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  كليات: باب اول
   تعاريف و قلمرو اعمال مجازات :فصل اول

   تعريف قانون مجازات:مبحث اول

هاي  م ومجازاتئ مقررات كيفري حاكم برجرا قانون مجازات اسالمي، مجموعه :111- 1ماده 
عزيري هاي ت مجازات ،) ديات،حدود، قصاص(  مقرر شدهبرجرايم خاصاست كه شرعي 

  .استمقررشده بر عموم جرائم كه درقانون است وبازدارنده واقدامات تأميني وتربيتي 
جرم عبارت است از فعل يا ترك فعلي كه قانون آن را ممنوع كرده و براي آن  :111- 2ماده 

   .ط و موانع مسئوليت را قانون مشخص مي كنديشرا .است  قرار دادهمجازات

مسئوليت كيفري است كه از فاعل مختار سر مي زند و اين  مبناي ،تقصير :111-3ماده 
ي به خاطر عمل ديگري در صورتي ثابت است كه ي مسئوليت جزا.مسئوليت شخصي است

و سهل انگاري در رابطه با عمل  اعمال ديگري باشد يا نوعي تقصير مسئول ،شخص
   .ارتكابي از او سر زده باشد

  درمكانمجازات  قلمرو اجراي قانون :مبحث دوم

قلمرو حاكميت زميني، دريايي وهوايي  قوانين جزايي درباره كليه كساني كه در :112-1ماده
شود، مگرآنكه به موجب قانون ترتيب  جمهوري اسالمي ايران مرتكب جرم شوند اعمال مي

  .ديگري مقررشده باشد
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حاكميت خارج ازقلمرو  نتيجه آن در ايران واقع و هرگاه قسمتي ازجرم در :112-2ماده
حكم   در،ايران حاصل شود نتيجه آن در خارج و ايران حاصل شود يا قسمتي از جرم در

  .ايران است جرم واقع شده در
جرايم  قلمرو حاكميت ايران مرتكب يكي از اي كه درخارج از ايراني يا بيگانه هر :112-3ماده

ين كشور محل قوان  صرفنظر از،بشوديا جرايمي كه در قوانين خاص مقررشده  زير و
هرگاه  شود و محاكمه ومجازات مي ،ارتكاب جرم، طبق قوانين جمهوري اسالمي ايران

شده  به صدور حكم محكوميت واجراي آن منجر ،خارج ازايران رسيدگي به اين جرايم در
بازدارنده ميزان محكوميت اجرا شده  هاي تعزيري و تعيين مجازات  دادگاه ايران در،باشد

  :كند را احتساب مي
تماميت ارضي كشور جمهوري  خارجي و اقدام عليه حكومت، استقالل، امنيت داخلي و .1

  .اسالمي ايران
  .آن يا استفاده از خط يا مهر يا امضاي مقام رهبري و جعل فرمان يا دست .2
 ، رئيس مجلس شوراي اسالمي، رئيس قوه قضاييه،جمهور جعل نوشته رسمي رئيس .3

يس مجمع تشخيص مصلحت نظام، رئيس مجلس خبرگان، معاونان دبيرشوراي نگهبان، رئ
يك از وزيران يا استفاده  رئيس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور وهر  ،جمهور رئيس

  .آن از
  .آنها قرارهاي مراجع قضايي يا استفاده از  جعل احكام و.4
هاي قبول شده  ت جعل اسكناس رايج جمهوري اسالمي ايران يا اسناد بانكي مانند برا.5

ها وهمچنين  ها يا اسناد تعهدآور بانك هاي صادرشده ازطرف بانك ها يا چك ازطرف بانك
طرف دولت يا  مشاركت صادر يا تضمين شده از جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه و

  .هاي رايج داخلي مورد سكه هرگونه تقلب در سازي و شبيه
زايراني يا تبعه بيگانه كه به مناسبت شغل و به جرايم مستخدمان دولت اعم ا :112-4ماده

اند وهمچنين به جرايم مأموران  حاكميت ايران مرتكب شده وظيفه خود درخارج از قلمرو و
كنند برطبق  سياسي وكنسولي و وابستگان دولت ايران كه ازمصونيت سياسي استفاده مي

  .شود قوانين جزايي جمهوري اسالمي ايران رسيدگي مي
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هريك ازاتباع ايران درخارج  112-3و  112-4 عالوه برموارد ذكرشده درمواد :112-5ماده 
درصورت شكايت شاكي خصوصي  ،درجرايم قابل گذشت ،ازكشور مرتكب جرمي شود

ي جمهوري ئكه درايران يافت شود، طبق قوانين جزا درصورتي ،ودرجرايم غيرقابل گذشت
  :براينكهمشروط  ،اسالمي ايران محاكمه ومجازات خواهد شد

  . عمل به موجب قانون جمهوري اسالمي ايران جرم باشد.1
 متهم درجرايم تعزيري وبازدارنده درمحل وقوع جرم محاكمه وتبرئه نشده باشد يا .2

  .درصورت محكوميت، مجازات كالً يا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد
 عدم اجراي مجازات يا  موجبي براي منع يا موقوفي تعقيب يا، به موجب قانون ايران.3

  .اسقاط آن نباشد
 تبعه بيگانه درخارج ازايران عليه تبعه ايراني يا عليه كشور ايران هرگاه :112-  6ماده 
به ودرايران يافت شود برطبق قوانين جزايي جمهوري اسالمي ايران   جرمي شودمرتكب

  :كه مشروط براين ،شود رسيدگي ميجرم او 
يا درصورت  محاكمه وتبرئه نشده ،درمحل وقوع جرم ،رندهدرجرايم تعزيري وبازدا .1

  .مجازات كالً يا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد ،محكوميت
بازدارنده به موجب قانون جمهوري اسالمي ايران  جرايم تعزيري و درارتكابي عمل . 2

  .وقانون محل وقوع جرم باشد
  . باشدجرم شكايت كرده جرايم قابل گذشت، متضرر از در .3

المللي مرتكب  مقررات بين ها و نامه به جرايمي كه به موجب قانون خاص يا عهد :112-7ماده
طبق قوانين  شود بر ايران دستگير در شود، اگر كشوري كه به دست آيد محاكمه مي هر در

  .شود  رسيدگي مي به جرم اوجزايي جمهوري اسالمي ايران

  رزمان مجازات د قلمرو اجراي قانون :مبحث سوم

وقوع   باشد كه قبل ازتربيتي بايد به موجب قانوني اقدامات تأميني و مجازات و :113-1ماده
مجازات  توان به موجب قانون مؤخر هيچ مرتكب فعل يا ترك فعلي را نمي  وجرم مقررشده
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تخفيف يا عدم مجازات يا  قانوني وضع شود كه مبني بر ،وقوع جرم اما چنانچه بعد از ،كرد
نسبت به جرايم سابق بر وضع آن قانون تا  ،مساعدتر به حال مرتكب باشد ،ات ديگرجه از

  .مؤثر خواهد بود ،صدور حكم قطعي
االجرا صادرشده باشد به ترتيب  هرگاه به موجب قانون سابق حكم قطعي الزم :113-2ماده

  :زير عمل خواهد شد
ون الحق جرم شناخته نشود  اگر فعل يا ترك فعلي كه درگذشته جرم بوده به موجب قان.1

دراين موارد  .ماند االجرا مي شود واگر درجريان اجرا باشد موقوف حكم قطعي اجرا نمي
  .شود گونه اثر كيفري برآن مترتب نمي وهمچنين درموردي كه حكم قبالً اجرا شده باشد هيچ

ل از  قاضي اجرا موظف است قب، تخفيف يابد،اگرمجازات جرمي به موجب قانون الحق. 2
 طبق قانون جديدآن را بر تغيير  ،شروع به اجرا يا حين اجرا ازدادگاه صادركننده حكم

  .تواند اعمال اين مقررات را ازدادگاه صادركننده حكم تقاضا نمايد عليه نيز مي  محكوم.بنمايد
  .دهد مجازات قبلي را تخفيف مي ،دادگاه صادركننده حكم بالحاظ قانون الحق ،درهرحال

به اقدامات تأميني يا تربيتي تبديل شود فقط  ،رمجازات جرمي به موجب قانون الحقاگ. 3
  .گيرند همين اقدامات مورد حكم قرار مي

  :شوند اجرا مي فوريت قوانين زير نسبت به جرايم سابق بر وضع قانون به :113-3ماده
  .قوانين مربوط به تشكيالت قضايي وصالحيت .1
  .ثبات دعوي تا پيش ازابراز آن نزد مراجع صالح قضاييقوانين مربوط به ادله ا .2
  .قوانين مربوط به شيوه دادرسي .3
  .قوانين مربوط به مرور زمان .4
 مشروط به اينكه اشد ازمقررات زمان صدور ،قوانين ناظر به اجراي حكم واعمال مجازات .5

  .حكم محكوميت كيفري نباشد
  قانوني بودن جرم ومجازات  :مبحث چهارم

مگرآنكه درقانون جرم شناخته شده وبراي  ،هيچ فعل يا ترك فعلي جرم نيست :114-1ادهم
  .آن مجازات تعيين شده باشد
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تفسير موسع  .شود قوانين جزايي درموارد ابهام واجمال به نفع متهم تفسير مي :114-2ماده
  .به ضرر متهم جايز نيست

 واجراي آن بايد ازطريق مرجع صالح حكم به مجازات يا اقدام تأميني وتربيتي :114-3ماده
  .به موجب قانون وبا رعايت شرايط وكيفيات مقرر درآن باشد

كه   تأميني وتربيتي نبايد ازميزانياتيا اقداميا اجراي آن مجازات حكم به  :114-4ماده
درقانون مشخص شده تجاوز كند وهرگونه صدمه وخسارتي كه ازاين جهت حاصل شود 

, ا تقصير باشد مقصر ضامن آن خواهد بود ودرصورت عمدي بودن درصورتي كه همراه ب
شود ودرصورتي كه بدون تقصير وعمد  محكوم مينيز مرتكب به مجازات مقرر در قانون 

  .جبران مي شود المال انجام گرفته باشد از بيت
 منافاتي با فردي كردن قضايي مجازات در مجازات هاي ،قانوني بودن مجازات :114-5ماده 

  . به ترتيبي كه در قانون مقرر مي شود ندارد،تعزيري و بازدارنده
 اگر موجود باشد عيناً ،مجرم بايد مالي را كه در اثر ارتكاب جرم تحصيل كرده :114-6ماده

 مثل يا قيمت آنرا به صاحبش رد كند و از عهده خسارات وارد نيز ،و اگر موجود نباشد
  .برآيد
ن در صورت صدور قرار منع تعقيب يا موقوف شدن تعقيب بازپرس يا دادستا :114-7ماده

بايد تكليف اشيا و اموال كشف شده را كه دليل يا وسيله جرم بوده و يا از جرم تحصيل 
شده يا حين ارتكاب استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده تعيين كند تا مسترد يا 

 .را تعيين خواهد كرد ال و اشيادادگاه تكليف امو ،در مورد ضبط.ضبط يا معدوم شود
همچنين بازپرس و يا دادستان مكلف است مادام كه پرونده نزد او جريان دارد به تقاضاي 

  :دستور رد اموال و اشيا مذكور در فوق را صادر نمايد ،ط زيريبا رعايت شراو ذينفع 
  .دو اموال در بازپرسي يا دادرسي الزم نباش وجود تمام يا قسمتي از آن اشيا

 .و اموال بالمعارض باشد اشيا

 .و اموالي نباشد كه بايد ضبط يا معدوم گردد در شمار اشيا

 اعم از اينكه ،دادگاه نيز بايد ضمن صدور حكم يا قرار يا پس از آن ،در كليه امور جزائي
 نسبت به اشيا و اموالي كه ،مبني بر محكوميت يا برائت يا موقوف شدن تعقيب متهم باشد
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رم بوده يا در اثر جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب استعمال و يا براي استعمال وسيله ج
حكم مخصوص صادر و تعيين نمايد كه آنها بايد مسترد يا ضبط يا  ،اختصاص داده شده

  .دنمعدوم شو
 متضرر از قرار بازپرس يا دادستان يا قرار يا حكم دادگاه مي تواند از تصميم :1تبصره 

خود را طبق مقررات  و شكايت ،كردها و اموال مذكور در اين ماده شكايت آنان راجع به اشي
هرچند قرار يا حكم دادگاه نسبت  ،هاي جزائي تعقيب و درخواست تجديدنظر نمايد در دادگاه

  .به امر جزائي قابل شكايت نباشد
ي  يا موجب خراباشد مالي كه نگهداري آن مستلزم هزينه نامتناسب براي دولت ب:2تبصره 

يا كسر فاحش قيمت آن گردد و حفظ مال هم براي دادرسي الزم نباشد و همچنين اموال 
حسب مورد به دستور دادستان يا دادگاه به قيمت روز  ،شدني و سريع الفساد ضايع

ي در صندوق دادگستري به عنوان امانت يوجه حاصل تا تعيين تكليف نها ،فروخته شده
  .نگهداري خواهد شد

چه به صورت استرداد عين يا  ،ركس محكوم به پرداخت مالي به ديگري شوده :114-8ماده
قيمت يا مثل آن يا ديني كه در ذمه مديون بوده و حال شده باشد و يا ضرر و زيان ناشي 
از جرم يا ديه يا محكوميت به پرداخت جزاي نقدي داشته باشد و آن را تأديه ننمايد دادگاه 

و چنانچه مالي از او در دسترس باشد آن را ضبط و به ميزان ديه نموده أرا الزام به ت او
به   عليه مدعي اعسار شودمحكوميت از مال ضبط شده استيفا مي نمايد و چنانچه محكوم

 اثبات اعسار دادگاه به تناسب وضع  در صورت. از نوبت رسيدگي مي شودادعاي او خارج
 ،الي از اموال او دسترسي به مت و در صورحكم به تقسيط صادر مي كند ،محكوم عليه

محكوم عليه به جهت محكوميت مالي و  ، در هر حال.اقدام خواهد كردمطابق صدر ماده 
  .موارد مذكور در اين ماده بازداشت نخواهد شد

 عليه يا مديون را قبول داشته باشد  له عدم مالئت محكوم در صورتي كه محكوم:1تبصره 
  .عسار استدادگاه موظف به صدور حكم ا

  دادگاه موظفمالئت دارد  عليه يا مديونمدعي باشد كه محكومم له  اگر محكو:2تبصره 
له نسبت به دارائياست با داللت محكوم  الزم به عمل  تحقيق و تفحص، عليههاي محكوم 

  .آورد
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 در صورتي كه ثابت شود محكوم عليه قبل از صدور حكم قطعي اعسار داراي :3تبصره 
  برابر مديونيت و تحمل2 بوده و آن را از دادگاه مخفي داشته به جزاي نقدي به ميزانمالئت

 .محكوم مي شود  ضربه74شالق تا

   ها و جرايم ها بندي مجازات تقسيم: فصل دوم
  بندي مجازات ها تقسيم: مبحث اول

  :هاي مقرر دراين قانون پنج قسم است مجازات :121-1 ماده 
  ،حد. 1
  ،قصاص. 2
  ،هدي. 3
  ،تعزير. 4
  ،مجازات بازدارنده. 5

آن درشرع مقدس تعيين شده  كيفيت ومورد ،كه نوع، ميزانمجازاتي است  ،حد :121-2 ماده
  .باشد است وقابل تبديل يا تخفيف ياتعطيل نمي

  : مجازات تعيين شده ازطرف شرع مقدس برسه قسم است:121-3 ماده
گذشت شاكي درآن نقشي مطالبه يا ي دارد واهللا است وجنبه عموم  مجازاتي كه صرفاً حق.1

  .مانند حد زنا ،ندارد
باشد وبا گذشت  الناس است واجراي آن منوط به مطالبه شاكي مي  مجازاتي كه صرفاً حق.2

  .مانند حد قذف و قصاص ،شود او در هر مرحله از مراحل دادرسي ساقط مي
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وط به مطالبه شاكي است وبا  كه تعقيب آن مناين معنا مجازاتي كه دوجنبه دارد به .3
 پس ازاثبات جرم دردادگاه گذشت شاكي  لكن،شود گذشت او قبل ازاثبات جرم ساقط مي

  .مانند حد سرقت. اثري ندارد
كيفري است كه درمورد جنايات عمدي برتماميت جسماني اشخاص  ، قصاص:121- 4 ماده

 شده است وبايد با جنايت عليه يا اولياي او قرارداده  مجنيبراي به عنوان حق شخصي 
  .انجام شده برابر باشد

عليه يا اولياي او حق قصاص قرارداده شده    درموارد قصاص ابتدائاً براي مجني:تبصره
تواند آن را تبديل به   درصورت توافق جاني ميكند لكن ويا عفو تواند آن را مطالبه مي فقطو

ودرمواردي كه قانون مجازاتي براي . دكنديه ويا هرمال وحق ديگري بيشتر يا كمتر ازآن 
دادگاه رسيدگي كننده بايد از ابتدا جاني را به آن  ،جاني درفرض عدم قصاص قرارداده

  .مجازات درصورت عدم قصاص نيز محكوم نمايد
مالي است كه در شرع مقدس درمورد ايراد  ،)اعم از مقدر و غير مقدر  ( ديه:121- 5 ماده

جسمي اشخاص ويا جنايت عمدي درمواردي كه به هر جهتي جنايت غيرعمدي برتماميت 
 و به مجني عليه يا ولي او پرداخت مي ولي بناحق بوده مقرر شده است ،قصاص ندارد

  .شود
هايي كه درشرع مقدس بر   تعزيرعبارت است ازمجازات شالق يا ساير مجازات:121-6 ماده

قرر شده ومقدار يا اجراي آن به نظر م ،به شرح مندرج در اين قانون ،ارتكاب گناهان كبيره
درمواردي كه شرعاً مقدار آن معين  جز مجازات شالق تعزيري ب.حاكم واگذار شده است

  . ضربه باشد75 كمتر ازدشود باي شده است ودراين قانون مقرر مي
عقوبتي است كه از طرف حكومت به موجب قانون براي  ، مجازات بازدارنده:121-7 ماده

  .گردد اعات مصلحت اجتماع درقبال تخلف ازمقررات ونظامات تعيين ميحفظ نظم ومر
قوط وساير امور مربوط به  س، تبديل،نوع، مقدار، كيفيت، تخفيف، تعليق :121- 8 ماده

  .كند هاي بازدارنده را قانون مشخص مي ومجازاتتعزيرات 
بودن به هاي تعزيري وبازدارنده ازحيث حق عمومي يا خصوصي   مجازات:121-9 ماده

  :شوند دوقسم تقسيم مي
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 رسيدگي واجراي آنها متوقف برمطالبه شاكي ،الناس بوده وتعقيب هايي كه حق مجازات. 1
ازمراحل دادرسي به شرح مندرج در اين  باشد وباگذشت او در هر مرحله خصوصي مي

  . و ترك انفاق  توهين،امانند افتر ،گردد قانون متوقف مي
 رسيدگي و اجراي آنها متوقف بر درخواست ،تعقيب ،مومي بودههايي كه حق ع مجازات. 2

 قابل تخفيف يا تبديل يا توقف ، جز ازطرق مقرر درقانونو نيستشاكي خصوصي 
  .مانند توهين به مقدسات و جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور ،باشد نمي

 صورت گذشت  كه واجد جنبه خصوصي نيز مي باشد در2 در جرائم موضوع بند :تبصره
دادگاه ملزم است جهات مخففه را در تعيين مجازات به لحاظ جنبه عمومي شاكي خصوصي 
  .آن نيز اعمال نمايد

 )4 ، شالق)3 ،تبعيد)2 ، حبس)1 :هاي تعزيري و بازدارنده عبارتند از مجازات: 121- 10 ماده
محروميت يا ) 7 ،لمنفعهالزام به كارهاي عام ا) 6 ، جزاي نقدي روزانه)5 ،جزاي نقدي
  .اقدامات تأميني و تربيتي) 10 ،تشهير)9 ،مصادره اموال) 8 ، از حقوقمحدوديت

آثاري كه مجازات بر زندگي آينده  ،هاي تعزيري و بازدارنده تادر مجاز :121- 11 ماده
رفته شود و در تعيين مجازات يا اعمال گبزهكار و خانواده اش خواهد داشت بايد در نظر 

را كه له يا دادگاه به طور متقابل اوضاع و احوالي  ، تعويق يا تبديل مجازات تعليق،،تخفيف
در نظر خواهد گرفت و در راستاي انجام اين مالحظات به موارد عليه مرتكب وجود دارد 

 ي فعل و انفعال ذهن)2 ،انگيزه و اهداف مرتكب) 1 :كردذيل به طور ويژه توجه خواهد 
 روش اجرا )4 ، گستره نقض هر وظيفه)3 ،ي در ارتكاب آنمرتكب در انجام عمل و اراده و

