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کتاب اول ـ کلیات
مواد عمومی:اولبخش 

تعاریف:فصل اول
هاي حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تأمینی و مجازاتجرایمقانون مجازات اسالمی مشتمل بر -1ماده 

.تاسهاآنموانع مسؤولیت کیفري و قواعد حاکم بر و تربیتی، شرایط و
جرم محسوب ،مجازات تعیین شده استهر رفتاري اعم از فعل یا ترك فعل که در قانون براي آن -2ماده 

.شودمی
مکاندرییجزانیقوانياجراقلمروـدومفصل
يجمهورییهواوییایدر،ینیزمتیحاکمقلمرودرکهیاشخاصهیکلدربارهرانیاییجزانیقوان-3ماده

.باشدشدهمقرريگریدبیترتقانونموجببهآنکهمگرشودیماعمالشوندجرممرتکبرانیایاسالم
درشدهواقعجرمحکمدرشودواقعرانیاتیحاکمقلمرودرآنجهینتایجرمازیقسمتهرگاه-4ماده

.استرانیایاسالميجمهور
ائمجرایریزجرائمازیکیمرتکبرانیاتیحاکمقلمروازخارجدرکهیرانیاریغاییرانیاشخصهر-5ماده
یدگیرسهرگاهوشودیممجازاتومحاکمهرانیایاسالميجمهورنیقوانطبقگردد،خاصنیقواندرمقرر

نییتعدررانیادادگاهشود،یمنتهآنياجراوتیمحکومحکمصدوربهرانیاازخارجدرجرائمنیابه
:کندیممحاسبهراشدهاجراتیمحکومزانیم،يریتعزيهامجازات
رانیایاسالميجمهوراستقاللاییارضتیتمام،یخارجاییداخلتیامننظام،هیعلاقدام-الف
آنازاستفادهایيرهبرمقامخطدستایفرمانحکم،امضاء،مهر،جعل-ب
يشورامجلسندگانینماوسیرئه،ییقضاقوهسیرئجمهور،سیرئیرسمخطدستایفرمانحکم،امضاء،مهر،جعل-پ

جمعمياعضاوسیرئنگهبان،يشوراياعضاکشور،کلدادستانکشور،یوانعالیدسیرئخبرگان،مجلسسیرئ،یاسالم
هاآنازاستفادهایجمهورسیرئمعاونانایوزرانظام،مصلحتصیتشخ

هاآنازاستفادهایویقانونمراجعریساایمراجعنیاازصادرهيهاهییاجراایییقضامراجعآراءجعل-ت
نیتضمایصادرشدهمشارکتاوراقوخزانهاسنادجعلنیهمچنورانیایبانکتعهدآوراسنادایجیرااسکناسجعل-ث

داخلجیرامسکوکاتمورددرقلبسکهجیتروایهیتهایدولتطرفازشده

ازخارجدرخودفهیوظوشغلبارابطهدرکهیرانیاریغاییرانیاازاعمدولتمستخدمانجرائمبه-6ماده
هکرانیادولتوابستگانگریدویکنسولویاسیسمأمورانجرائمبهواندشدهمرتکبرانیاتیحاکمقلمرو

.شودیمیدگیرسرانیایاسالميجمهورنیقوانطبقبرخوردارندیاسیستیمصوناز
درشود،یجرممرتکبکشورازخارجدررانیااتباعازکیهرفوقمواددرمذکورمواردبرعالوه-7ماده
مجازاتومحاکمهرانیایاسالميجمهورنیقوانطبقگردد،اعادهرانیابهایوافتیرانیادرکهیصورت

:نکهیابرمشروطشودیم
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.باشدجرمرانیایاسالميجمهورقانونموجببهیارتکابرفتار-الف
صورتدراینشدهتبرئهومحاکمهجرموقوعمحلدرمتهمباشد،ریتعزموجبجرائمازیارتکابجرمکهیصورتدر-ب

.باشدنشدهاجرااودربارهبعضاًایکالًمجازاتت،یمحکوم
.نباشدآنسقوطایمجازاتياجرایموقوفایبیتعقیموقوفایمنعيبرایموجبرانیانیقوانطبق-پ

جزهبیجرممرتکبرانیاکشورهیعلاییرانیایشخصهیعلرانیاازخارجدریرانیاریغشخصهرگاه-8ماده
یاسالميجمهورییجزانیقوانطبقگردد،اعادهرانیابهایوافتیرانیادروشودقبلمواددرمذکورجرائم

:نکهیابرمشروطشود،یمیدگیرساوجرمبهرانیا
بعضاً ایکالًمجازاتت،یمحکومصورتدراینشدهتبرئهومحاکمهجرم،وقوعمحلدرریتعزموجبجرائمدرمتهم-الف

.باشدنشدهاجرااودرباره
.باشدجرموقوع،محلقانونورانیایاسالميجمهورقانونموجببهریتعزموجبجرائمدریارتکابرفتار-ب

شودافتیيکشورهردریالمللنیبمقرراتوهاعهدنامهایخاصقانونموجببهکهیجرائممرتکب-9ماده
محاکمهرانیایاسالميجمهورییجزانیقوانطبقشودافتیرانیادراگرشود،یممحاکمهکشورهماندر
.گرددیممجازاتو

قلمرو اجراي قوانین جزایی در زمان:فصل سوم
قانونی باشد که قبل از موجببهدر مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید -10ماده 

قانون مؤخر به موجببهتوان وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاري اعم از فعل یا ترك فعل را نمی
کن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا یمجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد ل

رایمجی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به عدم اجراي مجازات یا اقدام تأمینی و تربیت
جرااالقانون سابق، حکم قطعی الزمموجببههرگاه .سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است

:شودبه ترتیب زیر عمل می،صادرشده باشد
شود و اگر درنمیاجراقانون الحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی موجببهاگر رفتاري که در گذشته جرم بوده است -الف

گونه اثر شده است هیچاجرادر این موارد و همچنین در موردي که حکم قبالً.شوداجراي آن موقوف می،باشداجراجریان 
.کیفري بر آن مترتب نیست

یا در حین اجرااحکام موظف است قبل از شروع به قانون الحق، تخفیف یابد، قاضی اجراي موجببهاگر مجازات جرمی -ب
هصادرکنندتواند از دادگاه محکوم نیز می.حکم قطعی، اصالح آن را طبق قانون جدید تقاضا کندصادرکنندهاز دادگاه اجرا

رات مقر.دهدحکم با لحاظ قانون الحق، مجازات قبلی را تخفیف میصادرکنندهدادگاه .حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید
ت در این صورت ولی یا سرپرس.نیز جاري است،شودمیاجرااین بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار 

.تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نمایدوي نیز می
شده است، مگر به تصریح قانون الحق، یا موارد خاص وضعمقررات فوق در مورد قوانینی که براي مدت معین و-تبصره

.شوداعمال نمی

و دادرسی کیفريهامجازات، جرایمقانونی بودن :فصل چهارم
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ن قانوموجببهباید از طریق دادگاه صالح، هاآنحکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجراي -12ماده 
.و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد

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

ی است و در غیر اینحسب مورد موجب مسؤولیت کیفري و مدن،در صورتی که از روي عمد یا تقصیر باشد
.شودالمال جبران میصورت، خسارت از بیت

هامجازات:بخش دوم
هاي اصلیمجازات:فصل اول

:هاي مقرر در این قانون چهار قسم استمجازات-14ماده 
حد-الف
قصاص-ب
دیه-پ
تعزیر-ت

شود دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز -تبصره
.) خواهد بود20اعمال مجازات تعزیري بر اشخاص حقوقی مطابق ماده (.بود

.حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجراي آن در شرع مقدس، تعیین شده است-15ماده 
که به شرح مندرج در کتاب سوم قصاص مجازات اصلی جنایات عمدي بر نفس، اعضاء و منافع است -16ماده 

.شوداین قانون اعمال می
دیه اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس براي ایراد جنایت غیرعمدي بر نفس، -17ماده 

.شودقانون مقرر میموجببهاعضاء و منافع و یا جنایت عمدي در مواردي که به هر جهتی قصاص ندارد 
قانون در موارد ارتکاب موجببهاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و تعزیر مجاز-18ماده 

و مقررات مربوط اجرانوع، مقدار، کیفیت .گرددمحرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می
زیري، با م تعدادگاه در صدور حک.شودقانون تعیین میموجببهبه تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر 

:دهدرعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می
انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وي حین ارتکاب جرم-الف
بار آنشیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیان-ب
اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم-پ
عی مرتکب و تأثیر تعزیر بر ويسوابق و وضعیت فردي، خانوادگی و اجتما-ت

:شودهاي تعزیري به هشت درجه تقسیم میمجازات-19ماده 
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1درجه 
حبس بیش از بیست و پنج سال
) ریال1,000,000,000جزاي نقدي بیش از یک میلیارد (
مصادره کل اموال
نحالل شخص حقوقیا

2درجه 
حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال
1,000,000,000) ریال تا یک میلیارد (550,000,000پانصد و پنجاه میلیون (جزاي نقدي بیش از (

ریال
3درجه 
حبس بیش از ده تا پانزده سال
) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون 360,000,000جزاي نقدي بیش از سیصد و شصت میلیون (

) ریال550,000,000(
4درجه 
 حبس بیش از پنج تا ده سال
 ریال تا سیصد و شصت میلیون ) 180,000,000(از یکصد و هشتاد میلیونجزاي نقدي بیش

) ریال360,000,000(
انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی

5درجه 
 حبس بیش از دو تا پنج سال
) 180,000,000) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (80,000,000جزاي نقدي بیش از هشتاد میلیون(

ریال
 اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سالمحرومیت از حقوق
ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی براي اشخاص حقوقی
افزایش سرمایه براي اشخاص حقوقیعمومی برايممنوعیت دائم از دعوت

6درجه 
حبس بیش از شش ماه تا دو سال
) ریال80,000,000میلیون () ریال تا هشتاد 20,000,000جزاي نقدي بیش از بیست میلیون (
منافی عفتجرایمسی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در شالق از
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 محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال
هاانتشار حکم قطعی در رسانه
لساممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی براي اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج
ممنوعیت از دعوت عمومی براي افزایش سرمایه براي اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاري توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

7درجه 
حبس از نود و یک روز تا شش ماه
) ریال20,000,000ن () ریال تا بیست میلیو10,000,000جزاي نقدي بیش از ده میلیون (
شالق از یازده تا سی ضربه
رومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماهمح

8درجه 
حبس تا سه ماه
) ریال10,000,000جزاي نقدي تا ده میلیون (
شالق تا ده ضربه

.هاي تبعی ذکر شده استموارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات-1تبصره
که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه باالتر باشد، از درجه باالتر مجازاتی-2تبصره

.شودمحسوب می
عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس در صورتها، مجازات شدیدتر و در صورت تعدد مجازات-3تبصره

شتگانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت یک از بندهاي ههمچنین اگر مجازاتی با هیچ.مالك است
.شودمحسوب می

هاي آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تأثیري در میزان حداقل و حداکثر مقررات این ماده و تبصره-4تبصره
.هاي مقرر در قوانین جاري نداردمجازات
ار رفته یا مقصود از آن به کارگیري در ارتکاب جرم بوده است از ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به ک-5تبصره

در هر مورد که .) این قانون عمل خواهد شد215) خارج و در مورد آنها برابر ماده (20شمول این ماده و بند (ب) ماده (
.ستثنی شودهاي متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مشود باید هزینهحکم به مصادره اموال صادر می

) این قانون مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت 143اساس ماده (در صورتی که شخص حقوقی بر-20ماده 
، این امر مانع از مجازات شخص شودمیبار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم جرم ارتکابی و نتایج زیان

:حقیقی نیست
انحالل شخص حقوقی-الف
اموالمصادره کل -ب
ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر براي مدت پنج سال-پ
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براي افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر براي مدت پنج سالممنوعیت از دعوت عمومی-ت
ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاري حداکثر براي مدت پنج سال-ث
جزاي نقدي-ج
هاوسیله رسانهنتشار حکم محکومیت بها-چ

مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی در مواردي که اعمال حاکمیت -تبصره
.شودکنند، اعمال نمیمی

تمیزان جزاي نقدي قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی اس-21ماده 
.شودکه در قانون براي ارتکاب همان جرم به وسیله اشخاص حقیقی تعیین می

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

تکمیلی و تبعیهايمجازات:فصل دوم
شش تا درجه یک محکوم درجهتواند فردي را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیري ازدادگاه می-23ماده 

کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وي به یک یا چند مجازات 
:نمایدهاي تکمیلی زیر محکوماز مجازات

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

انتشار حکم محکومیت قطعی-س
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.ـ مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست مگر در مواردي که قانون به نحو دیگري مقرر نماید1تبصره 
.گیردـ چنانچه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشد، فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار می2تبصره 
شدن این قانون توسط جرااالنامه راجع به کیفیت اجراي مجازات تکمیلی ظرف شش ماه از تاریخ الزمآیین–3تبصره 

.رسدمیشود و به تصویب رئیس قوه قضاییه میوزیر دادگستري تهیه 

کنندهصادر چنانچه محکوم طی مدت اجراي مجازات تکمیلی، مفاد حکم را رعایت ننماید، دادگاه -24ماده 
حکم به پیشنهاد قاضی اجراي احکام براي بار اول مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم را تا یک سوم افزایش 

.ندکمیدهد و در صورت تکرار، بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزاي نقدي درجه هفت یا هشت تبدیل می
ند با پیشنهاد قاضی اجراي حکم در توامیهمچنین بعد از گذشتن نیمی از مدت مجازات تکمیلی، دادگاه 

صورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصالح مجرم، نسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی وي 
.اقدام کند

عمدي، پس از اجراي حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان جرایممحکومیت قطعی کیفري در -25ماده 
:کندمیاجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم مقرر در این ماده محکوم را از حقوق

هاي سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجراي حکم اصلیهفت سال در محکومیت به مجازات-الف
علیهیت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیسه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنا-ب

چهارباشد، نفی بلد و حبس تا درجه
علیه یا کمتر یه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیدو سال در محکومیت به شالق حدي، قصاص عضو در صورتی که د-پ

از آن باشد و حبس درجه پنج
هاي صادره از شود لکن در گواهیمیـ در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفري محکوم درج 1تبصره 

گردد مگر به درخواست مراجع قضایی براي تعیین یا بازنگري در مجازات میمراجع ذیربط منعکس ن
قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، جرایمدر مورد -2تبصره 

.شودمیاجراي مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع 
هاي فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادي پس از گذشت مدتدر عفو و آزادي مشروط، اثر تبعی محکومیت-3تبصره 

محکوم در مدت زمان آزادي مشروط و همچنین در زمان اجراي حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم .شودمیمشروط رفع 
.گرددمی

:حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است-26ماده 
وري، مجلس خبرگان رهبري، مجلس شوراي اسالمی و شوراهاي اسالمی شهر داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمه-الف

و روستا
عضویت در شوراي نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدي معاونت رئیس جمهور-ب
تصدي ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداري-پ
قانون یا با رأي مردم موجببهها ها، شوراها، احزاب و جمعیتاب شدن یا عضویت در انجمنانتخ-ت
هاي منصفه و امناء و شوراهاي حل اختالفعضویت در هیأت-ث
هاي گروهیاشتغال به عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانه-ج
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هاي وابسته به آنها، صدا و ها و شرکتگانه و سازمانسههاي حکومتی اعم از قواي استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه-چ
ها و مؤسسات مأمور به خدمات سیماي جمهوري اسالمی ایران، نیروهاي مسلح و سایر نهادهاي تحت نظر رهبري، شهرداري

هاي مستلزم تصریح یا ذکر نام براي شمول قانون بر آنها عمومی و دستگاه
ري و تصدي دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طالق و دفتریارياشتغال به عنوان وکیل دادگست-ح
انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدي موقوفات عام-خ
انتخاب شدن به سمت داوري یا کارشناسی در مراجع رسمی-د
هاي دولتی و عناوین افتخارياستفاده از نشان-ذ
هاي دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، مدیره شرکتتأسیس، اداره یا عضویت در هیأت -ر

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

.شوندمیاز خدمت منفصل مجازات تکمیلی یا تبعی، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون،
) این 25(هر کس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده-2تبصره 

(پ) این ماده گردد مگر در مورد بندهاي (الف)، (ب) ومیشود و آثار تبعی محکومیت وي زائل میقانون اعاده حیثیت 
.شودمیدائمی محروم طورکه از حقوق مزبور به

هانحوه تعیین و اعمال مجازات:فصل سوم
در .گرددمیحبس جرااالحکم قطعی الزمموجببهشود که محکوم، میمدت حبس از روزي آغاز -27ماده 

صورتی که فرد، پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، 
در صورتی که مجازات مورد حکم، شالق تعزیري یا جزاي نقدي .شودمیشت قبلی در حکم محاسبه مدت بازدا

چنانچه مجازات متعدد .) ریال است300,000باشد، هر روز بازداشت، معادل سه ضربه شالق یا سیصد هزار (
.گرددمیترتیب نسبت به حبس، شالق و جزاي نقدي محاسبه باشد به

غ مذکور در این قانون و سایر قوانین از جمله مجازات نقدي، به تناسب نرخ تورم اعالم شده کلیه مبال-28ماده 
وسیله بانک مرکزي هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستري و تصویب هیأت وزیران تعدیل و در به

.گرددمیاالجراالزم،شودمیمورد احکامی که بعد از آن صادر 
بازداشت بدل از جزاي نقدي از تاریخ ،بازداشت بدل از جزاي نقدي توأم با مجازات حبس باشدهرگاه -29ماده 

شود که از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون براي آن جرم بیشتر نیست و در هر حال میاتمام حبس شروع 
.مدت بازداشت بدل از جزاي نقدي نباید از سه سال تجاوز کند

ه شغل، کسب، حرفه یا کار معین مستلزم لغو جواز کار یا پروانه کسب، حرفه یا کار منع از اشتغال ب-30ماده 
که جرم به سبب اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار ارتکاب یابد یا آن اشتغال وقوع جرم است مشروط به این

.را تسهیل نماید
ینامه و ممنوعیت از درخواست منع از رانندگی و تصدي وسیله نقلیه موتوري مستلزم ابطال گواه-31ماده 

.مجدد است
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هاي سفید دسته چک و انسداد حساب جاري و ممنوعیت از منع از اصدار چک مستلزم ابطال برگه-32ماده 
.درخواست مجدد افتتاح حساب جاري است

.منع از حمل اسلحه مجاز مستلزم ابطال پروانه حمل و توقیف سالح است-33ماده 
.خروج اتباع ایران از کشور مستلزم ابطال گذرنامه و ممنوعیت از درخواست مجدد استمنع از -34ماده 
اخراج موقت یا دائم بیگانگان محکوم به مجازات از کشور پس از اجراي مجازات و با حکم دادگاه -35ماده 
.شودمیانجام 
تعزیر تا درجه چهار و نیز االرض یاموجب حد محاربه و افساد فیجرایمحکم محکومیت قطعی در-36ماده 
) ریال در صورتی که موجب اخالل در نظم یا امنیت نباشد 1,000,000,000بیش از یک میلیارد (برداريکاله

.شودمیهاي محلی در یک نوبت منتشر در یکی از روزنامه
) 1,000,000,000یارد (میلزیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یکجرایمانتشار حکم محکومیت قطعی در -تبصره

:شودمیهاي کثیراالنتشار منتشر ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه
رشاء و ارتشاء-الف
اختالس-ب
اعمال نفوذ برخالف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگري-پ
مجلس و کارمندان دولت در معامالت دولتی و کشوريمداخله وزرا و نمایندگان -ت
تبانی در معامالت دولتی-ث
پورسانت در معامالت خارجیاخذ-ج
تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت -چ
گمرکیجرایم-ح
قاچاق کاال و ارز-خ
مالیاتیجرایم-د
شوییپول-ذ
اخالل در نظام اقتصادي کشور-ر
اموال عمومی یا دولتیتصرف غیرقانونی در-ز

تخفیف مجازات و معافیت از آن:فصل چهارم
تواند مجازات تعزیري را به نحوي که میدر صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه -37ماده 

:تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کندبه حال متهم مناسب
تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه-الف
تبدیل مصادره اموال به جزاي نقدي درجه یک تا چهار-ب
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تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال-پ
هاي تعزیري به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگرتقلیل سایر مجازات-ت

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

ارتکاب آن
آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک-پ

ارتکاب جرم
متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وي درحین تحقیق و رسیدگیاعالم-ت
ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماري-ث
کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وي براي جبران زیان ناشی از آن-ج
بار جرمیا نتایج زیاندیدهبزهخفیف بودن زیان وارده به -چ
مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم-ح

.دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند-1تبصره
همان موجببهتواند میبینی شده باشد، دادگاه نهرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش-2تبصره

.جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد

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

یت از فتواند حکم به معامیکیفري مؤثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراري ترتیبات جبران آن 
.کیفر صادر کند

تعویق صدور حکم:فصل پنجم
تواند پس از احراز مجرمیت متهم با مالحظه میموجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه جرایمدر -40ماده 

وضعیت فردي، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت 
:کم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازدوجود شرایط زیر صدور ح

وجود جهات تخفیف-الف
بینی اصالح مرتکبپیش-ب
جبران ضرر و زیان یا برقراري ترتیبات جبران-پ
فقدان سابقه کیفري مؤثر-ت

ز حقوق ) این قانون ا25ماده (بر اساسمحکومیت مؤثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجراي حکم، -تبصره
.کندمیاجتماعی محروم 
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.تعویق به شکل ساده یا مراقبتی است-41ماده 
گردد، در مدت تعیین شده به وسیله دادگاه، مرتکب جرمی نشود و از میدر تعویق ساده مرتکب به طور کتبی متعهد -الف

.شودمیبینی شود که در آینده نیز مرتکب جرم ننحوه رفتار وي پیش
گردد دستورها و تدابیر مقرر شده به وسیله دادگاه را میقبتی عالوه بر شرایط تعویق ساده، مرتکب متعهد در تعویق مرا-ب

.گذارداجرادر مدت تعویق رعایت کند یا به موقع 
.تواند قرار تعویق صدور حکم را به صورت غیابی صادر کندمیدادگاه ن-1تبصره
چنانچه متهم در بازداشت باشد، دادگاه پس از صدور قرار تعویق صدور حکم، بالفاصله دستور آزادي وي را -2تبصره
تأمین نباید به بازداشت مرتکب اخذدر هر صورت .نمایداخذتواند در این مورد تأمین مناسب میدادگاه .نمایدمیصادر 

.منتهی گردد

:تدابیر زیر استتعویق مراقبتی همراه با-42ماده 
حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر -الف
ارائه اطالعات و اسناد و مدارك تسهیل کننده نظارت بر اجراي تعهدات محکوم براي مددکار اجتماعی -ب
از پانزده روز و ارائه گزارشی از آن به مددکار اجتماعیجایی در مدت کمتر اعالم هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابه-پ
کسب اجازه از مقام قضایی به منظور مسافرت به خارج از کشور-ت

تواند از سوي دادگاه همراه با برخی تدابیر معاضدتی از قبیل معرفی مرتکب به نهادهاي میتبصره ـ تدابیر یاد شده 
.حمایتی باشد

تواند با توجه به جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب و میقرار صادر کننده، دادگاه در تعویق مراقبتی-43ماده
اش اختالل اساسی و عمده ایجاد نکند مرتکب را به نحوي که در زندگی وي یا خانوادهشرایط زندگی او به

:اجراي یک یا چند مورد از دستورهاي زیر در مدت تعویق، ملزم نماید
اي خاصال به حرفهآموزي یا اشتغحرفه-الف
اقامت یا عدم اقامت در مکان معین-ب
درمان بیماري یا ترك اعتیاد-پ
النفقهپرداخت نفقه افراد واجب-ت
خودداري از تصدي کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوري-ث
اي مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آنخودداري از فعالیت حرفه-ج
به تشخیص دادگاهدیدهبزهخودداري از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل -چ
هاي تربیتی، اخالقی، هاي اساسی زندگی یا شرکت در دورههاي خاص آموزش و یادگیري مهارتگذراندن دوره یا دوره-ح

مذهبی، تحصیلی یا ورزشی

ورت ارتکاب جرم موجب حد، قصاص، جنایات عمدي موجب دیه یا تعزیر تا در مدت تعویق، در ص-44ماده 
در صورت عدم اجراي دستورهاي .کندمیدرجه هفت، دادگاه به لغو قرار تعویق اقدام و حکم محکومیت صادر 
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تواند براي یک بار تا نصف مدت مقرر در قرار به مدت تعویق اضافه یا حکم محکومیت صادر میدادگاه، قاضی 
.ندک

.در صورت الغاي قرار تعویق و صدور حکم محکومیت، صدور قرار تعلیق اجراي مجازات ممنوع است-تبصره

هاي پس از گذشت مدت تعویق با توجه به میزان پایبندي مرتکب به اجراي دستورهاي دادگاه، گزارش-45ماده 
ین کیفر یا صدور حکم معافیت از مددکار اجتماعی و نیز مالحظه وضعیت مرتکب، دادگاه حسب مورد به تعی

.کندمیکیفر اقدام 
تعلیق اجراي مجازات:فصل ششم

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

.حکم قطعی، تقاضاي تعلیق نمایدصادر کنندهتواند از دادگاه میسوم مجازات کیفري نیز پس از اجراي یک
سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان تواند پس از تحمل یکمیهمچنین محکوم 

.یا قاضی اجراي احکام کیفري تقاضاي تعلیق نماید
:زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیستجرایمصدور حکم و اجراي مجازات در مورد -47ماده 

علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاري در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابراتجرایم-الف
ربایی و اسیدپاشیسازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدمجرایم-ب
علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و جرایمت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، قدر-پ

فحشا
قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی و سالح و مهمات و قاچاق انسان-ت
رضاالتعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدي و محاربه و افساد فی-ث
) ریال100,000,000اقتصادي، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (جرایم-ج

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

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

تواند به درخواست دادستان یا قاضی اجراي احکام، براي بار میحکم قطعی صادر کنندهدادگاه تبعیت نکند،
تخلف از دستور دادگاه براي بار دوم، موجب .اول یک تا دو سال به مدت تعلیق اضافه یا قرار تعلیق را لغو نماید

.شودمیالغاي قرار تعلیق و اجراي مجازات 
ت محکوم نسبت به حق مدعی خصوصی تأثیري ندارد و حکم پرداخت خسارت تعلیق اجراي مجازا-51ماده 

.شودمیاجرایا دیه در این موارد 
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هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدي موجب حد، قصاص، دیه -52ماده 
.شودمیاثر یا تعزیر تا درجه هفت نشود، محکومیت تعلیقی بی

هاي مورد حکم معلق شود، مدت تعلیق از زمان ر صورتی که قسمتی از مجازات یا یکی از مجازاتد-53ماده 
.گرددمیخاتمه اجراي مجازات غیرمعلق محاسبه 

قوانین اداري و استخدامی، محکومیت کیفري موجب انفصال است در صورت تعلیق، موجببهتبصره ـ در مواردي که 
.گردد، مگر آنکه در قانون تصریح یا قرار تعلیق لغو شودمیمحکومیت معلق، موجب انفصال ن

عمدي موجب حد، جرایمهرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از -54ماده 
خیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجراي اقصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم 

دادگاه به هنگام صدور قرار .کندمیقرار تعلیق اعالم صادر کنندهنیز صادر و مراتب را به دادگاه حکم معلق را 
وه بر فوق شود، عالجرایمکند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از میطور صریح به محکوم اعالم تعلیق به

.شودمیخیر، مجازات معلق نیز درباره وي اجرا امجازات جرم 
هرگاه پس از صدور قرار تعلیق، دادگاه احراز نماید که محکوم داراي سابقه محکومیت کیفري مؤثر -55ماده 

هاي قطعی دیگري بوده است که در میان آنها محکومیت تعلیقی وجود داشته و بدون توجه به آن یا محکومیت
ي احکام نیز موظف است دردادستان یا قاضی اجرا.کندمیاجراي مجازات معلق شده است، قرار تعلیق را لغو 

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

آزادينظام نیمه: فصل هفتم
بس، تواند در زمان اجراي حکم حمیاي است که بر اساس آن محکوم آزادي، شیوهنظام نیمه-56ماده 

اجراي این .ها را در خارج از زندان انجام دهدآموزي، درمانی و نظایر ایناي، آموزشی، حرفههاي حرفهفعالیت
.شودمیها و اقدامات تأمینی و تربیتی تأسیس ها زیر نظر مراکز نیمه آزادي است که در سازمان زندانفعالیت

تواند مشروط به گذشت میه صادر کننده حکم قطعی در حبس هاي تعزیري درجه پنج تا هفت دادگا-57ماده 
آموزي، مشارکتاي، آموزشی، حرفهشاکی و سپردن تأمین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفه

دهدیبزهدر تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماري که در فرآیند اصالح یا جبران خسارت وارد بر 
تواند در طول میهمچنین محکوم .آزادي قرار دهدا با رضایت خود او، تحت نظام نیمهمؤثر است، محکوم ر

آزادي را تقاضا نماید و دادگاه موظف دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی، صدور حکم نیمه
.به رسیدگی است

نظام آزادي مشروط: فصل هشتم
تواند در مورد محکومان به حبس میدر مورد محکومیت به حبس تعزیري، دادگاه صادر کننده حکم -58ماده 

بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان 
:یا قاضی اجراي احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادي مشروط را صادر کند

.محکوم در مدت اجراي مجازات همواره از خود حسن اخالق و رفتار نشان دهد-الف
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.شودمینمیحاالت و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادي، دیگر مرتکب جر-ب
به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد -پ
.قراري براي پرداخت آن ترتیب دهدیا
.محکوم پیش از آن از آزادي مشروط استفاده نکرده باشد-ت

انقضاي مواعد فوق و همچنین مراتب مذکور در بندهاي (الف) و (ب) این ماده پس از گزارش رئیس زندان 
وضعیت زندانی را قاضی اجراي احکام موظف است مواعد مقرر و .رسدمحل به تأیید قاضی اجراي احکام می

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

بیشتر از پنج سال باشد جز در مواردي که مدت تواند کمتر از یک سال ومیو در هر حال آزادي مشروط ن
.باقیمانده کمتر از یک سال باشد که در این صورت مدت آزادي مشروط معادل بقیه مدت حبس است

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

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

عمدي جرایمدر صورت تکرار یا ارتکاب یکی از .شودمیاول یک تا دو سال به مدت آزادي مشروط وي افزوده 
موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت، عالوه بر مجازات جرم جدید، مدت باقیمانده محکومیت نیز به 

.شودمیآید، در غیر این صورت آزادي او قطعی میاجرا در 
تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق میتعزیري از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه جرایمر د-62ماده 

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

.تی یا دستورهاي ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهدتواند محکوم را تابع تدابیر نظارمیدادگاه در صورت لزوم -تبصره

االجرا نامه اجرایی مواد مربوط به نظام نیمه آزادي و آزادي مشروط ظرف شش ماه از تاریخ الزمآیین-63ماده 
یس شود و به تصویب رئمیها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه شدن این قانون به وسیله سازمان زندان

.رسدمیاییه قوه قض
جایگزین حبسهايمجازات:فصل نهم

رایگان، جزاي نقدي، جزاي میهاي جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومجازات-64ماده 
نقدي روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با مالحظه 
نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت 

.شودمیو سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا دیدهبزه
دادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح -تبصره

.هاي جایگزین حکم دهدتواند به بیش از دو نوع از مجازاتمیدادگاه ن.کندمی
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به مجازات عمدي که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است به جاي حبس جرایممرتکبان -65ماده 
.گردندمیجایگزین حبس محکوم 

عمدي که حداکثر مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است به جاي جرایممرتکبان -66ماده 
که به دلیل ارتکاب جرم عمدي داراي سابقه گردند مگر اینمیحبس به مجازات جایگزین حبس محکوم 

:اجراي آن پنج سال نگذشته باشدمحکومیت کیفري به شرح زیر باشند و از
) ریال 10,000,000بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزاي نقدي بیش از ده میلیون (-الف

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

عمدي را که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یکجرایمتواند مرتکبان میگاه داد-67ماده 
) این قانون اعمال 66سال حبس است به مجازات جایگزین حبس محکوم کند، در صورت وجود شرایط ماده (

.هاي جایگزین حبس ممنوع استمجازات
مجازات قانونی مگر این کهگردند میحبس محکوم غیرعمدي به مجازات جایگزینجرایممرتکبان -68ماده 

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

.حبس محکوم میگردند
کند تا در صورت تعذر میدادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیز تعیین -70ماده 

.شوداجرااجراي مجازات جایگزین، تخلف از دستورها یا عجز از پرداخت جزاي نقدي، مجازات حبس 
.ی کشور ممنوع استعلیه امنیت داخلی یا خارججرایمجایگزین حبس در مورد هايمجازاتاعمال -71ماده 
عمدي که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از شش ماه حبس باشد مانع از صدور جرایمتعدد -72ماده 

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

.تواند به مجازات جایگزین حبس حکم نمایدمیاه نکمتر از یک سال، دادگ
االجرا شدن این قانون صادر شده است اجرا مقررات این فصل در مورد احکام قطعی که پیش از الزم-74ماده 

.شودمین
.ها با مجازات حبس، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس نیستهمراه بودن سایر مجازات-75ماده 

.هاي مذکور همزمان با مجازات جایگزین حبس حکم دهدتواند به مجازاتمیرت دادگاه در این صو
مالك تعیین صالحیت دادگاه و تجدیدنظرخواهی از حکم محکومیت به مجازات جایگزین حبس، -76ماده 

.مجازات قانونی جرم ارتکابی است
شرایط و آثار اجراي حکم، تشدید، تخفیف، تواند با توجه به وضعیت محکوم و میقاضی اجراي احکام -77ماده 

.رأي پیشنهاد کندصادر کنندهتبدیل یا توقف موقت مجازات مورد حکم را به دادگاه 



دکتر محمد دلیررادقانون مجازات اسالمی

16

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

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

جرااالالزماي است که ظرف سه ماه از تاریخ نامهآیینموجببههمکاري آنان با قاضی اجراي احکام و محکوم، 
ویب شود و با تأیید رئیس قوه قضاییه به تصمیهاي کشور و دادگستري تهیه شدن این قانون به وسیله وزارتخانه

.شودمیاالجراالزمموضوع این ماده نامهآیینمقررات این فصل پس از تصویب .رسدمیهیأت وزیران 
تواند به میچنانچه رعایت مفاد حکم دادگاه از سوي محکوم حاکی از اصالح رفتار وي باشد دادگاه -80ماده 

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

شود و در صورت میدوم به مجازات مورد حکم افزوده احکام و رأي دادگاه براي بار نخست یک چهارم تا یک
.گرددمیاجراتکرار، مجازات حبس 

اضی ق.کندمیطور صریح قید و به محکوم تفهیم دادگاه در متن حکم آثار تبعیت و تخلف از مفاد حکم را به-تبصره
با رعایت مفاد حکم دادگاه و مقررات مربوط، نحوه نظارت و مراقبت بر محکوم را مشخص اجرایز در ضمن اجراي احکام ن

.نمایدمی

جایگزین حبس با مانعی مواجه گردد، مجازات مورد هايمجازاتچنانچه اجراي تمام یا بخشی از -82ماده 
ه مانع مذکور به واسطه رفتار عمدي محکوم چنانچ.گرددمیاجرانشده آن بعد از رفع مانع اجراحکم یا بخش 

.شودمیاجراو براي متوقف کردن مجازات ایجاد گردد مجازات اصلی 
اي است که طی آن محکوم، به حکم دادگاه و تحت نظارت قاضی اجراي احکام به دوره مراقبت دوره-83ماده 

:گرددمیانجام یک یا چند مورد از دستورهاي مندرج در تعویق مراقبتی به شرح ذیل محکوم 
ی که مجازات قانونی آنها حداکثر سه ماه حبس است، تا شش ماهجرایمدر -الف
ی که نوع و میزان تعزیر آنها در قوانین جرایمی که مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است و جرایمدر -ب

موضوعه تعیین نشده است، شش ماه تا یک سال 
ی که مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک سال است، یک تا دو سالجرایمدر -پ
نها بیش از یک سال است، دو تا چهار سالغیرعمدي که مجازات قانونی آجرایمدر -ت

خدمات عمومی رایگان، خدماتی است که با رضایت محکوم براي مدت معین به شرح ذیل مورد حکم -84ماده 
:گرددمیاجراشود و تحت نظارت قاضی اجراي احکام میواقع 

) تا دویست و هفتاد ساعت83موضوع بند (الف) ماده (جرایم-الف
) دویست و هفتاد تا پانصد و چهل ساعت83وع بند (ب) ماده (موضجرایم-ب
) پانصد و چهل تا هزار و هشتاد ساعت83موضوع بند (پ) ماده (جرایم-پ
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) هزار و هشتاد تا دو هزار و صد و شصت ساعت83موضوع بند (ت) ماده (جرایم-ت
عت و براي افراد غیرشاغل بیش از هشت ساعت ساعات ارائه خدمت عمومی براي افراد شاغل بیش از چهار سا-1تبصره

.در هر حال ساعات ارائه خدمت در روز نباید مانع امرار معاش متعارف محکوم شود.در روز نیست
حکم به ارائه خدمت عمومی مشروط به رعایت همه ضوابط و مقررات قانونی مربوط به آن خدمت از جمله -2تبصره

.آور استهاي فنی و بهداشتی و ضوابط خاص کارهاي سخت و زیانظتشرایط کار زنان و نوجوانان، محاف
در هر حال در .نامه موضوع این فصل حکم دهدتواند به بیش از یک خدمت عمومی مقرر در آیینمیدادگاه ن-3تبصره

.شودمیصورت عدم رضایت محکوم، به انجام خدمات عمومی، مجازات اصلی مورد حکم واقع 
هاي خانوادگی و مانند تواند بنا به وضع جسمانی و نیاز به خدمات پزشکی یا معذوریتمیراي احکام قاضی اج-4تبصره

آنها، انجام خدمات عمومی را به طور موقت و حداکثر تا سه ماه در طول دوره، تعلیق نماید یا تبدیل آن را به مجازات 
.حکم پیشنهاد دهدصادر کنندهجایگزین دیگر به دادگاه 

جزاي نقدي روزانه عبارت است از یک هشتم تا یک چهارم درآمد روزانه محکوم که به شرح زیر مورد -85ماده 
:گرددمیشود و با نظارت اجراي احکام وصول میحکم واقع 

) تا یکصد و هشتاد روز83موضوع بند (الف) ماده (جرایم-الف
) یکصد و هشتاد تا سیصد و شصت روز83موضوع بند (ب) ماده (جرایم-ب
) سیصد و شصت تا هفتصد و بیست روز83موضوع بند (پ) ماده (جرایم-پ
) هفتصد و بیست تا هزار و چهارصد و چهل روز83موضوع بند (ت)ماده (جرایم-ت

.روزانه آن ماه را پرداخت نمایدمحکوم موظف است در پایان هر ماه ظرف ده روز مجموع جزاي نقدي-تبصره

:میزان جزاي نقدي جایگزین حبس به شرح زیر است-86ماده 
) ریال 9,000,000) تا نه میلیون (83موضوع بند (الف) ماده (جرایم-الف
) ریال18,000,000) ریال تا هجده میلیون (9,000,000) از نه میلیون (83موضوع بند (ب) ماده (جرایم-ب
) ریال36,000,000) ریال تا سی و شش میلیون (18,000,000) از هجده میلیون (83موضوع بند (پ) ماده (مجرای-پ
) 72,000,000) ریال تا هفتاد و دو میلیون (36,000,000) از سی و شش میلیون (83موضوع بند (ت) ماده (جرایم-ت

ریال

س، با توجه به جرم ارتکابی و وضعیت محکوم، تواند ضمن حکم به مجازات جایگزین حبمیدادگاه -87ماده 
در این صورت مدت مجازات .تبعی و یا تکمیلی نیز محکوم نمایدهايمجازاتوي را به یک یا چند مورد از 

.مذکور نباید بیش از دو سال شود
ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانانفصل دهم ـ مجازات

شوند و سن آنها در زمان ارتکاب، نه تا پانزده میتعزیري جرایمدرباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب -88ماده 
:کندمیسال تمام شمسی است حسب مورد، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ 

تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخالق طفل یا نوجواناخذتسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی با -الف
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تواند حسب مورد از اشخاص مذکور در این بند تعهد به انجام اموري از قبیل میهرگاه دادگاه مصلحت بداند -تبصره
:نمایداخذموارد ذیل و اعالم نتیجه به دادگاه در مهلت مقرر را نیز 

ر اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان و همکاري با آنانمعرفی طفل یا نوجوان به مددکا-1
آموزيفرستادن طفل یا نوجوان به یک مؤسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه-2
اقدام الزم جهت درمان یا ترك اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک-3
ص دادگاهجلوگیري از معاشرت و ارتباط مضر طفل یا نوجوان با اشخاص به تشخی-4
هاي معینجلوگیري از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محل-5

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

) قانون مدنی1173رعایت مقررات ماده (
.تسلیم طفل به اشخاص واجد صالحیت منوط به قبول آنان است-تبصره

نصیحت به وسیله قاضی دادگاه-پ
تعهد کتبی به عدم تکرار جرماخذاخطار و تذکر و یا -ت
تعزیري درجه یک تا پنج جرایممورد نگهداري در کانون اصالح و تربیت از سه ماه تا یک سال در -ث

.استاجراتصمیمات مذکور در بندهاي (ت) و (ث) فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده سال قابل -1تبصره 
اند، الزامی موجب تعزیر درجه یک تا پنج را مرتکب شدهجرایماعمال مقررات بند (ث)در مورد اطفال و نوجوانانی که 

.است
ی که از دوازده تا پانزده سال قمري در صورتموجب حد یا قصاص گردد جرایمهرگاه نابالغ مرتکب یکی از -2ه تبصر

این صورت یکی از اقدامات مقرر شود و در غیرمیداشته باشد به یکی از اقدامات مقرر در بندهاي (ت) و یا (ث) محکوم 
.گرددمیاذ در بندهاي (الف) تا (پ) این ماده در مورد آنها اتخ

تواند با توجه به میدر مورد تصمیمات مورد اشاره در بندهاي (الف) و (ب) این ماده، دادگاه اطفال و نوجوانان -3تبصره 
هاي مددکاران اجتماعی از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او، هر چند بار که تحقیقات به عمل آمده و همچنین گزارش

.د در تصمیم خود تجدیدنظر نمایدمصلحت طفل یا نوجوان اقتضاء کن

شوند و سن آنها در زمان ارتکاب، بین پانزده تا هجده درباره نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیري می-89ماده 
:شودمیاجرازیر هايمجازاتسال تمام شمسی است 

قانونی آنها تعزیر درجه یک تا سه ی که مجازات جرایمنگهداري در کانون اصالح و تربیت از دو تا پنج سال در مورد -الف
.است

.ی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه چهار استجرایمنگهداري در کانون اصالح و تربیت از یک تا سه سال در مورد -ب
) ریال تا 10,000,000نگهداري در کانون اصالح و تربیت از سه ماه تا یک سال یا پرداخت جزاي نقدي از ده میلیون (-پ

یجرایم) ریال یا انجام یکصد و هشتاد تا هفتصد و بیست ساعت خدمات عمومی رایگان در مورد 40,000,000میلیون (چهل
.که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه پنج است
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) ریال یا انجام شصت تا یکصد و 10,000,000) ریال تا ده میلیون (1,000,000پرداخت جزاي نقدي از یک میلیون (-ت
.ی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه شش استجرایماعت خدمات عمومی رایگان درمورد هشتاد س

ی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه هفت و جرایم) ریال در مورد 1,000,000پرداخت جزاي نقدي تا یک میلیون (-ث
.هشت است
.ساعات ارائه خدمات عمومی، بیش از چهار ساعت در روز نیست-1تبصره 
تواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتکابی، به جاي صدور حکم به مجازات نگهداري یا جزاي نقدي میدادگاه -2تبصره 

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

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

تصمیم دادگاه مبنی بر تجدیدنظر در صورتی اتخاذ.رپرست قانونی او تبدیل نمایدطفل یا نوجوان به ولی یا س
أي ر.پنجم از مدت نگهداري در کانون اصالح و تربیت را گذرانده باشدشود که طفل یا نوجوان حداقل یکمی

ایط ی با تحقق شراین امر مانع استفاده از آزادي مشروط و سایر تخفیفات قانون.دادگاه در این مورد قطعی است
.آنها نیست

موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا جرایمدر -91ماده 
حرمت آن را درك نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن 

.شوندمیل محکوم پیش بینی شده در این فصهايمجازاتآنها به 
تواند نظر پزشکی قانونی را استعالم یا از هر طریق دیگر که مقتضی میدادگاه براي تشخیص رشد و کمال عقل -تبصره

.بداند، استفاده کند

ی که مستلزم پرداخت دیه یا هر ضمان مالی دیگري است، دادگاه اطفال و نوجوانان مطابق جرایمدر -92ماده 
.کندمیمقررات مربوط به پرداخت دیه و خسارت حکم 

