن . فكري نيست

مجازات به در اين صورت مرتکب . شود معاهد نيست جنايتي وارد کند، قصاص نمي
  .شود محکوم مي» تعزيرات « مقرر دركتاب پنجميتعزير

را دارند و تابعيت ايران نيستند  معاهد وغيرمسلماناني كه ذمي، مستأمن  ـ1تبصره
، در اند شدهمقررات وارد کشور   و با رعايت قوانين ورنديا تابعيت کشورهاي خارجي را دا

  .باشند حکم مستأمن مي
 قصاص، ي پيش از اجرايه غيرمسلمان باشد و مرتکبعل مجنياگر  ـ2تبصره

مسلمان شود، قصاص ساقط و عالوه بر پرداخت ديه به مجازات تعزيري مقرر در كتاب 
  .شود ، محکوم مي»تعزيرات «پنجم

وسيله مقام قضايي، در مسلمان بودن   اگر پس از تحقيق و بررسي بهـ311ماده
اسالم   عدموجود داشته و حالت او پيش از جنايت،عليه، هنگام ارتکاب جنايت، ترديد  مجني

عليه ادعاء كند كه جنايت عمدي در حال اسالم او انجام شده است  دم يا مجني باشد و ولي
دم   ولييو مرتکب ادعاء كند كه ارتکاب جنايت، پيش از اسالم آوردن وي بوده است، ادعا

 قصاص منتفي است و مرتکب عليه بايد ثابت شود و در صورت عدم اثبات، يـيا مجن
اگر . شود محکوم مي» تعزيرات « مجازات تعزيري مقرر در كتاب پنجم پرداخت ديه وبه

حالت پيش از زمان جنايت، اسالم او بوده است، وقوع جنايت در حالت عدم اسالم 
حسب مـورد اقط گردد و در صورت عدم اثبات، ـه بايد اثبات شود تا قصاص سـعلي مجني

 كه در صورتي مادهحكم اين . شود مياو قصاص ثابت  عليه يا ولي  دم يا مجني د وليبا سوگن
  .جاري است ترديد وجود داشته باشد نيزعليه  مجنيدر مجنون بودن 

  هاي اثبات جنایت  راه ـفصل چهارم
اين قانون از طريق » كليات «جنايات عالوه بر طرق مقرر در كتاب اول ـ312ماده

   .شود ميقسامه نيز ثابت 
 غير از  ديگرهعبارت از سوگندهايي است كه در صورت فقدان ادل  قسامهـ313ماده

 و وجود لوث، شاكي براي اثبات جنايت عمدي يا غيرعمدي يا خصوصيات سوگند منکر
  .كند آن و متهم براي دفع اتهام از خود اقامه مي

 ظن قاضي وجبـاراتي است كه مـبارت از وجود قرائن و امـلوث ع ـ314ماده
   .شود جانب متهم مي  ارتكاب جنايت يا نحوه ارتكاب ازبه

فقدان قرائن و امارات موجب ظن و صرف حضور فرد در محل وقوع ـ 315ماده
   .گردد مي يك سوگند، تبرئه يشود و او با ادا نميمحسوب جنايت، از مصاديق لوث 

رائن و امارات  مقام قضايي موظف است در صورت استناد به قسامه، قـ316ماده
، شود  ميمواردي كه سوگند يا قسامه، توسط قاضي رد. موجب لوث را در حكم خود ذكر كند

  .مشمول اين حكم است
. شود  مي دليل بر نفي اتهامه در صورت حصول لوث، نخست از متهم، مطالبـ317ماده

. گردد يمه ـتهم تبرئـرسد و م اکي نميـ شهامـوبت به قسـود، نـيلي ارائه شـر دلـاگ
قسامه كند يا از متهم درخواست  ه تواند اقام در غيراين صورت با ثبوت لوث، شاكي مي

  .نمايدقسامه 

 قسامه از متهم نيز خودداري هقسامه نكند و از مطالب ه  اگر شاكي اقامـ318ماده
عمدي، بدون تأمين آزاد  ورزد، متهم در جنايات عمدي، با تأمين مناسب و در جنايات غير

  . ماند  آن براي شاكي باقي ميه قسامه يا مطالبهشود لكن حق اقام مي
شود، حداکثر سه ماه به شاكي فرصت   در مواردي که تأمين گرفته ميـ تبصره

 قسامه كند و پس از پايان مهلت از هيا از متهم مطالبنمايد  قسامه هشود تا اقام داده مي
  .شود شده رفع اثر مي اخذ تأمين

اكي از متهم درخواست قسامه كند و وي حاضر به قسامه نشود  اگر شـ319ماده
گردد و شاكي حق ندارد  قسامه كند، تبرئه ميه شود و اگر اقام  پرداخت ديه محكوم ميبه

تواند  در اين مورد متهم نمي . را عليه او تجديد كنديبراي بار ديگر، با قسامه يا بينه، دعو
   .نمايدقسامه را به شاكي رد 

آن از متهم، بايد حسب مورد، توسط صاحب حق  ه قسامه يا مطالب ه  اقامـ320ماده
 قسامه براي برائت متهم ههمچنين است اقام. قصاص يا ديه، يا ولي يا وكيل آنها باشد

اتيان سوگند . گيرد يا وکيل آنها صورت مي   او ولي ياوسيله متهم   به حسب موردكه
  .وسيله افراد قابل توکيل نيست به

دم فوت كند هر يك از وارثان متوفي، بدون نياز  عليه يا ولي  اگر مجنيـ321ماده
  .دارندقسامه را  ه ، حق مطالبه يا اقام دم  ي  متوفي يا ديگر اولياه توافق ديگر ورثبه

  اگر برخي از ورثه، اصل اتهام يا برخي خصوصيات آن را از متهم نفي كنند،ـ322ماده
  .قسامه محفوظ استه اقامحق ديگران با وجود لوث، براي 

 ه اگر چند نفر، متهم به شركت در يك جنايت باشند و لوث عليه همـ323ماده
 اثبات شرکت آنان در ارتکاب جنايت، كافي است و يا يك قسامه برهآنان باشد، اقام

  .به اقامه قسامه براي هر يك نيست لزومي
، و يا چند نفرشخص معين از د كند که تنها يك ء اگر شاكي ادعاـ324ماده

آن يك نفر را  از تواند غير  است و قسامه بر شركت در جنايت اقامه شود، شاكي نميمجرم
 جنايت او باشد شريك يا هشونده بيش از سهم دي  قصاصهقصاص كند و چنانچه دي

رجوع شاکي از اقرارِ . شونده بپردازند  مذکور را به قصاصه ديگر بايد مازاد دييشركا
  . قسامه مسموع نيستهكب، پس از اقام انفراد مرتبه

 اگر برخي از صاحبان حق قصاص يا ديه از متهم درخواست قسامه ـ325ماده
كند و حق ديگران براي اثبات  كنندگان را ساقط مي  متهم فقط حق مطالبهه، قسام كنند
 يشان محفوظ است و اگر بتوانند موجب قصاص را اثبات كنند، بايد پيش از استيفايادعا

  . گروه اول را حسب مورد به خود آنها يا به مرتكب بپردازندهصاص، سهم ديق
 قسامه نکند و از او هاگر شاكي علي رغم حصول لوث عليه متهم اقامـ 326ماده

،   عدم علم كنديآن، ادعا   اصل جنايت يا خصوصياته قسامه کند و متهم دربارهمطالب
اگر متهم بر عدم علم به اصل . ر عدم علم نمايداتيان سوگند ب ه تواند از وي مطالب شاكي مي

شود و اگر سوگند متهم   متوقف و وي بدون تأمين آزاد ميي سوگند ياد كند، دعوجنايت
ت متوقف ا فقط در مورد آن خصوصييجنايت باشد، دعو  فقط بر عدم علم به خصوصيات

 داشتن او سوگند  لكن اگر متهم از سوگند خوردن خودداري ورزد و شاكي بر علمگردد مي
 قسامه را هو شاكي حق دارد از متهم اقامشود  مي متهم به عدم علم رد يياد كند، ادعا

  .شود  قسامه نکند به پرداخت ديه محکوم ميهدر اين صورت اگر متهم اقام. درخواست نمايد
 آنان کافي ه يك قسامه براي همه درصورتي كه شاکي متعدد باشد، اقامـ327ماده

  . مستقل الزم استه قسامهر صورت تعدد متهمان، براي برائت هريك، اقاماست لكن د
تواند به نفع متهم ديگر، در  در صورت تعدد متهمان، هريك از آنها مي ـ328ماده

  .قسامه شركت كند
نسبت به مقداري كه لوث حاصل شده است، موجب اثبات فقط  قسامه ـ329ماده

شركت و جنايت   عمد، شبه عمد، خطا، مقدارو اثبات خصوصيات جنايت از قبيلشود  مي
  .است  در ارتكاب جنايت يا انفراد در آن نيازمند حصول لوث در اين خصوصيات

جنايت لوث حاصل نشود يا سوگندخورندگان،   اگر نسبت به خصوصياتـ330ماده
بر انتساب جنايت به مرتكب سوگند بخورند، فقط د و ننت سوگند ياد نكابر آن خصوصي

  .گيرد ميو ديه تعلق شود  ميرتکاب جنايت اثبات اصل ا
 چنانچه اصل ارتکاب جنايت، با دليلي به جز قسامه اثبات شود، خصوصيات ـ331ماده

كه  آن وسيله قسامه قابل اثبات است مانند  به آن در صورت حصول لوث در هر يک از آنها
كه در اين    دهديكي از دو شاهد عادل، به اصل قتل و ديگري به قتل عمدي شهادت

 قسامه ه و در صورت لوث، عمدي بودن قتل با اقامشود ميصورت اصل قتل با بينه اثبات 
  .گردد ثابت مي

تعيين   اگر لوث عليه دو يا چند نفر به شكل مردد حاصل شود، پس ازـ332ماده
  .شود يقسامه عليه او، وقوع جنايت اثبات م ه دم و اقام عليه يا ولي وسيله مجني مرتكب به
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ند نفر به شكل مردد ثابت باشد و قسامه ـه دو يا چـوث عليـ اگر لـ333ماده
چند نفر، به صورت مردد اثبات  يكي از ه گونه عليه آنان اقامه شود، جنايت بر عهد  همينبه

اگر همگي از سوگند . خواهد که بر برائت خود سوگند بخورند شود و قاضي از آنان مي مي
ند يا برخي از آنان سوگند ياد كنند و برخي نكنند، ديه بر ممتنعان خوردن خودداري ورز

اگر ممتنعان متعدد باشند، پرداخت ديه به نسبت مساوي ميان آنان تقسيم . شود ثابت مي
المال  آنان بر برائت خود سوگند ياد كنند، درخصوص قتل، ديه از بيت ه اگر هم. شود مي

   .گردد مي نسبت مساوي ميان آنان تقسيم و در غير قتل، ديه به شود پرداخت مي
 اگر لوث عليه دو يا چند نفر به شكل مردد ثابت باشد، چنانچه شاكي از ـ334ماده

درصورت خودداري . قسامه كنده قسامه کند هر يك از آنان بايد اقام هآنان درخواست اقام
شود و درصورت تعدد  قسامه، پرداخت ديه بر ممتنع ثابت مي ههمه يا برخي از آنان از اقام

 قسامه هاگر همگي اقام. شود ممتنعان، پرداخت ديه به نسبت مساوي ميان آنان تقسيم مي
  .گردد ميالمال پرداخت  كنند، در قتل، ديه از بيت

چنانچه لوث تنها عليه برخي از افراد حاصل شود و شاكي عليه افراد  ـ335ماده
 ي، جنايت به مقدار ادعا ، با قسامهايدنم مشارکت در ارتکاب جنايت را يبيشتري ادعا

دم مدعي  كه ولي  مانند آن شود مدعي، درموردي که لوث حاصل شده است اثبات مي
مشاركت سه مرد در قتل عمدي مردي باشد و لوث فقط عليه مشاركت دو نفر از آنان 

ن ثابت شا  قسامه عليه آن دو نفر، حق قصاص عليه آن دو به مقدار سهمهباشد، پس از اقام
دم بخواهد هر دو نفر را قصاص كند، بايد به سبب اقرار خود به اشتراك سه  اگر ولي. است

  .مرد، دو سوم ديه را به هر يک از قصاص شوندگان بپردازد
كه از   رجوع شاکي از اقرارِ به شركت افراد بيشتر پذيرفته نيست مگر اينـ تبصره

 و كساني كه در قسامه اتيانباشد ذکر کرده  شركت افراد بيشتر را به نحو ترديد ءابتدا
اند نيز شركت افراد ديگر را در ارتکاب جنايت نفي کرده و بر ارتکاب قتل  سوگند كرده

  .توسط افراد كمتر سوگند يادكرده باشند
 اثبات قتل عمدي، سوگند پنجاه مرد از خويشاوندان براينصاب قسامه  ـ336ماده

   .شود وگند قتل ثابت نميبا تكرار س. و بستگان مدعي است
  .شود  سوگند شاكي، خواه مرد باشد خواه زن، جزء نصاب محسوب ميـ337ماده
در صورتي كه شاكي از متهم درخواست اقامه قسامه کند، متهم بايد  ـ338ماده

 قسامه نمايد که در اين صورت، بايد حسب مورد به مقدار نصاب هبراي برائت خود، اقام
اگر تعداد آنان كمتر از نصاب باشد، سوگندها تا تحقق . گند داشته باشدسواداءكننده  ،مقرر

 خود متهم، ،سوگنداداء كننده شود و با نداشتن  نصاب، توسط آنان يا خود او تكرار مي
   .شود و تبرئه مينمايد  ميهمه سوگندها را تكرار خواه مرد باشد خواه زن، 

 اين قانون كه براي »كليات «اول شرايط مقرر در كتاب ه درقسامه، همـ339ماده
  .شود اتيان سوگند ذكر شده است رعايت مي

سوگند، شاهد ارتکاب جنايت بوده باشد و علم وي اداءكننده  الزم نيست ـ340ماده
 منشأ علم ،همچنين الزم نيست قاضي.  كند، كافي است به آنچه بر آن سوگند ياد مي

سوگند، تا دليل معتبري برخالف اداءكننده سوي  علم از يسوگند را بداند و ادعااداءكننده 
سوگند اداءكننده قضايي از  در هر صورت تحقيق و بررسي مقام. آن نباشد، معتبر است

  .بالمانع است
سوگند، بدون علم و براساس ظن و اداءكننده  اگر احتمال آن باشد كه ـ341ماده

اگر پس از . رسي موضوع استخورد، مقام قضايي موظف به بر گمان يا با تباني سوگند مي
  . بررسي، امور ياد شده احراز نشود، سوگند وي معتبر است

سوگند از کساني باشند که احتمال اطالع آنان اداءكنندگان  الزم است ـ342ماده
   .بر وقوع جنايت، موجه باشد

 قسامه، مجازات قانوني و مكافات اخروي يتواند پيش از اجرا  قاضي ميـ343ماده
  .سوگند بيان كنداداءكنندگان روغ و عدم جواز توريه در آن را براي سوگند د

بر خالف  دليل معتبري  قسامه و پيش از صدور حکم،ه اگر پس از اقامـ344ماده
شود و چنانچه  قسامه يافت شود و يا فقدان شرايط قسامه اثبات گردد، قسامه باطل مي

  .سي است دادرهبعد از صدور حکم باشد موضوع از موارد اعاد
 ،تواند با بينه يا قسامه  قسامه توسط متهم، شاکي نميه پس از اقامـ345ماده

  . را عليه متهم تجديد کنديدعو
 اگر پس از صدور حکم، بطالن همه يا برخي از سوگندها ثابت شود ـ346ماده

سوگند، از سوگندشان عدول کنند يا دروغ بودن اداءكنندگان مانند آن که برخي از 
 حكم ثابت شود، مورد هصادركنند   براي دادگاه،ا از روي علم نبودن سوگنديسوگند 

  . است دادرسي ه جهات اعاداز

   صاحب حق قصاص ـفصل پنجم
 ي صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقيب، رسيدگي يا اجراـ347ماده

  . در برابر حق يا مال گذشت کند،تواند به طور مجاني يا با مصالحه حكم مي
  .رسد حق قصاص، به شرح مندرج در اين قانون به ارث مي ـ348دهما

، مرتكب را قصاص كند و عليه مجني تواند پيش از فوت دم نمي  وليـ 349ماده
عليه  درصورتي كه اقدام به قتل مرتكب نمايد، چنانچه جنايت در نهايت سبب فوت مجني

شود؛   قانون، محکوم مينشود مستحق قصاص است، در غيراين صورت به تعزير مقرر در
اين قانون است که در ) ٣٠٢(مادهمگر در موردي كه ولي دم اعتقاد دارد مرتکب مشمول 

  .اين صورت، مستحق قصاص نيست
  دم، حق قصاص براي هر يك از آنان به طوري در صورت تعدد اولياـ350ماده

  .جداگانه ثابت است
  .ج يا زوجه او که حق قصاص نداردجز زو است به  مقتولههمان ورث دم، وليـ 351ماده
 اگر حق قصاص، به هر علت، تبديل به ديه شود يا به مال يا حقي ـ352ماده

دم، خواهان قصاص  ي اگر برخي از اوليا .برد مصالحه شود، همسر مقتول نيز از آن ارث مي
 ،باشند مي كساني كه خواهان ديه هو برخي خواهان ديه باشند، همسر مقتول، از سهم دي

  .برد ارث مي
رسد  هرگاه صاحب حق قصاص فوت كند، حق قصاص به ورثه او ميـ 353ماده

عليه باشد حتي اگر همسر مجني.  
دم يا برخي از آنان، صغير يا مجنون  ي اولياهعليه يا هم اگر مجني ـ354ماده 

آنان با رعايت مصلحتشان حق قصاص، مصالحه و گذشت دارد و همچنين باشند، ولي 
دم، کبير و عاقل و   ياگر برخي از اوليا .اند تا زمان بلوغ يا افاقه آنان منتظر بماندتو مي

لکن در صورتي که ولي صغير يا . توانند مرتكب را قصاص كنند خواهان قصاص باشند، مي
ها باشد بايد مطابق   مولي عليه خود از سوي آنهمجنون خواهان اداء يا تأمين سهم دي

عليه  مفاد اين ماده، در مواردي که حق قصاص به علت مرگ مجني. خواست او عمل کنند
 از درمورد جناياتي كه پيشاين حكم  .نيز جاري استشود  مي آنان منتقل هدم به ورث يا ولي

   . نيز جاري استاين قانون واقع شده استاالجراء شدن  الزم
شود   ميحسوباين قانون، جنين در صورتي ولي دم م) ٣٥٤(ماده در مورد ـ355ماده

  .كه زنده متولد شود
عليه يا ولي دمي که صغير يا مجنون است ولي   اگر مقتول يا مجنيـ356ماده

 مقام رهبري او شناخته نشود و يا به او دسترسي نباشد، ولي او،  نداشته باشد و يا ولي
ار آن  و در صورت موافقت ايشان، اختيمقام رهبرياست و رييس قوه قضاييه با استيذان از 

   .كند هاي مربوط تفويض مي را به دادستان
دم  نايت عمدي، از ورثه باشد، ولي ـرتكب يا شريك در جـ اگر مـ357ماده

   .برد  و حق قصاص را نيز به ارث نميردقصاص و ديه ندا آيد و حق  نميشمار به
عليه يا ولي دم، صغير يا مجنون باشد و ولي او، مرتكب   اگر مجنيـ358ماده

  .يا شريک در آن باشد، در اين مورد، واليت نداردشود يت عمدي جنا
 در موارد ثبوت حق قصاص، اگر قصاص مشروط به رد فاضل ديه نباشد، ـ359ماده

تواند قصاص يا گذشت نمايد و اگر خواهان ديه باشد، نياز  دم، تنها مي عليه يا ولي  مجني
  .به مصالحه با مرتكب و رضايت او دارد

شونده   قصاص قصاص، مستلزم پرداخت فاضل ديه بهيدر مواردي كه اجراـ 360ماده
مقرر در قانون ولو  ه قصاص، ميان قصاص با رد فاضل ديه و گرفتن دي ، صاحب حق است

  . بدون رضايت مرتكب مخير است
 پرداخت قصاص را مشروط به  دم، گذشت و اسقاط حق وليعليه يا   مجني اگرـ361ماده

  . امر ديگري كند، حق قصاص تا حصول شرط، براي او باقي استالمصالحه يا وجه
، مرتكب حاضر يا قادر به پرداخت   اگر پس از مصالحه يا گذشت مشروطـ362ماده

قصاص محفوظ  المصالحه يا انجام دادن تعهد خود نباشد يا شرط محقق نشود، حق وجه
مصالحه شامل فرض انجام شود مگر  است و پرونده براي بررسي به همان دادگاه ارجاع مي

  .ندادن تعهد نيز باشد
، پيش از صدور حکم يا پس از آن، موجب سقوط  گذشت يا مصالحهـ 363ماده

  .حق قصاص است
 گذشت، دم، پس از عليه يا ولي اگر مجني.  رجوع از گذشت پذيرفته نيستـ364ماده

  .استمرتكب را قصاص كند، مستحق قصاص 
تواند پس از وقوع جنايت  عليه مي  مجني عمدي،يات در قتل و ساير جناـ365ماده

 و وارثان دم ي يا مصالحه نمايد و اولياكرده و پيش از فوت، از حق قصاص گذشت 
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 يا ديه کنند، لکن مرتکب به تعزير  قصاص  هاز فوت او، حسب مورد، مطالب  توانند پس نمي 
   .شود محکوم مي» تعزيرات «مقرر در كتاب پنجم

، لكن مقتول   عمد ازجانب دو يا چند نفر ثابت باشدهاي گر وقوع قتل اـ366ماده
، توسط دو نفر به قتل رسيده باشند و اثبات نشود  كه دو نفر مانند اين هر قاتلي مردد باشد

 هر دو مقتول، خواهان قصاص ياگر اوليا،  است که هر كدام به دست كدام قاتل كشته شده
  يكي از دو مقتول، به هر سبب، حق قصاصيد و اگر اولياشون باشند، هر دو قاتل قصاص مي

 مقتول ديگر نيز به سبب مشخص يد، حق قصاص اولياننيا آن را ساقط كباشند نداشته 
  .شود نبودن قاتل، به ديه تبديل مي

 مفاد اين ماده، در جنايت عمدي بر عضو نيز جاري است مشروط بر آن ـ تبصره
هاي وارده بر هر يک از  عليهم يکسان باشد لكن اگر جنايت هاي وارده بر مجني که جنايت

ههاي ديگري متفاوت باشد، امکان قصاص حتي در فرضي که هم عليهم با جنايت مجني 
شود عليهم خواهان قصاص باشند نيز منتفي است و به ديه تبديل مي مجني.  