 اقدامات )6 ، سابقه متهم و اوضاع و احوال مالي و شخصي او)5 ،و نتايج زيانبار عمل
مرتكب پس از ارتكاب جرم خصوصاً تالشهاي وي در جهت جبران خسارات يا اقدامات او 

  .جهت صلح و سازش با زيانديده

هاي آنها   وكيفيت دادرسي قضايي درجرايمي كه مجازاتنحوه رسيدگي: 121- 12 ماده
حضور طرفين انجام گيرد وبا تفهيم سياست  با ترافعي و به شكلالناس است بايد  حق

االمكان طرفين دعوا را ابتدا به مصالحه  ها بايد حتي كيفري درمورد اين نوع مجازات
و يا در صورت لزوم  پرونده را مختومه ،موافقت طرفينوسازش دعوت نمود ودرصورت 

  .احاله كرد ، ازقبيل شوراهاي حل اختالف وداوريبه مراجع قانوني مربوط
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  م ئبندي جرا تقسيم: مبحث دوم

مي  به سه دسته تقسيم كليه جرايم ازحيث شدت و ضعف مجازات قانوني: 122- 1 ماده
  :دنشو
 ،قطع عضو ،ت شامل جرايمي است كه مجازات آنها سلب حيا: جنايت يا جرائم بزرگ)الف

هايي كه حداكثر مدت آنها بيش از پنج سال است، انفصال   نفي بلد وحبس، حبس ابد،قصاص
دائم از خدمات دولتي ومؤسسات عمومي ومحروميت دائم از حقوق اجتماعي ومصادره 

  .باشد اموال مي
  شالق اعم از، آنها ديه و ارش  شامل جرايمي است كه مجازات: جنحه يا جرائم متوسط)ب
 ميليون 30جزاي نقدي بيش از و هاي با حداكثر پنج سال   تبعيد، حبس،ي و تعزيريحد

 انفصال موقت ازخدمات دولتي ومؤسسات عمومي، محروميت موقت از حقوق ،ريال
  .باشد هاي اجتماعي مي اجتماعي ومجازات

يل آنها يا پس ازتبدمقررشده    شامل جرايمي است كه مجازات: خالف يا جرائم كوچك)ج
  . ميليون ريال جزاي نقدي است30قانوني تا 
مجازات شديدتر است ودرصورت عدم امكان  ،مالك ،ها  درصورت تعدد مجازات:تبصره

همچنين اگر مجازاتي با هيچ يك  ،تشخيص مجازات شديدتر، مجازات حبس مالك است
  .شود گانه اين ماده مطابقت نداشته باشد جنحه محسوب مي ازبندهاي سه

عليه به موجب حكم  شود كه محكوم ها از روزي آغاز مي  مدت تمام حبس:122-2 ماده
پيش ازصدور حكم به خاطر اتهام  ،درصورتي كه شخص. قطعي قابل اجرا حبس شده باشد

هايي كه درپرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد مدت بازداشت قبلي از حبس يا  يا اتهام
شالق  ، درصورتي كه مجازات مورد حكم دادگاه.معادل آن ازجزاي نقدي كسر خواهد شد
  .يك ضربه شالق كسر خواهد شد ،تعزيري باشد به ازاي هر روز بازداشت

جرائم از نظر نوع داراي تقسيم بندي هاي گوناگوني است كه در ميزان  :122-3 ماده
 تخفيف و زوال محكوميت كيفري يا كيفيت رسيدگي به آنها با يكديگر به ترتيب ،مجازات

  :ها عبارتند از أهم اين تقسيم بندي .مقرر در اين قانون و قوانين ديگر فرق مي كند
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  ،جرائم عمومي و جرائم سياسي و مطبوعاتي
 ،جرائم عادي و جرائم سازمان يافته

 ،وحقوق عموميدولتي و جرائم عليه نظامات  )حقوق الناس (جرائم عليه اشخاص 

 ،جرائم عمدي و جرائم غير عمدي

 ،شهود و جرائم غير مشهودجرائم م

  . تعريف و محدوده و موارد هر يك از اين جرائم را قانون مشخص مي كند:-تبصره
به انواع جرايم كننده هاي رسيدگي  ها وصالحيت دادگاه  ترتيب اجراي مجازات:122- 4 ماده

جز مواردي وساير كيفيات مربوط به دادرسي بوچگونگي رعايت حقوق متهمان ومحكومان 
 انين مربوطراين قانون مقرر شده است برابر قانون آيين دادرسي كيفري وساير قوكه د

  .خواهد بود

   تكميلي وتبعي ،اقدامات تأميني: مبحث سوم

كسي را كه به علت ارتكاب جرم عمدي  ،تواند درتكميل حكم اصلي  دادگاه مي:123-1 ماده
يط مقرر دراين قانون، متناسب ازنوع جنحه يا جنايت به مجازات محكوم كرده با رعايت شرا

  :زير نيز محكوم كنداز موارد رد ابه يك يا چند مو ،با جرم ارتكابي وخصوصيات مجرم
  ،اقامت اجباري درمحل معين براي مدت معين. 1
  ،هاي معين براي مدت معين  منع ازاقامت درمحل يا محل.2
  ،منع موقت ازاشتغال به شغل يا حرفه يا كار معين. 3
   ،ل موقت ازخدمات دولتي وعمومي انفصا.4
  ، بستن موقت بنگاه يا مؤسسه يا محل كسب.5
  ، محروميت ازحق حضانت يا وصايت يا نظارت.6
  ، منع از رانندگي با وسايل نقليه موتوري ويا تصدي وسايل موتوري.7
  ،منع موقت ازصدور چك. 8
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  ، منع ازحمل سالح.9
  ، منع موقت خروج تبعه ايراني از كشور.10
  ،اخراج بيگانگان ازكشور. 11
  ،قطع موقت خدمات عمومي. 12
 ضبط وتوقيف وسيله نقليه ويا مكان ارتكاب جرم وياهرنوع وسيله وابزار كار ويا .13

  ،اي كه درانجام جرم دخالت داشته است رسانه ويا مؤسسه
  . انتشار حكم درجرايد.14

ميني مذكور ازيك نوع باشند، فقط  چنانچه مجازات مورد حكم دادگاه با اقدامات تأ:1تبصره 
  .مجازات اصلي اعمال خواهد شد

هاي فوق توسط رئيس  نامه اجرايي مربوط به مدت وكيفيت اجراي محكوميت  آيين:2تبصره 
  .رسد قوه قضاييه به تصويب مي

 اقدام تأميني مورد حكم ،عليه درطي مدت اجراي حكم  محكومكه  درهرمورد :123-2 ماده
ا به تناسب جرم اقدام مذكور ر ،تواند با پيشنهاد دادستان ايت ننمايد دادگاه ميدادگاه را رع
 عليه در طي مدت اجراي و چنانچه محكوم  شش ماه تا يك سال حبس تبديل كندومجرم به

به گونه اي كه اطمينان به عدم تكرار جرم و اصالح وي  ، اقدام تأميني را رعايت كند،حكم
د دادستان مي تواند نسبت به لغو يا كاهش مدت اجراي اقدام تأميني دادگاه با پيشنها ،باشد

   .اقدام نمايد
محكوم را پس ازاجراي حكم يا  ،محكوميت قطعي كيفري درجرايم عمدي :123- 3 ماده

  :كند شمول مرور زمان تبعاً درمدت زمان مقرر دراين ماده ازحقوق اجتماعي محروم مي
هاي سالب حيات يا حبس ابد ازتاريخ توقف اجراي   هفت سال درمحكوميت به مجازات.1

  . هرگاه احكام مذكور به جهتي ازجهات اجرا نشوند،حكم اصلي
  . سه سال درمحكوميت به قطع يا قصاص عضو يا نفي بلد ويا حبس بيش از سه سال.2
  . تبعيد وحبس بيش ازدوسال،دوسال درمحكوميت به شالق به عنوان حد. 3
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ميت شامل موارد مذكور دراين ماده نباشد، مراتب محكوميت چنانچه محكو :1تبصره 
درجربط  هاي صادره ازمراجع ذي  اما درگواهي؛شود  عليه درج ميدرپيشينه كيفري محكوم 

  .مگربه درخواست مراجع قضايي براي تعيين يا بازنگري درمجازات ،نخواهد شد
حكم قطعي با گذشت درمورد جرايم قابل گذشت درصورتي كه پس ازصدور  - 2تبصره 

  .شود  اجراي مجازات موقوف شود اثر تبعي آن نيز رفع مي،شاكي يا مدعي خصوصي
  .شود مگراينكه تصريح گردد عفو موجب زوال آثار تبعي مجازات نمي - 3تبصره 
درمواردي كه عفو مجازات شامل آثار تبعي نشود وهمچنين درمورد آزادي  - 4تبصره 

عليه رفع   پس ازگذشت مدت مقرر اززمان آزادي محكوممشروط، آثار تبعي محكوميت
  .گردد مي

 حقوق اجتماعي عبارت است ازحقوقي كه قانونگذار براي اتباع كشور جمهوري :123- 4 ماده
اسالمي ايران وساير افراد مقيم درقلمرو حاكميت ايران منظور نموده است وسلب آن 

موارد محروميت ازحقوق اجتماعي . اشدب منحصراً به موجب قانون يا حكم دادگاه صالح مي
  :اند از موضوع اين ماده عبارت

 حق انتخاب شدن درمجالس شوراي اسالمي وخبرگان وعضويت درشوراي نگهبان -1
ومجمع تشخيص مصلحت نظام وحق انتخاب شدن به رياست جمهوري يا عضويت درهيأت 

  .وزيران
هايي كه اعضاي آن به موجب قانون  ها، شوراها، احزاب وجمعيت حق عضويت دركليه انجمن

  .شوند با رأي مردم انتخاب مي
هاي منصفه وامناء،  هاي دولتي وعمومي، هيأت هاي شركت  حق عضويت درهيأت-2

  .شوراهاي حل اختالف
  .نگاري  حق اشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامه-3
ام، نيروهاي گانه، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظ  حق استخدام درقواي سه-4

ها  ها ومؤسسات وابسته به دولت، شهرداري مسلح و ديگر نهادهاي دولتي، شركت
  .ومؤسسات مأمور به خدمات عمومي

  . حق وكالت دادگستري وتصدي دفاتر ثبت اسناد رسمي وازدواج وطالق ودفترياري-5
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  . حق انتخاب شدن به سمت داوري يا كارشناسي درمراجع رسمي-6
  .ن به سمت قيم، امين، متولي، ناظر يا متصدي موقوفات عام حق انتخاب شد-7
  .مندي از عناوين افتخاري هاي دولتي وبهره  حق استفاده از نشان-8
آموزشي، پژوهشي،   حق تأسيس شركت يا ثبت هرگونه بنگاه تجارتي يا مؤسسه-9

  .فرهنگي، علمي وغيره

  حدود مسؤوليت كيفري: فصل سوم
   شروع به جرم :مبحث اول

 هركس قصد ارتكاب جرمي نمايد وشروع به اجراي آن كند واقداماتي را كه :131-1ماده 
ارتباط مستقيم با وقوع جرم دارد انجام دهد ولي به واسطه عوامل خارجي كه اراده فاعل 

شود و  اثر بماند اقدام او شروع درجرم محسوب مي درآن دخالت ندارد اقدام او معلق يا بي
ازات ديگري براي شروع به آن جرم مقرر شده باشد به آن مجازات چنانچه درقانون مج

  :شود هاي زير محكوم مي صورت به مجازات گردد ودرغيراين محكوم مي
 مرتكب به تناسب جرم ، اگر مجازات قانوني جرم سالب حيات ياحبس دائم باشد-1

مي  ضربه محكوم 74وخصوصيات شخص مجرم به حبس از سه تا پنج سال و شالق تا 
  .شود

 اگر مجازات قانوني جرم قطع يا قصاص عضو حبس بيش ازپنج سال باشد، مرتكب به -2
 ضربه 74تناسب جرم وخصوصيات شخص مجرم به حبس از يك تا دو سال وشالق تا 

  .شود محكوم مي
مرتكب به ) 122-1(ها به استثناي جرائم خالف مذكور دربند ج ماده   در ساير مجازات-3

 ضربه 74 روز تا شش ماه و شالق تا 91وصيات شخص مجرم از تناسب جرم وخص
  .شود محكوم مي
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 ،شروع به ارتكاب جرم درجرائم مستوجب مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده -  1تبصره 
  .درصورتي قابل مجازات است كه درقانون به آن تصريح شده باشد

جرم داشته باشد ولي به هرگاه اعمال انجام يافته ارتباط مستقيم با ارتكاب  - 2تبصره 
اطالع بوده وقوع جرم غيرممكن باشد جرم محال يا عقيم  جهات مادي كه مرتكب ازآنها بي

  .بوده و درحكم شروع به جرم است
هرگاه اقدامات انجام يافته در شروع به جرم مشتمل بر جرائم ديگري باشد  -3تبصره 

  .زات شروع محكوم مي شودمرتكب به مجازات هاي مقرر بر آن جرائم عالوه بر مجا
مجرد قصد ارتكاب جرم ويا عمليات واقداماتي كه فقط مقدمه جرم بوده  :131-2ماده 

وارتباط مستقيم با وقوع جرم نداشته باشد، شروع به جرم نبوده وازاين حيث قابل مجازات 
  .نيست
ه اتهام  هرگاه كسي كه شروع به جرمي كرده به اراده خود آن را ترك كند ب:131-3ماده 

 ليكن اگرهمان مقدار عملي كه مرتكب شده جرم باشد ،شود شروع به جرم منظور تعقيب نمي
  .شود به مجازات آن محكوم مي

   شركت درجرم:مبحث دوم

 هركس با علم وعمد با شخص يا اشخاص ديگر درانجام عمليات اجرايي :132-1ماده 
زدارنده مشاركت كند و جرم مستند دهنده يكي ازجرايم مستلزم تعزير يا مجازات با تشكيل

به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر يك به تنهايي براي وقوع جرم كافي باشد خواه نباشد 
و خواه اثر كار آنان مساوي باشد خواه متفاوت، شريك در جرم محسوب و مجازات او 

ند به در مورد جرايم غيرعمدي نيز چنانچه جرم مست. مجازات فاعل مستقل آن جرم است
عمل توأم با خطاي دو نفر يا بيشتر باشد شريك در جرم محسوب و مجازات هر يك از 

  . آنان مجازات فاعل مستقل است
 حكم شركت در جرايم مستوجب حد يا قصاص يا ديه همان است كه در فصول -1تبصره 

   .مربوط آمده است
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دگاه مجازات او را  هرگاه تأثير مداخله شريكي در حصول جرم ضعيف باشد دا- 2تبصره 
  .به تناسب تأثير عمل او تخفيف مي دهد

   معاونت در جرم :مبحث سوم

  :شوند اشخاص زير معاون جرم محسوب مي:133-1ماده 
تهديد، تطميع يا سوء استفاده از قدرت ، هركس با علم و عمد ديگري را با تحريك، ترغيب-1

  .كاب جرم برانگيزدو يا با دسيسه يا فريب يا نيرنگ ومانند آن به ارت
 هركس با علم و عمد وسايل ارتكاب جرم را تهيه كند يا طريق ارتكاب آن را با علم از -2

  . قصد مرتكب به او ارائه دهد
  . هركس با علم و عمد با كمك به ديگري يا همكاري با او وقوع جرم را تسهيل كند-3

 قارن زماني عمل معاون وبراي تحقق معاونت در جرم وحدت قصد و تقدم يا ت - تبصره 
  .مباشر جرم شرط است

 در صورتي كه براي معاون در قانون مجازات ديگري تعيين نشده باشد، :133- 2ماده 
  :به شرح زير است مجازات وي

 در جرايمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات يا حبس دائم است به تناسب جرم -1 
  .  ضربه شالق74و وخصوصيات مجرم از سه سال تا پنج سال حبس 

 در جرايمي كه مجازات قانوني آنها قصاص عضو يا قطع آن يا حبس بيش از سه سال -2
  . ضربه شالق74است به تناسب جرم وخصوصيات مجرم از يك تا دو سال حبس و 

 در ساير جرائم به تناسب جرم وخصوصيات مجرم ازيك پنجم تا يك سوم حداقل -3
  .مجازات قانوني مباشر آن جرم

 هركس با علم و عمد از طفل نابالغ به عنوان وسيله ارتكاب جرم خود استفاده :133-3 ماده 
گردد و اگر با تحريك، ترغيب، تطميع،  كند به حداكثر مجازات قانوني همان جرم محكوم مي

تهديد و يا تسهيل ارتكاب جرم، زمينه ارتكاب جرم را براي طفل فراهم كند به 
  .شود درآن جرم محكوم ميحداكثرمجازات معاونت 
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 هرگاه مباشر جرم به جهتي از جهات قانوني قابل تعقيب نباشد يا تعقيب يا :133-4ماده 
اجراي حكم مجازات او به جهتي از جهات قانوني موقوف گردد تأثيري در تعقيب و مجازات 

  . معاون يا شريك جرم ندارد
ت كساني كه سردستگي دو يا چند هاي تعزيري وبازدارنده مجازا درمجازات :133- 5ماده 

نفر را در ارتكاب جرم به عهده داشته يا به اين منظوردسته يا گروهي را تشكيل يا اداره 
اند اعم از اين كه عمل آنان شركت يا معاونت در جرم باشد يا نه حداكثر مجازات آن كرده

ه جرائم  مگر اين كه در قانون مجازات ديگري مقرر شده باشد ونسبت ب.جرم است
  .مستوجب حدود شرعي وقصاص همان است كه درمقررات مربوط ذكر شده است

 مجازاتهاي مالي و محروميت از حقوق قابل تسرّي به اشخاص حقوقي است :133-6ماده 
بدان معنا كه جرائم ارتكابي به وسيله سازمان ها و نمايندگان آنها كه در راستاي اجراي 

گذاشته خواهد شد  اشخاص حقوقيم گرفته است به حساب نمايندگي و وظائف مربوطه انجا
اشخاص حقوقي   مسئوليت.را قانون مشخص مي كندآن و ترتيب و مقدار و نحوه اجراي 

  .عاون نمي باشدمنافي مسئوليت كيفري اشخاص حقيقي مرتكب يا 

   تعدد وتكرار جرم:مبحث چهارم

 يا تحقق جرم ديگري است قبل از  تعدد جرم به معناي ارتكاب مجدد همان جرم:134-1ماده 
  اجراي مجازات 

 در جرايم تعزيري و بازدارنده هرگاه عمل واحد داراي عناوين متعدد جرم :134-2ماده 
  .شود كه اشد است شود و مجازات جرمي اجرا مي باشد، تعدد معنوي محسوب مي

 مجرمانه ل درجرايم عمدي مستوجب مجازات تعزيري وبازدارنده هرگاه عم:134-3ماده  
يا داراي يك عنوان يا واقع شده متعدد باشد اعم از آنكه در زمان واحد يا زمانهاي متعدد 

عناوين متعدد مجرمانه باشد، تعدد مادي است و چنانچه جرائم ارتكابي از سه جرم بيشتر 
نباشد دادگاه مكلف است براي هر يك از آن جرائم حداكثر مجازات مقرر را مورد حكم قرار 

هرگاه جرائم ارتكابي بيش از سه جرم باشد دادگاه، مجازات هريك از جرائم را بيش د و ده
كند بدون اينكه از حداكثر باضافه نصف آن تجاوز  از حداكثر مجازات مقرر قانوني معين مي
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 در هريك از موارد ياد شده تنها مجازات اشد قابل اجرا است و اگر مجازات اشد به .نمايد
 مجازات اشد شودنوني تقليل يا تبديل يافته يا ساقط شده يا غيرقابل اجرا يكي از علل قا
در صورتيكه مجموع جرائم ارتكابي در قانون عنوان جرم خاصي . گردد بعدي اجرا مي

داشته باشد مقررات تعدد جرم رعايت نخواهد شد و مرتكب به مجازات مقرر در قانون 
  .گردد محكوم مي

عمل مجرمانه واحد، در خارج نتايج مجرمانه متعدد حاصل  در صورتي كه از - تبصره
  .شود، در حكم تعدد مادي است

مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده با مجازاتهاي حدود و قصاص و ديات جمع  - 3تبصره 
شوند وليكن موجب تأخير يا مانع ازاجراي آنها نمي شوند وچنانچه آنها به هر سببي  مي

تعزيري يا ير مجازات سالب حيات اجرا شوند مجازات ساقط يا عفو شوند ويا درغ
  .اين قانون) 216-4(شود به جز موارد مذكور در ماده  بازدارنده اجرا مي