را تا نصف حداقل تقلیل دهد و اقدامات هامجازاتصورت احراز جهات تخفیف، تواند درمیدادگاه -93ماده 
.را به اقدام دیگري تبدیل نمایدتأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان

تعزیري ارتکابی توسط نوجوانان، صدور حکم را به تعویق اندازد جرایمتواند در مورد تمام میدادگاه -94ماده 
.یا اجراي مجازات را معلق کند

.هاي کیفري اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفري استمحکومیت-95ماده 
سقوط مجازات:فصل یازدهم

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

.رهبري است
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شود، تعقیب و دادرسی را موقوف میموجب تعزیر اعطاء جرایمقانون در موجببهعفو عمومی که -97ماده 
.شودمیزات موقوف و آثار محکومیت نیز زائل در صورت صدور حکم محکومیت، اجراي مجا.کندمی

کند لکن تأثیري در پرداخت دیه و جبران خسارت زیان دیده میعفو، همه آثار محکومیت را منتفی -98ماده 
.ندارد

نسخ قانون:مبحث دوم
ر ج دآثار نسخ قوانین کیفري به شرح مندر.کندمینسخ قانون، تعقیب و اجراي مجازات را موقوف -99ماده 

.) این قانون است10ماده (
گذشت شاکی:مبحث سوم

تعزیري قابل گذشت، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب جرایمدر -100ماده 
.یا موقوفی اجراي مجازات است

منوط به شکایت باشند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجراي مجازات، میی جرایمقابل گذشت، جرایم-1تبصره 
.شاکی و عدم گذشت وي است

باشند که شکایت شاکی و گذشت وي در شروع به تعقیب و رسیدگی و میی جرایمغیر قابل گذشت، جرایم-2تبصره 
.ادامه آنها و اجراي مجازات تأثیري ندارد

سرقت همان است حدقذف و قصاص نفس و عضو، حدهايمجازاتمقررات راجع به گذشت، شاکی در مورد -3تبصره 
گذشت شاکی در سایر حدود تأثیري در سقوط و .این قانون ذکر شده است» قصاص«و سوم » حدود«که در کتاب دوم 

.تخفیف مجازات ندارد

شود که آن میگذشت باید منجّز باشد و به گذشت مشروط و معلق در صورتی ترتیب اثر داده -101ماده 
.همچنین عدول از گذشت، مسموع نیست.اشدشرط یا معلقٌ علیه تحقق یافته ب

ت گذشقابلجرایمگذشت مشروط یا معلق مانع تعقیب، رسیدگی و صدور حکم نیست، ولی اجراي مجازات در -1تبصره 
.شودمیدر این صورت، محکوٌم علیه با قرار تأمین مناسب آزاد .منوط به عدم تحقق شرط یا معلٌق علیه است

.قیم اتفاقی، منوط به تأیید دادستان استتأثیر گذشت -2تبصره

شود ولیمیهرگاه متضررین از جرم، متعدد باشند تعقیب جزایی با شکایت هر یک از آنان شروع -102ماده 
.اندموقوفی تعقیب، رسیدگی و اجراي مجازات موکول به گذشت تمام کسانی است که شکایت کرده

ز جرم، منتقل و در صورت گذشت همگی وراث حسب مورد تعقیب، رسیدگی حق گذشت، به وراث قانونی متضرر ا-تبصره
.گرددمییا اجراي مجازات موقوف 

ود شمیچنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیرقابل گذشت محسوب -103ماده 
.الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشداز حقمگر این که

موجببهی که جرایمقذف این قانون و تعزیري مندرج در کتاب دیات و فصل حدجرایمعالوه بر -104ماده 
)، 632)، (622)، (608) و مواد (596مندرج در قسمت أخیر ماده (جرایمباشند، میگذشت قوانین خاص قابل
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)633) ،(642) ،(648) ،(668) ،(669) ،(676) ،(677) ،(679) ،(682) ،(684) ،(685) ،(690) ،(692) ،(694 ،(
.شوندنیز قابل گذشت محسوب می» تعزیرات«) از کتاب پنجم 700) و (699)، (698)، (697(

مرور زمان:مبحث چهارم
کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضاي میموجب تعزیر را موقوف جرایممرور زمان، در صورتی تعقیب -105ماده 

ام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضاي این مواعد به صدور حکم قطعی نشده یا از تاریخ آخرین اقدمواعد زیر تعقیب
:منتهی نگردیده باشد

سالتعزیري درجه یک تا سه با انقضاي پانزدهجرایم-الف
سالتعزیري درجه چهار با انقضاي دهجرایم-ب
سالتعزیري درجه پنج با انقضاي هفتجرایم-پ
لساتعزیري درجه شش با انقضاي پنججرایم-ت
.سالتعزیري درجه هفت و هشت با انقضاي سهجرایم-ث

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

، مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رأي مرجعی که رسیدگی کیفري منوط به صدور اناطهدر مورد صدور قرار -2تبصره 
.شودمیآن است، شروع 

گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطالع از وقوع جرم، تعزیري قابلجرایمدر -106ماده 
تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از این کهشود مگر میشکایت نکند، حق شکایت کیفري او ساقط 

ضرر هرگاه مت.شودمیاختیار، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه 
نظر وي از طرح شکایت نباشد هر یک از ورثه از جرم قبل از انقضاي مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر صرف

.ت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت داردوي در مهل
رم شود که جمیصورتی به شکایت وي یا ورثه او رسیدگی غیر از مواردي که شاکی تحت سلطه متهم بوده، در-تبصره

.) این قانون مشمول مرور زمان نشده باشد105موضوع شکایت طبق ماده (

کند و مدت آن از تاریخ قطعیت حکم به قرار میف مرور زمان، اجراي احکام قطعی تعزیري را موقو-107ماده 
:زیر است

سالتعزیري درجه یک تا سه با انقضاي بیستجرایم-الف
سالتعزیري درجه چهار با انقضاي پانزدهجرایم-ب
سالتعزیري درجه پنج با انقضاي دهجرایم-پ
سالتعزیري درجه شش با انقضاي هفتجرایم-ت
سالتعزیري درجه هفت و هشت با انقضاي پنججرایم-ث

اگر اجراي تمام یا بقیه مجازات موکول به گذشتن مدت یا رفع مانعی باشد، مرور زمان از تاریخ انقضاي آن -1تبصره 
.شودمیمدت یا رفع مانع محاسبه 
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هاي نامهحدود مقررات و موافقتهاي خارج از کشور درباره اتباع ایرانی درمرور زمان اجراي احکام دادگاه-2تبصره 
.قانونی، مشمول مقررات این ماده است

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

.شودمیاثر رفتار عمدي محکوم قطع شده باشد که در این صورت مرور زمان اعمال ناجراي مجازات براین که
:شوندذیل مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجراي مجازات نمیجرایم-109ماده 

علیه امنیت داخلی و خارجی کشورجرایم-الف
) این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده36موضوع تبصره ماده (جرایمو برداريکالهاقتصادي شامل جرایم-ب
موضوع قانون مبارزه با مواد مخدرجرایم-پ

ي قطعی متعدد صادر شود، شروع هامحکومیتحکم یا احکامی موجببههرگاه در مورد یک شخص -110ماده 
.رور زمان است، قاطع مهامحکومیت، نسبت به دیگر هامحکومیتبه اجراي هر یک از 

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

تعقیب شده یا نشده آنکهقطع مرور زمان، مطلق است و نسبت به کلیه شرکا و معاونان اعم از -112ماده 
همچنین شروع به اجراي حکم .شود هر چند تعقیب فقط درباره یکی از آنها شروع شده باشدمیند، اعمال باش

.در مورد برخی از شرکا یا معاونان جرم قاطع مرور زمان نسبت به دیگر محکومان است
یستموقوف شدن تعقیب، صدور حکم یا اجراي مجازات، مانع از استیفاي حقوق مدعی خصوصی ن-113ماده 

.تواند دعواي خصوصی را در مرجع صالح اقامه نمایدمیو متضرر از جرم 
توبه مجرم:مبحث پنجم

و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت قذف موجب حد به استثناي جرایمدر -114ماده 
فوق غیر از قذف با اقرار ثابت جرایمهمچنین اگر .گرددمیو اصالح او براي قاضی محرز شود، حد از او ساقط 

تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه میشده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه 
.قضاییه از مقام رهبري درخواست نماید

.توبه محارب قبل از دستگیري یا تسلط بر او موجب سقوط حد است-1تبصره 
صورت توبه و سقوط انجام گیرد، مرتکب دردیدهبزهاه جرم به عنف، اکراه و یا با اغفال در زنا و لواط هرگ-2تبصره 

.شودمیمجازات به شرح مندرج در این ماده به حبس یا شالق تعزیري درجه شش یا هر دوي آنها محکوم 

ح او براي تعزیري درجه شش، هفت و هشت چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصالجرایمدر -115ماده 
تواند مقررات راجع به تخفیف میموجب تعزیر دادگاه جرایمدر سایر .شودمیقاضی محرز شود، مجازات ساقط 

.مجازات را اعمال نماید
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شود، جاري میتعزیري در مورد آنها اعمال جرایممقررات راجع به توبه درباره کسانی که مقررات تکرار -1تبصره 
.گرددمین

)، 39)، (27) و مواد (8) و بندهاي (الف) و (ب) ماده (7ق مقررات این ماده و همچنین بند (ب) ماده (اطال-2تبصره 
.شودمی) این قانون شامل تعزیرات منصوص شرعی ن105) و (94)، (93)، (46)، (45)، (40(

.گرددمیدیه، قصاص، حد قذف و محاربه با توبه ساقط ن-116ماده 
گردد، توبه، اصالح و ندامت وي میدر مواردي که توبه مرتکب، موجب سقوط یا تخفیف مجازات -117ماده 

چنانچه پس از اعمال مقررات راجع به توبه، ثابت شود که .شودمیباید احراز گردد و به ادعاي مرتکب اکتفا ن
.رددگمیاجراشده ملغی و مجازات نظر گرفتهمرتکب تظاهر به توبه کرده است سقوط مجازات و تخفیفات در

.شودمیدر این مورد چنانچه مجازات از نوع تعزیر باشد مرتکب به حداکثر مجازات تعزیري محکوم 
تواند تا قبل از قطعیت حکم، ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقیب یا میمتهم -118ماده 

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

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

.شودمیمورد جرم یا شرط مذکور ثابت نحسب،ودقرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نش
االرض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه یا موجب حد به استثناي محاربه، افساد فیجرایمدر -121ماده 

.شودمیتردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت ن

جرایم:بخش سوم
شروع به جرم:فصل اول

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

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

ی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیري درجه چهار است به حبس تعزیري درجه پنججرایمدر -ب 
ی که مجازات قانونی آنها شالق حدي یا حبس تعزیري درجه پنج است به حبس تعزیري یا شالق یا جزاي جرایمدر -پ 

نقدي درجه شش
طالع بوده اشته، لکن به جهات مادي که مرتکب از آنها بیهرگاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم دا-تبصره

.شده در حکم شروع به جرم استوقوع جرم غیرممکن باشد، اقدام انجام

مجرد قصد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع -123ماده 
.باشدمیابل مجازات نجرم ندارد، شروع به جرم نیست و از این حیث ق
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هرگاه کسی شروع به جرمی نماید و به اراده خود آن را ترك کند به اتهام شروع به آن جرم، تعقیب -124ماده 
.شودمیجرم باشد به مجازات آن محکوم ،استشود لکن اگر همان مقدار رفتاري که مرتکب شدهمین

شرکت در جرم:فصل دوم
عملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار اشخاص دیگر درهر کس با شخص یا -125ماده 

همه آنها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی براي وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوي 
ایمجردر مورد .باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است

وند شغیرعمدي نیز چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران، شریک در جرم محسوب می
.و مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است

اعمال مجازات حدود، قصاص و دیات در مورد شرکت در جنایت با رعایت مواد کتاب هاي دوم، سوم و چهارم -تبصره
.گیردمینون انجام این قا

معاونت در جرم:فصل سوم
:شوندمیاشخاص زیر معاون جرم محسوب -126ماده 

کس، دیگري را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوء استفاده از قدرت، هر-الف
.موجب وقوع جرم گردد

.یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهدکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد هر-ب
.کس وقوع جرم را تسهیل کندهر-پ

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

.شودمیتر محکوم جرم خفیف

باشد، مجازات وي به در صورتی که در شرع یا قانون، مجازات دیگري براي معاون تعیین نشده-127ماده 
:شرح زیر است

ی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دائم است، حبس تعزیري درجه دو یا سهجرایمدر -الف
ر سرقت حدي و قطع عمدي عضو، حبس تعزیري درجه پنج یا ششد-ب
ی که مجازات قانونی آنها شالق حدي است سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شالق تعزیري درجه ششجرایمدر -پ
تر از مجازات جرم ارتکابیموجب تعزیر یک تا دو درجه پایینجرایمدر -ت

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

زیر فاعل اصلی نشود، مجازات معاون بر اساس میزان تعاجرادر صورتی که به هر علت قصاص نفس یا عضو -2تبصره 
.شودمیجرم، مطابق بند (ت) این ماده اعمال 
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از فرد نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده نماید به حداکثر مجازات هر کس-128ماده 
در رفتار مجرمانه فرد نابالغی معاونت کند به حداکثر هر کسهمچنین .گرددمیقانونی همان جرم محکوم 

.شودمیمعاونت در آن جرم محکوم مجازات
هرگاه در ارتکاب رفتار مجرمانه، مرتکب به جهتی از جهات شخصی مانند صغر و جنون، قابل تعقیب -129ماده 

موقوف گردد تأثیري در تعقیب و مجازات معاون نباشد یا تعقیب یا اجراي مجازات او به جهتی از این جهات،
.جرم ندارد

گروه مجرمانه سازمان یافتهسردستگی :فصل چهارم
عهده گیرد به حداکثر مجازات شدیدترین جرمی که سردستگی یک گروه مجرمانه را برهر کس-130ماده 

جرم ارتکابی موجب آنکهگردد مگر میاعضاي آن گروه در راستاي اهداف همان گروه مرتکب شوند، محکوم 
در محاربه .شودمیمجازات معاونت در آن جرم محکوم حد یا قصاص یا دیه باشد که در این صورت به حداکثر 

االرض بر سردسته گروه مجرمانه صدق کند حسب مورد االرض زمانی که عنوان محارب یا مفسد فیو افساد فی
.گرددمیمحکوم االرضفیبه مجازات محارب یا مفسد 

نفر یا بیشتر که براي ارتکاب جرم تشکیل گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه -1تبصره
.گرددمیشود یا پس از تشکیل، هدف آن براي ارتکاب جرم منحرف می

.سردستگی عبارت از تشکیل یا طراحی یا سازماندهی یا اداره گروه مجرمانه است-2تبصره

تعدد جرم:فصل پنجم
موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد، داراي عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات جرایمدر -131ماده 

.شودمیاشد محکوم 
ارتکابی و جرایمموجب حد، تعدد جرم، موجب تعدد مجازات است مگر در مواردي که جرایمدر -132ماده 

.نیز مجازات آنها یکسان باشد
.شودمیاجرااعدام و تبعید محکوم گردد، تنها اعدام چنانچه مرتکب به اعدام و حبس یا-1تبصره 
شود؛ مانند میاجراچنانچه دو یا چند جرم حدي در راستاي هم و در یک واقعه باشند، فقط مجازات اشد -2تبصره 

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

.شودمیاجرااعدام یا رجم حسب مورد 
.گرددمیاجراچنانچه قذف، نسبت به دو یا چند نفر باشد، دو یا چند مجازات -4تبصره 

لکن چنانچه مجازات حدي، موضوع .شودمیها جمع حد و قصاص، مجازاتموجب جرایمدر تعدد -133ماده 
قصاص را از بین ببرد یا موجب تأخیر در اجراي قصاص گردد، اجراي قصاص، مقدم است و در صورت عدم 

.شودمیاجرامطالبه فوري اجراي قصاص یا گذشت یا تبدیل به دیه، مجازات حدي 
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ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه براي هر یک از آن جرایماه موجب تعزیر هرگجرایمدر -134ماده 
ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را جرایمکند و هرگاه میحداکثر مجازات مقرر را حکم جرایم

از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین این کهبیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به 
است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی اجرافقط مجازات اشد قابل ،در هر یک از موارد فوق.نمایدمی

در هر مورد که مجازات فاقد حداقل .گرددمیاجراشود، مجازات اشد بعدي اجراتقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل 
م ارتکابی بیش از سه جرجرایمیک چهارم و اگر ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا جرایمو حداکثر باشد، اگر 

.گرددمیباشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه 
.شودمیکه از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل در صورتی-1تبصره 
مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال ارتکابی در قانون عنوان جرایمدر صورتی که مجموع -2تبصره 

.گرددمیشود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم مین
تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر میدر تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه -3تبصره 

.آن تقلیل دهدو چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف 
ها با هم و نیز با این مجازات.شودمیناجراهاي هفت و هشت تعزیري درجهجرایممقررات تعدد جرم در مورد -4تبصره 
.گرددمیتعزیري درجه یک تا شش جمع هايمجازات

دا حد جمع و ابتهامجازاتموجب قصاص و تعزیر جرایمموجب حد و تعزیر و نیز جرایمدر تعدد -135ماده 
الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب شود مگر حد یا قصاص، سالب حیات و تعزیر، حقمییا قصاص اجرا 

.گرددمیاجراتعزیر ابتداتأخیر اجراي حد نیز نشود که در این صورت 
در صورتی که جرم حدي از جنس جرم تعزیري باشد مانند سرقت حدي و سرقت غیرحدي یا مانند زنا و روابط -تبصره

گردد، مگر در حد قذف میشود و مجازات تعزیري ساقط مینامشروع کمتر از زنا، مرتکب فقط به مجازات حدي محکوم 
.شودمیه هر دو مجازات محکوم که اگر قذف نسبت به شخصی و دشنام به دیگري باشد، مرتکب ب

تکرار جرم:فصل ششم
هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاري گردد، -136ماده 

.حد وي در مرتبه چهارم اعدام است
شود و تعزیري از درجه یک تا شش محکوم هايمجازاتحکم قطعی به یکی از موجببههر کس -137ماده 

از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجراي مجازات، مرتکب جرم تعزیري درجه 
.شودمییک تا شش دیگري گردد، به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم 

.شودیماطفال اعمال نجرایمسیاسی و مطبوعاتی و جرایممقررات مربوط به تکرار جرم در -138ماده 
:شودمیتعزیري در صورت وجود جهات تخفیف به شرح زیر عمل جرایمدر تکرار -139ماده 

تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر میچنانچه مجازات قانونی داراي حداقل و حداکثر باشد، دادگاه -الف
.مجازات تقلیل دهد

.تواند مجازات مرتکب را تا نصف مجازات مقرر تقلیل دهدمی، دادگاه چنانچه مجازات، ثابت یا فاقد حداقل باشد-ب
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چنانچه مرتکب داراي سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم یا بیشتر از آن باشد، مقررات تخفیف -تبصره
.شودمیاعمال ن

شرایط و موانع مسؤولیت کیفري:بخش چهارم
شرایط مسؤولیت کیفري:فصل اول

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

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

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

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

عمدي عالوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه جرایمدر تحقق -144ماده 
قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع بر اساسی که وقوع آنها جرایمدر .احراز گردد

.آن نیز باید محرز شود
در جنایات غیرعمدي اعم از شبه .غیر عمدي، منوط به احراز تقصیر مرتکب استجرایمتحقق -145ماده 

.شودمیخطاي محض مقررات کتاب قصاص و دیات اعمال عمدي و
مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند .بی مباالتی استاحتیاطی و تقصیر اعم از بی-تبصره

.شودمیمباالتی محسوب احتیاطی یا بیآنها، حسب مورد، از مصادیق بی

موانع مسؤولیت کیفري:فصل دوم
.افراد نابالغ مسؤولیت کیفري ندارند-146ماده 
.یب نه و پانزده سال تمام قمري استسن بلوغ، در دختران و پسران، به ترت-147ماده 
.شودمیمقررات این قانون، اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال بر اساسدر مورد افراد نابالغ، -148ماده 
هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختالل روانی بوده به نحوي که فاقد اراده یا قوه تمییز -149ماده 
.مسؤولیت کیفري نداردشود و میمجنون محسوب ،باشد
موجب تعزیر پس از وقوع جرم مبتال جرایمهرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب، مجنون باشد یا در -150ماده 

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

.ندکمیاین صورت در تأیید دستور دادستان، حکم صادر مینی و در غیرحالت خطرناك در مورد خاتمه اقدام تأ
این حکم قطعی است ولی شخص نگهداري شده یا خویشاوندان وي، هرگاه عالئم بهبود را مشاهده کردند حق 

ی، هاي رواناین امر مانع از آن نیست که هرگاه بنا به تشخیص متخصص بیماري.اعتراض به این حکم را دارند
مرتکب، درمان شده باشد برحسب پیشنهاد مدیر محل نگهداري او دادستان دستور خاتمه اقدام تأمینی را صادر 

.کند
در .شودمیموجب حد پس از صدور حکم قطعی دچار جنون شود حد ساقط نجرایمهرگاه مرتکب یکی از -1تبصره

اللهی دارد تعقیب و محاکمه تا زمان افاقه قصورت عارض شدن جنون قبل از صدور حکم قطعی در حدودي که جنبه ح
الناسی دارد مانند قصاص و دیه و همچنین ضرر و زیان ناشی از ی که جنبه حقهایمجازاتنسبت به .افتدبه تأخیر می

.جرم، جنون مانع از تعقیب و رسیدگی نیست
اي نگهداري افراد موضوع این ماده تدارك قوه قضاییه موظف است مراکز اقدام تأمینی را در هر حوزه قضایی بر-2تبصره
تا زمان شروع به کار این اماکن، قسمتی از مراکز روان درمانی بهزیستی یا بیمارستانی موجود به این افراد اختصاص .ببیند
.شودمیداده 

، شودمیغیرقابل تحمل مرتکب رفتاري شود که طبق قانون جرم محسوب اکراه هرگاه کسی بر اثر -151ماده 
موجب جرایمدر .شودمیموجب تعزیر، اکراه کننده به مجازات فاعل جرم محکوم جرایمدر .گرددمیمجازات ن

.شودمیحد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار 
سوزي، سیل، طوفان، زلزله یا الوقوع از قبیل آتشهر کس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب-152ماده 

،شودمیظ نفس یا مال خود یا دیگري مرتکب رفتاري شود که طبق قانون جرم محسوب بیماري به منظور حف
خطر را عمداً ایجاد نکند و رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب و براي این کهقابل مجازات نیست مشروط بر 

.دفع آن ضرورت داشته باشد
ي توانند با تمسک به این ماده از ایفامیباشند نمیکسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر -تبصره

.وظایف قانونی خود امتناع نمایند

در حال خواب، بیهوشی و مانند آنها، مرتکب رفتاري شود که طبق قانون جرم محسوب هر کس-153ماده 
شود، میدر حال خواب یا بیهوشی مرتکب جرم این کهشخص با علم به این کهمگر گردد میمجازات ن،شودمی

.عمداً بخوابد و یا خود را بیهوش کند
گردان و نظایر آنها، مانع مستی و بی ارادگی حاصل از مصرف اختیاري مسکرات، مواد مخدر و روان-154ماده 

لکن .االختیار بوده استطور کلی مسلوببهثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم مگر این کهمجازات نیست 
چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر 

.شودمیواقع شود، به مجازات هر دو جرم محکوم 
راي وي ممکن نباشد تحصیل علم عادتاً بمگر این کهجهل به حکم، مانع از مجازات مرتکب نیست -155ماده 

.یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود
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.جهل به نوع یا میزان مجازات مانع از مجازات نیست-تبصره

، ناموس، مال یا آزادي تن خود یا دیگري در برابر هرگونه عرضهرگاه فردي در مقام دفاع از نفس، -156ماده 
الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاري شود که طبق قانون جرم محسوب تجاوز یا خطر فعلی یا قریب

:شودمیصورت اجتماع شرایط زیر مجازات نشود، درمی
.رفتار ارتکابی براي دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد-الف
.دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقالیی باشد-ب
.آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگري صورت نگرفته باشدخطر و تجاوز به سبب اقدام -پ
.توسل به قواي دولتی بدون فوت وقت عمًال ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود-ت

ده بوده دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادي تن دیگري در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کنن-1تبصره
کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضاي کمک نماید یا در وضعیتی باشد که عهده دفاعیا مسؤولیت دفاع از وي بر

.امکان استمداد نداشته باشد
عهده مهاجم هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع بر-2تبصره 

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

.شودمی

مقاومت در برابر قواي انتظامی و دیگر ضابطان دادگستري در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود -157ماده 
مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن لکن هرگاه قوايشودمیباشند، دفاع محسوب ن

موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس یا مال گردد، دفاع جایز 
.است
، در موارد شودمیعالوه بر موارد مذکور در مواد قبل، ارتکاب رفتاري که طبق قانون جرم محسوب -158ماده 

:ل مجازات نیستزیر قاب
.در صورتی که ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون باشد-الف
.در صورتی که ارتکاب رفتار براي اجراي قانون اهم الزم باشد-ب
.صالح باشد و امر مذکور خالف شرع نباشددر صورتی که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذي-پ
روط ، مششودمیسرپرستان صغار و مجانین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام اقدامات والدین و اولیاي قانونی و-ت
.اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشداین کهبر 
سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این این کهعملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن، مشروط بر -ث

.هم مغایر موازین شرعی نباشدمقررات
هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وي و رعایت موازین -ج

.رضایت ضروري نیستاخذدر موارد فوري .شودمیفنی و علمی و نظامات دولتی انجام 
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امات رسمی، جرمی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مق-159ماده 
ت، قانونی اساین کهلکن مأموري که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور شوندمیقانون محکوم 

.و در دیه و ضمان تابع مقررات مربوطه استشودمیکرده باشد، مجازات ناجرا

ادله اثبات در امور کیفري:بخش پنجم
مواد عمومی:فصل اول

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

.باشدمیدیات این قانون 

در مواردي که دعواي کیفري با ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیت دارد، اثبات -161ماده 
.علم به خالف آن داشته باشدمگر این کهکندمیر ، قاضی به استناد آنها رأي صادشودمی

همارِاِبه عنوان تواندمیاي که موضوعیت دارد فاقد شرایط شرعی و قانونی الزم باشد، هر گاه ادله-162ماده 
.همراه با قرائن و امارات دیگر، موجب علم قاضی شوداین کهقضایی مورد استناد قرار گیرد مشروط بر 

در دادگاه مشخص شود که آنکهجرم باطل گردد، مانند اگر پس از اجراي حکم، دلیل اثبات کننده-163ماده 
جرم رخ نداده است و متهم به علت اجراي حکم، دچار آسیب بدنی، این کهمجرم، شخص دیگري بوده یا 

کننده اءادمستند به آنان است، اعم از جانی یا خسارت مالی شده باشد، کسانی که ایراد آسیب یا خسارت مذکور،
سوگند، شاکی یا شاهد حسب مورد به قصاص یا پرداخت دیه یا تعزیر مقرر در قانون و جبران خسارت مالی 

.شوندمیمحکوم 
اقرار:فصل دوم

.اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است-164ماده 
.شودمیعلیه اقرار محسوب نل و ولی و قیم علیه مولیاظهارات وکیل علیه موک-165ماده 

.اقرار به ارتکاب جرم قابل توکیل نیست-تبصره

در هر وشودمیاقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره نیز واقع -166ماده 
.صورت باید روشن و بدون ابهام باشد

.ز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نیستاقرار باید منجّ-167ماده 
.کننده در حین اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشداقرار در صورتی نافذ است که اقرار-168ماده 
شود، فاقد ارزش و اخذاقراري که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی -169ماده 

.ت از متهم تحقیق مجدد نمایداعتبار است و دادگاه مکلف اس
اقرار شخص سفیه که حکم حجر او صادر شده است و شخص ورشکسته، نسبت به امور کیفري -170ماده 

.نافذ است، اما نسبت به ضمان مالی ناشی از جرم معتبر نیست
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ین ارسد، مگر میهرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وي معتبر است و نوبت به ادله دیگر ن-171ماده 
با بررسی قاضی رسیدگی کننده قرائن و امارات برخالف مفاد اقرار باشد که در این صورت دادگاه، تحقیق و که

.کندمیدهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رأي ذکر میبررسی الزم را انجام 
:ر که نصاب آن به شرح زیر استزیجرایم، یک بار اقرار کافی است، مگر در جرایمدر کلیه -172ماده 

چهار بار در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه-الف
، قذف و سرقت موجب حدقواديدو بار در شرب خمر، -ب

.بار اقرار کافی است، یکجرایمبراي اثبات جنبه غیر کیفري کلیه -1تبصره 
.در یک یا چند جلسه انجام شودتواندمیدر مواردي که تعدد اقرار شرط است، اقرار -2تبصره 

که مجازات آن رجم یا حد انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمی-173ماده 
، مجازات مزبور ساقط و به جاي آن در زنا و لواط اجراقتل است که در این صورت در هر مرحله، ولو در حین 

.گرددمیعزیري درجه پنج ثابت صد ضربه شالق و در غیر آنها حبس ت
شهادت:فصل سوم

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

علم مفیدآنکهشهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و داراي حجیت دانسته است اعم از -175ماده 
.باشد یا نباشد

تشخیص میزان .شودمیدر صورتی که شاهد واجد شرایط شهادت شرعی نباشد، اظهارات او استماع -176ماده 
.تأثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی در حدود اماره قضایی با دادگاه است

:شاهد شرعی در زمان اداي شهادت باید شرایط زیر را دارا باشد-177ماده 
بلوغ-فال

عقل-ب
ایمان-پ
عدالت-ت
طهارت مولد-ث
ذینفع نبودن در موضوع-ج
نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها-چ
عدم اشتغال به تکدي-ح
ولگرد نبودن-خ

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

تحمل شهادت نیز در حال آنکهمشروط برشودمیشهادت مجنون ادواري در حال افاقه پذیرفته -178ماده 
.افاقه بوده باشد

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

شهادت اشخاص غیرعادي، مانند فراموشکار و ساهی به عنوان شهادت شرعی معتبر نیست مگر -180ماده 
.مورد شهادت علم داشته باشدقاضی به عدم فراموشی، سهو و امثال آن درآنکه
.دنباش، اهل معصیت دهدمیعادل کسی است که در نظر قاضی یا شخصی که بر عدالت وي گواهی -181ماده 

شهادت شخصی که اشتهار به فسق داشته باشد، مرتکب گناه کبیره شود یا بر گناه صغیره اصرار داشته باشد 
.شودمیتا احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صالحیت و عدالت وي، پذیرفته ن

ها مفاد شهادتدر شهادت شرعی، در صورت تعدد شهود، وحدت موضوع شهادت ضروري است و باید -182ماده 
ها موجب تعارض شود و یا وحدت هرگاه اختالف مفاد شهادت.در خصوصیات مؤثر در اثبات جرم یکسان باشد

.شودمیموضوع را مخدوش کند، شهادت شرعی محسوب ن
شهادت باید از روي قطع و یقین به نحوي که مستند به امور حسی و از طریق متعارف باشد، اداء -183ماده 
.شود

شهادت باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره واقع شود و در هر صورت -184ده ما
.باید روشن و بدون ابهام باشد

.در صورت وجود تعارض بین دو شهادت شرعی، هیچ یک معتبر نیست-185ماده 
تصویري زنده و یا ضبط شده، -وتیچنانچه حضور شاهد متعذر باشد، گواهی به صورت مکتوب، ص-186ماده 

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

واقعو در صورتی که به خالفدهدمیخالف مفاد شهادت شرعی باشد، دادگاه، تحقیق و بررسی الزم را انجام 
.بودن شهادت، علم حاصل کند، شهادت معتبر نیست

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

.شاهد بر شهادت شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر براي شاهد اصلی باشد-1تبصره 
.شهادت بر شهادت شاهد فرع، معتبر نیست-2بصره ت

لکن قصاص، دیه و ضمان مالی با شودمیموجب حد و تعزیر با شهادت بر شهادت اثبات نجرایم-189ماده 
.آن قابل اثبات است
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در صورتی که شاهد اصلی، پس از اقامه شهادت به وسیله شهود فرع و پیش از صدور رأي، منکر -190ماده 
.اما بر انکار پس از صدور حکم، اثري مترتب نیستشودمیشود، گواهی شهود فرع از اعتبار ساقط شهادت 

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

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

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

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

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

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

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

پذیرد و در میهرگاه دادگاه، شهود معرفی شده را واجد شرایط قانونی تشخیص دهد، شهادت را -197ماده 
و اگر از وضعیت آنها اطالع نداشته باشد تا زمان کندمیت، شهادت را شهادت شرعی محسوب نغیر این صور

احراز شرایط و کشف وضعیت که نباید بیش از ده روز طول بکشد، رسیدگی را متوقف و پس از آن، حسب 
.به نظر قاضی احراز شرایط در مدت ده روز ممکن نباشدمگر این کهکندمیمورد، اتخاذ تصمیم 

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

، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار جرایمنصاب شهادت در کلیه -199ماده 
، تراشیدن و یا تبعید، شهادت دو مرد و چهار زن لدجَزناي موجب حد براي اثبات .گرددمیشاهد مرد اثبات 

زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل الزم .عادل نیز کافی است
جنایات .شودمیمرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شالق، ثابت در این مورد هرگاه دو.است

.موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است
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شودمیخصوص شهادت بر زنا یا لواط، شاهد باید حضوري عملی را که زنا یا لواط با آن محقق در-200ماده 
،ددیده باشد و هرگاه شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنین در صورتی که شهود به عدد الزم نرسن

.و موجب حد استشودمیخصوص زنا یا لواط، قذف محسوب شهادت در
سوگند:فصل چهارم

.دادن خداوند بر درستی گفتار اداءکننده سوگند استسوگند عبارت از گواه قرار-201ماده 
.اداءکننده سوگند باید عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد-202ماده 
ها دادگاه و با لفظ جالله واهللا، باهللا، تاهللا یا نام خداوند متعال به سایر زبانسوگند باید مطابق قرار -203ماده 

اداء شود و در صورت نیاز به تغلیظ و قبول اداءکننده سوگند، دادگاه کیفیت اداي آن را از حیث زمان، مکان، 
وگند به نام خداوند در هر صورت، بین مسلمان و غیر مسلمان در اداي س.کندمیالفاظ و مانند آنها تعیین 
.متعال تفاوتی وجود ندارد

سوگند باید مطابق با ادعا، صریح در مقصود و بدون هرگونه ابهام باشد و از روي قطع و یقین اداء -204ماده 
.شود

اي که روشن در مقصود باشد، اداء سوگند باید با لفظ باشد و در صورت تعذر، با نوشتن یا اشاره-205ماده 
.شود
و ، آشنا نباشدکندمیدر مواردي که اشاره، مفهوم نباشد یا قاضی به زبان شخصی که سوگند یاد -206ماده

.کندمییا اداءکننده سوگند قادر به تکلم نباشد، دادگاه به وسیله مترجم یا متخصص امر، مراد وي را کشف 
.سوگند فقط نسبت به طرفین دعوي و قائم مقام آنها مؤثر است-207ماده 
لکن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از شودمیتعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نحدود و-208ماده 
.گرددمی، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات جرایم
هرگاه در دعاوي مالی مانند دیه جنایات و همچنین دعاویی که مقصود از آن مال است مانند جنایت -209ماده 

ی با معرفتواندمیشبه عمدي موجب دیه، براي مدعی خصوصی امکان اقامه بینه شرعی نباشد، وي خطائی و 
.یک شاهد مرد یا دو شاهد زن به ضمیمه یک سوگند، ادعاي خود را فقط از جنبه مالی اثبات کند

.شودمیمدعی اداء شاهد واجد شرایط شهادت میدهد و سپس سوگند توسطابتدادر موارد مذکور در این ماده، -تبصره

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

علم قاضی:فصل پنجم
در .شودمیعلم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بیّن در امري است که نزد وي مطرح -211ماده 

طور مارات بیّن مستند علم خود را بهمواردي که مستند حکم، علم قاضی است، وي موظف است قرائن و اِ
.صریح در حکم قید کند
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مواردي از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و -تبصره
در هر حال مجرّد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین .مستند علم قاضی قرار گیردواندتمیآور باشند امارات که نوعاً علم

.مالك صدور حکم باشدتواندمی، نشودمیقاضی ن

در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگر علم، بیّن باقی بماند، آن ادله براي -212ماده 
اي چنانچه بر.کندمیمستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رأي صادر قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر

.شودمیقاضی علم حاصل نشود، ادله قانونی معتبر است و بر اساس آنها رأي صادر 
همچنین .در تعارض سایر ادله با یکدیگر، اقرار بر شهادت شرعی، قسامه و سوگند مقدم است-213ماده 

.وگند تقدم داردشهادت شرعی بر قسامه و س
مسائل متفرقه:بخش ششم

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

عهده مجرم تعلق گیرد، استرداد اموال یا تأدیه خسارت مدعیان ث جزائی وجهی برهرگاه از حی.وارده نیز برآید
.خصوصی بر آن مقدم است

بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف -215ماده 
ین ارتکاب، استعمال و یا براي شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا ح

در مورد ضبط، .استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شود
همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد .کندمیدادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین 

:یت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر نمایدوي جریان دارد به تقاضاي ذینفع و با رعا
.وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی الزم نباشد-الف
.اشیاء و اموال، بالمعارض باشد-ب
.جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد-پ

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

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

از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور تواندمیمتضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه -1تبصره 
و درخواست تجدیدنظر نماید هر هاي جزایی شکایت خود را تعقیب در این ماده شکایت کند و طبق مقررات در دادگاه

.چند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزائی قابل شکایت نباشد
مالی که نگهداري آن مستلزم هزینه نامتناسب براي دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن -2تبصره 

ریعالفساد حسب مورد به دستور همچنین اموال ضایع شدنی و سو حفظ مال هم براي دادرسی الزم نیست وگرددمی
و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستري به عنوان شودمیدادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته 

.گرددمیامانت نگهداري 
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االجراالزماي است که تا شش ماه از تاریخ نامهآیینبر اساساجراي احکام حدود، قصاص و دیات -216ماده 
.شودمیاین قانون توسط رئیس قوه قضاییه تهیه، تصویب و ابالغ شدن
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حدود-کتاب دوم 
مواد عمومی:بخش اول

موجب حد، مرتکب در صورتی مسؤول است که عالوه بر داشتن علم، قصد و شرایط جرایمدر -217ماده 
.به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد،مسؤولیت کیفري

موجب حد هرگاه متهم ادعاي فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسؤولیت کیفري جرایمر د-218ماده 
کند که اقرار او با ادعارا در زمان ارتکاب جرم نماید در صورتی که احتمال صدق گفتار وي داده شود و اگر 

.دشومیگند پذیرفته ادعاي مذکور بدون نیاز به بینه و سو،تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است
، مسقط حد ادعامنافی عفت با عنف، اکراه، ربایش یا اغفال، صرف جرایمو االرضفیمحاربه و افساد جرایمدر -1تبصره 

.نیست و دادگاه موظف به بررسی و تحقیق است
.اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در محکمه انجام گیرد-2تبصره 

کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل یا تواندمیدادگاه ن-219ماده 
تنها از طریق توبه و عفو به کیفیت مقرر در این قانون قابل سقوط، تقلیل یا تبدیل هامجازاتاین .ساقط نماید

.است
) قانون 167صل یکصد و شصت و هفتم (در مورد حدودي که در این قانون ذکر نشده است طبق ا-220ماده 

.شودمیاساسی جمهوري اسالمی ایران عمل 

موجب حدجرایم:بخش دوم
زنا:فصل اول

زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز -221ماده 
.نباشد

.شودمیجماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قُبُل یا دُُبر زن محقق -1تبصره
و حسب مورد به اقدامات شودمیهرگاه طرفین یا یکی از آنها نابالغ باشد، زنا محقق است لکن نابالغ مجازات ن-2تبصره

.گرددمیتأمینی و تربیتی مقرر در کتاب اول این قانون محکوم 

جماع با میت، زنا است مگر جماع زوج با زوجه متوفاي خود که زنا نیست لکن موجب سی و یک -222ده ما
.شودمیتا هفتاد و چهار ضربه شالق تعزیري درجه شش 

هرگاه متهم به زنا، مدعی زوجیت یا وطی به شبهه باشد، ادعاي وي بدون بینه یا سوگند پذیرفته -223ماده 
.ف آن با حجت شرعی الزم ثابت شودمگر آنکه خال،شودمی

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

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

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

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

.باشدمیصورت موجب صد ضربه شالق براي هر یک زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این
:شودمییک از مرد و زن به نحو زیر محقق احصان در هر-226ماده 

داراي همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل با وي در کهآنالف ـ احصان مرد عبارت است از 
.حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قُبُل را با وي داشته باشد

بوده، با او از طریق قُبُل جماع در حالی که بالغ و عاقل داراي همسر دائمی و بالغ باشد وآنکهب ـ احصان زن عبارت است از 
.کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با شوهر داشته باشد

اموري از قبیل مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماري مانع از مقاربت یا بیماریی که موجب خطر -227ماده 
.کندمیمانند ایدز و سفلیس، زوجین را از احصان خارج گرددمیبراي طرف مقابل 

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

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

.حد زنا در مواردي که مرتکب غیرمحصن باشد، صد ضربه شالق است-230ه ماد
مرتکب عالوه بر مجازات مقرر ،در موارد زناي به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد-231ماده 

صورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت و درشودمیالبکاره و مهرالمثل نیز محکوم به پرداخت ارش
.گرددمیمهرالمثل محکوم 

هرگاه مرد یا زنی کمتر از چهار بار اقرار به زنا نماید به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شالق -232ماده 
.حکم این ماده در مورد لواط، تفخیذ و مساحقه نیز جاري است.شودمیتعزیري درجه شش محکوم 

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

.صورت (وجود یا عدم احصان) اعدام استحد لواط براي مفعول در هر.صد ضربه شالق است
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.در صورتی که فاعل غیرمسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است-1تبصره 
ل بُمرد همسر دائمی و بالغ داشته باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قُآنکهاحصان عبارت است از -2تبصره 

.کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از همان طریق را با وي داشته باشدبا همان همسر در حال بلوغ وي جماع

.گاه انسان مذکر استها یا نشیمنتفخیذ عبارت از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین ران-235ماده 
.گاه در حکم تفخیذ استدخول کمتر از ختنه-تبصره

الق است و از این جهت فرقی میان محصن و غیرمحصن در تفخیذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه ش-236ماده 
.و عنف و غیرعنف نیست

.در صورتی که فاعل غیرمسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است-تبصره

گرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ از قبیل تقبیل و مالمسه از روي شهوت، موجب همجنس-237ماده 
.و چهار ضربه شالق تعزیري درجه شش استسی و یک تا هفتاد 

.حکم این ماده در مورد انسان مؤنث نیز جاري است-1تبصره 
.گرددمیحکم این ماده شامل مواردي که شرعًا مستوجب حد است، ن-2تبصره 

انسان مؤنث، اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود این کهمساحقه عبارت است از -238ماده 
.قرار دهد

.حد مساحقه، صد ضربه شالق است-239ماده 
در حد مساحقه، فرقی بین فاعل و مفعول و مسلمان و غیرمسلمان و محصن و غیرمحصن و عنف -240ماده 

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

موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفال .هت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع استج
.از شمول این حکم مستثنی است،این قانون در حکم ارتکاب به عنف استموجببهیا مواردي که 

قوادي:فصل سوم
.اي زنا یا لواط استقوادي عبارت از به هم رساندن دو یا چند نفر بر-242ماده 

) این 244حد قوادي منوط به تحقق زنا یا لواط است در غیر این صورت عامل، مستوجب تعزیر مقرر در ماده (-1تبصره 
.قانون است

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

حد قوادي براي مرد هفتاد و پنج ضربه شالق است و براي بار دوم عالوه بر هفتاد و پنج ضربه شالق -243ماده 
و براي زن فقطکندمیکه مدت آن را قاضی مشخص شودمیبه عنوان حد، به تبعید تا یک سال نیز محکوم 

.هفتاد و پنج ضربه شالق است
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براي زنا یا لواط به هم برساند مستوجب حد نیست لکن به سی و یک کسی که دو یا چند نابالغ را-244ماده 
.شودمیتا هفتاد و چهار ضربه شالق و حبس تعزیري درجه شش محکوم 

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

.گرچه مقذوف یا مخاطب در حین قذف از مفاد آن آگاه نباشد
.شودمیقذف عالوه بر لفظ با نوشتن، هرچند به شیوه الکترونیکی نیز محقق -تبصره

ید یا به فرزند مشروع دیگري بگوو » تو فرزند من نیستی«هرگاه کسی به فرزند مشروع خود بگوید -247ماده 
.شودمی، قذف مادر وي محسوب »تو فرزند پدرت نیستی«