واهان قصاص عليه، خ  هر دو مجنيي، اگر اوليااين قانون) ٣٦٦(ماده درـ367ماده
ه مرتكبان بيش از ديهعليه از نظر ديه، يكسان نباشند و دي باشند و دو مجنيعليهم   مجني

كه هر دو قاتل، مرد باشند و يكي از دو مقتول، زن باشد، خواهان قصاص از  باشد، مانند اين
 كامل را بپردازد كه در اين صورت، به سبب مشخص نبودن هسوي زن بايد نصف دي

  .شود  مذکور ميان مرتكبان به نسبت مساوي تقسيم ميه، فاضل دي تل زنمرتكب ق
طبق اين قانون و قبل از قصاص به مستحق  مادهوضوع اين ـ ديه مـ تبصره

  .شود  ميپرداخت
  فصل ششم ـ شرکت در جنایت

 ها عليه وارد كنند و تنها برخي از آسيب هايي را بر مجني اي، آسيب  اگر عدهـ368ماده
 و ديگران باشند ميها، شريک در قتل  اين آسيب ل او شود فقط واردكنندگانموجب قت

   .شوند حسب مورد، به قصاص عضو يا پرداخت ديه محكوم مي
  مورد تواند نسبت به هر يك از شرکا حسب  قتل يا هرجنايت ديگر، ميـ369ماده

  . محض باشديعمدي يا خطا عمدي، شبه
 به هر دليل، مانند فقدان ءعضي از شرکاثابت نبودن حق قصاص بر بـ 370ماده

 قصاص شرطي از شرايط معتبر در قصاص يا غيرعمدي بودن جنايت نسبت به او، مانع از حق
  . بر ديگر شرکا نيست و هريک از شركا حکم خود را دارند

هرگاه كسي آسيبي به شخصي وارد كند و بعد از آن ديگري او را ـ 371ماده
است اگرچه آسيب سابق به تنهايي موجب مرگ   دومنفر  قتل برساند قاتل همانبه

  .شود گرديد و اولي فقط به قصاص عضو محكوم مي مي
 هرگاه کسي آسيبي به شخصي وارد کند به گونه اي که وي را در حكم ـ372ماده

مرده قرار دهد و تنها آخرين رمق حيات در او باقي بماند و در اين حال ديگري با انجام 
شود و نفر دوم به مجازات  ات غيرمستقر او پايان دهد نفر اول قصاص ميرفتاري به حي

در مورد جنايات ن قانون يا )٣٧١(مادهو  مادهحكم اين . گردد جنايت بر ميت محكوم مي
  .غيرعمدي نيز جاري است

دم  عليه يا ولي ، مجني  در موارد شركت در جنايت عمدي، حسب موردـ373ماده
سهم خود بالفاصله در جنايت عمدي را قصاص کند و ديگران بايد تواند يكي از شركا  مي

 شرکا يا بيش از يكي از آنان را هكه هم شونده بپردازند و يا اين از ديه را به قصاص
 مازاد بر جنايت پديدآمده را پيش از قصاص، به قصاص هكه دي ، مشروط بر اين  كندقصاص

ا نباشند، هر يك از شرکا كه قصاص اگر قصاص شوندگان همه شرک. شوندگان بپردازد
  . بپردازد به نسبت تعداد شرکا جنايت راهشود نيز بايد سهم خود از دي نمي

دم، خواهان قصاص برخي از شرکا باشد و از حق  عليه يا ولي  اگر مجنيـ تبصره
 هد، در صورتي كه ديايد يا با آنان مصالحه نمنخود نسبت به برخي ديگر مجاني گذشت ك

 آنان را هشوندگان بيش از سهم جنايتشان باشد، بايد پيش از قصاص، مازاد ديقصاص 
  . قصاص شوندگان بپردازدبه

 مقابل آن جنايت در مرتكب باشد مانند ه جنايت، بيش از ديه هرگاه ديـ374ماده
كه زني، مردي را يا غير مسلماني، مسلماني را عمداً به قتل برساند يا دست وي را  اين

 افزون بر قصاص، حق گرفتن صاحب حق قصاصاگر مرتكب يک نفر باشد،  ، کندقطع
 تواند پس از پرداخت  ميصاحب حق قصاصفاضل ديه را ندارد و اگر مرتكبان متعدد باشند، 

تواند  همچنين مي.   جنايت به آنان، همگي را قصاص کندهشوندگان بر دي  قصاصهمازاد دي
ت، قصاص کند و چيزي نپردازد، که در اين صورت،  جنايت، از شرکا در جنايه ديهبه انداز

. پردازند مي خود از جنايت را به قصاص شوندگان هشوند، سهم دي  که قصاص نميييشرکا
 جنايت هاش كمتر از دي تواند يکي از آنان را که ديه  ميصاحب حق قصاصافزون بر اين، 

تواند   نمي حق قصاصصاحب فاضل ديه را از ديگر شرکا بگيرد لكن  و دناست، قصاص ک

مصالحه    برمقدار بيشتري كهبيش از اين مقدار را از هريک مطالبه کند، مگر در صورت
ان ش مجموعه خواهان قصاص همه آنان که ديصاحب حق قصاص همچنين اگر .نمايد

 قصاص شونده نسبت به سهمش از ه، نخست بايد فاضل دي  جنايت است باشدهبيش از دي
  .ردازد و سپس قصاص نمايدجنايت را به او بپ

  فصل هفتم ـ اکراه در جنایت
كننده،  شود و اكراه اكراه در قتل مجوز قتل نيست و مرتكب، قصاص مي ـ375ماده

   .گردد به حبس ابد محكوم مي
 اگر اكراه شونده طفل غيرمميز يا مجنون باشد فقط اكراه كننده محكوم ـ1تبصره

  .به قصاص است
  وپردازد  مقتول را ميه او ديهه طفل مميز باشد عاقلشوند  اگر اكراهـ2تبصره

  .شود كننده به حبس ابد محكوم مي اكراه
  كننده مشروط به وجود شرايط عمومي مجازات حبس ابد براي اكراهـ 376ماده

 كننده اگر اكراه. بل گذشت و مصالحه استو قاباشد  ميدم   يکننده و حق اوليا قصاص در اکراه
  .شود ، به مجازات معاون در قتل محكوم مي س ابد محكوم نشودبه هر علت به حب

  .اكراه در جنايت بر عضو موجب قصاص اكراه كننده استـ 377ماده
دادگاه ثابت شود و درصورت عدم   اكراه برجنايت بر عضو بايد دري ادعاـ378ماده

  .شود مي مباشر قصاص ،اثبات باسوگند صاحب حق قصاص
ري را به رفتاري اكراه كند كه موجب جنايت بر هرگاه كسي ديگـ 379ماده

شود مگر اکراه کننده قصد  كننده قصاص مي شونده گردد، جنايت عمدي است و اكراه اكراه
شود  جنايت بر او را نداشته و آگاهي و توجه به اينکه اين اکراه نوعاً موجب جنايت بر او مي

ت و اکراه کننده به پرداخت ديه نيز نداشته باشد که در اين صورت جنايت شبه عمدي اس
  .شود محکوم مي
ط مقرر ـت شرايـايي از اكراه با رعايـخصي براي دفاع و رهـ اگر شـ380ماده

، قصاص، ديه و  كننده شود يا آسيبي به او وارد کند در دفاع مشروع، مرتكب قتل اكراه
  . تعزير ندارد

  
  بخش دوم ـ قصاص نفس

رت تقاضاي ولي دم و وجود ساير شرايط  مجازات قتل عمدي در صوـ381ماده
 ديه و تعزيرمطابق مواد ديگر قانون از حيث  قصاص و در غير اين صورت ،مقرر در قانون

   .گردد عمل مي
هرگاه زن مسلماني عمداً كشته شود، حق قصاص ثابت است لكن اگر ـ 382ماده

را به او بپردازد و اگر  كامل هدم بايد پيش از قصاص، نصف دي قاتل، مرد مسلمان باشد، ولي
 غيرمسلمان در قصاص مرد. شود مسلمان باشد، بدون پرداخت چيزي قصاص ميقاتل، مرد غير

   . آنها الزم استهالتفاوت دي به سبب قتل زن غيرمسلمان، پرداخت مابه
دم هر يك از  ي اگر يك نفر، دو يا چند نفر را عمداً به قتل برساند، اولياـ 383ماده

 مقتوالن ديگر و بدون پرداخت يو بدون گرفتن رضايت اوليابه تنهايي توانند  مقتوالن مي
  .از ديه به آنان اقدام به قصاص كنند  سهمي

، دو يا چند نفر را عمداً به قتل برساند و اولياي دم همه   اگر يك نفرـ384ماده
اگر . ودش اي بپردازد، قصاص مي كه ديه مقتوالن، خواهان قصاص باشند، قاتل بدون اين

اولياي دم برخي از مقتوالن، خواهان قصاص باشند و اولياي دم مقتول يا مقتوالن ديگر، 
خواهان ديه باشند، درصورت موافقت قاتل به پرداخت ديه به آنان در مقابل گذشت از حق 

ديه از  اخذ شود و بدون موافقت قاتل، حق  پرداخت مي شان، ديه آنان از اموال قاتل قصاص
  . اموالش را ندارنداو و يا

 )حجهال قعده و ذيال محرم، رجب، ذي(هاي حرام  اگر قتل در يكي از ماه ـ385ماده
 و زمان يا مکان مذکور، قصاص گرددقاتل در در حرم مکه مکرمه واقع شده باشد يا يا 

 فاضل ديه تغليظ ، دم به قاتل باشد قصاص مستلزم پرداخت فاضل ديه از سوي ولي
لکن اگر شود،  تغليظ نمي  پردازد  ميءدم به ديگر اوليا اي كه ولي ين ديههمچن.  شود نمي

 قاتل، به علت سهمشان از جنايت، ياي كه شرکا  ديهزمان يا مکان مذکور باشد،قتل در 
   .شود ميپردازند، تغليظ  دوي آنان مي دم و يا به هر حسب مورد به قصاص شونده يا ولي

  
  بخش سوم ـ قصاص عضو

   موجب قصاص عضوفصل اول ـ
او و  عليه يا ولي  مجازات جنايت عمدي بر عضو در صورت تقاضاي مجنيـ386ماده

ديه و مطابق قانون از حيث صورت   قصاص و در غيراين،وجود ساير شرايط مقرر در قانون
   .گردد عمل مي تعزير
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جنايت بر عضو عبارت از هر آسيب كمتر از قتل مانند قطع عضو، جرح ـ 387ماده
  .هاي وارد بر منافع است  صدمهو

زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسيبي كه به  ـ388ماده
مساوي يا ،   زنرشود لکن اگر ديه جنايت وارد ب ، به قصاص محكوم ميكند ميزن وارد 

 به مرد،  عضو مورد قصاصهپس از پرداخت نصف دي كامل باشد، قصاص ه بيش از ثلث دي
عليه زن غيرمسلمان و مرتکب مرد  حكم مذكور در صورتي كه مجني. شود  مياجرا

ليه، زن مسلمان و مرتکب، مرد ع ولي اگر مجني. غيرمسلمان باشد نيز جاري است
   .شود  قصاص مي،ديه  مرتکب بدون پرداخت نصف،مسلمان باشدغير

ا چند عضو هاي متعددي در يك ي  اگر به علت يك يا چند ضربه، جنايتـ389ماده
تواند عليه مي به وجود آيد، حق قصاص براي هر جنايت، به طور جداگانه ثابت است و مجني 

  .گذشت و بعضي را قصاص كندديگر ، نسبت به بعضي  نمايد بعضي با مرتکب مصالحههدربار
تواند با رضايت  عليه مي اگر جنايت بر عضو، داراي مراتب باشد، مجنيـ 390ماده

 مانند آن كه در جراحت موضحه به متالحمه و  از جنايت را قصاص كندمرتكب قسمتي 
در قطع دست از آرنج به قطع دست از مچ بسنده و از قصاص قسمت ديگر گذشت 

  . مصالحه نمايديا
و امکان كند  متعدد يك نفر وارد ي هرگاه كسي جنايت عمدي بر اعضاـ391ماده
ت يك نفر را قطع كند و خود يك دست دو دسهر  آنها نباشد مانند اين كه هقصاص هم

 و شود  قصاص ميدارد،هايي که قصاص آن امکان  ، مرتكب در مقابل جنايت بيشتر نداشته باشد
  .شود محکوم مي» تعزيرات «، به پرداخت ديه و تعزير مقرر در كتاب پنجم براي ديگر جنايات

 امکان قصاص اگر، كند چند نفر وارد ي هرگاه كسي جنايت عمدي بر اعضاـ392ماده
عليه   جنايات نباشد مجنيهشود و اگر امکان قصاص براي هم  آنها باشد، قصاص ميههم

 قصاص مقدم است و در ياول كه جنايت بر او پيش از ديگري واقع شده است، در استيفا
صورت انجام قصاص، مرتکب براي جناياتي که محلي براي قصاص آن نيست به پرداخت 

اگر وقوع دو جنايت، دريك . شود محکوم مي» تعزيرات « در كتاب پنجمديه و تعزير مقرر
ياستيفا ند و پس ازند مبادرت به قصاص کنتوان عليه مي زمان باشد، هريك از دو مجني 

هايي که قصاص ممکن نيست، مرتكب به پرداخت ديه و تعزير  ، براي ديگر جنايت قصاص
درصورتي كه پس از قصاص اول، محل . شود محکوم مي» تعزيرات «مقرر در كتاب پنجم
تواند  عليه دوم باقي باشد لكن كمتر از عضو مورد جنايت از او باشد، مي قصاص براي مجني

 نخست ،التفاوت را ديه بگيرد مانند اين كه مرتكب مقدار موجود را قصاص کند و مابه
 كه در گاه دست راست شخص ديگري را قطع کرده باشد انگشت دست راست كسي و آن

عليه  ، مجني  قصاص اوي قصاص مقدم است و با اجرايعليه اول در اجرا  مجني،اين صورت
  . انگشت خود را نيز از او بگيردهراست مرتكب را قصاص کند و دي تواند دست دوم مي

  فصل دوم ـ شرایط قصاص عضو
 قصاص، شرايط زير با تفصيلي  در قصاص عضو، عالوه بر شرايط عموميـ393ماده

  :شود، بايد رعايت شود كه در اين قانون بيان مي
  . محلِ عضوِ مورد قصاص، با مورد جنايت يكي باشدالف ـ
  .قصاص با مقدار جنايت، مساوي باشدب ـ 
  .خوف تلف مرتکب يا صدمه بر عضو ديگر نباشدپ ـ 
   .قصاصِ عضوِ سالم، در مقابل عضو ناسالم نباشدت ـ 
  . عضو غيراصلي نباشدقصاصِ عضو اصلي، در مقابلث ـ 
  . نباشدناقص در مقابل عضو کاملقصاصِ عضو ج ـ 

 در صورتي که مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنان چه ـ تبصره
  .شود دست چپ هم نداشته باشد پاي او قصاص مي

 رعايت تساوي مقدار طول و عرض، در قصاص جراحات الزم است لکن ـ394ماده
عليه باشد، قصاص  ديده در مجني صاص، كمتر از طول عضو آسيباگر طول عضو مورد ق

شود لكن ميزان در  نبايد به عضو ديگر سرايت کند و نسبت به مازاد جنايت، ديه گرفته مي
   .عمق جنايت، صدق عنوان جنايت وارده است

، سالم يا كامل باشد و عضو مرتكب، ناسالم يا   اگر عضو مورد جنايتـ395ماده
  .تواند قصاص كند يا با رضايت مرتكب، ديه بگيرد عليه مي ، مجنيناقص باشد

و ناسالم، عضوي است که منفعت اصلي آن از بين رفته باشد ـ عضـ تبصره
شود، هر چند داراي ضعف يا  سالم محسوب ميعضودر غيراين صورت،  و  عضو فلجمانند

  . بيماري باشد
  .شود  قصاص مي،معيوب غيرفلج وصحيح، در برابر عضو ضعيف   عضو قوي وـ396ماده

شود لكن عضو ناقص، در   عضو كامل، در برابر عضو ناقص قصاص نميـ397ماده
  .التفاوت ديه را بپردازد شود كه در اين صورت، مرتکب بايد مابه برابر عضو كامل قصاص مي

 عضو ناقص، عضوي است كه فاقد بخشي از اجزا باشد مانند دستي كه ـ تبصره
  . چند انگشت يا فاقد بخشي از يك يا چند انگشت استفاقد يك يا
 باشند، اگر عضو مورد جنايت و عضو مورد قصاص، هر دو ناقص يا ناسالمـ 398ماده

عضو  عدم سالمت درعضو مورد قصاص، مساوي يا بيشتر از فقط درصورتي که نقصان و
  .قصاص ثابت است مورد جنايت باشد، حق

 باشد،  زائد باشد و مرتکب، عضو زائد مشابه نداشته اگر عضو مورد جنايت،ـ399ماده
  .شود به پرداخت ارش محكوم مي

 قصاص  اگر رعايت تساوي در طول و عرض و عمق جنايت، ممکن نباشد وـ400ماده
التفاوت  تواند به قصاص کمتر، اكتفاء كند و مابه ميعليه  مجنيبه مقدار كمتر ممکن باشد 
  .رضايت جاني ديه جنايت را بگيردرا ارش مطالبه نمايد و يا با 

 در جنايت مأمومه، دامغه، جائفه، هاشمه، منقله، شکستگي استخوان و ـ401ماده
 قصاص ساقط است و مرتكب ،شود صدماتي که موجب تغيير رنگ پوست يا ورم بدن مي

حکم . شود نيز محکوم مي» تعزيرات «عالوه بر پرداخت ديه به تعزير مقرر در كتاب پنجم
ر در هر مورد ديگري که خطر تجاوز در قصاص عضو يا منافع وجود داشته باشد نيز مذکو

  .جاري است
شود،  اگر شخصي يك چشم كسي را درآورد يا كور كند، قصاص ميـ 402ماده

اين حكم . شود اي به وي پرداخت نمي گرچه مرتكب بيش از يك چشم نداشته باشد و ديه
  .ت زوج بدن جاري اسيدر مورد همه اعضا

 اگر شخصي كه داراي دوچشم است، چشم كسي را كه فقط يك چشم ـ403ماده
تواند يك چشم مرتکب را قصاص كند و  عليه مي دارد، درآورد يا آن را کور کند، مجني

 ه كامل را هم دريافت دارد يا از قصاص يك چشم مرتکب منصرف شود و ديهنصف دي
ود را قبالً در اثر قصاص يا جنايتي كه عليه يك چشم خ كامل بگيرد مگر اين كه مجني

تواند يك چشم  ، از دست داده باشد، كه دراين صورت مي است آن را داشتههاستحقاق دي
  .نمايد كامل را دريافت همرتکب را قصاص كند و يا با رضايت مرتکب، نصف دي

 چشم ديگري، بينايي آن هاگر شخصي بدون آسيب رساندن به حدقـ 404ماده
 هچنانچه بدون آسيب به حدق. شود  ببرد، فقط بينايي چشم مرتکب، قصاص ميبين را از

 به پرداخت ديه و شود و مرتکب ، تبديل به ديه مي چشم مرتکب، قصاص ممكن نباشد
  .شود تعزير مقرر در قانون محکوم مي

 نيستند، هايي كه از لحاظ ديد و يا شكل، متعارف چشم سالم، در برابر چشمـ 405ماده
  .شود ميقصاص 

شود لكن پلك چشم  پلك داراي مژه، در برابر پلك بدون مژه قطع نميـ 406ماده
  .شود بينا در برابر پلك چشم نابينا قصاص مي

 گوش که موجب زوال شنوايي يا قطع بيني که موجب زوال ه قطع اللـ407ماده
  .شود بويايي شود، دو جنايت محسوب مي

ص است گرچه حسب مورد حس بويايي  قطع بيني يا گوش، موجب قصاـ408ماده
  .و شنوايي نداشته باشند

  .موجب قصاص است و بايد مقدار و محل آنها رعايت شود قطع زبان يا لب، ـ409ماده
 است  اگر شخص گويا، زبان كسي را كه الل است قطع كند، قصاص ساقطـ410ماده

ل ديگري و زبان گويا  لكن زبان كسي كه الل است، در برابر زبان الدشو و ديه گرفته مي
  .شود شود و زبان داراي حس چشايي در برابر زبان بدون حس چشايي قصاص مي قصاص مي
 زبان گويا در برابر زبان کودکي که هنوز به حد سخن گفتن نرسيده ـ411ماده

  .شود مگرآن كه الل بودن کودک ثابت شود است، قصاص مي
شود و  كند به قصاص محکوم مي اگر كسي دندان ديگري را بشکند يا بـ412ماده

  .درقصاص آن، رعايت تساوي در محل دندان، الزم است
 ، دندان  اگر دندان كسي توسط ديگري كنده شود، چنانچه تا زمان قصاصـ413ماده

 »تعزيرات«شود و به تعزير مقرر در کتاب پنجم  سالمي به جاي آن برويد، مرتکب قصاص نمي
اگر دندان . شود ليه بدون دندان بوده است محكوم ميع و ارش جراحت و مدتي كه مجني

هاي مذکور، به پرداخت ارش عيب نيز  جديد معيوب باشد، مرتکب افزون برمحكوميت
 عليه کودک باشد، صدور حكم به مدت متعارف براي روييدن دندان اگر مجني. شود محكوم مي

عليه  اگر مجني. شود  ميصدم ديه پرداخت افتد و در صورت رويش دندان يک به تأخير مي
   .شود دراين مدت فوت كند، مرتکب افزون بر تعزير مذکور، به پرداخت ديه محكوم مي
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 عليه عليه غيرشيري باشد، مجني  اگر دندان مرتکب، شيري و دندان مجنيـ414ماده
  .بين قصاص دندان شيري و تأخير قصاص تا رويش دندان غيرشيري در مرتکب، مختار است

، چيزي  عليه پس از اجراي قصاص يا گرفتن ديه برويد  اگر دندان مجنيـ415ماده
عليه نيست و اگر گرفتن ديه به جهت عدم امکان قصاص بوده باشد ديه نيز  برعهده مجني

  .شود بازگردانده نمي
عليه حق قصاص   قصاص برويد، مجنيياگر دندان مرتکب، پس از اجراـ 416ماده

  .  آن را نداردهدوبار
  

   قصاصيبخش چهارم ـ اجرا
  فصل اول ـ مواد عمومی

  . او الزم استهيا نمايند اذن مقام رهبري ، قصاصي در اجراـ 417ماده
 و ء براي نظارت بر صحت اجرا، قصاصي استيذان از مقام رهبري در اجراـ 418ماده

  است و نبايد مراسم استيذان، مانعيرعايت حقوق صاحب حق قصاص و اطراف ديگر دعو
   . قصاص توسط صاحب حق قصاص و محروم شدن او از حق خود شودياز امكان استيفا

عليه  و مجني دم حق وليرد، حسب مو اجراي قصاص و مباشرت در آن، ـ419ماده
شود و بايد پس از  ، اين حق به ورثه ايشان منتقل مي است که در صورت مرگ آنان

  .گيرد  مربوط انجام  از طريق واحد اجراي احکام کيفريمقام رهبرياستيذان از 
اگر صاحب حق قصاص، بر خالف مقررات اقدام به قصاص کند به تعزير ـ 420ماده

  .شود محكوم مي »تعزيرات «مقرر در كتاب پنجم
او حق قصاص مرتکب را ندارد و اگر  عليه يا ولي  هيچ كس غير از مجنيـ 421ماده

  .کسي بدون اذن آنان او را قصاص كند، مستحق قصاص است
مستقل حق قصاص به طور صاحبان آن هريك از  در هر حق قصاصي ـ422ادهم

 در صورتي  و نبايد حق ديگران را از بين ببردي لکن هيچ يك از آنان در مقام استيفادارند
 ، قصاص كنديکه بدون اذن و موافقت ديگر افراد خواهان قصاص، مبادرت به استيفا

  .است ديگران هضامن سهم دي
 هر حق قصاصي اگر بعضي از صاحبان آن، خواهان ديه باشند يا از  درـ423ماده

 ه، کسي که خواهان قصاص است بايد نخست سهم دي قصاص مرتکب گذشت كرده باشند
  . به مرتکب و در صورت درخواست ديه به خود آنان بپردازد آنانديگران را در صورت گذشت

ب باشند و مدت غيبت يغادر هر حق قصاصي اگر بعضي از صاحبان آن، ـ 424ماده
افتد و اگر غيبت طوالني باشد و يا  آنان كوتاه باشد صدور حكم تا آمدن غايب به تعويق مي

 به عنوان ولي غايب به جاي آنان تصميم مقام رهبرياميدي به بازگشتن آنان نباشد 
ن گيرد و چنانچه زمان بازگشت معلوم نباشد مقام رهبري براي آنها پس از گذشت زما مي

نمايد، کساني که حاضرند،  كوتاه و قبل از طوالني شدن زمان غيبت اتخاذ تصميم مي
، گذشت كنند  ، قصاص كنند و اگر حاضران توانند پس از تأمين سهم غايبان در دادگاه مي

،  يا با او مصالحه نمايند، حق قصاص غايبان محفوظ است و اگر آنان پس از حاضر شدن
اند يا با مرتکب  يد نخست سهم ديه كساني را كه گذشت نموده، با خواهان قصاص باشند

  .اند به مرتکب بپردازند و سپس قصاص كنند مصالحه كرده
جنايتي بر ديگري وارد کند و ديه جنايت وارد شده بر  عمداً مرتکب اگر ـ425ماده

عليه بيش از ديه آن در مرتکب باشد مانند آنکه زن مسلماني مرد مسلماني را  مجني
  .مطالبه كندنيز را ه  تفاوت دي،تواند افزون بر قصاص  صاحب حق قصاص نميبه قتل برساند
عليه كمتر از   جنايت وارده بر مجنيه در موارد ثبوت حق قصاص، اگر ديـ426ماده

تواند قصاص را اجراء كند كه  ديه آن در مرتکب باشد، صاحب حق قصاص در صورتي مي
 قصاص جايز نيست و در يازد و بدون پرداخت آن اجرانخست فاضل ديه را به او بپرد

صورت مخالفت و اقدام به قصاص، افزون بر الزام به پرداخت فاضل ديه، به مجازات مقرر 
  .شود محکوم مي» تعزيرات «در كتاب پنجم

 قصاص بايد بخشي از ي در مواردي كه صاحب حق قصاص براي اجراـ427ماده
، پرداخت آن بايد پيش از قصاص صورت گيرد   بپردازدديه را به ديگر صاحبان حق قصاص

 مذکور به مجازات ه، افزون بر پرداخت دي و در صورت تخلف صاحبِ حقِ قصاص از اين امر
  .شود محکوم مي »تعزيرات «دركتاب پنجم مقرر

د يا احساسات نرا بر هم ز ، نظم و امنيت عمومي  در مواردي كه جنايتـ428ماده
د لكن خواهان قصاص تمكن از اش قصاص بيدار کند و مصلحت در اجرا را جريحه  عمومي

قصاص را نداشته باشد، با درخواست  پرداخت فاضل ديه يا سهم ديگر صاحبان حق
  .شود  قضاييه، مقدار مذکور از بيت المال پرداخت ميهدادستان و تأييد رييس قو

احب حق قصاص،  در مواردي كه محكوم به قصاص، در زندان است و صـ429ماده
بدون عذر موجه يا به علت ناتواني در پرداخت فاضل ديه يا به جهت انتظار براي بلوغ يا 

عليه  ، با شكايت محكومنمايد، مرتكب را در وضعيت نامعين رها عليه مجني ولي دم يا هافاق
، مدت مناسبي را مشخص و به صاحب حق قصاص   حكمه، دادگاه صادر كنند از اين امر

.  قصاص اقدام کنديکند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصالحه يا اجرا م مياعال
تواند پس از تعيين تعزير بر اساس كتاب  ، دادگاه مي در صورت عدم اقدام او در اين مدت

 و  قضاييه مناسب و تأييد رييس حوزهوثيق اخذ و گذشتن مدت زمان آن با» تعزيرات «پنجم
  .تا تعيين تكليف از سوي صاحب حق قصاص، مرتكب را آزاد كندرييس كل دادگستري استان 

،    اگر مقتول يا صاحب حق قصاص در موارد لزوم پرداخت فاضل ديهـ 430ماده
، هرچند بدون رضايت  ، طلب مذكور با رضايت صاحب آن طلبي از مرتکب داشته باشد

  .مرتکب، به عنوان فاضل ديه، قابل محاسبه است
شونده  ، متعلق به قصاص  جنايتهه يا سهم پرداختي شركا از دي فاضل ديـ431ماده

 خود ببخشد و يا هر نوع تصرف يتواند آن را به صاحب حق قصاص يا شركا است و او مي
 ديگري در آن انجام دهد لكن اگر آن را دريافت كرده باشد و قصاص صورت نگيرد، همالكان

  .بايد آن را برگرداند
 كند و تركه او فوت ، حقِ قصاصيليه پيش از استيفاع  هرگاه مجنيـ432ماده