مجازات هاي تبعي و همچنين اقدامات تاميني و تربيتي كه از حيث قانوني براي  -4تبصره 
ر مورد اقدامات هر يك از جرائم مورد حكم مقرر شده در هر صورت اجرا خواهد شدمگر د

  تاميني و تربيتي مشابه كه در اين صورت اشد آن اجرا مي شود
مجازات فاقد حداقل و اكثر باشد اگر متهم دو يا سه جرم  در تعدد جرم هرگاه -5تبصره 

مرتكب شده باشد دادگاه تا يك چهارم مجازات مقرر قانوني را به مجازات اصلي اضافه 
ش از سه فقره باشد به اصل مجازات تا نصف اضافه كند و اگر جرائم ارتكابي بي مي
  .شود مي

 تكرار جرم به معناي ارتكاب مجدد همان جرم يا جرم ديگري است پس از :134-4ماده 
  .شروع در اجراي مجازات جرم اول

 هركس در جرايم عمدي مستوجب مجازات تعزيري وبازدارنده به موجب حكم :134- 5ماده 
بس بيش از دوسال محكوم شده باشد و از تاريخ شروع اجراي قطعي دادگاه به مجازات ح

 به يك برابر و نيم ،مجازات حبس، مرتكب جرم عمدي از همان نوع يا جرائم مشابه شود
شود و چنانچه مرتكب جرم عمدي ديگري شود  حداكثر مجازات قانوني آن جرم محكوم مي

 برابر و نيم حداكثر مجازات در صورتي كه جرائم ارتكابي بيش از سه فقره باشد به يك
  .قانوني جرم اخيرمحكوم مي شود
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  :شوند جرايم زير مشابه همديگر محسوب مي -تبصره
  سرقت، كالهبرداري و جرايم در حكم آن، اختالس، ارتشاء، خيانت در امانت، و ربا؛

 كليه جرايم عمدي بر عليه اشخاص و اطفال؛

 .جرايم ضد امنيت داخلي و خارجي كشور

تكرار جرم درمورد جرايم خالف، جرايم سياسي و مربوط به تعدد و  مقررات :134-6ماده 
هايي كه منجر به اعاده حيثيت يا   جرائم اطفال و محكوميت،مطبوعاتي، جرايم غير عمدي

 باشند و همچنين مرتكب جرمي كه در حال ارتكاب جرم دچار  مشمول مرور زمان شده
شود و در حدود شرعي و   اراده شده باشد جاري نمياختالل نسبي شعور يا قوه تمييز يا

  .قصاص و ديات نيز همان است كه در مقررات مربوط ذكر شده است
 دادگاه در مورد اشخاصي كه داراي سه فقره محكوميت مشمول مقررات :134- 7ماده 

  .تواند كيفيات مخففه را اعمال نمايد  نمي،تكرار يك نوع جرم يا جرائم مشابه باشند

   موانع مسؤوليت كيفري: چهارمفصل
  طفوليت :مبحث اول

 سال تمام خورشيدي 18منظور از طفل در اين قانون كسي است كه به سن  :141-1ماده 
  :شوند اطفال به سه دسته تقسيم مي. نرسيده باشد

  .شود كه به سن هفت سال تمام نرسيده باشند الف ـ نابالغ غيرمميز؛ به اطفالي اطالق مي
شود كه به سن بلوغ نرسيده   مميز؛ به اطفال داراي هفت سال تمام اطالق مينابالغ ب ـ

  . باشند
  .باشند  سال تمام مي18شود كه به سن بلوغ رسيده و كمتر از  ج ـ بالغ ؛ به اطفالي اطالق مي

  . سال تمام قمري است9  سال تمام و دختر15سن بلوغ پسر  -تبصره
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رتكاب جرم مبري از مسؤوليت كيفري هستند ليكن اطفال نابالغ در صورت ا :141-2ماده 
اگر طفل مميز مرتكب جرم شود تربيت و مراقبت از وي با نظر دادگاه به عهده ولي يا 

  .باشد سرپرست قانوني و عنداالقتضاء كانون اصالح و تربيت اطفال مي
غ اعمال در جرايم تعزيري و بازدارنده مجازاتهاي قانوني درباره اطفال بال :141-3ماده 
شود و به اقتضاي سن آنها، مطابق قانون رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان، در  نمي

  .مورد آنها اتخاذ تصميم خواهد شد
در جرايم موجب حد هرگاه اطفال بالغ ماهيت جرم انجام شده و يا حرمت آن  :141-4ماده 

شد، حسب مورد با توجه را درك نكنند و يا در رشد و كمال عقل آنان شبهه وجود داشته با
بيني شده در قانون رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان  هاي پيش به سن آنها به مجازات

  .محكوم خواهند شد
تشخيص رشد و كمال عقل ميتواند از نظر پزشكي قانوني يا از هر   دادگاه براي-1تبصره 

  . طريق ديگري كه مقتضي بداند،استفاده كند
هاي مالي وآثار مدني ديگر  فال در مورد پرداخت ديه وضرر وزيان مسؤوليت اط-2تبصره 
  . مقررات مربوط استمطابق

   جنون:مبحث دوم

 جنون وضعيتي است كه شخص مبتالي به آن به علل مادرزادي يا عارضي :142- 1ماده 
  .باشد، به نحوي كه قوه تمييز يا اراده وي زايل گردد دچار اختالل رواني مي

  .نون در حال ارتكاب جرم رافع مسئوليت كيفري است ج:142- 2 ماده 
 هرگاه مرتكب بعد از ارتكاب جرم و قبل از صدور حكم قطعي مبتال به جنون :142-3ماده 

شود تا زمان افاقه تعقيب نخواهد شد، و چنانچه پس از صدور حكم قطعي مبتال به جنون 
ا تا حالت افاقه اجرا شود مجازات قصاص و حدود در مورد وي اجرا و ساير مجازاته

  .شود نمي
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ها   وهمچنين ضرر وزيانكه حق الناس است و ديه و حد قذف  نسبت به قصاص :تبصره
  .باشد نميو اجرا وآثار مدني ديگر جنون مانع از تعقيب ورسيدگي 

 هرگاه مرتكب در حال ارتكاب جرم به اختالل نسبي قوه تمييز يا اراده دچار :142-4ماده 
كه شرايط تحقق جرم  كه در ارتكاب جرم مؤثر واقع گردد در صورتيباشد به حدي 

ومجازات را مرتفع سازد مستوجب مجازات نخواهد بود و در غير اين صورت در جرايم 
ها خواهد بود و در مورد جرايم  موجب حد يا قصاص وديات طبق مقررات آن مجازات

 اين قانون تخفيف )151-2 ( و)151- 1(تعزيري دادگاه مكلف است مجازات وي را طبق ماده 
  .دهد

 هرگاه مرتكب جرم در حين ارتكاب، مجنون بوده يا پس از حدوث جرم مبتال :142- 5ماده 
به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناك مجنون با جلب نظر متخصص ثابت باشد و 

اك در آزاد بودن وي مخل نظم و امنيت عمومي باشد به دستوردادستان تا رفع حالت خطرن
  .شود محل مناسب ازقبيل مراكز روان درماني نگهداري مي

توانند در دادگاه به اين دستور اعتراض كنند در  شخص نگهداري شده يا خويشاوندان او مي
اين حال دادگاه با حضور معترض موضوع را با جلب نظر كارشناسي در جلسه اداري 

خاتمه اقدام تأميني يا تأييد رسيدگي و در صورت تشخيص رفع حالت خطرناك حكم به 
  .كند دستور دادستان صادر مي

اين حكم قطعي است ولي شخص نگهداري شده يا خويشاوندان وي هرگاه عالئم بهبودي را 
  .مشاهده كردند حق اعتراض به اين حكم را دارند

هاي رواني مجرم  اين امر مانع از آن نيست كه هرگاه بنا به تشخيص متخصص بيماري
دادستان دستور خاتمه نگهداري  ده باشد، برحسب پيشنهاد مدير محل نگهداري اودرمان ش
  .صادر كند

    جهل و اشتباه،اضطرار ،جبار ا:مبحث سوم

عادتاً قابل تحمل نباشد مرتكب   اكراه كه عرفاً وو هرگاه كسي براثر اجبار :143-1ماده 
،در جرائم تعزيري و جرمي به جز جرمي كه موجب قصاص است شود، مسئول نخواهد بود
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شود ودرجرايم موجب حد  بازدارنده اجبار يا اكراه كننده به مجازات فاعل جرم محكوم مي
  .يا قصاص وديه طبق مقررات خاص آنها خواهد بود

الوقوع از قبيل سيل، توفان،   هركس هنگام بروز خطر شديد فعلي يا قريب:143-2ماده 
تيار وليكن به منظور حفظ جان يا مال خود يا سوزي، زلزله بدون اختيار يا با اخ آتش

ديگري مرتكب جرمي شود مسئول نيست مشروط بر اينكه فاعل خطر را عمداً ايجاد نكرده 
  .و عمل ارتكابي يا خطر موجود متناسب بوده و براي دفع آن ضرورت داشته باشد

ل مقررات كساني كه حسب وظيفه يا قانون مكلف به مقابله با خطر هستند مشمو:تبصره
ذيل اين ماده نيستند مگر در موارد جرائم نسبت به اموال در صورتي كه آن جرائم مالزم با 

  .انجام وظيفه آنان داشته باشد
هاي مالي درموارد اضطرار، عدم اختيار،   مسؤوليت ديه وارش وضرر وزيان:143- 3ماده 

  .ودشود وبايد طبق مقررات خاص آنها عمل ش خطا وجهل معذر ساقط نمي
رافع مسئوليت كيفري است مگر اينكه شخص با علم  خواب يا بيهوشي واغماء :143- 4ماده 

به اينكه در حالت خواب يا بيهوشي جرم از او واقع مي شود عمداً بخوابد و يا خود را 
  .بيهوش كند

گردان و نظاير آن   اگر كسي براثر شرب خمر يا مصرف مواد مخدر يا روان:143-5ماده 
زند مستوجب  الراده شود جرمي كه درآن حال بدون اراده واختيار ازاو سر ميا مسلوب

مجازات آن جرم نخواهد بود و اگر در حال ارتكاب جرم به اختالل نسبي شعور يا قوه 
 ليكن چنانچه ثابت ،اين قانون عمل خواهد شد) 142-4(تمييز با اراده دچار شود طبق ماده 
مجرم عالوه  تكاب جرم يا با علم به تحقق آن بوده استشود مصرف اين مواد به منظور ار

  .شود بر مجازات مصرف آنها به مجازات جرمي كه مرتكب شده است، نيز محكوم مي
يا جهل به قانون  اشتباه در موضوع  هرگاه شخصي دراثرخطاي درفعل ويا:143-6ماده 

ود مستوجب مجازات اي ازاوصادر ش  عمل مجرمانه،عذر باشد قانوندرمواردي كه جهل به 
مقرر براي آن عمل نخواهد بود و ليكن چنانچه در مقدمات سهل انگاري و بي احتياطي كرده 

  .مشمول مجازاتهاي جرائم غير عمدي مي گردد باشد
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 صرف ادعاي يكي ازموانع مسؤوليت دراين فصل ازطرف متهم مسموع نيست :143-7ماده 
گردرمواردي كه دراين قانون برخالف آن تصريح م. وبايد آن را دردادگاه به اثبات برساند

  .شود
 در كليه جرائم تعزيري و بازدارنده در صورتي كه جرم به صورت غير عمد :143-8ماده 

واقع شده باشد مجازات حبس تعزيري نخواهد داشت و قاضي موظف است در اين موارد 
  .انين مربوط صادر نمايديكي از مجازاتهاي اجتماعي جايگزين حبس را به ترتيب مقرر در قو

   دفاع مشروع:مبحث چهارم

 اعمالي كه مطابق قانون جرم است هرگاه در مقام دفاع از نفس يا عرض يا :144-1ماده 
ناموس يا مال خود يا ديگري و يا آزادي تن خود يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز فعلي يا 

  :شود ير جرم محسوب نميالوقوع ارتكاب يابد در صورت اجتماع شروط ز خطر قريب
  . دفاع براي دفع تجاوز يا خطر ضرورت داشته و متناسب با آن باشد-1
 . عمل ارتكابي بيش از حد الزم نباشد-2

ممكن نباشد و يا مداخله آنان در دفع تجاوز   توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عمالً -3
  .و خطر مؤثر واقع نشود

 گاهانه يا تجاوز خود شخص و دفاع ديگري صورت خطر و تجاوز به سبب اقدام آ-4
 .نگرفته باشد

 تناسب دفاع با تجاوز و خطر بايد به هنگام انجام دفاع ارزيابي شود نه قبل يا -1تبصره 
به منظور تشخيص اين . پس از آن، شدت نتايج ناشي از دفاع در اين زمينه نبايد لحاظ شود

فاع و وضع جسمي و روحي مدافع مورد توجه تناسب بايد شرايط زماني و مكاني انجام د
در هر حال اگر با وجود در نظرگرفتن موارد ياد شده دفاع با حمله متناسب . قرار گيرد

تواند در جرايم تعزيري و بازدارنده كيفيات مخففه را نسبت به مدافع اعمال  نباشد دادگاه مي
  .كند
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زخود به نحوي كه موجب جنايت بر  دفاع از ناموس، عرض، مال و يا آزادي غيرا-2تبصره 
ليكن . ديگري باشد هنگامي جايز است كه او ناتوان از دفاع بوده و نياز به كمك داشته باشد

دفاع از نفس ومال كساني كه مسؤوليت دفاع ازآنان را برعهده دارد درهر صورت جايز 
  .است
ه مشغول انجام وظيفه  مقاومت در برابر قواي تأميني و انتظامي در مواقعي ك:144- 2ماده 

شود ولي هر گاه قواي مزبور از حدود وظيفه خود خارج  خود باشند، دفاع محسوب نمي
شوند و حسب ادله و قراين موجود خوف آن باشد كه عمليات آنان موجب قتل يا جرح يا 

  .تعرض به عرض يا ناموس گردد، در اين صورت دفاع جايز است

   انجام وظيفه قانوني :مبحث پنجم

 اعمالي كه براي آنها مجازات مقرر شده است در موارد زير جرم محسوب :145-1ماده 
  .شود نمي

  در صورتي كه ارتكاب عمل به امر آمر قانوني باشد و خالف شرع هم نباشد؛
 .در صورتي كه ارتكاب عمل به حكم يا اجازه قانون باشد

درقانون، اهم بودن آن تعيين عمل براي اجراي قانون اهم الزم باشد و درصورتي كه ارتكاب
 .شده باشد

 هرگاه به امر غيرقانوني يكي از مقامات رسمي جرمي واقع شود آمر و مأمور :145- 2ماده 
ولي مأموري كه امر آمر را به علت اشتباه قابل . شوند به مجازات مقرر در قانون محكوم مي

پرداخت ديه يا ضمان مالي قبول و به تصور اين كه قانوني است اجراء كرده باشد فقط به 
  .شود محكوم مي

چنانچه مأمور غيرقانوني بودن موضوع را به آمر يادآوري نمايد و بعد از اين  -تبصره 
در غير جرايم حدود  اعالم مقام مافوق بر اجراي دستور خود اصرار ورزد مسئوليت كيفري

قررات مربوط باشد ودرجرايم مستوجب حدود وقصاص طبق م ي آمر مي وقصاص به عهده
  .ها خواهد بود به آن مجازات
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 هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا حكم و يا در تطبيق حكم :145- 3ماده 
بر مورد خاص ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد در صورت تقصير، شخص مقصر 

ود، و ش طبق موازين ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي
در موارد ضرر معنوي چنانچه تقصير يا اشتباه قاضي موجب هتك حيثيت از كسي شود 
بايد نسبت به اعاده حيثيت او ازطريق اعالم برائت دررسانه عمومي يا جبران مادي طبق 

  .آنچه كه درآيين دادرسي مقرر است اقدام شود
  .شود  اعمال زير جرم محسوب نمي:145-4ماده 

راحي يا طبي مشروع كه با رضايت شخص يا اوليا يا سرپرستان يا  هر نوع عمل ج-1
در موارد . نمايندگان قانوني او و با رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي انجام شود

  .فوري اخذ رضايت ضروري نيست
 اقدامات كساني كه حسب تكليف قانوني خود وظيفه نجات اشخاص يا دفع خطر از جان _2

 .ن را بر عهده دارند مشروط به اينكه كليه مقررات مربوط را رعايت كرده باشندو مال ديگرا

 اگر پزشك پيش از شروع درمان يا عمل جراحي از بيمار يا ولي او برائت :145-5ماده 
حاصل كرده باشد و نيز در موارد فوري كه تحصيل اجازه يا برائت ممكن نباشد ضامن 

  .مرتكب تقصير شده باشد  مگر اين كه.يستخسارت جاني يا مالي يا نقص عضو ن

 تعليق مجازات وآزادي ،تعويق ،تخفيف: فصل پنجم
  مشروط

   تخفيف يا تبديل مجازات :مبحث اول

تواند در صورت احراز  هاي تعزيري و بازدارنده دادگاه مي  در محكوميت:151-1ماده 
ف يا در جهت تخفيف كيفيات مخففه به شرح زير مجازات را متناسب با وضعيت متهم تخفي

  .به مجازات از نوع ديگر تبديل كند



  26   صفحه                 اليحه قانون مجازات اسالمي
  

 

www.sdil.org      

   سال تا پانزده سال حبس5 حبس ابد به - 1
   . سال حبس3 سال تا 1حداقل آن سه سال يا بيشتر باشد به ميزان يا  حبسي كه – ٢
بدل از  كه از معادلكمتر از سه سال باشد به جزاي نقدي ميزان يا حداقل آن كه  حبسي – 3

  .س كمتر نباشد و از معادل بدل يك سال حبس بيشتر نباشدسه ماه حب

ميزان  1به نصف حداقل وچناچه حداقل و حداكثر تعيين نشده باشد به  جزاي نقدي – 4
   .مقرر در قانون

  . سال انفصال موقت5 انفصال دايم به – 5

قرر در مدت م 1  بهحداقل وچنانچه حداقل وحداكثر تعيين نشده باشد 1به موقت   انفصال-6
  قانون 

تخفيف ياتبديل مجازاتهاي موجب حد يا قصاص طبق قانون آن مجازاتها  - تبصره  
  .خواهدبود

  : كيفيات مخففه عبارتند از:151-2ماده 
   گذشت شاكي يا مدعي خصوصي؛– 1
 اظهارات و راهنمايي هاي متهم كه در شناختن شركاء و معاونان مجرم و يا كشف – 2

  يل شده مؤثر باشد ؛اشيايي كه از جرم تحص
 رفتار : از قبيل، اوضاع و احوال خاصي كه متهم تحت تأثير آنها مرتكب جرم شده است– 3

  و گفتار تحريك آميز بزه ديده يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم ؛
   اعالم متهم قبل از تعقيب يا اقرار او در مرحله تحقيق كه در كشف جرم مؤثر باشد؛– 4
  ع خاص متهم مانند كهولت و يا بيماري و يا حسن سابقه او؛ وض– 5
   اقدام يا كوشش متهم به منظور تخفيف آثار جرم و جبران زيان ناشي از آن؛-6
   تأثير ضعيف مداخله و مباشرت شريك در حصول جرم ؛-7

  .دادگاه مكلف است جهات تخفيف مجازات را در حكم تصريح كند - 1تبصره 
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ظير كيفيات مخففه مذكور در اين ماده در موارد خاصي پيش بيني شده  هرگاه ن- 2تبصره 
  .تواند به موجب همان كيفيت مجازات را دوباره تخفيف دهد باشد دادگاه نمي

تواند جهات مخففه را با رعايت اين   در صورت تعدد يا تكرار جرم نيز دادگاه مي- 3تبصره 
  . اعمال كند)134- 8(قانون و باتوجه به ماده 

 روز حبس باشد به 91 در هر مورد كه در قوانين حداكثر مجازات كمتر از :151- 3ماده 
 74 ريال يا شالق تا 000/000/10 ريال تا 000/000/5جاي حبس حكم به جزاي نقدي از 

  .شود ضربه برحسب تناسب جرم وشخص مجرم صادر مي
ي دادگاه مباشد  ل سا3و بيشتر تا  روز حبس 91هرگاه حداكثر مجازات : 151 - 4 ماده
جاي حبس به به تناسب شرائط وقوع جرم و خصوصيات و شرائط مجرم مرتكب را  تواند

ريال يا تبعيد يا الزام به  )000/100(و يا جزاي نقدي روزانه به ازاي هر روز جزاي نقدي  به
شروط م ،اين قانون محكوم نمايد) 123-1(يا يكي از اقدامات مذكور در ماده  كار عام المنفعه

بر اينكه مدت اين كيفرها پس از تبديل از نظر زمان بيش از حداكثر و كمتر از حداقل حبس 
در صورتي كه مجازات حبس با جزاي نقدي توأم باشد و مقرر در مورد آن جرم نباشد و 