.شودمیاي در بین باشد که مشخص گردد منظور قذف نبوده است، حد ثابت نهرگاه قرینه-248ماده 
ه نسبت بفقط » ايزنا یا با فالن مرد لواط کرده،تو با فالن زن«هرگاه کسی به دیگري بگوید -249ماده 

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

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

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

.استدادن لواط به کسی که متظاهر به زنا

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

ذف و درباره مخاطب اگر به علت این انتساب اذیت شده باشد، یا لواط را به او نسبت داده است، محکوم به حد ق
.گرددمیبه مجازات توهین محکوم 

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

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

در صورت .الناس است و تعقیب و اجراي مجازات منوط به مطالبه مقذوف استحد قذف حق-255ماده 
.شودمیرسیدگی و اجراي مجازات موقوف گذشت مقذوف در هر مرحله، حسب مورد تعقیب،
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کسی که چند نفر را به طور جداگانه قذف کند خواه همه آنها با هم، خواه جداگانه شکایت کنند، -256ماده 
.شودمیدر برابر قذف هر یک، حد مستقلی بر او جاري 

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

.شودمیبیش از یک حد جاري ن
ه قذف نماید فقط ببار یا بیشتر قبل از اجراي حد،کسی که دیگري را به یک یا چند سبب، یک-258ماده 

و اگر بگوید شودمی، لکن اگر پس از اجراي حد، قذف را تکرار نماید حد نیز تکرار دشومییک حد محکوم 
.گرددمیام حق بود به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شالق تعزیري درجه شش محکوم آنچه گفته

ق پدر یا جد پدري که فرزند یا نوه خود را قذف کند به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شال-259ماده 
.گرددمیتعزیري درجه شش محکوم 

نشده و مقذوف نیز گذشت نکرده باشد به همه ورثه به غیر از همسر منتقل اجراحد قذف اگر -260ماده 
.هر چند دیگران گذشت کرده باشند،تعقیب و اجراي آن را مطالبه کندتواندمییک از ورثه و هرگرددمی

.تعقیب متهم یا اجراي حد را مطالبه کندتواندمیدري وارث باشد، وارث ندر صورتی که قاذف، پدر یا جد پ-تبصره

:شودمیساقط اجرادر موارد زیر حد قذف در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی و -261ماده 
.هرگاه مقذوف، قاذف را تصدیق نماید-الف
.شودهرگاه آنچه به مقذوف نسبت داده شده با شهادت یا علم قاضی اثبات -ب
.هرگاه مقذوف و در صورت فوت وي، ورثه او، گذشت کند-پ
.هرگاه مردي زنش را پس از قذف به زناي پیش از زوجیت یا زمان زوجیت لعان کند-ت
.هرگاه دو نفر یکدیگر را قذف کنند، خواه قذف آنها همانند، خواه مختلف باشد-ث

.هفتاد و چهار ضربه شالق تعزیري درجه شش استمجازات مرتکبان در بند (ث)، سی و یک تا -تبصره

سبّ نبی:فصل پنجم
سلم و یا هر یک از انبیاء عظام الهی را دشنام دهد یا هر کس پیامبر اعظم صلی اهللا علیه و آله و-262ماده 

.شودمیالنبی است و به اعدام محکوم قذف کند ساب
یا حضرت فاطمه زهرا سالم اهللا علیها یا دشنام به ایشان در حکم السالم وقذف هر یک از ائمه معصومین علیهم-تبصره

.سب نبی است

نماید که اظهارات وي از روي اکراه، غفلت، سهو یا در حالت مستی یا ادعاهرگاه متهم به سب، -263ماده 
وب حسالنبی مساب،غضب یا سبق لسان یا بدون توجه به معانی کلمات و یا نقل قول از دیگري بوده است

.شودمین
هرگاه سب در حالت مستی یا غضب یا به نقل از دیگري باشد و صدق اهانت کند موجب تعزیر تا هفتاد و چهار -تبصره

.ضربه شالق است
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مصرف مسکر:فصل ششم
مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند -264ماده 

.اي که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد استخالص باشد یا مخلوط به گونهیا نکند، 
.هر چند مستی نیاورد،خوردن فقاع (آب جو مسکر) موجب حد است-تبصره

.حد مصرف مسکر، هشتاد ضربه شالق است-265ماده 
.شودمیغیرمسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسکر، محکوم به حد -266ماده 

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

سرقت: فصل هفتم
.سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است-267ماده 
:تمام شرایط زیر باشد موجب حد استسرقت در صورتی که داراي-268ماده 

.شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد-الف
.مال مسروق در حرز باشد-ب
.سارق هتک حرز کند-پ
.سارق مال را از حرز خارج کند-ت
.هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد-ث
.سارق پدر یا جد پدري صاحب مال نباشد-ج
.از حرز، معادل چهار و نیم نخود طالي مسکوك باشدارزش مال مسروق در زمان اخراج -چ
.مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد-ح
.سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد-خ
.صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کند-د
.صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد-ذ
.مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیردمال -ر
.مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید-ز
.مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد-ژ

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

.شودمیحق دسترسی به آن مکان را دارند، حرز محسوب ن
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هتک حرز عبارت از نقض غیرمجاز حرز است که از طریق تخریب دیوار یا باال رفتن از آن یا باز -271ماده 
.شودمیکردن یا شکستن قفل و امثال آن محقق 

اي از حرز خارج کند ارادههرگاه کسی مال را توسط مجنون، طفل غیرممیز، حیوان یا هر وسیله بی-272ماده 
و در صورتی که مباشر طفل ممیز باشد رفتار آمر حسب مورد مشمول یکی از شودمیمباشر محسوب 

.هاي تعزیري استسرقت
.ترین حرز استك، اخراج از بیرونیدر صورتی که مال در حرزهاي متعدد باشد، مال-273ماده 
.ربایش مال به اندازه نصاب باید در یک سرقت انجام شود-274ماده 
کدام از آنها به حد نصابهرگاه دو یا چند نفر به طور مشترك مالی را بربایند باید سهم جداگانه هر-275ماده 
.برسد
هاي حسب مورد مشمول یکی از سرقتیک از شرایط موجب حد،سرقت در صورت فقدان هر-276ماده 

.تعزیري است
هرگاه شریک یا صاحب حق، بیش از سهم خود، سرقت نماید و مازاد بر سهم او به حد نصاب برسد، -277ماده 

.مستوجب حد است
:حد سرقت به شرح زیر است-278ماده

طوري که انگشت شست و کف دست باقی در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهاي آن است، به -الف
.بماند

.در مرتبه دوم، قطع پاي چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوي که نصف قدم و مقداري از محل مسح باقی بماند-ب
.در مرتبه سوم، حبس ابد است-پ
.در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد-ت

.شودمیهاي تعزیري عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول یکی از سرقتهرگاه سارق، فاقد-1تبصره 
هایی که مشمول عنوان تعزیر نیست هرگاه مرتکب حین اجراي در مورد بند (پ) این ماده و سایر حبس-2تبصره 

همچنین مقام رهبري .شودمیمجازات توبه نماید و مقام رهبري آزادي او را مصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد 
.مجازات او را به مجازات تعزیري دیگري تبدیل نمایدتواندمی

محاربه:فصل هشتم
محاربه عبارت از کشیدن سالح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوي که -279ماده 

هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوي یک یا چند شخص خاص سالح بکشد و .موجب ناامنی در محیط گردد
عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روي مردم سالح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب 

.شودمیامنیت نشود، محارب محسوب ن
.لحه ببرد محارب نیستفرد یا گروهی که براي دفاع و مقابله با محاربان، دست به اس-280ماده 
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ها شوند راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سالح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه-281ماده 
.محاربند

:حد محاربه یکی از چهار مجازات زیر است-282ماده 
اعدام-الف
صلب-ب
قطع دست راست و پاي چپ-پ
نفی بلد-ت

.) به اختیار قاضی است282(ور چهارگانه مذکور در مادهانتخاب هر یک از ام-283ماده 
مدت نفی بلد در هر حال کمتر از یک سال نیست، اگر چه محارب بعد از دستگیري توبه نماید و -284ماده 

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

االرضو افساد فی1بغی:فصل نهم
علیه امنیت داخلی یا جرایمبه طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، هر کس-286ماده 

یکروبی و خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخالل در نظام اقتصادي کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و م
اي که موجب اخالل شدید در نظم خطرناك یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه

عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب 
.گرددمیبه اعدام محکوم محسوب و االرضفیاشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد 

هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخالل گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا -تبصره
اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات 

.شودیمبار جرم، مرتکب به حبس تعزیري درجه پنج یا شش محکوم نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانقانونی دیگري

شودمیگروهی که در برابر اساس نظام جمهوري اسالمی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب -287ماده 
.گردندمیو در صورت استفاده از سالح، اعضاي آن به مجازات اعدام محکوم 

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

.شوندمیباشد به حبس تعزیري درجه پنج محکوم 

قصاص:کتاب سوم

گردنکشی،نافرمانی،سرکشی، تعدي،ستم کردن، بدکاري،ایجاد فساد کردنفرهنگ عمید: 1
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واد عمومیم:بخش اول
اقسام و تعاریف جنایات:فصل اول

.جنایت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدي، شبه عمدي و خطاي محض است-289ماده 
:شودمیجنایت در موارد زیر عمدي محسوب -290ماده 

غیرمعین از یک جمع را داشته هرگاه مرتکب با انجام کاري قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادي معین یا فرد یا افرادي -الف
باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعًا موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، 

.خواه نشود
، هرچند قصد ارتکاب آن گرددمیهرگاه مرتکب، عمداً کاري انجام دهد که نوعًا موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، -ب
.شودمینایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن ج
هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاري را هم که انجام داده است، نسبت به افراد -پ

علیه، به علت بیماري، ضعف، پیري یا هر خصوص مجنیٌلکن درشودیممتعارف نوعًا موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، ن
مشروط بر آنکه مرتکبشودمیوضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن 

.یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشدعلیهمجنیٌبه وضعیت نامتعارف 
ب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود وي باشد، و هرگاه مرتک-ت

.گذاري کنددر اماکن عمومی بمباین کهدر عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن، واقع شود، مانند 
دم اثبات، جنایت عمدي است مگر در بند (ب) عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گردد و در صورت ع-1تبصره 

جنایت واقع شده فقط به علت حساسیت زیاد موضع آسیب، واقع شده باشد و حساسیت زیاد موضع آسیب نیز غالبًا 
شناخته شده نباشد که در این صورت آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدي ثابت 

.شودمین
، موجب جنایت واقع شده یا علیهمجنیٌکار نوعاً نسبت به این کهپ) باید آگاهی و توجه مرتکب به در بند (-2تبصره 

.شودمیصورت عدم اثبات، جنایت عمدي ثابت نثابت گردد و درشودمینظیر آن 

:شودمیجنایت در موارد زیر شبه عمدي محسوب -291ماده 
قصد رفتاري را داشته لکن قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد و از علیهمجنیٌ هرگاه مرتکب نسبت به -الف

.، نباشدگرددمیمواردي که مشمول تعریف جنایات عمدي 
موضوع رفتار وي شیء یا حیوان و این کههرگاه مرتکب، جهل به موضوع داشته باشد مانند آنکه جنایتی را با اعتقاد به -ب

.وارد کند، سپس خالف آن معلوم گرددعلیهمجنیٌ) این قانون است به 302(یا افراد مشمول ماده
جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایت عمدي این کههرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر -پ

.نباشد

:شودمیجنایت در موارد زیر خطاي محض محسوب -292ماده 
.انند آنها واقع شوددر حال خواب و بیهوشی و م-الف
.به وسیله صغیر و مجنون ارتکاب یابد-ب
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علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، مانند آنکه جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنیٌ-پ
.تیري به قصد شکار رها کند و به فردي برخورد نماید

، رددگمیهرگاه مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگري در مورد بندهاي (الف) و (پ) -تبصره
.شودمیجنایت عمدي محسوب 

هرگاه فردي مرتکب جنایت عمدي گردد لکن نتیجه رفتار ارتکابی، بیشتر از مقصود وي واقع شود، -293ماده 
به جنایت کمتر، عمدي و نسبت به چنانچه جنایت واقع شده، مشمول تعریف جنایات عمدي نشود، نسبت 

، مانند آنکه انگشت کسی را قطع کند و به سبب آن دست وي شودمیجنایت بیشتر، شبه عمدي محسوب 
.قطع شود و یا فوت کند که نسبت به قطع انگشت عمدي و نسبت به قطع دست و یا فوت شبه عمدي است

و فرد یهعلمجنیٌ تی بر دیگري شود در صورتی که اگر کسی به علت اشتباه در هویت، مرتکب جنای-294ماده 
.شودمی) این قانون نباشند، جنایت عمدي محسوب 302مورد نظر هر دو مشمول ماده (

عهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته هرگاه کسی فعلی که انجام آن را بر-295ماده 
شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته است جنایت حاصل است، ترك کند و به سبب آن، جنایتی واقع

اي که شود و حسب مورد عمدي، شبه عمدي، یا خطاي محض است، مانند این که مادر یا دایهبه او مستند می
عهده گرفته است، کودك را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترك کند.شیر دادن را بر

تداخل جنایات:فصل دوم
اگر کسی، عمداً جنایتی را بر عضو فردي وارد سازد و او به سبب سرایت جنایت فوت کند، چنانچه -296ماده 

، در غیر این صورت، قتل شودمیجنایت واقع شده مشمول تعریف جنایات عمدي باشد، قتل عمدي محسوب 
.شودمیشبه عمدي است و مرتکب عالوه بر قصاص عضو به پرداخت دیه نفس نیز محکوم 

دد، گرعلیهمجنیٌ اگر مرتکب با یک ضربه عمدي، موجب جنایتی بر عضو شود که منجر به قتل -297ماده 
و به علت نقص شودمیچنانچه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایات عمدي باشد، قتل عمدي محسوب

.گرددمیعضو یا جراحتی که سبب قتل شده است به قصاص یا دیه محکوم ن
شود، چنانچه همه آنها علیهمجنیٌ اگر کسی با یک ضربه عمدي، موجب جنایات متعدد بر اعضاي -298ماده 

حکوم اص نفس مطور مشترك موجب قتل او شود و قتل نیز مشمول تعریف جنایات عمدي باشد فقط به قصبه
.شودمی

شود و قتل نیز علیهمجنیٌهاي متعدد عمدي، موجب جنایات متعدد و قتل اگر کسی با ضربه-299ماده 
ها موجب قتل شود و برخی در وقوع قتل نقشی مشمول تعریف جنایات عمدي باشد، چنانچه برخی از جنایت

در هایی که تأثیريقصاص عضو یا دیه جنایتنداشته باشند، مرتکب عالوه بر قصاص نفس، حسب مورد، به 
لکن اگر قتل به وسیله مجموع جنایات پدید آید، در صورتی که ضربات به .شودمیقتل نداشته است، محکوم 

در غیر این صورت به قصاص یا دیه عضوي که جنایت .صورت متوالی وارد شده باشد در حکم یک ضربه است
.گرددمییز محکوم بر آن، متصل به فوت نبوده است ن
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) در مواردي که جنایت یا جنایات ارتکابی به قسمت بیشتري 299) و (298)، (297)، (296احکام مقرر در مواد (-تبصره
.سرایت کند نیز جاري استعلیهمجنیٌ از همان عضو یا اعضاي دیگر 

و یا اگر به قتل منجر شودمینبر او به قتل منجر جنایت واردهاین کهبه تصور علیهمجنیٌ اگر -300ماده 
، قصاص کند یا گذشت یا مصالحه بر دیه یا غیر آن نماید و بعد از آن، شودمیشود قتل، عمدي محسوب ن

منجر شود، هرگاه قتل مشمول تعریف جنایات علیهمجنیٌ جنایت واقع شده، به نفس سرایت کند و به فوت 
چنانچه عضو مرتکب، قصاص شده یا با او مصالحه شده و شودمیعمدي باشد، قاتل به قصاص نفس محکوم 

المصالحه را به وي بپردازد؛ لکن اگر جنایتباشد، ولی دم باید قبل از قصاص نفس، دیه عضو قصاص شده یا وجه
مشمول تعریف جنایات عمدي نگردد، به پرداخت دیه نفس، بدون احتساب دیه عضو قصاص شده یا 

مفاد این ماده، در موردي که جنایت ارتکابی به قسمت بیشتري از .شودمیخذ شده، محکوماالمصالحه وجه
.همان عضوِ مورد جنایت سرایت کند نیز جاري است

شرایط عمومی قصاص:فصل سوم
، یهعلمجنیٌ نباشد و علیهمجنیٌ که مرتکب، پدر یا از اجداد پدري شودمیقصاص در صورتی ثابت -301ماده 

.مرتکب مساوي باشدعاقل و در دین با 
.مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتکب، مانع قصاص نیستعلیهمجنیٌچنانچه -تبصره

داراي یکی از حاالت زیر باشد، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه، محکوم علیهمجنیٌدر صورتی که -302ماده 
:شودمین

.مرتکب جرم حدي که مستوجب سلب حیات است-الف
جنایت وارد شده، بیش از مجازات حدي او نباشد، این کهکه مستوجب قطع عضو است، مشروط بر مرتکب جرم حدي-ب

.در غیر این صورت، مقدار اضافه بر حد، حسب مورد، داراي قصاص و یا دیه و تعزیر است
.شودمیفقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمستحق قصاص نفس یا عضو،-پ

) این قانون جنایتی بر او 156الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده (کسی که تجاوز او قریبت ـ متجاوز و 
.وارد شود

.زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است-ث
) این ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر در اقدام در مورد بندهاي (الف)، (ب) و (پ-1تبصره 

.شودمیمحکوم » تعزیرات«کتاب پنجم 
در مورد بند (ت) چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفی است، لکن مرتکب -2تبصره 

.شودمیبه شرح مقرر در قانون به دیه و مجازات تعزیري محکوم 

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

ه مشمول مادعلیهمجنیٌ ود که اگر ثابت نش.شود و دادگاه موظف است نخست به ادعاي مذکور رسیدگی کند
) است و نیز ثابت نشود که مرتکب بر اساس چنین اعتقادي، مرتکب جنایت شده است مرتکب به قصاص 302(
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یز موضوع نعلیهمجنیٌ ولی اگر ثابت شود که به اشتباه با چنین اعتقادي، دست به جنایت زده و شودمیمحکوم 
.شودمیمحکوم » تعزیرات«ت دیه به مجازات مقرر در کتاب پنجم ) نباشد مرتکب عالوه بر پرداخ302ماده (
.جنایت عمدي نسبت به نابالغ، موجب قصاص است-304ماده 
مرتکب جنایت عمدي نسبت به مجنون عالوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در کتاب پنجم -305ماده 

.شودمینیز محکوم » تعزیرات«
در این صورت .هر چند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نیستجنایت عمدي بر جنین، -306ماده 

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

.قصاص ثابت است،تولد شود و یا نقص او بعد از تولد باقی بمانداز 

ارتکاب جنایت در حال مستی و عدم تعادل روانی در اثر مصرف مواد مخدر، روانگردان و مانند آنها، -307ماده 
ختیار االثابت شود بر اثر مستی و عدم تعادل روانی، مرتکب به کلی مسلوبمگر این کهموجب قصاص است 

.ودشمیمحکوم » تعزیرات«ه است که در این صورت، عالوه بر دیه به مجازات تعزیري مقرر در کتاب پنجم بود
لکن اگر ثابت شود که مرتکب قبالً خود را براي چنین عملی مست کرده و یا علم داشته است که مستی و عدم 

، جنایت، عمدي محسوب شودمیو تعادل روانی وي ولو نوعاً موجب ارتکاب آن جنایت یا نظیر آن از جانب ا
.گرددمی

اگر پس از تحقیق و بررسی به وسیله مقام قضایی، در بالغ یا عاقل بودن مرتکب، هنگام ارتکاب -308ماده 
کند که جنایت عمدي در حال بلوغ وي یا افاقه ادعاعلیهمجنیٌ جنایت، تردید وجود داشته باشد و ولی دم یا 

عاي باید براي ادعلیهمجنیٌاو از جنون سابقش انجام گرفته است لکن مرتکب خالف آن را ادعا کند، ولی دم یا 
اگر حالت سابق بر زمان جنایت، افاقه .در صورت عدم اقامه بینه، قصاص منتفی است.خود بینه اقامه کند
رتکب باید جنون خود در حال ارتکاب جرم را اثبات کند تا قصاص ساقط شود؛ در غیر اینمرتکب بوده است، م

.شودمییا ولی او قصاص ثابت علیهمجنیٌ صورت با سوگند ولی دم یا 
است، باید در دادگاه ثابت شود و در علیهمجنیٌ که مرتکب، پدر یا یکی از اجداد پدري ادعااین -309ماده 

.شودمییا ولی او ثابت علیهمجنیٌ حق قصاص، حسب مورد، با سوگند ولی دم یا صورت عدم اثبات،
هرگاه غیرمسلمان، مرتکب جنایت عمدي بر مسلمان، ذمی، مستأمن یا معاهد شود، حق قصاص -310ماده 

یا ناگر مسلمان، ذمی، مستأم.هاي فکري نیستها و گرایشدر این امر، تفاوتی میان ادیان، فرقه.ثابت است
در این صورت .شودمیمعاهد، بر غیرمسلمانی که ذمی، مستأمن و معاهد نیست جنایتی وارد کند، قصاص ن

.شودمیمحکوم » تعزیرات«مرتکب به مجازات تعزیري مقرر در کتاب پنجم 
ند خارجی را دارغیرمسلمانانی که ذمی، مستأمن و معاهد نیستند و تابعیت ایران را دارند یا تابعیت کشورهاي -1تبصره

.باشندمیاند، در حکم مستأمن مقررات وارد کشور شدهو با رعایت قوانین و
غیرمسلمان باشد و مرتکب پیش از اجراي قصاص، مسلمان شود، قصاص ساقط و عالوه بر علیهمجنیٌاگر -2تبصره

.شودمی، محکوم »تعزیرات«پرداخت دیه به مجازات تعزیري مقرر در کتاب پنجم 
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، هنگام ارتکابعلیهمجنیٌاگر پس از تحقیق و بررسی به وسیله مقام قضایی، در مسلمان بودن -311ماده 
ادعا کند که علیهمجنیٌ جنایت، تردید وجود داشته و حالت او پیش از جنایت، عدم اسالم باشد و ولی دم یا 

تکاب جنایت، پیش از اسالم آوردن کند که ارادعاجنایت عمدي در حال اسالم او انجام شده است و مرتکب 
باید ثابت شود و در صورت عدم اثبات، قصاص منتفی است و علیهمجنیٌ وي بوده است، ادعاي ولی دم یا 

اگر حالت پیش از .شودمیمحکوم » تعزیرات«مرتکب به پرداخت دیه و مجازات تعزیري مقرر در کتاب پنجم 
باید اثبات شود تا قصاص ساقط علیهمجنیٌ یت در حالت عدم اسالم زمان جنایت، اسالم او بوده است، وقوع جنا

کم ح.شودمییا ولی او قصاص ثابت علیهمجنیٌ گردد و در صورت عدم اثبات، حسب مورد با سوگند ولی دم یا 
.تردید وجود داشته باشد نیز جاري استعلیهمجنیٌ این ماده در صورتی که در مجنون بودن 

ي اثبات جنایتهاراه:فصل چهارم
.شودمیاین قانون از طریق قسامه نیز ثابت » کلیات«جنایات عالوه بر طرق مقرر در کتاب اول -312ماده 
قسامه عبارت از سوگندهایی است که در صورت فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر و وجود لوث، -313ماده 

.کندمین و متهم براي دفع اتهام از خود اقامه شاکی براي اثبات جنایت عمدي یا غیرعمدي یا خصوصیات آ
لوث عبارت از وجود قرائن و اماراتی است که موجب ظن قاضی به ارتکاب جنایت یا نحوه ارتکاب -314ماده 

.شودمیاز جانب متهم 
فقدان قرائن و امارات موجب ظن و صرف حضور فرد در محل وقوع جنایت، از مصادیق لوث محسوب -315ماده 

.گرددمیو او با اداي یک سوگند، تبرئه شودیمن
مقام قضایی موظف است در صورت استناد به قسامه، قرائن و امارات موجب لوث را در حکم خود -316ماده 

.، مشمول این حکم استشودمیمواردي که سوگند یا قسامه، توسط قاضی رد .ذکر کند
اگر دلیلی ارائه شود، .شودمیالبه دلیل بر نفی اتهام در صورت حصول لوث، نخست از متهم، مط-317ماده 

اقامه دتوانمیدر غیر این صورت با ثبوت لوث، شاکی .گرددمیرسد و متهم تبرئه مینوبت به قسامه شاکی ن
.قسامه کند یا از متهم درخواست قسامه نماید

اگر شاکی اقامه قسامه نکند و از مطالبه قسامه از متهم نیز خودداري ورزد، متهم در جنایات عمدي، -318ماده 
لکن حق اقامه قسامه یا مطالبه آن براي شودمیبا تأمین مناسب و در جنایات غیرعمدي، بدون تأمین آزاد 

.ماندمیشاکی باقی 
تا اقامه قسامه نماید یا از شودمیحداکثر سه ماه به شاکی فرصت داده ، شودمیدر مواردي که تأمین گرفته -تبصره

.شودمیمتهم مطالبه قسامه کند و پس از پایان مهلت از تأمین أخذ شده رفع اثر 

اگر شاکی از متهم درخواست قسامه کند و وي حاضر به قسامه نشود به پرداخت دیه محکوم -319ماده 
و شاکی حق ندارد براي بار دیگر، با قسامه یا بینه، دعوي را علیه گرددمید، تبرئه و اگر اقامه قسامه کنشودمی

.قسامه را به شاکی رد نمایدتواندمیدر این مورد متهم ن.او تجدید کند
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اقامه قسامه یا مطالبه آن از متهم، باید حسب مورد، توسط صاحب حق قصاص یا دیه، یا ولی یا -320ماده 
همچنین است اقامه قسامه براي برائت متهم که حسب مورد به وسیله متهم یا ولی او یا وکیل .وکیل آنها باشد

.اتیان سوگند به وسیله افراد قابل توکیل نیست.گیردمیآنها صورت 
یا ولی دم فوت کند هر یک از وارثان متوفی، بدون نیاز به توافق دیگر ورثه متوفی علیهمجنیٌ اگر -321ماده 

.اولیاي دم، حق مطالبه یا اقامه قسامه را دارندیا دیگر
اگر برخی از ورثه، اصل اتهام یا برخی خصوصیات آن را از متهم نفی کنند، حق دیگران با وجود -322ماده 

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

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

و چنانچه دیه قصاص شونده بیش از سهم غیر از آن یک نفر را قصاص کندتواندمیجنایت اقامه شود، شاکی ن
ی از رجوع شاک.دیه جنایت او باشد شریک یا شرکاي دیگر باید مازاد دیه مذکور را به قصاص شونده بپردازند

.اقرار به انفراد مرتکب، پس از اقامه قسامه مسموع نیست
کنند، قسامه متهم فقط حق اگر برخی از صاحبان حق قصاص یا دیه از متهم درخواست قسامه -325ماده 

کند و حق دیگران براي اثبات ادعایشان محفوظ است و اگر بتوانند موجب قصاص کنندگان را ساقط میمطالبه
را اثبات کنند، باید پیش از استیفاي قصاص، سهم دیه گروه اول را حسب مورد به خود آنها یا به مرتکب 

.بپردازند
لوث علیه متهم اقامه قسامه نکند و از او مطالبه قسامه کند و متهم رغم حصول اگر شاکی علی-326ماده 

از وي مطالبه اتیان سوگند بر عدم تواندمیدرباره اصل جنایت یا خصوصیات آن، ادعاي عدم علم کند، شاکی 
دشومیاگر متهم بر عدم علم به اصل جنایت سوگند یاد کند، دعوي متوقف و وي بدون تأمین آزاد .علم نماید

و اگر سوگند متهم فقط بر عدم علم به خصوصیات جنایت باشد، دعوي فقط در مورد آن خصوصیات متوقف 
لکن اگر متهم از سوگند خوردن خودداري ورزد و شاکی بر علم داشتن او سوگند یاد کند، ادعاي گرددمی

در این صورت اگر .نمایدو شاکی حق دارد از متهم اقامه قسامه را درخواست شودمیمتهم به عدم علم رد 
.شودمیمتهم اقامه قسامه نکند به پرداخت دیه محکوم 

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

.به نفع متهم دیگر، در قسامه شرکت کندتواندمییک از آنها در صورت تعدد متهمان، هر-328ماده 
و اثبات خصوصیات شودمیقسامه فقط نسبت به مقداري که لوث حاصل شده است، موجب اثبات -329ماده 

جنایت از قبیل عمد، شبه عمد، خطا، مقدار جنایت و شرکت در ارتکاب جنایت یا انفراد در آن نیازمند حصول 
.صوصیات استلوث در این خ
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اگر نسبت به خصوصیات جنایت لوث حاصل نشود یا سوگندخورندگان، بر آن خصوصیات سوگند -330ماده 
دیه تعلق وشودمییاد نکنند و فقط بر انتساب جنایت به مرتکب سوگند بخورند، اصل ارتکاب جنایت اثبات 

.گیردمی
سامه اثبات شود، خصوصیات آن در صورت حصولچنانچه اصل ارتکاب جنایت، با دلیلی به جز ق-331ماده 

وسیله قسامه قابل اثبات است مانند آنکه یکی از دو شاهد عادل، به اصل قتل و دیگري لوث در هر یک از آنها به
و در صورت لوث، عمدي بودن شودمیبه قتل عمدي شهادت دهد که در این صورت اصل قتل با بینه اثبات 

.گرددمیقتل با اقامه قسامه ثابت
علیهیٌ مجنوسیله اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد حاصل شود، پس از تعیین مرتکب به-332ماده 

.شودمییا ولی دم و اقامه قسامه علیه او، وقوع جنایت اثبات 
ه شود، قاماگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد ثابت باشد و قسامه به همین گونه علیه آنان ا-333ماده 

خواهد که بر برائت خود میو قاضی از آنان شودمیجنایت بر عهده یکی از چند نفر، به صورت مردد اثبات 
اگر همگی از سوگند خوردن خودداري ورزند یا برخی از آنان سوگند یاد کنند و برخی نکنند، .سوگند بخورند

پرداخت دیه به نسبت مساوي میان آنان تقسیم اگر ممتنعان متعدد باشند، .شودمیدیه بر ممتنعان ثابت 
در وشودمیالمال پرداخت خصوص قتل، دیه از بیتاگر همه آنان بر برائت خود سوگند یاد کنند، در.شودمی

.گرددمیغیر قتل، دیه به نسبت مساوي میان آنان تقسیم 
چنانچه شاکی از آنان درخواست اقامه قسامه اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد ثابت باشد، -334ماده 

در صورت خودداري همه یا برخی از آنان از اقامه قسامه، پرداخت .کند هر یک از آنان باید اقامه قسامه کند
.شودیمصورت تعدد ممتنعان، پرداخت دیه به نسبت مساوي میان آنان تقسیم و درشودمیدیه بر ممتنع ثابت 

.گرددمیالمال پرداخت ه کنند، در قتل، دیه از بیتاگر همگی اقامه قسام
چنانچه لوث تنها علیه برخی از افراد حاصل شود و شاکی علیه افراد بیشتري ادعاي مشارکت در -335ماده 

موردي که لوث حاصل شده است اثبات ارتکاب جنایت را نماید، با قسامه، جنایت به مقدار ادعاي مدعی، در
ولی دم مدعی مشارکت سه مرد در قتل عمدي مردي باشد و لوث فقط علیه مشارکت دو مانند آنکهشودمی

اگر .شان ثابت استنفر از آنان باشد، پس از اقامه قسامه علیه آن دو نفر، حق قصاص علیه آن دو به مقدار سهم
سوم دیه را به هر یک ولی دم بخواهد هر دو نفر را قصاص کند، باید به سبب اقرار خود به اشتراك سه مرد، دو 

.از قصاص شوندگان بپردازد
نحو تردید ، شرکت افراد بیشتر را بهابتدااز این کهرجوع شاکی از اقرار به شرکت افراد بیشتر پذیرفته نیست مگر -تبصره

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

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

.شودمیسوگند شاکی، خواه مرد باشد خواه زن، جزء نصاب محسوب -337ماده 
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در صورتی که شاکی از متهم درخواست اقامه قسامه کند، متهم باید براي برائت خود، اقامه قسامه -338ماده 
ان اگر تعداد آن.نماید که در این صورت، باید حسب مورد به مقدار نصاب مقرر، اداءکننده سوگند داشته باشد

و با نداشتن اداءکننده شودمیار کمتر از نصاب باشد، سوگندها تا تحقق نصاب، توسط آنان یا خود او تکر
.شودمینماید و تبرئه میسوگند، خود متهم، خواه مرد باشد خواه زن، همه سوگندها را تکرار 

این قانون که براي اتیان سوگند ذکر شده است » کلیات«قسامه، همه شرایط مقرر در کتاب اول در-339ماده 
.شودمیرعایت 

نده سوگند، شاهد ارتکاب جنایت بوده باشد و علم وي به آنچه بر آن سوگند یاد کنالزم نیست اداء-340ماده 
کننده سوگند را بداند و ادعاي علم از سوي همچنین الزم نیست قاضی، منشأ علم اداء.، کافی استکندمی

در هر صورت تحقیق و بررسی مقام قضایی .اداکننده سوگند، تا دلیل معتبري برخالف آن نباشد، معتبر است
.کننده سوگند بالمانع استاز اداء
اگر احتمال آن باشد که اداءکننده سوگند، بدون علم و بر اساس ظن و گمان یا با تبانی سوگند -341ماده 

وي نداگر پس از بررسی، امور یاد شده احراز نشود، سوگ.بررسی موضوع استخورد، مقام قضایی موظف بهمی
.معتبر است

.کنندگان سوگند از کسانی باشند که احتمال اطالع آنان بر وقوع جنایت، موجه باشداداءالزم است -342ماده 
پیش از اجراي قسامه، مجازات قانونی و مکافات اخروي سوگند دروغ و عدم جواز تواندمیقاضی -343ماده 
.کندکنندگان سوگند بیاناداءدر آن را براي 2توریه
اگر پس از اقامه قسامه و پیش از صدور حکم، دلیل معتبري بر خالف قسامه یافت شود و یا فقدان -344ماده 

و چنانچه بعد از صدور حکم باشد موضوع از موارد اعاده دادرسی شودمیشرایط قسامه اثبات گردد، قسامه باطل 
.است
.با بینه یا قسامه، دعوي را علیه متهم تجدید کندتواندمیپس از اقامه قسامه توسط متهم، شاکی ن-345ماده 
دگان کنناگر پس از صدور حکم، بطالن همه یا برخی از سوگندها ثابت شود مانند آنکه برخی از اداء-346ماده 

نندهصادر کسوگند، از سوگندشان عدول کنند یا دروغ بودن سوگند یا از روي علم نبودن سوگند، براي دادگاه 
.ابت شود، مورد از جهات اعاده دادرسی استحکم ث

صاحب حق قصاص:فصل پنجم
به طور مجانی تواندمیصاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی یا اجراي حکم -347ماده 

.یا با مصالحه، در برابر حق یا مال گذشت کند
.درسمیحق قصاص، به شرح مندرج در این قانون به ارث -348ماده 

تُورَیه: پوشاندن و پنهان کردن حقیقت، چیزي را بر خالف حقیقت نشان دادن2
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، مرتکب را قصاص کند و در صورتی که اقدام به قتل علیهمجنیٌ پیش از فوت تواندمیولی دم ن-349ماده 
ورت این صمستحق قصاص است، در غیر،نشودعلیهمجنیٌ مرتکب نماید، چنانچه جنایت در نهایت سبب فوت 

) 302اعتقاد دارد مرتکب مشمول ماده (؛ مگر در موردي که ولی دم شودمیبه تعزیر مقرر در قانون، محکوم 
.این قانون است که در این صورت، مستحق قصاص نیست

.در صورت تعدد اولیاي دم، حق قصاص براي هر یک از آنان به طور جداگانه ثابت است-350ماده 
.جز زوج یا زوجه او که حق قصاص نداردولی دم، همان ورثه مقتول است به-351ماده 
اگر حق قصاص، به هر علت، تبدیل به دیه شود یا به مال یا حقی مصالحه شود، همسر مقتول نیز -352ماده 

اگر برخی از اولیاي دم، خواهان قصاص و برخی خواهان دیه باشند، همسر مقتول، از سهم .بردمیاز آن ارث 
.بردمی، ارث باشندمیدیه کسانی که خواهان دیه 

علیهمجنیٌ رسد حتی اگر همسر میحب حق قصاص فوت کند، حق قصاص به ورثه او هرگاه صا-353ماده 
.باشد
یا همه اولیاي دم یا برخی از آنان، صغیر یا مجنون باشند، ولیِّ آنان با رعایت علیهمجنیٌ اگر -354ماده 

اگر .ن منتظر بماندتا زمان بلوغ یا افاقه آناتواندمیمصلحتشان حق قصاص، مصالحه و گذشت دارد و همچنین 
توانند مرتکب را قصاص کنند لکن در صورتی که میبرخی از اولیاي دم، کبیر و عاقل و خواهان قصاص باشند، 
علیه خود از سوي آنها باشد باید مطابق خواست او ولی صغیر یا مجنون خواهان اداء یا تأمین سهم دیه مولی

یا ولی دم به ورثه آنان منتقل علیهمجنیٌ صاص به علت مرگ مفاد این ماده، در مواردي که حق ق.عمل کنند
یز ن،شدن این قانون واقع شده استجرااالاین حکم در مورد جنایاتی که پیش از الزم.نیز جاري است،شودمی

.جاري است
.که زنده متولد شودشودمی) این قانون، جنین در صورتی ولی دم محسوب 354در مورد ماده (-355ماده 
یا ولی دمی که صغیر یا مجنون است ولی نداشته باشد و یا ولی او شناخته علیهمجنیٌاگر مقتول یا -356ماده 

نشود و یا به او دسترسی نباشد، ولی او، مقام رهبري است و رئیس قوه قضاییه با استیذان از مقام رهبري و در 
.کندمیتفویض هاي مربوطصورت موافقت ایشان، اختیار آن را به دادستان

آید و حق قصاص و دیه میاگر مرتکب یا شریک در جنایت عمدي، از ورثه باشد، ولی دم به شمار ن-357ماده 
.بردمیندارد و حق قصاص را نیز به ارث ن

یا ولی دم، صغیر یا مجنون باشد و ولی او، مرتکب جنایت عمدي شود یا شریک در علیهمجنیٌ اگر -358ماده 
.آن باشد، در این مورد، والیت ندارد

ا یا ولی دم، تنهعلیهمجنیٌدر موارد ثبوت حق قصاص، اگر قصاص مشروط به رد فاضل دیه نباشد، -359ماده 
.نیاز به مصالحه با مرتکب و رضایت او داردقصاص یا گذشت نماید و اگر خواهان دیه باشد، تواندمی

در مواردي که اجراي قصاص، مستلزم پرداخت فاضل دیه به قصاص شونده است، صاحب حق -360ماده
.قصاص، میان قصاص با رد فاضل دیه و گرفتن دیه مقرر در قانون ولو بدون رضایت مرتکب مخیر است
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المصالحه یا امر اسقاط حق قصاص را مشروط به پرداخت وجهیا ولی دم، گذشت و علیهمجنیٌ اگر -361ماده 
.دیگري کند، حق قصاص تا حصول شرط، براي او باقی است

المصالحه یا انجام دادن اگر پس از مصالحه یا گذشت مشروط، مرتکب حاضر یا قادر به پرداخت وجه-362ماده 
ونده براي بررسی به همان دادگاه ارجاع قصاص محفوظ است و پرتعهد خود نباشد یا شرط محقق نشود، حق

.مگر مصالحه شامل فرض انجام ندادن تعهد نیز باشدشودمی
.گذشت یا مصالحه، پیش از صدور حکم یا پس از آن، موجب سقوط حق قصاص است-363ماده 
ند، ص کیا ولی دم، پس از گذشت، مرتکب را قصاعلیهمجنیٌ اگر .رجوع از گذشت پذیرفته نیست-364ماده 

.مستحق قصاص است
پس از وقوع جنایت و پیش از فوت، از حق تواندمیدر قتل و سایر جنایات عمدي، مجنی ٌعلیه -365ماده 

توانند پس از فوت او، حسب مورد، مطالبهمیندم و وارثانقصاص گذشت کرده یا مصالحه نماید و اولیاي
.شودمیمحکوم » تعزیرات«یا دیه کنند، لکن مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم قصاص

جانب دو یا چند نفر ثابت باشد، لکن مقتول هر قاتلی مردد باشد مانند هاي عمد ازاگر وقوع قتل-366ماده 
ته شده اتل کشدو نفر، توسط دو نفر به قتل رسیده باشند و اثبات نشود که هر کدام به دست کدام قاین که

و اگر اولیاي یکی از دو شوندمیاست، اگر اولیاي هر دو مقتول، خواهان قصاص باشند، هر دو قاتل قصاص 
مقتول، به هر سبب، حق قصاص نداشته باشند یا آن را ساقط کنند، حق قصاص اولیاي مقتول دیگر نیز به 

.شودمیسبب مشخص نبودن قاتل، به دیه تبدیل 
ان م یکسعلیهمجنیٌهاي وارده بر ن ماده، در جنایت عمدي بر عضو نیز جاري است مشروط بر آنکه جنایتمفاد ای-تبصره

هاي دیگري متفاوت باشد، امکان قصاص حتی در م با جنایتعلیهمجنیٌهاي وارده بر هر یک از باشد لکن اگر جنایت
.شودمیدیه تبدیل م خواهان قصاص باشند نیز منتفی است و بهعلیهمجنیٌفرضی که همه 

از علیهمجنیٌ ، خواهان قصاص باشند و دو علیهمجنیٌ ) این قانون، اگر اولیاي هر دو 366در ماده (-367ماده 
اشند و هر دو قاتل، مرد باین کهم باشد، مانند علیهمجنیٌ نظر دیه، یکسان نباشند و دیه مرتکبان بیش از دیه 

قصاص از سوي زن باید نصف دیه کامل را بپردازد که در این صورت، به یکی از دو مقتول، زن باشد، خواهان 
.شودمیسبب مشخص نبودن مرتکب قتل زن، فاضل دیه مذکور میان مرتکبان به نسبت مساوي تقسیم 

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

شرکت در جنایت:فصل ششم
ها موجب قتل او شود فقط وارد کنند و تنها برخی از آسیبعلیهمجنیٌ هایی را بر اي، آسیباگر عده-368ماده 
و دیگران حسب مورد، به قصاص عضو یا پرداخت دیه باشندمیها، شریک در قتل کنندگان این آسیبوارد

.شوندمیمحکوم 
نسبت به هر یک از شرکا حسب مورد عمدي، شبه عمدي یا خطاي تواندمیقتل یا هرجنایت دیگر، -369ماده 

.محض باشد
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ثابت نبودن حق قصاص بر بعضی از شرکا، به هر دلیل، مانند فقدان شرطی از شرایط معتبر در -370ماده 
کم یک از شرکا حقصاص یا غیرعمدي بودن جنایت نسبت به او، مانع از حق قصاص بر دیگر شرکا نیست و هر

.را دارندخود 
هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگري او را به قتل برساند قاتل همان نفر-371ماده 

.دشومیگردید و اولی فقط به قصاص عضو محکوم میدوم است اگرچه آسیب سابق به تنهایی موجب مرگ 
در حکم مرده قرار دهد و تنها آخرین اي که وي راهرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند به گونه-372ماده 

رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگري با انجام رفتاري به حیات غیرمستقر او پایان دهد نفر اول 
) این قانون 371حکم این ماده و ماده (.گرددمیو نفر دوم به مجازات جنایت بر میت محکوم شودمیقصاص 

.جاري استدر مورد جنایات غیرعمدي نیز
یکی از شرکا در تواندمییا ولی دم علیهمجنیٌ در موارد شرکت در جنایت عمدي، حسب مورد، -373ماده 

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

اگر قصاص شوندگان همه شرکا نباشند، هر یک از شرکا که قصاص .از قصاص، به قصاص شوندگان بپردازد
.نیز باید سهم خود از دیه جنایت را به نسبت تعداد شرکا بپردازدشودمین

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

.مازاد دیه آنان را به قصاص شوندگان بپردازد

زنی، مردي را یا این کهکب باشد مانند هرگاه دیه جنایت، بیش از دیه مقابل آن جنایت در مرت-374ماده 
غیرمسلمانی، مسلمانی را عمداً به قتل برساند یا دست وي را قطع کند، اگر مرتکب یک نفر باشد، صاحب حق 
قصاص افزون بر قصاص، حق گرفتن فاضل دیه را ندارد و اگر مرتکبان متعدد باشند، صاحب حق قصاص 

همچنین .شوندگان بر دیه جنایت به آنان، همگی را قصاص کندپس از پرداخت مازاد دیه قصاصتواندمی
به اندازه دیه جنایت، از شرکا در جنایت، قصاص کند و چیزي نپردازد، که در این صورت، شرکایی که تواندمی