 حق ،، بدون اداء يا تضمين آن ديون  ديون او کافي نباشد، صاحب حق قصاصيبراي ادا
 قصاص را دارد لكن حق گذشت مجاني، بدون اداء يا تضمين ديون را ندارد و اگر ياستيفا

 اين حكم در .کور صرف شود ديون مذيبه هر علت، قصاص به ديه تبديل شود، بايد در ادا
  .مورد تركه مقتول نيز جاري است

 آن ي دم، پيش از قصاص يا در حين اجراي اولياهعليه يا هم اگر مجنيـ 433ماده
اراتي که ـود و آنان ضامن خسـش ند، قصاص متوقف ميـت کنـکب گذشـاص مرتـاز قص

 نمايندآنان گذشت و اگر برخي از باشند  نمي،  است  قصاص به مرتكب رسيدهيدر حين اجرا
ها را حسب مورد   قصاص، سهم آنييا مصالحه کنند، خواهان قصاص بايد پيش از اجرا

  . آنان يا مرتکب بپردازدبه
  هرگاه کسي فردي را که مرتکب جنايت عمدي شده است فراري دهد ـ434ماده

يا نقص اگر در موارد قتل و جنايت بر عضو که منجر به قطع . شود به تحويل وي الزام مي
مؤثر در حضور فراري دهنده عضو يا از بين رفتن يکي از منافع آن شده است، بازداشت 

صاحب درخواست مرتكب يا الزام فراري دهنده به احضار مرتکب باشد، دادگاه بايد با 
  اگر مرتکب پيش از.قصاص تا زمان دستگيري مرتکب، فراري دهنده را بازداشت کند حق

گيري وي متعذر شود يا صاحب حق قصاص رضايت دهد، دستگيري بميرد يا دست
 موارد قصاص نفس و عضو، هشود و صاحب حق قصاص در هم دهنده آزاد مي فراري

دهنده  تواند در صورت فوت مرتکب يا تعذر دستگيري او، ديه را از اموال وي يا فراري مي
  . مرتکب رجوع كندبهبراي دريافت آن  پس از پرداخت ديه تواند ميفراري دهنده . بگيرد

تکب دسترسي به مر مرگ يا فرار،هرگاه در جنايت عمدي، به علت ـ 435ماده
شود  ممکن نباشد با درخواست صاحب حق، ديه جنايت از اموال مرتکب پرداخت مي

تواند ديه را   صورتي که مرتکب مالي نداشته باشد در خصوص قتل عمد، ولي دم ميو در
 ها، ديه از ها يا عدم تمکن آن بود عاقله يا عدم دسترسي به آناز عاقله بگيرد و در صورت ن

 اخذ چنانچه پس از. المال خواهد بود و در غير قتل، ديه بر بيت شود ميالمال پرداخت  بيت
 اخذ ممکن شود درصورتي کهجنايت اعم از قتل و غير قتل،  دسترسي به مرتکب ،ديه

عليه  سب مورد براي ولي دم يا مجنيحقصاص   حقنباشد، ديه به جهت گذشت از قصاص 
  . ديه گرفته شده را برگرداند، لکن بايد قبل از قصاص،محفوظ است

   قصاص نفسيفصل دوم ـ اجرا
 رساند، هاي متعارف، كه كمترين آزار را به قاتل مي شيوه نفس فقط به قصاصـ 436ماده

 ر مقرر در كتاب پنجمكردن او پس از قصاص، ممنوع و موجب ديه و تعزي جايز است و مثله
  .است» تعزيرات«

 زن حامله، كه محكوم به قصاص نفس است، نبايد پيش از وضع حمل ـ437ماده
اگر پس از وضع حمل نيز بيم تلف طفل باشد، تا زماني كه حيات طفل . قصاص شود

  .افتد ، قصاص به تأخير ميمحفوظ بماند
ند، حق قصاص براي  اگر پس از اجراي قصاص نفس، قاتل زنده بماـ438ماده

، اي که جايز نيست، قصاص کرده باشد وظ است لكن اگر وي را به گونهـدم محف ولي
در صورتي که قاتل آسيب ببيند مشروط به شرايط قصاص عضو از جمله عدم خوف تلف 

دم باقي است  دم، قاتل حق قصاص عضو او را دارد و حق قصاص نفس نيز براي ولي ولي
اص نفس، قاتل بايد حق خود را استيفاء، مصالحه يا گذشت كند ولي قبل از اجراي قص

اگر قاتل براي فرار . دم نخواهد دوباره قصاص کند، قاتل حق قصاص او را ندارد لكن اگر ولي
دم از  از قصاص نفس حاضر به گذشت، مصالحه و استيفاي حق خود نشود با شکايت ولي

 کند تا ظرف مهلت مقرر تل اعالم مياين امر، دادگاه مدت مناسبي را مشخص و به قا
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در صورت عدم اقدام او در اين مدت، . به گذشت، مصالحه يا مطالبه قصاص عضو اقدام کند
گردد و  شود و با مطالبه او قصاص نفس اجراء مي دم به تعزير مقرر در قانون محکوم مي ولي

  . حق قصاص عضو براي ورثه جاني، محفوظ است
  عضو قصاص يفصل سوم ـ اجرا

 ي ابزار قطع و جرح درقصاص عضو بايد تيز، غيرآلوده و مناسب با اجراـ439ماده
قصاص باشد و ايذاء مرتكب، بيش از مقدار جنايت او ممنوع و موجب تعزير مقرر در 

، بيم  اي باشد كه در قصاص گونه  بيمار يا شرايط زمان و مكان به ،اگر مرتکب.  استقانون
. شود ، موانع رفع و قصاص اجراء مي ، در صورت امکان گر باشد ديهسرايت به نفس يا صدم

  .افتد ، قصاص به تأخير مي در غير اين صورت تا برطرف شدن بيم سرايت
توان فوراً اجراء كرد لكن اگر علم به سرايت وجود   قصاص عضو را ميـ440ماده

 پديد آمده، نداشته باشد و قصاص اجراء شود و پس از آن، جنايت سرايت كند و سرايت
شود لكن  عمدي محسوب شود، مرتكب حسب مورد، به قصاص نفس يا عضو محكوم مي

دم بايد، ديه جنايتي را كه به عنوان قصاص عضو بر  پيش از اجراي قصاص نفس ولي
، غيرعمدي محسوب شود،  مرتكب وارد شده است به او بپردازد و اگر سرايت پديدآمده

 که شود و ديه مقداري يله سرايت، پديدآمده است، محكوم ميمرتكب به ديه جنايتي که به وس
  .شود قصاص شده است کسر نمي

براي رعايت تساوي قصاص عضو با جنايت، بايد حدود جراحت كامالً  ـ441ماده
 قصاص يا موجب ازدياد آن باشد، يگيري شود و هر چيزي كه مانع از استيفا اندازه

  . گرددبرطرف
سبب حركت يا غيرآن، موجب شود كه قصاص بيش از اگر مرتكب به  ـ442ماده

كننده يا فرد ديگري موجب  كننده ضامن نيست و اگر قصاص جنايت انجام شود، قصاص
  .شود زياده باشد حسب مورد به قصاص يا ديه محكوم مي

 قصاص، پيش ي اگر زن حامله، محكوم به قصاص عضو باشد و در اجراـ443ماده
صاص تا زماني که بيم مذکور ـيب بر طفل باشد، قـلف يا آسع حمل، بيم تـيا پس از وض

   .افتد بر طرف شود به تأخير مي
 يا  ويقصاص كردن مرتكب در جنايت بر عضو، بدون بيهوش كردنـ 444ماده

 حسي اين كه جنايت درحال بيهوشي يا بي عليه است مگر حس كردن عضو او، حق مجني بي
عليه اتفاق افتاده باشد عضو مجني.  
 يحس كردن عضو او پس از اجرا وش كردن مرتكب و بيهي مداوا و بـ445ماده

  .قصاص جايز است
عليه  مجني  اگر شخصي همه يا مقداري از عضو ديگري را قطع كند وـ446ماده

  .شود قسمت جدا شده را پيوند بزند، قصاص ساقط نمي
ارجاع » اتتعزير « پنجم به كتابكتاب در کليه مواردي که در اين ـ447ماده

قانون و در ساير جنايات آن  )٦١٢(ماده مطابق شده است، در خصوص قتل عمدي داده
   .شود عمل مي نآ تبصره و )٦١٤(مادهمطابق عمدي 
  

  کتاب چهارم ـ دیات
 مواد عمومیـ بخش اول 

   تعریف دیه و موارد آنـ فصل اول 
 نايت غيرعمدي ديه مقدر، مال معيني است كه در شرع مقدس به سبب جـ448ماده

بر نفس، عضو يا منفعت، يا جنايت عمدي در مواردي كه به هر جهتي قصاص ندارد، 
   . شده استمقرر

و است ارش، ديه غيرمقدر است كه ميزان آن در شرع تعيين نشده ـ 449ماده
عليه و ميزان خسارت  دادگاه با لحاظ نوع و كيفيت جنايت و تأثير آن بر سالمت مجني

. كند نظر گرفتن ديه مقدر و با جلب نظر كارشناس ميزان آن را تعيين ميوارده با در 
كه در اين قانون ترتيب ديگري  مقررات ديه مقدر در مورد ارش نيز جريان دارد مگر اين

   .شودمقرر 
 محض و جنايت عمدي كه قصاص در آن يعمدي، خطا در جنايت شبهـ 450ماده

شود مگر  دم ديه پرداخت مي عليه يا ولي جنيجايز يا ممكن نيست، در صورت درخواست م
  .شودبه نحو ديگري مصالحه 

 در صورتي كه قاتل از ورثه مقتول باشد چنانچه قتل عمدي باشد از ـ451ماده
عمدي باشد از ديه وي ارث   يا شبهي محض مقتول و در صورتي كه خطاهاموال و دي

  .استرث در موارد فقدان وارث ديگر، مقام رهبري وا. برد نمي

  فصل دوم ـ ضمان دیه
و احكام و آثار است دم  عليه يا ولي  ديه، حسب مورد حق شخصي مجنيـ452ماده

 مرتكب جز با پرداخت ديه، مصالحه، ابراء و هذم. دارد  رامسؤوليت مدني يا ضمان
  .گردد  نمي بري،تهاتر

ول نيز االرث از ديه مقت به نسبت سهمبه جز بستگان مادري  مقتول ه ورثـ تبصره
  .برند ارث مي

نحو اشتراك مرتكب جنايت موجب ديه گردند،  هرگاه دو يا چند نفر بهـ 453ماده
  .استطور مساوي مكلف به پرداخت ديه  حسب مورد هريك از شركا يا عاقله آنها به

  هاي اثبات دیه فصل سوم ـ راه
  . استو ضمان ماليامه، همان ادله اثبات ديون ـه اثبات ديه، عالوه بر قسـ ادلـ454ماده
شرح مقرر در باب قصاص با قسم پنجاه مرد   قتل عمدي موجب ديه، بهـ455ماده

 پنج مرد، تنها درصورت حصول لوث و فقدان ادله ديگر  و  و قتل غيرعمدي با قسم بيست
  .شود  اثبات ميغير از سوگند منکر،

صورت لوث و در جنايت بر اعضاء و منافع اعم از عمدي و غيرعمدي درـ 456ماده
  به شرح زير،تواند با اقامه قسامه عليه مي مجنيغير از سوگند منکر، فقدان ادله ديگر 

   .شود قصاص با آن ثابت نمي لكن حق.  آن را مطالبه كندهجنايت مورد ادعاء را اثبات و دي
  .ـ شش قسم در جنايتي كه ديه آن به مقدار ديه كامل استالف 
  .م ديه كامل استپنج شش ديه آن ـ پنج قسم در جنايتي كهب 
  .ـ چهار قسم در جنايتي كه ديه آن دو سوم ديه كامل استپ 
  .ـ سه قسم در جنايتي كه ديه آن يك دوم ديه كامل استت 
  .ـ دو قسم در جنايتي كه ديه آن يك سوم ديه كامل استث 
   .ـ يك قسم در جنايتي كه ديه آن يك ششم ديه كامل يا كمتر از آن است ج 

عليه،   در مورد هريك از بندهاي فوق درصورت نبودن نفرات الزم، مجنيـ1تبصره
  .تواند به همان اندازه قسم را تكرار كند خواه مرد باشد خواه زن، مي

 در هريك از موارد فوق چنانچه مقدار ديه، بيش از مقدار مقرر در آن بند ـ2تبصره
   . نصاب بيشتر الزم استو كمتر از مقدار مقرر در بند قبلي باشد، رعايت

 ،عليه مدعيتواند از  مي اقامه قسامه نكند، ،مدعي به ترتيب فوقاگر ـ 457ماده
  .شود تبرئه ميعليه با قسامه  کند و در اين صورت مدعيقسامه مطالبه 

  .اب قصاص استكت مقررات سوگند در قسامه همان مقررات ـ458ماده
عليه يا ولي او مدعي زوال يا نقصان  نيشده مج  هرگاه در اثر جنايت واقعـ459ماده
 شود درصورت لوث و عدم دسترسي به كارشناس مورد وثوق و عدم امكان آزمايش منفعت عضو

  .شود اثبات مي شد، عليه يا ولي او با قسامه به ترتيبي كه ذكر  مجنييو اختبار موجب علم، ادعا
او نسبت به بازگشت تمام عليه يا ولي   در اختالف ميان مرتكب و مجنيـ460ماده

عليه  شده يا نقصان يافته، درصورت فقدان دليل اثباتي، قول مجني يا بخشي از منفعت زايل
  .رسد  قسامه نميييا ولي او با سوگند مقدم است و نوبت به اجرا

كه كارشناس مورد وثوق براي بازگشت  عليه در ايامي  هرگاه مجنيـ461ماده
وده است فوت نمايد و مرتكب، مدعي بازگشت منفعت قبل از شده تعيين نم منفعت زايل

 خود را ثابت يكه مرتكب نتواند ادعا  ميت، منكر آن باشند، در صورتييوفات بوده و اوليا
رسد و چنانچه تنها   قسامه نميي و نوبت به اجرااست با سوگند مقدم ءكند، قول اوليا

  .شود مي آنان ثابت برخي از اولياء سوگند بخورند، ديه نسبت به سهم
   فصل چهارم ـ مسؤول پرداخت دیه

   .عمدي برعهده خود مرتكب است  ديه جنايت عمدي و شبهـ462ماده
در جنايت خطاي محض در صورتي که جنايت با بينه يا قسامه يا علم  ـ463ماده

 يا وگندقاضي ثابت شود، پرداخت ديه بر عهده عاقله است و اگر با اقرار مرتكب يا نکول او از س
   .قسامه ثابت شد بر عهده خود او است

 هرگاه پس از اقرار مرتكب به جنايت خطايي، عاقله اظهارات او را تصديق ـبصره ت
 .نمايد، عاقله مسئول پرداخت ديه است

 در موارد ثبوت اصل جنايت با شهادت، علم قاضي يا قسامه، اگر مرتكب ـ464ماده
مدعي خطائي بودن آن گردد و عاقله خطاء بودن جنايت را انكار نمايد، قول عاقله با 

اتيان قسم نكول شود و ديه بر عهده مرتكب است و چنانچه عاقله از  سوگند پذيرفته مي
  .كند با قسم مدعي، عاقله مكلف به پرداخت ديه است

 در صورتي كه برخي از افراد عاقله سوگند ياد نمايند از پرداخت ديه معاف ـ تبصره
  . گردد ميوسيله مرتكب پرداخت  و سهم آنها بهشوند  مي
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سازد   ميهايي كه شخص بر خود وارد  جنايتهعاقله، مكلف به پرداخت دي ـ465ماده
  .نيست

عاقله، تنها مكلف به پرداخت ديه خطاي محض است، ليکن ضامن  ـ466ماده
 .باشد طور خطايي تلف شده است نمي اتالف مالي که به

 هاي كمتر از موضحه نيست، هرچند  جنايته عاقله، مكلف به پرداخت ديـ467ماده
   . نابالغ يا مجنون باشد،مرتكب

ي، صدمات متعددي بر يك يا چند ي ضربه خطاهرگاه در اثر يك يا چندـ  تبصره
طور جداگانه است و براي  عضو وارد آيد، مالك رسيدن به ديه موضحه، ديه هر آسيب به

  .ضمان عاقله، رسيدن ديه مجموع آنها به ديه موضحه كافي نيست
پدر، پسر و بستگان ذكور نسبي پدري و مادري يا پدري   عاقله عبارت ازـ468ماده

صورت  توانند ارث ببرند به همه كساني كه در زمان فوت مي.  استبقات ارثترتيب ط به
   .باشند ميمساوي مكلف به پرداخت ديه 

عاقله در صورتي مسؤول است كه عالوه بر داشتن نسب مشروع، عاقل، ـ 469ماده
  .بالغ و در مواعد پرداخت اقساط ديه، تمكن مالي داشته باشد

داراي عاقله نباشد، يا عاقله او به دليل عدم تمكن  در صورتي كه مرتكب، ـ470ماده
در صورت عدم تمكن از  مالي نتواند ديه را در مهلت مقرر بپردازد، ديه توسط مرتكب و

   .در اين مورد فرقي ميان ديه نفس و غير آن نيست. شود المال پرداخت مي بيت
انون اساسي كه هاي ديني شناخته شده در ق  هرگاه فرد ايراني از اقليتـ471ماده

دار پرداخت  كند، مرتكب جنايت خطاي محض گردد، شخصاً عهده در ايران زندگي مي
 است لكن در صورتي كه توان پرداخت ديه را نداشته باشد، به او مهلت مناسب داده ديه
شود و اگر با مهلت مناسب نيز قادر به پرداخت نباشد، معادل ديه توسط دولت  مي

  .شود پرداخت مي
 در مواردي كه اصل جنايت ثابت شود لكن نوع آن اثبات نشود ديه ثابت ـ472ماده

  .استو پرداخت آن برعهده مرتكب 
 وظايف قانوني، عملي را مطابق مقررات انجام ي هرگاه مأموري در اجراـ473ماده

  .استالمال  دهد و همان عمل موجب فوت يا صدمه بدني كسي شود، ديه برعهده بيت
شخصي با علم به خطر يا از روي تقصير، وارد منطقه ممنوعه  هرگاه ـ تبصره

و يا هر مكان ديگري كه ورود به آن ممنوع است، گردد و مطابق مقررات، هدف   نظامي
و در صورتي كه از ممنوعه بودن مكان مزبور آگاهي نداشته نيست قرار گيرد، ضمان ثابت 

   .شود مي المال پرداخت باشد، ديه از بيت
دليل مرگ يا فرار به مرتکب  در جنايت شبه عمدي در صورتي که به ـ474ماده

شود و در صورتي که مال او کفايت نکند از  دسترسي نباشد، ديه از مال او گرفته مي
  .شود المال پرداخت مي بيت

خطاي محض در مواردي که پرداخت ديه بر عهده مرتکب در جنايت ـ 475ماده
ترسي به او ممکن نباشد ديه جنايت از اموال او پرداخت است اگر به علت مرگ يا فرار، دس

  .شود المال پرداخت مي از بيتشود و در صورتي که مرتکب مالي نداشته باشد ديه  مي
 در صورت فوت مرتكب در مواردي كه خود وي مسؤول پرداخت ديه ـ476ماده

  .است، ديه تابع احكام ساير ديون متوفي باشد مي
م اجمالي به ارتكاب جنايت، توسط يك نفر از دو يا چند نفر در موارد علـ 477ماده

معين، درصورت وجود لوث بر برخي از اطراف علم اجمالي، طبق مواد قسامه در اين باب 
تواند از متهمان مطالبه سوگند  شود و در صورت عدم وجود لوث، صاحب حق مي عمل مي

شود و  المال پرداخت مي  بيتکند که اگر همگي سوگند ياد کنند در خصوص قتل ديه از
   .شود در غير قتل، ديه به نسبت مساوي از متهمان دريافت مي

يا  دم ياوليا حسب مورد  اقرار متهمان باشد،،هرگاه منشأ علم اجمالي ـ تبصره
براي دريافت ديه به هر يک از متهمان مراجعه کنند و در اين امر مخيرندعليه  مجني 

  .عمدي و قتل و غير قتل نيست  غيرتفاوتي بين جنايت عمدي و
 هرگاه همه يا برخي از اطراف علم اجمالي، از اتيان سوگند يا اقامه  ـ478ماده

شود و در صورتي  قسامه امتناع کنند ديه به طور مساوي بر عهده امتناع کنندگان ثابت مي
کم فوق در ح. دار پرداخت ديه خواهد بود که امتناع کننده يکي باشد به تنهايي عهده

  .تفاوتي ميان قتل و غير آن نيست
اي كشته يا مصدوم شود و جنايت، مستند   هرگاه كسي در اثر رفتار عدهـ479ماده

ها بايد ديه نفس يا  به برخي از رفتارها باشد و مرتكب هر رفتار مشخص نباشد، همة آن
  .طور مساوي بپردازند ديه صدمات را به

 عليه شخصي معين از ،كان اثبات جنايت در موارد تحقق لوث و امـ480ماده
  .شود مياطراف علم اجمالي با قسامه، طبق مقررات قسامه عمل 

كنند كه مرتكب شخصي نامعين از  دم ادعاءي عليه يا اوليا  هرگاه مجنيـ481ماده
با . تواند اقامه قسامه نمايد دو يا چند نفر معين است، درصورت تحقق لوث، مدعي مي

و مفاد شود  مي مجرم بودن يكي از آنها، مرتكب به علم اجمالي مشخص  قسامه برياجرا
  .گردد ميمواد فوق اجراء 

 در موارد علم اجمالي به انتساب جنايت به يكي از دو يا چند نفر وـ 482ماده
 امكان تعيين مرتكب، چنانچه جنايت، عمدي باشد قصاص ساقط و حكم به پرداخت عدم

  .شود ديه مي
ه كسي اقرار به جنايت موجب ديه كند سپس شخص ديگري اقرار گاهر ـ483ماده

كند كه مرتكب همان جنايت شده است و علم تفصيلي به كذب يكي از دو اقرار نباشد 
  .مدعي مخير است فقط از يكي از آن دو مطالبه ديه كند

 قسامه  در موارد وقوع قتل و عدم شناسايي قاتل كه با تحقق لوث نوبت بهـ484ماده
شود و در غير موارد  المال پرداخت مي عليه برسد و او اقامه قسامه كند، ديه از بيت يمدع

لوث چنانچه نوبت به سوگند متهم برسد و طبق مقررات بر عدم انجام قتل سوگند بخورد 
  .شود المال پرداخت مي ديه از بيت
  هرگاه محکوم به قصاص عضو يا تعزير يا حد غير مستوجب سلب حياتـ485ماده

اي بيش از مجازات مورد حکم به او وارد شود،  در اثر اجراي مجازات کشته شود يا صدمه
 قصاص چنانچه قتل يا صدمه، عمدي يا مستند به تقصير باشد، مجري حکم، حسب مورد به

ير اين صورت در مورد قصاص و حد، ضمان منتفي است و ـدر غ. شود يا ديه محکوم مي
  .شود ال پرداخت ميالم در تعزيرات، ديه از بيت

  .عليه باشد ضمان منتفي است چنانچه ورود آسيب اضافي مستند به محکومـ  تبصره
 هرگاه پس از اجراي حکم قصاص، حد يا تعزير که موجب قتل، يا ـ486ماده

صدمه بدني شده است پرونده در دادگاه صالح طبق مقررات آيين دادرسي، رسيدگي 
کننده مجدد، حکم   شود، دادگاه رسيدگيمجدد شده و عدم صحت آن حکم ثابت

جع ا ذکر مستندات، جهت رسيدگي به مرالمال را صادر و پرونده را ب پرداخت ديه از بيت
در صورت ثبوت عمد يا . نمايد تا طبق مقررات رسيدگي شود قضايي مربوط ارسال مي

ور، تقصير از طرف قاضي صادرکننده حکم قطعي، وي ضامن است و به حکم مرجع مذک
المال   بيتو بازگرداندن ديه به» تعزيرات«قصاص يا تعزير مقرر در کتاب پنجم حسب مورد به 

  .شود محکوم مي
 کشته برسد و قاتل شناخته نشود يا بر اثر ازدحام  اگر شخصي به قتلـ487ماده

   .دگرد المال پرداخت مي شود ديه از بيت
  فصل پنجم ـ مهلت پرداخت دیه

ترتيب زير است مگر اينكه  ديه، از زمان وقوع جنايت به خت مهلت پرداـ488ماده
   :نحو ديگري تراضي شده باشد به

  در عمد موجب ديه، ظرف يك سال قمري الف ـ
   عمد، ظرف دو سال قمري در شبه ب ـ
    محض، ظرف سه سال قمرييدر خطاپ ـ 

م يا هاي مقرر نسبت به پرداخت تما كننده در بين مهلت  هرگاه پرداختـ تبصره
  .له مكلف به قبول آن استٌ قسمتي از ديه اقدام نمايد، محكوم

كننده بايد ظرف هر سال، يك سوم  پرداخت  محض،ي درجنايت خطاـ489ماده
  .عمدي، ظرف هر سال نصف ديه را بپردازد ديه و در شبه
 نمايد و كننده بخواهد هر يك از انواع ديه را پرداخت صورتي كه پرداخت  درـ490ماده

 مگر آنكه بر يك استصورت اقساطي باشد، معيار، قيمت زمان پرداخت   پرداخت ديه بهيا
  .مبلغ قطعي توافق شده باشد

عليه بر   دم يا مجني  در مواردي كه بين مرتكب جنايت عمدي و اولياءـ491ماده
سال از  ، ديه بايد ظرف يكنگرددد لكن مهلت پرداخت آن مشخص وگرفتن ديه توافق ش

  .ضي پرداخت گرددحين ترا
   فصل ششم ـ موجبات ضمان

كه نتيجه حاصله مستند است جنايت درصورتي موجب قصاص يا ديه  ـ492ماده
   .نحو مباشرت يا به تسبيب يا به اجتماع آنها انجام شود به رفتار مرتكب باشد اعم از آنكه به