  .شوند به جاي حبس جزاي نقدي مورد حكم قرار گيرد هر دو مجازات نقدي جمع مي
 عمدي دادگاه موظف است مجازات حبس را به ترتيبي كه در اين  در جرائم غير:-1تبصره 

  .ماده مقرر شده است تبديل نمايد
 بزهكاران حرفه اي و مرتكبين جرائم ضد امنيت و آسايش عمومي مشمول حكم :-2تبصره 

   .اين ماده نمي باشند
شتر  روز يا بي91 روز و حداكثر آن 91ر از در مواردي كه حداقل حبس كمت: -3تبصره 

 روز حبس محكوم شود دادگاه 91است چنانچه مرتكب به موجب حكم دادگاه به كمتر از 
 )123-1(موظف است حبس تعيين شده را به جزاي نقدي يا يكي از اقدامات مذكور در ماده 

  .اين ماده تبديل نمايد طبق مقررات
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   تعويق مجازات :مبحث دوم

 چنانچه دادگاه تشخيص دهد ،فيات مخففه در امور خالفي در صورت وجود كي:152-1ماده 
شود و زيان وارده را جبران نموده يا ترتيب  مرتكب از طريق معافيت از كيفر اصالح مي
  .تواند حكم به معافيت از كيفر صادر نمايد  مي،جبران آنرا بدهد، پس از احراز مجرميت متهم

ر صورت وجود كيفيات  در جرايم مستوجب مجازات تعزيري يا بازدارنده د:152-2ماده 
شود و زيان  مخففه، چنانچه دادگاه تشخيص دهد مرتكب از طريق تعويق مجازات اصالح مي

 به ، ميتواند پس از احراز مجرميت متهم،وارده را جبران نموده يا ترتيب جبران آنرا بدهد
  .مدت يك سال تعيين كيفر را به تعويق اندازد تعويق ممكن است ساده يا مراقبتي باشد

گردد كه در مدت زمان   تعويق ساده، عبارت از آن است كه مرتكب متعهد مي- 1تبصره 
تعيين شده توسط دادگاه مرتكب جرم نشده و از نحوه رفتار وي احراز شود كه در آينده 

  .نيز مرتكب جرم نخواهد شد
 ،اهآن است كه مرتكب در زمان تعيين شده توسط دادگ ، تعويق مراقبتي- 2تبصره 

  .دستورات و تدابير تعيين شده توسط دادگاه را رعايت يا به مورد اجرا گزارد
  .تواند قرار تعويق مجازات را به صورت غيابي صادر كند  دادگاه نمي- 3تبصره 

 دادگاه همزمان با حكم معافيت از كيفر يا قرار تعويق مجازات نسبت به :152- 3ماده 
اشياء و اموال موضوع جرم رأي مقتضي صادر دعواي ضرر و زيان و تعيين تكليف 

ي كيفري محكوم نيز  تواند اعالم نمايد كه رأي صادره در پيشينه  عالوه بر اين مي.نمايد مي
  . ثبت نشود

  :تعويق مراقبتي همراه با تدابير نظارتي و مراقبتي زير است :152-4ماده 
  كند؛ جتماعي ناظر تعيين مي حضور به موقع در مواقعي كه مقام قضايي يا مدد كار ا– 1
 ارايه اطالعات و اسناد و مداركي كه نظارت بر اجراي تعهدات محكوم را براي مددكار – 2

  .كند اجتماعي تسهيل مي
 روز و ارائه 15 اقامتگاهي يا جابه جايي در كمتر از مدت ، اعالم هرگونه تغيير شغلي– 3

  گزارشي از آن به مددكار اجتماعي 
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 از مقام قضايي به منظورمسافرت به خارج از كشور در مواردي كه اين  كسب اجازه– 4
  .سازد امر اجراي تعهد را با مانع مواجعه مي

تواند مرتكب را با توجه جرم   در تعويق مراقبتي دادگاه صادر كننده قرار مي:152-5ماده 
  :ارتكابي به اجراي يك يا چند مورد از موارد زير ملزم نمايد

   حرفه آموزي يا آموزش شغلي حداكثر به مدت يك سال ؛،اي  يك فعاليت حرفه الزام به– 1
  ت يا عدم اقامت در مكان معين حداكثر به مدت يك سال ؛قام الزام به ا– 2
   اقدام به درمان بيماري يا ترك اعتياد حداكثر به مدت يك سال – 3
   الزام به پرداخت نفقه افراد واجب النفقه – 4
  هاي ناشي از جرم يا ترتيب جبران آن  بران زيان الزام به ج– 5
 خودداري از رانندگي با همه يا برخي وسايط نقليه موتوري يا تصدي وسايل موتوري -6

  كند حداكثر به مدت يك سال  كه دادگاه تعيين مي
  اي مرتبط با جرم ارتكابي   خودداري از فعاليت حرفه-7
  ات خودداري از ارتكاب محرمات و ترك واجب-8
 ترك معاشرت با شركاء و معاونان جرم و عدم برقراري ارتباط با برخي اشخاص از -9

  جمله بزه ديده 
هاي اساسي زندگي و ارائه گواهي   الزام به گذرانيدن يك دوره خاص آموزش مهارت-10
  آن 

 دادگاه پس از گذشت يك سال از صدور قرار تعويق با توجه به ميزان پايبندي :152-6ماده 
هاي   بررسي گزارش،تكب به اجراء دستورات دادگاه از جمله تدابير نظارتي و مراقبتيمر

ي وضعيت مرتكب حسب مورد نسبت به تعيين كيفر يا صدور  مددكار اجتماعي و مالحظه
  .نمايد حكم معافيت از كيفر اقدام مي
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   تعليق مجازات :مبحث سوم

تواند در صورتي كه  ي و بازدارنده ميهاي تعزير ي محكوميت  دادگاه در كليه:153-1ماده 
 ،هاي سابق وي زايل شده باشد محكوم عليه فاقد پيشينه كيفري مؤثر بوده يا آثار محكوميت

 و سوابق و اوضاع و احوالي كه موجب ارتكاب جرم گرديده ،با مالحظه وضعيت اجتماعي
ستان يا قاضي اجراي داد.اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را ازدو تا پنج سال معلق نمايد

 قبل يا حين اجراي حكم مي تواند از دادگاه صادر ،پس از قطعيت حكم احكام كيفري نيز
 .كننده حكم قطعي تقاضاي تعليق نمايد در صورت مذكور دادگاه مكلف به رسيدگي است

اجراي حكمي كه به درخواست دادستان يا قاضي اجراي احكام قبل از اجرا نسبت به آن 
  .از طرف دادگاه متوقف مي گردد تعليق شده تا اتخاذ تصميمدرخواست 

 محكوميتي است كه محكوم را پس از اجراي حكم تبعاً از حقوق ،محكوميت مؤثر :تبصره
  .كند اجتماعي محروم مي

  . تعليق مجازات ممكن است به طور ساده و يا مراقبتي باشد:153-2ماده 
دد در زمان تعيين شده توسط دادگاه مرتكب گر  آن است كه محكوم متعهد مي،تعليق ساده
  .جرم نشود

گردد از دستورات تعيين شده توسط دادگاه  تعليق مراقبتي آن است كه محكوم متعهد مي
تبعيت نموده تدابير نظارتي را رعايت نمايد و در زمان تعيين شده توسط دادگاه مرتكب 

  .جرم نشود
يا پس از   ضمن حكم محكوميتدادگاه توسط  قرار تعليق اجراي مجازات :153- 3ماده 

گردد و كسي كه اجراي حكم مجازات وي به طور كلي معلق شده اگر  صادر ميصدور آن 
 در ،تواند ضمن تحمل مجازات همچنين محكوم مي. گردد بازداشت باشد فوراً آزاد مي

ليق  از دادگاه يا قاضي اجراي احكام كيفري تقاضاي تع،صورت دارا بودن شرايط قانوني
  .نمايد
 دادگاه جهات و موجبات تعليق و دستورهايي را كه محكوم عليه بايد در مدت :153-4ماده 

تعليق از آنها تبعيت كند و آثار عدم تبعيت از آنها را در قرار خود تصريح مي كند و مدت 
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 شرايط اجتماعي و سوابق محكوم عليه ، حاالت شخصي،تعليق را نيز بر حسب نوع جرم
  .كند تعيين مي

  :تعليق مراقبتي همراه با تدابير نظارتي و مراقبتي زير است :153-5ماده 
  كند؛  حضور به موقع در مواقعي كه مقام قضايي يا مددكار اجتماعي ناظر تعيين مي– 1
نظارت و  ، ارايه ي اطالعات و اسناد و مداركي كه با توجه به ابزارهاي در دسترس– 2

  .كند  مددكار اجتماعي تسهيل مياجراي تعهدات محكوم را براي
 روز و ارايه ي 15 اقامتگاهي يا جابه جايي در كمتر از مدت ، شغلي اعالم هرگونه تغيير– 3

  گزارشي از آن به مددكار اجتماعي؛
 در صورتي ، كسب اجازه از مقام قضايي به منظور هرگونه مسافرت به خارج از كشور– 4

  سازد؛كه اجراي تعهدات را با مانع مواجه 
تواند از سوي دادگاه همراه با برخي تدابير معاضدتي از جمله  تدابير ياد شده مي- تبصره 

  .معرفي مرتكب به نهادهاي حمايتي باشد
تواند با توجه به اوضاع و احوال   در تعليق مراقبتي دادگاه صادر كننده قرار مي:153- 6ماده 

تناسب جرم ارتكابي به نحوي كه هاي رواني و شخصيت محكوم و به  وقوع جرم و ويژگي
 او را به اجراي يك يا چند مورد از موارد ،عرفاً موجب اختالل در اداره زندگي محكوم نگردد

  :زير در مدت تعليق ملزم نمايد
  آموزي يا آموزش شغلي ؛  حرفه،اي  الزام به يك فعاليت حرفه– 1
   الزام به اقامت يا عدم اقامت در مكان معين؛– 2
  م به درمان بيماري يا ترك اعتياد؛ اقدا– 3
   الزام به پرداخت نفقه افراد واجب النفقه ؛– 4
  هاي ناشي از جرم يا ترتيب جبران آن؛  الزام به جبران زيان– 5
  كند؛  خودداري از رانندگي با همه يا برخي وسايط نقليه كه دادگاه تعيين مي-6
  ابي؛اي مرتبط با جرم ارتك  خودداري از فعاليت حرفه-7
   خودداري از ارتكاب محرمات و ترك واجبات-8



  32   صفحه                 اليحه قانون مجازات اسالمي
  

 

www.sdil.org      

 ترك معاشرت با شركاء و معاونان جرم و عدم برقراري ارتباط با برخي اشخاص از -9
  جمله بزه ديده 

  هاي اساسي زندگي و ارائه گواهي آن  الزام به انجام يك دوره آموزش مهارت-10
 در مدت تعليق بدون عذر موجه از  اگر محكومي كه مجازات او معلق شده است:153-7ماده 

ها  اجراي مجازات  به درخواست دادستان يا قاضي،هاي دادگاه تبعيت نكند دستور يا دستور
و پس از اثبات موضوع در دادگاه صادر كننده حكم براي بار اول يك تا دو سال به مدت 

 به موقع اجرا شود و براي بار دوم قرار تعليق لغو و مجازات معلق تعليق او افزوده مي
  .شود گذاشته مي

  :باشد  اجراي حكم مرتكبان جرايم ذيل قابل تعليق نمي:153-8ماده 
 واردكردن، توزيع وفروش موادمخدر ويامعاونت ،كه حرفه وشغل آنها ساختن  كساني–الف 

  .درآنهاباشد
 يافته  جرائم باندي وسازمان،مسلحانه سرقت ،داخلي و خارجيامنيت عليه  جرائم –ب 
نظام پولي ارزي صادراتي يا وارداتي از طريق اخالل در ،اداره كردن مراكز فساد و فحشاءو

 ، تهديد، اسيدپاشي و تظاهر به قدرت نمائي، آدم ربايي،ند مجعول استفاده ازس،قاچاق عمده
 ايجاد مزاحمت با چاقو يا هرگونه اسلحه ديگر و ايجاد مزاحمت براي اطفال و بانوان ،اخاذي

  .و توهين به آنهاو تعرض 
  )ب(االرض يا يكي ازجرايم بند   معاونت در قتل يا محاربه وافساد في-ج

 تعليق اجراي مجازات محكوم، نسبت به حق شاكي يا مدعي خصوصي تأثيري :153-  9ماده 
  .ندارد و حكم پرداخت ضرر و زيان و خسارت يا ديه در اين موارد اجرا خواهد شد

 عليه از تاريخ صدورقرار تعليق اجراي مجازات در مدتي كه از  هرگاه محكوم:153-10ماده 
 محكوميت ،طرف دادگاه مقرر شده است مرتكب جرم موجب محكوميت كيفري مؤثر نشود

 در صورتي كه قسمتي از مجازات معلق .شود تعليقي بي اثر و از سجل كيفري او محو مي
 شروع مدت زمان تعليق ،شدهاي مورد حكم معلق شده با شده باشد يا يكي از مجازات

  . از زمان خاتمه محكوميت احتساب خواهد شد اجراي مجازات
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 محكوميتي موجب انفصال ، در مواردي كه به موجب قوانين اداري و استخدامي-تبصره
 معلق موجب انفصال نخواهد بود مگر آنكه در   محكوميت،است در صورت تعليق اجراي آن

  .يا قرار تعليق لغو شده باشدقانون يا حكم دادگاه تصريح و 
 هرگاه محكوم از تاريخ صدور قرار تعليق تا تاريخ انقضاي مدت آن مرتكب :153-11ماده 

 دادگاه قرار ،يكي از جرايم موجب محكوميت كيفري مؤثر شود، پس از قطعيت حكم اخير
 كننده تعليق را لغو و دستور اجراي حكم معلق را نيز صادر و مراتب را به دادگاه صادر

  .كند قرار تعليق اعالم مي
 هرگاه پس از صدور قرار تعليق دادگاه رأساً يا از طريق دادستان يا قاضي :153- 12ماده 

اجراي احكام كيفري احراز نمايد كه محكوم داراي سابقه محكوميت كيفري مؤثر بوده و 
حكام كيفري  دادستان يا قاضي اجراي ا،بدون توجه به آن اجراي مجازات معلق شده است
 ،كند و دادگاه پس از احراز وجود سابقه درخواست لغو تعليق اجراي مجازات رااز دادگاه مي

  .قرار تعليق را لغو خواهد كرد
كند كه اگر در   دادگاه به هنگام صدور قرار تعليق صريحاً به محكوم اعالم مي:153-13ماده 

 افزون بر مجازات ،ؤثر شودمدت تعليق مرتكب يكي از جرايم موجب محكوميت كيفري م
  .شود جرم اخير مجازات معلق نيز درباره او اجرا مي

قابل اعمال بزهكاران حرفه اي  مقررات مربوط به تعليق مجازات در مورد :153-14ماده 
هاي قطعي ديگري بوده كه در  نيست و همچنين اگر معلوم گردد كه محكوم داراي محكوميت

ها موظف   دادستان يا قاضي اجراي مجازات،ز وجود داشتهميان آنها محكوميت تعليقي ني
است لغو قرار تعليق را از دادگاه صادر كننده قرار درخواست نمايد دادگاه بايد نسبت به 

  .لغو قرار اقدام نمايد

  مشروطو آزادي آزادي  نيمه  نظام:مبحث چهارم

هاي تعزيري و بازدارنده  تواند در محكوميت ميصادر كننده حكم قطعي دادگاه  :154-1ماده 
شخصي را كه به مجازات حبس كمتر از پانزده سال محكوم شده است مشروط به اينكه 

 مشاركت در تداوم ،آموزي  آموزشي، حرفه،اي  متعهد به اجراي يك فعاليت شغلي يا حرفه
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زندگي خانوادگي و درمان پزشكي شود كه در فرآيند اصالح يا جبران خسارت وارده بر 
 همچنين محكوم مي . قرار دهد،تحت نظام نيمه آزادييده مؤثر است با رضايت وي بزه د

تواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرائط قانوني تقاضاي صدور 
  .حكم نيمه آزادي نمايد و دادگاه موظف به رسيدگي خواهد بود

هاي  تواند فعاليت مياي است كه بر اساس آن محكوم  نيمه آزادي شيوه :154-2ماده 
 اجراي .انجام دهد راخارج از زندان اه  درماني و نظاير اين،آموزي  حرفه،اي آموزشي حرفه

 آزادي است كه در سازمان زندانها و اقدامات تأميني و  اين فعاليت ها زير نظر مراكز نيمه
  .شود تربيتي تأسيس مي

و با رعايت ) 154-1(قرر در ماده تواند در صورت وجود شرايط م دادگاه مي :154- 3ماده 
ي مكاني مشخص  اين قانون محكوم به حبس رابا رضايت وي در محدوده )152-4(ماده 

  .هاي الكترونيكي قرار دهد تحت نظارت سيستم
تواند محكوم را تابع تدابير نظارتي يا الزامات ذكر   دادگاه در صورت لزوم مي-تبصره 

  . انون قرار دهد اين ق152-5 و 152- 4شده در مواد 
اي يا   شغلي و حرفه، خانوادگي،تواند با توجه به نياز شديد پزشكي دادگاه مي :154-4ماده 

 سال تجاوز ننمايد در چند 5اي كه از  اجتماعي محكوم، مقرر نمايد كه كيفر در طي دوره
  .مرحله اجرا شود

تواند  و بازدارنده ميهاي تعزيري  دادگاه صادر كننده حكم در مورد مجازات :154-5ماده 
هاي   مشروط به اجراي پانزده سال و محكومان به حبس،درمورد محكومان به حبس ابد

كمتر از آن مشروط به اجراي يك سوم مجازات حبس به پيشنهاد دادستان يا قاضي اجراي 
  :احكام كيفري با رعايت شرايط زير حكم به آزادي مشروط صادركند

  زات مستمراً از خود حسن اخالق و رفتار نشان داده باشد؛محكوم در مدت اجراي مجا. 1
  حاالت و رفتار محكوم نشان دهد كه پس از آزادي ديگر مرتكب جرم نخواهد شد؛. 2
به تشخيص دادگاه تا آن جا كه استطاعت دارد ضرر و زيان مورد حكم دادگاه يا مورد . 3

  .ن بدهدموافقت مدعي خصوصي را بپردازد يا قراري براي پرداخت آ
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چنانچه محكوم به علت بيماري يا كهولت سن پس از كسب نظر پزشكي قانوني  :154- 6ماده 
 مواعد مذكور ،به تشخيص دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري، حبس وي متعذر باشد

  . در خصوص وي الزم الرعايه نخواهد بود)154- 5(ماده  در
بايد به تأييد رئيس زندان محل  )154- 5(  ماده2و 1مراتب مذكور در بندهاي  :154-7ماده 

و قاضي اجراي احكام كيفري و انقضاي مواعد مذكور در ماده مذكور بايد به تأييد قاضي 
  .كيفري برسد اجراي احكام

تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصيات رواني و  دادگاه مي :154- 8ماده 
در  )153-5(ور يا دستورهاي مندرج در ماده شخصيت محكوم عليه او را به اجراي دست

  .مدت آزادي مشروط ملزم كند
هرگاه محكوم عليه در مدت آزادي مشروط بدون عذر موجه از دستور يا  :154-9ماده 

 بقيه مدت محكوميت او به اجرا ،دستورهاي دادگاه تبعيت نكند يا مرتكب جرم عمدي شود
  .آيد درمي
 دستور يا دستورهاي خود و آثار عدم تبعيت از آنها و نيز دادگاه مكلف است :154- 10ماده 

  .آثار ارتكاب جرم جديد را صريحاً در حكم خود قيد و به محكوم تفهيم كند
هرگاه شخص آزاد شده در مدت آزادي مشروط دستور يا دستورهاي  :154-11ماده 

  .شود دادگاه را اجرا كند و مرتكب جرم ديگري نشود آزادي او قطعي مي
- 5( دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري موظفند در مواعد مقرر در ماده :154-12اده م

 وضعيت زنداني را در خصوص تحقق شرايط مذكور بررسي و در صورت احراز آن )154
تواند پيشنهاد  رئيس زندان مربوط هم مي. پيشنهاد آزادي مشروط را تسليم دادگاه نمايد

  .قامات قضايي فوق ارائه نمايدخود را به دادستان يا ديگر م
هاي تعزيري وبازدارنده كه حداكثر آنها پنج  مدت آزادي مشروط در حبس :154-13ماده 

هاي تعزيري وبازدارند كه حداكثر آنها بيش از پنج  سال است حداكثر تا دوسال ودرحبس
  . سال است تا پنج سال است