افزون بر این، صاحب حق قصاص .پردازندمی، سهم دیه خود از جنایت را به قصاص شوندگان شوندمیقصاص ن
اش کمتر از دیه جنایت است، قصاص کند و فاضل دیه را از دیگر شرکا بگیرد یکی از آنان را که دیهدتوانمی

مقداریک مطالبه کند، مگر در صورتی که بربیش از این مقدار را از هرتواندمیلکن صاحب حق قصاص ن
همچنین اگر صاحب حق قصاص خواهان قصاص همه آنان که دیه مجموعشان بیش از .بیشتر مصالحه نماید

دیه جنایت است باشد، نخست باید فاضل دیه قصاص شونده نسبت به سهمش از جنایت را به او بپردازد و 
.سپس قصاص نماید

اکراه در جنایت:فصل هفتم
و اکراه کننده، به حبس ابد محکوم ودشمیاکراه در قتل مجوز قتل نیست و مرتکب، قصاص -375ماده 

.گرددمی
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.اگر اکراه شونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است-1تبصره 
.ودشمیپردازد و اکراه کننده به حبس ابد محکوم میاگر اکراه شونده طفل ممیز باشد عاقله او دیه مقتول را -2تبصره 

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

.شودمیمجازات معاون در قتل محکوم 
.ننده استاکراه در جنایت بر عضو موجب قصاص اکراه ک-377ماده 
دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات با سوگند صاحب جنایت بر عضو باید درادعاي اکراه بر-378ماده 

.شودمیحق قصاص، مباشر قصاص 
هرگاه کسی دیگري را به رفتاري اکراه کند که موجب جنایت بر اکراه شونده گردد، جنایت عمدي -379ماده 

کهاینمگر اکراه کننده قصد جنایت بر او را نداشته و آگاهی و توجه به ودشمیاست و اکراه کننده قصاص 
نیز نداشته باشد که در این صورت جنایت شبه عمدي است و اکراه شودمیاین اکراه نوعاً موجب جنایت بر او 

.شودمیکننده به پرداخت دیه محکوم 
ت شرایط مقرر در دفاع مشروع، مرتکب قتل اکراه اگر شخصی براي دفاع و رهایی از اکراه با رعای-380ماده 

.کننده شود یا آسیبی به او وارد کند، قصاص، دیه و تعزیر ندارد

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

.گرددمییه و تعزیر عمل صورت مطابق مواد دیگر قانون از حیث دغیر این
هرگاه زن مسلمانی عمداً کشته شود، حق قصاص ثابت است لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولی -382ماده 

دم باید پیش از قصاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غیر مسلمان باشد، بدون پرداخت 
ه سبب قتل زن غیرمسلمان، پرداخت مابه التفاوت دیه آنها در قصاص مرد غیرمسلمان ب.شودمیچیزي قصاص 

.الزم است
نهایی توانند به تمیاگر یک نفر، دو یا چند نفر را عمداً به قتل برساند، اولیاي دم هر یک از مقتوالن -383ماده 

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

اگر اولیاي دم برخی از مقتوالن، خواهان قصاص باشند و .شودمیاي بپردازد، قصاص دیهاین کهقاتل بدون 
صورت موافقت قاتل به پرداخت دیه به آنان در مقابل اولیاي دم مقتول یا مقتوالن دیگر، خواهان دیه باشند، در

خذ دیه از او و او بدون موافقت قاتل، حق شودمیشان، دیه آنان از اموال قاتل پرداخت گذشت از حق قصاص
.والش را ندارندیا ام

واقع الحجه) یا در حرم مکه مکرمهالقعده و ذيهاي حرام (محرم، رجب، ذياگر قتل در یکی از ماه-385ماده 
شده باشد یا قاتل در زمان یا مکان مذکور، قصاص گردد و قصاص مستلزم پرداخت فاضل دیه از سوي ولی دم 
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، شودمینتغلیظ،پردازدمیاي که ولی دم به دیگر اولیاء یههمچنین د.شودمیبه قاتل باشد، فاضل دیه تغلیظ ن
شان از جنایت، حسب مورد اي که شرکاي قاتل، به علت سهملکن اگر قتل در زمان یا مکان مذکور باشد، دیه
.شودمیپردازند، تغلیظ میبه قصاص شونده یا ولی دم و یا به هر دو آنان 

قصاص عضو:بخش سوم
موجب قصاص عضو:فصل اول

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

هاي وارد بر منافع و صدمهجنایت بر عضو عبارت از هر آسیب کمتر از قتل مانند قطع عضو، جرح-387ماده 
.است
اص ، به قصکندمیزن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسیبی که به زن وارد -388ماده 

لکن اگر دیه جنایت وارد بر زن ، مساوي یا بیش از ثلث دیه کامل باشد، قصاص پس از پرداخت شودمیمحکوم 
علیه زن غیرمسلمان و حکم مذکور در صورتی که مجنی.شودمیرااجنصف دیه عضو مورد قصاص به مرد، 

ولی اگر مجنی ٌعلیه، زن مسلمان و مرتکب، مرد غیرمسلمان .نیز جاري است،مرتکب مرد غیرمسلمان باشد
.شودمیباشد، مرتکب بدون پرداخت نصف دیه، قصاص 

هاي متعددي در یک یا چند عضو به وجود آید، حق قصاص اگر به علت یک یا چند ضربه، جنایت-389ماده 
درباره بعضی با مرتکب مصالحه نماید، نسبت تواندمیعلیهمجنیٌ براي هر جنایت، به طور جداگانه ثابت است و 
.به بعضی دیگر گذشت و بعضی را قصاص کند

رضایت مرتکب قسمتی از جنایت را باتواندمیعلیهمجنیٌ اگر جنایت بر عضو، داراي مراتب باشد، -390ماده 
قصاص کند مانند آنکه در جراحت موضحه به متالحمه و در قطع دست از آرنج به قطع دست از مچ بسنده و 

.از قصاص قسمت دیگر گذشت یا مصالحه نماید
د نهرگاه کسی جنایت عمدي بر اعضاي متعدد یک نفر وارد کند و امکان قصاص همه آنها نباشد مان-391ماده 

هایی هر دو دست یک نفر را قطع کند و خود یک دست بیشتر نداشته باشد، مرتکب در مقابل جنایتاین که
و براي دیگر جنایات، به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم شودمیکه قصاص آن امکان دارد، قصاص 

.شودمیمحکوم » تعزیرات«
چند نفر وارد کند، اگر امکان قصاص همه آنها باشد، قصاص هرگاه کسی جنایت عمدي بر اعضاي -392ماده 

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

اگر وقوع دو جنایت، در .شودمیمحکوم » تعزیرات«ت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم آن نیست به پرداخ
استیفاي قصاص، براي مبادرت به قصاص کنند و پس ازتوانندمیعلیهمجنیٌ یک از دو یک زمان باشد، هر

» یراتزتع«هایی که قصاص ممکن نیست، مرتکب به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم دیگر جنایت
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دوم باقی باشد لکن کمتر از علیهمجنیٌ در صورتی که پس از قصاص اول، محل قصاص براي .شودمیمحکوم 
هاین کمقدار موجود را قصاص کند و مابه التفاوت را دیه بگیرد مانند تواندمیعضو مورد جنایت از او باشد، 

ري را قطع کرده باشد که در این مرتکب، نخست انگشت دست راست کسی و آنگاه دست راست شخص دیگ
دست راست تواندمیدوم علیهمجنیٌاول در اجراي قصاص مقدم است و با اجراي قصاص او، علیهمجنیٌصورت، 

.مرتکب را قصاص کند و دیه انگشت خود را نیز از او بگیرد
شرایط قصاص عضو-فصل دوم

قصاص، شرایط زیر با تفصیلی که در این قانون بیان در قصاص عضو، عالوه بر شرایط عمومی-393ماده 
:، باید رعایت شودشودمی

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

.ج ـ قصاص عضو کامل در مقابل عضو ناقص نباشد
صورتی که مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پاي او قصاص در-تبصره

.شودمی

ل عضو مورد قصاص، رعایت تساوي مقدار طول و عرض، در قصاص جراحات الزم است لکن اگر طو-394ماده 
باشد، قصاص نباید به عضو دیگر سرایت کند و نسبت به مازاد علیهمجنیٌ کمتر از طول عضو آسیب دیده در 

.لکن میزان در عمق جنایت، صدق عنوان جنایت وارده استشودمیجنایت، دیه گرفته 
تواندیمعلیهمجنیٌا ناقص باشد، عضو مرتکب، ناسالم یاگر عضو مورد جنایت، سالم یا کامل باشد و-395ماده 

.قصاص کند یا با رضایت مرتکب، دیه بگیرد
سالم این صورت، عضوعضو ناسالم، عضوي است که منفعت اصلی آن از بین رفته باشد مانند عضو فلج و در غیر-تبصره

.، هر چند داراي ضعف یا بیماري باشدشودمیمحسوب 

.شودمیبر عضو ضعیف و معیوب غیرفلج، قصاص عضو قوي و صحیح، در برا-396ماده 
شودیملکن عضو ناقص، در برابر عضو کامل قصاص شودمیعضو کامل، در برابر عضو ناقص قصاص ن-397ماده 

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

.یک یا چند انگشت است

اگر عضو مورد جنایت و عضو مورد قصاص، هر دو ناقص یا ناسالم باشند، فقط در صورتی که نقصان -398ماده 
.عضو مورد جنایت باشد، حق قصاص ثابت استعضو مورد قصاص، مساوي یا بیشتر ازو عدم سالمت در
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اگر عضو مورد جنایت، زائد باشد و مرتکب، عضو زائد مشابه نداشته باشد، به پرداخت ارش محکوم -399ماده 
.شودمی

اگر رعایت تساوي در طول و عرض و عمق جنایت، ممکن نباشد و قصاص به مقدار کمتر ممکن -400ماده 
انی مطالبه نماید و یا با رضایت جبه قصاص کمتر، اکتفاء کند و مابه التفاوت را ارش تواندمیعلیهمجنیٌ باشد 

.دیه جنایت را بگیرد
در جنایت مأمومه، دامغه، جائفه، هاشمه، مُنقّله، شکستگی استخوان و صدماتی که موجب تغییر -401ماده 

، قصاص ساقط است و مرتکب عالوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در کتاب شودمیرنگ پوست یا ورم بدن 
حکم مذکور در هر مورد دیگري که خطر تجاوز در قصاص عضو یا منافع .شودمیز محکوم نی» تعزیرات«پنجم 

.نیز جاري است،وجود داشته باشد
، گرچه مرتکب بیش از یک شودمیاگر شخصی یک چشم کسی را درآورد یا کور کند، قصاص -402ماده 

.همه اعضاي زوج بدن جاري استاین حکم در مورد.شودمیاي به وي پرداخت نچشم نداشته باشد و دیه
اگر شخصی که داراي دو چشم است، چشم کسی را که فقط یک چشم دارد، درآورد یا آن را کور -403ماده 
یک چشم مرتکب را قصاص کند و نصف دیه کامل را هم دریافت دارد یا از قصاص تواندمیعلیهمجنیٌ کند، 

یک چشم خود را قبالً در اثر قصاص علیهمجنیٌ این کهر یک چشم مرتکب منصرف شود و دیه کامل بگیرد مگ
ب یک چشم مرتکتواندمییا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشته است، از دست داده باشد، که در این صورت 

.را قصاص کند و یا با رضایت مرتکب، نصف دیه کامل را دریافت نماید
چشم دیگري، بینایی آن را از بین ببرد، فقط بینایی اگر شخصی بدون آسیب رساندن به حدقه -404ماده 

چنانچه بدون آسیب به حدقه چشم مرتکب، قصاص ممکن نباشد، تبدیل به .شودمیچشم مرتکب، قصاص 
.شودمیو مرتکب به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در قانون محکوم شودمیدیه 
.شودمیو یا شکل، متعارف نیستند، قصاص هایی که از لحاظ دید چشم سالم، در برابر چشم-405ماده 
لکن پلک چشم بینا در برابر پلک چشم نابینا شودمیپلک داراي مژه، در برابر پلک بدون مژه قطع ن-406ماده 

.شودمیقصاص 
قطع الله گوش که موجب زوال شنوایی یا قطع بینی که موجب زوال بویایی شود، دو جنایت -407ماده 

.شودمیمحسوب 
.قطع بینی یا گوش، موجب قصاص است گرچه حسب مورد حس بویایی و شنوایی نداشته باشند-408ماده 
.قطع زبان یا لب، موجب قصاص است و باید مقدار و محل آنها رعایت شود-409ماده 
ودشمیاگر شخص گویا، زبان کسی را که الل است قطع کند، قصاص ساقط است و دیه گرفته -410ماده 
و زبان داراي حس چشاییشودمیزبان کسی که الل است، در برابر زبان الل دیگري و زبان گویا قصاص لکن 

.شودمیدر برابر زبان بدون حس چشایی قصاص 
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گر آنکه مشودمیزبان گویا در برابر زبان کودکی که هنوز به حد سخن گفتن نرسیده است، قصاص -411ماده 
.الل بودن کودك ثابت شود

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

اگر دندان کسی توسط دیگري کنده شود، چنانچه تا زمان قصاص، دندان سالمی به جاي آن بروید، -413ماده 
علیهمجنیٌ و ارش جراحت و مدتی که » تعزیرات«و به تعزیر مقرر در کتاب پنجمشودمیمرتکب قصاص ن

ر، ي مذکوهامحکومیتاگر دندان جدید معیوب باشد، مرتکب افزون بر .شودمیمحکوم ،بدون دندان بوده است
کودك باشد، صدور حکم به مدت متعارف براي علیهمجنیٌ اگر .شودمیبه پرداخت ارش عیب نیز محکوم 

ردعلیهمجنیٌ اگر .شودمیفتد و در صورت رویش دندان یک صدم دیه پرداخت اروییدن دندان به تأخیر می
.شودمیاین مدت فوت کند، مرتکب افزون بر تعزیر مذکور، به پرداخت دیه محکوم 

ي بین قصاص دندان شیرعلیهمجنیٌ غیرشیري باشد، علیهمجنیٌ اگر دندان مرتکب، شیري و دندان -414ماده 
.یش دندان غیرشیري در مرتکب، مختار استو تأخیر قصاص تا رو

ت علیه نیسعلیه پس از اجراي قصاص یا گرفتن دیه بروید، چیزي بر عهده مجنیٌ اگر دندان مجنیٌ -415ماده 
.شودمیو اگر گرفتن دیه به جهت عدم امکان قصاص بوده باشد دیه نیز بازگردانده ن

.حق قصاص دوباره آن را نداردعلیهمجنیٌ روید، اگر دندان مرتکب، پس از اجراي قصاص ب-416ماده 

اجراي قصاص:بخش چهارم
مواد عمومی:فصل اول

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

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

است که در صورت مرگ علیهمجنیٌ اجراي قصاص و مباشرت در آن، حسب مورد، حق ولی دم و -419ماده 
و باید پس از استیذان از مقام رهبري از طریق واحد اجراي احکام شودمیایشان منتقل آنان، این حق به ورثه

.کیفري مربوط انجام گیرد
اگر صاحب حق قصاص، برخالف مقررات اقدام به قصاص کند به تعزیر مقرر در کتاب پنجم -420ماده 

.شودمیمحکوم » تعزیرات«
او حق قصاص مرتکب را ندارد و اگر کسی بدون اذن آنان او را یا ولیعلیهمجنیٌ هیچ کس غیر از -421ماده 

.قصاص کند، مستحق قصاص است
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یک از صاحبان آن به طور مستقل حق قصاص دارند لکن هیچ یک از آنان در هر حق قصاصی هر-422ماده 
صاص، افراد خواهان قنباید حق دیگران را از بین ببرد و در صورتی که بدون اذن و موافقت دیگرءدر مقام استیفا

.مبادرت به استیفاي قصاص کند، ضامن سهم دیه دیگران است
در هر حق قصاصی اگر بعضی از صاحبان آن، خواهان دیه باشند یا از قصاص مرتکب گذشت کرده -423ماده 

باشند، کسی که خواهان قصاص است باید نخست سهم دیه دیگران را در صورت گذشت آنان به مرتکب و در 
.ورت درخواست دیه به خود آنان بپردازدص

ب باشند و مدت غیبت آنان کوتاه باشد صدور یدر هر حق قصاصی اگر بعضی از صاحبان آن، غا-424ماده 
افتد و اگر غیبت طوالنی باشد و یا امیدي به بازگشتن آنان نباشد مقام رهبري میب به تعویق یحکم تا آمدن غا

گیرد و چنانچه زمان بازگشت معلوم نباشد مقام رهبري براي آنها میان تصمیم به عنوان ولی غایب به جاي آن
نماید، کسانی که حاضرند، میپس از گذشت زمان کوتاه و قبل از طوالنی شدن زمان غیبت اتخاذ تصمیم 

مایند، نبان در دادگاه، قصاص کنند و اگر حاضران، گذشت کنند یا با او مصالحه یپس از تأمین سهم غاتوانندمی
حق قصاص غایبان محفوظ است و اگر آنان پس از حاضر شدن، خواهان قصاص باشند، باید نخست سهم دیه 

.اند به مرتکب بپردازند و سپس قصاص کننداند یا با مرتکب مصالحه کردهکسانی را که گذشت نموده
علیه بیش از دیه آنده بر مجنیٌاگر مرتکب عمداً جنایتی بر دیگري وارد کند و دیه جنایت وارد ش-425ماده 

فزون اتواندمیکه زن مسلمانی مرد مسلمانی را به قتل برساند صاحب حق قصاص ندر مرتکب باشد مانند آن
.بر قصاص، تفاوت دیه را نیز مطالبه کند

کمتر از دیه آن در مرتکب باشد، علیهمجنیٌ در موارد ثبوت حق قصاص، اگر دیه جنایت وارده بر -426ماده 
کند که نخست فاضل دیه را به او بپردازد و بدون پرداخت اجراقصاص را تواندمیصاحب حق قصاص در صورتی 

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

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

.شودمیمحکوم » راتتعزی«کتاب پنجم درافزون بر پرداخت دیه مذکور به مجازات مقرر
دار کند و در مواردي که جنایت، نظم و امنیت عمومی را بر هم زند یا احساسات عمومی را جریحه-428ماده 

مصلحت در اجراي قصاص باشد لکن خواهان قصاص تمکن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق 
خت المال پرداقوه قضاییه، مقدار مذکور از بیتقصاص را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تأیید رئیس 

.شودمی
در مواردي که محکوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه یا به علت -429ماده 

عیت ، مرتکب را در وضعلیهمجنیٌ ناتوانی در پرداخت فاضل دیه یا به جهت انتظار براي بلوغ یا افاقه ولی دم یا 
حکم، مدت مناسبی را مشخص و به صادر کنندهعلیه از این امر، دادگاه نماید، با شکایت محکومٌ نامعین رها

.تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصالحه یا اجراي قصاص اقدام کندکندمیصاحب حق قصاص اعالم 
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و »تعزیرات«پنجم پس از تعیین تعزیر بر اساس کتابتواندمیدر صورت عدم اقدام او در این مدت، دادگاه 
گذشتن مدت زمان آن با أخذ وثیقه مناسب و تأیید رئیس حوزه قضایی و رئیس کل دادگستري استان تا تعیین 

.تکلیف از سوي صاحب حق قصاص، مرتکب را آزاد کند
در موارد لزوم پرداخت فاضل دیه اگر مقتول یا صاحب حق قصاص، طلبی از مرتکب داشته باشد، -430ماده 
.مذکور با رضایت صاحب آن، هرچند بدون رضایت مرتکب، به عنوان فاضل دیه، قابل محاسبه استطلب 
ن را آتواندمیفاضل دیه یا سهم پرداختی شرکا از دیه جنایت، متعلق به قصاص شونده است و او -431ماده 

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

پیش از استیفاي حق قصاص، فوت کند و ترکه او براي اداي دیون او کافی نباشد، علیهمجنیٌ هرگاه -432ماده 
جانی، بدونصاحب حق قصاص، بدون اداء یا تضمین آن دیون، حق استیفاي قصاص را دارد لکن حق گذشت م

اداء یا تضمین دیون را ندارد و اگر به هر علت، قصاص به دیه تبدیل شود، باید در اداي دیون مذکور صرف 
.این حکم در مورد ترکه مقتول نیز جاري است.شود

یا همه اولیاي دم، پیش از قصاص یا در حین اجراي آن از قصاص مرتکب گذشت علیهمجنیٌ اگر -433ماده 
و آنان ضامن خساراتی که در حین اجراي قصاص به مرتکب رسیده است، شودمیکنند، قصاص متوقف 

و اگر برخی از آنان گذشت نمایند یا مصالحه کنند، خواهان قصاص باید پیش از اجراي قصاص، سهم باشندمین
.را حسب مورد به آنان یا مرتکب بپردازدآنها 
.شودمیهرگاه کسی فردي را که مرتکب جنایت عمدي شده است فراري دهد به تحویل وي الزام -434ماده 

اگر در موارد قتل و جنایت بر عضو که منجر به قطع یا نقص عضو یا از بین رفتن یکی از منافع آن شده است، 
حضور مرتکب یا الزام فراري دهنده به احضار مرتکب باشد، دادگاه باید با بازداشت فراري دهنده مؤثر در 

اگر مرتکب پیش از .درخواست صاحب حق قصاص تا زمان دستگیري مرتکب، فراري دهنده را بازداشت کند
و دشومیدستگیري بمیرد یا دستگیري وي متعذر شود یا صاحب حق قصاص رضایت دهد، فراري دهنده آزاد 

فوت مرتکب یا تعذر دستگیري او، در صورتتواندمیقصاص در همه موارد قصاص نفس و عضو، صاحب حق 
پس از پرداخت دیه براي دریافت آن به مرتکب تواندمیفراري دهنده .دیه را از اموال وي یا فراري دهنده بگیرد

.رجوع کند
رتکب ممکن نباشد با درخواست هرگاه در جنایت عمدي، به علت مرگ یا فرار، دسترسی به م-435ماده 

صورتی که مرتکب مالی نداشته باشد در خصوص و درشودمیصاحب حق، دیه جنایت از اموال مرتکب پرداخت 
صورت نبود عاقله یا عدم دسترسی به آنها یا عدم تمکن دیه را از عاقله بگیرد و درتواندمیقتل عمد، ولی دم 

دیه، اخذچنانچه پس از .المال خواهد بودو در غیر قتل، دیه بر بیتودشمیالمال پرداخت آنها، دیه از بیت
دیه به جهت گذشت از اخذدسترسی به مرتکب جنایت اعم از قتل و غیر قتل، ممکن شود در صورتی که 

محفوظ است، لکن باید قبل از قصاص، دیه علیهمجنیٌقصاص نباشد، حق قصاص حسب مورد براي ولی دم یا 
.را برگرداندگرفته شده
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اجراي قصاص نفس:فصل دوم
ه ثلرساند، جایز است و مُمیترین آزار را به قاتل هاي متعارف، که کمقصاص نفس فقط به شیوه-436ماده 

.است» تعزیرات«کردن او پس از قصاص، ممنوع و موجب دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم 
اگر پس از وضع.است، نباید پیش از وضع حمل قصاص شودزن حامله، که محکوم به قصاص نفس -437ماده 

.افتدمیحمل نیز بیم تلف طفل باشد، تا زمانی که حیات طفل محفوظ بماند، قصاص به تأخیر 
اگر پس از اجراي قصاص نفس، قاتل زنده بماند، حق قصاص براي ولی دم محفوظ است لکن اگر -438ماده 

صاص کرده باشد، در صورتی که قاتل آسیب ببیند مشروط به شرایط قصاص اي که جایز نیست، قوي را به گونه
عضو از جمله عدم خوف تلف ولی دم، قاتل حق قصاص عضو او را دارد و حق قصاص نفس نیز براي ولی دم 
باقی است ولی قبل از اجراي قصاص نفس، قاتل باید حق خود را استیفاء، مصالحه یا گذشت کند لکن اگر ولی 

اگر قاتل براي فرار از قصاص نفس حاضر به گذشت، .هد دوباره قصاص کند، قاتل حق قصاص او را ندارددم نخوا
مصالحه و استیفاي حق خود نشود با شکایت ولی دم از این امر، دادگاه مدت مناسبی را مشخص و به قاتل 

در صورت عدم اقدام او .ندتا ظرف مهلت مقرر به گذشت، مصالحه یا مطالبه قصاص عضو اقدام ککندمیاعالم 
و حق گرددمیاجراو با مطالبه او قصاص نفس شودمیدر این مدت، ولی دم به تعزیر مقرر در قانون محکوم 

.قصاص عضو براي ورثه جانی، محفوظ است
اجراي قصاص عضو:فصل سوم

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

اي باشد که در قصاص، بیم سرایت به نفس یا صدمه دیگر باشد، در صورت امکان، موانع رفع و قصاص به گونه
.افتدمیشدن بیم سرایت، قصاص به تأخیر در غیر این صورت تا برطرف.شودمیاجرا

ود شاجرااگر علم به سرایت وجود نداشته باشد و قصاص کرد لکناجراتوان فوراً میقصاص عضو را -440ماده 
و پس از آن، جنایت سرایت کند و سرایت پدید آمده، عمدي محسوب شود، مرتکب حسب مورد، به قصاص 

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

و دیه مقداري که قصاص شده است کسر شودمیآمده است، محکوم جنایتی که به وسیله سرایت، پدید
.شودمین

گیري شود و هر چیزي براي رعایت تساوي قصاص عضو با جنایت، باید حدود جراحت کامالً اندازه-441ده ما
.که مانع از استیفاي قصاص یا موجب ازدیاد آن باشد، برطرف گردد

آن، موجب شود که قصاص بیش از جنایت انجام شود، قصاص اگر مرتکب به سبب حرکت یا غیر-442ماده 
ت و اگر قصاص کننده یا فرد دیگري موجب زیاده باشد حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم کننده ضامن نیس

.شودمی
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اگر زن حامله، محکوم به قصاص عضو باشد و در اجراي قصاص، پیش یا پس از وضع حمل، بیم -443ماده 
.افتدمیتلف یا آسیب بر طفل باشد، قصاص تا زمانی که بیم مذکور برطرف شود به تأخیر 

قصاص کردن مرتکب در جنایت بر عضو، بدون بیهوش کردن وي یا بیحس کردن عضو او، حق -444ماده 
.اتفاق افتاده باشدعلیهمجنیٌ حسی عضو حال بیهوشی یا بیجنایت درمگر این کهاست علیهمجنیٌ 
.مداوا و بیهوش کردن مرتکب و بیحس کردن عضو او پس از اجراي قصاص جایز است-445ماده 
قسمت جدا شده را پیوند علیهمجنیٌ اگر شخصی همه یا مقداري از عضو دیگري را قطع کند و -446ماده 

.شودمیبزند، قصاص ساقط ن
ارجاع داده شده است، در خصوص » تعزیرات«در کلیه مواردي که در این کتاب به کتاب پنجم -447ماده 

) و تبصره آن عمل 614ایات عمدي مطابق ماده () آن قانون و در سایر جن612قتل عمدي مطابق ماده (
.شودمی

دیات:کتاب چهارم
مواد عمومی:بخش اول

تعریف دیه و موارد آن:فصل اول
دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدي بر نفس، عضو یا منفعت، -448ماده 

.د، مقرر شده استیا جنایت عمدي در مواردي که به هر جهتی قصاص ندار
ارش، دیه غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت -449ماده 

و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر علیهمجنیٌ جنایت و تأثیر آن بر سالمت 
در این قانونمگر این کهدر مورد ارش نیز جریان دارد مقررات دیه مقدر .کندمیکارشناس میزان آن را تعیین 

.ترتیب دیگري مقرر شود
در جنایت شبه عمدي، خطاي محض و جنایت عمدي که قصاص در آن جایز یا ممکن نیست، در -450ماده 

.مگر به نحو دیگري مصالحه شودشودمییا ولی دم دیه پرداخت علیهمجنیٌ صورت درخواست 
رتی که قاتل از ورثه مقتول باشد چنانچه قتل عمدي باشد از اموال و دیه مقتول و در صورتی در صو-451ماده 

در موارد فقدان وارث دیگر، مقام رهبري وارث .برداز دیه وي ارث نمی،که خطاي محض یا شبه عمدي باشد
.است

ضمان دیه:فصل دوم
یا ولی دم است و احکام و آثار مسؤولیت مدنی یا ضمان علیهمجنیٌ دیه، حسب مورد حق شخصی -452ماده 

.گرددمیذمه مرتکب جز با پرداخت دیه، مصالحه، ابراء و تهاتر، بري ن.را دارد
.برنداالرث از دیه مقتول نیز ارث میتبصره ـ ورثه مقتول به جز بستگان مادري به نسبت سهم
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یک از شرکا رتکب جنایت موجب دیه گردند، حسب مورد هرهرگاه دو یا چند نفر به نحو اشتراك م-453ماده 
.طور مساوي مکلف به پرداخت دیه استیا عاقله آنها به

هاي اثبات دیهراه:فصل سوم
.ادله اثبات دیه، عالوه بر قسامه، همان ادله اثبات دیون و ضمان مالی است-454ماده 
قصاص با قسم پنجاه مرد و قتل غیرعمدي با قسم شرح مقرر در بابه قتل عمدي موجب دیه، به-455ماده 

.شودمیصورت حصول لوث و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر، اثبات بیست و پنج مرد، تنها در
صورت لوث و فقدان ادله دیگر غیر از در جنایت بر اعضاء و منافع اعم از عمدي و غیرعمدي در-456ماده 

را اثبات و دیه آن را مطالبه ادعابا اقامه قسامه به شرح زیر، جنایت مورد اندتومیعلیهمجنیٌ سوگند منکر، 
.شودمیلکن حق قصاص با آن ثابت ن.کند

.شش قسم در جنایتی که دیه آن به مقدار دیه کامل است-الف
.پنج قسم در جنایتی که دیه آن پنج ششم دیه کامل است-ب
.وم دیه کامل استچهار قسم در جنایتی که دیه آن دو س-پ
.سه قسم در جنایتی که دیه آن یک دوم دیه کامل است-ت
.دو قسم در جنایتی که دیه آن یک سوم دیه کامل است-ث
.یک قسم در جنایتی که دیه آن یک ششم دیه کامل یا کمتر از آن است-ج

به تواندمی، خواه مرد باشد خواه زن، علیهمجنیٌـ در مورد هر یک از بندهاي فوق در صورت نبودن نفرات الزم، 1تبصره 
.همان اندازه قسم را تکرار کند

ـ در هر یک از موارد فوق چنانچه مقدار دیه، بیش از مقدار مقرر در آن بند و کمتر از مقدار مقرر در بند قبلی 2تبصره 
.باشد، رعایت نصاب بیشتر الزم است

از مدعی علیه، مطالبه قسامه کند و در این تواندمیمه قسامه نکند، اگر مدعی به ترتیب فوق، اقا-457ماده 
.شودمیصورت مدعی علیه با قسامه تبرئه 

.مقررات سوگند در قسامه همان مقررات کتاب قصاص است-458ماده 
یا ولی او مدعی زوال یا نقصان منفعت عضو شود در علیهمجنیٌ هرگاه در اثر جنایت واقع شده -459ماده 

صورت لوث و عدم دسترسی به کارشناس مورد وثوق و عدم امکان آزمایش و اختبار موجب علم، ادعاي 
.شودمییا ولی او با قسامه به ترتیبی که ذکر شد، اثبات علیهمجنیٌ 
یا ولی او نسبت به بازگشت تمام یا بخشی از منفعت زائل علیهمجنیٌ در اختالف میان مرتکب و -460ماده 

یا ولی او با سوگند مقدم است و نوبت بهعلیهمجنیٌ صورت فقدان دلیل اثباتی، قول قصان یافته، درشده یا ن
.رسدمیاجراي قسامه ن

در ایامی که کارشناس مورد وثوق براي بازگشت منفعت زائل شده تعیین نموده علیهمجنیٌ هرگاه -461ماده 
وفات بوده و اولیاي میت، منکر آن باشند، در صورتی است فوت نماید و مرتکب، مدعی بازگشت منفعت قبل از
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و رسدمیکه مرتکب نتواند ادعاي خود را ثابت کند، قول اولیاء با سوگند مقدم است و نوبت به اجراي قسامه ن
.شودمیچنانچه تنها برخی از اولیاء سوگند بخورند، دیه نسبت به سهم آنان ثابت 

مسؤول پرداخت دیه:فصل چهارم
.خود مرتکب استبر عهدهدیه جنایت عمدي و شبه عمدي -462ماده

در جنایت خطاي محض در صورتی که جنایت با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود، پرداخت -463ماده 
.خود او استبر عهدهنکول او از سوگند یا قسامه ثابت شد عهده عاقله است و اگر با اقرار مرتکب یادیه بر

.هرگاه پس از اقرار مرتکب به جنایت خطایی، عاقله اظهارات او را تصدیق نماید، عاقله مسؤول پرداخت دیه است-تبصره

در موارد ثبوت اصل جنایت با شهادت، علم قاضی یا قسامه، اگر مرتکب مدعی خطایی بودن آن -464ماده 
و دیه بر عهده مرتکبشودمیپذیرفته گردد و عاقله خطاء بودن جنایت را انکار نماید، قول عاقله با سوگند

.است و چنانچه عاقله از اتیان قسم نکول کند با قسم مدعی، عاقله مکلف به پرداخت دیه است
ب و سهم آنها به وسیله مرتکشوندمیتبصره ـ در صورتی که برخی از افراد عاقله سوگند یاد نمایند از پرداخت دیه معاف 

.گرددمیپرداخت 

.سازد نیستمیهایی که شخص بر خود وارد عاقله، مکلف به پرداخت دیه جنایت-465ماده 
عاقله، تنها مکلف به پرداخت دیه خطاي محض است، لیکن ضامن اتالف مالی که به طور خطایی -466ماده 

.باشدمین،تلف شده است
هرچند مرتکب، نابالغ یا مجنون هاي کمتر از موضحه نیست، عاقله، مکلف به پرداخت دیه جنایت-467ماده 
.باشد

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

.ارت از پدر، پسر و بستگان ذکور نسبی پدري و مادري یا پدري به ترتیب طبقات ارث استعاقله عب-468ماده 
.باشندمیتوانند ارث ببرند به صورت مساوي مکلف به پرداخت دیه همه کسانی که در زمان فوت می

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

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

.نیستمیان دیه نفس و غیر آن
، کندمیهاي دینی شناخته شده در قانون اساسی که در ایران زندگی هرگاه فرد ایرانی از اقلیت-471ماده 

دار پرداخت دیه است لکن در صورتی که توان پرداخت دیه مرتکب جنایت خطاي محض گردد، شخصاً عهده
ب نیز قادر به پرداخت نباشد، معادل دیه و اگر با مهلت مناسشودمیرا نداشته باشد، به او مهلت مناسب داده

.شودمیتوسط دولت پرداخت 
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بر عهدهدر مواردي که اصل جنایت ثابت شود لکن نوع آن اثبات نشود دیه ثابت و پرداخت آن -472ماده 
.مرتکب است

وجب هرگاه مأموري در اجراي وظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل م-473ماده 
.المال استبیتبر عهدهفوت یا صدمه بدنی کسی شود، دیه 

تبصره ـ هرگاه شخصی با علم به خطر یا از روي تقصیر، وارد منطقه ممنوعه نظامی و یا هر مکان دیگري که ورود به آن 
مکان مزبور ممنوع است، گردد و مطابق مقررات، هدف قرار گیرد، ضمان ثابت نیست و در صورتی که از ممنوعه بودن 

.شودمیالمال پرداخت آگاهی نداشته باشد، دیه از بیت

صورتی که به دلیل مرگ یا فرار به مرتکب دسترسی نباشد، دیه از مال در جنایت شبه عمدي در-474ماده 
.شودمیالمال پرداخت صورتی که مال او کفایت نکند از بیتو درشودمیاو گرفته 

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

.شودمیپرداخت المالبیتباشد دیه از 
، دیه تابع احکام سایر باشدمیاخت دیه در صورت فوت مرتکب در مواردي که خود وي مسؤول پرد-476ماده 

.دیون متوفی است
وجود در صورتدر موارد علم اجمالی به ارتکاب جنایت، توسط یک نفر از دو یا چند نفر معین، -477ماده 

و در صورت عدم وجود لوث، شودمیلوث بر برخی از اطراف علم اجمالی، طبق مواد قسامه در این باب عمل 
از متهمان مطالبه سوگند کند که اگر همگی سوگند یاد کنند در خصوص قتل دیه از ندتوامیصاحب حق 

.شودمیو در غیر قتل، دیه به نسبت مساوي از متهمان دریافت شودمیپرداخت المالبیت
ه ت دیه بعلیه مخیرند براي دریافهرگاه منشأ علم اجمالی، اقرار متهمان باشد، حسب مورد اولیاي دم یا مجنیٌ-تبصره

.هر یک از متهمان مراجعه کنند و در این امر تفاوتی بین جنایت عمدي و غیرعمدي و قتل و غیر قتل نیست

ر طوهرگاه همه یا برخی از اطراف علم اجمالی، از اتیان سوگند یا اقامه قسامه امتناع کنند دیه به-478ماده 
دارهدهعکه امتناع کننده یکی باشد به تنهایی یو در صورتشودمیمساوي بر عهده امتناع کنندگان ثابت 

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

.طور مساوي بپردازندس یا دیه صدمات را بهمرتکب هر رفتار مشخص نباشد، همه آنها باید دیه نف
در موارد تحقق لوث و امکان اثبات جنایت، علیه شخصی معین از اطراف علم اجمالی با قسامه، -480ماده 

.شودمیطبق مقررات قسامه عمل 
کنند که مرتکب شخصی نامعین از دو یا چند نفر معین است، ادعایا اولیاي دم علیهمجنیٌ هرگاه -481ماده 

با اجراي قسامه بر مجرم بودن یکی از آنها، مرتکب به .اقامه قسامه نمایدتواندمیدر صورت تحقق لوث، مدعی 
.گرددمیاجراو مفاد مواد فوق شودمیعلم اجمالی مشخص 
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در موارد علم اجمالی به انتساب جنایت به یکی از دو یا چند نفر و عدم امکان تعیین مرتکب، -482ماده 
.شودمیچنانچه جنایت، عمدي باشد قصاص ساقط و حکم به پرداخت دیه 

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

.دیه کند
در موارد وقوع قتل و عدم شناسایی قاتل که با تحقق لوث نوبت به قسامه مدعی علیه برسد و او -484ماده 

نانچه نوبت به سوگند متهم برسد و و در غیر موارد لوث چشودمیپرداخت المالبیتاقامه قسامه کند، دیه از 
.شودمیپرداخت المالبیتطبق مقررات بر عدم انجام قتل سوگند بخورد دیه از 

هرگاه محکوم به قصاص عضو یا تعزیر یا حد غیرمستوجب سلب حیات در اثر اجراي مجازات کشته -485ماده 
ه قتل یا صدمه، عمدي یا مستند به تقصیر اي بیش از مجازات مورد حکم به او وارد شود، چنانچشود یا صدمه

در غیر این صورت در مورد قصاص و حد، .شودمیباشد، مجري حکم، حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم 
.شودمیپرداخت المالبیتضمان منتفی است و در تعزیرات، دیه از 

.ستاضافی مستند به محکومٌ علیه باشد ضمان منتفی اچنانچه ورود آسیب-تبصره

هرگاه پس از اجراي حکم قصاص، حد یا تعزیر که موجب قتل، یا صدمه بدنی شده است پرونده در -486ماده 
دادگاه صالح طبق مقررات آیین دادرسی، رسیدگی مجدد شده و عدم صحت آن حکم ثابت شود، دادگاه 

ر مستندات، جهت رسیدگی را صادر و پرونده را با ذکالمالبیتمجدد، حکم پرداخت دیه از رسیدگی کننده
در صورت ثبوت عمد یا تقصیر از طرف .نماید تا طبق مقررات رسیدگی شودمیبه مرجع قضایی مربوط ارسال 

حکم قطعی، وي ضامن است و به حکم مرجع مذکور، حسب مورد به قصاص یا تعزیر مقرر صادر کنندهقاضی 
.شودمیمحکوم الالمبیتو بازگرداندن دیه به » تعزیرات«در کتاب پنجم 

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

مهلت پرداخت دیه:فصل پنجم
به نحو دیگري تراضی مگر این کهمهلت پرداخت دیه، از زمان وقوع جنایت به ترتیب زیر است -488ماده 

:شده باشد
در عمد موجب دیه، ظرف یک سال قمري-الف
در شبه عمد، ظرف دو سال قمري-ب
در خطاي محض، ظرف سه سال قمري-پ

له هاي مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام نماید، محکومٌهرگاه پرداخت کننده در بین مهلت-تبصره
.مکلف به قبول آن است
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پرداخت کننده باید ظرف هر سال، یک سوم دیه و در شبه عمدي، ظرف در جنایت خطاي محض،-489ماده 
.هر سال نصف دیه را بپردازد

ی که پرداخت کننده بخواهد هر یک از انواع دیه را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه به در صورت-490ماده 
.وافق شده باشدصورت اقساطی باشد، معیار، قیمت زمان پرداخت است مگر آنکه بر یک مبلغ قطعی ت

بر گرفتن دیه توافق شود لکن علیهمجنیٌ در مواردي که بین مرتکب جنایت عمدي و اولیاي دم یا -491ماده 
.مهلت پرداخت آن مشخص نگردد، دیه باید ظرف یک سال از حین تراضی پرداخت گردد

موجبات ضمان:فصل ششم
تیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که ن-492ماده 

.از آنکه به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آنها انجام شود
وجود فاصله زمانی، میان رفتار مرتکب و نتیجه ناشی از آن، مانع از تحقق جنایت نیست مانند فوت -493ماده 

) 492حکم این ماده و ماده (.اص یا دیه استناشی از انتقال عامل بیماري کشنده، که حسب مورد موجب قص
.جاري استجرایماین قانون در مورد کلیه 

.مباشرت آن است که جنایت مستقیماً توسط خود مرتکب واقع شود-494ماده 
موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است مگر دهدمیهرگاه پزشک در معالجاتی که انجام -495ماده 

بق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب آنکه عمل او مطا
برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد و یا تحصیل اخذتقصیري هم نشود و چنانچه 

.شودیمبرائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیل 
نکرده اخذدر صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل براي وي ضمان وجود ندارد هر چند برائت –1تبصره 

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

به ولی خاص، رئیس قوه قضاییه با استیذان از مقام رهبري و تفویض اختیار به دادستان هاي مربوطه به اعطاي برائت به 
.نمایدمیطبیب اقدام 

ت رنماید، در صومیپزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر -496ماده 
.) این قانون عمل نماید495تلف یا صدمه بدنی ضامن است مگر آنکه مطابق ماده (

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

.شودمی) این قانون عمل 495در قطع عضو یا جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی طبق ماده (-2تبصره 

در موارد ضروري که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک براي نجات مریض، طبق مقررات اقدام -497ماده 
.به معالجه نماید، کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست
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به نحوي از انحاء موجب جنایت گردد گرددمیهرگاه شیئی که توسط انسان یا وسیله نقلیه حمل -498ماده 
.حمل کننده ضامن دیه است

هرگاه کسی دیگري را بترساند و آن شخص در اثر ترس بی اختیار فرار کند یا بدون اختیار حرکتی -499ماده 
یگري گردد، ترساننده حسب تعاریف جنایات عمدي و از او سر بزند که موجب ایراد صدمه بر خودش یا د

.غیرعمدي مسؤول است
ثر در ااین کهدر مواردي که جنایت یا هر نوع خسارت دیگر مستند به رفتار کسی نباشد، مانند -500ماده 

.علل قهري واقع شود، ضمان منتفی است
را به سوي او برانگیزد یا هر کار هرگاه کسی به روي شخصی سالح بکشد یا حیوانی مانند سگ-501ماده 

مانند فریاد کشیدن یا انفجار صوتی انجام دهد و بر اثر این ارعاب، شخص گرددمیدیگري که موجب هراس او 
.شودمیبمیرد یا مصدوم گردد حسب مورد بر اساس تعاریف انواع جنایات به قصاص یا دیه محکوم 

پرت کند و بر روي شخصی بیافتد و سبب جنایت شود بر اساس هرگاه کسی خود را از جاي بلندي -502ماده 
لکن اگر فعلی از او سر نزند و به علل قهري شودمیتعاریف انواع جنایت حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم 

.همچون طوفان و زلزله پرت شود و به دیگري بخورد و صدمه به او وارد کند، کسی ضامن نیست
ري را به روي شخص ثالثی پرت کند و شخص ثالث یا شخص پرت شده بمیرد یا هرگاه کسی دیگ-503ماده 

.ی که مشمول تعریف جنایت عمدي نگردد، جنایت شبه عمدي استدر صورتمصدوم گردد 
هرگاه راننده اي که با داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطمئن و رعایت سایر مقررات در حال حرکت -504ماده 

ه کنترل وسیله نباشد و به کسی که حضورش در آن محل مجاز نیست، بدون تقصیر است در حالی که قادر ب
.برخورد نماید، ضمان منتفی و در غیر این صورت راننده ضامن است