مانع از  وجود فاصله زماني، ميان رفتار مرتکب و نتيجه ناشي از آن، ـ493ماده
تحقق جنايت نيست مانند فوت ناشي از انتقال عامل بيماري كشنده، كه حسب مورد موجب 

  . در مورد كليه جرايم جاري استاين قانون) ٤٩٢(مادهو  مادهحكم اين . استقصاص يا ديه 
  .دو مباشرت آن است كه جنايت مستقيماً توسط خود مرتكب واقع شـ494ماده
دهد موجب تلف يا صدمه بدني  عالجاتي كه انجام مي هرگاه پزشك در مـ495ماده

گردد، ضامن ديه است مگر آنكه عمل او مطابق مقررات پزشكي و موازين فني باشد يا اين 
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برائت از  اخذ كه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتكب تقصيري هم نشود و چنانچه
دليل   يا تحصيل برائت از او بهبودن او، معتبر نباشد و  دليل نابالغ يا مجنون مريض به

   .شود بيهوشي و مانند آن ممكن نگردد، برائت از ولي مريض تحصيل مي
در صورت عدم قصور يا تقصير پزشك در علم و عمل براي وي ضمان ـ 1تبصره

  .نكرده باشد اخذ وجود ندارد هرچند برائت
 مقام رهبريه است مانند پدر و ولي عام ك  ولي بيمار اعم از ولي خاصـ2تبصره

قضاييه با استيذان  وهـدر موارد فقدان يا عدم دسترسي به ولي خاص، رييس ق. تـاس
به اعطاء برائت به طبيب هاي مربوطه  تيار به دادستانـ و تفويض اخبريـمقام رهاز 

  .نمايد اقدام مي
پزشك در معالجاتي كه دستور انجام آن را به مريض يا پرستار و مانند ـ 496ماده

) ٤٩٥(مادهنمايد، درصورت تلف يا صدمه بدني ضامن است مگر آنكه مطابق   صادر ميآن
  .عمل نمايد

و است  در موارد مزبور، هرگاه مريض يا پرستار بداند كه دستور اشتباه ـ1تبصره
بلكه نيست  و با وجود اين به دستور عمل كند، پزشك ضامن شود موجب صدمه و تلف مي

  .استود مريض يا پرستار صدمه و خسارت مستند به خ
) ٤٩٥(ماده در قطع عضو يا جراحات ايجادشده در معالجات پزشكي طبق ـ2تبصره

  .شود عمل مياين قانون 
 در موارد ضروري كه تحصيل برائت ممكن نباشد و پزشك براي نجات ـ497ماده

  .مريض، طبق مقررات اقدام به معالجه نمايد، كسي ضامن تلف يا صدمات وارده نيست
گردد به نحوي از  نقليه حمل مي ا وسيلهيگاه شيئي كه توسط انسان  هرـ498ماده

  .كننده ضامن ديه است انحاء موجب جنايت گردد حمل
اختيار فرار   هرگاه كسي ديگري را بترساند و آن شخص در اثر ترس بيـ499ماده

كند يا بدون اختيار حركتي از او سر بزند كه موجب ايراد صدمه بر خودش يا ديگري 
  .دد، ترساننده حسب تعاريف جنايات عمدي و غيرعمدي مسؤول استگر

كسي رفتار  در مواردي كه جنايت يا هر نوع خسارت ديگر مستند به ـ 500ماده
  .، ضمان منتفي استشودنباشد، مانند اينكه در اثر علل قهري واقع 

اه كسي به روي شخصي سالح بكشد يا حيواني مانند سگ را ـ هرگـ 501ماده
گردد مانند فريادكشيدن يا  وي او برانگيزد يا هر كار ديگري كه موجب هراس او مي سبه
ص بميرد يا مصدوم گردد حسب مورد ـ شخ،جار صوتي انجام دهد و بر اثر اين ارعابـانف

   .شود ميبر اساس تعاريف انواع جنايات به قصاص يا ديه محكوم 
فتد و د و بر روي شخصي بي هرگاه كسي خود را از جاي بلندي پرت كنـ 502ماده

سبب جنايت شود بر اساس تعاريف انواع جنايت حسب مورد به قصاص يا ديه محكوم 
علل قهري همچون طوفان و زلزله پرت شود و  لي از او سر نزند و بهـلكن اگر فعود ـش مي

  .به ديگري بخورد و صدمه به او وارد كند، كسي ضامن نيست
ا به روي شخص ثالثي پرت كند و شخص ثالث يا  هرگاه كسي ديگري رـ 503ماده

 كه مشمول تعريف جنايت عمدي نگردد، شده بميرد يا مصدوم گردد درصورتي  شخص پرت
  .استعمدي  جنايت شبه
و مطمئن و رعايت  اي كه با داشتن مهارت و سرعت مجاز  هرگاه راننده ـ504ماده

اشد و ـله نبـنترل وسيـه ككه قادر ب يـت در حالـت اسـقررات در حال حركـساير م
 حضورش در آن محل مجاز نيست، بدون تقصير برخورد نمايد، ضمان منتفي كه به كسي

  .صورت راننده ضامن است و در غير اين 
 در موارد فوق هرگاه عدم رعايت برخي از مقررات رانندگي تأثيري در حادثه ـ1تبصره

  . نيستيت حاصله نباشد، راننده ضامن اي كه تقصير مرتكب علت جنا گونه نداشته باشد به
  . در مورد وسايل و ابزارآالت ديگر نيز جاري است ماده حكم مندرج در اين ـ2تبصره
شدن خودرو و يا   هرگاه هنگام رانندگي به سبب حوادثي مانند واژگون ـ505ماده

ه، برخورد آن با موانع، سرنشينان خودرو مصدوم يا تلف شوند در صورتي كه سبب حادث
. علل قهري همچون زلزله و سيل نبوده و مستند به راننده باشد، راننده ضامن ديه است

  . باشد آن شخص ضامن استيگري ديقيا حقي يچنانچه وقوع حادثه مستند به شخص حقوق
شدن يا مصدوميت   تسبيب در جنايت آن است كه كسي سبب تلفـ 506ماده

 جنايت نشود به طوري كه در صورت فقدان ديگري را فراهم كند و خود مستقيماً مرتكب
   .شد مانند آنكه چاهي بكند و كسي در آن بيفتد و آسيب ببيند رفتار او جنايت حاصل نمي

 هرگاه شخصي در معابر و اماكن عمومي يا ملك ديگري بدون اذن  ـ507ماده
 سبب دهد كهاي در آن قرار دهد و يا هر عملي انجام  مالك، گودالي حفر كند يا چيز لغزنده

ديده با علم به آن و امكان  آسيب ديگري گردد، ضامن ديه است مگر اينكه فرد آسيب
  .اجتناب، عمداً با آن برخورد نمايد

ن قانون را در يا) ٥٠٧(مادههرگاه شخصي يكي از كارهاي مذكور در  ـ 508ماده
ديگري ملك خويش يا مكاني كه در تصرف و اختيار اوست، انجام دهد و سبب آسيب 

گردد، ضامن نيست مگر اينكه شخصي را كه آگاه به آن نيست به آنجا بخواند و به استناد 
  .آن، جنايتي به وي وارد گردد

ديده بدون اذن مالك يا با اذني كه قبل از انجام  هرگاه شخص آسيب ـ1تبصره
شد، مالك اعمال مذكور از مالك گرفته، وارد شود و صاحب ملك از ورود او اطالع نداشته با

دادن و مانند آن  انگاري در اطالع اء، سهلومگر اينكه صدمه يا تلف به علت اغنيست ضامن 
  .مستند به مالك باشد

 مذكور  هرگاه كسي در ملك ديگري و بدون اذن او، مرتكب يكي از كارهايـ2تبصره
 است، ن قانون گردد و شخص ثالثي كه بدون اذن وارد آن ملك شده يا) ٥٠٧(مادهدر 

دار ديه است، مگر اينكه بروز حادثه و صدمه مستند به خود مصدوم  آسيب ببيند، مرتكب عهده
باشد كه دراين صورت مرتكب ضامن نيست مانند اينكه مرتكب عالمتي هشداردهنده بگذارد يا 

  .درب محل را قفل كند لكن مصدوم بدون توجه به عالئم يا با شكستن درب وارد شود
با رعايت مقررات قانوني و نكات   سي در معابر يا اماكن عمومي هرگاه كـ 509ماده

ايمني عملي به مصلحت عابران انجام دهد و اتفاقاً موجب وقوع جنايت يا خسارت گردد، 
 .نيستضامن 

 هرگاه شخصي با انگيزه احسان و كمك به ديگري رفتاري را كه به  ـ510ماده
ت، انجام دهد و همان عمل موجب جهت حفظ مال، جان، عرض يا ناموس او الزم اس

  .صدمه و يا خسارت شود درصورت رعايت مقررات قانوني و نكات ايمني، ضامن نيست
 كسي كه در ملك خود يا در مكان يا راهي كه توقف در آنجا مجاز است ـ 511ماده

نقليه خود يا هر شيء مجاز ديگري را در آنجا قرار دهد و شخصي با  توقف كند يا وسيله
و چنانچه خسارتي بر او يا نيست  برخورد كند و مصدوم گردد يا فوت كند ضامن آنها

  .استد، برخوردكننده ضامن ومالش وارد ش
هايي كه توقف در آنها مجاز نيست، توقف نمايد   هرگاه شخصي در محلـ 512ماده

ار دهد اي در آن قر ها مستقر سازد يا چيز لغزنده يا شيء و يا حيواني را در اين قبيل محل
و ديگري بدون توجه به آنها در اثر برخورد يا لغزش مصدوم شود يا فوت كند يا خسارت 

ده يا راه را لغزنده نمومالي ببيند، شخص متوقف يا كسي كه آن شيء يا حيوان را مستقر 
باشد مگر آنكه عابر با وسعت راه و محل عمداً با  ، ضامن ديه و ساير خسارات مي استكرده

دار  گيرد بلكه عهده صورت نه فقط خسارت به او تعلق نمي  كه در اينكند آن برخورد
   .شود ميخسارت وارده نيز 

 خوانده طور مشكوكي از محل اقامتش فرا  هرگاه شخصي را كه شبانه و بهـ 513ماده
كننده، ضامن ديه اوست مگر اينكه ثابت كند كه  اند، مفقود شود، دعوت و بيرون برده

 است يا اگر فوت كرده به مرگ عادي يا علل قهري بوده كه ارتباطي به او شده زنده دعوت
 كسي كه اين حكم در مورد. نداشته است يا اگر كشته شده ديگري او را به قتل رسانده است

  . نيز جاري استبا حيله يا تهديد يا هر طريق ديگري، كسي را بربايد و آن شخص مفقود گردد
ت ديه، مشخص شود كه شخص مفقود زنده است و يا  هرگاه پس از دريافـ تبصره

كننده شخص  ت شود كه دعوتاثباو چنانچه گردد  ميقاتل شناسايي گردد، ديه مسترد 
  .شود مفقود را عمداً كشته است قصاص ثابت مي

وجود آيد و موجب   هرگاه در اثر علل قهري مانند سيل و زلزله مانعي به ـ514ماده
كردن آنها را   نيست، گرچه شخص يا اشخاصي تمكن برطرفكس ضامن آسيب گردد، هيچ

لكن كسي آن را جايي  داشته باشند و اگر سيل يا مانند آن، چيزي را به همراه آورد و
دار ديه  نامناسب مانند جاي اول يا در جاي بدتري قرار دهد كه موجب آسيب شود، عهده

ن در جاي مناسبتري ات عابراست و اگر آن را از جاي نامناسب بردارد و در جهت مصلح
  .قرار دهد ضامن نيست

وجود آمده باشد تغييردهنده وضعيت   هرگاه مانع مزبور توسط شخصي به ـ1تبصره
  .به حالت مناسبتر نيز ضامن نيست

گونه حوادث را  هايي كه مسؤوليت اصالح يا رفع آثار اين  افراد يا دستگاهـ2تبصره
  .باشند ر قابل استناد در انجام وظيفه، ضامن ميبرعهده دارند، درصورت تقصير يا قصو

 گاه قراردادن كاال در خارج مغازه يا توقف اتومبيل در مقابل منزل و امثالهرـ  515ماده
كننده اتومبيل درصورت عدم منع  آن عرف و عادت شده باشد، گذارنده كاال يا متوقف

  .نيستهاي وارده   ضامن زيانبودن معبر و عدم ايجاد مزاحمت براي عابران قانوني و عريض
 هرگاه كسي چيزي را در مكاني مانند ديوار يا بالكن ملك خود كه ـ 516ماده

بيني نشده به معبر عام و  ، قرار دهد و در اثر حوادث پيشاستقراردادن اشياء در آن جايز 
 مگر آنكه آن را استيا ملك ديگري بيفتد و موجب صدمه يا خسارت شود ضمان منتفي 

  .ي گذاشته باشد كه نوعاً مستعد صدمه يا خسارت باشدطور
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نحو مجاز  دار احداث ملكي است بنايي را به  اگر مالك يا كسي كه عهده ـ517ماده
بسازد يا بالكن و مانند آن را با رعايت نكات ايمني و ضوابط فني كه در استحكام بنا الزم 

  .خسارت گردد، ضامن نيستاست در محل مجاز احداث كند و اتفاقاً موجب آسيب يا 
اي باشد كه نتوان آن را به مالك مستند نمود  گونه  اگر عمل غيرمجاز بهـ تبصره

ربط ساختمان باشد ضمان از مالك منتفي و كسي كه  مانند آنكه مستند به مهندسان ذي
  .عمل مذكور مستند به اوست ضامن است

 و با رعايت مقرراتي كه در  هرگاه شخصي بنا يا ديواري را برپايه محكم ـ518ماده
بيني نشده، مانند  علت حوادث پيش استحكام بنا و ايمني الزم است احداث نمايد لكن به

 زلزله يا سيل، سقوط كند و موجب آسيب گردد، ضامن نيست و چنانچه ديوار يا بنا را به سمت
ن اتفاقاً كند لك ملك خود احداث نمايد كه اگر سقوط كند طبعاً در ملك خود، سقوط مي

  .به سمت ديگري سقوط نمايد و موجب آسيب گردد، ضامن نيست
 هرگاه ديوار يا بنايي كه برپايه استوار و غيرمتمايل احداث شده است در ـ 519ماده

معرض ريزش قرار گيرد يا متمايل به سقوط به سمت ملك ديگري يا معبر گردد اگر 
د و موجب ورا پيدا كند ساقط شكردن آن  قبل از آنكه مالك تمكن اصالح يا خراب

نحو مقتضي افراد در معرض آسيب را   گردد، ضمان منتفي است مشروط به آنكه بهآسيب
سازي و  چنانچه مالك با وجود تمكن از اصالح يا رفع يا آگاه. از وجود خطر آگاه كرده باشد

  .استانگاري نمايد، ضامن  جلوگيري از وقوع آسيب، سهل
 ولي او  يا بنايي كه ساقط شده متعلق به صغير يا مجنون باشد هرگاه ديوارـ تبصره
و دولتي باشد، متولي و مسؤول آن   بناي مذكور از بناهاي عموميو اگر  ضامن است

  .است ضامن
 هرگاه شخصي ديوار يا بناي ديگري را بدون اذن او متمايل به سقوط ـ 520ماده

  .استن دار صدمه و خسارت ناشي از سقوط آ نمايد، عهده
 بداند كند و  خود يا مكان مجاز ديگري، آتشي روشن ملك در شخصي هرگاهـ 521ماده

نمايد جايي ديگر سرايت  كند و غالباً نيز سرايت نكند لكن اتفاقاً به كه به جايي سرايت نمي
  .صورت ضامن است اين   در غير  وو موجب خسارت و صدمه گردد ضمان ثابت نيست

 حيواني كه از احتمال حمله آن آگاه است بايد آن را حفظ نمايد متصرف هر ـ 522ماده
ولي اگر از . و اگر در اثر تقصير او، حيوان مزبور به ديگري صدمه وارد سازد، ضامن است

   .احتمال حملة حيوان آگاه نبوده و عدم آگاهي ناشي از تقصير او نباشد، ضامن نيست
صير ـفظ آن را ندارد، تقـ حاييـخص توانـهداري حيواني كه شـ نگـ1تبصره
  .شود محسوب مي
 نگهداري هر وسيله يا شيء خطرناكي كه ديگران را در معرض آسيب ـ2تبصره

رساني آن نباشد، مشمول حكم  قرار دهد و شخص قادر به حفظ و جلوگيري از آسيب
  .است مادهن يا) ١(تبصره

ل يا محلي كه  هرگاه شخصي با اذن كسي كه حق اذن دارد، وارد منزـ 523ماده
كه در آن مكان است صدمه و خسارت ئي در تصرف اوست، گردد و از ناحيه حيوان يا شي

دهنده ضامن است، خواه آن شيء يا حيوان قبل از اذن در آن محل بوده يا بعداً  ببيند، اذن
رساني آن علم داشته باشد خواه  به آسيب  دهنده نسبت خواه اذن در آن قرار گرفته باشد و

  .شته باشدندا
 در مواردي كه آسيب مستند به مصدوم باشد مانند آنكه واردشونده بداند ـ تبصره

باشد،  دهنده از آن آگاه نيست و يا قادر به رفع خطر نمي  و اذناستحيوان مزبور خطرناك 
  .ضمان منتفي است

 هرگاه كسي كه سوار حيوان است آن را در معابر عمومي يا ديگر  ـ524ماده
كند و  هايي كه آن حيوان وارد مي غيرمجاز متوقف نمايد در مورد تمام خسارتهاي  محل

باشد ضامن است و چنانچه مهار حيوان در دست ديگري  مستند به فعل شخص مزبور مي
  .باشد مهاركننده به ترتيب فوق ضامن است

هرگاه شخصي عملي انجام دهد كه موجب تحريك يا وحشت حيوان  ـ 525ماده
كند مگر آنكه  كه حيوان در اثر تحريك يا وحشت وارد مياست هايي  نايتگردد ضامن ج

  .عمل مزبور مصداق دفاع مشروع باشد
 هرگاه دو يا چند عامل، برخي به مباشرت و بعضي به تسبيب در وقوع ـ 526ماده

و چنانچه است جنايتي، تأثير داشته باشند، عاملي كه جنايت مستند به اوست ضامن 
مگر تأثير رفتار باشند  ميطور مساوي ضامن  ه تمام عوامل باشد بهجنايت مستند ب

. د هستن مرتكبان متفاوت باشد كه در اين صورت هريك به ميزان تأثير رفتارشان مسؤول
غيرمميز يا مجنون و مانند آنها  اختيار، جاهل، صغير در صورتي كه مباشر در جنايت بي

  .است ضامن ،باشد فقط سبب

واسطه با يكديگر كشته شوند يا آسيب  ه دو نفر بر اثر برخورد بي هرگا ـ527ماده
عمدي  ببينند، چنانچه ميزان تأثير آنها در برخورد، مساوي باشد در مورد جنايت شبه

وسيله  محض نصف ديه هر كدام به  ينصف ديه هر كدام از مال ديگري و در مورد خطا
نها كشته شود يا آسيب ببيند، شود و اگر تنها يكي از آ عاقله ديگري پرداخت مي

  .دم او بپردازند عليه يا اولياء   مورد عاقله يا خود مرتكب، نصف ديه را بايد به مجنيحسب
نقليه زميني، آبي يا هوايي، راننده يا  وسيله  هرگاه در اثر برخورد دو ـ528ماده

دو راننده، سرنشينان آنها كشته شوند يا آسيب ببينند درصورت انتساب برخورد به هر 
نقليه است و چنانچه سه  هريك مسؤول نصف ديه راننده مقابل و سرنشينان هر دو وسيله

هاي مقابل  نقليه با هم برخورد كنند هريك از رانندگان مسؤول يك سوم ديه راننده وسيله
 همين صورت در وسايل نقليه بيشتر،  باشد و به نقليه مي و سرنشينان هر سه وسيله

اي كه برخورد به او مستند  گونه د و هرگاه يكي از طرفين مقصر باشد بهشو محاسبه مي
   .شود، فقط او ضامن است

 در كلية مواردي كه تقصير موجب ضمان مدني يا كيفري است، دادگاه ـ 529ماده
  .ه به تقصير مرتكب را احراز نمايدلموظف است استناد نتيجه حاص

نقليه بر اثر عوامل قهري  فر يا وسيله هرگاه برخورد بين دو يا چند نـ 530ماده
  .استد، ضمان منتفي يوجود آ مانند سيل و طوفان به

 در موارد برخورد هرگاه حادثه به يكي از طرفين مستند باشد مثل ـ 531ماده
، تنها نگرددقدري ضعيف باشد كه اثري بر آن مترتب  اينكه حركت يكي از طرفين به

  .استاو است، ضمان ثابت طرفي كه حادثه مستند به درباره 
نقليه هرگاه رفتار هر دو يا يكي از آنها مشمول   در برخورد دو وسيلهـ 532ماده

  .شود حكم ميتعريف جنايات عمدي گردد حسب مورد به قصاص يا ديه 
نحو شركت سبب وقوع جنايت يا خسارتي   هرگاه دو يا چند نفر به ـ533ماده

ت يا خسارت به هر دو يا همگي مستند باشد، طوري كه آن جناي  ديگري گردند بهبر
  .باشند طور مساوي ضامن مي به

نقليه با هم    هرگاه بر اثر ايجاد مانع يا سببي دو يا چند نفر يا وسيلهـ 534ماده
  .است شوند، مسبب ضامن كشتهعلت برخورد آسيب ببينند و يا  برخورد كنند و به

نحو   عمل غيرمجاز در وقوع جنايتي به هرگاه دو يا چند نفر با انجامـ 535ماده
صورت طولي دخالت داشته باشند كسي كه تأثير كار او در وقوع جنايت قبل از  سبب و به

 ضامن است مانند آنكه يكي از آنان گودالي حفر كند و اشد،تأثير سبب يا اسباب ديگر ب
ودال بيفتد كه ديگري سنگي در كنار آن قرار دهد و عابري به سبب برخورد با سنگ به گ

 ضامن است مگر آنكه همه قصد ارتكاب جنايت ،صورت، كسي كه سنگ را گذاشته در اين 
   .شود را داشته باشند كه در اين صورت شركت در جرم محسوب مي

ن قانون عمل يكي از دو نفر غيرمجاز و يا) ٥٣٥(ماده هرگاه در مورد  ـ536ماده
يله يا چيزي را در كنار معبر عمومي كه عمل ديگري مجاز باشد مانند آنكه شخصي وس

 عملش مجاز است، قرار دهد و ديگري كنار آن چاهي حفر كند كه مجاز نيست، شخصي كه
اگر عمل شخصي پس از عمل نفر اول و با توجه به اينكه ايجاد . غيرمجاز بوده، ضامن است

ه باشد، نفر شود انجام گرفت زدن به ديگران مي آن سبب در كنار سبب اول موجب صدمه
  .دوم ضامن است

 مستند به هرگاه جنايت منحصراًمذكور در اين فصل  در كليه موارد ـ 537ماده
در مواردي كه اصل جنايت مستند به . عليه باشد ضمان ثابت نيست  عمد و يا تقصير مجني

 باشدعليه    لكن سرايت آن مستند به عمد يا تقصير مجنيباشدعمد يا تقصير مرتكب 
  .يستب نسبت به مورد سرايت ضامن نمرتك

  فصل هفتم ـ تداخل و تعدد دیات
  در تعدد جنايات، اصل بر تعدد ديات و عدم تداخل آنها است مگر موارديـ 538ماده

  .شده استكه در اين قانون خالف آن مقرر 
عليه در اثر سرايت صدمه يا صدمات غيرعمدي فوت نمايد    هرگاه مجنيـ 539ماده
  :شود ترتيب ذيل ديه تعيين مي ز اعضاء او قطع شود يا آسيب بزرگتري ببيند بهيا عضوي ا
 درصورتي كه صدمه وارده يكي باشد، تنها ديه نفس يا عضو يا آسيب بزرگتر  ـالف
  .شود ثابت مي
يا آسيب بيشتر، در اثر عضو  در صورت تعدد صدمات چنانچه مرگ يا قطع  ـب

شود و اگر   نفس يا عضو يا آسيب بزرگتر ثابت ميسرايت تمام صدمات باشد، تنها ديه
مرگ يا قطع عضو يا آسيب بزرگتر در اثر سرايت برخي از صدمات باشد، ديه صدمات 

كند و ديه صدمات غيرمسري،  مسري در ديه نفس يا عضو يا آسيب بزرگتر تداخل مي
  .شود جداگانه محاسبه و مورد حكم واقع مي
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 و نوعاً كشنده يا موجب قطع عضو يا باشدعمدي  هرگاه صدمه وارده ـ 540ماده
آسيب بيشتر نباشد لكن اتفاقاً سرايت كند، عالوه بر حق قصاص يا ديه، نسبت به جنايت 

حسب مورد ديه جنايت بيشتر نيز بايد پرداخت شود مانند اينكه شخصي ، عمدي كمتر
عليه يا ٌ جب فوت مجنيعمداً انگشت ديگري را قطع كند و اتفاقاً اين قطع سرايت كند و مو

، عالوه بر حق قصاص يا ديه انگشت، حسب مورد ديه نفس يا ديه گرددقطع دست او 
  .عليه نيز بايد پرداخت شودٌ دست مجني
 يهاي متعدد در اعضا  آسيب، هرگاه در اثر يك ضربه يا هر رفتار ديگرـ 541ماده

در يك عضو بوده همه د يا  باشاعضاء مختلفوجود آيد چنانچه هريك از آنها در  بدن به
 نوع هر آسيبي غير از نوع ديگري باشد و يا از يك نوع بوده ولكن در دو يا چند محل يول

  . داردجداگانه از يك عضو باشد، هر آسيب ديه جداگانه
هاي متعدد ايجاد شود هر آسيبي   هرگاه در اثر رفتارهاي متعدد، آسيبـ 542ماده