 ر حبس ابد مدت اخير كمتر از سه سال د.حداقل آن نيز كمتر از بقيه مدت حبس نخواهد بود
  .نخواهد بود
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توسط  آزادي وآزادي مشروط نظام نيمهي اجرايي مواد مربوط به  آيين نامه :154- 14ماده 
شود و به  ها و اقدامات تأميني و تربيتي و وزارت دادگستري تهيه مي سازمان زندان

  .رسد تصويب رئيس قوه قضاييه مي

  وال محكوميت كيفري سقوط مجازات و ز:فصل ششم
   عفو :مبحث اول

هايي كه حق الناس است و  عفو يا تخفيف مجازات محكومان در غير از مجازات :161- 1ماده 
  .در حدود موازين اسالمي پس از پيشنهاد رئيس قوه قضائيه با مقام رهبري است

وف و شود، تعقيب دادرسي را موق موجب قانون اعطاء ميه عفو عمومي كه ب :161-2ماده 
 و آثار محكوميت را زايل موقوفدر صورت صدور حكم محكوميت، اجراي مجازات را 

  .كند مي
  . اعطاي عفو تأثيري در جبران خسارت زيان ديده ندارد:161-3ماده 

   نسخ قانون:مبحث دوم

شود و اگر   نسخ قانون جرم يا مجازات مانع از تعقيب و اجراي مجازات مي:162-1ماده 
در اين مورد و .  شود االجرا مي ه و يا مجازات در جريان اجرا باشد موقوفتعقيب آغاز شد

  .شود گونه اثر كيفري بر آن مترتب نمي همچنين در موردي كه حكم قبالً اجرا شده باشد هيچ

مواردي كه قانون ناسخ اصل مجازات را نسخ نكرده باشد وليكن آن را   در:162-2ماده 
ف يا اقدامات تأميني وتربيتي كرده باشد مجازات قبلي تخفيف يا تبديل به مجازات اخ

- 2(درصورتي كه اجرا نشده باشد ويا درحال اجرا باشد متوقف شود وطبق مفاد ماده 
  .شود اين قانون عمل مي) 113
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  گذشت شاكي :مبحث سوم

هاي  الناس است خواه درمجازات گذشت شاكي درجرايمي كه مجازات آنها حق :163-1ماده 
ند قصاص ديه حد قذف وهمچنين حد سرقت قبل از اثبات جرم دردادگاه شرعي مان
الناس و قابل  هاي تعزيري وبازدارنده درمواردي كه قانون آنها را به عنوان حق ويامجازات

  .هاست گذشت مقرر كرده موجب سقوط آن مجازات
وند ش الناس است وباگذشت شاكي ساقط مي هاي آنها حق درجرايمي كه مجازات ـ تبصره

درصورتي كه گذشت شاكي موجب جرأت مرتكب يا ديگران برجرم يا ايجاد خوف 
واحساس ناامني درجامعه كند دادگاه صادركننده حكم موظف است حين بررسي اصل جرم 

الناس  اين جهت را نيز بررسي كرده ودرصورت احراز آن ضمن حكم به مجازاتي كه حق
درحق مجرم صادركند وليكن اجراي آن است مجازات ديگري را نيز متناسب با جرم 

 ضربه 74اين مجازات نبايد بيش از . مجازات درصورت گذشت شاكي اعمال خواهد شد
تواند هرسه يا دو  ميليون ريال جريمه نقدي باشد ومي) 50(شالق ويا يك سال حبس ويا 

  .تاي ازآنها باشد ودرهرحال نبايد بيش از يك سوم مجازات ساقط شده باشد
 آنها حق الناس نيست موجب   گذشت شاكي خصوصي در جرايمي كه مجازات :163-2ماده 

شود ليكن درمواردي كه در قانون مقرر شده است ممكن است حسب  سقوط مجازات نمي
مورد موجب تخفيف و تبديل مجازات يا تعويق وتعليق مجازات و يا آزادي نيمه باز و 

  .مشروط گردد
الناس  دي يا معنوي جرم چنانچه مجازات يكي از دو جرم حقدر موارد تعدد ما :163- 3ماده 

و قابل گذشت بوده و ديگري قابل گذشت نباشد با گذشت شاكي مجازات غير قابل گذشت 
  .اجرا خواهد شد

در جرايمي كه با گذشت شاكي خصوصي تعقيب يا رسيدگي يا اجراي احكام  :163-4ماده 
كه گذشت مشروط و معلق بر امري   صورتيموقوف مي گردد گذشت بايد منجز باشد و در

شود كه آن شرط محرز گردد همچنين عدول از گذشت  باشد در صورتي ترتيب اثر داده مي
مسموع نخواهد بود و هرگاه متضررين از جرم متعدد باشند، تعقيب جزايي با شكايت هر 
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ذشت تمام شود ولي موقوفي تعقيب، رسيدگي و مجازات موكول به گ يك از آنان شروع مي
  .اند كساني است كه شكايت كرده

حق گذشت به وراث قانوني صاحب آن حق منتقل و در صورت گذشت همگي  - 1تبصره
  .وراث، تعقيب، رسيدگي و اجراي مجازات موقوف مي گردد

تاثير گذشت در جرايمي كه بزه ديده صغير يا مجنون است درغير از  - 2تبصره
  .منوط به موافقت دادستان استباشد  الناس مي هايي كه حق مجازات

   مرور زمان :چهارممبحث 

تعزيري يا بازدارنده و  مرور زمان، تعقيب جرايمي را كه مجازات قانوني آنها :164- 1ماده 
يا اقدامات تأميني و تربيتي است و از تاريخ وقوع جرم تا انقضاي مواعد زير تقاضاي 

تا انقضاء اين مواعد، به صدور حكم قطعي تعقيب نشده و يا از تاريخ اولين اقدام تعقيبي 
  . منتهي نشده باشد، موقوف مي كند

 سال حبس است با انقضاي 10جرايمي كه حداكثر مجازات قانوني آن حبس بيش از  - الف 
   سال؛10مدت 

 سال حبس است با انقضاي 10 سال تا 5 جرايمي كه حداكثر مجازات قانوني آن از - ب 
   سال؛7مدت 

 روز حبس تا يك سال و يا تا ده ميليون ريال 91ه حداكثر مجازات قانوني آن  جرايمي ك-ج 
   سال؛1جزاي نقدي است با انقضاي مدت 

  . سال5 در ساير جرايم با انقضاي مدت - د
هاي ديگر باشد، براي شمول عليه حبس توأم با مجازاتچنانچه مجازات محكوم ـ تبصره

  .ستمرور زمان مجازات حبس مالك احتساب ا
شاكي خصوصي در جرايم قابل گذشت، هرگاه تا شش ماه از تاريخ اطالع از  :164-2ماده 

شود، مگر اينكه تحت سلطه وقوع جرم طرح شكايت نكند، حق تعقيب جزايي او ساقط مي
قانوني متهم بوده يا به علتي كه خارج از اختيار او بوده، قادر به شكايت نباشد، كه در اين 
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و هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضاء  ر از تاريخ رفع مانع خواهد بودصورت مهلت مزبو
مدت مذكور فوت كند ورثه وي حق شكايت در مهلت شش ماه از تاريخ وفات را خواهند 

  .داشت
در جرايم تعزيري و بازدارنده و اقدامات تأميني و تربيتي، هرگاه از تاريخ  :164-3ماده 

 بعد از گذشت پانزده سال و در )164- 1(ماده ) الف(بند  قطعيت حكم در جرايم موضوع
بعد از گذشت ) ج(بعد از گذشت ده سال در ساير جرايم بند ) ب(مورد جرايم موضوع بند 
بعد از گذشت هفت سال حكم شروع به اجرا نشده باشد، اجراي ) د(دو سال و در جرايم بند 

  . استشود، اما آثار تبعي حكم به قوت خود باقي  آن موقوف مي
اگر اجراي تمام يا بقيه مجازات موكول به گذشتن مدت يا رفع مانعي باشد مرور  - 1تبصره 

  . مي شودنقضاي آن مدت و رفع آن مانع محاسبه زمان از تاريخ ا
مرور زمان اجراي احكام دادگاههاي خارج از كشور نسبت به اتباع ايراني در  -2تبصره 

  . ني مشمول مقررات اين ماده استحدود مقررات و موافقتنامه هاي قانو
هاي قطعي هرگاه نسبت به يك شخص به موجب حكم يا احكامي محكوميت :164-4ماده 

ها قاطع مرور زمان نسبت به ديگر متعدد صادر شود، شروع به اجراي هريك از محكوميت
  .ها استمحكوميت

 و در مورد آزادي شودمرور زمان در مدت تعليق اجراي مجازات جاري نمي :164-5ماده 
عليه به مشروط مرور زمان باقي مانده مجازات از تاريخ صدور حكم بازگشت محكوم

  . شودحبس، آغاز مي
هر گاه اجراي مجازات شروع ولي به هر علت قطع شود، تاريخ شروع مرور  :164-6ماده 
شروع قطع اجراي مجازات است و در مواردي كه بيش از يك نوبت قطع شود   تاريخ،زمان

مگر اينكه اجراي مجازات براثر فعل عمدي . مرور زمان از تاريخ آخرين انقطاع است
  . يابدعليه رد شده باشد كه در اين صورت مرور زمان جريان نميمحكوم

در هر مورد كه قرار اناطه از مراجع كيفري صادر شود مرور زمان تعقيب از  :164-7ماده 
  .  شروع مي شود، كيفري منوط به صدور آن استتاريخ قطعيت رأي مرجعي كه رسيدگي
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قطع مرور زمان مطلق است و نسبت به كليه شركاء و معاونان اعم از آنكه  :164-8ماده 
تعقيب شده يا نشده باشند، اعمال مي شود، هر چند تعقيب تنها نسبت به يكي از آنها شروع 

اء يا معاونان جرم قاطع همچنين شروع به اجراي حكم نسبت به برخي از شرك. شده باشد
  . مرور زمان نسبت به ديگر محكومان است

تعليق مرور زمان تنها نسبت به شخصي كه به جهت وضعيت او مرور زمان  :164- 9ماده 
  .شود معلق شده، اعمال مي

تعقيب در مورد جرم مستمر، از تاريخ قطع استمرار و در مورد , مرور زمان :164-10ماده 
  . شود كه آخرين بار تحقق يافته استريخي احتساب ميجرم به عادت از تا

موقوف شدن تعقيب يا اجراي حكم، مانع استيفاي حقوق مدعي خصوصي  :164-11ماده 
  . نيست، در زمان تعليق مرور زمان، مرجع طرح دعوي خصوصي دادگاه حقوقي است

   توبه مجرم قبل ازدستگيري:مبحث پنجم

 صالح و الناس نباشد، توبه مجرم و هاي آنها حق تجرايمي كه مجازا در :165-1ماده 
سقوط مجازات است مگر در مواردي  دستگيري موجب توقف تعقيب و  قبل از پشيماني او

  .شود اين قانون خالف آن مقرر مي كه در
به  رسيدگي الزم است و تعقيب و صالح مرتكب جرم جهت منع احراز توبه و :165-2ماده 

اين قانون خالف آن مقرر  مواردي كه در در  نمي شود جزصرف ادعاي مرتكب اكتفا
  .گردد مي

درصورتي كه مقام تعقيب قضايي احراز توبه وصالح مجرم را كند با ذكر  :165-3ماده 
) بازپرس(كند ودرصورت اختالف ميان مقام تحقيق  داليل قرار منع تعقيب را صادر مي

  .ف خواهد نموددادگاه مربوطه حل اختال) دادستان (ومقام تعقيب 
تواند  متهم با داشتن مدارك وادله بر توبه واصالح خود قبل ازدستگيري مي :165-4ماده 

آنها را دردادگاه نيز مطرح كند ودرصورت احراز آن توسط دادگاه حكم برائت صادر مي 
  .شود
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   اعاده حيثيت:مبحث ششم

اند  جتماعي محروم شده اين قانون از حقوق ا)123-3( كساني كه طبق ماده :166-1ماده 
شوند و آثار تبعي  پس از گذشت زمانهاي تعيين شده در آن ماده به اعاده حيثيت نايل مي

  .گردد، مگر اينكه به موجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد محكوميت آنها زايل مي
از  كساني كه به موجب حكم قطعي دادگاه به صورت مستقل يا تبعي يا تكميلي :166-2ماده 

شوند يا از اقامت در نقطه يا نقاط معين ممنوع و  تمام يا برخي از حقوق اجتماعي محروم مي
مدت   حداقل يك سوم شوند پس از انقضاء يا به اقامت در نقطه يا نقاط معيني مجبورمي

مقرر، درصورتيكه مرتكب بزه عمدي جديدي نشده ومستمراً از خود حسن اخالق نشان 
عليه و پيشنهاد  تواند با درخواست محكوم  صادركننده حكم قطعي ميداده باشند، دادگاه

 حكم به زوال محروميت وي از تمام يا  شود، دادستاني كه حكم زير نظر وي اجرا شده يا مي
 اين قانون و يا توقف اجراي )123-4(برخي از حقوق اجتماعي به استثناي بند يك ماده 

  . حكم دادگاه در اين موارد قطعي است.نمايد اقدامات تأميني مزبور صادر مي
 سوابق كيفري وي را ، دادستان پس از درخواست محكوم براي اعمال مفاد اين ماده:تبصره

 از مراجع ،بررسي و راجع به اخالق و رفتار وي در طول مدت اجراي حكم و پس از آن
د مربوط و اشخاص مطلع استعالم نموده چنانچه درخواست وي را موجه تشخيص ده

كند ونظر خود را به طور كتبي به متقاضي اعالم  پيشنهاد خود را به دادگاه اعالم مي
  . باشد نمايد نظر دادستان در اين مورد مانند قرارهاي نهايي قابل اعتراض مي مي
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  حدودحدود :باب دوم
  قواعد عمومي: فصل اول

   تعريف وموارد حد:مبحث اول

دس براي جرايم خاص و به ميزان و كيفيت  حد مجازاتي است كه در شرع مق:211-1ماده 
باشد و تفصيل آن به شرح  معيني مقرر گرديده و قابل تبديل يا تخفيف و يا تعطيل نمي

  .باشد مندرج در اين قانون مي
اللهي دارد متوقف   تعقيب رسيدگي و صدور حكم در مواردي كه حد جنبه حق:211-2ماده 

  .به درخواست كسي نيست

   عمومي حدشرايط: مبحث دوم

در جرايم مستوجب حد مرتكب در صورتي مسوول است كه عالوه بر شرايط  :212-1ماده 
آگاه به حرمت آن در شرع ) بلوغ، عقل، اختيار، آگاهي به موضوع و عدم اضطرار(عمومي 
  .نيز باشد

 شرايط خاص ديگري براي برخي ازحدود الزم است كه درجاي خود ذكر خواهد :تبصره
  .شد

عبارتند  جرايمي كه در شرع مقدس براي آنها مجازات حدي تعيين شده است :212-2ماده 
  :از
  ) تفخيذ ومساحقه ،لواط( زنا و ملحقات آن . 1
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   قوادي. 2
  قذف . 3
  سب النبي. 4
  ارتداد و بدعت گذاري و سحر . 5
  خوردن مسكر. 6
  سرقت. 7
  االرض محاربه و افساد في. 8

 حرمت فعل موجب حد داشته باشد ولي نسبت به هر گاه مرتكب علم به :212-3ماده 
  .مجازات برآن جاهل باشد مستوجب حد خواهد بود

اي كه قابليت تأديب دارد مرتكب يكي  هرگاه طفل نابالغ مميز يا شخص ديوانه :212-4ماده 
از جرايم موجب حد گردد با توجه به نوع جرم و شرايط ارتكاب و شخصيت مرتكب به نحو 

  .شود وجه به قوانين و مقررات مربوط تأديب ميمتناسب و با ت

   راههاي اثبات حد:مبحث سوم

 اقرار يا قرائن و شواهدي است كه موجب ،راههاي اثبات جرايم موجب حد بينه :213-1ماده 
  .علم بين و حسي براي قاضي باشد

دل است چهار نفر مرد عا  مساحقه و تفخيذ،لواط تعداد شهود در بينه بر زنا،  :213-2ماده 
و اقرار نيز در اين موارد چهار بار الزم است و در ساير حدود دو شاهد مرد عادل يا دوبار 

االرض كه در اثبات آن يكبار اقرار كفايت  كند به جز حد محاربه و افسادفي اقرار كفايت مي
  . شرايط عمومي شاهد و اقرار در اثبات موجب حد معتبر است. كند مي

 از اقرار موجب سقوط حد نيست به جز در اقرار به حدي كه مجازات انكار بعد – 1تبصره 
اي از اقرار خود برگردد و انكار كند  آن قتل يا رجم است كه چنانچه اقرار كننده درهرمرحله

تا  شود وبه جاي آن در زنا و لواط صد ضربه و در غير آنها مجازات قتل يا رجم ساقط مي
  .ينكه قاضي علم بين و حسي به آن داشته باشدگردد مگر ا  ضربه شالق ثابت مي74
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شهادت دو مرد و چهار زن عادل براي اثبات زنا كافي است و به كمتر از دو  – 2تبصره 
شود ودر مواردي كه حد زنا قتل يا رجم است شهادت سه مرد و دو زن عادل  مرد اكتفا نمي

  د تنها حد شالق ثابتكافي است ودرصورتي كه دومرد وچهار زن عادل به آن شهادت دهن
  .شود مي

شهادت و اقرار بايد صريح باشد و شاهد بايد در خصوص شهادت بر زنا يا  – 3تبصره 
لواط يا مساحقه يا تفخيذ آن را مشاهده كرده باشد و بدون استناد به مشاهده شهادت او 

د شهود به عدد الزم نرسن شود بلكه در اين صورت و همچنين در صورتي كه قبول نمي
  .شهادت قذف محسوب مي شود و موجب حد است

چنانچه مستند حكم علم حسي قاضي باشد موظف است در حكم خود قراين و  – 4تبصره 
  .شواهد موجب حصول علم را تصريح نمايد

 بلوغ يا ، اضطرار يا فقدان عقل،در جرايم موجب حد هرگاه متهم ادعاي اكراه :213-3ماده 
رم نمايد در صورتي كه احتمال صدق گفتار وي داده شود آگاهي را در زمان ارتكاب ج

شود و حد ثابت نخواهد شد مگر آنكه  ادعاي مذكور بدون نياز به بينه و سوگند پذيرفته مي
همچنين است اگر ادعا كند كه اقرار او . هاي معتبر ثابت شود يكي از راه خالف ادعاي وي به

  .با تهديد و ارعاب يا شكنجه گرفته شده است
به عنف يا ربايش يا اغفال و  موارد احتمال انجام يكي از جرائم منافي عفت با عنف :تبصره

  .اكراه مشمول اين ماده نبوده و دادگاه موظف به بررسي و تحقيق است
هرگاه به هر جهتي وقوع جرم موجب حد و يا يكي از شرايط آن مورد شبهه  :213-4ماده 

  .  نفي آن شبهه نباشد موجب حد ثابت نخواهد شدو ترديد قرار گيرد و حجت معتبر بر

  شروع به جرم حدي  معاونت،،شركت: مبحث چهارم

شركت در جرايم حدي در صورت تحقق و صدق موجب آن حد يا حد ديگري  :214-1ماده 
برآن مجازات آن حد را خواهد داشت و در غير اين صورت چنانچه در قانون مجازات 

شود واال مجازات معاون را  ه باشد به آن مجازات محكوم ميديگري براي آن عمل مقرر شد
  .خواهد داشت
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معاونت در جرايم حدي اگر مصداق يكي از موجبات همان حد يا حد ديگري  :214-2ماده 
باشد مجازات آن حد را دارد و در غير اين صورت چنانچه در قانون مجازات ديگري براي 

شود و اال حسب مورد به يكي از مجازات  ميآن معين شده باشد به آن مجازات محكوم 
  .شود هاي مقرر براي معاونت در جرم محكوم مي 

 شرايط تحقق معاونت در جرم موجب حد همانگونه است كه درمقررات كلي -تبصره 
  . معاونت در جرم در اين قانون آمده است

 آن معين شروع به جرم حدي در صورتي كه در قانون مجازات ديگري براي :214-3ماده 
صورت به مقررات كلي شروع به جرم در اين  شده باشد آن مجازات را دارد، ودرغيراين

  .قانون عمل خواهد شد

  تخفيف، تبديل، سقوط حد: مبحث پنجم

تواند در كيفيت، نوع و ميزان حدود شرعي تغيير يا تخفيف دهد و  دادگاه نمي :215-1ماده 
ريق عفو به كيفيت مقرر در قانون قابل تخفيف يا تبديل يا مجازات را تبديل نمايد و تنها از ط

  .باشد مي
قطعي ديوانه شود  هرگاه مرتكب يكي از جرايم موجب حد پس از صدور حكم :215-2ماده 