ر اي که تقصیـ در موارد فوق هرگاه عدم رعایت برخی از مقررات رانندگی تأثیري در حادثه نداشته باشد به گونه1تبصره 
.حاصله نباشد، راننده ضامن نیستمرتکب علت جنایت 

.حکم مندرج در این ماده در مورد وسایل و ابزارآالت دیگر نیز جاري است-2تبصره 

هرگاه هنگام رانندگی به سبب حوادثی مانند واژگون شدن خودرو و یا برخورد آن با موانع، -505ماده 
علل قهري همچون زلزله و سیل نبوده و سرنشینان خودرو مصدوم یا تلف شوند در صورتی که سبب حادثه، 

چنانچه وقوع حادثه مستند به شخص حقوقی یا حقیقی دیگري .مستند به راننده باشد، راننده ضامن دیه است
.باشد آن شخص ضامن است

تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگري را فراهم کند و خود -506ماده 
شد مانند آنکه چاهیایت نشود به طوري که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمیمستقیماً مرتکب جن

.بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند
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هرگاه شخصی در معابر و اماکن عمومی یا ملک دیگري بدون اذن مالک، گودالی حفر کند یا چیز -507ماده 
این کهاست مگر که سبب آسیب دیگري گردد، ضامن دیهلغزنده اي در آن قرار دهد و یا هر عملی انجام دهد 

.فرد آسیب دیده با علم به آن و امکان اجتناب، عمداً با آن برخورد نماید
) این قانون را در ملک خویش یا مکانی که در 507هرگاه شخصی یکی از کارهاي مذکور در ماده (-508ماده 

ه شخصی را که آگاه بمگر این کهري گردد، ضامن نیست تصرف و اختیار اوست، انجام دهد و سبب آسیب دیگ
.آن نیست به آنجا بخواند و به استناد آن، جنایتی به وي وارد گردد

هرگاه شخص آسیب دیده بدون اذن مالک یا با اذنی که قبل از انجام اعمال مذکور از مالک گرفته، وارد شود -1تبصره 
در انگاريصدمه یا تلف به علت اغواء، سهلمگر این کهد، مالک ضامن نیست و صاحب ملک از ورود او اطالع نداشته باش

.اطالع دادن و مانند آن مستند به مالک باشد
) این قانون گردد و 507هرگاه کسی در ملک دیگري و بدون اذن او، مرتکب یکی از کارهاي مذکور در ماده (-2تبصره 

بروز حادثه و مگر این کهدیه است دارعهده، آسیب ببیند، مرتکب شخص ثالثی که بدون اذن وارد آن ملک شده است
مرتکب عالمتی هشداردهنده این کهاین صورت مرتکب ضامن نیست مانند صدمه مستند به خود مصدوم باشد که در

.بگذارد یا درب محل را قفل کند لکن مصدوم بدون توجه به عالئم یا با شکستن درب وارد شود

اه کسی در معابر یا اماکن عمومی با رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی عملی به مصلحت هرگ-509ماده 
.عابران انجام دهد و اتفاقاً موجب وقوع جنایت یا خسارت گردد، ضامن نیست

هرگاه شخصی با انگیزه احسان و کمک به دیگري رفتاري را که به جهت حفظ مال، جان، عرض یا -510ماده 
است، انجام دهد و همان عمل موجب صدمه و یا خسارت شود در صورت رعایت مقررات قانونی ناموس او الزم

.و نکات ایمنی، ضامن نیست
کسی که در ملک خود یا در مکان یا راهی که توقف در آنجا مجاز است توقف کند یا وسیله نقلیه -511ماده 

آنها برخورد کند و مصدوم گردد یا فوت کند خود یا هر شیء مجاز دیگري را در آنجا قرار دهد و شخصی با 
.کننده ضامن استضامن نیست و چنانچه خسارتی بر او یا مالش وارد شود، برخورد

هایی که توقف در آنها مجاز نیست، توقف نماید یا شیء و یا حیوانی را در هرگاه شخصی در محل-512ماده 
آن قرار دهد و دیگري بدون توجه به آنها در اثر برخورد یا اي در ها مستقر سازد یا چیز لغزندهاین قبیل محل

لغزش مصدوم شود یا فوت کند یا خسارت مالی ببیند، شخص متوقف یا کسی که آن شیء یا حیوان را مستقر 
که عابر با وسعت راه و محل عمداً مگر آنباشدمینموده یا راه را لغزنده کرده است، ضامن دیه و سایر خسارات 

خسارت وارده نیز دارعهدهبلکه گیردمیبرخورد کند که در این صورت نه فقط خسارت به او تعلق نبا آن 
.شودمی

طور مشکوکی از محل اقامتش فراخوانده و بیرون برده اند، مفقود هرگاه شخصی را که شبانه و به-513ماده 
ثابت کند که دعوت شده زنده است یا اگر فوت کرده به مرگ مگر این کهشود، دعوت کننده، ضامن دیه اوست 

این .عادي یا علل قهري بوده که ارتباطی به او نداشته است یا اگر کشته شده دیگري او را به قتل رسانده است
حکم در مورد کسی که با حیله یا تهدید یا هر طریق دیگري، کسی را برباید و آن شخص مفقود گردد نیز 

.جاري است
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تبصره ـ هرگاه پس از دریافت دیه، مشخص شود که شخص مفقود زنده است و یا قاتل شناسایی گردد، دیه مسترد 
.شودمیو چنانچه اثبات شود که دعوت کننده شخص مفقود را عمداً کشته است قصاص ثابت گرددمی

وجب آسیب گردد، هیچ کس هرگاه در اثر علل قهري مانند سیل و زلزله مانعی به وجود آید و م-514ماده 
ضامن نیست، گرچه شخص یا اشخاصی تمکن برطرف کردن آنها را داشته باشند و اگر سیل یا مانند آن، چیزي 

لکن کسی آن را جایی نامناسب مانند جاي اول یا در جاي بدتري قرار دهد که موجب آسیب را به همراه آورد و
امناسب بردارد و در جهت مصلحت عابران در جاي مناسب تري دیه است و اگر آن را از جاي ندارعهدهشود، 

.قرار دهد ضامن نیست
.تتر نیز ضامن نیسدهنده وضعیت به حالت مناسبهرگاه مانع مزبور توسط شخصی به وجود آمده باشد تغییر-1تبصره 
ند، در صورت تقصیر یا دارعهدهر بگونه حوادث را ـ افراد یا دستگاه هایی که مسؤولیت اصالح یا رفع آثار این2تبصره 

.باشندمیقصور قابل استناد در انجام وظیفه، ضامن 

هرگاه قرار دادن کاال در خارج مغازه یا توقف اتومبیل در مقابل منزل و امثال آن عرف و عادت شده -515ماده 
معبر و عدم ایجاد عدم منع قانونی و عریض بودندر صورتباشد، گذارنده کاال یا متوقف کننده اتومبیل 

.هاي وارده نیستمزاحمت براي عابران ضامن زیان
هرگاه کسی چیزي را در مکانی مانند دیوار یا بالکن ملک خود که قرار دادن اشیاء در آن جایز -516ماده 

بینی نشده به معبر عام و یا ملک دیگري بیفتد و موجب صدمه یا خسارت است، قرار دهد و در اثر حوادث پیش
.شود ضمان منتفی است مگر آنکه آن را طوري گذاشته باشد که نوعاً مستعد صدمه یا خسارت باشد

دار احداث ملکی است بنایی را به نحو مجاز بسازد یا بالکن و مانند آن اگر مالک یا کسی که عهده-517ماده 
جاز احداث کند و اتفاقاً موجب را با رعایت نکات ایمنی و ضوابط فنی که در استحکام بنا الزم است در محل م

.آسیب یا خسارت گردد، ضامن نیست
که مستند به مهندسان ذیربطاي باشد که نتوان آن را به مالک مستند نمود مانند آناگر عمل غیرمجاز به گونه-تبصره

.ساختمان باشد ضمان از مالک منتفی و کسی که عمل مذکور مستند به اوست ضامن است
پایه محکم و با رعایت مقرراتی که در استحکام بنا و ایمنی الزم است احداث اه شخصی بنا یا دیواري را برهرگ-518ماده 

بینی نشده، مانند زلزله یا سیل، سقوط کند و موجب آسیب گردد، ضامن نیست و چنانچه نماید لکن به علت حوادث پیش
ت لکن اتفاقاً به سمکندمیکند طبعاً در ملک خود، سقوط دیوار یا بنا را به سمت ملک خود احداث نماید که اگر سقوط

.دیگري سقوط نماید و موجب آسیب گردد، ضامن نیست

هرگاه دیوار یا بنایی که برپایه استوار و غیرمتمایل احداث شده است در معرض ریزش قرار گیرد یا -519ماده 
که مالک تمکن اصالح یا خراب کردن آن آنمتمایل به سقوط به سمت ملک دیگري یا معبر گردد اگر قبل از 

که به نحو مقتضی افراد در را پیدا کند ساقط شود و موجب آسیب گردد، ضمان منتفی است مشروط به آن
سازي و چنانچه مالک با وجود تمکن از اصالح یا رفع یا آگاه.معرض آسیب را از وجود خطر آگاه کرده باشد

.انگاري نماید، ضامن استجلوگیري از وقوع آسیب، سهل
تبصره ـ هرگاه دیوار یا بنایی که ساقط شده متعلق به صغیر یا مجنون باشد ولیّ او ضامن است و اگر بناي مذکور از 

.بناهاي عمومی و دولتی باشد، متولی و مسؤول آن ضامن است
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صدمه و دارعهدهماید، هرگاه شخصی دیوار یا بناي دیگري را بدون اذن او متمایل به سقوط ن-520ماده 
.خسارت ناشی از سقوط آن است

هرگاه شخصی در ملک خود یا مکان مجاز دیگري، آتشی روشن کند و بداند که به جایی سرایت -521ماده 
و غالباً نیز سرایت نکند لکن اتفاقاً به جایی دیگر سرایت نماید و موجب خسارت و صدمه گردد ضمان کندمین

.ر این صورت ضامن استثابت نیست و در غی
متصرف هر حیوانی که از احتمال حمله آن آگاه است باید آن را حفظ نماید و اگر در اثر تقصیر او، -522ماده 

ولی اگر از احتمال حمله حیوان آگاه نبوده و عدم آگاهی .حیوان مزبور به دیگري صدمه وارد سازد، ضامن است
.ناشی از تقصیر او نباشد، ضامن نیست

.شودمینگهداري حیوانی که شخص توانایی حفظ آن را ندارد، تقصیر محسوب -1بصره ت
نگهداري هر وسیله یا شیء خطرناکی که دیگران را در معرض آسیب قرار دهد و شخص قادر به حفظ و -2تبصره 

.) این ماده است1رسانی آن نباشد، مشمول حکم تبصره (جلوگیري از آسیب

ی با اذن کسی که حق اذن دارد، وارد منزل یا محلی که در تصرف اوست، گردد و از هرگاه شخص-523ماده 
ناحیه حیوان یا شیئی که در آن مکان است صدمه و خسارت ببیند، اذن دهنده ضامن است، خواه آن شیء یا 

رسانی سیبحیوان قبل از اذن در آن محل بوده یا بعداً در آن قرار گرفته باشد و خواه اذن دهنده نسبت به آ
.آن علم داشته باشد خواه نداشته باشد

شونده بداند حیوان مزبور خطرناك است و اذن که وارددر مواردي که آسیب مستند به مصدوم باشد مانند آن-تبصره 
.، ضمان منتفی استباشدمیدهنده از آن آگاه نیست و یا قادر به رفع خطر ن

هاي غیرمجاز متوقف نماید آن را در معابر عمومی یا دیگر محلهرگاه کسی که سوار حیوان است-524ماده 
ضامن است و باشدمیو مستند به فعل شخص مزبور کندمیهایی که آن حیوان وارد در مورد تمام خسارت

.کننده به ترتیب فوق ضامن استچنانچه مهار حیوان در دست دیگري باشد مهار
هایی است که موجب تحریک یا وحشت حیوان گردد ضامن جنایتهرگاه شخصی عملی انجام دهد -525ماده 

.که عمل مزبور مصداق دفاع مشروع باشدمگر آنکندمیکه حیوان در اثر تحریک یا وحشت وارد 
هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی، تأثیر داشته باشند، -526ماده 

طور مساويبه اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد بهعاملی که جنایت مستند
ان به میزان تأثیر رفتارشهر یکمگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت باشندمیضامن 

د آنها باشاختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند در صورتی که مباشر در جنایت بی.مسؤول هستند
.فقط سبب، ضامن است

واسطه با یکدیگر کشته شوند یا آسیب ببینند، چنانچه میزان تأثیر هرگاه دو نفر بر اثر برخورد بی-527ماده 
عمدي نصف دیه هر کدام از مال دیگري و در مورد خطاي آنها در برخورد، مساوي باشد در مورد جنایت شبه

و اگر تنها یکی از آنها کشته شود یا آسیب شودمیله دیگري پرداخت محض نصف دیه هر کدام به وسیله عاق
.یا اولیاي دم او بپردازندعلیهمجنیٌ ببیند، حسب مورد عاقله یا خود مرتکب، نصف دیه را باید به 
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اهرگاه در اثر برخورد دو وسیله نقلیه زمینی، آبی یا هوایی، راننده یا سرنشینان آنها کشته شوند ی-528ماده 
انتساب برخورد به هر دو راننده، هر یک مسؤول نصف دیه راننده مقابل و سرنشینان در صورتآسیب ببینند 

هر دو وسیله نقلیه است و چنانچه سه وسیله نقلیه با هم برخورد کنند هر یک از رانندگان مسؤول یک سوم 
مین صورت در وسایل نقلیه بیشتر، و به هباشدمیهاي مقابل و سرنشینان هر سه وسیله نقلیه دیه راننده
اي که برخورد به او مستند شود، فقط او ضامن و هرگاه یکی از طرفین مقصر باشد به گونهشودمیمحاسبه 

.است
در کلیه مواردي که تقصیر موجب ضمان مدنی یا کیفري است، دادگاه موظف است استناد نتیجه -529ماده 

.یدحاصله به تقصیر مرتکب را احراز نما
هرگاه برخورد بین دو یا چند نفر یا وسیله نقلیه بر اثر عوامل قهري مانند سیل و طوفان به وجود -530ماده 

.آید، ضمان منتفی است
حرکت یکی از طرفین این کهدر موارد برخورد هرگاه حادثه به یکی از طرفین مستند باشد مثل -531ماده 

به قدري ضعیف باشد که اثري بر آن مترتب نگردد، تنها درباره طرفی که حادثه مستند به او است، ضمان ثابت 
.است
در برخورد دو وسیله نقلیه هرگاه رفتار هر دو یا یکی از آنها مشمول تعریف جنایات عمدي گردد -532ماده 

.شودمیحسب مورد به قصاص یا دیه حکم 
که طوريهرگاه دو یا چند نفر به نحو شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگري گردند به-533اده م

.باشندمیطور مساوي ضامن آن جنایت یا خسارت به هر دو یا همگی مستند باشد، به
برخورد و به علتهرگاه بر اثر ایجاد مانع یا سببی دو یا چند نفر یا وسیله نقلیه با هم برخورد کنند -534ماده 

.آسیب ببینند و یا کشته شوند، مسبب ضامن است
هرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیرمجاز در وقوع جنایتی به نحو سبب و به صورت طولی دخالت -535ماده 

داشته باشند کسی که تأثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب یا اسباب دیگر باشد، ضامن است مانند 
که یکی از آنان گودالی حفر کند و دیگري سنگی در کنار آن قرار دهد و عابري به سبب برخورد با سنگ نآ

ت که همه قصد ارتکاب جنایبه گودال بیفتد که در این صورت، کسی که سنگ را گذاشته، ضامن است مگر آن
.شودمیرا داشته باشند که در این صورت شرکت در جرم محسوب 

) این قانون عمل یکی از دو نفر غیرمجاز و عمل دیگري مجاز باشد مانند 535اه در مورد ماده (هرگ-536ماده 
آنکه شخصی وسیله یا چیزي را در کنار معبر عمومی که مجاز است، قرار دهد و دیگري کنار آن چاهی حفر 

نفر اول و اگر عمل شخصی پس از عمل.کند که مجاز نیست، شخصی که عملش غیرمجاز بوده، ضامن است
، انجام گرفته باشدشودمیایجاد آن سبب در کنار سبب اول موجب صدمه زدن به دیگران این کهبا توجه به 

.نفر دوم ضامن است
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هعلیمجنیٌ در کلیه موارد مذکور در این فصل هرگاه جنایت منحصراً مستند به عمد و یا تقصیر -537ماده 
در مواردي که اصل جنایت مستند به عمد یا تقصیر مرتکب باشد لکن سرایت آن .باشد ضمان ثابت نیست
.باشد مرتکب نسبت به مورد سرایت ضامن نیستعلیهمجنیٌمستند به عمد یا تقصیر 

تداخل و تعدد دیات:فصل هفتم
قانون خالف در تعدد جنایات، اصل بر تعدد دیات و عدم تداخل آنها است مگر مواردي که در این-538ماده 

.آن مقرر شده است
در اثر سرایت صدمه یا صدمات غیرعمدي فوت نماید یا عضوي از اعضاي او قطع علیهمجنیٌ هرگاه -539ماده 

:شودمیشود یا آسیب بزرگتري ببیند به ترتیب ذیل دیه تعیین 
.شودمیثابت تر در صورتی که صدمه وارده یکی باشد، تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگ-الف
در صورت تعدد صدمات چنانچه مرگ یا قطع عضو یا آسیب بیشتر، در اثر سرایت تمام صدمات باشد، تنها -ب

برخی تر در اثر سرایتو اگر مرگ یا قطع عضو یا آسیب بزرگشودمیدیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر ثابت 
و دیه صدمات کندمیسیب بزرگتر تداخل از صدمات باشد، دیه صدمات مسري در دیه نفس یا عضو یا آ

.شودمیغیرمسري، جداگانه محاسبه و مورد حکم واقع 
هرگاه صدمه وارده عمدي باشد و نوعاً کشنده یا موجب قطع عضو یا آسیب بیشتر نباشد لکن اتفاقاً -540ماده 

ز باید جنایت بیشتر نیسرایت کند، عالوه بر حق قصاص یا دیه، نسبت به جنایت عمدي کمتر، حسب مورد دیه
شخصی عمداً انگشت دیگري را قطع کند و اتفاقاً این قطع سرایت کند و موجب این کهپرداخت شود مانند 

یا قطع دست او گردد، عالوه بر حق قصاص یا دیه انگشت، حسب مورد دیه نفس یا دیه دست علیهمجنیٌ فوت 
.نیز باید پرداخت شودعلیهمجنیٌ 
هاي متعدد در اعضاي بدن به وجود آید چنانچه هره در اثر یک ضربه یا هر رفتار دیگر، آسیبهرگا-541ماده 

یک از آنها در اعضاي مختلف باشد یا همه در یک عضو بوده ولی نوع هر آسیبی غیر از نوع دیگري باشد و یا 
.جداگانه داردلکن در دو یا چند محل جداگانه از یک عضو باشد، هر آسیب دیه از یک نوع بوده و

.هاي متعدد ایجاد شود هر آسیبی دیه جداگانه داردهرگاه در اثر رفتارهاي متعدد، آسیب-542ماده 
و تنها دیه کندمیهاي متعدد تداخل وجود مجموع شرایط چهارگانه ذیل، دیه آسیبدر صورت-543ماده 

:شودمییک آسیب ثابت 
.هاي متعدد یا جراحات متعدد از یک نوع باشدشکستگیهاي ایجاد شده مانند همه آسیب-الف
.ها در یک عضو باشدهمه آسیب-ب
.اي نزدیک به هم باشد که عرفًا یک آسیب محسوب شودها متصل به هم یا به گونهآسیب-پ
.ها با یک رفتار مرتکب به وجود آیدمجموع آسیب-ت

، در اثر ضربه به سراین کهتعدد زائل یا ناقص شود مانند هرگاه در اثر یک یا چند رفتار، منافع م-544ماده 
.دیه جداگانه داردهر یکبینایی، شنوایی و عقل کسی از بین برود یا کم شود، 
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هرگاه منفعتی قائم به عضوي باشد در جنایت بر آن عضو که منجر به زوال یا اختالل منفعت گردد -545ماده 
گر منفعت قائم به آن عضو نبوده و میان از بین رفتن عضو و زوال منفعت ولی اشودمیتنها دیه بیشتر ثابت 

مالزمه نباشد، اگرچه وجود آن عضو در تقویت و تسهیل منفعت مؤثر باشد، مانند الله گوش و بینی که در 
د، دتقویت شنوایی و بویایی مؤثرند و به سبب قطع الله گوش یا بینی، شنوایی یا بویایی نیز زائل یا ناقص گر

.کدام دیه جداگانه داردهر
ر، با شکستن ساین کهچنانچه به سبب ایراد ضربه یا جراحت، صدمه بزرگتري به وجود آید مانند -546ماده 

عقل زائل شود، هرگاه آن جراحت علت و سبب زوال یا نقصان منفعت باشد اگر با یک ضربه یا جراحت واقع 
و تنها دیه زوال یا نقصان منفعت که بیشتر است کندمیشده باشد دیه ضربه یا جراحت در دیه بیشتر تداخل 

اي که جراحت را ه یا جراحت دیگري غیر از ضربهو چنانچه زوال منفعت یا نقصان آن با ضربشودمیپرداخت 
اي که الزم وایجاد کرده است، واقع شده باشد و یا ضربه یا جراحت وارده علت زوال یا نقصان منفعت به گونه

ملزوم یکدیگرند، نباشد و اتفاقاً با آن ضربه و جراحت، منفعت نیز زائل گردد یا نقصان یابد، ضربه یا جراحت و 
.کدام دیه جداگانه داردمنفعت، هر

هرگاه جراحت عمیقی مانند منقّله و یا جائفه یکباره واقع شود، تنها دیه همان جراحت عمیق -547ماده 
تر مانند موضحه و سپس جراحت شدیدتر جراحت خفیفابتداو اگر به تدریج واقع شود یعنی شودمیپرداخت 

ودشمیجراحت اول باشد تنها دیه جراحت شدیدتر پرداخت مانند منقّله ایجاد شود، چنانچه به سبب سرایت 
و از دهر یکو در صورتی که به سبب ضربه دیگري باشد، خواه دو ضربه از یک نفر خواه از چند نفر باشد، 

.جراحت، دیه جداگانه دارد
نیست و در اعضاء و منافع، مقدار ارش یک جنایت، بیش از دیه مقدر براي آن عضو یا منفعت -548ماده 

چنانچه به سبب آن جنایت، منفعت یا عضو دیگري از بین رود یا عیبی در آنها ایجاد شود، براي هر آسیب دیه 
.گرددمیاي تعیین جداگانه

مقادیر دیه:بخش دوم
دیه نفس:فصل اول

موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتداي هر سال -549ماده 
.شودمینظر مقام رهبري تعیین و اعالم بر اساستوسط رئیس قوه قضاییه به تفصیل 

.دیه قتل زن، نصف دیه مرد است-550ماده 
ثاي ملحق به زن، دیه زن و دیه خنثاي مشکل، نصف دیه خنثاي ملحق به مرد، دیه مرد و دیه خن-551ماده 

.دیه مرد به عالوه نصف دیه زن است
هاي مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارتعلیهمجنیٌ درکلیه جنایاتی که -تبصره

.شودمیبدنی پرداخت 

رفین زنا مسلمان باشند، در احکام دیه مانند شخص متولد از زنا در صورتی که هر دو یا یکی از ط-552ماده 
.مسلمان است
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ی که فرزند و همسر نداشته باشد و زنا از هر دو طرف با در صورتوارث دیه شخص متولد از زنا -553ماده 
رضایت صورت گرفته باشد، مقام رهبري است و چنانچه یکی از طرفین شبهه داشته یا اکراه شده باشد، همان 

.باشندمیاو، وارث دیه طرف یا اقوام
هاي دینی شناخته شده در قانون اساسی نظر حکومتی مقام رهبري، دیه جنایت بر اقلیتبر اساس-554ماده 

.گرددمیجمهوري اسالمی ایران به اندازه دیه مسلمان تعیین 
» الحجهالقعده وذيمحرم، رجب، ذي«هاي حرام هر دو در ماهعلیهمجنیٌ هرگاه رفتار مرتکب و فوت -555ماده 

یا در محدوده حرم مکه، واقع شود خواه جنایت عمدي خواه غیرعمدي باشد، عالوه بر دیه نفس، یک سوم دیه 
.هاي مقدس و متبرك مشمول حکم تغلیظ دیه نیستها و زمانسایر مکان.گرددمینیز افزوده 

د ماه رجب که از مغرب شرعی آخرین روز ماه هاي حرام، مغرب شرعی است ماننتبصره ـ معیار شروع و پایان ماه
.رسدمیالثانی، شروع و با مغرب شرعی آخرین روز ماه رجب به پایان جمادي

سقط.در حکم تغلیظ دیه فرقی میان بالغ و غیربالغ، زن و مرد و مسلمان و غیرمسلمان نیست-556ماده 
پرداخت المالبیتدیه، در مواردي که عاقله یا تغلیظ .جنین نیز پس از پیدایش روح، مشمول حکم تغلیظ است

علت عدم امکان قصاص یا عدم جواز آن دیه پرداخت در قتل عمدي که به.کننده دیه باشد نیز جاري است
.نیز این حکم جاري استشودمی

.تغلیظ دیه مخصوص قتل نفس است و در جنایت بر اعضاء و منافع جاري نیست-557ماده 
عمومی دیه اعضاءقواعد:فصل دوم

در جنایت غیرعمدي بر اعضاء و جنایت عمدي که قصاص ندارد یا قصاص در آن ممکن نیست یا -558ماده 
.شودمیبر دیه، مصالحه شده و مقدار آن مشخص نشده است به شرح مقرر در این قانون، دیه ثابت 

چنانچه براي آن جنایت در شرع دیه مقدر اي بر عضو یا منافع وارد آید هرگاه در اثر جنایت صدمه-559ماده 
یا نسبت معینی از آن به شرح مندرج در این قانون مقرر شده باشد مقدار مقرر و چنانچه شرعاً مقدار خاصی 

.براي آن تعیین نشده ارش آن قابل مطالبه است
ر چنانچه ثلث یا بیشتدیه زن و مرد در اعضاء و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و-560ماده 

.یابدشود دیه زن به نصف تقلیل می
هاي متعددي بر یک یا چند عضو وارد شود، مالك رسیدن هرگاه در اثر یک یا چند ضربه، آسیب-561ماده 

هاي وارده بر عضو، عرفاً یک آسیب و جنایت آسیباین کهطور جداگانه است مگر دیه به ثلث، دیه هر آسیب به
.محسوب شود

در موارد ارش فرقی میان زن و مرد نیست لکن میزان ارش جنایت وارده بر اعضاء و منافع زن نباید -562ماده 
.بیش از دیه اعضاء و منافع او باشد، اگر چه مساوي با ارش همان جنایت در مرد باشد
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از هر یکاز بین بردن هر یک از اعضاي فرد و هر دو عضو از اعضاي زوج، دیه کامل و از بین بردن -563ماده 
این خواه عضو مزبور از اعضاي داخلی بدن باشد خواه از اعضاي ظاهري مگر .اعضاي زوج، نصف دیه کامل دارد

.در قانون ترتیب دیگري مقرر شده باشدکه
و داراي دیه معین، دو سوم دیه آن عضو و از بین بردن عضو فلج، یک سوم دیه همان فلج کردن عض-564ماده 

رود، با توجه به کارایی از دست رفته، در فلج کردن نسبی عضو که درصدي از کارایی آن از بین می.عضو را دارد
.گرددمیارش تعیین 

ه همان نسبت دیه دارد به این ترتیب که از بین بردن قسمتی از عضو یا منفعت داراي دیه مقدر ب-565ماده 
ین مگر ااز بین بردن نصف آن به میزان نصف و از بین بردن یک سوم آن به میزان یک سوم داراي دیه است 

.در قانون ترتیب دیگري مقرر شده باشدکه
.شودمیدر مواردي که نسبت از بین رفته قابل تشخیص نباشد، ارش تعیین -1تبصره 
دیه ،ناگزیر از قطع آن باشدعلیهمجنیٌهرگاه جنایت، عضو را در وضعیتی قرار دهد که به تشخیص کارشناس، -2تبصره 

.شودمیقطع عضو ثابت 

دیه اعضایی که با پیوند و امثال آن در محل عضو از بین رفته، قرار گرفته است و مانند عضو اصلی -566ماده 
دیه عضو اصلی است و اگر داراي حیات گردد ولی از جهت دیگري معیوب شود، به میزان شوندمیداراي حیات 

.از بین بردن اعضاي مصنوعی، تنها موجب ضمان مالی است.دیه عضو معیوب را دارد
در مواردي که رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن گردد و نه اثري از خود در بدن بر-567ماده 

است لکن در موارد عمدي در صورت عدم تصالح، مرتکب به حبس یا شالق تعزیري جاي بگذارد ضمان منتفی
.شودمیدرجه هفت محکوم 

اي اصالح شود که شکستگی عضوي که داراي دیه مقدر است، چنانچه پس از جنایت به گونهدر-568ماده 
چنانچه با عیب و نقص هیچ عیب و نقصی در آن باقی نماند، چهار بیست و پنجم دیه آن عضو ثابت است و 

اصالح شود یا براي آن عضو دیه مقدري نباشد، ارش ثابت است مگر در مواردي که در این قانون خالف آن 
.مقرر شده باشد

:دیه شکستن، ترك برداشتن و خرد شدن استخوان هر عضو داراي دیه مقدر به شرح زیر است-569ماده 
.یه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود چهار پنجم دیه شکستن آن استدیه شکستن استخوان هر عضو یک پنجم د-الف
دیه خرد شدن استخوان هر عضو یک سوم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود چهار پنجم دیه خرد شدن آن -ب

.استخوان است
.دیه ترك برداشتن استخوان هر عضو چهار پنجم دیه شکستن آن عضو است-پ
که موجب شکستگی آن گردد و نیز دیه موضحه آن، یک چهارم دیه به استخوان نفوذ کند بدون آندیه جراحتی که-ت

.شکستگی آن عضو است
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هرگاه یک استخوان از چند نقطه جداي از هم بشکند یا خرد شود یا ترك بخورد، در صورتی که -570ماده 
چند با یک ضربه به وجود آید و مجموع یک دیه جداگانه دارد هرهاي متعدد محسوب گردد، هرعرفاً جنایت
.هاي مزبور از دیه عضو هم بیشتر باشددیه جنایت

یا از کارافتادگی کامل عضو نگردد، موجب للَشَی که موجب در صورتدررفتگی استخوان از مفصل، -571ماده 
ارش و در غیر این صورت موجب دو سوم دیه همان عضو و در صورت درمان بدون عیب موجب چهار پنجم از 

.باشدمیدو سوم دیه آن عضو 
.هرگاه در اثر جنایتی تکه کوچکی از استخوان از آن جدا شود، دیه شکستگی ثابت است-572ماده 
.اي دارداه صدمه بر استخوان، موجب نقص عضو یا صدمه دیگري گردد، هر یک دیه جداگانههرگ-573ماده 
هرگاه بر اثر یک یا چند ضربه، عالوه بر دررفتگی مفصل، استخوان نیز بشکند یا ترك بخورد، دو -574ماده 

وان بشکند و هم اي، هم استخاگر بر اثر ضربه.یک دیه یا ارش جداگانه داردو هرشودمیجنایت محسوب 
.جراحتی مانند موضحه یا نافذه و یا جائفه در بدن ایجاد شود نیز این حکم جاري است

.پیوند خوردن عضو پس از جنایت تأثیري در دیه ندارد-575ماده 
دیه مقدر اعضاء:فصل سوم
دیه مو:مبحث اول

صورتی که دیگر نروید، دیه کامل دارد و اگر کندن و یا از بین بردن تمام موي سر یا ریش مرد، در -576ماده 
یان در این حکم فرقی م.دوباره بروید، نسبت به موي سر، ارش و نسبت به ریش یک سوم دیه کامل ثابت است

.پشت و پرپشت و کودك و بزرگسال نیستموي کم
یه کامل زن و اگر کندن و یا از بین بردن تمام موي سر زن، در صورتی که دیگر نروید، موجب د-577ماده 

پشت و پرپشت و کودك و بزرگسال در این حکم فرقی میان موي کم.دوباره بروید، موجب مهرالمثل است
.نیست

.شودمیفقط به مقدار دیه کامل زن، پرداخت ،اگر مهرالمثل بیش از دیه کامل زن باشد-تبصره

طوري از بین برود که دیگر نروید، باید به نسبت، چنانچه قسمتی از موي سر مرد یا زن یا ریش مرد -578ماده 
دیه پرداخت شود و اگر دوباره بروید، در موي سر مرد، ارش و در ریش به نسبت از یک سوم دیه کامل و در 

.موي سر زن به همان نسبت از مهرالمثل، باید دیه پرداخت شود
ت شخص یا در مواردي که اذن شخص کندن موي سر زن یا مرد یا ریش مرد، چنانچه با رضای-579ماده 

.هاي پزشکی الزم باشد، دیه یا ارش نداردمعتبر نیست، با رضایت ولی او باشد یا به جهت ضرورت
چنانچه نظر کارشناس بر نروییدن .تشخیص روییدن و نروییدن مو با کارشناس مورد وثوق است-580ماده 

و ثابت گردد، باید مازاد بر ارش یا یک سوم دیه و یا باشد و دیه پرداخت شود، ولی پس از آن خالف نظر ا
مهرالمثل، حسب مورد به پرداخت کننده دیه، مسترد شود و اگر نظر کارشناس بر روییدن باشد و ارش یا یک 
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التفاوت آن پرداخت سوم دیه و یا مهرالمثل، حسب مورد پرداخت شود ولی خالف نظر او ثابت گردد، باید مابه
.شود

کندن و یا از بین بردن هر یک از ابروها، اگر بدون رضایت شخص یا ولی او در مواردي که اذن -581ماده 
شخص معتبر نیست و یا بدون ضرورت تجویزکننده باشد یک چهارم دیه کامل دارد و اگر دوباره بروید، موجب 

قداري که نروییده، دیه با ارش است و اگر مقداري از آن بروید نسبت به مقداري که روییده، ارش و نسبت به م
.شودمیاحتساب مقدار مساحت، تعیین 

اگر مقداري از موي سر، ریش و ابرو پیش از جنایت از بین رفته باشد، زائل کردن باقیمانده آنها، -582ماده 
.حکم از بین بردن قسمتی از مو را دارد

ر، ریش یا ابرو از بین برود، عالوه بر دیه مو هرگاه با از بین بردن عضو یا پوست و مانند آن، موي س-583ماده 
.شودمییا ریش یا ابرو، حسب مورد دیه یا ارش جنایت نیز پرداخت 

از بین بردن تمام یا قسمتی از موي پلک یا سایر موهاي بدن در صورت بروز عیب و نقص موجب -584ماده 
یا کندن پوست و مانند آن باشد، تنها دیه یا ارش است، خواه بروید خواه نروید و چنانچه با از بین بردن عضو

.شودمیارش محل مو پرداخت 
نگ که رهرگاه موي سر مرد یا زن یا ریش مرد که از بین رفته است با عیب و نقص بروید مانند آن-585ماده 

بیشتر دمقدار ارش مزبور در مورد ریش بای.پشت بروید، ارش ثابت استیا حالت طبیعی آن تغییر کند یا کم
رویش بدون عیب تعیین در صورتاز یک سوم دیه کامل و در مورد موي سر مرد، بیشتر از ارشی باشد که 

در مورد موي سر زن نیز عالوه بر ارش یا ثلث دیه یا مهرالمثل حسب مورد باید ارش دیگري براي .شودمی
.عیب حاصله پرداخت شود

ن بردن آن است و شیوه از بین بردن مانند کندن یا سوزاندن، مالك مسؤولیت صدمه به مو، از بی-586ماده 
.تأثیري در حکم ندارد

دیه چشم:مبحث دوم

هایی که چشم.یک از آنها نصف دیه دارددرآوردن و یا از بین بردن دو چشم بینا دیه کامل و هر-587ماده 
کوري باشد یا از جهات دیگر مانند شببینایی دارند در این حکم یکسانند هر چند میزان بینایی آنها متفاوت

.و منحرف بودن با هم فرق داشته باشند
تبصره ـ هرگاه لکه دائمی موجود در چشم مانع بینایی قسمتی از چشم گردد، در صورتی که تعیین مقدار آن ممکن باشد 

.شودمیبه همان نسبت از دیه کسر و در غیر این صورت، ارش پرداخت 

و یا از بین بردن چشم بیناي کسی که فقط یک چشم بینا دارد و چشم دیگرش نابیناي درآوردن-588ماده 
مادرزادي و یا به علل غیرجنایی از بین رفته باشد موجب دیه کامل است لکن اگر چشم دیگرش را در اثر 

ل مقصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشته است از دست داده باشد دیه چشم بینا، نصف دیه کا
.باشدمی



دکتر محمد دلیررادقانون مجازات اسالمی

81

.دیه درآوردن و یا از بین بردن هر چشمی که بینایی ندارد یک ششم دیه کامل است-589ماده 
ششم دیه کامل و هاي باال، یکیک از پلکدیه مجموع چهار پلک دو چشم، دیه کامل، دیه هر-590ماده 

.چهارم دیه کامل استهاي پایین، یکدیه هر یک از پلک
.یک دیه جداگانه داردچشم و پلک را یکجا از بین ببرد، هرهرگاه کسی-تبصره 

هاي پایین، موجبهاي باال، موجب یک ششم دیه و شکافتن هر یک از پلکاز پلکهر یکشکافتن -591ماده 
.یک چهارم دیه است

دیه بینی:مبحث سوم

از .استخوان بینی است دیه کامل دارداي که پایین قطع کردن و یا از بین بردن تمام بینی یا نرمه-592ماده 
بین بردن تمام نرمه با تمام یا مقداري از استخوان بینی در صورتی که در یک دفعه باشد، موجب دیه کامل 
است لکن اگر نرمه بینی در یک دفعه و تمام یا مقداري از استخوان بینی در دفعه دیگر از بین برود، براي نرمه 

.شودمی، ارش تعیین دیه کامل و براي استخوان
شکستن استخوان بینی در صورتی که موجب فساد بینی و از بین رفتن آن شود، دیه کامل دارد و -593ماده 

دهم دیه کامل و اگر با عیب و نقص بهبود پیدا کند، موجب چنانچه بدون عیب و نقص اصالح شود موجب یک
.ودشمیمنجر به فساد آن نشود، ارش ثابت در کج شدن بینی یا شکستن استخوان بینی که .ارش است

.سوم دیه کامل استهاي بینی یا پرده میان دو سوراخ، موجب یکاز پرههر یکاز بین بردن -594ماده 
سوم دیه کامل و از بین بردن بینی فلج، موجب یک سوم دیه کامل فلج کردن بینی، موجب دو-595ماده 
.است
رف بینی و پرده فاصل میان آن، خواه با پارگی همراه باشد خواه نباشد، در سوراخ کردن هر دو ط-596ماده 

صورتی که باعث از بین رفتن بینی یا نوك آن نشود، موجب یک سوم دیه کامل است و اگر بهبود یابد، موجب 
.یک پنجم دیه کامل است

دیه کامل و در صورتی که دیه سوراخ کردن یک طرف بینی در صورتی که بهبود نیابد یک نهم -597ماده 
طرف بینی با پرده وسط آن در صورتی که بهبودبهبود یابد، یک بیستم دیه کامل است و دیه سوراخ کردن یک

.نیابد دو نهم دیه کامل و در صورتی که بهبود یابد، یک پانزدهم دیه کامل است
نوك آن نشود، یک سوم دیه کاملدیه پاره کردن بینی در صورتی که سبب از بین رفتن بینی یا-598ماده 

.و اگر بهبود یابد یک دهم دیه کامل است
.باشددیه از بین بردن نوك بینی که محل چکیدن خون است، نصف دیه کامل می-599ماده 

دیه الله گوش:مبحث چهارم

.دارداز آنها نصف دیه کاملهر یکاز بین بردن دو الله گوش، دیه کامل و از بین بردن -600ماده 
.از بین بردن نرمه هر گوش، موجب یک ششم دیه کامل است-تبصره
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پاره کردن الله یک گوش، موجب یک ششم دیه کامل و پاره کردن نرمه یک گوش، موجب یک -601ماده 
.نهم دیه کامل است و در هر دو مورد در صورت بهبودي کامل، ارش ثابت است

.وم دیه آن و بریدن الله گوش فلج شده، یک سوم دیه آن را داردفلج کردن الله هر گوش، دو س-602ماده 
هرگاه الله گوش به نحوي قطع شود که استخوان زیر آن ظاهر گردد عالوه بر دیه الله گوش، دیه -603ماده 

.موضحه نیز باید پرداخت شود
مل باشد در احکام این گوش شنوا و ناشنوا یا معیوبی که الله آن سالم و داراي حس و حیات کا-604ماده 

.فصل یکسان هستند
پاره کردن پرده گوش، موجب ارش است و اگر در اثر آن حس شنوایی نیز از بین برود یا نقصان -605ماده 

.پیدا کند، دیه آن نیز باید پرداخت شود
ستگی کهرگاه آسیب رساندن به گوش به حس شنوایی سرایت کند یا موجب سرایت به استخوان و ش-606ماده 

.اي داردآن شود هر کدام دیه جداگانه
دیه لب:مبحث پنجم

از بین بردن دو لب، دیه کامل و هر یک، نصف دیه کامل دارد و دیه از بین بردن مقداري از لب به -607ماده 
.شودمینسبت تمام لب محاسبه 

و روزنه و دیواره بینی متصل و طول آن پوشاند و به دمیحدود لب باال از نظر عرض، مقداري است که لثه را -تبصره
پوشاند و طول آن همان طول دهان میهمان طول دهان است و حدود لب پایین از نظر عرض، مقداري است که لثه را 

.شودمیها محسوب نها جزء لبحاشیه گونه.است

است خواه موجب جنایتی که باعث جمع شدن یک یا دو لب و یا قسمتی از آن گردد موجب ارش -608ماده 
.ها بشود خواه نشودنمایان شدن دندان

اي که با خنده و مانند آن از ها گردد به گونهاز لبهر یکجنایتی که موجب سست و فلج شدن -609ماده 
هاي سست و فلج شده موجب یک ها کنار نرود، موجب دو سوم دیه یک لب و از بین بردن هر یک از لبدندان

.سوم دیه آن است
سوم دیه کامل و در صورت ها شود، یکشکافتن هر دو لب به نحوي که باعث نمایان شدن دندان-610ماده 

شکافتن یک لب موجب یک ششم دیه کامل و در صورت .بهبودي بدون عیب، یک پنجم دیه کامل دارد
.بهبودي بدون عیب، موجب یک دهم دیه کامل است

ها نگردد در صورتی که از مصادیق حارصه، دامیه و متالحمه جراحات وارده بر لب هرگاه باعث نمایان شدن دندان-تبصره
.باشد، حکم جراحات مذکور را دارد

دیه زبان:مبحث ششم

قطع و یا از بین بردن تمام زبان گویا موجب دیه کامل است و دیه از بین بردن قسمتی از آن به -611ماده 
.شودمیویایی از بین رفته است که با تقسیم تمام دیه به حروف محاسبه نسبت گ
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ن از بیاین کهمانند شودمیتعیین علیهمجنیٌدیه از بین بردن اداي هر حرف با توجه به حروف زبان تکلم -1تبصره 
.زبان، یک سی و دوم دیه کامل استبردن قدرت اداي یک حرف شخص فارسی

لفظ تتواندمیگوید یا برخی از حروف را نمیراي لکنت زبان است و یا به کندي یا تندي سخن شخصی که دا-2تبصره 
.شودمیکند، گویا محسوب 

قطع و از بین بردن تمام زبان الل موجب یک سوم دیه کامل است و از بین بردن مقداري از آن، -612ماده 
.موجب همان مقدار دیه به نسبت مساحت تمام زبان است

طور موقت قادر به سخن گفتن نیست، اي بهالل اعم از مادرزادي و عارضی است لکن کسی که به واسطه عارضه-رهتبص
.شودمیگویا محسوب 

هرگاه شخصی مقداري از زبان کسی را قطع کند و موجب از بین رفتن قدرت اداي تعدادي از -613ماده 
قطع کند و موجب از بین رفتن قدرت اداي تعداد حروف گردد و شخص دیگري مقداري دیگر از زبان او را

.اشدبمیتعداد حروفی که قدرت اداي آنها را از بین برده است، ضامن دیگري از حروف شود هر شخص به نسبت
قطع و از بین بردن تمام زبان کودکی که زمان سخن گفتن او فرا نرسیده، موجب دیه کامل است -614ماده 

.شودمیود که الل بوده است، مازاد بر یک سوم دیه مسترد لکن اگر بعداً معلوم ش
هرگاه قسمتی از زبان کودکی که زمان سخن گفتن او فرا نرسیده است، قطع شود به میزان نسبت -615ماده 

لکن اگر بعداً معلوم شود که کودك الل بوده است، دو سوم آن مسترد شودمیمساحت قطع شده، دیه پرداخت 
و چنانچه معلوم شود که گویا بوده است، در صورتی که دیه حروف از بین رفته از دیه نسبت گویایی گرددمی