  .داردديه جداگانه 
 هاي متعدد  ذيل، ديه آسيب چهارگانهشرايطمجموع درصورت وجود  ـ 543ماده

  :شود ي و تنها ديه يك آسيب ثابت مكند ميتداخل 
 هاي متعدد يا جراحات متعدد هاي ايجاد شده مانند شكستگي آسيب همه الف ـ

  . يك نوع باشداز
  .ها در يك عضو باشد آسيب همه ب ـ

 زديك به هم باشد كه عرفاً يك آسيباي ن گونه ها متصل به هم يا به آسيبپ ـ 
  .محسوب شود

  .يدوجود آ ها با يك رفتار مرتكب به مجموع آسيبت ـ 
 منافع متعدد زايل يا ناقص شود مانند ، هرگاه در اثر يك يا چند رفتارـ 544ماده

اينكه در اثر ضربه به سر، بينايي، شنوايي و عقل كسي از بين برود يا كم شود، هريك ديه 
  .دارده جداگان

 هرگاه منفعتي قائم به عضوي باشد در جنايت بر آن عضو كه منجر ـ 545ماده
شود ولي اگر منفعت قائم به آن   بيشتر ثابت ميه زوال يا اختالل منفعت گردد تنها ديبه

رفتن عضو و زوال منفعت مالزمه نباشد، اگرچه وجود آن عضو در  عضو نبوده و ميان از بين
ت مؤثر باشد، مانند الله گوش و بيني كه در تقويت شنوايي و تقويت و تسهيل منفع

 به سبب قطع الله گوش يا بيني، شنوايي يا بويايي نيز زايل يا ناقص  وبويايي مؤثرند
  .داردگردد، هركدام ديه جداگانه 

وجود آيد   چنانچه به سبب ايراد ضربه يا جراحت، صدمه بزرگتري به ـ546ماده
 سر، عقل زايل شود، هرگاه آن جراحت علت و سبب زوال يا نقصان مانند اينكه با شكستن

منفعت باشد اگر با يك ضربه يا جراحت واقع شده باشد ديه ضربه يا جراحت در ديه 
شود و  كند و تنها ديه زوال يا نقصان منفعت كه بيشتر است پرداخت مي بيشتر تداخل مي

اي كه جراحت را  ت ديگري غير از ضربهچنانچه زوال منفعت يا نقصان آن با ضربه يا جراح
ايجاد كرده است، واقع شده باشد و يا ضربه يا جراحت وارده علت زوال يا نقصان منفعت 

اي كه الزم و ملزوم يكديگرند، نباشد و اتفاقاً با آن ضربه و جراحت، منفعت نيز زايل  گونه به
  . جداگانه داردگردد يا نقصان يابد، ضربه يا جراحت و منفعت، هر كدام ديه

له و يا جائفه يكباره واقع شود، تنها  هرگاه جراحت عميقي مانند منقّـ 547ماده
 جراحت ء به تدريج واقع شود يعني ابتدااگرشود و  ديه همان جراحت عميق پرداخت مي

له ايجاد شود، چنانچه به سبب خفيفتر مانند موضحه و سپس جراحت شديدتر مانند منقّ
درصورتي كه شود و   باشد تنها ديه جراحت شديدتر پرداخت ميسرايت جراحت اول

 هريك از دو  باشد، سبب ضربه ديگري باشد، خواه دو ضربه از يك نفر خواه از چند نفربه
  .داردجراحت، ديه جداگانه 

 در اعضاء و منافع، مقدار ارش يك جنايت، بيش از ديه مقدر براي آن ـ 548ماده
 يا ودسبب آن جنايت، منفعت يا عضو ديگري از بين ر چه بهو چناننيست عضو يا منفعت 

  .گردد اي تعيين مي عيبي در آنها ايجاد شود، براي هر آسيب ديه جداگانه
  

  بخش دوم ـ مقادیر دیه
   فصل اول ـ دیه نفس

و  همان است كه در مقررات شرع تعيين شده است موارد دية كامل  ـ549ماده
 مقام رهبريقضاييه به تفصيل بر اساس نظر  سط رييس قوةآن در ابتداء هر سال تو ميزان

  .شود تعيين و اعالم مي
   . ديه قتل زن، نصف ديه مرد استـ 550ماده

 ديه زن ، ديه مرد و ديه خنثاي ملحق به زن، ديه خنثاي ملحق به مردـ 551ماده
  .عالوه نصف ديه زن است  نصف ديه مرد به،و ديه خنثاي مشكل

ٌعليه مرد نيست، معادل تفاوت ديه تا سقف ديه  جناياتي که مجني درکليه ـ تبصره
  .شود هاي بدني پرداخت مي ن خسارتيمرد از صندوق تأم

 در صورتي كه هر دو يا يكي از طرفين زنا مسلمان  از زنا شخص متولدـ 552ماده
  .استباشند، در احكام ديه مانند مسلمان 

درصورتي كه فرزند و همسر نداشته باشد   وارث ديه شخص متولد از زناـ 553ماده
و زنا از هر دو طرف با رضايت صورت گرفته باشد، مقام رهبري است و چنانچه يكي از 

  .باشند ميطرفين شبهه داشته يا اكراه شده باشد، همان طرف يا اقوام او، وارث ديه 
 هاي ديني ت بر اقليتي، ديه جنامقام رهبري براساس نظر حكومتي  ـ554ماده

  .گردد جمهوري اسالمي ايران به اندازه ديه مسلمان تعيين مي شناخته شده در قانون اساسي
محرم، «هاي حرام  عليه هر دو در ماه   هرگاه رفتار مرتكب و فوت مجني ـ555ماده
يا در محدودة حرم مكه، واقع شود خواه جنايت عمدي » الحجه القعده و ذي رجب، ذي

ها و  ساير مكان. گردد سوم ديه نيز افزوده مي ه بر ديه نفس، يكخواه غيرعمدي باشد، عالو
  .هاي مقدس و متبرك مشمول حكم تغليظ ديه نيست زمان

هاي حرام، مغرب شرعي است مانند ماه رجب كه   ماه  معيار شروع و پايانـ تبصره
رجب   آخرين روز ماهيالثاني، شروع و با مغرب شرع  آخرين روز ماه جماديياز مغرب شرع

  .رسد  پايان مي به
 در حكم تغليظ ديه فرقي ميان بالغ و غيربالغ، زن و مرد و مسلمان و ـ 556ماده

تغليظ . جنين نيز پس از پيدايش روح، مشمول حكم تغليظ است سقط. غيرمسلمان نيست
 عمدي در قتل. كننده ديه باشد نيز جاري است المال پرداخت ديه، در مواردي كه عاقله يا بيت

  . نيز اين حكم جاري استشود علت عدم امكان قصاص يا عدم جواز آن ديه پرداخت مي  بهكه
 تغليظ ديه مخصوص قتل نفس است و در جنايت بر اعضاء و منافع ـ 557ماده

  .جاري نيست
  دیه اعضاء  فصل دوم ـ قواعد عمومی

اص  قص يارد در جنايت غيرعمدي بر اعضاء و جنايت عمدي كه قصاص نداـ 558ماده
شرح مقرر   بهاست مصالحه شده و مقدار آن مشخص نشده ،يا بر ديهنيست در آن ممكن 

  .شود در اين قانون، ديه ثابت مي
 آن اي بر عضو يا منافع وارد آيد چنانچه براي هرگاه در اثر جنايت صدمه ـ 559ماده

 باشد رر شده اين قانون مق مندرج درشرح جنايت در شرع ديه مقدر يا نسبت معيني از آن به
   .استمطالبه   مقدار مقرر و چنانچه شرعاً مقدار خاصي براي آن تعيين نشده ارش آن قابل

 ديه زن و مرد در اعضاء و منافع تا كمتر از ثلث ديه كامل مرد يكسان  ـ560ماده
  .يابد است و چنانچه ثلث يا بيشتر شود ديه زن به نصف تقليل مي

هاي متعددي بر يك يا چند عضو  چند ضربه، آسيب هرگاه در اثر يك يا ـ 561ماده
طور جداگانه است مگر اينكه  وارد شود، مالك رسيدن ديه به ثلث، ديه هر آسيب به

  . بر عضو، عرفاً يك آسيب و جنايت محسوب شودههاي وارد آسيب
 در موارد ارش فرقي ميان زن و مرد نيست لكن ميزان ارش جنايت ـ 562ماده

   اگرچه مساوي با ارش، منافع زن نبايد بيش از ديه اعضاء و منافع او باشدوارده بر اعضاء و
  .همان جنايت در مرد باشد

 ديه ،بردن هر يك از اعضاء فرد و هر دو عضو از اعضاء زوج  از بينـ 563ماده
خواه عضو مزبور از . دارد نصف ديه كامل ،ردن هريك از اعضاء زوجـب كامل و از بين

د خواه از اعضاء ظاهري مگر اينكه در قانون ترتيب ديگري ـ باشاعضاء داخلي بدن
  .مقرر شده باشد

بردن  كردن عضو داراي ديه معين، دو سوم ديه آن عضو و از بين  فلجـ 564ماده
كردن نسبي عضو كه درصدي از كارايي  در فلج.  يك سوم ديه همان عضو را دارد،عضو فلج

   .گردد ي از دست رفته، ارش تعيين ميرود، با توجه به كاراي آن از بين مي
بردن قسمتي از عضو يا منفعت داراي ديه مقدر به همان   از بينـ 565ماده

بردن  ميزان نصف و از بين بردن نصف آن به  ترتيب كه از بين نسبت ديه دارد به اين 
 مگر اين كه در قانون ترتيب ديگري استديه داراي ميزان يك سوم  يك سوم آن به 

  .ر شده باشدمقر
  .شود رفته قابل تشخيص نباشد، ارش تعيين مي در مواردي كه نسبت از بينـ 1تبصره
 ،هرگاه جنايت، عضو را در وضعيتي قرار دهد كه به تشخيص كارشناس ـ2تبصره

  .شود ميعليه ناگزير از قطع آن باشد ديه قطع عضو ثابت ٌ مجني
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 قرار ،در محل عضو از بين رفتهي كه با پيوند و امثال آن ي ديه اعضاـ 566ماده
ميزان ديه عضو اصلي است و اگر  شوند به  و مانند عضو اصلي داراي حيات مي استگرفته

بردن  از بين. ، ديه عضو معيوب را داردشودداراي حيات گردد ولي از جهت ديگري معيوب 
  .است مصنوعي، تنها موجب ضمان مالي ياعضا

تكب نه موجب آسيب و عيبي در بدن گردد و  در مواردي كه رفتار مر ـ567ماده
نه اثري از خود در بدن برجاي بگذارد ضمان منتفي است لكن در موارد عمدي در صورت 

  .شود عدم تصالح، مرتكب به حبس يا شالق تعزيري درجه هفت محكوم مي
عضوي كه داراي ديه مقدر است، چنانچه پس از جنايت  در شكستگي ـ 568ماده

الح شود كه هيچ عيب و نقصي در آن باقي نماند، چهار بيست و پنجم ديه اي اص گونه به
آن عضو ثابت است و چنانچه با عيب و نقص اصالح شود يا براي آن عضو ديه مقدري 

  .نباشد، ارش ثابت است مگر در مواردي كه در اين قانون خالف آن مقرر شده باشد
خوان هر عضو داراي دية برداشتن و خردشدن است  ديه شكستن، تركـ 569ماده

   :مقدر به شرح زير است
ديه شكستن استخوان هر عضو يك پنجم ديه آن عضو و اگر بدون عيب  الف ـ

  .پنجم ديه شكستن آن است درمان شود چهار
ديه خردشدن استخوان هر عضو يك سوم ديه آن عضو و اگر بدون عيب درمان  ب ـ
  .پنجم ديه خرد شدن آن استخوان است شود چهار
  .برداشتن استخوان هر عضو چهار پنجم ديه شكستن آن عضو است ديه تركپ ـ 
ديه جراحتي كه به استخوان نفوذ كند بدون آنكه موجب شكستگي آن گردد و ت ـ 

  .چهارم ديه شكستگي آن عضو است نيز ديه موضحه آن، يك
يا  هرگاه يك استخوان از چند نقطه جداي از هم بشكند يا خرد شود ـ 570ماده

دارد هاي متعدد محسوب گردد، هريك ديه جداگانه   جنايتترك بخورد، درصورتي كه عرفاً
  .هاي مزبور از ديه عضو هم بيشتر باشد د و مجموع ديه جنايتيوجود آ هرچند با يك ضربه به

  دررفتگي استخوان از مفصل، درصورتي كه موجب شلل يا از كارافتادگيـ 571ماده
صورت موجب دو سوم ديه همان عضو و   ارش و در غير اين كامل عضو نگردد، موجب

   .باشد ميدرصورت درمان بدون عيب موجب چهارپنجم از دوسوم ديه آن عضو 
 هرگاه در اثر جنايتي تكه كوچكي از استخوان از آن جدا شود، ديه  ـ572ماده

  .شكستگي ثابت است
ه ديگري گردد،  هرگاه صدمه بر استخوان، موجب نقص عضو يا صدمـ 573ماده

  .دارداي  هيك ديه جداگان هر
بر دررفتگي مفصل، استخوان نيز   هرگاه بر اثر يك يا چند ضربه، عالوهـ 574ماده

اگر . داردو هريك ديه يا ارش جداگانه شود  ميبشكند يا ترك بخورد، دو جنايت محسوب 
ذه و يا جائفه در هم استخوان بشكند و هم جراحتي مانند موضحه يا ناف، اي بر اثر ضربه

  . نيز اين حكم جاري استبدن ايجاد شود
  . پيوندخوردن عضو پس از جنايت تأثيري در ديه ندارد ـ575ماده

  دیه مقدر اعضاء  فصل سوم ـ
  مبحث اول ـ دیه مو

صورتي كه ديگر  بردن تمام موي سر يا ريش مرد، در  كندن و يا از بينـ 576ماده
 ارش و نسبت به ريش ،وباره برويد، نسبت به موي سرنرويد، ديه كامل دارد و اگر د

پشت و كودك و  پشت و پر در اين حكم فرقي ميان موي كم. سوم ديه كامل ثابت است يك
  .بزرگسال نيست

صورتي كه ديگر نرويد،  بردن تمام موي سر زن، در  كندن و يا از بينـ 577ماده
در اين حكم فرقي ميان . لمثل استا موجب ديه كامل زن و اگر دوباره برويد، موجب مهر

  .پشت و كودك و بزرگسال نيست پشت و پر موي كم
المثل بيش از ديه كامل زن باشد فقط به مقدار ديه كامل زن،  اگر مهرـ  تبصره
  .شود پرداخت مي
 چنانچه قسمتي از موي سر مرد يا زن يا ريش مرد طوري از بين برود ـ 578ماده

 ديه پرداخت شود و اگر دوباره برويد، در موي سر مرد، ارش ،سبتكه ديگر نرويد، بايد به ن
المثل،  سوم ديه كامل و در موي سر زن به همان نسبت از مهر و در ريش به نسبت از يك

   .بايد ديه پرداخت شود
 كندن موي سر زن يا مرد يا ريش مرد، چنانچه با رضايت شخص يا در ـ 579ماده

هاي  ت، با رضايت ولي او باشد يا به جهت ضرورتمواردي كه اذن شخص معتبر نيس
  .پزشكي الزم باشد، ديه يا ارش ندارد

چنانچه . تشخيص روييدن و نروييدن مو با كارشناس مورد وثوق است ـ 580ماده
 ولي پس از آن خالف نظر او ثابت ،نظر كارشناس بر نروييدن باشد و ديه پرداخت شود

 ،كننده ديه المثل، حسب مورد به پرداخت م ديه و يا مهرسو گردد، بايد مازاد بر ارش يا يك
المثل،  سوم ديه و يا مهر مسترد شود و اگر نظر كارشناس بر روييدن باشد و ارش يا يك

  .التفاوت آن پرداخت شود نظر او ثابت گردد، بايد مابه حسب مورد پرداخت شود ولي خالف
ها، اگر بدون رضايت شخص يا ولي يك از ابرو بردن هر  كندن و يا از بينـ 581ماده

چهارم  كننده باشد يك او در مواردي كه اذن شخص معتبر نيست و يا بدون ضرورت تجويز
ت ـت و اگر مقداري از آن برويد نسبـر دوباره برويد، موجب ارش اسـديه كامل دارد و اگ

 ر مساحت،به مقداري كه روييده، ارش و نسبت به مقداري كه نروييده، ديه با احتساب مقدا
  .شود تعيين مي
 اگر مقداري از موي سر، ريش و ابرو پيش از جنايت از بين رفته باشد، ـ 582ماده

  .بردن قسمتي از مو را دارد زايل كردن باقيمانده آنها، حكم از بين
بردن عضو يا پوست و مانند آن، موي سر، ريش يا ابرو   هرگاه با از بينـ 583ماده

بر ديه مو يا ريش يا ابرو، حسب مورد ديه يا ارش جنايت نيز   الوهـاز بين برود، ع
  .شود  ميپرداخت

صورت  بردن تمام يا قسمتي از موي پلك يا ساير موهاي بدن در از بينـ  584ماده
بردن عضو  بروز عيب و نقص موجب ارش است، خواه برويد خواه نرويد و چنانچه با از بين

  .شود ا ديه يا ارش محل مو پرداخت مي تنه،يا كندن پوست و مانند آن باشد
 هرگاه موي سر مرد يا زن يا ريش مرد كه از بين رفته است با عيب و  ـ585ماده

پشت برويد، ارش ثابت  نقص برويد مانند آنكه رنگ يا حالت طبيعي آن تغيير كند يا كم
د موي سر سوم ديه كامل و در مور مقدار ارش مزبور در مورد ريش بايد بيشتر از يك. است

در مورد موي . شود صورت رويش بدون عيب تعيين مي مرد، بيشتر از ارشي باشد كه در
سر زن نيز عالوه بر ارش يا ثلث ديه يا مهرالمثل حسب مورد بايد ارش ديگري براي عيب 

  .حاصله پرداخت شود
بردن  بردن آن است و شيوه از بين  مالك مسؤوليت صدمه به مو، از بينـ 586ماده

  .نند كندن يا سوزاندن، تأثيري در حكم نداردما
   مبحث دوم ـ دیه چشم

بردن دو چشم بينا ديه كامل و هريك از آنها   درآوردن و يا از بينـ 587ماده
هايي كه بينايي دارند در اين حكم يكسانند هرچند ميزان  چشم. نصف ديه دارد

بودن با هم فرق   و منحرفكوري  يا از جهات ديگر مانند شبباشدبينايي آنها متفاوت 
  .داشته باشند
 هرگاه لكه دائمي موجود در چشم مانع بينايي قسمتي از چشم گردد، ـ تبصره

 صورت، صورتي كه تعيين مقدار آن ممكن باشد به همان نسبت از ديه كسر و در غير اين در
  .شود ارش پرداخت مي

فقط يك چشم بينا بردن چشم بيناي كسي كه   درآوردن و يا از بينـ 588ماده
دارد و چشم ديگرش نابيناي مادرزادي و يا به علل غيرجنايي از بين رفته باشد موجب 
ديه كامل است لكن اگر چشم ديگرش را در اثر قصاص يا جنايتي كه استحقاق ديه آن را 

  .باشد  مياز دست داده باشد ديه چشم بينا، نصف ديه كاملاست داشته 
ششم ديه  كه بينايي ندارد يك بردن هر چشمي  يا از بين ديه درآوردن وـ 589ماده
  .كامل است
 باال، يها ک از پلکيه هر ي ديه مجموع چهارپلك دوچشم، ديه كامل، د ـ590ماده

  .ه كامل استيک چهارم دي پايين، يها ک از پلکيه هر يه کامل و ديک ششم دي
  .دارديك ديه جداگانه  جا از بين ببرد، هر هرگاه كسي چشم و پلك را يك ـ تبصره
ششم ديه و شكافتن هريك  هاي باال، موجب يك يك از پلك  شكافتن هرـ 591ماده

  .چهارم ديه است از پلكهاي پايين، موجب يك
  مبحث سوم ـ دیه بینی

اي كه پايين استخوان  بردن تمام بيني يا نرمه كردن و يا از بين  قطعـ 592ماده
بردن تمام نرمه با تمام يا مقداري از استخوان بيني  از بين. بيني است ديه كامل دارد

صورتي كه در يك دفعه باشد، موجب ديه كامل است لكن اگر نرمه بيني در يك دفعه و  در
تمام يا مقداري از استخوان بيني در دفعه ديگر از بين برود، براي نرمه ديه كامل و براي 

   .شود استخوان، ارش تعيين مي
رفتن  بيني و از بين صورتي كه موجب فساد در تخوان بيني شكستن اسـ 593ماده

يه ددهم   يك موجب و چنانچه بدون عيب و نقص اصالح شوددارد ديه كامل ،آن شود
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 شكستن شدن بيني يا در كج.  با عيب و نقص بهبود پيدا كند، موجب ارش استاگركامل و 
  .شود مياستخوان بيني كه منجر به فساد آن نشود، ارش ثابت 

هاي بيني يا پرده ميان دو سوراخ، موجب  بردن هريك از پره از بين ـ 594ماده
  .سوم ديه كامل است يك

 موجب بردن بيني فلج، سوم ديه كامل و از بين كردن بيني، موجب دو  فلجـ 595ماده
  .سوم ديه كامل است يك

رگي كردن هر دو طرف بيني و پرده فاصل ميان آن، خواه با پا  سوراخ ـ596ماده
رفتن بيني يا نوك آن نشود، موجب  صورتي كه باعث از بين همراه باشد خواه نباشد، در

  .پنجم ديه كامل است سوم ديه كامل است و اگر بهبود يابد، موجب يك يك
نهم ديه  صورتي كه بهبود نيابد يك كردن يك طرف بيني در  ديه سوراخـ 597ماده
كردن يك طرف  تم ديه كامل است و ديه سوراخبيس صورتي كه بهبود يابد، يك كامل و در

صورتي كه بهبود  نهم ديه كامل و در صورتي كه بهبود نيابد دو بيني با پرده وسط آن در
  .پانزدهم ديه كامل است يابد، يك

رفتن بيني يا نوك آن  صورتي كه سبب از بين كردن بيني در  ديه پارهـ 598ماده
  .دهم ديه كامل است  يابد يكسوم ديه كامل و اگر بهبود نشود، يك
بيني كه محل چكيدن خون است، نصف ديه  بردن نوك  ديه از بينـ 599ماده
  .باشد كامل مي

   مبحث چهارم ـ دیه الله گوش
بردن هريك از آنها نصف  بردن دو الله گوش، ديه كامل و از بين از بين ـ 600ماده

  .ديه كامل دارد
  .ششم ديه كامل است  موجب يكبردن نرمه هر گوش، از بين  ـ تبصره
كردن نرمه  ششم ديه كامل و پاره كردن الله يك گوش، موجب يك  پاره ـ601ماده

صورت بهبودي كامل،  نهم ديه كامل است و در هر دو مورد در  يك گوش، موجب يك
  .ارش ثابت است

شده،  سوم ديه آن و بريدن الله گوش فلج كردن الله هر گوش، دو  فلجـ 602ماده
  .سوم ديه آن را دارد كي

نحوي قطع شود كه استخوان زير آن ظاهر گردد   هرگاه الله گوش بهـ 603ماده
  .بر ديه الله گوش، ديه موضحه نيز بايد پرداخت شود  عالوه

 گوش شنوا و ناشنوا يا معيوبي كه الله آن سالم و داراي حس و حيات ـ 604ماده
  .ند هستكامل باشد در احكام اين فصل يكسان

كردن پرده گوش، موجب ارش است و اگر در اثر آن حس شنوايي   پارهـ 605ماده
  .نيز از بين برود يا نقصان پيدا كند، ديه آن نيز بايد پرداخت شود

رساندن به گوش به حس شنوايي سرايت كند يا موجب   هرگاه آسيبـ 606ماده
  .اردداي  گانه سرايت به استخوان و شكستگي آن شود هر كدام ديه جدا

  مبحث پنجم ـ دیه لب
بردن دو لب، ديه كامل و هريك، نصف ديه كامل دارد و ديه از   از بينـ 607ماده

  .شود بردن مقداري از لب به نسبت تمام لب محاسبه مي بين
به دو و پوشاند   مقداري است كه لثه را مي،حدود لب باال از نظر عرض ـ تبصره

همان طول دهان است و حدود لب پايين از نظر و طول آن متصل روزنه و ديواره بيني 
حاشيه . پوشاند و طول آن همان طول دهان است  مقداري است كه لثه را مي،عرض
  .شود لبها محسوب نمي ها جزء  گونه

شدن يك يا دو لب و يا قسمتي از آن گردد   جنايتي كه باعث جمعـ 608ماده
  .ود خواه نشودها بش موجب ارش است خواه موجب نمايان شدن دندان

اي كه  گونه ها گردد به شدن هريك از لب  جنايتي كه موجب سست و فلجـ 609ماده
بردن هريك  سوم ديه يك لب و از بين ها كنار نرود، موجب دو با خنده و مانند آن از دندان

   .سوم ديه آن است شده موجب يك هاي سست و فلج از لب
سوم  ها شود، يك شدن دندان اعث نماياننحوي كه ب  شكافتن هر دو لب بهـ 610ماده

شكافتن يك لب . پنجم ديه كامل دارد صورت بهبودي بدون عيب، يك ديه كامل و در 
  .دهم ديه كامل است صورت بهبودي بدون عيب، موجب يك ششم ديه كامل و در موجب يك

ها نگردد در صورتي  شدن دندان  جراحات وارده بر لب هرگاه باعث نمايانـ تبصره
  .داردكه از مصاديق حارصه، داميه و متالحمه باشد، حكم جراحات مذكور را 

  مبحث ششم ـ دیه زبان
بردن  بردن تمام زبان گويا موجب ديه كامل است و ديه از بين  قطع و يا از بين ـ611ماده