شود ليكن در صورت عروض جنون قبل از صدور حكم قطعي در  حد از او ساقط نمي
گردد و   زمان إفاقه معلق ميحدودي كه جنبه حق اللهي دارد تعقيب و محاكمه كيفري تا

تواند با حضور ولي شرعي مجنون  نسبت به ضرر و زيان و مسؤوليت مدني دادگاه مي
  .رسيدگي نمايد

ي كه حق الناسي است مانند قصاص و ديه و ارش و همچنين يها تا نسبت به مجاز:تبصره
  .دجنون مانع از تعقيب و رسيدگي نمي باش ضرر و زيان ها و آثار مدني ديگر

اجراي حد شالق مشروط به حالت سالمت محكوم عليه است و در حالت  :215-3ماده 
در صورتي كه در اجراي حد احتمال خطر يا ازدياد بيماري يا عدم امكان درمان  بيماري
همچنين نسبت به زنان باردار يا شيرده يا در ايام حيض و نفاس و استحاضه كثيره  برود

  .نبايد در هواي بسيار سرد يا بسيار گرم جاري نمود امي افتد و شالق ر به تأخير
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در صورتي كه اميد به بهبودي بيمارنباشد يا دادگاه مصلحت بداند كه در حال  -تبصره 
بيماري حد جلد جاري شود با يك دسته تركه يا تازيانه كه به تعداد ضربات حد باشد فقط 

  .شود يك بار به او زده مي
چنانچه سالب حيات باشد بدون شرط اجرا ) غيراز شالق(ديگر اجراي حدود  :215-4ماده 
شود مگر در مورد زن باردار يا شيرده كه پس از تحقق زايمان و تضمين حيات نوزاد  مي

اجرا خواهد شد و چنانچه حد سالب حيات نباشد مانند قطع دست يا پا در صورتي اجرا 
و در .  رفتن عضو ديگري از او نرودعليه يا از بين شود كه بيم خطر براي حيات محكوم مي

موردي كه محكوم عليه در شرايطي باشد كه هيچگاه نشود آن حد را بر او اجرا نمود حد 
شود و دادگاه صادر كننده حكم چنانچه مجازات ديگري براي آن در قانون معين  ساقط مي

وع جرم و تواند مجازات تعزيري شش ماه تا دو سال حبس را به تناسب ن نشده باشد مي
  .خصوصيات مجرم صادر كند

  :اجراي حد تازيانه به نحو زير انجام مي شود :215-5ماده 
  . در حد زنا تازيانه به شدت و در ساير حدود به طور متوسط زده مي شود_ الف
  .حد مرد در حالي كه ايستاده و حد زن در حالي كه نشسته است اجرا مي شود _ب 
اكي جز ساتر عورت ندارد شو شرب خمر در حالي كه مرد پو تفخيذ ، لواط،در حد زنا _ ج

  .و در حد قذف در حالي كه پوشش متعارف به تن دارد اجرا مي شود
حد تازيانه زن در حالي كه پوشش متعارف به تن دارد به گونه اي كه در اثر اجراي حد  _ د

  .بدن او نمايان نشود اجرا مي شود
سر و صورت و ك مجلس به تمام بدن محكوم غير از  تازيانه به طور متوالي و در ي_ ه

  .عورت وي زده مي شود
در جرايم موجب حد به استثناء جرم قذف هرگاه متهم قبل از اثبات جرم توبه  :215-6ماده 

  .گردد  كند و ندامت او براي قاضي احراز شود مجازات حد از او ساقط مي

  . او مسقط مجازات نيست توبه محارب بعد از دستگيري يا تسلط بر- تبصره 

عليه بعد از  توبه و ندامت محكومموجب حد به استثناي قذف هرگاه در جرايم  :215- 7ماده 
اثبات جرم در دادگاه باشد چنانچه اثبات جرم به وسيله شهادت شهود نباشد قاضي صادر 
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امر تواند عفو يا تخفيف يا تبديل آن را توسط رئيس قوه قضاييه از ولي  كننده حكم مي
  .مسلمين درخواست نمايد

گذشت شاكي در حد قذف درهرحال موجب سقوط حد است و در حد سرقت  :215-  8ماده 
  .قبل از اثبات در دادگاه موجب سقوط حد است

  تعدد وتكرار جرائم حدي وغير حدي : مبحث ششم

يم گردد ولي چنانچه جرا تعدد جرايم مختلف در حدود موجب تعدد مجازات مي :216- 1ماده 
در صورت اخير اگر مجازات از يك نوع . شود از يك نوع باشد سبب تعدد مجازات نمي

نباشد مانند آنكه بعضي موجب شالق و بعضي موجب اعدام باشد به هر دو مجازات 
ها بايد به ترتيبي اجرا شود كه هيچكدام از آنها زمينه حد  مجازات شود و عموماً محكوم مي

  .ديگري را از بين نبرد
  .شود مجازات حبس حدي يا تبعيد مانع از اجراي حد اعدام نمي - صره تب

هرگاه كسي سه بار مرتكب يك نوع جرم مستوجب حد شود و هر بار حد  :216-2ماده 
  .در مرتبه چهارم حد وي قتل است) تكرار جرم حدي(همان جرم بر او جاري گردد 

 ، مقدسي مانند ماه رمضانهاي هرگاه كسي مرتكب جرم موجب حد در زمان :216-3ماده 
هاي مقدسي مانند مساجد گردد در صورتي كه عرفاً   عاشورا يا مكان، عيد فطر،عيدقربان

 ضربه شالق نيز 20هتك حرمت آن زمان يا مكان مقدس باشد عالوه بر حد به حداكثر تا 
  .شود محكوم مي

 ،ات بازدارندهدر موارد تعدد جرم موجب حد و جرم موجب تعزير يا مجاز :216-4ماده 
شود جز در مواردي كه مجازات حدي سالب  شود و هر دو اجرا مي مجازات نيز متعدد مي

حيات و مجازات تعزير يا بازدارنده حق الناس نباشد كه در اين صورت فقط مجازات سلب 
شود وليكن در صورت سقوط حد به عفو و امثال آن مجازات تعزيري يا  حيات اجرا مي
 همچنين چنانچه مجازات حدي سالب حيات نباشد و مجازات . خواهد شدبازدارنده اجرا

تعزيري و بازدارنده نيز حق الناس نباشد و ليكن به جهت جرمي باشد كه مشابه جرم حدي 
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 ،است يا از مقدمات آن باشد مانند سرقت غير حدي و سرقت حدي يا روابط نامشروع و زنا
  .ي و بازدارنده ساقط مي شوددر صورت اجراي مجازات حدي مجازات تعزير

در موارد تعدد جرم موجب حد و جرم موجب قصاص مجازات نيز متعدد  :216-5ماده 
شود ليكن چنانچه  شود و در صورتي كه هر دو مجازات قابل جمع بوده هر دو اجرا مي مي

نفس و يا موجب تأخير  مجازات حدي موضوع قصاص را از بين ببرد مانند اعدام و قصاص
الناس است گردد مانند حبس و تبعيد و قصاص نفس اجراي  جراي قصاص كه حقدر ا

   .شود قصاص مقدم است و در صورت عفو يا تبديل به ديه مجازات حدي اجرا مي

  هاي حدي جرايم و مجازات: فصل دوم
  )لواط، تفخيذ و مساحقه(زنا و ملحقات آن : مبحث اول

  زنا 

رد و زني كه علقه زوجيت بين آنها نبوده و از زنا عبارت است از جماع م :221-1ماده 
  .موارد وطي به شبهه نيز نباشد

  .شود در قبل يا دبر زن، محقق مي جماع با دخول آلت رجوليت به اندازه ختنه گاه - 1تبصره
شود وليكن نابالغ  هر گاه طرفين يا يكي از آنها نابالغ باشد نيز زنا محقق مي - 2تبصره

 .شود  ميمجازات نداشته و تأديب

به دليل جهل به حكم يا موضوع،  وطي به شبهه نسبت به كسي محقق است كه :221- 2ماده 
  .داند جماع را جايز مي

جماع با ميت زنا است مگر جماع زوج با زوجه متوفاي خود كه زنا نبوده ولي  :221-3ماده 
 . ضربه مي شود74 موجب شالق تا
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يت يا وطي به شبهه باشد، ادعاي وي بدون بينه هرگاه متهم به زنا مدعي زوج :221-4ماده 
  .ثابت شود شود مگر آنكه خالف آن با حجت شرعي الزم يا سوگند پذيرفته مي

 :حد زنا در موارد زير قتل است :221-5ماده 

  . زنا با محارم نسبي:الف
  .  است  زاني  قتل  موجب  پدر كه  زنا با زن: ب
  .ن كه موجب قتل زاني است زناي مرد غير مسلمان با زن مسلما:ج
  .زاني صورت مي گيرد زناي به عنف كه با قهر وغلبه :د
  .زناي زن يا مردي كه واجد شرايط احصان باشد كه حد آن سنگسار است :ه

  .حسب مورد تابع ساير احكام مربوط به زنا است مجازات زانيه در بند ب و ج - 1تبصره
بيهوش نموده و يا به وي امتناع از زنا داشته كه هرگاه كسي به قصد زنا زني را  -2تبصره 

داروي خواب آور بدهد و در حال بيهوشي يا خواب با وي زنا نمايد و همچنين زنا از طريق 
ربايش و يا تهديد و ترساندن زن به هر وسيله اي و به هر نحوي اگر چه موجب تسليم 

ت محكوم به مجازات شدن او شود در حكم زناي به عنف است و طرفي كه اكراه شده اس
  .حد نمي شود

 عالوه بر مجازات مذكور به ،پيرمرد يا پيرزني كه داراي شرايط احصان باشد - 3تبصره 
  .صد ضربه شالق نيز محكوم مي گردند

 هرگاه اجراي حد رجم مفسده داشته و باعث وهن نظام شود با پيشنهاد – 4تبصره 
اقرار وي  صورتي كه موجب حد با دادستان مجري حكم و تأييد رئيس قوه قضاييه در

شود و در غير اين صورت تبديل به قتل مي  تبديل به صد ضربه شالق مياثبات شده باشد 
  .شود

 اغفال دختر نابالغ و تجاوز به وي در صورتي كه با ناراحتي و ترس تسليم شده -5تبصره 
حبس تعزيري از  و در غير اين صورت زاني عالوه بر حد زنا به .باشد زنا به عنف است

  .روز تا شش ماه محكوم مي گردد91
   .شود  احصان در هريك از مرد و زن به نحو زير محقق مي:221- 6ماده  
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باشد و در حالي كه بالغ  احصان مرد عبارت است از آن كه داراي همسر دائمي و بالغ الف ـ
د و هر وقت و عاقل بوده از طريق قبل با همان همسر در حال بلوغ وي جماع كرده باش

  .بخواهد امكان جماع از طريق قبل را با وي داشته باشد
احصان زن عبارت است از آنكه داراي همسر دائمي و بالغ باشد ودر حالي كه بالغ ب ـ 

وعاقل بوده، همان شوهر بالغ با او از طريق قبل جماع كرده باشد و امكان جماع از طريق 
  .قبل را با وي داشته باشد

اموري از قبيل مسافرت، حبس، حيض، نفاس، بيماري مانع مقاربت يا  -  :221-7ماده 
گردد مانند ايدز و سفليس، زوجين را از  بيماريي كه موجب خطر براي طرف مقابل مي

  .كند احصان خارج مي

طالق رجعي قبل از سپري شدن ايام عده، با وجود ساير شرايط مرد و زن را  :221- 8ماده 
  .كند د ولي طالق بائن آنها را از احصان خارج مياز احصان خارج نمي كن

به رجعي شده باشد تا قبل از جماع موجب خروج طرفين از  طالق خلعي كه تبديل: تبصره
  .احصان است

چه زانيه بالغ و زاني نابالغ باشد   چنان،زناي محصنه در زنا با محارم نسبي و :221- 9ماده 
 .مجازات زانيه فقط صد ضربه شالق است

 مردي كه همسر دائم دارد، هرگاه قبل از دخول، مرتكب زنا شود حد وي صد :221-10ده ما
  .ضربه شالق، تراشيدن سر و تبعيد به مدت يكسال قمري است

  . حد زنا در ساير موارد صد ضربه شالق است:221- 11ماده 

مقرر در مجبور كند كه با او زنا كند عالوه بر مجازات  زني را  هرگاه مردي:221-12ماده 
شود و در غير  صورتي كه زن باكره باشد به پرداخت ارش البكاره و مهرالمثل محكوم مي

   .به پرداخت مهر المثل محكوم مي شوداينصورت فقط 

 باشد، در صورتي كه دوجنسيرابطه نامشروع   اگر دو طرف يا يك طرفِ:221-13ماده 
ند اين كه علم اجمالي پيدا شود يا مان(احراز شود يكي از عناوين موجب حد واقع شده است 

) صد ضربه شالق در مثال ذكرشده( به مجازات آن حد ) مساحقه انجام گرفته و يا زنا 
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هر يك به مجازات تعزيري به تناسب جرم و  شود و در غير اين صورت محكوم مي
  .شوند  ضربه شالق محكوم مي99خصوصيات مجرم تا 

به   به مجازات تعزيرينمايد  به زنااز چهاربار اقرار متر ك  مرد يا زني هرگاه :221- 14ماده 
  .شود  مي ضربه شالق محكوم74تناسب جرم و خصوصيات مجرم تا 

مناسب است قاضي اجراي حكم مردم را از زمان اجراي حد زنا آگاه سازد و  :221-15ماده 
  .نا حضور يابنداي از مؤمنين كه از سه نفر كمتر نباشند در حال اجراي حد ز الزم است عده

هنگام سنگسار تا نزديكي كمر و زن را تا نزديكي سينه در گودال دفن  مرد را :221-16ماده 
نمايند، بزرگي سنگ نبايد به حدي باشد كه با اصابت يك يا دو  كنند آنگاه سنگسار مي مي

اي كوچك باشد كه نام سنگ بر آن صدق  عدد شخص كشته شود همچنين نبايد به اندازه
  .دنكن

اگر محكوم به سنگسار از گودال فرار كند در صورتي كه زناي او به اقرار  :221-17ماده 
شود و مجازات سنگسار از او ساقط مي گردد و در غير اين  ثابت شده باشد بازگردانده نمي

  .شود و مجدداً سنگسار مي شود صورت برگردانده مي

  لواط

به اندازه ختنه گاه در دبر انسان  جوليت لواط عبارت است از دخول آلت ر:221-18ماده 
  .  هرچند مرده باشدمذكر

حد لواط براي فاعل درصورت عنف يا دارا بودن شرايط احصان قتل است  :221-19ماده 
ودر صورت فقدان شرايط احصان صد ضربه تازيانه است و حد لواط براي مفعول در 

  .ستصورتي كه بالغ و عاقل باشد و اكراه نشده باشد قتل ا
 .شرايط احصان در لواط همان شرايط احصان در زنا است -تبصره

  تا30  هرگاه مردي كمتر از چهار بار اقرار به لواط نمايد به مجازات تعزيري:221-20ماده 
  .ضربه شالق محكوم مي شود70
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  تفخيذ

 هر تفخيذ عبارت است از ماليدن آلت رجوليت بين رانها يا اليتين انسان مذكر :221-21ماده 
  .چند مرده باشد

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

محصن و است و فرقي ميان  حد فاعل و مفعول در تفخيذ صد ضربه شالق  :221-22ماده 
عنف و غير عنف در مجازات نيست و طرفي كه اكراه شده و يا طفل است غير محصن و
  .شود مجازات نمي

  . مسلمان و مفعول مسلمان باشد، حد فاعل قتل استدر صورتي كه فاعل غير -تبصره
   برهنهصورت   به  ضرورت  بدونشهوت و   از روي مرد يا چند دو هر گاه :221-23ماده 

   ضربه99تا به مجازات تعزيري به تناسب جرم وشخص مجرم  قرار گيرند  پوشش زير يك
  .شوند  ميشالق محكوم

باشد حكم مذكور تنها نسبت به فرد بالغ جاري  مكره ياهرگاه يكي از طرفين نابالغ  -تبصره
  .است
از قبيل تقبيل و مالمسه  همجنس بازي انسان مذكر در غير از لواط و تفخيذ :221- 24ماده 

  . ضربه شالق است74 تا وشخص مجرماز روي شهوت موجب تعزير به تناسب جرم 
از   نمايد به مجازات تعزيري هرگاه مردي كمتر از چهار بار اقرار به تفخيذ:221- 25ماده 

  .ضربه شالق محكوم مي شود70 تا 30

  مساحقه

مساحقه عبارت است از اينكه انسان مونث، اندام تناسلي خود را به اندام  :221-26ماده 
  .تناسلي همجنس خود هر چند مرده باشد بمالد

  . صد ضربه شالق است،مساحقه حد :221- 27ماده 
و محصن رقي بين فاعل و مفعول و مسلمان و غيرمسلمان در حد مساحقه ف :221-28ماده 

 .نيستو غير محصن و عنف و غير عنف 
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همجنس بازي انسان مونث در غير از مساحقه از قبيل تقبيل و مالمسه از  :221-29ماده 
 . ضربه شالق است74 تا وشخص مجرمروي شهوت موجب تعزير به تناسب جرم 

 از روي شهوت و بدون ضرورت به صورت برهنه زير هر گاه دو يا چند زن :221-30ماده 
 ضربه 99 تا وشخص مجرميك پوشش قرار گيرند به مجازات تعزيري به تناسب جرم 

شوند و در صورت تكرار تعزير، در مرتبه سوم و باالتر به يك صد ضربه  شالق محكوم مي
 .شالق به عنوان حد محكوم خواهند شد

لغ يا مكره باشد حكم مذكور نسبت به نابالغ و مكره هرگاه يكي از طرفين نابا -تبصره
  .جاري نيست

به و انكار متهم  مبحث در صورت عدم قيام ادله اثباتي بر جرائم حدي اين :221-31ماده 
هرگونه تحقيق و تفحص و   يا اكراه اغفال، ربايش، آزار،ارتكاب با عنفاحتمال جز در موارد 

  ز انظار ممنوع است كنكاش جهت كشف امور پنهان و مستورا

  قوادي: مبحث دوم

قوادي عبارت است از به هم رساندن دو يا چند نفر براي زنا يا لواط مشروط  :222-1ماده 
  .زنا يا لواط تحقق يابد بر اينكه
  .در قوادي تكرار عمل شرط نيست -تبصره

 براي  ضربه شالق و تبعيد از سه ماه تا يك سال و75حد قوادي براي مرد  :222-2ماده 
  . ضربه شالق است75 زن فقط

در صورتي كه كسي دو يا چند نابالغ را براي زنا يا لواط به هم برساند  :222-3ماده 
 ضربه 74 تاوشخص مجرمموجب حد نيست ليكن به مجازات تعزيري به تناسب جرم 

  .شالق محكوم مي شود
راري ارتباط نامشروع هر گاه كسي محلي را براي به هم رساندن افراد و برق :222- 4ماده 

ميان آنها تشكيل دهد عالوه بر مجازات قوادي در صورت تحقق شرائط آن، به مجازات 
  .حبس تعزيري به تناسب جرم و مجرم از يك سال تا دو سال محكوم مي گردد
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  قذف: مبحث سوم

قذف عبارت است از نسبت دادن زنايا لواط به شخص ديگر هرچند مرده  :223-1ماده 
  .باشد

هرگاه كسي غير از زنا يا لواط امر حرام ديگري را مانند رابطه نامشروع و  :223-2ده ما
شود به ديگري نسبت دهد به مجازات  مساحقه كه به موجب قانون جرم محسوب مي

  .محكوم مي شود  ضربه شالق74 تا وشخص مجرمتعزيري به تناسب جرم 
بت دهنده به معناي لفظ آگاه بوده و قذف بايد روشن و بدون ابهام بوده و نس :223- 3ماده 

  .قصد انتساب داشته باشد گرچه مقذوف يا مخاطب در حين قذف از مفاد آن آگاه نباشد

  .قذف عالوه بر لفظ با نوشتن هرچند به شيوه الكترونيكي نيز تحقق مي يابد - تبصره 
قذف او   نيستي  خود بگويد تو فرزند من  فرزند مشروع  به  كسي هرگاه :223- 4ماده 

  بگويد تو فرزند او نيستي  ديگري  فرزند مشروع  به  اگر كسي همچنيننمي شود  محسوب
 . است نه پسر راپدر را قذف كرده

   حد ثابت  نيست  منظور قذف  باشد كه  در بين اي   قرينه  هر گاه  فوق در مورد ماده - تبصره
  .شود نمي