.التفاوت آن باید پرداخت شوداز بین رفته بیشتر باشد، مابه
دیه دندان:مبحث هفتم

:شودیمتوزیع گانه دیه کامل دارد که به ترتیب زیر هاي دائم بیست و هشتاز بین بردن تمام دندان-616ماده 
روید و جمعًا پیش، چهارتایی و نیش که از هر کدام دو عدد در باال و دو عدد در پایین می:هاي جلو که عبارتند ازدندان-الف

.دوازده عدد است، هر کدام یک بیستم دیه کامل دارد
ه ضرس قرار دارد و جمعاً شانزده هاي عقب که در چهار سمت پایانی از باال و پایین در هر کدام یک ضاحک و سدندان-ب

.عدد است، هر کدام یک چهلم دیه کامل دارد

هاي اضافی به هر نام که باشد و به هر نحو که روییده باشد اگر در کندن آنها نقصی حاصل دندان-617ماده 
.ارش نیز ندارد،گونه نقصی حاصل نشودو اگر هیچگرددمیشود، ارش ثابت 

ندن دندان زائد نقصی حاصل نشود لکن جراحتی به وجود آید، براي جراحت مزبور، ارش ثابت هرگاه در ک-1تبصره 
.است

شده اصلی است یا زائد، تردید وجود داشته باشد و با رجوع به کارشناس، دندان کندهاین کههرگاه در مورد -2تبصره 
.شودمیاز دیه دندان اصلی و ارش دندان زائد پرداخت اقالل امرینزائد یا اصلی بودن آن مشخص نشود، 

هاي اصلی دائمی از بیست و هشت عدد کمتر باشد به همان نسبت از دیه کامل کاهش هرگاه دندان-618ماده 
.اي کم شده باشدیابد خواه خلقتاً کمتر باشد یا در اثر عارضهمی
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هاي گوناگون دارند، وجود ندارد و اگر دندانی در اثر رنگهایی کهدر میزان دیه تفاوتی میان دندان-619ماده 
سوم دیه همان دندان است و دیه دندانی که قبالً سیاه شده است، یکجنایت، سیاه شود و نیفتد دیه آن دو

.سوم دیه همان دندان است
است و اگر پس از آن شخصیکه سیاه شود یا منفعت آن از بین برود، ارش ثابت در تغییر رنگ دندان، بدون آن-تبصره

.دندان مزبور را بکند، باید دیه کامل همان دندان را بدهد

ایجاد ترك یا لق کردن دندان هرگاه در حکم از بین بردن آن باشد، موجب دیه همان دندان و در -620ماده 
.غیر این صورت موجب ارش است

است، موجب دیه همان دندان و در غیر این خورده که منفعت آن باقی کندن دندان لق یا ترك-621ماده 
.صورت موجب ارش است

شکستن آن مقدار از دندان که نمایان است با بقاي ریشه، دیه همان دندان را دارد و اگر کسی بعد -622ماده 
از شکستن مقدار مزبور ریشه را بکند، خواه مرتکب کسی باشد که مقدار نمایان دندان را شکسته است یا 

.شودمیارش تعیین دیگري، 
.شکستن مقداري از قسمت نمایان دندان به همان نسبت دیه دارد-1تبصره 
اي قبالً از بین رفته باشد به همان نسبت از دیه هرگاه قسمتی از دندان کنده شده در اثر جنایت یا عارضه-2تبصره 

.یابددندان کاهش می

کندن آن موجب گردد دندان مگر این کهثابت است در کندن دندان شیري یک صدم دیه کامل-623ماده 
.دائمی نروید که در این صورت باید دیه کامل دندان دائمی پرداخت شود

.شکستن، معیوب کردن و شکافتن دندان شیري موجب ارش است-تبصره

دندان دیگري ، اگرچه دوباره در محل آن، شودمیبا کنده شدن دندان دائمی دیه همان دندان ثابت -624ماده 
بروید و مانند سابق شود و چنانچه شخصی دندان روییده شده را دوباره بکند، باید دیه کامل همان دندان را 

.بپردازد
هرگاه به جاي دندان کنده شده دندان دیگري یا همان دندان قرار گیرد و مانند دندان اصلی داراي -625ماده 

را دارد لکن اگر داراي حس و حیات نباشد، کندن آن موجب حس و حیات شود، کندن آن، دیه همان دندان
.ضمان مالی است

دیه گردن:مبحث هشتم

کج شدن و خمیدگی گردن در اثر شکستگی در صورت عدم بهبودي و باقی ماندن این حالت موجب -626ماده 
.دیه کامل و در صورت بهبودي و زوال حالت خمیدگی و کج شدگی موجب ارش است

.شکستگی گردن بدون کج شدن و خمیدگی آن موجب ارش است-627ماده 
جنایت بر گردن که مانع فرو بردن یا جویدن غذا و یا نقص آن و یا مانع حرکت گردن شود موجب -628ماده 

.ارش است
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دیه فک:مبحث نهم

پایین است، هاي قطع کردن و یا از بین بردن دو استخوان چپ و راست فک که محل رویش دندان-629ماده 
.دیه کامل، هر کدام از آنها نصف دیه کامل و مقداري از آنها به همان نسبت دیه دارد

دیه فک، مستقل از دیه دندان و سایر اعضاء است و اگر با فک، دندان یا غیر آن از بین برود یا -630ماده 
.آسیب ببیند هر کدام دیه یا ارش جداگانه دارد

کندي حرکت فک شود، ارش دارد و چنانچه مانع جویدن یا موجب نقص آن جنایتی که موجب-631ماده 
.شودمیشود، ارش آن نیز افزوده 

.از بین بردن تمام یا قسمتی از فک باال، موجب ارش است-632ماده 
شکستگی استخوان فک پایین مشمول حکم شکستگی استخوان و شکستگی استخوان فک باال -633ماده 

.هاي سر و صورت استاستخوانمشمول حکم شکستگی
.سوم دیه کامل داردسوم دیه کامل و قطع فک فلج، یکفلج کردن فک پایین، دو-634ماده 

دیه دست و پا:مبحث دهم

که داراي انگشتان کامل ها از مفصل مچ به شرط آناز دستهر یکقطع کردن و یا از بین بردن -635ماده 
.داراي دو دست و خواه به هر علت داراي یک دست باشدعلیهمجنیٌ واه باشد، موجب نصف دیه کامل است خ

.قطع تمام انگشتان یک دست از انتهاي انگشتان یا تا مچ، موجب نصف دیه کامل است-636ماده 
.باشد، موجب ارش استقطع کردن و یا از بین بردن کف دستی که به هر علت داراي انگشت نمی-637ماده 

تبصره ـ در قطع کردن و یا از بین بردن کف دستی که کمتر از پنج انگشت دارد، عالوه بر دیه آن انگشتان، نسبتی از 
ارش کف دست نیز ثابت است، بدین ترتیب که اگر مچ دست داراي یک انگشت باشد، عالوه بر دیه یک انگشت، چهار 

دیه دو انگشت، سه پنجم ارش کف دست و اگر داراي سه پنجم ارش کف دست و اگر داراي دو انگشت باشد، عالوه بر
انگشت باشد، عالوه بر دیه سه انگشت، دو پنجم ارش کف دست و اگر داراي چهار انگشت باشد، عالوه بر دیه چهار 

.شودمیانگشت، یک پنجم ارش کف دست نیز پرداخت 

نباشد نصف دیه کامل دارد و قطع دست قطع دست داراي ساعد از آرنج، خواه داراي کف باشد خواه-638ماده 
.داراي بازو از شانه، خواه داراي آرنج باشد خواه نباشد، نصف دیه کامل دارد

دستی که داراي انگشتان است اگر باالتر از مفصل مچ و نیز دستی که داراي ساعد است اگر باالتر -639ماده 
.باشددار زائدي که قطع شده نیز میاز آرنج قطع گردد عالوه بر نصف دیه کامل، موجب ارش مق

قطع دست اصلی کسی که از مچ یا آرنج یا شانه داراي دو دست است، موجب نصف دیه کامل و -640ماده 
.کارشناس مورد وثوق استبر عهدهتشخیص دست اصلی و زائد .قطع دست زائد موجب ارش است

.از انگشتان اصلی دست، یک دهم دیه کامل استهر یکدیه -641ماده 
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بریدن یا از بین بردن هر بند انگشت غیر شست، موجب یک سوم دیه آن انگشت و هر بند انگشت -642ماده 
.شست، موجب نصف دیه شست است

دیه انگشت زائد، یک سوم دیه انگشت اصلی و دیه بندهاي انگشت زائد، یک سوم دیه همان بند -643ماده 
.اصلی و دیه بند زائد انگشت اصلی یک سوم دیه بند اصلی همان انگشت است

.شودمیتبصره ـ در صورتی که بند انگشت نقصان داشته باشد به همان میزان از مقدار دیه آن کاسته 

دیه فلج کردن هر دست دو سوم دیه دست، دیه فلج کردن هر انگشت دو سوم دیه همان انگشت، -644ماده 
.دست فلج یک سوم دیه دست و دیه قطع انگشت فلج یک سوم دیه همان انگشت استدیه قطع

طوري که دیگر نروید یا فاسد و معیوب بروید، یک درصد دیه کامل و اگر دیه از بین بردن ناخن به-645ماده 
.باشدبدون عیب بروید، نیم درصد دیه کامل می

.آن، در پا و انگشتان آن نیز جاري استاحکام مذکور در دیه دست و انگشتان -646ماده 
دیه ستون فقرات، نخاع و نشیمنگاه:مبحث یازدهم

:دیه شکستن ستون فقرات به ترتیب ذیل است-647ماده 
.شکستن ستون فقرات در صورتی که اصالً درمان نشود و یا بعد از عالج به صورت خمیده درآید، موجب دیه کامل است-الف
توان لیهعمجنیٌاین کهعیب درمان شود ولی موجب از بین رفتن یکی از منافع گردد مانند ات که بیشکستن ستون فقر-ب

.راه رفتن یا نشستن نداشته باشد و یا توان جنسی یا کنترل ادرار وي از بین برود، موجب دیه کامل است
بند (ب) شود، عالوه بر دیه کامل شکستن ستون فقرات که درمان نشود و موجب عوارضی از قبیل موارد مندرج در-پ

.شکستگی ستون فقرات، موجب دیه یا ارش هر یک از عوارض حاصله نیز است

.شکستن ستون فقرات که بدون عیب درمان شود، موجب یک دهم دیه کامل است-ت
لج دیه براي فشکستن ستون فقرات که موجب فلج و بیحس شدن پاها گردد عالوه بر دیه ستون فقرات، موجب دو سوم -ث

.دو پا نیز است
هاي گردن و هاي ستون فقرات به جز مهرهمراد از شکستن ستون فقرات، شکستن یک یا چند مهره از مهره-1تبصره 

.باشدمیاستخوان دنبالچه 
که موجب شکستن ستون فقرات گردد در صورتی که خمیدگی جنایتی که سبب خمیدگی پشت شود بدون آن-2تبصره 
.شود، موجب دیه کامل و در صورتی که بدون عیب درمان شود، دیه آن یک دهم دیه کامل استدرمان ن

.قطع نخاع دیه کامل و قطع جزئی از آن به نسبت مساحت عرض، دیه دارد-648ماده 
هرگاه قطع نخاع موجب عیب عضو دیگر شود، حسب مورد دیه یا ارش آن عضو بر دیه نخاع افزوده -649ماده 

.شودمی
از بین بردن دو کپل به نحوي که به استخوان برسد، دیه کامل و هر کدام از آنها، نصف دیه کامل -650ماده 

.و قسمتی از آن، به همان نسبت دیه دارد
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ر به قادعلیهمجنیٌ شکستن استخوان دنبالچه، موجب ارش است مگر آنکه جنایت مزبور باعث شود -651ماده 
ضبط مدفوع نباشد که در این صورت دیه کامل دارد و اگر قادر به ضبط مدفوع باشد ولی قادر به ضبط باد 

.شودمینباشد، ارش آن نیز پرداخت 
ها و مقعد وارد شده است موجب عدم ضبط ادرار یا مدفوع اي که به حد فاصل بیضههرگاه صدمه-652ماده 

.داردیا هر دو گردد، یک دیه کامل
دیه دنده و ترقوه:مبحث دوازدهم

، یک چهلم دیه کامل و کندمیهاي محیط به قلب که از آن حفاظت از دندههر یکدیه شکستن -653ماده 
.باشدهاي دیگر، یک صدم دیه کامل میدیه شکستن هر یک از دنده

.کندن دنده موجب ارش است-تبصره

هاي ا، یک چهارم دیه شکستن آن، دیه ترك خوردن هر یک از دندههاز دندههر یکدیه موضحه -654ماده 
دیه ترك خوردن.محیط به قلب، یک هشتادم دیه کامل، و دیه دررفتگی آن، هفت و نیم هزارم دیه کامل است

.هزارم دیه کامل و دیه دررفتگی آنها پنج هزارم دیه کامل استهاي دیگر هفتهر یک از دنده
بین بردن دو استخوان ترقوه، موجب دیه کامل و هر کدام از آنها، موجب نصف دیه کامل قطع و از-655ماده 
.است
هاي ترقوه در صورتی که بدون عیب درمان شود، موجب چهار درصد از استخوانهر یکشکستن -656ماده 

.دیه کامل و در صورتی که درمان نشود و یا با عیب درمان شود، موجب نصف دیه کامل است
دو هزارم، دیه موضحه آن، بیست و پنج وهاي ترقوه، سیدیه ترك خوردن هر یک از استخوان-657ده ما

.هزارم، دیه دررفتگی آن، بیست هزارم و دیه سوراخ شدن آن، ده هزارم دیه کامل است
دیه ازاله بکارت و افضاء:مبحث سیزدهم

هر وسیله دیگري و بدون رضایت صورت گرفته باشد هرگاه ازاله بکارت غیرهمسر با مقاربت یا به -658ماده 
.موجب ضمان مهرالمثل است

.چیزي ثابت نیست،هرگاه ازاله بکارت با مقاربت و با رضایت انجام گرفته باشد-1تبصره 
.رضایت دختر نابالغ یا مجنون یا مکرَهی که رضایت واقعی به زنا نداشته در حکم عدم رضایت است-2تبصره 

که مثانه آسیب دیده و شخص هرگاه به همراه ازاله بکارت جنایت دیگري نیز به وجود آید مانند آن-659ماده 
.نتواند ادرار خود را ضبط کند، جنایت مزبور حسب مورد دیه یا ارش جداگانه دارد

:افضاي همسر به ترتیب ذیل موجب ضمان است-660ماده 
.از مقاربت باشد، دیه کامل زن باید پرداخت شودهرگاه همسر، بالغ و افضاء به سببی غیر -الف
هرگاه همسر، نابالغ و افضاء به سبب مقاربت جنسی باشد عالوه بر تمام مهر و دیه کامل زن، نفقه نیز تا زمان وفات یکی -ب

.از زوجین بر عهده زوج است هر چند او را طالق داده باشد
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.و حیض یا حیض و غائط استافضاء عبارت از یکی شدن دو مجراي بول -تبصره 

:افضاي غیرهمسر، به ترتیب ذیل موجب ضمان است-661ماده 
هرگاه افضاء شده نابالغ یا مکرَه بوده و افضاء به سبب مقاربت باشد، عالوه بر مهرالمثل و دیه کامل زن، در صورت ازاله -الف

ت باشد، دیه کامل زن و در صورت ازاله بکارت، مهرالمثل نیز البکاره نیز ثابت خواهد بود و اگر افضاء به غیرمقارببکارت، ارش
.ثابت است

.هرگاه افضاء با رضایت زن بالغ و از طریق مقاربت انجام گرفته باشد، تنها پرداخت دیه کامل زن ثابت خواهد بود-ب
.باشدمیالبکاره نیز افضاي ناشی از وطی به شبهه عالوه بر مهرالمثل و دیه، در صورت ازاله بکارت، موجب ارش-پ

دیه اندام تناسلی و بیضه:مبحث چهاردهم

گاه و یا بیشتر از آن، موجب دیه کامل است و در قطع و از بین بردن اندام تناسلی مرد تا ختنه-662ماده 
.شودمیگاه محاسبه و به همان نسبت دیه پرداخت گاه به نسبت ختنهکمتر از ختنه
تفاوتی بین اندام کودك، جوان، پیر، عقیم و شخصی که داراي بیضه سالم یا معیوب یا فاقد بیضه در این حکم -1تبصره 

.است، وجود ندارد
گاه از بین برود و سپس مرتکب یا شخص دیگري باقیمانده یا قسمتی دیگر از اندام هرگاه با یک ضربه تا ختنه-2تبصره 

.کامل و در مقدار بیشتر، ارش ثابت استگاه، دیهتناسلی را از بین ببرد، نسبت به ختنه
گاه را شخص دیگري قطع کند، هر یک به نسبت گاه را شخصی و قسمت دیگر از ختنههرگاه قسمتی از ختنه-3تبصره 

گاه را قطع کند و دیگري و چنانچه شخصی قسمتی از ختنهباشندمیاند، ضامن گاه قطع کردهمساحتی که از ختنه
اه را به انضمام تمام یا قسمتی از اندام تناسلی قطع کند، نسبت به جنایت اول، دیه به مقدار مساحت گباقیمانده ختنه

.گاه و نسبت به جنایت دوم، بقیه دیه و ارش مقدار زائد قطع شده از اندام تناسلی ثابت استقطع شده از ختنه

ن اندام سالم موجب دو سوم دیه کامل سوم دیه کامل و فلج کردقطع اندام تناسلی فلج، موجب یک-663ماده 
.ثلث دیه کامل ثابت است3یننِّاست لکن در قطع اندام عِ

.دگاه باشد خواه غیر آن دیه دارقطع قسمتی از اندام فلج به نسبت تمام اندام تناسلی، خواه قسمت مقطوع ختنه-تبصره

موجب نصف دیه کامل زن است و قطع و قطع و از بین بردن هر یک از دو طرف اندام تناسلی زن،-664ماده 
در این حکم فرقی میان باکره و غیرباکره، خردسال و .از بین بردن بخشی از آن، به همان نسبت دیه دارد

.ناء نیسترْو ق4َقاءتْبزرگسال سالم و معیوب از قبیل رَ
.بیضه راست، ثلث دیه داردقطع دو بیضه یکباره دیه کامل و قطع بیضه چپ، دو ثلث دیه و قطع -665ماده 

.ین و سالم و مانند آن نیستنِّفرقی در حکم مذکور بین جوان و پیر و کودك و بزرگ و عِ-تبصره 

دهم دیه کامل است و اگر تورم مانع راه رفتن مفید شود دیه آن هشتدیه ورم کردن یک بیضه، دو-666ماده 
.دهم دیه کامل است

.) مردي که توانایی جماع کردن نداردِع نِّ(3

)که در فرج وي جز سوراخ بول سوراخی نبود. (از ناظم االطباءزنی که در فرج وي مدخل شرم نباشد و آرامیدن با وي ممکن نبود و یا آن(رَ) 4
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ا یا هقطع بیضه.دام تناسلی مردانه خنثاي ملحق به مرد، موجب دیه کامل استها یا انقطع بیضه-667ماده 
.اندام تناسلی مردانه خنثاي مشکل یا ملحق به زن، موجب ارش است

.از بین بردن عانه مرد یا زن، موجب ارش است-668ماده 
دیه پستان:مبحث پانزدهم

موجب نصف دیه کامل زن و از بین بردن مقداري از از دو پستان زن،هر یکقطع و از بین بردن -669ماده 
آن به همان نسبت موجب دیه است و اگر همراه با از بین رفتن تمام یا بخشی از پستان مقداري از پوست یا 
گوشت اطراف آن هم از بین برود یا موجب جنایت دیگري گردد، عالوه بر دیه پستان، دیه یا ارش جنایت مزبور 

.شودنیز باید پرداخت 
در قطع کردن شیر پستان زن یا از بین بردن قدرت تولید شیر یا متعذر کردن خروج شیر از پستان -670ماده 

.و یا ایجاد هر نقص دیگري در آن، ارش ثابت است
قواعد عمومی دیه منافع: فصل چهارم

هعلیمجنیٌ ف میان مرتکب و در موارد اختال.ادله اثبات دیه منافع، همان ادله اثبات دیه اعضاء است-671ماده 
در زوال منفعت یا نقصان آن، چنانچه از طریق اختبار و آزمایش، اقرار، بینه، علم قاضی یا قول کارشناس مورد 

با قسامه به نحوي که درتواندمیعلیهمجنیٌ وثوق، زوال یا نقصان منفعت ثابت نشود در صورت تحقق لوث، 
کند و چنانچه نسبت به بازگشت منفعت زائل یا ناقص شده اختالف باشد دیه اعضاء مقرر است، دیه را ثابت

.و نیازي به قسامه نیستشودمیثابت علیهمجنیٌ دیه با یک سوگند 
در مواردي که نظر کارشناسی بازگشت منفعت زائل یا ناقص شده در مدت معینی باشد چنانچه -672ماده 

.شودمیدیه ثابت قبل از مدت تعیین شده فوت کندعلیهمجنیٌ 
ود شعلیهمجنیٌ هرگاه جنایتی که موجب زوال یکی از منافع شده است، سرایت کند و سبب مرگ -673ماده 

.و تنها دیه نفس قابل مطالبه استکندمیدیه منفعت در دیه نفس تداخل 
ه، تعیین گردیدهرگاه در مهلتی که به طریق معتبري براي بازگشت منفعت زائل یا ناقص شده، -674ماده 

رفته طور موقت از بینعضوي که منفعت، قائم به آن است از بین برود، به عنوان مثال چشمی که بینایی آن به
است از حدقه بیرون بیاید، مرتکب، فقط ضامن ارش زوال موقت آن منفعت است و چنانچه از بین رفتن آن 

.باشدکامل آن عضو میعضو به سبب جنایت شخص دیگر باشد مرتکب دوم، ضامن دیه 
دیه مقرر منافع:فصل پنجم
دیه عقل:مبحث اول

زائل کردن عقل موجب دیه کامل و ایجاد نقص در آن موجب ارش است، خواه جنایت در اثر ایراد -675ماده 
.ضربه و جراحت و خواه ترساندن و مانند آن باشد

.رش ثابت استا،دچار جنون ادواري شودعلیهمجنیٌدر صورتی که -تبصره
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.در زوال و نقصان حافظه و نیز اختالل روانی در صورتی که به حد جنون نرسد ارش ثابت است-676ماده 
شدن آن شود هرچند عمدي باشد حسب مورد، موجب دیه یا جنایتی که موجب زوال عقل یا کم-677ماده 

.شودمیارش است و مرتکب قصاص ن
ا دیه یهر یکمانند شکستن سر یا صورت، عقل زائل شود یا نقصان یابد، اي هرگاه در اثر صدمه-678ماده 

.اي داردارش جداگانه
هرگاه در اثر جنایتی عقل زائل گردد و پس از دریافت دیه کامل عقل برگردد، دیه مسترد و ارش -679ماده 

.شودمیپرداخت 
اء برود، چنانچه منتهی به فوت او گردد، دیه بیهوش شود و به اغمعلیهمجنیٌ هرگاه در اثر جنایتی -680ماده 

و چنانچه شودمیو چنانچه به هوش آید، نسبت به زمانی که بیهوش بوده، ارش ثابت شودمینفس ثابت 
.وجود آید، دیه یا ارش عوارض مزبور نیز باید پرداخت شودهاي دیگري نیز بهعوارض و آسیب

یهوشی و مانند آن است از جهت احکام مربوط به قصاص و دیه، جنایت بر کسی که در اغماء یا ب-681ماده 
.شودمیجنایت بر شخص هوشیار محسوب 

دیه شنوایی:مبحث دوم

از بین بردن شنوایی هر دو گوش دیه کامل و از بین بردن شنوایی یک گوش نصف دیه کامل دارد -682ماده 
.هرچند شنوایی دو گوش به یک اندازه نباشد

شنود، موجب نصف دیه هاي او نمیبین بردن شنوایی گوش شنواي شخصی که یکی از گوشاز-683ماده 
.کامل است

.به همان نسبت دیه دارد،کاهش شنوایی در صورتی که مقدار آن قابل تشخیص باشد-684ماده 
د هر ان یابهرگاه با قطع یا از بین بردن گوش و یا هر جنایت دیگري شنوایی از بین برود یا نقص-685ماده 

.ها، دیه یا ارش جداگانه داردیک از جنایت
طور کامل مانع هرگاه در اثر جنایتی در مجراي شنوایی، نقص دائمی ایجاد شود به نحوي که به-686ماده 

.شودمیارش تعیین ،شنیدن گردد، دیه شنوایی ثابت است و در صورتی که نقص موقتی باشد
سخن گفتن او فرا نرسیده است در اثر کر شدن نتواند سخن بگوید و یا هرگاه کودکی که زمان-687ماده 

کودکی که تازه زمان سخن گفتن او فرا رسیده است در اثر کر شدن نتواند کلمات دیگر را یاد گیرد و بر زبان 
.شودمیآورد، عالوه بر دیه شنوایی، دیه یا ارش زوال یا نقص گفتار نیز، حسب مورد ثابت 

.هرگاه در اثر جنایتی حس شنوایی و گویایی، هر دو از بین برود، هرکدام یک دیه کامل دارد-688ماده 
دیه بینایی:مبحث سوم

.از بین بردن بینایی هر دو چشم دیه کامل و از بین بردن بینایی یک چشم نصف دیه کامل دارد-689ماده 



دکتر محمد دلیررادقانون مجازات اسالمی

91

هستند هرچند میزان بینایی آنها متفاوت باشد یا از جهات هایی که بینایی دارند در حکم مذکور یکسان چشم-تبصره
.کوري و منحرف بودن با هم تفاوت داشته باشنددیگر مانند شب

ی که مقدار آن قابل تشخیص باشد به همان نسبت دیه دارد و چنانچه قابل در صورتکاهش بینایی، -690ماده 
.تشخیص نباشد، موجب ارش است

ینایی چشم کسی که فقط یک چشم بینا دارد و چشم دیگرش نابیناي مادرزادي بوده از بین بردن ب-691ماده 
و یا در اثر علل غیرجنایی از بین رفته باشد، موجب دیه کامل است لکن اگر چشم دیگرش را در اثر قصاص یا 

.باشدمیجنایتی که استحقاق دیه آن را داشته است، از دست داده باشد، دیه چشم بینا، نصف دیه کامل 
ري دیه دیگاز بین بردن یا بیرون آوردن چشم از حدقه فقط یک دیه دارد و از بین رفتن بینایی،-692ماده 

ندارد لکن اگر در اثر صدمه دیگري مانند شکستن سر، بینایی نیز از بین برود یا نقصان یابد، هر کدام حسب 
.مورد دیه یا ارش جداگانه دارد

دیه بویایی:مبحث چهارم

.از بین بردن کامل بویایی، موجب دیه کامل است و از بین بردن قسمتی از آن، ارش دارد-693ماده 
.اگر در اثر جنایت، بویایی یکی از دو سوراخ بینی به طور کامل از بین برود نصف دیه کامل دارد-تبصره

ابد هر نیز از بین برود یا نقصان یهرگاه در اثر بریدن یا از بین بردن بینی یا جنایت دیگري بویایی-694ماده 
.جنایت، دیه یا ارش جداگانه دارد

دیه چشایی:مبحث پنجم

.از بین بردن حس چشایی و نقصان آن، موجب ارش است-695ماده 
و اگر با شودمیهرگاه با قطع تمام زبان، حس چشایی از بین برود، فقط دیه قطع زبان پرداخت -696ماده 

ی که چشایی از بین رفته مربوط به همان در صورت، چشایی از بین برود یا نقصان یابد، قطع بخشی از زبان
کدام از ارش چشایی و دیه زبان که بیشتر باشد، باید پرداخت شود و اگر چشایی از بین قسمت زبان باشد، هر

از مگر این کهشود رفته مربوط به همان قسمت از زبان نباشد، ارش چشایی و دیه زبان جداگانه باید پرداخت
ان، و اگر با جنایت بر غیرزبشودمیدیه کامل بیشتر باشد که در این صورت فقط به میزان دیه کامل پرداخت 

.گرددمیچشایی از بین برود یا نقصان پیدا کند، دیه یا ارش آن جنایت بر ارش چشایی افزوده 
دیه صوت و گویایی:مبحث ششم

اي که شخص نتواند صدایش را آشکار کند، دیه کامل دارد طور کامل به گونهبهاز بین بردن صوت -697ماده 
.گرچه بتواند با اخفات و آهسته صدایش را برساند

طور کامل و بدون قطع زبان، دیه کامل و از بین بردن قدرت اداي برخی از از بین بردن گویایی به-698ماده 
.حروف به همان نسبت دیه دارد
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لفظ تتواندمیگوید یا برخی از حروف را نکه داراي لکنت زبان است و یا به کندي یا تندي سخن میتبصره ـ شخصی
.شودیمتعیین علیهمجنیٌو دیه از بین بردن اداي هر حرف با توجه به تعداد حروف زبان تکلم شودمیکند، گویا محسوب 

.ن، یک سی و دوم دیه کامل استاز بین بردن قدرت اداي یک حرف شخص فارسی زبااین کهمانند 

جنایتی که موجب پیدایش عیبی در گفتار یا اداي حروف گردد و یا عیب موجود در آن را تشدید -699ماده 
.کند، موجب ارش است

که به جاي حرفی را به جاي حرف دیگر اداء نماید، مانند آنعلیهمجنیٌ جنایتی که باعث شود -700ماده 
.فظ نماید اگر عرفاً عیب تلقی شود، موجب ارش استتل» ر«، حرف »ل«حرف 
جنایتی که موجب عیبی در صوت مانند کاهش طنین صدا، گرفتگی آن و یا صحبت کردن از طریق -701ماده 

.بینی شود، ارش دارد
.از بین رفتن صوت بعضی از حروف، موجب ارش است-702ماده 
.شودمیدر صورتی که جنایت، عالوه بر زوال صوت، موجب زوال نطق نیز گردد، دو دیه ثابت -703ماده 

دیه سایر منافع:مبحث هفتم

س و ریزش ادرار گردد، دیه کامل دارد و جنایتی که موجب لَ جنایتی که به طور دائم موجب سَ-704ماده 
.ادرار گردد، موجب ارش استریزش غیردائمی

.کامل داردجنایتی که موجب عدم ضبط دائم مدفوع یا ادرار شود، دیه-705ماده 
از بین بردن قدرت انزال یا تولید مثل مرد یا بارداري زن و یا از بین بردن لذت مقاربت زن یا مرد -706ماده 

.موجب ارش است
.از بین بردن کامل قدرت مقاربت، موجب دیه کامل است-707ماده 
بین بردن یا نقص دائم یا موقت حواس یا منافع دیگر مانند المسه، خواب و عادت ماهانه و نیز از -708ماده 

.به وجود آوردن امراضی مانند لرزش، تشنگی، گرسنگی، ترس و غش، موجب ارش است
دیه جراحات:فصل ششم

:ترتیب ذیل استجراحات سر و صورت و دیه آنها به-709ماده 
صدم دیه کاملکه خون جاري شود، یکبدون آنخراش پوست :حارصه-الف
جراحتی که اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان کم یا زیاد خون باشد، دو صدم دیه کامل:دامیه-ب
صدم دیه کاملجراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود لکن به پوست نازك روي استخوان نرسد، سه:متالحمه-پ
پوست نازك روي استخوان برسد، چهار صدم دیه کاملجراحتی که به:سمحاق-ت
صدم دیه کاملجراحتی که پوست نازك روي استخوان را کنار بزند و استخوان را آشکار کند، پنج:موضحه-ث
صدم دیه کاملجنایتی که موجب شکستگی استخوان شود گرچه جراحتی را تولید نکند، ده:هاشمه-ج
صدم دیه کاملجنایتی که درمان آن جز با جابه جا کردن استخوان میسر نباشد، پانزده:مُنَقَّله-چ
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سوم دیه کاملجراحتی که به کیسه مغز برسد، یک:مأمومه-ح
.اشدبمیصدمه یا جراحتی که کیسه مغز را پاره کند، که عالوه بر دیه مأمومه، موجب ارش پاره شدن کیسه مغز نیز :دامغه-خ

جراحات گوش، بینی، لب، زبان و داخل دهان، در غیر مواردي که براي آن دیه معین شده است، در حکم -1تبصره 
.جراحات سر و صورت است

.هاي مذکور، مقدار نفوذ جراحت بوده و طول و عرض آن تأثیري در میزان دیه نداردمالك دیه در جراحت-2تبصره 
نحوي باشدبیستم دیه کامل و اگر بههان را نمایان نسازد، موجب یککه داخل دجنایت بر گونه در صورتی-3تبصره 

در این مورد چنانچه پس از بهبودي جراحت، اثر و .پنجم دیه کامل استکه داخل دهان را نمایان سازد، موجب یک
.بیستم دیه دیگر نیز باید پرداخت شودبر آن، یکعیب فاحشی، در صورت باقی بماند، عالوه

هشتادم هرگاه جنایت موضحه صورت بعد از التیام، اثري از خود بر جاي بگذارد، عالوه بر دیه موضحه، یک-4تبصره 
یت، بر دیه جنادیه کامل نیز ثابت است و هرگاه جنایت در حد موضحه نبوده و بعد از التیام اثري از آن باقی بماند، عالوه

.صدم دیه کامل استفی در صورت ایجاد کند دیه آن هشتصدم دیه کامل نیز ثابت است و چنانچه جنایت، شکایک

) این قانون در غیر سر و 709هاي مذکور در بندهاي (الف) تا (ث) ماده (هرگاه یکی از جراحت-710ماده 
هاي فوق از دیه آن عضو صورت واقع شود، در صورتی که آن عضو داراي دیه معین باشد، دیه به حساب نسبت

.و اگر آن عضو داراي دیه معین نباشد، ارش ثابت استشودمیتعیین 
.جراحات وارده به گردن، در حکم جراحات بدن است-1تبصره 
) این قانون با یک ضربه به وجود آمده باشد که از حیث 709هاي مذکور در ماده (هرگاه هر یک از جراحت-2تبصره

ن ایبیشتر را دارد لکن اگر با چند ضربه ایجاد شود مانند و دیه جراحت شودمیعمق متعدد باشد یک جراحت محسوب 
ل شود براي هر جراحت، دیه مستقل ثابت با یک ضربه حارصه ایجاد شود و با ضربه دیگر آن جراحت به موضحه مبدّکه

.است، خواه مرتکب هر دو جنایت یک نفر خواه دو نفر باشد

نوع وسیله و از هر جهت به درون بدن انسان اعم از شکم، جائفه جراحتی است که با وارد کردن هر -711ماده 
در صورتی که وسیله مزبور از یک طرف .و موجب یک سوم دیه کامل استشودمیسینه، پشت و پهلو ایجاد 

.شودمیوارد و از طرف دیگر خارج گردد، دو جراحت جائفه محسوب 
هرگاه در جائفه به اعضاي درونی بدن آسیب برسد و یا از بین برود، عالوه بر دیه جائفه، دیه یا ارش آن نیز -تبصره 

.شودمیمحاسبه 

هرگاه نیزه یا گلوله و مانند آن عالوه بر ایجاد جراحت موضحه یا هاشمه و یا منقله به داخل بدن -712ماده 
دو جراحت محسوب و عالوه بر دیه موضحه یا هاشمه و منقله، دیه جراحت مانند حلق و گلو یا سینه فرو رود، 

.شودمیجائفه نیز ثابت 
دیه ودشمیاي مانند نیزه یا گلوله در دست یا پا ایجاد نافذه جراحتی است که با فرو رفتن وسیله-713ماده 

.شودمیآن در مرد یک دهم دیه کامل است و در زن ارش ثابت 
مذکور در این ماده نسبت به اعضایی است که دیه آن عضو بیشتر از یک دهم دیه کامل باشد، در عضوي حکم -1تبصره 

.گلوله در بند انگشت فرو روداین کهکه دیه آن مساوي یا کمتر از یک دهم دیه کامل باشد، ارش ثابت است مانند 
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دیگر خارج گردد، دو جراحت نافذه محسوب هرگاه شیئی که جراحت نافذه را به وجود آورده است از طرف-2تبصره 
.شودمی

:، به شرح ذیل استشودمیدیه صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست -714ماده 
سیاه شدن پوست صورت، شش هزارم، کبود شدن آن، سه هزارم و سرخ شدن آن، یک و نیم هزارم دیه کامل-الف
)مقادیر مذکور در بند (الفتغییر رنگ پوست سایر اعضاء، حسب مورد نصف -ب

گ همچنین فرقی بین تغییر رن.عضو داراي دیه مقدر باشد یا نباشد، نیستاین کهدر حکم مذکور فرقی بین -1تبصره 
.باشدتمام یا قسمتی از عضو و نیز بقاء یا زوال اثر آن نمی

.در تغییر رنگ پوست سر، ارش ثابت است-2تبصره 

جب تورم بدن، سر یا صورت گردد، ارش دارد و چنانچه عالوه بر تورم موجب تغییر اي که موصدمه-715ماده 
.شودمیرنگ پوست نیز گردد، حسب مورد دیه و ارش تغییر رنگ به آن افزوده 

دیه جنین:فصل هفتم

:دیه سقط جنین به ترتیب ذیل است-716ماده 
اي که در رحم مستقر شده است، دو صدم دیه کاملنطفه-الف
، چهار صدم دیه کاملآیدمیقه که در آن جنین به صورت خون بسته درلَعَ-ب
آید، شش صدم دیه کاملغه که در آن جنین به صورت توده گوشتی در میضْمُ-پ
ظام که در آن جنین به صورت استخوان درآمده لکن هنوز گوشت روییده نشده است، هشت صدم دیه کاملعِ-ت
یک دهم دیه کامل،بندي آن تمام شده ولی روح در آن دمیده نشده استاستخوانجنینی که گوشت و -ث
سه ه باشد،بِتَشْدیه جنینی که روح در آن دمیده شده است اگر پسر باشد، دیه کامل و اگر دختر باشد نصف آن و اگر مُ -ج

چهارم دیه کامل

، عالوه بر دیه یا ارش جنایت بر مادر، دیه هرگاه در اثر جنایت وارد بر مادر، جنین از بین برود-717ماده 
.شودمیاي از رشد که باشد پرداخت جنین نیز در هر مرحله

اي که باشد، به عمد، شبه عمد یا خطاء از بین ببرد، دیه هرگاه زنی جنین خود را، در هر مرحله-718ماده 
.شودمیجنین، حسب مورد توسط مرتکب یا عاقله او پرداخت 

.ودشمیاه جنینی که بقاي آن براي مادر خطر جانی دارد به منظور حفظ نفس مادر سقط شود، دیه ثابت نهرگ-تبصره

.از آنها، دیه جداگانه داردهر یکسقط ،هرگاه چند جنین در یک رحم باشند-719ماده 
بندي آن کامل شده ولی روح در اي که استخواندیه اعضاء و دیگر صدمات وارد بر جنین در مرحله-720ماده 

و بعد از دمیده شدن روح، حسب گرددمیآن دمیده نشده است به نسبت دیه جنین در این مرحله محاسبه 
و چنانچه بر اثر همان جنایت جنین از بین برود، فقط دیه جنین پرداخت شودمیجنسیت جنین، دیه محاسبه 

.شودمی
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صدمه، چیزي از زن سقط شود که به تشخیص کارشناس مورد وثوق، هرگاه در اثر جنایت و یا -721ماده 
اي بر مادر وارد گردد، حسب مورد منشأ انسان بودن آن ثابت نگردد، دیه و ارش ندارد لکن اگر در اثر آن، صدمه

.شودمیدیه یا ارش تعیین 
دیه جنایت بر میت:فصل هشتم

انسان زنده است مانند جدا کردن سر از بدن میت که یک ت، یک دهم دیه کاملیِّ دیه جنایت بر مَ-722ماده 
دهم دیه و جدا کردن یک دست، یک بیستم دیه و هر دو دست، یک دهم دیه و یک انگشت، یک صدم دیه 

.شودمیدیه جراحات وارده به سر و صورت و سایر اعضاء و جوارح میت به همین نسبت محاسبه .کامل دارد
رسد بلکه متعلق به خود میت است که در صورت مدیون بودن وي و عدم کفایت به ارث نمیدیه جنایت بر میت -تبصره

.شودمیغیر این صورت براي او در امور خیر صرف و درگرددمیه، صرف پرداخت بدهی او کِ رِتَ

نهرگاه آسیب وارده بر میت، دیه مقدر نداشته باشد، یک دهم ارش چنین جنایتی نسبت به انسا-723ماده 
.گرددمیزنده محاسبه و پرداخت 

.قطع اعضاي میت براي پیوند به دیگري در صورتی که با وصیت او باشد، دیه ندارد-724ماده 
مرتکب نتواند فوراً آن را پرداخت کند که در این صورت مگر این کهدیه جنایت بر میت حالّ است -725ماده 

.شودمیبه او مهلت مناسب داده 
.شودمیه جنایت بر میت خواه عمدي باشد یا خطایی توسط خود مرتکب پرداخت دی-726ماده 
طور عمدي، جنایتی بر میت وارد سازد یا وي را هتک نماید، عالوه بر پرداخت هرگاه شخصی به-727ماده 

.شودمیو یک تا هفتاد و چهار ضربه شالق تعزیري درجه شش محکوم دیه یا ارش جنایت، به سی
، مواد 8/5/1370کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله قانون مجازات اسالمی مصوب -728ماده 

» بازدارندههايمجازاتتعزیرات و «) کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی 728) تا (726) و مواد (629) تا (625(
ي مؤثر در قوانین هاومیتمحکو قانون تعریف 12/2/1339، قانون اقدامات تأمینی مصوب 2/3/1375مصوب 

.گرددمیو اصالحات و الحاقات بعدي آنها نسخ 26/7/1366جزایی مصوب 
قانون فوق مشتمل بر هفتصد و بیست و هشت ماده در جلسه مورخ اول اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود 

ن اساسی تصویب ) قانو85و دو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شوراي اسالمی طبق اصل هشتاد و پنجم (
به تأیید شوراي 11/2/1392گردید و پس از موافقت مجلس با اجراي آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ 

.نگهبان رسید
علی الریجانی
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بازدارندههايتعزیرات و مجازات-کتاب پنجم 
)4/4/1375مورخ 14943(مندرج در روزنامه رسمی شماره 

ق-4974شماره 

23/3/1375

االسالم و المسلمین جناب آقاي هاشمی رفسنجانیحضرت حجـت

ریاست محترم جمهوري اسالمی ایران

شنبه دولت در خصوص مجازات اسالمی (بخش تعزیرات) که در جلسه علنی روز چهار23/4/1371مورخ 15689الیحه شماره 

به تایید شوراي نگهبان رسیده است در اجراي مجلس شوراي اسالمی با اصالحاتی در عنوان و متن تصویب و2/3/1375مورخ 

گردد. اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی به پیوست ارسال می

رئیس مجلس شوراي اسالمی

علی اکبر ناطق نوري

3141شماره 

30/3/1375

وزارت دادگستري 

علنی روز چهارشنبه مورخ دوم خرداد ماه هاي بازدارنده، که در جلسه تعزیرات و مجازات-کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی 

به تایید شوراي نگهبان رسیده و طی نامه 6/3/1375یکهزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس شوراي اسالمی تصویب و در تاریخ 

گردد.واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابالغ می23/3/1375ق مورخ -4974شماره 

رئیس جمهور

اکبر هاشمی رفسنجانی

کشورو خارجیجرایم ضد امنیت داخلی-صل اول ف
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بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی-498ماده 
تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن بر هم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته تحت هر اسم یا عنوانی
شود.تا ده سال محکوم مینشود به حبس از دو 

عضویت یابد 498مذکور در ماده هايها یا شعب جمعیتها یا جمعیتاز دستههر کس در یکی-499ماده 
اطالع بوده است.گردد مگر این که ثابت شود از اهداف آن بیبه سه ماه تا پنج سال حبس محکوم می

مخالف نظام به هر نحو هايها و سازمانایران یا به نفع گروهاسالمیهر کس علیه نظام جمهوري-500ماده 
نماید به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.فعالیت تبلیغی

کشور را عالماً و یا خارجیها یا اسرار یا اسناد و تصممیات راجع به سیاست داخلیهر کس نقشه-501ماده 
ه کبه آنها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند به نحويکه صالحیت دسترسیعامداً در اختیار افرادي

شود.باشد، نظر به کیفیات و مراتب به یک تا ده سال حبس محکوم میجاسوسیمتضمن نوعی
از جرایم مرو ایران مرتکب یکیهر کس به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر در قل-502ماده 

صدمه وارد نماید به یک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.که به امنیت ملیشود به نحويجاسوسی
به یا امنیتییا نظامییا کسب اطالع از اسرار سیاسیبرداريهر کس به قصد سرقت یا نقشه-503ماده 

صالح در حال که بدون اجازه مامورین یا مقامات ذيمواضع مربوطه داخل شود و همچنین اشخاصی
ا یا اماکن ممنوعه دستگیر شوند به شش ماه تاز استحکامات نظامییا گرفتن فیلم یا عکسبرداريبردارينقشه

شوند.سه سال حبس محکوم می
ند تحریک مؤثر مسلح هستدر خدمت نیروهايرزمنده یا اشخاص را که به نحويهرکس نیروهاي-504ماده 

حکومت یا شکست که قصد براندازيکند در صورتیوظایف نظامیبه عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجراي
مؤثر واقع شود واال چنانچه اقدامات ويدر مقابل دشمن را داشته باشد محارب محسوب میخودينیروهاي

شود.اه تا سه سال حبس محکوم میشود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به شش م
شده را با پوشش بنديهر کس با هدف برهم زدن امنیت کشور به هر وسیله اطالعات طبقه-505ماده 

کند چنانچه بخواهد آن را در اختیار دیگران قرار آوريمسئولین نظام یا مامورین دولت یا به نحو دیگر جمع
دو تا ده سال و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از

شود.محکوم می
باشند و به آنها شده میبنديطبقهکه مسؤول امور حفاظتی و اطالعاتیچنانچه مامورین دولتی-506ماده 

طالعاتیتوسط دشمنان تخلیه او عدم رعایت اصول حفاظتیمباالتیآموزش الزم داده شده است در اثر بی
شوند.شوند به یک تا شش ماه حبس محکوم می

کشور اقدام یا خارجیکه علیه امنیت داخلیهر کس داخل دستجات مفسدین یا اشخاصی-507ماده 
ه در فتنه را کاشخاصینداشته باشد و قبل از تعقیب، قصد جنایت و اسامیکنند بوده و ریاست یا مرکزیتیمی

همکارياطالع دهد و یا پس از شروع به تعقیب با مامورین دولتیبه مامورین دولتیو فساد دخیل هستند
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شده باشد فقط به مجازات به عمل آورد از مجازات معاف و در صورتی که شخصاً مرتکب جرم دیگريمؤثري
آن محکوم خواهد شد.