  .شود تمام ديه به حروف محاسبه مي كه با تقسيم گويايي از بين رفته است به نسبت از آنقسمتي 

عليه    هر حرف با توجه به حروف زبان تكلم مجنيءبردن ادا ديه از بين ـ1تبصره
  يك حرف شخص فارسي زبان،ءبردن قدرت ادا شود مانند اينكه از بين تعيين مي

  .ودوم ديه كامل است سي يك
گويد  و يا به كندي يا تندي سخن مياست شخصي كه داراي لكنت زبان ـ 2تبصره

  . شود تواند تلفظ كند، گويا محسوب مي ا نمييا برخي از حروف ر
سوم ديه كامل است و از  بردن تمام زبان الل موجب يك  قطع و از بينـ 612ماده

  .استبردن مقداري از آن، موجب همان مقدار ديه به نسبت مساحت تمام زبان  بين
اي  الل اعم از مادرزادي و عارضي است لكن كسي كه به واسطه عارضه ـ تبصره

  .شود طور موقت قادر به سخن گفتن نيست، گويا محسوب مي هب
رفتن   هرگاه شخصي مقداري از زبان كسي را قطع كند و موجب از بين ـ613ماده

 تعدادي از حروف گردد و شخص ديگري مقدار ديگري از زبان او را قطع كند يقدرت ادا
خص به نسبت تعداد  تعداد ديگري از حروف شود هر شيرفتن قدرت ادا و موجب از بين

  .باشد  آنها را از بين برده است، ضامن مييحروفي كه قدرت ادا
گفتن او فرانرسيده،  بردن تمام زبان كودكي كه زمان سخن  قطع و از بينـ 614ماده

سوم ديه  ، مازاد بر يك استموجب ديه كامل است لكن اگر بعداً معلوم شود كه الل بوده
  .شود ميمسترد 

گفتن او فرا نرسيده است،  اه قسمتي از زبان كودكي كه زمان سخن هرگ ـ615ماده
شود لكن اگر بعداً معلوم  قطع شود به ميزان نسبت مساحت قطع شده، ديه پرداخت مي

گردد و چنانچه معلوم شود كه گويا  سوم آن مسترد مي شود كه كودك الل بوده است، دو
رفته بيشتر   ديه نسبت گويايي از بينرفته از صورتي كه ديه حروف از بين بوده است، در

  .التفاوت آن بايد پرداخت شود باشد، مابه
   مبحث هفتم ـ دیه دندان

گانه ديه كامل دارد كه  هشت و  هاي دائم بيست بردن تمام دندان  از بينـ 616ماده
  :شود ترتيب زير توزيع مي به

ه از هر كدام دو عدد پيش، چهارتايي و نيش ك: هاي جلو كه عبارتند از ـ دندانالف 
بيستم ديه  ، هر كدام يكاسترويد و جمعاً دوازده عدد  در باال و دو عدد در پايين مي

  . داردكامل
هاي عقب كه در چهار سمت پاياني از باال و پايين در هر كدام يك ضاحك  ـ دندانب 

  .دچهلم ديه كامل دار ، هر كدام يكاستو سه ضرس قرار دارد و جمعاً شانزده عدد 
هاي اضافي به هر نام كه باشد و به هر نحو كه روييده باشد اگر در   دندانـ 617ماده

گونه نقصي حاصل نشود  گردد و اگر هيچ كندن آنها نقصي حاصل شود، ارش ثابت مي
  .نداردارش نيز 

وجود آيد،   هرگاه در كندن دندان زائد نقصي حاصل نشود لكن جراحتي بهـ1تبصره
  .، ارش ثابت استبراي جراحت مزبور

 ترديد وجود ،شده اصلي است يا زائد هرگاه در مورد اينكه دندان كنده ـ2تبصره
االمرين از  بودن آن مشخص نشود، اقل داشته باشد و با رجوع به كارشناس، زائد يا اصلي

  . شود ديه دندان اصلي و ارش دندان زائد پرداخت مي
هشت عدد كمتر باشد،  و   بيستاز  هاي اصلي دائمي دندانهرگاه  ـ 618ماده

اي كم  يابد خواه خلقتاً كمتر باشد يا در اثر عارضه  همان نسبت از ديه كامل كاهش ميبه
  .شده باشد
هاي گوناگون دارند،  هايي كه رنگ در ميزان ديه تفاوتي ميان دندان ـ 619ماده

سوم ديه همان دندان  وجود ندارد و اگر دنداني در اثر جنايت، سياه شود و نيفتد ديه آن دو
  .سوم ديه همان دندان است است و ديه دنداني كه قبالً سياه شده است، يك

،  در تغيير رنگ دندان، بدون آنكه سياه شود يا منفعت آن از بين برودـ تبصره
ارش ثابت است و اگر پس از آن شخصي دندان مزبور را بكند، بايد ديه كامل همان 

  .دندان را بدهد
بردن آن باشد،  كردن دندان، هرگاه در حكم از بين  ايجاد ترك يا لقـ 620ماده

  .موجب ديه همان دندان و در غير اين صورت موجب ارش است
خورده كه منفعت آن باقي است، موجب ديه   كندن دندان لق يا تركـ 621ماده

  .همان دندان و در غير اين صورت موجب ارش است
 ريشه، ديه همان ءدان که نمايان است با بقا شکستن آن مقدار از دنـ 622ماده

 خواه مرتكب کسي ،دندان را دارد و اگر كسي بعد از شکستن مقدار مزبور ريشه را بکند
  .شود ، ارش تعيين مييا ديگرياست باشد که مقدار نمايان دندان را شکسته 

  . شکستن مقداري از قسمت نمايان دندان به همان نسبت ديه داردـ 1تبصره
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اي قبالً  شده در اثر جنايت يا عارضه رگاه قسمتي از دندان کندهـهـ 2رهتبص
   .يابد رفته باشد به همان نسبت از ديه دندان كاهش مي  بيناز

صدم ديه كامل ثابت است مگر اينكه کندن   در کندن دندان شيري يك ـ623ماده
 دان دائميآن موجب گردد دندان دائمي نرويد كه در اين صورت بايد ديه کامل دن

  . پرداخت شود
  .كردن و شكافتن دندان شيري موجب ارش است شكستن، معيوبـ  تبصره
شود، اگرچه دوباره  ديه همان دندان ثابت مي  شدن دندان دائمي  با كندهـ 624ماده

 دندان ديگري برويد و مانند سابق شود و چنانچه شخصي دندان روييده شده ،در محل آن
  . ديه کامل همان دندان را بپردازدرا دوباره بکند، بايد

شده دندان ديگري يا همان دندان قرار گيرد   هرگاه به جاي دندان كندهـ 625ماده
و مانند دندان اصلي داراي حس و حيات شود، کندن آن، ديه همان دندان را دارد لکن 

  .اگر داراي حس و حيات نباشد، کندن آن موجب ضمان مالي است
  دنمبحث هشتم ـ دیه گر

 گردن در اثر شكستگي در صورت عدم بهبودي و  شدن و خميدگي  کج ـ626ماده
باقي ماندن اين حالت موجب ديه کامل و در صورت بهبودي و زوال حالت خميدگي و 

  .شدگي موجب ارش است كج
  .شدن و خميدگي آن موجب ارش است  شکستگي گردن بدون کجـ 627ماده
 فروبردن يا جويدن غذا و يا نقص آن و يا مانع جنايت بر گردن كه مانع ـ 628ماده

  .حركت گردن شود موجب ارش است
  مبحث نهم ـ دیه فک

بردن دو استخوان چپ و راست فک که محل  كردن و يا از بين  قطعـ 629ماده
هاي پايين است، ديه کامل، هر کدام از آنها نصف ديه کامل و مقداري از آنها  رويش دندان

   .داردبه همان نسبت ديه 
 دندان يا ،ديه فک، مستقل از ديه دندان و ساير اعضاء است و اگر با فک ـ 630ماده

  .داردآن از بين برود يا آسيب ببيند هر کدام ديه يا ارش جداگانه  غير
 جنايتي كه موجب كندي حركت فك شود، ارش دارد و چنانچه مانع ـ 631ماده

   .شود ميده جويدن يا موجب نقص آن شود، ارش آن نيز افزو
  .بردن تمام يا قسمتي از فك باال، موجب ارش است  از بينـ 632ماده
 شكستگي استخوان فك پايين مشمول حكم شكستگي استخوان و ـ 633ماده

  .هاي سر و صورت است شكستگي استخوان فك باال مشمول حكم شكستگي استخوان
سوم ديه   يك،فلجسوم ديه كامل و قطع فك   دو،كردن فك پايين  فلجـ 634ماده
  .كامل دارد

  مبحث دهم ـ دیه دست و پا
شرط آنكه  ها از مفصل مچ به يك از دست بردن هر كردن و يا از بين  قطعـ 635ماده

عليه داراي دو دست   داراي انگشتان كامل باشد، موجب نصف ديه كامل است خواه مجني
   .و خواه به هر علت داراي يك دست باشد

 انگشتان يا تا مچ، موجب نصف يام انگشتان يك دست از انتهاقطع تم ـ 636ماده
  .ديه كامل است

بردن كف دستي كه به هر علت داراي انگشت  كردن و يا از بين قطع ـ 637ماده
  .باشد، موجب ارش است نمي

بردن كف دستي كه كمتر از پنج انگشت دارد،  كردن و يا از بين  در قطعـ تبصره
ان، نسبتي از ارش كف دست نيز ثابت است، بدين ترتيب كه اگر  بر ديه آن انگشت عالوه

پنجم ارش كف دست و  بر ديه يك انگشت، چهار مچ دست داراي يك انگشت باشد، عالوه 
جم ارش كف دست و ـپن ت، سهـبر ديه دو انگش د، عالوه ـت باشـاگر داراي دو انگش

پنجم ارش كف دست و اگر   بر ديه سه انگشت، دو اگر داراي سه انگشت باشد، عالوه
جم ارش كف دست نيز ـپن شت، يكـبر ديه چهار انگ شت باشد، عالوه ـداراي چهار انگ

  .شود پرداخت مي
 قطع دست داراي ساعد از آرنج، خواه داراي كف باشد خواه نباشد ـ 638ماده

، باشد قطع دست داراي بازو از شانه، خواه داراي آرنج باشد خواه نونصف ديه كامل دارد 
  .نصف ديه كامل دارد

 دستي كه داراي انگشتان است اگر باالتر از مفصل مچ و نيز دستي كه ـ 639ماده
بر نصف ديه كامل، موجب ارش مقدار   داراي ساعد است اگر باالتر از آرنج قطع گردد عالوه

  .باشد زائدي كه قطع شده نيز مي

شانه داراي دو دست است،  قطع دست اصلي كسي كه از مچ يا آرنج يا ـ 640ماده
تشخيص دست اصلي و زائد . موجب نصف ديه كامل و قطع دست زائد موجب ارش است

  .عهده كارشناس مورد وثوق است بر
  .دهم ديه كامل است  يك،يك از انگشتان اصلي دست  ديه هرـ 641ماده
سوم ديه  بردن هر بند انگشت غير شست، موجب يك  بريدن يا از بينـ 642ماده

   .انگشت و هر بند انگشت شست، موجب نصف ديه شست استآن 
هاي انگشت زائد،  سوم ديه انگشت اصلي و ديه بند  يك،ديه انگشت زائد ـ 643ماده

سوم ديه بند اصلي همان  سوم ديه همان بند اصلي و ديه بند زائد انگشت اصلي يك يك
  .انگشت است
 به همان ميزان از مقدار ديه صورتي كه بند انگشت نقصان داشته باشد درـ  تبصره
  .شود آن كاسته مي
كردن هر انگشت  سوم ديه دست، ديه فلج كردن هر دست دو  ديه فلجـ 644ماده

سوم ديه دست و ديه قطع انگشت فلج  سوم ديه همان انگشت، ديه قطع دست فلج يك دو
  .سوم ديه همان انگشت است يك

ديگر نرويد يا فاسد و معيوب برويد، طوري كه  بردن ناخن به ديه از بين ـ 645ماده
  .باشد درصد ديه كامل مي  ديه كامل و اگر بدون عيب برويد، نيمدرصد يك

 احكام مذكور در ديه دست و انگشتان آن، در پا و انگشتان آن نيز ـ 646ماده
   .جاري است

   مبحث یازدهم ـ دیه ستون فقرات، نخاع و نشیمنگاه
   :ترتيب ذيل است ات به ديه شكستن ستون فقرـ 647ماده

صورتي كه اصالً درمان نشود و يا بعد از عالج  شكستن ستون فقرات در الف ـ
  .صورت خميده درآيد، موجب ديه كامل است به

رفتن يكي از  عيب درمان شود ولي موجب از بين شكستن ستون فقرات كه بي ب ـ
ن نداشته باشد و يا توان جنسي عليه توان راه رفتن يا نشست  منافع گردد مانند اينكه مجني

  .يا كنترل ادرار وي از بين برود، موجب ديه كامل است
شكستن ستون فقرات كه درمان نشود و موجب عوارضي از قبيل موارد مندرج پ ـ 

بر ديه كامل شكستگي ستون فقرات، موجب ديه يا ارش هريك از  شود، عالوه) ب(در بند 
  .استعوارض حاصله نيز 

  .دهم ديه كامل است ستون فقرات كه بدون عيب درمان شود، موجب يكشكستن ت ـ 
حس شدن پاها گردد عالوه بر ديه  ث ـ شكستن ستون فقرات كه موجب فلج و بي

   .سوم ديه براي فلج دو پا نيز است ستون فقرات، موجب دو
هاي  مراد از شكستن ستون فقرات، شكستن يك يا چند مهره از مهرهـ 1تبصره

  .باشد هاي گردن و استخوان دنبالچه مي جز مهره ات بهستون فقر
 جنايتي كه سبب خميدگي پشت شود بدون آنكه موجب شكستن ستون ـ2تبصره

كه بدون  كه خميدگي درمان نشود، موجب ديه كامل و درصورتي فقرات گردد درصورتي
  .دهم ديه كامل است عيب درمان شود، ديه آن يك

ي از آن به نسبت مساحت عرض، ي و قطع جز قطع نخاع ديه كاملـ 648ماده
   . داردديه

 هرگاه قطع نخاع موجب عيب عضو ديگر شود، حسب مورد ديه يا ارش ـ 649ماده
  .شود آن عضو بر ديه نخاع افزوده مي

نحوي كه به استخوان برسد، ديه كامل و هر كدام  بردن دو كپل به  از بين ـ650ماده
  .از آن، به همان نسبت ديه دارداز آنها، نصف ديه كامل و قسمتي 

 شكستن استخوان دنبالچه، موجب ارش است مگر آنكه جنايت مزبور  ـ651ماده
ٌعليه قادر به ضبط مدفوع نباشد كه در اين صورت ديه كامل دارد و اگر  باعث شود مجني

  .شود ارش آن نيز پرداخت مي قادر به ضبط مدفوع باشد ولي قادر به ضبط باد نباشد، 
ها و مقعد وارد شده است موجب  اي كه به حد فاصل بيضه  هرگاه صدمه ـ652هماد

   .عدم ضبط ادرار يا مدفوع يا هردو گردد، يك ديه كامل دارد
  مبحث دوازدهم ـ دیه دنده و ترقوه

، كند هاي محيط به قلب كه از آن حفاظت مي يك از دنده ديه شكستن هر ـ 653ماده
   .باشد صدم ديه كامل مي هاي ديگر، يك ن هريك از دندهچهلم ديه كامل و ديه شكست يك

  . كندن دنده موجب ارش استـ  تبصره
 ستن آن، ديهـهارم ديه شكـچ ها، يك حه هريك از دندهـ ديه موضـ 654ماده

هشتادم ديه كامل، و ديه دررفتگي آن،  هاي محيط به قلب، يك يك از دنده خوردن هر ترك
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هزارم ديه  هاي ديگر هفت يك از دنده خوردن هر ديه ترك. تونيم هزارم ديه كامل اس هفت
  .هزارم ديه كامل است كامل و ديه دررفتگي آنها پنج

بردن دو استخوان ترقوه، موجب ديه كامل و هر كدام از  قطع و از بين ـ 655ماده
  .آنها، موجب نصف ديه كامل است

ه بدون عيب درمان صورتي ك هاي ترقوه در  شكستن هريك از استخوانـ 656ماده
صورتي كه درمان نشود و يا با عيب درمان شود،  شود، موجب چهار درصد ديه كامل و در 

  .موجب نصف ديه كامل است
دو هزارم، ديه  و  هاي ترقوه، سي يك از استخوان خوردن هر  ديه تركـ 657ماده

دن آن، هزارم و ديه سوراخ ش هزارم، ديه دررفتگي آن، بيست موضحه آن، بيست و پنج
  .هزارم ديه كامل است ده

  مبحث سیزدهم ـ دیه ازاله بکارت و افضاء
 هرگاه ازاله بكارت غيرهمسر با مقاربت يا به هر وسيله ديگري و بدون  ـ658ماده

  .رضايت صورت گرفته باشد موجب ضمان مهرالمثل است
  . ثابت نيست هرگاه ازاله بكارت با مقاربت و با رضايت انجام گرفته باشد چيزيـ1تبصره
 رضايت دختر نابالغ يا مجنون يا مكرهي كه رضايت واقعي به زنا نداشته ـ2تبصره

  .در حكم عدم رضايت است
وجود آيد مانند آنكه   هرگاه به همراه ازاله بكارت جنايت ديگري نيز به ـ659ماده

ديه مثانه آسيب ديده و شخص نتواند ادرار خود را ضبط كند، جنايت مزبور حسب مورد 
   .يا ارش جداگانه دارد

  :ل موجب ضمان استيب ذي همسر به ترتي افضا ـ660ماده
د يه کامل زن باير از مقاربت باشد، دي غيالف ـ هرگاه همسر، بالغ و افضاء به سبب

  .پرداخت شود
 باشد عالوه بر تمام مهر و يب ـ هرگاه همسر، نابالغ و افضاء به سبب مقاربت جنس

ن بر عهده زوج است هر چند او را ي از زوجيکيز تا زمان وفات ينه کامل زن، نفقه يد
  .طالق داده باشد
  .شدن دو مجراي بول و حيض يا حيض و غائط است  افضاء عبارت از يكيـ تبصره
  : به ترتيب ذيل موجب ضمان است،همسري غير افضا ـ661ماده

بر  شده نابالغ و مکره بوده و افضاء به سبب مقاربت باشد، عالوه الف ـ هرگاه افضاء
ز ثابت خواهد بود و يالبکاره ن  ازاله بکارت، ارشيمل زن، در صورته کايمهرالمثل و د
ز يه کامل زن و در صورت ازاله بکارت، مهرالمثل نير مقاربت باشد، دياگر افضاء به غ

  .ثابت است
ق مقاربت انجام گرفته باشد، تنها يت زن بالغ و از طريب ـ هرگاه افضاء با رضا

  .ه کامل زن ثابت خواهد بوديپرداخت د
ه، در صورت ازاله بکارت، يالمثل و د بر مهر   به شبه عالوهي از وطي ناشيپ ـ افضا

  .باشد يز ميالبکاره ن موجب ارش
  مبحث چهاردهم ـ دیه اندام تناسلی و بیضه

، گاه و يا بيشتر از آن بردن اندام تناسلي مرد تا ختنه  قطع و از بينـ 662ماده
 گاه محاسبه و به همان گاه به نسبت ختنه موجب ديه كامل است و در كمتر از ختنه

  .شود نسبت ديه پرداخت مي
در اين حكم تفاوتي بين اندام كودك، جوان، پير، عقيم و شخصي كه  ـ1تبصره

  . است، وجود نداردضهيا فاقد بي داراي بيضه سالم يا معيوب
گاه از بين برود و سپس مرتكب يا شخص  هرگاه با يك ضربه تا ختنه ـ2تبصره

گاه، ديه  ديگري باقيمانده يا قسمتي ديگر از اندام تناسلي را از بين ببرد، نسبت به ختنه
  .كامل و در مقدار بيشتر، ارش ثابت است

گاه را  گاه را شخصي و قسمت ديگر از ختنه  هرگاه قسمتي از ختنهـ3تبصره
اند، ضامن  گاه قطع كرده ساحتي كه از ختنهشخص ديگري قطع كند، هريك به نسبت م

گاه  گاه را قطع كند و ديگري باقيمانده ختنه باشند و چنانچه شخصي قسمتي از ختنه مي
را به انضمام تمام يا قسمتي از اندام تناسلي قطع كند، نسبت به جنايت اول، ديه به مقدار 

 قطع  زائددار ارش مق بقيه ديه وگاه و نسبت به جنايت دوم، مساحت قطع شده از ختنه
  .شده از اندام تناسلي ثابت است

كردن اندام  سوم ديه كامل و فلج قطع اندام تناسلي فلج، موجب يك ـ 663ماده
  .ين ثلث ديه كامل ثابت استه كامل است لكن در قطع اندام عنسوم دي سالم موجب دو
خواه قسمت ،  قطع قسمتي از اندام فلج به نسبت تمام اندام تناسليـ تبصره

  .گاه باشد خواه غير آن ديه دارد ع ختنهمقطو

 زن، موجب نصف يک از دو طرف اندام تناسليبردن هر  ني قطع و از ب ـ664ماده
ن يدر ا. ه داردي از آن، به همان نسبت ديبردن بخش نيه کامل زن است و قطع و از بيد

رتقاء و ل يوب از قبيرباکره، خردسال و بزرگسال سالم و معيان باکره و غي ميحکم فرق
  .ستيقرناء ن

 قطع دو بيضه يكباره ديه كامل و قطع بيضه چپ، دو ثلث ديه و قطع  ـ665ماده
  .بيضه راست، ثلث ديه دارد

 فرقي در حكم مذكور بين جوان و پير و كودك و بزرگ و عنين و سالم و ـ تبصره
  .مانند آن نيست

 رفتن گر تورم مانع راهدهم ديه كامل است و ا كردن يك بيضه، دو  ديه ورم ـ666ماده
  .دهم ديه كامل است مفيد شود ديه آن هشت

ها يا اندام تناسلي مردانه خنثاي ملحق به مرد، موجب ديه   قطع بيضه ـ667ماده
ها يا اندام تناسلي مردانه خنثاي مشكل يا ملحق به زن، موجب  قطع بيضه. كامل است
  .ارش است
  .موجب ارش استبردن عانه مرد يا زن،   از بينـ 668ماده

  مبحث پانزدهم ـ دیه پستان
زن، موجب نصف ديه كامل زن   يك از دو پستان بردن هر  قطع و از بينـ 669ماده

رفتن  بردن مقداري از آن به همان نسبت موجب ديه است و اگر همراه با از بين و از بين
رود يا موجب تمام يا بخشي از پستان مقداري از پوست يا گوشت اطراف آن هم از بين ب

  .بر ديه پستان، ديه يا ارش جنايت مزبور نيز بايد پرداخت شود جنايت ديگري گردد، عالوه
 بردن قدرت توليد شير يا كردن شير پستان زن يا از بين  در قطعـ 670ماده

  .متعذركردن خروج شير از پستان و يا ايجاد هر نقص ديگري در آن، ارش ثابت است
   منافعهدی میفصل چهارم ـ قواعد عمو

در موارد .  ادله اثبات ديه منافع، همان ادله اثبات ديه اعضاء استـ 671ماده
عليه در زوال منفعت يا نقصان آن، چنانچه از طريق اختبار و   اختالف ميان مرتكب و مجني

آزمايش، اقرار، بينه، علم قاضي يا قول كارشناس مورد وثوق، زوال يا نقصان منفعت ثابت 
 مقرر ءتواند با قسامه به نحوي كه در ديه اعضا عليه مي   مجني، صورت تحقق لوثنشود در

اختالف شده   ديه را ثابت كند و چنانچه نسبت به بازگشت منفعت زايل يا ناقص،است
  .نيست و نيازي به قسامه شود ميعليه ثابت ٌ باشد ديه با يك سوگند مجني

 گشت منفعت زايل يا ناقص شده در مواردي كه نظر كارشناسي بازـ 672ماده
عليه قبل از مدت تعيين شده فوت كند ديه   ه مجنيـدت معيني باشد چنانچـدر م

  .شود ميثابت 
 سرايت كند و ، هرگاه جنايتي كه موجب زوال يكي از منافع شده استـ 673ماده

ابل تنها ديه نفس قو  كند ميعليه شود ديه منفعت در ديه نفس تداخل   سبب مرگ مجني
  .استمطالبه 

هرگاه در مهلتي كه به طريق معتبري براي بازگشت منفعت زايل يا  ـ 674ماده
ناقص شده، تعيين گرديده، عضوي كه منفعت، قائم به آن است از بين برود، به عنوان 

طور موقت از بين رفته است از حدقه بيرون بيايد، مرتكب،  مثال چشمي كه بينايي آن به
سبب  ل موقت آن منفعت است و چنانچه از بين رفتن آن عضو بهفقط ضامن ارش زوا

  .باشد جنايت شخص ديگر باشد مرتكب دوم، ضامن ديه كامل آن عضو مي
  فصل پنجم ـ دیه مقرر منافع

  مبحث اول ـ دیه عقل
كردن عقل موجب ديه كامل و ايجاد نقص در آن موجب ارش   زايلـ 675ماده

  . باشدخواه ترساندن و مانند آن و ضربه و جراحتخواه جنايت در اثر ايراد   است،
  .عليه دچار جنون ادواري شود ارش ثابت استٌ  در صورتي كه مجنيـ تبصره
 جنون  در زوال و نقصان حافظه و نيز اختالل رواني در صورتي که به حدـ 676ماده

  .نرسد ارش ثابت است
هرچند عمدي باشد شدن آن شود    جنايتي كه موجب زوال عقل يا كم ـ677ماده

  .شود حسب مورد، موجب ديه يا ارش است و مرتكب قصاص نمي
اي مانند شكستن سر يا صورت، عقل زايل شود يا   هرگاه در اثر صدمه ـ678ماده