 مرد   يا با فالن اي  زنا كرده  زن  تو با فالن  كه بگويد  شخصي  به  كسي هر گاه :223- 5ماده 
   به  محكوم و گويندهه نه نسبت به فرد ديگر  بود  قذف  مخاطب  به نسبتفقط   اي نموده لواط

  .شود  مي حد قذف
هرگاه كسي به قصد نسبت دادن زنا يا لواط به ديگري الفاظي غير از زنا يا  :223- 6ماده 

 مادر، ، پدر،در انتساب زنا يا لواط به افرادي از قبيل همسر يحلواط به كار ببرد كه صر
خواهر يا برادر مخاطب باشد نسبت به كسي كه زنا يا لواط را به او نسبت داده محكوم به 

شود و در خصوص مخاطب كه به علت اين انتساب اذيت شده باشد مرتكب به  حد قذف مي
  .محكوم مي شود  ضربه شالق74 به مجازات تعزيري تا وشخص مجرمتناسب جرم 
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 نكند مانند   بر قذف  شود و داللت  شنونده  اذيت  باعث كهيا نسبتي هر دشنام  :223-7ماده 
 به وشخص مجرممرتكب به تناسب جرم    نبودي  بگويد تو باكره زنش   به  كسي اينكه

  .شود محكوم مي  ضربه شالق74مجازات تعزيري تا 
  . ضربه شالق استحد قذف هشتاد :223-8ماده 
هرگاه كسي زنا يا لواطي كه موجب حد نيست مانند زنا يا لواط در حال اكراه  :223-9ماده 

يا عدم بلوغ را به كسي نسبت دهد موجب حد نخواهد شد ونسبت دهنده به تناسب جرم 
 .شود  ضربه شالق محكوم مي74 به مجازات تعزيري تا وشخص مجرمانجام شده 

در صورتي موجب حد مي شود كه قذف شونده در هنگام قذف بالغ، قذف  :223-10ماده 
  . معين وغير متظاهر به زنا يا لواط باشد،عاقل، مسلمان

 نابالغ، مجنون، كافر يا غير معين باشد قذف كننده به مجازات ، هرگاه قذف شوندهـ1تبصره
ف شود ليكن قذ  ضربه شالق محكوم مي74 تا وشخص مجرمتعزيري به تناسب جرم 

  .متظاهر به زنا يا لواط مجازات ندارد
قذف كسي كه متظاهر به زنا يا لواط است نسبت به آنچه كه متظاهر به آن نيست ـ 2تبصره

  .باشد مثل نسبت دادن لواط به كسي كه متظاهر به زنا باشد موجب حد مي
م به حد نسبت دادن زنا يا لواط به كسي كه به خاطر همان زنا يا لواط محكو :223-11ماده 

  .شده قبل از توبه مقذوف مجازات ندارد ولي پس از توبه وي، موجب حد است
الناس است و پس از شكايت قذف شونده و اثبات حد اجراي  قذف از حقوق - :223- 12ماده

 .شود آن نيز منوط به مطالبه او است و در صورت عفو ساقط مي

 قذف كند دربرابر قذف هر يك، هرگاه شخصي چند نفر را بطور جداگانه :223- 13ماده 
  .جداگانه حد بر او جاري مي شود خواه همگي با هم شكايت كنند، خواه بطور جداگانه

ند توان هرگاه شخصي چند نفر را به يك لفظ قذف نمايد هر كدام از آنها مي :223- 14ماده 
 در هر د وليكننمطالبه اجراي آن را كنمحكوميت  جداگانه شكايت كنند و در صورت صدور
  .شود صورت بيش از يك حد بر او جاري نمي

 در مورد افترا، دشنام و قذف غير 223-14 و 223-13 و 223-12حكم مواد  _تبصره
  . است مستوجب حد نيز جاري
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 حد قذف نمايد ي قبل از اجراسب يا چند سبهرگاه كسي شخصي را به يك  :223- 15ماده 
ز اجراي حد همان قذف را تكرار نمايد حد نيز تكرار شود اما اگر پس ا مي فقط يك حد ثابت

و ام حق بود به مجازات تعزيري به تناسب جرم  شود و اگر بگويد آنچه گفته مي
  .شود مي  ضربه شالق محكوم 74تا  خصوصيات مجرم

فرزند يا نوه خود را قذف كند به مجازات تعزيري به  ،هرگاه پدر يا جد پدري :223- 16ماده 
  .شود  ضربه شالق محكوم مي74تا و خصوصيات مجرم تناسب جرم 

حد قذف اگر اجراء يا عفو نشود به همه وارثان به غير از زن و شوهر منتقل  :223-17ماده 
  .گردد و هريك از ورثه مي توانند آن را مطالبه كنند هر چند ديگران عفو كرده باشند مي

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

  :شود خواه قبل يا حين اجراي حكم باشد حد قذف درموارد زير ساقط مي :223- 18ماده 
   هر گاه مقذوف، قاذف را تصديق نمايد-1
  اثبات شود هر گاه آنچه كه به مقذوف نسبت داده شده است با شهادت شهود -2
   ورثه او قذف كننده را عفو نمايند هرگاه قذف شونده ودرصورت فوت وي-3
  لعان كند  هرگاه مردي زنش را پس از قذف به زناي پيش از زوجيت يا زمان زوجيت-4
  .  هرگاه دو نفر يكديگر را قذف كنند خواه قذف آنها همانند و خواه مختلف باشد-5

به  ضر74تا وخصوصيات مجرم  تعزير به تناسب جرم ،5مجازات مرتكبين دربند  -تبصره
  .شالق است

  سب النبي : مبحث چهارم

  دهد يا قذف كند  دشنام را) ص ( هر كس پيامبر بزرگوار اسالم - :224-1ماده 
  .شود ساب النبي بوده ومحكوم به حد قتل مي

» السالم عليهم«قذف يا دشنام به هريك از ائمه معصومين و يا حضرت فاطمه زهرا  -تبصره
  .است) ص(سب النبي  در حكم
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 شرط است بنابراين هرگاه متهم به قصد جدي) ع ( در تحقق سب معصومين  :224- 2ماده 
ادعا نمايد كه اظهارات وي از روي اكراه يا غفلت يا سهو يا در حالت مستي يا غضب يا سب 

سبق لسان يا بدون توجه به معاني كلمات و يا نقل قول از ديگري بوده است ساب محسوب 
  .استنمي شود وادعاي او مسموع 

  گذاري وسحر   بدعت،ارتداد: مبحث پنجم

مسلماني كه بطور صريح اظهار واعالن كند از دين اسالم خارج شده و كفر را  :225-1ماده 
  .اختيار نموده مرتد است

شرط است بنابراين هرگاه متهم به ارتداد ادعا  در تحقق ارتداد قصد جدي :225- 2ماده 
يا غفلت يا سهو يا در حالت مستي يا غضب يا سبق نمايد كه اظهارات وي از روي اكراه 

 مقصود او چيز بوده است يالسان يا بدون توجه به معاني كلمات و يا نقل قول از ديگري 
  .ديگري بوده مرتد محسوب نمي شود وادعاي او مسموع است

  . فطري و ملي:مرتد بر دو نوع است :225-3ماده 
قل يكي از والدين او در حال انعقاد نطفه مرتد فطري كسي است كه حدا :225-4ماده 

  .سپس از اسالم خارج شود مسلمان بوده و بعد از بلوغش اظهار اسالم كرده
مرتد ملي كسي است كه والدين وي در حال انعقاد نطفه غير مسلمان بوده و  :225-5ماده 

  .بعد از بلوغش، به اسالم گرويده سپس از اسالم خارج و به كفر برگردد
هر گاه كسي كه حد اقل يكي از والدين او در حال انعقاد نطفه مسلمان بوده  :225- 6ماده 

  .بعداز بلوغ بدون آن كه تظاهر به اسالم نمايد اختيار كفر كند درحكم مرتد ملي است
  .حد مرتد فطري قتل است :225-7ماده 
وتوصيه به سه روز ارشاد  قتل است لكن بعد از قطعيت حكم تا حد مرتد ملي :225-8ماده 

  .كشته مي شود توبه مي شود و چنانكه توبه ننمايد
  .هر گاه احتمال توبه مرتد ملي داده شود فرصت مناسب به وي داده مي شود :225-9ماده 
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اعم از فطري و ملي حبس دائم است و ضمن حبس  حد زني كه مرتد شده :225-10ماده 
 چنانچه ،شود و توصيه به توبه ميطبق نظر دادگاه تضييقاتي بر وي اعمال و نيز ارشاد 

  .گردد توبه نمايد بالفاصله آزاد مي
  . كيفيت تضييقات بر اساس آيين نامه تعيين مي شود-تبصره

بدعتي را در محكوم به قتل است و هر مسلماني كه ادعاي نبوت كند  هر كس :225- 11ماده 
ضروريات دين مبين اي را براساس آن ايجاد كند كه برخالف  دين اختراع كرده و فرقه
  .استبوده و محكوم به قتل اسالم باشد در حكم مرتد 

و آن را در جامعه به عنوان حرفه يا است  سحر و جادو كارش مسلماني كه :225- 12ماده 
  .استدر حكم مرتد بوده و محكوم به قتل نمايد  مي اي ترويج فرقه

ده فوق چنانچه از نظر دادگاه  توبه مجرم قبل از اجراي حد در موضوع دو ما:225-13ماده 
  .  است قتلاحراز شود موجب سقوط حد

 چنانچه در قانون مجازات ديگري براي آن مقرر مبحثمعاونت بر جرايم اين  :225- 14ماده 
مجرم م و خصوصيات  ضربه شالق به تناسب جر74نشده باشد مستوجب تعزير تا 

  .باشد مي

  خوردن مسكر: مبحث ششم

 جامد باشد يا مايع، ،مسكر موجب حد است ؛ خواه كم باشد يا زيادخوردن  :226-1ماده 
  . خالص باشد يا مخلوط به گونه اي كه آن را از مسكر بودن خارج نكند،مست كند يا نكند

  .آبجوي مسكر موجب حد است خوردن -تبصره

 .حد خوردن مسكر، هشتاد ضربه شالق است :226-2ماده 

  .شود مي   محكوم  به حد آن مسكرخوردن  تظاهربه   درصورت غيرمسلمان :226-3ماده 
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  سرقت: مبحث هفتم

  .مال متعلق به غيرسرقت عبارت است از ربودن  :227-1ماده 
  :سرقت در صورتي موجب حد مي شود كه داراي تمامي شرايط زير باشد :227-2ماده 

  ـ شيئ مسروق شرعاً ماليت داشته باشد1
   ـ مال مسروق در حرز باشد2
  ق هتك حرز كرده باشد ـ سار3
   سارق مال را از حرز خارج كند-4
   ـ هتك حرز و سرقت با پنهان كاري باشد5
   سارق پدر يا جد پدري صاحب مال نباشد- 6
 نخود 5/4 به اندازه نصاب يعني معادل ، ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز– 7

  طالي مسكوك باشد
 م و يا وقف بر جهات عامه نباشد ـ مال مسروق از اموال عمومي، وقف عا8

   سرقت در زمان قحطي صورت نگرفته باشد-9
  ـ صاحب مال از سارق نزد مرجع قضايي شكايت كند10
 ـ صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشيده باشد11

  تحت يد مالك قرار نگيرد مال مسروق قبل از اثبات سرقت -12
  .لكيت سارق در نيايدمال مسروق قبل از اثبات جرم به م ـ13
  . مال مسروق از اموال سرقت شده يا مغصوب نباشد-14

حرز عبارت است از مكان متناسبي كه مال عرفا در آن از دستبرد محفوظ  - 1تبصره
  .ماند مي

در صورتي كه مكان نگهداري مال از كسي غصب شده باشد، نسبت به وي و  - 2تبصره
  .كان را دارند، حرز محسوب نمي شودكساني كه از طرف او حق دسترسي به آن م



  60   صفحه                 اليحه قانون مجازات اسالمي
  

 

www.sdil.org      

هتك حرز عبارت است از نقض غير مجاز حرز كه از طريق تخريب ديوار يا باال  -3تبصره 
  .شود رفتن از آن يا بازكردن يا شكستن قفل و امثال آن محقق مي

هرگاه كسي مال را توسط ديوانه يا طفل غير مميز يا حيوانات و امثال آن از  -4تبصره 
 ضربه 74ج كند در حكم مباشر است و در صورتي كه مباشر مميز باشد آمر تا حرز خار

  .شود شالق محكوم مي
در صورتي كه مال در حرزهاي متعدد باشد مالك اخراج از آخرين حرز  ـ 5تبصره 

  .باشد مي
  . بايد در يك سرقت انجام شده باشد،نصاب ربايش مال به اندازه -6تبصره 
ند نفر به طور مشترك مالي را بربايند بايد سهم بالسويه هركدام هرگاه دو يا چ -7تبصره 
  .به حد نصاب برسد ازآنها
جز شرايط مذكور دربندهاي  ازشرايط به سرقت اموال درصورت فقدان يكي :227- 3ماده 

  .مشمول احكام سرقت تعزيري است11و10و6
 سرقت نمايد ،مت هرگاه شريك يا صاحب حق بيش از سهم خود با علم به حر:227- 4ماده 

  . و مازاد بر سهم به حد نصاب برسد، مستوجب حد است
  : حد سرقت به شرح زير است:227-5ماده 

در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهاي آن بطوريكه انگشت الف ـ 
  .شست و كف دست او باقي بماند

وي كه نصف قدم و مقداري در مرتبه دوم، قطع پاي چپ سارق از پائين برآمدگي بنحب ـ 
  .از محل مسح او باقي بماند

  .در مرتبه سوم حبس ابدج ـ 
  .در مرتبه چهارم اعدام، هر چند سرقت در زندان باشدد ـ 

 74هرگاه سارق فاقد عضو متعلق قطع باشد، به تناسب جرم و شخص مجرم به  ـ1تبصره 
  . شود سال حبس محكوم مي تا يك ماه ضربه شالق و از شش
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امر آزادي او را مصلحت بداند با عفو  هرگاه سارق توبه نمايد و ولي» ج«در بند ـ 2صره تب
تواند مجازات او را تبديل به شالق  همچنين ولي امر مي. شود رهبري از حبس آزاد مي

  .تعزيري يا جزاي نقدي نمايد
در  طبق ميزان مقرر در سرقتمجازات شروع به سرقت حدي وهمچنين معاونت  -3تبصره 

  .مي باشد) 133-2(و )131- 1( مواد

  محاربه، افساد في االرض: مبحث هشتم

  محاربه عبارت است از كشيدن سالح به قصد جان يا مال يا ناموس يا ارعاب:228-1ماده 
  .شود به نحوي كه موجب ناامني در آن محيط يا راه مردم

بكشد و   د نفر مخصوص سالح يا چن  يك  سوي  به  شخصي   با انگيزه   كسيهرگاه - 1  تبصره
 همچنين كسي كه به روي .شود  نمي  محسوب  باشد محارب  نداشته  عمومي  او جنبه عمل

  .مردم سالح بكشد ولي در اثر ناتواني موجب هراس مردم نشود محارب نيست
 .باشد مقصود از سالح اعم از سالح سرد و گرم، مواد منفجره و امثال آن مي -2تبصره 

رد ب ب اسلحه   به  دست  با محاربان مبارزهدفاع و    براي  كه هر فرد يا گروهي :228-2ماده 
  . نيست محارب

 اشخاصي كه فرماندهي وسازمان دهي محاربين را به عهده دارند در حكم :228-3ماده 
  .محارب هستند

ب  دست به سالح ببرند و موج هرگاه و اشرار راهزنان، سارقان، قاچاقچيان :228-4ماده 
  .ها شوند محارب مي باشند سلب امنيت مردم و جاده

  :حد محاربه به شرح زير است :228-5ماده 
  .كشته باشد مجازات او قتل است هرگاه محارب كسي را -1
 هرگاه محارب مرتكب يكي از جرايم منافي عفت كه موجب حد است گردد عالوه بر -2

   .اجراي آن محكوم به قتل است
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كيفر وي قطع دست راست با پاي چپ  را برده يا اتالف كرده باشدلي  هرگاه محارب ما- 3
  .است

 هرگاه محارب كسي را مصدوم يا مجروح كرده باشد حسب مورد به قصاص يا ديه و -4
  .نفي بلد يا قطع دست و پا به نحوي كه ذكر شد محكوم مي شود

 را مجروح نكرده  هرگاه محارب مردم را فقط ترسانده باشد و مالي را نبرده و كسي-5
  .است فقط نفي بلد باشد مجازات او

 »سرقت حد« در   كه  است اي  گونه  همان  به  محارب  چپ  و پاي  راست دستقطع  -تبصره
  .شود  مي عمل

 مدت نفي بلد در هر حال كمتر از يكسال نيست اگر چه محارب بعد از :228-6ماده 
  .ماند باقي مينفي بلد ايد همچنان در دستگيري توبه نمايد و در صورتي كه توبه ننم

  مراوده،  معاشرت  ديگران و با قرارگيرد  مراقبت  تحت در نفي بلد محارب بايد:228-7ماده 
  . باشد نداشته و رفت و آمد 

حق قصاص مقدم بر مجازات   هرگاه محارب مرتكب جنايت عمدي شده باشد:228-8ماده 
  .شود نجام نشود مجازات محاربه اجرا ميمحاربه است و اگر قصاص به هر دليلي ا

طبق ميزان مقرر در محاربه  مجازات معاونت در محاربه وهمچنين شروع به :228-9ماده 
  .مي باشد) 133-2(و )131- 1( مواد

 هر كس بطور گسترده مرتكب جرم عليه امنيت داخلي يا خارجي، اخالل در :228- 10ماده 
 و ترور، پخش مواد سمي و ميكروبي و  آتش سوزي، تخريب،نظام اقتصادي كشور

خطرناك، داير كردن مراكز فساد و فحشا گردد به گونه اي كه سبب اخالل شديد در نظم 
عمومي كشور و يا موجب ناامني و ورود خسارت عمده به تماميت جسماني افراد يا اموال 

 مفسد في عمومي و خصوصي شود يا سبب اشاعه فساد و فحشا در حد وسيعي گردد
  .مي گردد االرض محسوب و به مجازات محاربه محكوم

هرگاه متهم اثبات نمايد قصد اخالل در نظم و امنيت جامعه يا ايراد خسارت عمده  -تبصره
االرض  را نداشته و يا علم به مؤثر بودن اقدام خود را در اين موارد نداشته است مفسد في

  .نمي باشد
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ظريه سياسي در برابر نظام جمهوري اسالمي  هر گروهي كه بر مبناي ن:228-11ماده 
باشد و در صورتي كه دست به اسلحه يا مواد منفجره  ايران، قيام مسلحانه كند باغي مي

  .گردند برده محارب محسوب شده و به مجازات اعدام محكوم مي
  هرگاه باغي قبل از درگيري واستفاده از سالح دستگير شود در صورتي كه:228- 12ماده 
ن و مركزيت آنها وجود داشته باشد با توجه به شرايط، شخصيت و نقش مرتكب به سازما

 سال محكوم مي شود و در صورتي كه سازمان و مركزيت آنها از بين 15 تا 10حبس از 
  .رفته باشد مرتكب به حبس از سه تا پنج سال محكوم مي شود

ويا موجب جنايت بر هرگاه فعل باغي مصداق يكي از جرائم مستوجب حد باشد  -تبصره
نفس يا عضو شود عالوه بر مجازات فوق، حسب مورد به مجازات آن حد يا قصاص يا 

  .حق قصاص مقدم بر مجازات حد است. پرداخت ديه محكوم خواهد شد
االرض وهمچنين مجازات شروع به آن   مجازات معاونت دربغي وافساد في:228- 13ماده 

  .ه استهمان مجازات معاونت وشروع به محارب
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  قصاصقصاص  :باب سوم
  قواعد عمومي: فصل اول

  تعريف جنايت عمدي: مبحث اول

 شبه عمد و خطاي ، عمد، جنايت بر نفس و اعضا يا منافع بر سه نوع است:311- 1ماده 
  محض

 وجنايت شبه عمد و خطاي محض در باب تعريف و احكام جنايت عمدي در اين تبصره ـ
  . شود ن مقرر ميديات به شرح مندرج در اين قانو باب

قصاص  وبارعايت مقررات اين قانون موجب جنايت در موارد زير عمدي است :311-2ماده 
  :است
را فراد غير معيني  مواردي كه جاني آگاهانه قصد جنايت بر شخص معين يا فرد يا ا_الف 

  .داشته باشد و آن را انجام دهد
ن جنايت باشد هرچند قصد آن مواردي كه جاني كاري انجام دهد كه نوعاً موجب آ_ ب 

جنايت را نداشته باشد ليكن متوجه به اين بوده است كه آن كار نوعاً موجب آن جنايت 
  .اي استفاده كند كه نوعاً كشنده است  مانند اينكه از آلت قتاله.است