نماید، ایران همکارياسالمیمهوريمتخاصم به هر نحو علیه جبا دول خارجیهر کس یا گروهی-508ماده 
گردد.در صورتی که محارب شناخته نشود به یک تا ده سال حبس محکوم می

موضوع این فصل شود و خارجیاز جرایم علیه امنیت داخلیهر کس در زمان جنگ مرتکب یکی-509ماده 
گردد.به مجازات اشد همان جرم محکوم می

را که مامور تفتیش یا وارد یا کمک به دشمن، جاسوسانیبرهم زدن امنیت ملیهر کس به قصد-510ماده 
آنها بشود به حبس از شش ماه تا نماید یا سبب اخفاياند شناخته و مخفیکردن هرگونه لطمه به کشور بوده

شود.سه سال محکوم می
و جذب نمودهرا به هر نحو شناسایی، افرادينمایدکند و یا جاسوسان را مخفیهر کس بدون آنکه جاسوسی–تبصره 

نماید به شش ماه تا دو سال حبس محکوم بیگانه معرفیعلیه امنیت کشور به دولت خصم یا کشورهايو جهت جاسوسی
شود.می

هواپیما، گذاريتهدید به بمبهر کس به قصد برهم زدن امنیت کشور و تشویش اذهان عمومی-511ماده 
شده است عالوه بر جبران گذارينماید یا ادعا نماید که وسایل مزبور بمبو وسایل نقلیه عمومیکشتی

گردد.خسارات وارده به دولت و اشخاص به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می
هر کس مردم را به قصد برهم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند -512ماده 
گردد.نظر از این که موجب قتل و غارت بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم میصرف 

شود.نمی512و 509و 508نظام توبه کرده باشد مشمول مواد که احراز شود متهم قبل از دستیابیدر مواردي-تبصره

و سوء قصد به مقامات داخلیاهانت به مقدسات مذهبی-فصل دوم 
هر کس به مقدسات اسالم و یا هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین (ع) یا حضرت صدیقه طاهره -513ماده 

شود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج باشد اعدام میالنبی(س) اهانت نماید اگر مشمول حکم ساب
سال محکوم خواهد شد.

رضوان ا... علیه و مقام معظم رهبرياسالمیريگذار جمهوهر کس به حضرت امام خمینی، بنیان-514ماده 
از انحاء اهانت نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.به نحوي

گانه و مراجع بزرگ تقلید، سوء قصد نماید سهقوايهر کس به جان رهبر و هر یک از رؤساي-515ماده 
ه سال محکوم خواهد شد.چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از سه تا د

خارجیسوء قصد به مقامات سیاسی–فصل سوم 
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آن در قلمرو ایران سوء قصد نماید به یا نماینده سیاسیهر کس به جان رئیس کشور خارجی-516ماده 
شود مشروط به این که در آن کشور نیز نسبت به ایران معامله متقابل محکوم می515مجازات مذکور در ماده 

شود.تر اعمال گردد به همان مجازات محکوم میبشود واال اگر مجازات خفیف
به قتل یا جرح یا ضرب شود عالوه بر مجازات مزبور به قصاص یا دیه مطابق ضوابط و چنانچه سوء قصد منتهی-تبصره

مقررات مربوط محکوم خواهد شد.

آن که در قلمرو خاك ایران وارد یا نماینده سیاسیهر کس علناً نسبت به رئیس کشور خارجی-517ماده 
شود مشروط به این که در آن کشور نیز در مورد ماه حبس محکوم میشده است توهین نماید به یک تا سه 

مذکور نسبت به ایران معامله متقابل بشود.
لی او علیه یا وآن دولت یا مطالبه مجنیدولت مربوط یا نماینده سیاسیاعمال مواد این فصل منوط به تقاضاي-تبصره

موقوف خواهد شد.نیز است و در صورت استرداد تقاضا، تعقیب جزایی

تهیه و ترویج سکه قلب-فصل چهارم 
هاياز قبیل سکه بهار آزادي، سکهیا خارجیهر کس شبیه هر نوع مسکوك طال یا نقره داخلی-518ماده 

شود، بسازد یا دیگر که مورد معامله واقع میها و ارزهايایران، لیره و نظایر آن را از پولقبلیهايحکومت
داخل کشور نماید یا مورد خرید و فروش قرار دهد یا ترویج سکه قلب نماید به حبس از یک تا ده سال عالماً 

شود.محکوم می
هر کس به قصد تقلب به هر نحو از قبیل تراشیدن، بریدن و نظایر آن از مقدار مسکوکات طال یا -519ماده 

این قبیل مسکوکات شرکت یا آن را داخل کشور نماید به بکاهد یا عالماً عامداً در ترویج یا خارجینقره ایرانی
شود.حبس از یک تا سه سال محکوم می

غیر از طال و نقره را بسازد یا عالماً عامداً آنها را یا خارجیهر کس شبیه مسکوکات رایج داخلی-520ماده 
د به حبس از یک تا سه سال داخل کشور نماید یا در ترویج آنها شرکت کند یا مورد خرید و فروش قرار ده

شود.محکوم می
شوند قبل از کشف قضیه، می520و 519و 518که مرتکب جرایم مذکور در مواد هرگاه اشخاصی-521ماده 

مامورین تعقیب را از ارتکاب جرم مطلع نمایند یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب 
اد کنند بنا به پیشنهدر کشف جرم کمک و راهنماییامورین دولت را به نحو مؤثريسایرین را فراهم آورند یا م

مربوط و موافقت دادگاه و یا با تشخیص دادگاه در مجازات آنان تخفیف متناسب داده رئیس حوزه قضائی
اند ردهتوبه کشوند مگر آن که احراز شود قبل از دستگیريشود و حسب مورد از مجازات حبس معاف میمی

مذکور معاف خواهند شد.هايکه در این صورت از کلیه مجازات
کلیه اموال تحصیلی از طریق موارد مذکور 520و 519و 518مقرر در مواد هايعالوه بر مجازات-522ماده 

شود.نیز به عنوان تعزیر به نفع دولت ضبط می
جعل و تزویر -فصل پنجم 
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تند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضاي اشخاص رسمی یا جعل و تزویر عبار-523ماده 
غیررسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ 

حب آن ااي به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگري بدون اجازه صسند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته
و نظایر اینها به قصد تقلب.

خط مقام رهبري و یا رؤساي سه قوه را به اعتبار هر کس احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دست-524ماده 
مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد.

اشیاي ذیل را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور هر کس یکی از-525ماده 
نماید عالوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد:

خط معاون اول رئیس جمهور یا وزراء یا مهر یا امضاي اعضاي شوراي نگهبان یا احکام یا امضاء یا مهر یا دست.1
مجلس شوراي اسالمی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از رؤسا یا کارمندان و مسئولین دولتی از نمایندگان 

حیث مقام رسمی آنان.
ها یا مؤسسات یا ادارات دولتی یا نهادهاي انقالب اسالمی.مهر یا تمبر یا عالمت یکی از شرکت.2
هاي صادره از خزانه دولتی.ها یا اسناد یا حوالهاحکام دادگاه.3
رود.نگنه یا عالمتی که براي تعیین عیار طال یا نقره بکار میم.4
هاي صادره از طرف ها یا چکهاي قبول شده از طرف بانکاسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات.5

ها و سایر اسناد تعهدآور بانکی.بانک
المللی و به منظور القاء شبهه در کیفیت و بینهر کس عمداً و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی -تبصره

المللی استفاده نماید به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم لیدات و خدمات از نام و عالئم استاندارد ملی یا بینتو
خواهد شد.

ها بانکهاي قبول شده از طرف هر کس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات-526ماده 
هاي صادره ها و سایر اسناد تعهدآور بانکی و نیز اسناد یا اوراق بهادار یا حوالههاي صادره از طرف بانکیا چک

از خزانه را به قصد اخالل در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادي یا برهم زدن نظام و امنیت سیاسی و اجتماعی 
ن استفاده کند چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس جعل یا وارد کشور نماید یا با علم به مجعول بود

شود.از پنج تا بیست سال محکوم می
ها التحصیلی یا تاییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاههر کس مدارك اشتغال به تحصیل یا فارغ-527ماده 

ت خارجی را جعل کند هاي تحصیالو مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه
یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد عالوه بر جبران خسارت، به حبس از یک تا سه سال 

ها و مؤسسات وابسته به دولت ها یا سازمانمحکوم خواهد شد. در صورتی که مرتکب، یکی از کارکنان وزاتخانه
شد یا به نحوي از انحاء در امر جعل یا استفاده از مدارك و اوراق ها یا نهادهاي انقالب اسالمی بایا شهرداري

گردد.جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم می
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هر کس مهر یا منگنه یا عالمت یکی از ادارات یا مؤسسات یا نهادهاي عمومی غیردولتی مانند -528ماده 
نماید عالوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه ها را جعل کند یا با علم به جعل استعمال شهرداري

تا سه سال محکوم خواهد شد.
هاي غیردولتی که مطابق قانون تشکیل شده است هر کس مهر یا منگنه یا عالمت یکی از شرکت-529ماده 

وارده به حبس ها را جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید عالوه بر جبران خسارت خانهیا یکی از تجارت
از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

هاي مذکور در مواد قبل را بدون خانهها یا تجارتهر کس مهر یا تمبر یا عالمت ادارات یا شرکت-530ماده 
مجوز به دست آورد و به طریقی که به حقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد استعمال کند یا سبب استعمال آن 

ر جبران خسارت وارده به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.گردد عالوه ب
اند هرگاه قبل از تعقیب به دولت اطالع دهند اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد قبل شده-531ماده 

و سایر مرتکبین را در صورت بودن معرفی کنند یا بعد از تعقیب وسایل دستگیري آنها را فراهم نمایند حسب 
شود و یا از مجازات معاف خواهند شد.د در مجازات آنان تخفیف داده میمور

ها هر یک از کارمندان و مسئوالن دولتی که در اجراي وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته-532ماده 
هري را ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از این که امضاء یا مو اسناد و سجالت و دفاتر و غیر آنها از نوشته

اي الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد عالوه ساخته یا امضاء یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه
هاي اداري و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون بر مجازات

ریال جزاي نقدي محکوم خواهد شد.
یا مسئول دولتی نیستند هرگاه مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده قبل اشخاص که کارمند -533ماده 

شوند عالوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا هجده میلیون ریال جزاي نقدي 
محکوم خواهند شد.

که در تحریر هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مامورین به خدمات عمومی -534ماده 
شان مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از این که موضوع یا مضمون آن را ها و قراردادهاي راجع به وظایفنوشته

تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی 
هاياقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند عالوه بر مجازاترا صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزي را که بدان 

اداري و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزاي نقدي محکوم 
خواهند شد.

را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده 534و 533، 532هر کس اوراق مجعول مذکور در مواد -535ماده 
قرار دهد عالوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا به سه تا هجده میلیون ریال جزاي 

نقدي محکوم خواهد شد.
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تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد هاي غیررسمی جعل یاهر کس در اسناد یا نوشته-536ماده 
استفاده قرار دهد عالوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال 

جزاي نقدي محکوم خواهد شد.
ایر مدارك برداري از کارت شناسایی، اوراق هویت شخصی و مدارك دولتی و عمومی و سعکس-537ماده 

مشابه در صورتی که موجب اشتباه با اصل شود باید ممهور به مهر یا عالمتی باشد که نشان دهد آن مدارك 
ارك گونه مدکنندگان اینشود و تهیهباشد، در غیر این صورت عمل فوق جعل محسوب میرونوشت یا عکس می

بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و کنندگان از آنها به جاي اصلی عالماً عامداً عالوهو استفاده
یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزاي نقدي محکوم خواهند شد.

هر کس شخصاً یا توسط دیگري براي معافیت خود یا شخص دیگري از خدمت دولت یا نظام -538ماده 
به س از شش ماه تا یک سال یاوظیفه یا براي تقدیم به دادگاه گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل کند به حب

سه تا شش میلیون ریال جراي نقدي محکوم خواهد شد.
نامه برخالف واقع درباره شخصی براي معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا هرگاه طبیب تصدیق-539ماده 

یون زده میلنظام وظیفه یا براي تقدیم به مراجع قضایی بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوا
نامه مزبور به واسطه اخذ مال یا وجهی انجام گرفته عالوه ریال جزاي نقدي محکوم خواهد شد و هرگاه تصدیق

گردد.گیرنده محکوم میبر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه، به مجازات مقرر براي رشوه
ثی باشد یا آن که خسارتی بر هاي خالف واقع که موجب ضرر شخص ثالنامهبراي سایر تصدیق-540ماده 

ضربه یا به دویست هزار تا دو 74خزانه دولت وارد آورده مرتکب عالوه بر جبران خسارت وارده به شالق تا 
میلیون ریال جزاي نقدي محکوم خواهد شد.

ها و مؤسسات ها اعم از کنکور ورودي دانشگاههر کس به جاي داوطلب اصلی هر یک از آزمون-541ماده 
سراها، مراکز تربیت معلم، اعزام دانشجو به خارج از کشور یا امتحانات داخلی و نهایی آموزش عالی، دانش

ها و غیره در جلسه امتحان شرکت نماید ها، مدارس راهنمایی و هنرستانواحدهاي مزبور یا امتحانات دبیرستان
دویست هزار تا یک میلیون ریال جزاي حسب مورد مرتکب و داوطلب عالوه بر مجازات اداري و انتظامی به 

نقدي محکوم خواهد شد.
مجازات شروع به جعل و تزویر در این فصل حداقل مجازات تعیین شده همان مورد خواهد بود.-542ماده 

ها از اماکن دولتیمحو یا شکستن مهر و پلمپ و سرقت نوشته-فصل ششم
ت صالح رسمی مهر یا پلمپ شده باشد و کسی عالماً و هرگاه محلی یا چیزي بر حسب امر مقاما-543ماده 

عامداً آنها را بشکند یا محو نماید یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمپ تلقی شود مرتکب 
به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. در صورتی که مستحفظ آن مرتکب شده باشد به حبس از 

ود و اگر ارتکاب به واسطه اهمال متسحفظ واقع گردد مجازات مستحفظ یک تا شیک تا دو سال محکوم می
ضربه شالق خواهد بود.74شش ماه حبس یا حداکثر 
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ها یا اسناد یا اوراق یا دفاتر یا مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط دولتی هرگاه بعض یا کل نوشته-544ماده 
ی که رسماً مامور حفظ آنها هستند سپرده شده باشد، ربوده مندرج یا در اماکن دولتی محفوظ یا نزد اشخاص

یا تخریب یا برخالف مقررات معدوم شود دفتردار و مباشر ثبت و ضبط اسناد مذکور و سایر اشخاص که به 
واسطه اهمال آنها جرم مذکور وقوع یافته است، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.

هاي مشروح در ماده فوق به حبس از سه تا شش سال ک از انواع و اقسام جرممرتکبین هر ی-545ماده 
الذکر شود به سه تا ده سال حبس دار یا مستحفظ مرتکب یکی از جرایم فوقمحکوم خواهند گردید و اگر امانت

محکوم خواهد شد.
لی مرتکب شود که در در صورتی که مرتکب به عنف مهر یا پلمپ را محو نماید یا بشکند یا عم-546ماده 

حکم محو یا شکستن پلمپ تلقی شود یا نوشته یا اسناد را برباید یا معدوم کند حسب مورد به حداکثر 
هاي مقرر در مواد قبل محکوم خواهد شد و این مجازات مانع از اجراي مجازات جرایمی که از قهر و مجازات

تشدد حاصل شده است، نخواهد بود.
وسین قانونی و اخفاي مقصرینفرار محب-فصل هفتم 

ضربه یا سه تا شش ماه حبس 74هر زندانی که از زندان یا بازداشتگاه فرار نماید به شالق تا -547ماده 
شود و اگر براي فرار درب زندان را شکسته یا آن را خراب کرده باشد، عالوه بر تامین خسارت وارده محکوم می

به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ها به مرخصی رفته و خود را در موعد مقرر بدون عذر موجه معرفی ننمایند نامه زندانزندانیانی که مطابق آیین-تبصره

گردند.فراري محسوب و به مجازات فوق محکوم می

هرگاه ماموري که موظف به حفظ و مالزمت یا مراقبت متهم یا فرد زندانی بوده در انجام وظیفه -548ماده 
و اهمالی نماید که منجر به فرار وي شود به شش ماه تا سه سال حبس یا جزاي نقدي از سه تا هجده مسامحه 

میلیون ریال محکوم خواهد شد.
اي باشد و مساعدت در فرار نماید هر کس مامور حفظ یا مراقبت یا مالزمت زندانی یا توقیف شده-549ماده 

ي تبانی و مواضعه نماید به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد:یا راه فرار او را تسهیل کند یا براي فرار و
هاالف) اگر توقیف شده متهم به جرمی باشد که مجازات آن اعدام یا رجم یا صلب است و یا زندانی به یکی از این مجازات

هم وقیف شده متعلیه حبس از ده سال به باال باشد و یا تمحکوم شده باشد به سه تا ده سال حبس و اگر محکومیت محکوم
به جرمی باشد که مجازات آن حبس از ده سال به باالست به یک تا پنج سال حبس و چنانچه محکومیت زندانی و یا اتهام 

الذکر باشد به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.توقیف شده غیر از موارد فوق
ب قصاص باشد عامل فرار موظف به تحویل دادن وي ب) اگر زندانی محکوم به قصاص یا توقیف شده متهم به قتل مستوج

ماند و چنانچه متهم غیاباً محاکمه و برائت شود و تا تحویل وي در زندان باقی میباشد و در صورت عدم تحویل زندانی میمی
عمد یا خطائی تشخیص داده شود عامل فرار به مجازات تعیین شده در ذیل بند (الف) محکوم حاصل کند و یا قتل شبه

خواهد شد و اگر فراري فوت کند و یا تحویل وي ممتنع شود چنانچه محکوم به قصاص باشد فراري دهنده به پرداخت دیه 
به اولیاي دم مقتول محکوم خواهد شد. 
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ه محکوم به امر مالی یا دیه باشد عامل فرار عالوه بر مجازات تعیین شده در ذیل بند اگر متهم یا محکومی که فرار کرد-ج 
به نیز خواهد بود.(الف) ضامن پرداخت دیه و مال محکوم

هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی که طبق قانون مامور دستگیري کسی بوده و در اجراي -550ماده 
باشد به پرداخت یکصد هزار تا پانصد هزار ریال جزاي نقدي محکوم وظیفه دستگیري مسامحه و اهمال کرده 

خواهد شد و چنانچه مسامحه و اهمال به قصد مساعدت بوده که منجر به فرار وي شده باشد عالوه بر مجازات 
شود.مذکور به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می

نباشد و عامداً موجبات فرار اشخاصی که قانوناً 549اگر عامل فرار از مامورین مذکور در ماده -551ماده 
اند را فراهم آورد به طریق ذیل مجازات خواهد شد:زندانی یا دستگیر شده

الف) چنانچه زندانی محکوم به اعدام یا حبس دائم یا رجم یا صلب بوده مجازات او یک تا سه سال حبس و اگر زندانی متهم 
ا رجم یا صلب است مجازات از شش ماه تا دو سال حبس و چنانچه محکومیت زندانی به جرمی بوده که مجازات آن اعدام ی

الذکر باشد مجازات او سه ماه تا یک سال حبس خواهد بود.و یا مجازات قانونی توقیف شده غیر از موارد فوق
ود شم تحویل زندانی میباشد و در صورت عدب) اگر زندانی محکوم به قصاص باشد عامل فرار موظف به تحویل دادن وي می

دهنده به پرداخت دیه به ماند. چنانچه فراري فوت کند و یا تحویل وي ممتنع شود فراريو تا تحویل وي در زندان باقی می
اولیاي دم مقتول محکوم خواهد شد.

هر کس به شخص زندانی یا توقیف شده براي مساعدت به فرار اسلحه بدهد به حبس از دو تا پنج -552ماده 
شود.سال محکوم می

هر کس شخصی را که قانوناً دستگیر شده و فرار کرده یا کسی را که متهم است به ارتکاب جرمی -553ماده 
او را فراهم کند، به ترتیب ذیل مجازات خواهد و قانوناً امر به دستگیري او شده است مخفی کند یا وسایل فرار

شد: چنانچه کسی که فرارکرده محکوم به اعدام یا رجم یا صلب یا قصاص نفس و اطراف و یا قطع ید بوده 
کننده او در فرار، حبس از یک تا سه سال است و اگر محکوم به حبس دائم یا کننده یا کمکمجازات مخفی

ات آن اعدام یا صلب است محکوم به شش ماه تا دو سال حبس خواهد شد و در متهم به جرمی بوده که مجاز
سایر حاالت مجازات مرتکب یا ماه تا یک سال حبس خواهد بود.

گناهی فرد متهم یا زندانی داشته و در کننده یقین به بیدهنده و یا مخفیدر صورتی که احراز شود فرد فراري-تبصره
ازات معاف خواهد شد.دادگاه نیز ثابت شود از مج

هر کس از وقوع جرمی مطلع شده و براي خالصی مجرم از محاکمه و محکومیت مساعدت کند -554ماده 
از قبیل این که براي او منزل تهیه کند یا ادله جرم را مخفی نماید یا براي تبرئه مجرم ادله جعلی ابراز کند 

حسب مورد به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.
و این ماده در صورتی که مرتکب از اقارب درجه اول متهم باشد مقدار مجازات در 553در موارد مذکور در ماده -صرهتب

هر مورد از نصف حداکثر تعیین شده بیشتر نخواهد بود.

غصب عناوین و مشاغل -فصل هشتم
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اعم از کشوري یا هر کس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی-555ماده 
لشکري و انتظامی که از نظر قانون مربوط به او نبوده است، دخالت دهد یا معرفی نماید به حبس از شش ماه 
تا دو سال محکوم خواهد شد و چنانچه براي دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور، سندي جعل کرده باشد، 

مجازات جعل را نیز خواهد داشت. 
هاي رسمی ماموران نظامی یا انتظامی جمهوري دون مجوز و به صورت علنی لباسهر کس ب-556ماده 

ها یا سایر امتیازات دولتی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود ها، مدالاسالمی ایران یا نشان
ري نباشد به مورد استفاده قرار دهد در صورتی که عمل او به موجب قانون دیگري مستلزم مجازات شدیدت

حبس از سه ماه تا یک سال و یا جزاي نقدي از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم 
خواهد شد و در صورتی که از این عمل خود سوءاستفاده کرده باشد به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

هنرهاي نمایشی مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.استفاده از البسه و اشیاء مذکور در این ماده در اجراي -تبصره

هاي رسمی یا متحدالشکل ماموران کشورهاي بیگانه یا هر کس علنی و به صورت غیرمجاز لباس-557ماده 
هاي خارجی در ایران را مورد استفاده قرار دهد به شرط معامله متقابل ها یا سایر امتیازات دولتها یا مدالنشان

صورتی که موجب اختالل در نظم عمومی گردد مشمول مقررات ماده فوق است.و یا در 
تخریب اموال تاریخی، فرهنگی-فصل نهم 

هاي فرهنگی،  تاریخی یا مذهبی ها و مجموعههر کس به تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن، محوطه-558ماده 
ملحقات، تاسیسات، اشیاء و لوازم و خطوط و که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است، یا تزئینات،

نقوش منصوب یا موجود در اماکن مذکور، که مستقالً نیز واجد حیثیت فرهنگی، تاریخی یا مذهبی باشد، 
شود.خرابی وارد آورد عالوه بر جبران خسارات وارده به حبس از یک الی ده سال محکوم می

ا، هها و نمایشگاهالح و قطعات آثار فرهنگی، تاریخی را از موزههر کس اشیاء و لوازم و همچنین مص-559ماده 
اماکن تاریخی و مذهبی و سایر اماکن که تحت حفاظت یا نظارت دولت است سرقت کند یا با علم به مسروقه 
بودن اشیاي مذکور را بخرد یا پنهان دارد در صورتی که مشمول مجازات حد سرقت نگردد عالوه بر استرداد 

شود.حبس از یک تا پنج سال محکوم میآن به 
هر کس بدون اجازه از سازمان میراث فرهنگی کشور، یا با تخلف از ضوابط مصوب و اعالم شده از -560ماده 

سوي سازمان مذکور در حریم آثار فرهنگی، تاریخی مذکور در این ماده مبادرت به عملیاتی نماید که سبب 
جه آن عملیات به آثار و بناهاي مذکور خرابی یا لطمه وارد آید، عالوه بر رفع تزلزل بنیان آنها شود، یا در نتی

شود.آثار تخلف و پرداخت خسارت وارده به حبس از یک تا سه سال محکوم می
هرگونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخی، فرهنگی از کشور هر چند به خارج کردن آن نیانجامد -561ماده 

ب عالوه بر استرداد اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جریمه معادل دو برابر قاچاق محسوب و مرتک
گردد.قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم می

باشد.تشخیص ماهیت تاریخی، فرهنگی به عهده سازمان میراث فرهنگی کشور می-تبصره
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فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به هرگونه حفاري و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی، -562ماده 
حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیاء مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آالت و ادوات 

هاي تاریخی که در فهرست آثار ملی شود. چنانچه حفاري در اماکن و محوطهحفاري به نفع دولت محکوم می
مذهبی صورت گیرد عالوه بر ضبط اشیاء مکشوفه و آالت و به ثبت رسیده است، یا در بقاع متبرکه و اماکن

شود.ادوات حفاري مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می
هر کس اموال تاریخی، فرهنگی موضوع این ماده را حسب تصادف به دست آورد و طبق مقررات سازمان میراث -1تبصره 

گردد.اموال مکشوفه محکوم میفرهنگی کشور نسبت به تحویل آن اقدام ننماید به ضبط
خرید و فروش اموال تاریخی، فرهنگی حاصله از حفاري غیرمجاز ممنوع است و خریدار و فروشنده عالوه بر -2تبصره 

شوند. هرگاه فروش اموال مذکور تحت هر عنوان ضبط اموال فرهنگی مذکور، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می
شود.م یا غیرمستقیم به اتباع خارجی صورت گیرد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم میاز عناوین به طور مستقی

ها و اماکن تاریخی و مذهبی که به ثبت آثار ملی رسیده و مالک خصوصی هرکس به اراضی و تپه-563ماده 
ی ن میراث فرهنگشود مشروط بر آن که سازمانداشته باشد تجاوز کند به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می

گذاري کرده باشد.کشور قبالً حدود مشخصات این قبیل اماکن و مناطق را در محل تعیین و عالمت
هر کس بدون اجازه سازمان میراث فرهنگی و برخالف ضوابط مصوب اعالم شده از سوي سازمان -564ماده 

رست ماکن فرهنگی، تاریخی ثبت شده در فهمذکور به مرمت یا تعمیر، تغییر، تجدید و توسعه ابنیه یا تزئینات ا
گردد.آثار ملی مبادرت نماید، به حبس از شش ماه تا دو سال و پرداخت خسارت وارده محکوم می

هر کس بر خالف ترتیب مقرر در قانون حفظ آثار ملی اموال فرهنگی، تاریخی غیرمنقول ثبت -565ماده 
شده در فهرست آثار ملی را با علم و اطالع از ثبت آن به نحوي به دیگران انتقال دهد به حبس از سه ماه تا 

شود.یک سال محکوم می
هاي مذهبی، فرهنگی و تاریخی که اکن و محوطههر کس نسبت به تغییر نحوه استفاه از ابنیه، ام-566ماده 

اند، برخالف شئونات اثر و بدون مجوز از سوي سازمان میراث فرهنگی کشور، در فهرست آثار ملی ثبت شده
شود.اقدام نماید عالوه بر رفع آثار تخلف و جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می

مذکور در این فصل، سازمان میراث فرهنگی یا سایر دوایر دولتی بر حسب مورد در کلیه جرائم -567ماده 
شود.شاکی یا مدعی خصوصی محسوب می

در مورد جرایم مذکور در این فصل که به وسیله اشخاص حقوقی انجام شود هر یک از مدیران و -568ماده 
شوند.محکوم میهاي مقررمسؤوالن که دستور دهنده باشند، بر حسب مورد به مجازات

اموال فرهنگی، تاریخی حاصله از جرایم مذکور در این فصل تحت نظر سازمان میراث فرهنگی کشور توقیف و در -تبصره
شود به نفع سازمان میراث فرهنگی کلیه مواردي که حکم به ضبط و استرداد اموال، وسایل، تجهیزات و خسارات داده می

کشور مورد حکم قرار خواهد گرفت.

در کلیه موارد این فصل در صورتی که ملک مورد تخریب، ملک شخصی بوده و مالک از ثبت آن -569ماده 
هاي مقرر در مواد فوق معاف خواهد بود.اطالع باشد از مجازاتبه عنوان آثار ملی بی
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تقصیرات مقامات و مامورین دولتی -فصل دهم 
هاي حکومتی که بر خالف قانون، آزادي هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه-570ماده 

شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران محروم نماید 
از دو ماه تا سه سال عالوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس 

).19/11/1381مورخ 16883، نقل از روزنامه رسمی شماره 11/10/1381محکوم خواهد شد (اصالحی 
باشد بر حسب امضاي هرگاه اقداماتی که برخالف قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران می-571ماده 

عالماً آن را به کار برده باشند به ساختگی وزیر یا مامورین دولتی به عمل آمده باشد، مرتکب و کسانی که
حبس از سه تا ده سال محکوم خواهند شد.

هرگاه شخصی برخالف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیرقانونی خود شکایت به -572ماده 
مضابطین دادگستري یا مامورین انتظامی نموده و آنان شکایت او را استماع نکرده باشند و ثابت ننمایند که تظل

اند به انفصال دائم از همان سمت و محرومیت صالح اعالم و اقدامات الزم را معمول داشتهاو را به مقدمات ذي
از مشاغل دولتی به مدت سه تا پنج سال محکوم خواهند شد.

ها بدون اخذ برگ بازداشت صادره از طرف مراجع ها و ندامتگاهاگر مسؤولین و مامورین بازداشتگاه-573ماده 
دار شخصی را به نام زندانی بپذیرند به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهند شد.و مقامات صالحیت

ها از ارائه دادن یا تسلیم کردن زندانی به مقامات ها و ندامتگاهاگر مسئولین و مامورین بازداشتگاه-574ماده 
کنند یا از رسانیدن تظلمات محبوسین به صالح قضائی یا از ارائه دادن دفاتر خود به اشخاص مزبور امتناع 

مقدمات صالح ممانعت یا خودداري نمایند مشمول ماده قبل خواهند بود مگر این که ثابت نمایند که به موجب 
اند که در این صورت مجازات مزبور درباره آمر امر کتبی رسمی از طرف رئیس مستقیم خود مامور به آن بوده

مقرر خواهد شد.
صالح برخالف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب هرگاه مقامات قضائی یا دیگر مامورین ذي-575ماده 

جزائی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دایم از سمت قضائی و محرومیت از مشاغل دولتی به 
مدت پنج سال محکوم خواهند شد.

ها در هر رتبه و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداريمنصبان و چنانچه هر یک از صاحب-576ماده 
مقامی که باشد از مقام خود سوءاستفاده نموده و از اجراي اوامر کتبی دولتی یا اجراي قوانین مملکتی و یا 
اجراي احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هرگونه امري که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیري نماید 

فصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.به ان
چنانچه مستخدمین و مامورین دولتی اعم از استانداران و فرمانداران و بخشداران یا معاونان آنها -577ماده 

و مامورین انتظامی در غیر موارد حکمیت در اموري که در صالحیت مراجع قضایی است دخالت نمایند و با 
دار قضایی رفع مداخله ننمایند به حبس از ض متداعیین یا یکی از آنها یا اعتراض مقامات صالحیتوجود اعترا

دو ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.
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هر یک از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیرقضایی دولتی براي این که متهمی را مجبور به -578ماده 
وه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید عال

گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس سال محکوم می
مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات قتل 

.را خواهد داشت
تر از مجازاتی که مورد حکم است مجازات کند چنانچه هر یک از مامورین دولتی محکوم را سخت-579ماده 

یا مجازاتی کند که مورد حکم نبوده است به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه این 
د و چنانچه این عمل موجب شوعمل به دستور فرد دیگري انجام شود فقط آمر به مجازات مذکور محکوم می

گردد و اگر اقدام مزبور متضمن جرم دیگري نیز باشد قصاص یا دیه باشد مباشر به مجازات آن نیز محکوم می
مجازات همان جرم حسب مورد نسبت به مباشر یا آمر اجرا خواهد شد.

تی به او ارجاع شده هر یک از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیرقضایی یا کسی که خدمت دول-580ماده 
باشد بدون ترتیب قانونی به منزل کسی بدون اجازه و رضاي صاحب منزل داخل شود به حبس از یک ماه تا 
یک سال محکوم خواهد شد مگر این که ثابت نماید به امر یکی از رؤساي خود که صالحیت حکم را داشته 

ن صورت مجازات مزبور در حق آمر اجراء خواهد است مکره به اطاعت امر او بوده، اقدام کرده است که در ای
شد و اگر مرتکب یا سبب وقوع جرم دیگري نیز باشد مجازات آن را نیز خواهد دید و چنانچه این عمل در شب 

واقع شود مرتکب یا آمر به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
که با سوءاستفاده از شغل خود به جبر منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی هر یک از صاحب-581ماده 

و قهر مال یا حق کسی را بخرد یا بدون حق بر آن مسلط شود یا مالک را اکراه به فروش به دیگري کند عالوه 
بر رد عین مال یا معادل نقدي قیمت مال یا حق، به مجازات حبس از یک سال تا سه سال یا جزاي نقدي از 

گردد.میشش تا هجده میلیون ریال محکوم 
هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی، مراسالت یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در -582ماده 

غیر مواردي که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع 
ه حبس از یک سال تا سه سال و یا جزاي نقدي نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نماید ب

از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
هر کس از مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهاي مسلح یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات -583ماده 

قیف یا حبس دار در غیر مواردي که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توصالحیت
کند یا عنفاً در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزاي نقد یا از شش تا هجده میلیون ریال 

محکوم خواهد شد.
کسی که با علم و اطالع براي ارتکاب جرم مذکور در ماده فوق مکانی تهیه کرده و  بدین طریق -584ماده 

از سه ماه تا یک سال یا جزاي نقدي از یک میلیون و پانصد معاونت با مرتکب نموده باشد به مجازات حبس 
هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد.
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اگر مرتکب یا معاون قبل از آن که تعقیب شود شخص توقیف شده را رها کند یا اقدام الزم جهت -585ماده 
ز توقیف نکرده باشد مجازات او حبس رها شدن وي به عمل آورد در صورتی که شخص مزبور را زیاده از پنج رو

از دو تا شش ماه خواهد بود.
اسم یا عنوان مجعول یا اسم و عالمت 583هرگاه مرتکب براي ارتکاب جرایم مذکور در ماده -586ماده 

مامورین دولت یا لباس منتسب به آنان را به تزویر اختیار کرده یا حکم جعلی ابراز نموده باشد عالوه بر مجازات 
ماده مزبور به مجازات جعل یا تزویر محکوم خواهد شد.

چنانچه مرتکب جرایم مواد قبل توقیف شده یا محبوس شده یا مخفی شده را تهدید به قتل -587ماده 
نموده یا شکنجه و آزار بدنی وارد آورده باشد عالوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به یک تا پنج سال 

ات دولتی محکوم خواهد شد.حبس و محرومیت از خدم
ارتشاء و ربا و کالهبرداري-فصل یازدهم 

هر یک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از این که توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط -588ماده 
زطرفین، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس ا

شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدي از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات 
مؤدي به نفع دولت ضبط خواهد شد.

در صورتی که حکام محاکم به واسطه ارتشاء حکم به مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون داده -589ماده 
ء حسب مورد به مجازات مقدار زایدي که مورد حکم واقع شده محکوم خواهند باشند عالوه بر مجازات ارتشا

شد.
ی تر از قیمت معمولاگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بالعوض یا به مقدار فاحش ارزان-590ماده 

اري قضایی و  ادیا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحشی کمتر از قیمت به مستخدمین دولتی اعم از
از تر از قیمتبه طور مستقیم یا غیرمستقیم منتقل شود یا براي همان مقاصد مالی به مقدار فاحشی گران

مستخدمین یا مامورین مستقیم یا غیرمستقیم خریداري گردد، مستخدمین و مامورین مزبور مرتشی و طرف 
شود.معامله راشی محسوب می

راشی براي حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب هرگاه ثابت شود که -591ماده 
گردد.کیفري ندارد و وجه یا مالی که داده به او مسترد می

هرکس عالماً و عامداً براي اقدام به امري یا امتناع از انجام امري که از وظایف اشخاص مذکور در -592ماده 
مجمع تشخیص 15/9/1376قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبرداري مصوب 3ماده 

ر یرمستقیم بدهد دباشد وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غمصلحت نظام می
حکم راشی است و به عنوان مجازات عالوه بر ضبط مال ناشی از ارتشاء به حبس از شش ماه تا سه سال و یا 

شود.ضربه شالق محکوم می74تا 
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را گزارش دهد یا شکایت نماید از دهنده براي پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آندر صورتی که رشوه-تبصره
گردد.مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وي مسترد می

هر کس عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم ارتشاء از قبیل مذاکره، جلب موافقت یا وصول و ایصال -593ماده 
شود.ورد محکوم میوجه یا مال یا سند پرداخت وجه را فراهم نماید به مجازات راشی بر حسب م

مجازات شروع به عمل ارتشاء در هر مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد است.-594ماده 

هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادي از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی -595ماده 
د بر مبلغ پرداختی دریافت نماید ربا را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زائ

شود مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها عالوه بر رد اضافه به محسوب و جرم شناخته می
ضربه شالق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزاي نقدي 74صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا 

گردند.محکوم می
المالک بوده و در اختیار ولی فقیه صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهولدر-1تبصره 

قرار خواهد گرفت.
هرگاه ثابت شود ربا دهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف -2تبصره 

خواهد شد.
ذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول هرگاه قرارداد م-3تبصره 

مقررات این ماده نخواهد بود.

هر کس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوي و هوس او یا حوائج شخصی افراد غیر رشید به -596ماده 
برات، سفته، چک، حواله، قبض و مفاصا حساب و ضرر او نوشته یا سندي اعم از تجاري یا غیرتجاري از قبیل 

صیل شود به هر نحو تحاي که موجب التزام وي یا برائت ذمه گیرنده سند یا هر شخص دیگر مییا هرگونه نوشته
نماید عالوه بر جبران خسارات مالی به حبس از شش ماه تا دو سال و از یک میلیون تا ده میلیون ریال جزاي 

و اگر مرتکب والیت یا وصایت یا قیمومت بر آن شخص داشته باشد مجازات وي عالوه شودنقدي محکوم می
بر جبران خسارات مالی از سه تا هفت سال حبس خواهد بود.

امتناع از انجام وظایف قانونی-فصل دوازدهم 
جود و با وهر یک از مقامات قضایی که شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود-597ماده 

این که رسیدگی به آنها از وظایف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگرچه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون 
از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یا صدور حکم را برخالف قانون به تاخیر اندازد یا برخالف صریح 

و در صورت تکرار به انفصال دائم از شغل قضایی محکوم قانون رفتار کند دفعه اول از شش ماه تا یک سال
شود و در هر صورت به تادیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.می

تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت -فصل سیزدهم 
ها و مؤسسات و ها یا شوراها و یا شهرداريهر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان-598ماده 

هاي دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهاي انقالبی و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره رکتش
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شوند و یا دارندگان پایه قضایی و شوند و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره میمی
ح و مامورین به خدمات عمومی اعم از گانه و همچنین نیروهاي مسلبه طور کلی اعضا و کارکنان قواي سه

رسمی و غیررسمی وجوه نقدي یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق 
الذکر یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد ها و مؤسسات فوقبه هر یک از سازمان

هد بدون آن که قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگري داشته باشد، متصرف غیرقانونی استفاده غیرمجاز قرار د
شود و در ضربه محکوم می74المثل به شالق تا محسوب و عالوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت

و خواهد شدصورتی که منتفع شده باشد عالوه بر مجازات مذکور به جزاي نقدي معادل مبلغ انتفاعی محکوم 
همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به 
مصارفی برساند که در قانون اعتباري براي آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نموده 

باشد.
ساختن چیزي یا نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن براي دار انجام معامله یا هر شخصی عهده-599ماده 

بوده است به واسطه تدلیس در معامله از جهت 598ها و مؤسسات مذکور در ماده هر یک از ادارات و سازمان
تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب در ساختن آن چیز نفعی براي خود یا 

ل کند عالوه بر جبران خسارات وارده به حبس از شش ماه تا پنج سال محکوم خواهد شد.دیگري تحصی
هر یک از مسئولین دولتی و مستخدمین و مامورینی که مامور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا -600ماده 

مالی اخذ یا امروصول وجه یا مالی به نفع دولت است برخالف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا
به اخذ آن نماید به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. مجازات مذکور در این ماده در مورد 
مسئولین و مامورین شهرداري نیز مجري است و در هر حال آنچه برخالف قانون و مقررات اخذ نموده است به 

گردد.حق مسترد میذي
امورین دولتی که بر حسب ماموریت خود اشخاص را اجیر یا استخدام هر یک از مستخدمین و م-601ماده 

کرده یا مباشرت حمل و نقل اشیایی را نموده باشد و تمام یا قسمتی از اجرت اشخاص یا اجرت حمل و نقل 
را که توسط آنان به عمل آمده است به حساب دولت آورده ولی نپرداخته باشد به انفصال موقت از سه ماه تا 

شود و همین مجازات مقرر است درباره مستخدمینی که اشخاص را به بیگاري گرفته و ل محکوم میسه سا
اجرت آنها را خود برداشته و به حساب دولت منظور نموده است و در هر صورت باید اجرت ماخوذه را به ذي 

حق مسترد نماید.
خود حق داشته است اشخاصی را هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی که برحسب ماموریت-602ماده 

اي که اجیر یا استخدام کرده است به حساب دولت منظور نماید یا خدمه استخدام و اجیر کند و بیش از عده
74شخصی خود را جزو خدمه دولت محسوب نماید و حقوق آنها را به حساب دولت منظور بدارد به شالق تا  

ساب دولت منظور داشته است محکوم خواهد گردید.ضربه و تادیه مبلغی که به ترتیب فوق به ح
ها و دار وظیفه مدیریت و سرپرستی در وزارتخانههر یک از کارمندان و کارکنان و اشخاص عهده-603ماده 

ها و ها و مناقصهکه بالمباشره یا به واسطه در معامالت و مزایده598هاي مذکور در ماده ادارات و سازمان
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مل یا العالزحمه و حقات مربوط به دستگاه متبوع، تحت هر عنوانی اعم از کمیسیون یا حقتشخیصات و امتیاز
پاداش براي خود یا دیگري نفعی در داخل یا خارج کشور از طریق توافق یا تفاهم یا ترتیبات خاص یا سایر 

بر عهده آن چیزي اشخاص یا نمایندگان و شعب آنها منظور دارد یا بدون ماموریت از طرف دستگاه متبوعه 
بخرد یا بسازد یا در موقع پرداخت وجوهی که حسب وظیفه به عهده او بوده یا تفریغ حسابی که باید به عمل 

شود آورد براي خود یا دیگري نفعی منظور دارد به تادیه دو برابر وجوه و منافع حاصله از این طریق محکوم می
ا کیفیت مورد معامله یا افزایش قیمت تمام شده آن گردد و در صورتی که عمل وي موجب تغییر در مقدار ی

به حبس از شش ماه تا پنج سال و یا مجازات نقدي از سه تا سی میلیون ریال نیز محکوم خواهد شد.
ها و اوراق و اسنادي را که حسب وظیفه هر یک از مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداري نوشته-604ماده 

شان به آنها داده شده است را معدوم یا مخفی نماید یا به کسی بدهد یا براي انجام وظایفبه آنان سپرده شده 
باشد، عالوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک که به لحاظ قانون از دادن به آن کس ممنوع می

سال محکوم خواهد شد.
که از روي غرض و برخالف حق درباره 598ده هر یک از مامورین ادارات و مؤسسات مذکور در ما-605ماده 

یکی از طرفین اظهار نظر یا اقدامی کرده باشد به حبس تا سه ماه یا مجازات نقدي تا مبلغ یک میلیون و پانصد 
هزار ریال و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد.