  .اي دارد يك ديه يا ارش جداگانه نقصان يابد، هر
  هرگاه در اثر جنايتي عقل زايل گردد و پس از دريافت ديه كامل عقل ـ679ماده

  .شود برگردد، ديه مسترد و ارش پرداخت مي
 برود، چنانچه ء و به اغماودعليه بيهوش شٌ  هرگاه در اثر جنايتي مجنيـ 680ماده

شود و چنانچه به هوش آيد، نسبت به زماني  منتهي به فوت او گردد، ديه نفس ثابت مي
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وجود  يز بههاي ديگري ن شود و چنانچه عوارض و آسيب كه بيهوش بوده، ارش ثابت مي
  .د، ديه يا ارش عوارض مزبور نيز بايد پرداخت شوديآ

 و مانند آن است از جهت احکام يهوشيا بي که در اغماء يت بر کسي جنا ـ681ماده
  . شوديار محسوب ميت بر شخص هوشيه، جنايمربوط به قصاص و د

  مبحث دوم ـ دیه شنوایی
بردن شنوايي يك  ل و از بينبردن شنوايي هر دو گوش ديه كام  از بينـ 682ماده

  .گوش نصف ديه كامل دارد هرچند شنوايي دو گوش به يك اندازه نباشد
هاي او  بردن شنوايي گوش شنواي شخصي كه يكي از گوش  از بينـ 683ماده

  .شنود، موجب نصف ديه كامل است نمي
صورتي كه مقدار آن قابل تشخيص باشد به همان   كاهش شنوايي در ـ684ماده

  .ت ديه داردنسب
بردن گوش و يا هر جنايت ديگري شنوايي از   هرگاه با قطع يا از بينـ 685ماده

  .دارد ديه يا ارش جداگانه ،ها بين برود يا نقصان يابد هريك از جنايت
ايجاد شود    نقص دائمي، هرگاه در اثر جنايتي در مجراي شنواييـ 686ماده

صورتي كه نقص   و دراست، ديه شنوايي ثابت طور كامل مانع شنيدن گردد نحوي كه به به
  .شود موقتي باشد ارش تعيين مي

شدن  گفتن او فرا نرسيده است در اثر كر  هرگاه كودكي كه زمان سخنـ 687ماده
شدن  گفتن او فرا رسيده است در اثر كر نتواند سخن بگويد و يا كودكي كه تازه زمان سخن

بر ديه شنوايي، ديه يا ارش زوال يا  ان آورد، عالوه و بر زبدرينتواند كلمات ديگر را ياد گ
  .شود مينقص گفتار نيز، حسب مورد ثابت 

 هركدام  هرگاه در اثر جنايتي حس شنوايي و گويايي، هر دو از بين برود،ـ 688ماده
  .دارديك ديه كامل 

  مبحث سوم ـ دیه بینایی
بردن بينايي يك  ينبردن بينايي هر دو چشم ديه كامل و از ب از بين ـ 689ماده

  . چشم نصف ديه كامل دارد
 هرچند ميزان  هستندهايي كه بينايي دارند در حكم مذكور يكسان چشم ـ  تبصره

بودن با هم تفاوت  كوري و منحرف  يا از جهات ديگر مانند شبباشدبينايي آنها متفاوت 
  .داشته باشند
خيص باشد به همان صورتي كه مقدار آن قابل تش  در، كاهش بيناييـ 690ماده

  .نسبت ديه دارد و چنانچه قابل تشخيص نباشد، موجب ارش است
بردن بينايي چشم كسي كه فقط يك چشم بينا دارد و چشم   از بينـ 691ماده

جنايي از بين رفته باشد، موجب ديه  ديگرش نابيناي مادرزادي بوده و يا در اثر علل غير
 قصاص يا جنايتي كه استحقاق ديه آن را كامل است لكن اگر چشم ديگرش را در اثر

  .باشد مي ديه چشم بينا، نصف ديه كامل ،، از دست داده باشد استداشته
آوردن چشم از حدقه فقط يك ديه دارد و از  بردن يا بيرون  از بين ـ692ماده

رفتن بينايي، ديه ديگري ندارد لكن اگر در اثر صدمه ديگري مانند شكستن سر،  بين
  .ز از بين برود يا نقصان يابد، هركدام حسب مورد ديه يا ارش جداگانه داردبينايي ني

  مبحث چهارم ـ دیه بویایی
بردن قسمتي  بردن كامل بويايي، موجب ديه كامل است و از بين  از بين ـ693ماده

  .از آن، ارش دارد
 برود سوراخ بيني به طور كامل از بين  اگر در اثر جنايت، بويايي يكي از دوـ تبصره

  .نصف ديه كامل دارد
بردن بيني يا جنايت ديگري بويايي نيز از   هرگاه در اثر بريدن يا از بينـ 694ماده

  .دارد ديه يا ارش جداگانه ،بين برود يا نقصان يابد هر جنايت
  مبحث پنجم ـ دیه چشایی

  .بردن حس چشايي و نقصان آن، موجب ارش است  از بينـ 695ماده
 فقط ديه قطع زبان ،با قطع تمام زبان، حس چشايي از بين برود هرگاه ـ 696ماده

شود و اگر با قطع بخشي از زبان، چشايي از بين برود يا نقصان يابد،  پرداخت مي
كه چشايي از بين رفته مربوط به همان قسمت زبان باشد، هركدام از ارش  صورتي در

 مربوط گر چشايي از بين رفتهچشايي و ديه زبان كه بيشتر باشد، بايد پرداخت شود و ا
 همان قسمت از زبان نباشد، ارش چشايي و ديه زبان جداگانه بايد پرداخت شود مگر به

شود  اينكه از ديه كامل بيشتر باشد كه در اين صورت فقط به ميزان ديه كامل پرداخت مي

ارش آن جنايت  چشايي از بين برود يا نقصان پيدا كند، ديه يا ،و اگر با جنايت بر غير زبان
  .گردد بر ارش چشايي افزوده مي

  مبحث ششم ـ دیه صوت و گویایی
اي كه شخص نتواند صدايش را  گونه  بهلطور كام بردن صوت به  از بينـ 697ماده

  .آشكار كند، ديه كامل دارد گرچه بتواند با اخفات و آهسته صدايش را برساند
بدون قطع زبان، ديه كامل و از طور كامل و  بردن گويايي به  از بينـ 698ماده

  .دارد به همان نسبت ديه وف برخي از حريبردن قدرت ادا بين
گويد   و يا به كندي يا تندي سخن مياستشخصي كه داراي لكنت زبان  ـ تبصره

 هر يبردن ادا شود و ديه از بين تواند تلفظ كند، گويا محسوب مي يا برخي از حروف را نمي
مانند اينكه از . شود عليه تعيين مي  حروف زبان تكلم مجني تعداد توجه به باحرف 

  .ودوم ديه كامل است سي  يك حرف شخص فارسي زبان، يكيبردن قدرت ادا بين
 حروف گردد و يا ي جنايتي كه موجب پيدايش عيبي در گفتار يا اداـ 699ماده

  .عيب موجود در آن را تشديد كند، موجب ارش است
جاي حرف ديگر اداء نمايد،  عليه حرفي را به  باعث شود مجنيجنايتي كه ـ 700ماده

 اگر عرفاً عيب تلقي شود، ايدـتلفظ نم» ر«، حرف »ل«رف ـاي حـج  كه بهـد آنـمانن
  . ارش استموجب

 جنايتي كه موجب عيبي در صوت مانند كاهش طنين صدا، گرفتگي آن ـ 701ماده
  .كردن از طريق بيني شود، ارش دارد و يا صحبت
  .رفتن صوت بعضي از حروف، موجب ارش است  از بينـ 702ماده
بر زوال صوت، موجب زوال نطق نيز گردد،  صورتي كه جنايت، عالوه  درـ703ماده

  .شود ميدو ديه ثابت 
  مبحث هفتم ـ دیه سایر منافع

ه کامل دارد ي جنايتي که به طور دائم موجب سلس و ريزش ادرار گردد، دـ704ماده
  . ادرار گردد، موجب ارش استيردائميزش غي موجب ر کهيتيو جنا

  .جنايتي كه موجب عدم ضبط دائم مدفوع يا ادرار شود، ديه كامل داردـ 705ماده
بردن  بردن قدرت انزال يا توليدمثل مرد يا بارداري زن و يا از بين  از بينـ706ماده

  .لذت مقاربت زن يا مرد موجب ارش است
  .ل قدرت مقاربت، موجب ديه كامل استبردن كام از بينـ 707ماده
بردن يا نقص دائم يا موقت حواس يا منافع ديگر مانند المسه،   از بينـ708ماده

وجودآوردن امراضي مانند لرزش، تشنگي، گرسنگي، ترس و  خواب و عادت ماهانه و نيز به
   .غش، موجب ارش است

  فصل ششم ـ دیه جراحات
   :ترتيب ذيل است  آنها به جراحات سر و صورت و ديةـ709ماده

  صدم ديه كامل خراش پوست بدون آنكه خون جاري شود، يك: الف ـ حارصه
جراحتي كه اندكي وارد گوشت شود و همراه با جريان كم يا زياد خون : ب ـ داميه

  صدم ديه كامل باشد، دو
ق گوشت شود لكن به پوست نازك ي عميدگيجراحتي که موجب بر: پ ـ متالحمه

  صدم ديه كامل خوان نرسد، سهروي است
  صدم ديه كامل جراحتي كه به پوست نازك روي استخوان برسد، چهار: ت ـ سمحاق
جراحتي كه پوست نازك روي استخوان را كنار بزند و استخوان را : ث ـ موضحه

  صدم ديه كامل آشكار كند، پنج
د يلجنايتي كه موجب شكستگي استخوان شود گرچه جراحتي را تو: ج ـ هاشمه

  صدم ديه كامل نكند، ده
جا كردن استخوان ميسر نباشد،  جنايتي كه درمان آن جز با جابه: چ ـ منَقَّله

  صدم ديه كامل پانزده
  سوم ديه كامل جراحتي كه به كيسه مغز برسد، يك: ح ـ مأمومه
 بر ديه مأمومه،  ا جراحتي كه كيسه مغز را پاره كند، كه عالوهيصدمه : خ ـ دامغه

  .باشد شدن كيسه مغز نيز مي ارش پارهموجب 
 جراحات گوش، بيني، لب، زبان و داخل دهان، در غير مواردي كه براي ـ1تبصره

  .آن ديه معين شده است، در حكم جراحات سر و صورت است
 و طول و بودههاي مذكور، مقدار نفوذ جراحت   مالك ديه در جراحتـ2تبصره

  .عرض آن تأثيري در ميزان ديه ندارد
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صورتي كه داخل دهان را نمايان نسازد، موجب  جنايت بر گونه درـ 3بصرهت
پنجم  نحوي باشد كه داخل دهان را نمايان سازد، موجب يك بيستم ديه كامل و اگر به يك

، در يب فاحشي جراحت، اثر و عين مورد چنانچه پس از بهبوديدر ا. ديه كامل است
  .د پرداخت شوديز بايگر نيه ديدستم يک بي بماند، عالوه بر آن، يصورت باق

 بگذارد، ي از خود بر جايام، اثريت موضحه صورت بعد از التي هرگاه جناـ4تبصره
ت در حد موضحه يز ثابت است و هرگاه جنايه کامل نيک هشتادم ديه موضحه، يعالوه بر د

 کامل هيک صدم ديت، يه جناي بماند، عالوه بر دي از آن باقيام اثرينبوده و بعد از الت
ه يه آن هشت صدم ديجاد کند دي در صورت ايت، شکافيز ثابت است و چنانچه جناين

  .کامل است
 )٧٠٩(ماده )ث( تا )الف( يهاهاي مذكور در بند هرگاه يكي از جراحت ـ710ماده

صورتي كه آن عضو داراي ديه معين باشد،  در غير سر و صورت واقع شود، درن قانون يا
شود و اگر آن عضو داراي ديه   فوق از ديه آن عضو تعيين ميهاي ديه به حساب نسبت

   .معين نباشد، ارش ثابت است
  .جراحات وارده به گردن، در حكم جراحات بدن استـ 1تبصره
ن قانون با يك يا) ٧٠٩(مادههاي مذكور در  هرگاه هريك از جراحتـ 2تبصره

شود و  حت محسوب ميوجود آمده باشد كه از حيث عمق متعدد باشد يك جرا ضربه به
ديه جراحت بيشتر را دارد لكن اگر با چند ضربه ايجاد شود مانند اينكه با يك ضربه 
حارصه ايجاد شود و با ضربه ديگر آن جراحت به موضحه مبدل شود براي هر جراحت، 

  .ديه مستقل ثابت است، خواه مرتكب هر دو جنايت يك نفر خواه دو نفر باشد
ي است كه با واردكردن هر نوع وسيله و از هر جهت ائفه جراحتـجـ 711ماده

سوم ديه  شود و موجب يك  درون بدن انسان اعم از شكم، سينه، پشت و پهلو ايجاد ميبه
طرف وارد و از طرف ديگر خارج گردد، دو  صورتي كه وسيله مزبور از يك در. كامل است

   .شود جراحت جائفه محسوب مي
 ،ضاء دروني بدن آسيب برسد و يا از بين برودهرگاه در جائفه به اع ـ تبصره

  .شود بر ديه جائفه، ديه يا ارش آن نيز محاسبه مي عالوه
بر ايجاد جراحت موضحه يا هاشمه   هرگاه نيزه يا گلوله و مانند آن عالوهـ712ماده

 بر  به داخل بدن مانند حلق و گلو يا سينه فرو رود، دو جراحت محسوب و عالوهمنَقَّلهو يا 
  .شود ، ديه جراحت جائفه نيز ثابت ميمنَقَّلهديه موضحه يا هاشمه و 

اي مانند نيزه يا گلوله در دست  نافذه جراحتي است كه با فرورفتن وسيله  ـ713ماده
   .شود دهم ديه كامل است و در زن ارش ثابت مي شود ديه آن در مرد يك يا پا ايجاد مي
ي است كه ديه آن عضو بيشتر از ي به اعضانسبت ماده حكم مذكور در اين ـ1تبصره

دهم ديه كامل باشد،  دهم ديه كامل باشد، در عضوي كه ديه آن مساوي يا كمتر از يك يك
  .ارش ثابت است مانند اينكه گلوله در بند انگشت فرو رود

وجود آورده است از طرف ديگر خارج  هرگاه شيئي كه جراحت نافذه را به ـ2تبصره
  .شود  نافذه محسوب ميگردد، دو جراحت

  :شرح ذيل است شود، به  ديه صدماتي كه موجب تغيير رنگ پوست ميـ714ماده
شدن  هزارم و سرخ هزارم، كبودشدن آن، سه شدن پوست صورت، شش الف ـ سياه

  كامل ونيم هزارم ديه آن، يك
  )الف( ب ـ تغيير رنگ پوست ساير اعضا، حسب مورد نصف مقادير مذكور در بند

در حكم مذكور فرقي بين اينكه عضو داراي ديه مقدر باشد يا نباشد،  ـ1تبصره
همچنين فرقي بين تغيير رنگ تمام يا قسمتي از عضو و نيز بقاء يا زوال اثر . نيست

  .باشد آن نمي
   .در تغيير رنگ پوست سر، ارش ثابت است ـ2تبصره
رد و چنانچه صورت گردد، ارش دايا  اي كه موجب تورم بدن، سر صدمه ـ715ماده

يير رنگ ـ تغ پوست نيز گردد، حسب مورد ديه و ارشبر تورم موجب تغيير رنگ  عالوه
  .شود  آن افزوده ميبه

  دیه جنینـ فصل هفتم 
  :استترتيب ذيل  سقط جنين به ديه ـ716ماده
  صدم ديه كامل اي كه در رحم مستقر شده است، دو ـ نطفهالف 
  صدم ديه كامل آيد، چهار ون بسته در ميصورت خ ـ علقه كه در آن جنين بهب 
  صدم ديه كامل آيد، شش صورت توده گوشتي در مي ـ مضغه كه در آن جنين بهپ 

صورت استخوان درآمده لكن هنوز گوشت روييده  ـ عظام كه در آن جنين بهت 
  صدم ديه كامل نشده است، هشت

آن دميده نشده بندي آن تمام شده ولي روح در  ـ جنيني كه گوشت و استخوانث 
  دهم ديه كامل  يكاست

ـ ديه جنيني كه روح در آن دميده شده است اگر پسر باشد، ديه كامل و اگر ج 
  چهارم ديه كامل دختر باشد نصف آن و اگر مشتبه باشد، سه

بر ديه يا ارش   بر مادر، جنين از بين برود، عالوههرگاه در اثر جنايت واردـ 717ماده
   .شود كه باشد پرداخت مياز رشد اي  ر هر مرحلهده جنين نيز ، دي بر مادرجنايت

عمد يا  اي كه باشد، به عمد، شبه هرگاه زني جنين خود را، در هر مرحلهـ 718ماده
  .شود خطاء از بين ببرد، ديه جنين، حسب مورد توسط مرتكب يا عاقله او پرداخت مي

 دارد به منظور حفظ  آن براي مادر خطر جانييهرگاه جنيني كه بقاـ  تبصره
  .شود نمينفس مادر سقط شود، ديه ثابت 

ك از آنها، ديه ـي م باشند سقط هرـدر يك رحنين ـ چند جرگاهـهـ 719ماده
  . داردجداگانه

بندي  اي كه استخوان ديه اعضاء و ديگر صدمات وارد بر جنين در مرحله ـ720ماده
ين در اين ـديه جنبت ـده نشده است به نسـده ولي روح در آن دميـآن كامل ش
ين، ديه ـب جنسيت جنـشدن روح، حس دهـردد و بعد از دميـگ به ميسمرحله محا

نين از بين برود، فقط ديه جنين ـر همان جنايت جـود و چنانچه بر اثـش محاسبه مي
  .شود پرداخت مي
 هرگاه در اثر جنايت و يا صدمه، چيزي از زن سقط شود كه به تشخيص ـ721ماده

بودن آن ثابت نگردد، ديه و ارش ندارد لكن اگر در اثر   منشأ انسان،رد وثوقكارشناس مو
  .شود ، حسب مورد ديه يا ارش تعيين ميگردداي بر مادر وارد  آن، صدمه

  دیه جنایت بر میت ـ فصل هشتم 
 مانند. دهم ديه كامل انسان زنده است نايت بر ميت، يكـديه ج ـ722ماده

بيستم ديه و   يك،دهم ديه و جداكردن يك دست يك  كهجداكردن سر از بدن ميت
ديه جراحات وارده . داردصدم ديه كامل   يك،دهم ديه و يك انگشت  يك،هر دو دست

   .شود  سروصورت و ساير اعضاء و جوارح ميت به همين نسبت محاسبه ميبه
رسد بلكه متعلق به خود ميت است كه  ديه جنايت بر ميت به ارث نمي ـ تبصره

گردد و  رت مديون بودن وي و عدم كفايت تركه، صرف پرداخت بدهي او ميصو در
   .شود  اين صورت براي او در امور خير صرف ميدرغير

دهم ارش   ديه مقدر نداشته باشد، يك، بر ميته هرگاه آسيب واردـ723ماده
  .گردد چنين جنايتي نسبت به انسان زنده محاسبه و پرداخت مي

صورتي كه با وصيت او باشد،  ت براي پيوند به ديگري درقطع اعضاء ميـ 724ماده
  .ديه ندارد
 است مگر اينكه مرتكب نتواند فوراً آن را  ديه جنايت بر ميت حالّـ725ماده

  .شود اين صورت به او مهلت مناسب داده مي پرداخت كند كه در
ي توسط خود مرتكب ي ديه جنايت بر ميت خواه عمدي باشد يا خطاـ726ماده

  .شود مياخت پرد
طور عمدي، جنايتي بر ميت وارد سازد يا وي را هتك  هرگاه شخصي بهـ 727ماده

يك تا هفتاد و چهارضربه شالق  و  ارش جنايت، به سي بر پرداخت ديه يا  نمايد، عالوه
  .شود م ميمحكو شش تعزيري درجه
كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون از جمله قانون مجازات اسالمي  ـ728ماده

ب پنجم قانون كتا) ٧٢٨(تا ) ٧٢٦(و مواد ) ٦٢٩(تا ) ٦٢٥(، مواد ٨/٥/١٣٧٠مصوب 
، قانون اقدامات ٢/٣/١٣٧٥مصوب » هاي بازدارنده تعزيرات و مجازات«مجازات سالمي 
هاي مؤثر در قوانين جزائي مصوب  ميت و قانون تعريف محكو١٢/٢/١٣٣٩تأميني مصوب 

  .گردد  و اصالحات و الحاقات بعدي آنها نسخ مي٢٦/٧/١٣٦٦
 صديکهزار و سيماه  بهشتيدر جلسه مورخ اول ارد ماده ٧٢٨قانون فوق مشتمل بر 

 طبق اصل هشتاد و پنجم ي اسالمي مجلس شوراي و حقوقييون قضايسيو نود و دو کم
 آن به مدت  يشي آزمايد و پس از موافقت مجلس با اجرايب گردي تصويقانون اساس) ٨٥(

  .دي نگهبان رسيد شورايي به تأ١١/٢/١٣٩٢خ يپنج سال، در تار
  يجانيرئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الر
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  ٢٥/٢/١٣٩٢                                                                       ١٠٧٣٢/١٠٩رهشما
  نژاد جناب آقاي دكتر محمود احمدي

  رياست محترم جمهوري اسالمي ايران
 در اجراي اصل يكصد و ١٤/٤/١٣٩١ مورخ ٧٠٢٣٢/٤٨١٢٤عطف به نامه شماره 

معاهده استرداد مجرمين اسي جمهوري اسالمي ايران قانون قانون اس) ١٢٣( و سوم  بيست
كه با عنوان اليحه به مجلس شوراي  بين جمهوري اسالمي ايران و جمهوري قزاقستان

 مجلس با اصالحاتي ٢٨/١/١٣٩٢اسالمي تقديم و در جلسه علنـي روز چهارشنبه مورخ 
) ٩٤(ول نود و چهارمهاي مقرر، موضوع اص به تصويب رسيده است به لحاظ انقضاي مهلت

قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و عدم وصول پاسخ شوراي ) ٩٥(و نود و پنجم 
  .گردد محترم نگهبان، به پيوست ابالغ مي

  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني
  

  ٤/٣/١٣٩٢                                                                                ٤٦٥٦٣رهشما
  وزارت دادگستري

» قانون معاهده استرداد مجرمين بين جمهوري اسالمي ايران و جمهوري قزاقستان«
كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و هشتم فروردين ماه يكهزار و سيصد 

جلس شوراي اسالمي تصويب و بدون ارائه نظر از سوي شوراي نگهبان ـو نود و دو م
 ١٠٧٣٢/١٠٩قانون اساسي، طي نامه شماره ) ٩٥(و ) ٩٤(در اصول در مهلت مقرر 

  مجلس شوراي اسالمي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجرا٢٥/٢/١٣٩٢مـورخ 
  .گردد ابالغ مي

  نژاد رئيس جمهور ـ محمود احمدي
  

  معاهده استرداد مجرمین بین جمهوري اسالمی ایران  قانون
 و جمهوري قزاقستان

موافقتنامه استرداد مجرمين بين جمهوري اسالمي ايران و جمهوري   ـماده واحده
  .شود قزاقستان به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي

قانون اساسي جمهوري اسالمي ) ١٣٩( رعايت اصل يكصد و سي و نهم  ـتبصره
اساسي در اجراي قانون ) ٧٧(اين معاهده و اصل هفتاد و هفتم ) ١٩(ايران در اجراي ماده 

  .الزامي است) ٢٠(ماده 
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  

  بین جمهوري اسالمی ایران و جمهوري قزاقستان معاهده استرداد مجرمین
  

 »طرفهاي متعاهد«جمهوري اسالمي ايران و جمهوري قزاقستان كه از اين پس 
ر مقابله با جرائم و هاي مؤثر د شوند با تمايل به تأمين هر چه بيشتر همكاري ناميده مي

  :تنظيم روابط بين دو كشور در زمينه استرداد مجرمين، در موارد زير به توافق رسيدند
   تعهد استردادـ1ماده

هر كدام از طرفهاي متعاهد موظف است مطابق مقررات اين معاهده شخصي را كه 
ئم قابل استرداد منظور انجام تحقيقات كيفري يا اجراي حكم محكوميت به لحاظ ارتكاب جرا به

شونده  كننده تحت پيگرد قرار دارد و در قلمرو طرف درخواست در قلمرو طرف درخواست
  .حضور دارد را به طرف متعاهد ديگر مسترد نمايد

   جرائم قابل استردادـ2ماده
موجب قوانين ملي   از نظر اين معاهده، جرائم قابل استرداد جرائمي هستند كه به ـ١

گام درخواست استرداد مستوجب مجازات بوده و براي ارتكاب آن طرفهاي متعاهد هن
تري  سال يا مجازات سنگين مدت حداقل يك هايي همچون سلب آزادي به جرائم مجازات

  .بيني شده باشد پيش
 چنانچه درخواست استرداد مربوط به شخصي باشد كه توسط دادگاه طرف ـ٢

ه سلب آزادي محكوم شده است، استرداد درخواست به لحاظ ارتكاب جرائم قابل استرداد ب
تنها در صورتي ممكن است كه مجازات قابل اجراء كمتر از شش ماه حبس يا مجازات 

  .تري نباشد سنگين
گيري، چنانچه عمل ارتكابي مطابق قوانين هر دو   از نظر اين ماده در زمان تصميمـ٣

  .طرف متعاهد جرم باشد
اهد اين اعمال و جرائم را در يك طبقه قرار دهند  اينكه آيا قوانين طرفهاي متع ـالف

  .برند يا خير، اهميتي ندارد كار مي يا جرم ارتكابي را با اصطالح يكسان به

 شود نظر گرفته مي صورت كلي در شده به عمال شخصي كه استرداد وي درخواست ا ـب
  .اساس قوانين طرفهاي متعاهد مهم نيست  و متفاوت بودن اجزاي جرم بر

كه استرداد به خاطر ارتكاب جرائم مرتبط با حقوق گمركي، قوانين   در صورتيـ٤
 دليل اينكه در قوانين طرف متعاهد  د، بهـقررات ارزي باشـمالياتي يا در مورد م

كننده وجود  شونده قاعده مالياتي يا گمركي مشابهي با قوانين طرف درخواست درخواست
  .ورزيدتوان از استرداد امتناع  ندارد، نمي

ورت ـده صـكنن واستـعاهد درخـرف متـمرو طـارج از قلـرم در خـ اگر جـ ٥
ازاتي را براي ـشونده، مج تاهد درخواسـن طرف متعـكه قواني در صورتيپذيرفته باشد 

بيني   در خارج از قلمرو آن كشور انجام شده درهمان وضعيت پيشانجام جرمي كه
شونده مقررات  ن طرف درخواستكه قواني در صورتي. كرده باشد انجام خواهد شد

تواند استرداد را  شونده مي بيني نكرده باشد، طرف متعاهد درخواست الذكر را پيش فوق
  .انجام دهد

اساس   اگر درخواست استرداد مربوط به چندين جرم باشد كه هر كدام از آنها برـ ٦
مندرج در بندهاي طرف متعاهد قابل مجازات باشند ولي تعدادي از آنها شرايط   قوانين دو

  .اين ماده را نداشته باشند، استرداد امكانپذير خواهد بود) ٢(و ) ١(
   امتناع از استردادـ3ماده

  :براساس اين معاهده، استرداد در موارد زير انجام نخواهد شد
دليل  شونده به كه شخص مورد نظر در قلمرو  طرف متعاهد درخواست  در صورتيـ١

  .واست استرداد شده است، متهم، محكوم يا تبرئه شده باشدجرمي كه به خاطر آن درخ
شونده اگر همان جرم در  كه مطابق قوانين طرف متعاهد درخواست  در صورتيـ٢

لحاظ مرور زمان  شونده ارتكاب شده بود، پيگرد جزائي به قلمرو طرف متعاهد درخواست
  . امكانپذير نبود

كننده  س قوانين طرف متعاهد درخواستمقررات يا شرايط مربوط به مرور زمان براسا
 كننده صورت طرف متعاهد درخواست شونده قرار بگيرد و در اين بايد مورد توجه طرف درخواست

  .صورت مكتوب قوانين مربوط به مرور زمان خود را ارائه خواهد نمود به
 ده است تبعه طرف متعاهدترداد وي درخواست شـه شخصي كه اسـ چنانچـ٣

  .  باشدشونده درخواست
 علت ارتكاب آن درخواست استرداد شده است،  كه جرمي كه به  در صورتيـ٤

دليل ارتكاب تمام يا قسمتي از جرم در  شونده به براساس قوانين طرف متعاهد درخواست
  . قلمرو آن مورد تعقيب قرار گرفته باشد

ت شونده با توجه به شد كه در موارد خاص، طرف متعاهد درخواست  در صورتيـ ٥
كننده، با در نظر گرفتن وضعيت شخصي فرد  جرم و منافع طرف متعاهد درخواست

  . نظر، استرداد وي را با اصول انساني مغاير بداندمورد
شده است جرم  كه جرمي كه به خاطر ارتكاب آن استرداد درخواست  در صورتيـ ٦

  .نظامي به حساب بيايد، اما طبق قوانين كيفري عادي، جرم محسوب نشود
شونده داليلي موثق داشته باشد كه  كه طرف متعاهد درخواست  در صورتيـ٧

علت نژاد، دين،  منظور از درخواست استرداد، تعقيب يا مجازات شخص مورد نظر به
هاي سياسي وي بوده يا شخص ممكن است به هر يك از اين داليل  جنسيت، يا انگيزه

  . محكوم شود
ده تشخيص دهد كه استرداد به حاكميت، شون  چنانچه طرف متعاهد درخواستـ ٨

زند يا مغاير قانون اساسي آن است،  آن لطمه ميامنيت ملي، نظم عمومي يا اخالق حسنه 
  .درخواست استرداد را با ذكر دليل رد خواهد نمود

   مجازات اعدامـ4ماده
كننده، شخصي كه استرداد وي  اگر به موجب قوانين ملي طرف متعاهد درخواست

شده به دليل ارتكاب جرمي كه استرداد به خاطر آن درخواست شده احتمال  تدرخواس
 شونده محكوم شدن وي به اعدام وجود داشته باشد، اما قوانين ملي طرف متعاهد درخواست

كننده نيز  براي همان جرم حكم اعدام در نظر نگرفته باشد و اگر طرف متعاهد درخواست
شونده مبني بر به اجراء درنيامدن حكم  رخواستتضمين قانع كننده به طرف متعاهد د

تواند از استرداد  شونده مي اعدام نسبت به شخص مورد استرداد را ندهد، طرف درخواست
  .امتناع ورزد
   تعقیب کیفري در صورت امتناع از استردادـ 5ماده

اگر تنها به استناد تابعيت شخص مورد نظر از استرداد امتناع گردد، طرف متعاهد 
كننده، شخص را تحت تعقيب  شونده بنابه درخواست طرف متعاهد درخواست خواستدر

تواند از طرف متعاهد  شونده مي براي اين منظور طرف متعاهد درخواست. قرار خواهد داد
  . كننده ارسال اسناد مربوط را درخواست نمايد درخواست
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   تعویق استرداد و استرداد موقتـ 6ماده
ست استرداد وي شده است، در قلمرو طرف متعاهد  اگر شخصي كه درخواـ١

 شونده با مسؤوليت كيفري مواجه شده باشد يا در حال گذراندن دوران محكوميت درخواست
تواند تا پايان تعقيب، گذراندن دوران  به دليل جرم ديگري باشد، در آن صورت استرداد مي

ورت مراتب بايد به اطالع طرف ص مجازات يا رهايي او از مجازات به تعويق بيفتد، در اين
  .كننده برسد متعاهد درخواست

ترداد منجر به انقضاي مهلت تعقيب گردد يا مانع ـه تعويق در اسـك  در صورتيـ٢
تواند  شونده مي دي در برابر تحقيقات مربوط به جرم باشد، طرف متعاهد درخواستـج
 خود، شخصي را كه استردادكننده و براساس قوانين  عاهد درخواستدرخواست طرف مت  به بنا

  .طور موقتي مسترد نمايد وي درخواست شده، به
ها   رسيدگيطور موقتي مسترد شده است بايد بالفاصله پس از اتمام  شخصي كه بهـ٣

بر اساس پرونده كيفري يا پايان يافتن مهلت توافق شده براي استرداد موقت، به طرف 
  .شونده بازگردانده شود متعاهد درخواست

به درخواست، مهلت استرداد موقت را   تواند بنا شونده مي ف متعاهد درخواستطر
  . تمديد نمايد، مشروط بر اينكه براي اين تمديد داليل منطقي وجود داشته باشد

   تشریفات استرداد و اسناد الزمـ7ماده
هاي مركزي آنها صورت   ارتباط بين طرفها در مورد استرداد از طريق نهادـ١
قضائيه براي  قوه: اين ماده عبارتند از) ١(نهادهاي مركزي مندرج در بند. فت گرخواهد

  جمهوري اسالمي ايران و دادستاني كل براي جمهوري قزاقستان 
هاي مركزي، طرفهاي متعاهد بالفاصله مراتب را از  هاي نهاد صورت تغيير در عنوان در

 اين معاهده، نهادهاي مركزي از نظر. طريق مجاري ديپلماتيك به هم اطالع خواهند داد
  .توانند مستقيماً يا از طريق مجاري ديپلماتيك ارتباط برقرار نمايند طرفها مي
  :  درخواست استرداد بايد شامل اطالعات زير باشدـ٢

  شخص مورد درخواستدر صورت امكان، تابعيت و مكان  شخص و  اطالعات معرفـ الف
   شرح وقايع پروندهـ ب
گردد  و مجازات   براساس آن، عمل انجام شده جرم محسوب مي متن قانوني كهـ پ

  .است ارتكاب جرم را تعيين نموده 
   متن قانوني مربوط به محدوديت مهلت تعقيب يا اجراي مجازات ارتكاب جرمـ ت
صالح   ذيهاي احكام جلب و بازداشت صادره از جانب قاضي يا ساير مراجع  نسخهـ ث

  كننده طرف متعاهد درخواست
اطالعات مبني بر اينكه شخص مورد درخواست شخصي است كه حكم جلب يا  ـ ج

  .بازداشت مربوط به او است
دهنده ارتكاب   حقايق اثبات كننده وجود علل متشكله جرم و مداركي كه نشانـ چ

  .جرم از سوي شخصي است كه استرداد وي درخواست شده است
م باشد، درخواست بايد صورتي كه درخواست استرداد مربوط به يك محكو  درـ٣

  :شامل موارد زير باشد
  كننده اي از حكم صادره توسط دادگاه طرف متعاهد درخواست  نسخهـ الف
 اطالعات مبني بر اينكه شخص مورد درخواست همان شخصي است كه محكوم ـ ب

  .است شناخته شده 
   سند الزم االجراء بودن مجازاتـ پ
 اسناد را طبق مفاد اين معاهده تأييد و كننده بايد كليه  طرف متعاهد درخواستـ٤

  .شونده يا به زبان انگليسي ترجمه نمايد ارائه و از جمله به زبان طرف متعاهد درخواست
گردد كه از جانب قاضي   از نظر اين معاهده، سند زماني تأييد شده محسوب ميـ ٥

د شده باشد و كننده امضاء يا تأيي يا مأمور صالح ديگري از سوي طرف متعاهد درخواست
  . كننده مهر شده باشد رسماً از سوي مرجع مركزي طرف متعاهد درخواست

   اطالعات تکمیلیـ 8ماده
شده  شونده تشخيص دهد كه اطالعات ارائه كه طرف متعاهد درخواست  در صورتيـ١

 مدت تواند طي باشد، مي در درخواست استرداد بر اساس اين معاهده براي استرداد كافي نمي
  .صي درخواست اطالعات اضافي بنمايدمشخ

 اطالعات شده در بازداشت باشد و  در صورتي كه شخصي كه استرداد او درخواستـ٢
تكميلي ارائه شده بر مبناي اين معاهده كافي نباشد يا در مهلت توافق شده اين اطالعات 

  .توان آزاد نمود دريافت نگردد، شخص بازداشت شده را مي
 كننده سال درخواست استرداد جديد از سوي طرف متعاهد درخواستاين امر مانع از ار

  .نخواهد بود

اين ماده آزاد شده باشد، طرف متعاهد ) ٢(كه شخصي بر اساس بند  در صورتيـ٣
  .موقع آگاه سازد كننده را در اين خصوص به شونده بايد طرف متعاهد درخواست درخواست
   بازداشت براي استردادـ9ماده

توانند درخواست بازداشت براي استرداد   اضطراري، طرفهاي متعاهد مي  در موارد
درخواست بازداشت . شخص مورد درخواست را تا زمان ارائه درخواست استرداد بنمايند

تواند از طريق مجاري ديپلماتيك يا مستقيماً توسط نهادهاي مركزي  براي استرداد مي
  .اين معاهده صورت گيرد) ٧(مندرج در ماده

  :  درخواست بازداشت براي استرداد بايد كتبي بوده و شامل موارد زير باشدـ٢
  اطالعات مربوط به هويت و مشخصات شخص مورد درخواست، از جمله اطالعاتـ الف

  درباره تابعيت او
  .  مكان شخص مورد درخواست چنانچه معلوم باشدـ ب
   توضيح اجمالي از پرونده، محل و زمان ارتكاب جرمـ پ
  .گردد اساس آن عمل انجام شده جرم محسوب مي  قانوني كه بر متنـ ت
  االجراء بودن حكم دادگاه؛ و  تأييد وجود حكم جلب يا بازداشت يا الزمـ ث
  . ارائه تأييديه مبني بر اينكه درخواست استرداد ارائه خواهد شدـ ج
شونده پس از دريافت چنين درخواستي بايد اقدامات   طرف متعاهد درخواستـ٣

 كننده  مورد درخواست انجام دهد و بالفاصله طرف درخواست شخصمنظور بازداشت زم را بهال
  .را از نتيجه امر مطلع سازد

كننده نتواند اسناد مربوط مندرج در  كه طرف متعاهد درخواست  در صورتيـ٤
روز از تاريخ بازداشت ارائه نمايد، شخص مزبور را  اين معاهده را طي مدت سي) ٧(ماده
توان آزاد نمود، مشروط بر اينكه چنانچه چنين درخواستي متعاقباً دريافت گردد، اين  مي

  .آزادي مانع بررسي درخواست استرداد شخص مورد درخواست نگردد
   تسهیل استردادـ10ماده

كه شخص مورد درخواست، موافقت خود را با استرداد به دادگاه يا ساير   در صورتي
 شونده شونده اعالم نمايد، طرف متعاهد درخواست  درخواستصالح طرف متعاهد مراجع ذي

  .نمايد بر اساس قوانين خود اتخاذ ميكليه تدابير الزم را به منظور تسريع سير مراحل استرداد 
   استرداد مجدد ـ11ماده

دليل آن  اگر شخص مسترد شده قبل از آزادي نهائي از مسؤوليت جرمي كه به
توان بر اساس  كننده باز گردد، او را مي تعاهد درخواستمسترد شده به قلمرو طرف م

 صورت تسليم اسنادي در اين. كننده مجدداً مسترد نمود درخواست طرف متعاهد درخواست
  .باشد اين معاهده ذكر شده است مورد نياز نمي) ٧(كه در ماده
  هاي همزمان  درخواستـ12ماده

ز سوي دو يا چند دولت،  در صورت دريافت درخواست استرداد يك شخص اـ١
يك از دولتها شخص را مسترد  شونده بايد معين كند كه به كدام طرف متعاهد درخواست

  .كننده برساند خواهد نمود و بايد تصميم خود را به اطالع آن دولت و طرف متعاهد درخواست
 شونده  براي تعيين دولتي كه شخص بايد به آن مسترد شود، طرف متعاهد درخواستـ٢

   :مه عوامل از جمله موارد زير را در نظر خواهد گرفت، ولي محدود به اين موارد نخواهد بوده
   تابعيت و محل زندگي شخص مورد درخواستـ الف
  .عمل آمده باشد المللي به ها مطابق يك معاهده بين  اگر درخواستـ ب
   زمان و مكان ارتكاب جرمـ پ
  كننده  منافع دولتهاي درخواستـ ت
  ئم ارتكاب يافته شدت جراـ ث
  ديده  تابعيت زيانـ ج
  كننده  امكان استرداد آتي بين دولتهاي درخواستـ چ
  ها  تاريخ ارائه درخواستـ ح

   انتقال شخصـ13ماده
محض آنكه در مورد درخواست  شونده موظف است به  طرف متعاهد درخواستـ١

طرف متعاهد . ايدكننده اعالم نم را به طرف متعاهد درخواست استرداد تصميم گرفت، آن
  . كننده بايد از داليل عدم پذيرش كلي يا جزئي درخواست استرداد مطلع گردد درخواست
شونده بايد شخص مورد درخواست را به مراجع صالح   طرف متعاهد درخواستـ٢

كه  شونده به صورتي كننده در قلمرو طرف متعاهد درخواست طرف متعاهد درخواست
  . اهد باشد، تحويل دهد پذيرش هر دو طرف متعمورد

كننده بايد شخص مورد نظر را از قلمرو طرف متعاهد   طرف متعاهد درخواستـ٣
شود،  شونده معين مي زماني كه از سوي طرف متعاهد درخواست شونده در مدت درخواست
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شونده  خارج سازد و اگر آن شخص در مدت معين خارج نشود، طرف متعاهد درخواست
  . تواند از استرداد به دليل اين جرم خودداري نمايد  نموده و ميتواند وي را آزاد مي

كننده نتواند  كه شرايط استثنائي سبب شود طرف متعاهد درخواست  در صورتيـ٤
 حالت در اين. شخص مورد نظر را منتقل نمايد، طرف متعاهد ديگر بايد از موضوع مطلع گردد

رف متعاهد بايد در مورد تاريخ جديد دو ط. اين ماده رعايت نخواهد شد) ٣(شرايط بند
  . انتقال بر اساس اين ماده توافق نمايند

   انتقال اموالـ14ماده
شونده و   در صورت انجام درخواست استرداد طبق قوانين طرف متعاهد درخواستـ١

با در نظر گرفتن حقوق اشخاص ثالث، تمامي اموال يافت شده در قلمرو طرف متعاهد 
 تواند  از سوي آن شخص در نتيجه ارتكاب جرم كسب شده است يا ميشونده كه درخواست

كننده انتقال  عنوان ادله مطالبه شود، بايد بنا به درخواست به طرف متعاهد درخواست به
  . داده شود
كننده منتقل شود،   اموال مذكور بايد بنا به درخواست طرف متعاهد درخواستـ٢

  . ا فرار شخص مورد درخواست مقدور نگرددحتي اگر استرداد به علت مرگ، اخفا ي
اين ماده براي تحقيق پرونده كيفري ضروري باشد، ) ١( اگر اموال مذكور در بندـ٣

طور موقت تا پايان مراحل پرونده كيفري، انتقال آنها را  تواند به شونده مي طرف درخواست
  . به تأخير اندازد

قوق اشخاص ثالث اقتضاء نمايد، شونده يا ح  اگر قوانين طرف متعاهد درخواستـ٤
موجب درخواست، به طرف متعاهد  صورت رايگان و به تمامي اموال منتقل شده بايد به

  .شونده مسترد گردد درخواست
   قاعده اختصاصی بودنـ15ماده

 كننده شود نبايد از سوي طرف درخواست  شخصي كه طبق اين معاهده مسترد ميـ١
  :عقيب يا مجازات شودجز براي موارد زير بازداشت، ت

 جرمي كه براساس آن استرداد شخص صورت گرفته است يا جرمي كه داراي ـ الف
  .عنوان ديگري بر اساس همان واقعياتي است كه استرداد بر مبناي آن صورت گرفته است

   جرمي كه بعد از استرداد شخص ارتكاب يافته است؛ يا ـ ب
ازداشت، تعقيب يا مجازات شخص شونده با ب  جرمي كه طرف متعاهد درخواستـ پ

  . نمايد استرداد شده موافقت مي
  : اين ماده) ١(منظور انجام بند   بهـ٢

) ٧(تواند ارائه مدارك و اسنادي كه در ماده شونده مي  طرف متعاهد درخواستـ الف
  . اين معاهده آمده است را درخواست نمايد

شونده در صورت لزوم  ت در راستاي اهداف اين معاهده، طرف متعاهد درخواسـ ب
  . اين معاهده درخواست نمايد) ٧(تواند ارائه داليل را به نحو مقرر در ماده  مي

 تأييديه قانوني ارتكاب جرم توسط شخص مسترد شده بايد به طرف متعاهد ـ پ
  . شونده ارائه شود درخواست

كننده ظرف  تواند از سوي طرف متعاهد درخواست  شخص مسترد گرديده ميـ ت
شونده درخواست را بررسي نمايد،  ت معقول تا هنگامي كه طرف متعاهد درخواستمد

  .بازداشت شود
دليل ارتكاب جرم قبل از  توان به شده طبق اين معاهده را نمي  شخص مستردـ٣

  شونده استرداد، به دولت ثالثي مسترد نمود، مگر با رضايت طرف متعاهد درخواست
براي بازداشت، متهم يا محكوم نمودن شخص اين ماده ) ٢(و ) ١(هاي   بندـ٤
  : كه شده يا استرداد وي به دولت ثالث مانعي ايجاد نخواهد كرد، در صورتي مسترد

كننده را بعد از استرداد ترك نمايد و   شخص قلمرو طرف متعاهد درخواستـ الف
  آنجا باز گردد؛ يا داوطلبانه به

پنج روز از   و  ر مدت چهلكننده را د  شخص قلمرو طرف متعاهد درخواستـ ب
  . روزي كه فرصت داشته است، ترك ننمايد

   آگاهی از نتایجـ16ماده
شونده را از  كننده بايستي به موقع طرف متعاهد درخواست طرف متعاهد درخواست

شده يا انتقال شخص به دولت  نتايج تحقيق پرونده جزائي يا اجراي مجازات شخص مسترد
  .ثالث مطلع نمايد

   عبورـ17ماده
 شده به يكي از طرفهايدهد، انتقال شخص مسترد  اجازه مي در چهارچوبي كه قانونـ١

وسيله دولت ثالث از طريق قلمرو طرف متعاهد ديگر  بايد با درخواست كتبي  متعاهد به
وسيله نهادهاي مركزي طرفهاي  ارائه شده از طريق مجاري ديپلماتيك يا مستقيماً به

درخواست بايد حاوي اطالعات شخص مورد انتقال از جمله . ودمتعاهد اجازه داده ش
  . اطالعاتي درباره تابعيت و همچنين شرح مختصري درباره شرايط پرونده باشد

  نهادهاي مركزي طرفهاي متعاهد در مورد مسير و ديگر شرايط عبور توافقـ٢
  .خواهند كرد

كسب مجوز براي عبور  اگر انتقال شخص مورد نظر از طريق هوايي صورت گيرد، ـ٣
شود، فرود بين  الزم نيست، به شرطي كه هواپيما در قلمرو دولتي كه عبور از آن انجام مي

 بيني نشده در قلمرو يكي از طرفهاي متعاهد صورت پذيرد، اگر فرود پيش. راهي نداشته باشد
ل اين ماده ذكر شده است، درخواست ارسا) ١(تواند همانطور كه در بند  آن طرف مي

دولت محل عبور، شخص انتقال يافته را بازداشت نموده و او را تا . درخواست عبور را نمايد
زمان انتقال مجدد در توقيف نگاه خواهد داشت، مشروط بر اينكه درخواست را در طول 

  . ريزي نشده دريافت نمايد شش ساعت بعد از فرود برنامه و نود
  ها  هزینهـ18ماده

هاي مراحل رسيدگي به استرداد در حوزه  شونده هزينه ست طرف متعاهد درخواـ١
  . صالحيت خود را بر عهده خواهد گرفت

 هاي دستگيري و بازداشت شخصي كه استرداد شونده هزينه  طرف متعاهد درخواستـ٢
  .جايي اموال در قلمرو خود را بر عهده خواهد داشت شده يا توقيف و جابه وي درخواست

هاي مربوط به انتقال شخص از قلمرو طرف  كننده هزينه ت طرف متعاهد درخواسـ٣
  .هاي عبور را بر عهده خواهد داشت شونده از جمله هزينه متعاهد درخواست

   مشورتـ19ماده
توانند در خصوص تفسير   طرفهاي متعاهد به موجب درخواست هر يك از آنها ميـ١

  .اين معاهده با يكديگر مشورت نمايند
 بررسيمنظور   به مستقيماًتوانند ر دو طرف متعاهد ميصالحيتدا  مراجعـ٢

  . خاص و ارتقاء و بهبود اين معاهده با يكديگر مشورت نمايندهاي درخواست
 وسيله طرفهاي  اختالفات و عدم توافق احتمالي در حين اجراي مفاد اين معاهده بهـ٣

  .جانبه حل و فصل خواهد شد متعاهد از طريق مشورت و گفتگوهاي دو
   تغییرات و اضافاتـ20ماده

توان تغييرات و اضافاتي را در مورد  اين معاهده  با توافق متقابل طرفهاي متعاهد، مي
باشند، قوت قانوني   هايي كه جزء الينفك معاهده مي اعمال نمود كه توسط پروتكل

  . خواهند شداالجراء اين معاهده، الزم) ٢١(ماده ) ١(تغييرات و اضافات طبق بند .  يافتخواهند
  االجراء شدن و خاتمه اجراي معاهده   الزم ـ21ماده

 اين معاهده بايد به تصويب برسد و از تاريخ دريافت آخرين اطالعيه كتبي مبني ـ١
  .گردد االجراء مي بر تصويب توسط طرفهاي متعاهد الزم

 ن معاهدهاالجراء شدن اي  اين معاهده نسبت به جرائمي كه قبل و بعد از تاريخ الزمـ٢
  .ارتكاب يافته است، قابل اعمال خواهد بود

تواند با ارسال اطالعيه كتبي از طريق   هر يك از طرفهاي متعاهد در هر زمان ميـ٣
صورت معاهده  در اين. مجاري ديپلماتيك به طرف متعاهد ديگر اين معاهده را پايان دهد

  .ه  مزبور از دست خواهد داداعتبار خود را پس از گذشت شش ماه بعد از دريافت اطالعي
منظور گواهي موارد فوق، نمايندگان تام االختيار طرفهاي متعاهد اين معاهده را  به

  . امضاء نمودند
 ١٣٩١ماه سال  اين معاهده در دو نسخه اصلي در تهران در روز دهم ارديبهشت

زاقي و  ميالدي به زبانهاي فارسي، ق٢٠١٢نهم آوريل   و  هجري شمسي، مطابق با بيست
  .انگليسي تنظيم گرديد كه همه متون از اعتبار يكسان برخوردارند

در صورت بروز اختالف در تفسير اين معاهده، طرفهاي متعاهد، متن انگليسي را 
  .مالك قرار خواهند داد

  از طرف  از طرف
  جمهوري قزاقستان  جمهوري اسالمی ایران

  دادستان کل  وزیر دادگستري
  آسخات داول بایف  سید مرتضی بختیاري

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره منضم به متن معاهده شامل بيست و 
سيصد  يكهزار وماه  بيست و هشتم فروردينشنبه مورخ چهارجلسه علني روز  دريك ماده 

 هاي مقرر موضوع اصول نود و  و در مهلتاسالمي تصويب  شوراي   مجلس دونود و و
قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران نظر شوراي محترم ) ٩٥(پنجم و نود و ) ٩٤( چهارم

  .نگهبان واصل نگرديد
  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني
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