که از وقوع جرم 598در ماده ها و مؤسسات مذکورهر یک از رؤسا یا مدیران یا مسئولین سازمان-606ماده 
در سازمان یا مؤسسات 603و 599ارتشاء یا اختالس یا تصرف غیرقانونی یا کالهبرداري یا جرایم موضوع مواد 

دار قضایی یا اداري اعالم ننماید تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صالحیت
سال به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.عالوه بر حبس از شش ماه تا دو 

تمرد نسبت به مامورین دولت -فصل چهاردهم 
هرگونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مامورین دولت در حین انجام وظیفه آنان -607ماده 

شود و مجازات آن به شرح ذیل است:به عمل آید تمرد محسوب می
تمرد به قصد تهدید اسلحه خود را نشان دهد حبس از شش ماه تا دو سال.هرگاه م.1
هرگاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه برد حبس از یک تا سه سال..2
در سایر موارد حبس از سه ماه تا یک سال..3

شد.اگر متمرد در هنگام تمرد مرتکب جرم دیگري هم بشود به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد -تبصره

هتک حرمت اشخاص-فصل پانزدهم 
توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات -608ماده 

ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزاي نقدي خواهد بود.74شالق تا 
هر کس با توجه به سمت، یکی از رؤساي سه قوه یا معاونان رئیس جمهور یا وزرا یا یکی از -609ماده 

نمایندگان مجلس شوراي اسالمی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضاي شوراي نگهبان یا قضات یا اعضاي 
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ال انجام وظیفه یا ها در حهاي دولتی و شهرداريها و مؤسسات و شرکتدیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه
ضربه شالق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال 74به سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس و یا تا 

شود.جزاي نقدي محکوم می
اجتماع و تبانی براي ارتکاب جرایم-فصل شانزدهم 

امنیت داخلی یا خارج کشور هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد -610ماده 
مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا 

پنج سال حبس محکوم خواهند شد.
هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی بنمایند که علیه اعراض یا نفوس یا اموال مردم اقدام نمایند -611ماده 

و مقدمات اجرایی را هم تدارك دیده باشند ولی بدون اراده خود موفق به اقدام نشوند حسب مراتب به حبس 
از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.

جرایم علیه اشخاص و اطفال -فصل هفدهم 
د شهر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده با-612ماده 

و یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وي موجب اخالل در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم 
نماید.تجري مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حسب از سه تا ده سال محکوم می

در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال خواهد بود.-تبصره

هرگاه کسی شروع به قتل عمد نماید ولی نتیجه منظور بدون اراده وي محقق نگردد به شش ماه -613ماده 
تا سه سال حبس تعزیري محکوم خواهد شد.

هر کس عمداً به دیگري جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن -614ماده 
ه علیفقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنیعضوي از اعضاء یا منتهی به مرض دائمی یا

گردد در مواردي که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وي موجب اخالل در نظم و صیانت و امنیت 
جامعه یا بیم تجري مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست 

شود.به پرداخت دیه نیز محکوم میعلیه مرتکبمجنی
در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به -تبصره

سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.

رد به مجازات کنندگان در نزاع حسب مواي با یکدیگر منازعه نمایند هر یک از شرکتهرگاه عده-615ماده 
شوند:زیر محکوم می

در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود به حبس از یک تا سه سال..1
در صورتی که منتهی به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال..2
در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال..3

تشخیص داده شود مشمول این ماده نخواهد بود.در صورتی که اقدام شخص، دفاع مشروع-1تبصره 
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هاي فوق مانع اجراي مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد.مجازات-2تبصره 

مباالتی یا اقدام به امري که مرتکب در آن احتیاطی یا بیدر صورتی که قتل غیرعمد به واسطه بی-616ماده 
امات واقع شود مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظ

پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیاي دم محکوم خواهد شد مگر این که خطاي محض باشد.
گردد.مقررات این ماده شامل قتل غیرعمد در اثر تصادف رانندگی نمی-تبصره

نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت هر کس به وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت-617ماده 
اشخاص یا اخاذي یا تهدید قرار دهد یا با کسی گالویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس 

ضربه شالق محکوم خواهد شد.74از شش ماه تا دو سال و تا 
ا هیاهو و جنجال یا حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد موجب اخالل نظم و آسایش و هر کس ب-618ماده 

ضربه شالق 74آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و  تا 
محکوم خواهد شد.

ن بشود یا با الفاظ و حرکات هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنا-619ماده 
ضربه شالق محکوم خواهد 74مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا 

شد.
جمعی واقع شود در نتیجه توطئه قبلی و دسته618و 617و 616هرگاه جرایم مذکور در مواد -620ماده 

حکوم خواهد شد.هر یک از مرتکبین به حداکثر مجازات مقرر م
هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگري به عنف یا تهدید یا -621ماده 

حیله یا به هر نحو دیگر شخصاً یا توسط دیگري شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال 
از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه علیه کمتر محکوم خواهد شد در صورتی که سن مجنی

علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم انجام پذیرد یا به مجنی
گردد.خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می

سال حبس است.مجازات شروع به ربودن سه تا پنج-تبصره

هر کس عالماً عامداً به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقط جنین وي شود عالوه -622ماده 
بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماه تا یک هر کس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگر موجب سقط جنین زن گردد به شش-623ماده 
اي را داللت به استعمال ادویه یا وسایل دیگري نماید شود و اگر عالماً و عامداً زن حاملهسال حبس محکوم می

که جنین وي سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر این که ثابت شود این اقدام براي 
یه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دحفظ حیات مادر می
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اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا دارو فروشی -624ماده 
کنند وسایل سقط جنین فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال اقدام می

به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت.محکوم خواهند شد و حکم 
قتل و جرح و ضرب هرگاه در مقام دفاع از نفس یا عرض یا مال خود مرتکب یا شخص دیگري -625ماده 

شود مشروط بر این که دفاع متناسب با خطري باشد که واقع شود با رعایت مواد ذیل مرتکب مجازات نمی
.استکرده مرتکب را تهدید می

مقررات این ماده در مورد دفاع از مال غیر در صورتی قابل اجرا است که حفاظت مال غیر به عهده دفاع کننده -تبصره
بوده یا صاحب مال استمداد نماید.

شود ولو این که از در مورد هر فعلی که مطابق قانون جرم بر نفس یا عرض یا مال محسوب می-626ماده 
ردد هرگونه مقاومت براي دفاع از نفس یا عرض یا مال جایز خواهد بود.مامورین دولتی صادر گ

دفاع در مواقعی صادق است که:-627ماده 
الف) خوف براي نفس یا عرض یا ناموس یا مال مستند به قرائن معقول باشد.

ب) دفاع متناسب با حمله باشد.
میسر نباشد.تري براي نجاتج) توسل به قواي دولتی یا هرگونه وسیله آسان

مقاومت در مقابل نیروهاي انتظامی و دیگر ضابطین دادگستري در موقعی که مشغول انجام وظیفه -628ماده 
شود ولی هرگاه اشخاص مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و بر حسب ادله خود باشند دفاع محسوب نمی

ح یا تعرض به عرض یا مال گردد در این و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنها موجب قتل یا جر
صورت دفاع در مقابل آنها نیز جایز است.

در موارد ذیل قتل عمدي به شرط آن که دفاع متوقف به قتل باشد مجازات نخواهد داشت.-629ماده 
الف) دفاع از قتل یا ضرب و جرح شدید یا آزار شدید یا دفاع از هتک ناموس خود و اقارب. 

مقابل کسی که در صدد هتک عرض و ناموس دیگري به اکراه و عنف برآید.ب) دفاع در 
ج) دفاع در مقابل کسی که در صدد سرقت و ربودن انسان یا مال او برآید.

هرگاه مردي همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد -630ماده 
اند. تواند به قتل برسبه قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را میتواند در همان حال آنان رامی

حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است. 
هر کس طفلی را که تازه متولد شده است بدزدد یا مخفی کند یا او را به جاي طفل دیگري یا -631ماده 

نماید به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و چنانچه متعلق به زن دیگري غیر از مادر طفل قلمداد
احراز شود که طفل مزبور مرده بوده مرتکب به یکصد هزار تا پانصد هزار ریال جزاي نقدي محکوم خواهد شد.
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اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است در موقع مطالبه اشخاصی که قانوناً حق مطالبه -632ماده 
متناع کند به مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس یا به جزاي نقدي از یک میلیون و پانصد هزار تا سه دارند ا

میلیون ریال محکوم خواهد شد.
د در باشهرگاه کسی شخصاً یا به دستور دیگري طفل یا شخصی را که قادر به محافظت خود نمی-633ماده 

ز شش ماه تا دو سال و یا جزاي نقدي از سه میلیون تا محلی که خالی از سکنه است رها نماید به حبس ا
دوازده میلیون ریال محکوم خواهد شد و اگر در آبادي و جایی که داراي سکنه باشد رها کند تا نصف مجازات 
مذکور محکوم خواهد شد و چنانچه این اقدام سبب وارد آمدن صدمه یا آسیب یا فوت شود رهاکننده عالوه بر 

ب مورد به قصاص یا دیه یا ارش نیز محکوم خواهد شد. مجازات فوق حس
هر کس بدون مجوز مشروع نبش قبر نماید به مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال -634ماده 

شود و هرگاه جرم دیگري نیز با نبش قبر مرتکب شده باشد به مجازات آن جرم هم محکوم خواهدشد. محکوم می
اي را دفن کند یا سبب دفن آن شود یا هر کس بدون رعایت نظامات مربوط به دفن اموات جنازه-635ماده 

آن را مخفی نماید به جزاي نقدي از یکصد هزار تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ر وهر کس جسد مقتولی را با علم به قتل مخفی کند یا قبل از این که به اشخاصی که قانوناً مام-636ماده 

کشف و تعقیب جرایم هستند خبر دهد آن را دفن نماید به حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال محکوم 
خواهد شد. 

جرایم ضد عفت و اخالق عمومی -فصل هجدهم 
هرگاه زن و مردي که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت -637ماده 

تقبیل یا مضاجعه شوند، به شالق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و غیر از زنا از قبیل
شود. کننده تعزیر میاکراه باشد فقط اکراه

هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید عالوه بر کیفر عمل به -638ماده 
گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس ضربه شالق محکوم می74حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 

74دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا باشد ولی عفت عمومی را جریحهآن عمل داراي کیفر نمی
ضربه شالق محکوم خواهد شد. 

بس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به ح-تبصره
تا پانصد هزار ریال جزاي نقدي محکوم خواهند شد.

شوند و در مورد بند (الف) عالوه بر مجازات مقرر، افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم می-639ماده 
محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد: 

ز فساد و یا فحشا دایر یا اداره کند. الف) کسی که مرک
ب) کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید.

گردد.هرگاه بر عمل فوق عنوان قوادي صدق نماید عالوه بر مجازات مذکور به حد قوادي نیز محکوم می-تبصره
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ل و جزاي نقدي از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا اشخاص ذیل به حبس از سه ماه تا یک سا-640ماده 
ضربه شالق یا به یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهند شد:74شش میلیون ریال و تا 

هر کس نوشته یا طرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعالنات، عالیم، فیلم، نوار سینما و یا به طور کلی هر چیز .1
دار نماید براي تجارت یا توزیع به نمایش و معرض انظار عمومی گذارد یا بسازد جریحهکه عفت و اخالق عمومی را

یا براي تجارت و توزیع نگاه دارد.
هر کس اشیاء مذکور را به منظور اهداف فوق شخصًا یا به وسیله دیگري وارد یا صادر کند و یا به نحوي از انحاء .2

دیگر شود یا از کرایه دادن آنها تحصیل مال نماید.متصدي یا واسطه تجارت و یا هر قسم معامله 
هر کس اشیاي فوق را به نحوي از انحاء منتشر نماید یا آنها را به معرض انظار عمومی بگذارد..3
هر کس براي تشویش به معامله اشیاي مذکور در فوق و یا ترویج آن اشیاء به نحوي از انحاء اعالن و یا فاعل یکی از .4

ق و یا محل به دست آوردن آن را معرفی نماید.اعمال ممنوعه فو
مفاد این ماده شامل اشیایی نخواهد بود که با رعایت موازین شرعی و براي مقاصد علمی یا هر مصلحت حالل -1تبصره 

گیرد. عقالیی دیگر تهیه یا خرید و فروش و مورد استفاده متعارف علمی قرار می
ربط تحویل خواهد شد. گردد و جهت استفاده الزم به دستگاه دولتی ذير میاشیاي مذکور ضبط و محو آثا-2تبصره 

هاي مخابراتی دیگر براي اشخاص ایجاد مزاحمت نماید عالوه هرگاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاه-641ماده 
بر اجراي مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد.

جرایم بر ضد حقوق تکالیف خانوادگی-فصل نوزدهم
هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر -642ماده 

نماید.النفقه امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم میاشخاص واجب
هردار یا زنی را که در عده دیگري است براي مردي عقد نماید به حبس هرگاه کسی عالماً زن شو-643ماده 

شود ضربه شالق محکوم می74از شش ماه تا سه سال یا از سه میلیون تا هیجده میلیون ریال جزاي نقدي و تا 
و اگر داراي دفتر ازدواج و طالق یا اسناد رسمی باشد براي همیشه از تصدي دفتر ممنوع خواهد گردید.

کسانی که عالماً مرتکب یکی از اعمال زیر شوند به حبس از شش ماه تا دو سال و یا از سه تا -644ده ما
شوند:دوازده میلیون جزاي نقدي محکوم می

هر زنی که در قید زوجیت یا عده دیگري است خود را به عقد دیگري در آورد در صورتی که منجر به مواقعه نگردد..1
یا زنی را که در عده دیگري است براي خود تزویج نماید در صورتی که منتهی به مواقعه هر کسی که زن شوهردار .2

نگردد.

به منظور حفظ کیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم، طالق و رجوع طبق مقررات الزامی است، -645ماده 
به مجازات حبس تعزیري چنانچه مردي بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طالق و رجوع نماید 

گردد.تا یک سال محکوم می
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ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولی ممنوع است چنانچه مردي با دختري که به حد بلوغ نرسیده -646ماده 
قانون مدنی و تبصره ذیل آن ازدواج نماید به حبس تعزیري از شش ماه تا دو سال 1014برخالف مقررات ماده 

گردد.محکوم می
چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیالت -647ماده

عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبناي هر 
.گرددیک از آنها واقع شود مرتکب به حبس تعزیري از شش ماه تا دو سال محکوم می

قسم و شهادت دروغ و افشاي سر -فصل بیستم 
اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم -648ماده 

شوند هرگاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس اسرار می
شوند. و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزاي نقدي محکوم میو یا به یک میلیون 

هر کس در دعواي حقوقی یا جزایی که قسم متوجه او شده باشد سوگند دروغ یاد نماید به شش -649ماده 
ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد. 

روز تا دو سال حبس هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک-650ماده 
و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزاي نقدي محکوم خواهد شد.

مجازات مذکور در این ماده عالوه بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص و دیات براي شهادت دروغ ذکر -تبصره
گردیده است.

سرقت و ربودن مال غیر-فصل بیست و یکم 
شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد مرتکب از پنج تا هرگاه سرقت جامع-651ماده 

گردد:ضربه شالق محکوم می74بیست سال حبس و تا 
سرقت در شب واقع شده باشد..1
سارقین دو نفر یا بیشتر باشند..2
یک یا چند نفر از آنها حامل سالح ظاهر یا مخفی بوده باشند..3
باال رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا این که عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار از دیوار .4

کرده یا برخالف حقیقت خود را مامور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا براي سکنی یا توابع 
آن است سرقت کرده باشند. 

ید کرده باشند. در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهد.5

هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شالق تا  -652ماده 
شود و اگر حرجی نیز واقع شده باشد عالوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در ضربه محکوم می74

گردد.این ماده محکوم می
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ها و شوارع به نحوي از انحاء مرتکب راهزنی شود در صورتی که عنوان محارب بر هر کس در راه-653ماده 
شود.ضربه محکوم می74او صادق نباشد به سه تا پانزده سال حبس و شالق تا  

هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند الاقل یک نفر از آنان حامل -654ماده 
خفی باشد در صورتی که بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نکند جزاي مرتکب یا مرتکبان سالح ظاهر یا م

باشد.ضربه می74حبس از پنج تا پانزده سال و شالق تا 
باشد.ضربه می74هاي مذکور در مواد قبل تا پنج سال حبس و شالق تا مجازات شروع به سرقت-655ماده 

شرایط حد نباشد و مقرون به یکی از شرایط زیر باشد مرتکب به در صورتی که سرقت جامع-656ماده 
شود:ضربه شالق محکوم می74حبس از شش ماه تا سه سال و تا 

هاي عمومی از قبیل مسجد و حمام سرقت در جایی که محل سکنی یا مهیا براي سکنی یا در توابع آن یا در محل.1
ها واقع شده باشد. و غیر این

سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطه درخت و یا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده و سارق حرز را شکسته .2
باشد. 

در صورتی که سرقت در شب واقع شده باشد..3
سارقین دو نفر یا بیشتر باشند. .4
منزل دیگري که به سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگري را در منزل مخدوم خود یا.5

اتفاق مخدوم به آنجا رفته یا شاگرد یا کارگر بوده و یا در محلی که معموالً محل کار وي بوده از قبیل خانه، دکان، 
کارگاه، کارخانه و انبار سرقت نموده باشد.

شغل اموالی در سرا و کاروان و به طور کلی کسانی که به اقتضايکنندگان هتل و مسافرخانه و کاروانهرگاه اداره.6
دسترس آن است تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند.

بري و امثال آن شود به حبس از یک زنی، جیبهر کس مرتکب ربودن مال دیگري از طریق کیف-657ماده 
ضربه شالق محکوم خواهد شد. 74تا پنج سال و تا 

سوزي یا در محل تصادف رانندگی هرگاه سرقت در مناطق سیل یا زلزله زده یا جنگی یا آتش-658ماده 
ضربه شالق محکوم 74صورت پذیرد و حائز شرایط حد نباشد مرتکب به مجازات حبس از یک تا پنج سال و تا 

خواهد شد. 
ه به هزینه دولت یا با هر کس وسایل و متعلقات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی ک-659ماده 

هاي عمومی غیردولتی سرمایه دولت یا سرمایه مشترك دولت و بخش غیردولتی یا به وسیله نهادها و سازمان
برداري آب و برق و گاز و غیره را سرقت نماید به یا مؤسسات خیریه ایجاد یا نصب شده مانند تاسیسات بهره

هاي مربوطه باشد به حداکثر ه مرتکب از کارکنان سازمانشود و چنانچحبس از یک تا پنج سال محکوم می
مجازات مقرر محکوم خواهد شد. 
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هر کس بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب آب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده -660ماده 
حبس محکوم غیرمجاز از آب و برق و تلفن و گاز نماید عالوه بر جبران خسارت وارده به تحمل تا سه سال 

خواهد شد. 
در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور در مواد فوق نباشد مجازات مرتکب، حبس از -661ماده 

ضربه شالق خواهد بود. 74سه ماه و یک روز تا دو سال و تا 
اب سرقت به آور به این که مال در نتیجه ارتکهر کس با علم و اطالع یا با وجود قرائن اطمینان-662ماده 

دست آمده است آن را به نحوي از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از 
ضربه شالق محکوم خواهد شد. در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه 74شش ماه تا سه سال و تا 

گردد. وم میخود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محک
صالح توقیف شده است و بدون اجازه هر کس عالماً در اشیاء و اموالی که توسط مقامات ذي-663ماده 

کننده یا متصرف مالک آن باشد به حبس از سه دخالت یا تصرفی نماید که منافی با توقیف باشد ولو مداخله
ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. 

اي مداً براي ارتکاب جرمی اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن نماید یا هر نوع وسیلههر کس عالماً عا-664ماده 
ضربه شالق محکوم خواهد شد. 74براي ارتکاب جرم بسازد، یا تهیه کند به حبس از سه ماه تا یک سال و تا 

ماه تا یک هر کس مال دیگري را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش -665ماده 
علیه وارد شده باشد به مجازات آن نیز اي به مجنیسال محکوم خواهد شد و اگر در نتیجه این کار صدمه

محکوم خواهد شد. 
در صورت تکرار جرم سرقت، مجازات سارق حسب مورد حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد -666ماده 
بود. 

تواند ق سه فقره محکومیت قطعی به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمیدر تکرار جرم سرقت در صورتی که سار-تبصره
از جهات مخففه در تعیین مجازات استفاده نماید. 

در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل، دادگاه عالوه بر مجازات تعیین شده -667ماده 
رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین به

خسارت وارده محکوم خواهد نمود. 
تهدید و اکراه -فصل بیست و دوم 

هر کس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگري را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاء یا مهر -668ماده 
باشد را از وي بگیرد به حبس از سه ماه تا دو سال پرده به او میاي که متعلق به او یا سنماید و یا سند و نوشته

ضربه شالق محکوم خواهد شد. 74و تا 
هرگاه کسی دیگري را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهاي نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء -669ماده 

تقاضاي وجه یا مال یا تقاضاي انجام امر سري نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از این که به این واسطه 
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ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم 74یا ترك فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شالق تا 
خواهدشد. 

ورشکستگی -فصل بیست و سوم 
سال پنجشوند به مجازات حبس از یک تا کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می-670ماده 

محکوم خواهند شد.
مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه دو سال حبس است.-671ماده 

هرگاه مدیر تصفیه در امر رسیدگی به ورشکستگی بین طلبکاران و تاجر ورشکسته مستقیماً یا -672ماده 
دي حبس و یا به جزاي نقالواسطه از طریق عقد قرارداد یا به طریق دیگر تبانی نماید به شش ماه تا سه سالمع

گردد. از سه تا هجده میلیون ریال محکوم می
خیانت در امانت -فصل بیست و چهارم 

هر کس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست آورده -673ماده 
سوء استفاده نماید، به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد. 

هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته-674ماده 
اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است اجاره یا امانت یا رهن یا براي وکالت یا هر کار با اجرت یا بی

ن یاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکیکه اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اش
یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد 

شد. 
احراق و تخریب و اتالف اموال و حیوانات -فصل بیست و پنجم 

ه یا انبار و به طور کلی هر محل مسکونی هرکس عمداً عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخان-675ماده 
هاي متعلق به دیگري یا معد براي سکنی یا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغ

شود. را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محکوم می
می باشد مجازات محارب را خواهد داشت. اعمال فوق در این فصل در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسال-1تبصره 
باشد. مجازات شروع به جرائم فوق شش ماه تا دو سال حبس می-2تبصره 

هر کس سایر اشیاء منقول و متعلق به دیگري را آتش بزند به حبس از شش ماه تا سه سال -676ماده 
محکوم خواهد شد. 

تعلق به دیگري را تخریب نماید یا به هر نحو کالً یا هر کس عمداً اشیاء منقول یا غیرمنقول م-677ماده 
بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. 

به وسیله مواد منفجره واقع شده باشد مجازات مرتکب 677و 676هرگاه جرایم مذکور در مواد -678ماده 
دو تا پنج سال حبس است. 
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هر کس به عمد و بدون ضرورت حیوان حالل گوشت متعلق به دیگري یا حیواناتی که شکار آنها -679ماده 
توسط دولت ممنوع اعالم شده است را بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند به حبس از نود و یک روز تا شش

شد. ماه یا جزاي نقدي از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهد
هر کس برخالف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی -680ماده 

حفاظت شده نماید به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزاي نقدي از یک و نیم میلیون ریال تا هیجده میلیون 
ریال محکوم خواهد شد. 

ها و سایر اسناد دولتی را بسوزاند یا به هر نحو دیگري تلف کند به هر کس عالماً دفاتر و قباله-681ماده 
حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد. 

هر کس عالماً هر نوع اسناد یا اوراق تجارتی و غیرتجارتی غیردولتی را که اتالف آنها موجب ضرر -682ماده 
ه تا دو سال محکوم خواهد شد. غیر است بسوزاند یا به هر نحو دیگر تلف کند به حبس از سه ما

هر نوع نهب و غارت و اتالف اموال و اجناس و امتعه یا محصوالت که از طرف جماعتی بیش از -683ماده 
سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند 

شد. 
چراند یا تاکستان یا باغ میوه یا نخلستان کسی را خراب کند یا هر کس محصول دیگري را ب-684ماده 

محصول دیگري را قطع و درو نماید یا به واسطه سرقت یا قطع آبی که متعلق به آن است یا با اقدامات و وسایل 
دیگر خشک کند یا باعث تضییع آن بشود یا آسیاب دیگري را از استفاده بیاندازد به حبس از شش ماه تا سه 

شود.ضربه محکوم می74ال و شالق تا س
هر کس اصله نخل خرما را به هر ترتیب یا هر وسیله بدون مجوز قانونی از بین ببرد یا قطع نماید -685ماده 

به سه تا شش ماه حبس یا از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال جزاي نقدي یا هر دو مجازات 
محکوم خواهد شد. 

هر کس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضاي سبز را عالماً عامداً و برخالف قانون مذکور -686ماده 
قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد عالوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزیري از 

خواهد شد. شش ماه تا سه سال و یا جزاي نقدي از سه میلیون تا هجده میلیون ریال محکوم 
هاي آب و فاضالب، برق، نفت، هر کس در وسایل و تاسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه-687ماده 

گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز فرکانس و ماکروویو (مخابرات) و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آنها 
ا هاي هوایی یاي برق و خطوط انتقال نیرو و مخابرات (کابلهکشی و نیروگاهاعم از سد و کانال و انشعاب لوله

هاي تولید و توزیع و انتقال آنها که به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترك زمینی یا نوري) و دستگاه
دولت و بخش غیردولتی یا توسط بخش خصوصی براي استفاه عمومی ایجاد شده و همچنین در عالئم راهنمایی 

ب ها نصدگی و سایر عالئمی که به منظور حفظ جان اشخاص یا تامین تاسیسات فوق یا شوارع و جادهو رانن
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کاري دیگر شود بدون آن که منظور شده است، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خراب
واهد شد. او اخالل در نظم و امنیت عمومی باشد به حبس از سه ماه تا ده سال محکوم خ

در صورتی که اعمال مذکور به منظور اخالل در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسالمی باشد مجازات -1تبصره 
محارب را خواهد داشت. 

مجازات شروع به جرائم فوق یک تا سه سال حبس است. -2تبصره 

قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از -688ماده 
نده در کنتوزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیربهداشتی فضوالت انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم

هايخانهآب تصفیهها و کشتار غیرمجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضالب خام یا پسها، زباله در خیابانرودخانه
باشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات رزي ممنوع میفاضالب براي مصارف کشاو

شدیدتري نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد. 
ز شود و نیز مجاتشخیص این که اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می-1تبصره 

بهداشت، درمان و آموزش اعالم جرم مذکور حسب مورد بر عهده وزارت بودن کشتار دام و دفع فضوالت دامی و همچنین
پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی خواهد بود. 

منظور از آلودگی محیط زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاك یا زمین به -2تبصره 
میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوري که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا 

آثار یا ابنیه مضر باشد تغییر دهد. 

در تمام موارد مذکور در این فصل هرگاه حرق و تخریب و سایر اقدامات انجام شده منتهی به قتل -689ماده 
هاي مذکور حسب مورد به قصاص و یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی شود مرتکب عالوه بر مجازات
پرداخت دیه و در هر حال به تادیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد. 

هتک حرمت منازل و امالك غیر -ششم فصل بیست و
بندي، کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحاي مرز، کرتسازي از قبیل پیهر کس به وسیله صحنه-690ماده 

نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده 
سارها، انهار ها، منابع آب، چشمهها، قلمستانها، باغشده، کوهستانراتع ملیها و میا در آیش زراعی، جنگل

هاي ملی، تاسیسات کشاورزي و دامداري و دامپروري و کشت و صنعت و اراضی و موات و بایر طبیعی و پارك
همچنین اراضیها یا اوقاف و هاي وابسته به دولت یا شهرداريو سایر اراضی و امالك متعلق به دولت یا شرکت

المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی و امالك و موقوفات و محبوسات و اثالث باقیه که براي مصارف عام
حق معرفی کردن خود یا دیگري مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت یا حقوقی به منظور تصرف یا ذي

ماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع صالح دیگر مبادرت به عملیاتی نمحیط زیست یا مراجع ذي
طبیعی گردد یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور 

شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می
یا اعاده وضع به حال سابق نماید. یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق 
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آید و مقام قضایی با تنظیم صورت مجلس دستور متوقف الذکر خارج از نوبت به عمل میرسیدگی به جرایم فوق-1تبصره 
ماندن علمیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد. 

ي بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قو-2تبصره 
تواند تقاضاي خلع ید و قلع بنا و اشجار رفع آثار تجاوز را بنماید. صادر خواهد شد، مدعی می

هر کس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگري است اعم از آن که محصور باشد یا -691ماده 
ه نبوده ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد عالوه بر رفع نباشد یا در ابتداي ورود به قهر و غلب

شود. هرگاه مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و الاقل یکی تجاوز حسب مورد به یک تا شش ماه حبس محکوم می
از آنها حامل سالح باشد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد. 

ري را به قهر و غلبه تصرف کند عالوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا هرگاه کسی ملک دیگ-692ماده 
یک سال محکوم خواهد شد. 

اگر کسی به موجب حکم قطعی محکوم به خلع ید از مال غیرمنقولی یا محکوم به رفع مزاحمت -693ماده 
تصرف یا مزاحمت یا ممانعت یا رفع ممانعت از حق شده باشد، بعد از اجراي حکم مجدداً مورد حکم را عدواناً

از حق نماید عالوه بر رفع تجاوز به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
هر کس در منزل یا مسکن دیگري به عنف یا تهدید وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال -694ماده 

الاقل یکی از آنها حامل سالح باشدحبس محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و
شوند. به حبس از یک تا شش سال محکوم می

در شب واقع شده باشد مرتکب به حداکثر مجازات 693و 692چنانچه جرایم مذکور در مواد -695ماده 
شود. محکوم می

مال یا اداي قیمتعلیه عالوه بر محکومیت کیفري به رد عین یا مثلدر کلیه مواردي که محکوم-696ماده 
یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده باشد و از اجراي حکم امتناع نماید در صورت تقاضاي 

له، علیه بجز مستثنیات دین حکم را اجرا یا تا استیفاء حقوق محکومله دادگاه با فروش اموال محکوممحکوم
علیه را بازداشت خواهد  نمود.محکوم

علیه مدعی اعسار شود تا صدور حکم اعسار و یا پرداخت به صورت تقسیط بازداشت ادامه خواهد چنانچه محکوم-تبصره
داشت. 

افترا و توهین و هتک حرمت -فصل بیست و هفتم 
هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا -697ماده 

دیگر به کسی امري را صریحاً نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم به هر وسیله
شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردي که موجب حد است به یک ماه تا یک محسوب می

ضربه شالق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد. 74سال حبس و تا 
مواردي که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به  در -تبصره

مجازات مذکور محکوم خواهد شد.
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هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه -698ماده 
رگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار یا مراسالت یا عرایض یا گزارش یا توزیع ه

نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خالف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا 
نوي یا معمقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از این که از طریق مزبور به نحوي از انحاء ضرر مادي 

به غیر وارد شود یا نه عالوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شالق تا 
ضربه محکوم شود. 74

هر کس عالماً عامداً به قصد متهم نمودن دیگري آالت و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن -699ماده 
گردد بدون اطالع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می

ور ر اثر این عمل شخص مزبکه متعلق به اوست بگذارد یا مخفی کند یا به نحوي متعلق به او قلمداد نماید و د
تعقیب گردد، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعالم برائت قطعی آن شخص، مرتکب به حبس از شش ماه تا 

شود. ضربه شالق محکوم می74سه سال و یا تا 
هر کس با نظم یا نثر یا به صورت کتبی یا شفاهی کسی را هجو کند و یا هجویه را منتشر نماید-700ماده 

شود. به حبس از یک تا شش ماه محکوم می
تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و قماربازي و ولگردي -فصل بیست و هشتم 

هر کس متجاهراً و به نحو علن در اماکن و معابر و مجامع عمومی مشروبات الکلی استعمال نماید، -701ماده 
شود. س تعزیري محکوم میعالوه بر اجراي حد شرعی شرب خمر به دو تا شش ماه حب

74هر کس مشروبات الکلی را بخرد یا حمل یا نگهداري کند به سه تا شش ماه حبس و یا تا -702ماده 
شود. ضربه شالق محکوم می

هر کس مشروبات الکلی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا -703ماده 
ضربه شالق و از یک میلیون و پانصد هزار تا 74ر دهد به سه ماه تا یک سال حبس و تا در اختیار دیگري قرا

شود. شش میلیون ریال جزاي نقدي یا یک یا دو مورد از آنها محکوم می
هر کس محلی براي شرب خمر دایر کرده باشد یا مردم را به آنجا دعوت کند به سه ماه تا دو سال -704ماده 

الق و یا از یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزاي نقدي یا هر دو آنها ضربه ش74حبس و 
محکوم خواهد شد و در صورتی که هر دو مورد را مرتکب شود به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد. 

ه شالق ضرب74اي ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس و یا تا قماربازي با هر وسیله-705ماده 
گردند. شوند و در صورت تجاهر به قماربازي به هر دو مجازات محکوم میمحکوم می

هر کس آالت و وسایل مخصوص به قماربازي را بخرد یا حمل یا نگهداري کند به یک تا سه ماه -706ماده 
شود. حبس یا تا پانصد هزار تا یک میلیون و پانصد هزار ریال جزاي نقدي محکوم می
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هر کس آالت و وسایل مخصوص به قماربازي را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا -707ماده
از خارج وارد کند یا در اختیار دیگري قرار دهد به سه ماه تا یک سال حبس و یک میلیون و پانصد هزار تا 

شود. شش میلیون ریال جزاي نقدي محکوم می
کند یا مردم را براي قمار به آنجا دعوت نماید به شش ماه تا دو سال حبس هر کس قمارخانه دایر-708ماده 

شود. و یا از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال جزاي نقدي محکوم می
شود.تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم یا به عنوان جریمه ضبط می-709ماده 

705و 701یا اماکن معد براي صرف مشروبات الکلی موضوع مواد ها اشخاصی که در قمارخانه-710ماده 
وند و شقبول خدمت کنند یا به نحوي از انحاء به دایرکننده این قبیل اماکن کمک نمایند معاون محسوب می

تواند نظر به اوضاع و احوال و میزان تاثیر عمل معاون مجازات مجازات مباشر در جرم را دارند ولی دادگاه می
تخفیف دهد. را

704دار از وجود اماکن مذکور در مواد هرگاه یکی از ضابطین دادگستري و سایر مامورین صالحیت-711ماده 
صالح اطالع ندهد یا مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذي710یا اشخاص مذکور در ماده 708و 705و 

گر مجازات شدیدتري نداشته باشند به سه تا برخالف واقع گزارش نمایند در صورتی که به موجب قانونی دی
شوند. ضربه شالق محکوم می74شش ماه حبس یا تا 

هر کس تکدي یا کالشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش نماید یا ولگردي -712ماده 
نماید به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود عالوه 

ره خواهد شد. بر مجازات مذکور کلیه اموالی که از طریق تکدي و کالشی به دست آورده است مصاد
هر کس طفل صغیر یا غیررشیدي را وسیله تکدي قرار دهد یا افرادي را به این امر بگمارد به سه -713ماده 

ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه اموالی که از طریق مذکور به دست آورده است محکوم خواهد شد. 
جرایم ناشی از تخلفات رانندگی -فصل بیست و نهم 

مباالتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسایط احتیاطی یا بیهرگاه بی-714ماده 
نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یا متصدي وسیله موتوري منتهی به قتل غیرعمدي شود مرتکب به شش ماه تا 

شود.کوم میسه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیاي دم مح
مباالتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت احتیاتی یا بیاظهارنظر کارشناسی در خصوص تشخیص بی-تبصره

آبی و هوایی حسب مورد اداره راهنمایی و رانندگی، شرکت -در مورد سوانح و حوادث مربوط به وسایل نقلیه زمینی
باشد.در و کشتیرانی و سازمان هواپیمایی کشوري میآهن جمهوري اسالمی ایران، سازمان بناراه

موجب مرض جسمی یا دماغی که غیرقابل عالج باشد 714هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده -715ماده 
و یا از بین رفتن یکی از حواس یا از کار افتادن عضوي از اعضاء بدن که یکی از وظایف ضروري زندگی انسان 

غییر شکل دائمی عضو یا صورت شخص یا سقط جنین شود مرتکب به حبس از دو ماه تا دهد یا ترا انجام می
شود. یک سال و به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم می
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موجب صدمه بدنی شود که باعث نقصان یا ضعف دائم 714هرگاه یکی از جهات مذکور در ماه -716ماده 
ضاي بدن شود و یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدوم گردد، بدون آن که یکی از منافع یا یکی از اع

عضو از کار بیافتد یا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی شود مرتکب به حبس از دو ماه تا شش ماه و 
پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم خواهد شد. 

موجب صدمه بدنی شود مرتکب به حبس از یک تا پنج 714ه هرگاه یکی از جهات مذکور در ماد-717ماده 
شود. ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم می

در مورد مواد فوق هرگاه راننده یا متصدي وسایل موتوري در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه -718ماده 
ت یا آن که دستگاه موتوري را با وجود نقص و عیب مکانیکی کرده اسنداشته یا زیادتر از سرعت مقرر حرکت می

هایی که براي عبور پیاده رو عالمت مخصوص گذارده شده است، مؤثر در تصادف به کار انداخته یا در محل
هایی که عبور از آن ممنوع گردیده است رانندگی نموده به بیش از دو سوم مراعات الزم ننماید و یا از محل

تواند عالوه بر مجازات فوق مرتکب را براي زات مذکور در ماده فوق محکوم خواهد شد. دادگاه میحداکثر مجا
مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی یا تصدي وسایل موتوري محروم نماید. 

ولت قانون وصول برخی از درآمدهاي د3ماده 1این قانون از شمول بند 718و 714اعمال مجازات موضوع مواد -تبصره
باشد. مجلس شوراي اسالمی مستثنی می28/12/1373و مصرف آن در موارد معین مصوب 

هرگاه مصدوم احتیاج به کمک فوري داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز -719ماده 
عقیب محل حادثه را درمانی و یا استمداد از مامورین انتظامی از این کار خودداري کند و یا به منظور فرار از ت

716و 715و 714ترك و مصدوم را رها کند حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد 
تواند در مورد این ماده اعمال کیفیت مخففه نماید.محکوم خواهد شد. دادگاه نمی

وسیله نقلیه را از صحنه حادثه حرکت دهد تواند براي انجام تکالیف مذکور در این ماده راننده در صورتی می-1تبصره 
که براي کمک رسانیدن به مصدوم توسل به طریق دیگر ممکن نباشد. 

در تمام موارد مذکور هرگاه راننده مصدوم را به نقاطی براي معالجه و استراحت برساند و یا مامورین مربوطه -2تبصره 
ه و استراحت و تخفیف آالم مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات را از واقعه آگاه کند و یا به هر نحوي موجبات معالج

تخفیف را درباره او رعایت خواهد نمود. 

هر کس در ارقام و مشخصات پالك وسایل نقلیه موتوري زمینی، آبی یا کشاورزي تغییر دهد و یا -720ماده 
ی را با ك تقلبی بکار برد یا چنین وسایلپالك وسیله نقلیه موتوري دیگري را به آن الصاق نماید یا براي آن پال

علم به تغییر و یا تعویض پالك تقلبی مورد استفاده قرار دهد و همچنین هرکس به نحوي از انحاء در شماره 
هاي موتور و شاسی که از طرف کارخانه سازنده حک یا شاسی، موتور یا پالك وسیله نقلیه موتوري و یا پالك

از راهنمایی و رانندگی تغییر دهد و آن را از صورت اصلی کارخانه خارج کند نصب شده بدون تحصیل مجوز 
به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. 

هر کس بخواهد وسیله نقلیه موتوري را اوراق کند مکلف است مراتب را با تعیین محل توقف وسیله -721ماده 
هنمایی و رانندگی محل باید ظرف مدت یک هفته اجازه اوراق نقلیه به راهنمایی و رانندگی محل اطالع دهد، را

کردن وسیله نقلیه را بدهد و اگر به دالیلی با اوراق کردن موافقت ندارد تصمیم قطعی خود را ظرف همان مدت 
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گونه اقدامی در آن مدت نکرد اوراق کردن با ذکر دلیل به متقاضی ابالغ نماید، هرگاه راهنمایی و رانندگی هیچ
کننده موجب محکومیت از دو ماه تا سیله نقلیه پس از انقضاي مدت مجاز است. تخلف از این ماده براي اوراقو

یک سال حبس خواهد بود. 
چنانچه وسیله موتوري یا پالك آن سرقت یا مفقود شود، شخصی که وسیله در اختیار و تصرف -722ماده 

او بوده است اعم از آنکه مالک بوده یا نبوده پس از اطالع مکلف است بالفاصله مراتب را به نزدیکترین مرکز 
یک میلیون ریال محکوم خواهد نیروي انتظامی اعالم نماید، متخلف از این ماده به جزاي نقدي از پانصد هزار تا

شد. 
هر کس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی و یا تصدي وسایل موتوري که مستلزم داشتن -723ماده 

گواهینامه مخصوص است، بنماید و همچنین هر کس به موجب حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوري 
ت ورزد براي بار اول به حبس تعزیري تا دو ماه یا جزاي نقدي تا ممنوع باشد به رانندگی وسایل مزبور مبادر

یک میلیون ریال و یا هر دو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد. 
اي که در دستگاه ثبت سرعت وسیله نقلیه عمداً تغییري دهد که دستگاه هر راننده وسیله نقلیه-724ماده 
ی کمتر از سرعت واقعی نشان دهد و یا با علم به این که چنین تغییري در دستگاه مزبور داده شده با آن سرعت

وسیله نقلیه رانندگی کند براي بار اول حبس از ده روز تا دو ماه و یا جزاي نقدي از پنجاه هزار تا پانصد هزار 
یک سال و به پنج سال انفصال از خدمات دولتی ریال و یا هر دو مجازات و در صورت تکرار به دو تا شش ماه تا

گردد. محکوم خواهند شد و پروانه صادره نیز ابطال می
هر کس در جرایم تعزیري معاونت نماید حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در قانون براي همان -726ماده 

شود.جرم محکوم می
قسمت اخیر ماده 566، 565، 564، 563، 562، 561، 560، 559، 558جرایم مندرج در مواد -727ماده 
596 ،608 ،622 ،632 ،633 ،642 ،648 ،668 ،669 ،676 ،677 ،679 ،682 ،684 ،685 ،690 ،692 ،694 ،
شود و در صورتی که شاکی خصوصی جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی700و 699، 698، 697

تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تقعیب مجرم نماید دادگاه میگذشت
نظر نماید. صرف
تواند با مالحظه خصوصیات جرم و مجرم و دفعات ارتکاب جرم در موقع صدور قاضی دادگاه می-728ماده 

وقت از قبیل قطع مو تبدیلیهاي تکمیلیحکم و در صورت لزوم از مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق و مجازات
حسب مورد استفاده نماید. خدمات عمومی

و اصالحات و 1304کلیه قوانین مغایر با این قانون از جمله قانون مجازات عمومی مصوب سال -729ماده 
).27/2/1377است (اصالحی مصوب الحاقات بعدي آن ملغی
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روز چهارشنبه مورخ دوم دو ماده و چهل و چهار تبصره در جلسه علنیوقانون فوق مشتمل بر دویست و سی
به تایید شوراي6/3/1375تصویب و در تاریخ اسالمیخرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس شوراي

تعزیرات و -نگهبان رسیده است. الزم به ذکر است که شماره مواد مصوبه مجلس تحت عنوان کتاب پنجم 
729تا 498که قبالً به تصویب رسیده از شماره بازدارنده به دنبال مواد قانون مجازات اسالمیهايازاتمج

تدوین گردیده است. 
اکبرناطق نوريعلی

اسالمیرئیس مجلس شوراي