 چنانچه مرتكب در اين موارد ادعا كند توجه و علم نداشته است كه آن فعل يا آلت –تبصره 
شود ادعايش مسموع نيست و بايد آن را در دادگاه   كشنده يا موجب آن جنايت مينوعاً

  .ثابت كند
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اشخاص نسبت به مواردي كه جاني قصد جنايت نداشته و كاري را هم كه انجام داده  -ج
بر اثر بيماري يا ضعف و  مجني عليهموجب آن جنايت نيست ليكن در خصوص نوعاً ديگر 

و متوجه شود و جاني نيز به آن آگاه  موجب آن جنايت مي نوعاً پيري يا هر وضعيت ديگري
  .باشد

بر وضعيت مجني عليه را و توجه آگاهي چه مرتكب در اين موارد ادعاي عدم چنان -تبصره 
نباشد جنايت عمد او در كار نباشد و ظاهر حال هم خالف آن آگاهي و توجه كند و دليلي بر 

  . شود داخت ديه يا ارش ميني محكوم به پرشود و جا ثابت نمي
مانع از تحقق عمد نيست ناشي از آن فاصله زماني بين عمل جاني و جنايت  :311-3ماده 

  .مانند مرگ ناشي از انتقال عامل بيماري كشنده
ترك فعلي كه شخص انجام آن را به عهده گرفته و جنايت ناشي از آن و به  :311-4ماده 

ر است و جنايت حاصله منتسب به آن شخص خواهد سبب ترك فعل است در حكم انجام كا
د تا نكودك را شير ندهاي كه شير دادن را بر عهده گرفته اند بود مانند اينكه مادر يا دايه 

  .بميرد و در اين صورت چنانچه با علم و عمد باشد جنايت عمدي است
است و  شخصي را كه محقون الدم ،هرگاه كسي به جهت اشتباه در هويت :311- 5ماده 

 يا جنايت ديگري براو وارد كند جنايتبكشد   عمداًاعتقاد به غير محقون الدم بودن او نداشته 
  . است و مجازات قصاص دارديعمد

هرگاه كسي اقدام به جنايت عمدي نسبت به شخص معيني بكند ليكن در اثر  :311- 6ماده 
مقصود نبوده وارد خطاي در فعل مانند كمانه كردن گلوله جنايت بر شخص ديگري كه 

شود چنانچه ديگري در معرض بوده و جاني نيز آن را متوجه بوده و احتمال وقوع جنايت 
داده است و مع ذلك اقدام كرده جنايت واقع شده عمدي است و قصاص دارد و  بر او را مي

در غير اين صورت خطاي محض است و در هر صورت اقدام جاني نسبت به شخص اول 
 عمدي بوده و به شرح مندرج در اين قانون محكوم به مجازات شروع به شروع به جنايت

  .شود قتل مي
در تحقق عمد مباشرت جاني شرط نيست بلكه با تسبيب نيز جنايت عمدي  :311-7ماده 

  .اي را در غذاي ديگري بريزد و او را بكشد شود مانند اينكه كسي عمداً سم كشنده محقق مي
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  تداخل جنايات : مبحث دوم

هرگاه كسي جنايتي را عمداً بر عضوي از اعضاي شخصي وارد سازد و آن  :312-1ماده 
به سبب سرايت جنايت بميرد چنانچه جاني قصد كشتن را با آن جنايت داشته و يا  شخص

 است و جاني يآن باشد قتل عمدو متوجه به آن جنايت نوعاً كشنده باشد و جاني آگاه 
ر غير اين صورت قتل شبه عمد است و جاني عالوه مي شود و د محكوم به قصاص نفس

  .شود بر پرداخت ديه نفس محكوم به قصاص عضو مي
موجب نقص عضو يا جراحتي شود كه عمدي با يك ضربه جاني هرگاه  :312-2ماده 
شود  است فقط به قصاص نفس محكوم ميبوده يا به قصد قتل انجام گرفته موجب قتل نوعاً

  .شود به قصاص يا ديه محكوم نميگشته جراحتي كه سبب قتل و نسبت به نقص عضو يا 
عليه  هر گاه كسي با يك ضربه عمدي موجب جنايات متعددي بر اعضاي مجني :312-3ماده 

عمل و قتل عمدي محسوب شود شود چنانچه همه آن جنايات مشتركاًموجب قتل او شود 
؛ اما اگر برخي از جنايات شود  وي يك جنايت بوده و جاني فقط به قصاص نفس محكوم مي

موجب قتل او شود و برخي ديگر نقشي در سرايت به نفس نداشته باشد عالوه بر قصاص 
  .نفس از براي جنايت غير مسري حسب مورد قصاص يا ديه خواهد بود

  هر گاه كسي با ضربات متعدد عمدي موجب جنايات متعدد بر  :312- 4ماده 
چه برخي از آن جنايات كشنده بوده و برخي كشنده او شود چنانعمدي مجني عليه و قتل 

نباشد جاني عالوه بر قصاص نفس حسب مورد به قصاص يا ديه جناياتي كه كشنده نبوده 
و اگر قتل به وسيله مجموع آن جنايات متعدد باشد در  ه محكوم خواهد شدتو سرايت نداش

شود و در حكم يك ضربه  ي عرفاً عمل واحد تلقي م، متوالي بودهصورتي كه آنها به صورت
است و در صورتي كه متفرق بوده مانند اينكه در يك روز دستش را قطع كرده و در روز 

و به سبب آنها فوت كند جاني عالوه بر قصاص نفس حسب مورد محكوم به را ديگر پايش 
  .قصاص يا ديه آنهاخواهد شد

ينكه جنايت وارد شده  اتصورچنانچه مجني عليه در جنايت بر عضو به  :312-5ماده 
 و نموده ديه بگيردكشنده نيست و جاني قصد قتل نداشته قصاص كند يا عفو يا مصالحه 

بعد از آن جنايت واقع شده سرايت به نفس كند و مجني عليه بميرد اگر جاني قصد قتل 
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باشد و قاتل  قتل عمدي مي  و جاني به آن توجه داشتهداشته يا جنايت نوعاً كشنده بوده
چنانچه عضو جاني قصاص يا ديه آن اخذ شود لكن ولي دم  كوم به قصاص نفس ميمح

پرداخت كند و اگر جاني را به وي  عضوآن  ديه ،نفس جانيبايد قبل از قصاص شده باشد 
شود مفاد   ديه نفس ميقصد قتل نداشته و جنايت هم نوعاً كشنده نبوده محكوم به پرداخت

  .ع شده سرايت به عضو ديگري بكند نيز جاري استاين ماده در جائي كه جنايت واق
هرگاه جنايت عمدي با يكي از عناوين مجرمانه ديگر جمع شود چنانچه  :312-6ماده 

) 216- 5(باشد طبق ماده يا تعزير معين شرعي يا تعزيري كه حق الناس آن جرم مجازات 
رنده باشد در صورتي شود و چنانچه از جرايم تعزيري و بازدا مقرر در اين قانون عمل مي

عدم كه جاني محكوم به قصاص نفس گرديده تنها قصاص نفس اجرا مي شود و در صورت 
  . اجرا خواهد شدو بازدارنده مجازات تعزيري اجراي قصاص 

  شرايط عمومي قصاص : مبحث سوم

  : قصاص شرايط زير معتبر استثبوت مجازاتبراي  :313-1ماده 
  بالغ بودن جاني  - 1
   بودن جاني  عاقل– 2
   عاقل بودن مجني عليه – 3
   اجداد پدري نبودن جاني  از پدر و– 4
  مجني عليه نسبت به جاني دراسالم تساوي – 5
   محقون الدم بودن مجني عليه نسبت به جاني -6

  :مواردي كه شخص محقون الدم نيست به شرح زير است –تبصره 
 مجازات آن به شرح مقرر در قانون كسي كه مرتكب يكي از جرايم حدي شده باشد كه – 1

 و شود در دادگاه صالح اثبات جرمدر اين صورت چنانچه آن و حدود قتل يا رجم باشد 
شود وليكن به  قصاص نميوي نموده باشد شخص بدون مجوز قانوني اقدام به قتل 

در ساير جنايات عمدي به تناسب جرم و مجازات حبس از يك سال تا دو سال و 
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 و در صورتي كه عنوان مجرمانه محكوم خواهد شدشالق  ضربه 74تا  رمخصوصيات مج
  .ديگري بر عمل ارتكابي او صدق كند به مجازات آن جرم نيز محكوم خواهد شد

- 13(ماده كه در مقام دفاع مشروع از جان و مال و ناموس به شرح مقرر در متجاوزي  – 2
  .يا آسيب ببيندشود اين قانون كشته از ) 313

و به نسبت به صاحب حق قصاص فقط است نفس يا عضو كسي كه محكوم به قصاص  – 3
  .مقدار حق قصاص

 .باشند محقون الدم نميشوهر آن زن بدون اكراه نسبت به  زن و مرد در حال انجام زنا – 4
  .و چنانچه در آن حال به دست وي كشته يا معيوب شوند شوهر قصاص نمي شود

الدمي بشود و به هر  يت عمدي نسبت به شخص محقونهركس مرتكب جنا :313-2ماده 
علتي قصاص نشود عالوه بر پرداخت ديه يا ارش به تناسب جرم و مجرم در مورد قتل به 

  .عمل مي شود)331-5(طبق ماده  سال و در جنايت بر اعضا 5 تا 3حبس از 
ر حكم خطاي دهرگاه ديوانه يا نابالغي عمداً جنايتي را بر كسي وارد كند  :313-3ماده 

حتي اگر بالغ شود يا افاقه پيدا كند يا اثر آن جنايت در مجني عليه بعد از افاقه محض است 
  . يا بلوغ جاني ظاهر شود و در حكم خطاي محض است

جنايت در حال مستي يا عدم تعادل رواني در اثر مصرف مواد روان گردان و  :313- 4ماده 
   به كلي ، كه در اثر مستي و عدم تعادل رواني ثابت شودموجب قصاص است مگرمانند آن 

موجب قصاص كه در اين صورت مسلوب االختيار بوده و قصد از او سلب شده است 
 سال محكوم 2 سال تا 1از حبس  عالوه بر پرداخت ديه يا ارش به مجازات تعزيري ونيست 

ي فاقد قصد و اگر ثابت شود كه قبالً خود را براي چنين عملودر اين فرض نيز شود  مي
اختيار كرده است و يا علم داشته كه مستي و عدم تعادل روانيش نوعاً موجب صدور آن 

  .شود صاص ميقشود جنايت عمدي محسوب شده و  جنايت از او مي
  .هر گاه بالغي مرتكب جنايت عمدي بر نابالغي شود حق قصاص ثابت است :313-5ماده 
دميده شدن روح در آن قصاص ندارد و سقط عمدي جنين حتي پس از  :313-6ماده 

محكوم به پرداخت ديه است و در صورتي كه بدون مجوز قانوني باشد طبق مقررات تعزير 
  .شود مي
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هركس مرتكب جنايت عمدي شود كه يكي از شرائط مذكور در بندهاي  :313-7ماده 
محكوم ) 313-2 (اين قانون را دارا نباشد به مجازات مقرر در ماده)313- 1(از ماده )3،4،5(

  .مي گردد
 مستأمن يا ،ر مسلمان ذميهرگاه غير مسلماني مرتكب جنايت عمدي بر غي :313- 8ماده 
ها، از  ه ها و نحل  فرقه، در اين امر تفاوتي ميان اديان. حق قصاص ثابت است، شودمعاهد
 مستأمن يا معاهد غير ،چنانچه غير مسلمان غير ذمي. نيست مجني عليهو جاني جهت 

مسلمان حربي را بكشد قصاص نمي شود و در صورتي كه بدون مجوز قانوني باشد به 
  . سال محكوم خواهد شد3 سال تا 1مجازات حبس تعزيري از 

  چنانچه جاني قبل از اجراي قصاص مسلمان شود قصاص ساقط مي شود وبه:-تبصره 
  .محكوم مي شود) 313-2(مجازات هاي مقرر در ماده 

 كس غير ازمجني عليه يا ولي او حق قصاص جاني را ندارد و چنانچه هيچ :313-9ماده 
  .آنان او را قصاص كند مستحق قصاص خواهد بوديا رضايت قبلي بدون اذن كسي 
بر حسب مورد در نفس يا عضو طبق  اگر جاني مدعي باشد كه مجني عليه :313- 10ماده 

 طبق ادعا بايداست دورالدم بوده مهمقرر گرديد نسبت به او  )313-1( آنچه در تبصره ماده
 و دادگاه موظف است ابتداء نسبت به ادعاي انجام گرفته بر .موازين در دادگاه ثابت شود

  .رسيدگي كند عليه مجني عليه
و ) 1(طبق بند ي رف اعتقاد به مهدور الدم بودن وكسي به صجنايت عمد بر  :313-11ماده 

مجوز قضايي ممنوع است و مرتكب اخذ بدون نون مقرر در اين قا) 313-1(تبصره ماده ) 3(
شود و چنانچه طبق موازين در دادگاه ثابت شود كه قاتل بر اساس چنين  مجرم شناخته مي

به  ثابت نشود مجني عليه اگر مهدورالدم بودن ، شده استآن جنايت مرتكب ،اعتقادي
الدم بودن مجني عليه مهدورو اگر اين قانون عمل مي شود) 313-2(مجازات مذكور در ماده 

و در مورد مي شود طبق ذيل بند عمل  ) 313-1(تبصره ماده ) 1(در مورد بند ثابت شود 
 بر اقدام مي گردد و چنانچه ثابت نشود كه جاني) 323- 3( تبصره مذكور طبق ماده) 3(بند 

 اگر مهدور الدم بودن مجني عليه نيز ثابت شده است جنايت مرتكب ،اساس چنين اعتقادي
و اگر مهدور الدم بودن مجني عليه ثابت گردد به مجازات .شود  محكوم به قصاص مي،نگردد

  .محكوم مي شود) 313-1(مذكور در بند 
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هرگاه كسي مهدور الدمي را بدون آگاهي از مهدور الدم بودنش به قتل  :313-12ماده 
  .رساند به مجازات شروع در قتل محكوم مي شود

ذيل قتل يا جنايت عمدي به جهت دفاع از جان و مال و ناموس در موارد  :313-13ماده 
يا كساني كه مسئوليت دفاع از آنان را بر عهده داشته و يا از او استمداد يا اقارب خود خود 
ناتوان از دفاع باشند در برابر تجاوز فعلي يا قريب الوقوع مشروع بوده و قصاص يا كرده 

ر از قتل هر چند با استمداد از قواي انتظامي براي مدافع و ديه ندارد مگر آن كه دفاع به كمت
ي مهاجم را نداشته و متوجه باشد كه قادر به  ممكن باشد و مدافع خوف فوت وقت يا غلبه

جنايت وارده مرتكب عمداً و مع ذلك جنايت وارده دفع تجاوز بدون جنايت و يا به كمتر از 
در مورد قتل به وارده محكوم گرديده جنايت وشود كه در اين صورت به پرداخت ديه 

 سال ودر مورد صدمات بدني 2تناسب جرم و خصوصيات مجرم به حبس از يك سال تا 
  .شود  ضربه محكوم مي74شالق تا به 
   جرح يا ربوده شدن، آزار شديد، دفاع در مقابل قتل– 1
   دفاع در مقابل تعرض جنسي و ناموسي – 2
    دفاع در مقابل ربودن اموال– 3

وارد منزل به قصد دزدي يا آزار چنانچه )لص  ( شرورمتجاوز  يااي   دزد حرفه– 1تبصره 
  .و مطلقاً قصاص و ديه ندارد.  از حكم اين ماده مستثني است،يا محل كسي شود

در موارد دفاع مشروع همانگونه كه قصاص ساقط شده ديه و ارش نيز ساقط  – 2تبصره 
 مقابل تهاجم ديوانه كه ديه او از بيت المال پرداخت شود به جز در مورد دفاع در مي
  .شود مي

 در موارد دفاع بايد ثابت شود كه مقتول يا مجني عليه مهاجم يا متجاوز به جان – 3تبصره 
و ليكن چنانچه ثابت شود جاني .  ناموس بوده و صرف ادعاي جاني مسموع نيستيايا مال 

قصاص نمي شود و فقط ،ز خود دفاع بكندبر اساس چنين اعتقادي و تصوري خواسته ا
  .ضامن ديه يا ارش جنايت وارد شده خواهد بود

ولي دم يا وقوع جنايت در حال بلوغ يا افاقه جاني مشكوك باشد و هرگاه  :313- 14 ماده 
مجني عليه ادعا كند كه جنايت عمدي در حال بلوغ جاني يا افاقه او از جنون سابقش انجام 
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 ولي دم يا ، كند كه قبل از بلوغ ياقبل از افاقه و در حال جنون سابق بودهگرفته و جاني ادعا
مجني عليه بايد ادعايش را در دادگاه با يكي از ادله اثبات قصاص مقرر در اين قانون ثابت 

و ليكن عالوه بر ديه يا ارش به مجازات منتفي است قصاص  چنانچه نتواند ثابت كندكند و 
شود و چنانچه حالت سابق بر زمان جنايت  محكوم ميتا شش ماه  روز 91حبس از تعزيري 

 جنايت در حال جنون را اثبات كند تا قصاص ساقط شود و  وقوعافاقه جاني بوده جاني بايد
مجني عليه يا ولي او ولي دم يا مجازات فوق اجرا شود و در غير اينصورت با سوگند 

   .قصاص ثابت مي شود
 در حال جنون يا اسالم مجني عليه مشكوك باشد و حالت او هرگاه جنايت :313-15ماده 

جنون يا عدم اسالم بوده باشد و ولي دم يا مجني عليه ادعا كند كه جنايت ،قبل از جنايت
عمدي در حال افاقه يا اسالم او واقع شده است و جاني ادعا كند كه جنايت قبل از افاقه يا 

ي عليه بايد ادعايش را در دادگاه با يكي از ادله  ولي دم يا مجن،قبل از اسالم آوردن بوده
قصاص منتفي است و ،اثبات قصاص مقرر در اين قانون ثابت كند و چنانچه نتواند ثابت كند

محكوم مي گردد و چنانچه حالت سابق بر زمان )313- 2( به مجازات مقرر در ماده
يت در حال جنون يا عدم  جاني بايد وقوع جنا،افاقه مجني عليه يا اسالم او بوده،جنايت

اسالم را اثبات كند تا قصاص ساقط و مجازات فوق اجرا شود و در غير اين صورت با 
  .سوگند ولي دم مجني يا ولي او قصاص ثابت مي شود

ت بايد آن را در پدر يا جد پدري مجني عليه اسهرگاه جاني ادعا كند كه  :313- 16ماده 
مجني عليه يا ولي ولي دم يا حق قصاص با سوگند دادگاه ثابت كند و در غير اين صورت 

  . شود او ثابت مي
منظور از شرط چهارم از شروط قصاص پدر و جد پدري نبودن جاني،  :313-17ماده 

 چنانچه پدري مادر مثالًنسبت به مجني عليه است نه نسبت به ولي دم يا وارث مجني عليه 
كند فرزند حق قصاص پدر وفات و مادر بكشد يا دستش را قطع كند عمداًفرزند خودش را 

  . را دارد
اگر جاني در جنايت عمد مردد بين دو يا چند نفر باشد و با ادله اثبات جاني  :313-18ماده 

به شرح مندرج در باب ديات از   يا ارشمشخص نشود قصاص ساقط شده و مبدل به ديه
  .خواهد شد اين قانون
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  يهاي اثبات جنايت عمد راه: مبحث چهارم

هاي مقرر در اين قانون به وسيله دادگاه احراز  بايد با يكي از راه جنايت عمدي :314-1ماده 
  .شود شود در غير اين صورت حكم به قصاص نمي

  :طرق اثبات جنايت عمدي عبارتند از :314-2ماده 
   اقرار – 1
   بينه – 2
  . حسي و متعارف باشد، علم قاضي كه مستند به قرائن بين– 3
  امه  قس– 4

باشند و به  هاي مشترك اثبات كليه دعاوي كيفري مي  علم قاضي راه، بينه،اقرار -تبصره 
 و قسامه .شود ل ميشرح مندرج در آيين دادرسي كيفري در باب قصاص و ديات نيز اعما

قصاص و ديه است و در دعاوي ديگر معتبر نيست و در اين قانون تعريف،  مختص به
  .گردد ن ميشرايط و احكام آن تبيي

بايد حين اقامه دعوي عاقل، بالغ و ذي حق باشد و چنانچه دعوي شاكي  :314-3ماده 
 وليكن نسبت به مدعي .مستلزم امر مالي باشد بايد سفيه و مفلس محكوم به حجر نيز نباشد

  .باشد عليه هيچ يك از موارد ذكر شده شرط نمي
اشد و به صرف احتمال و گمان بايد نسبت به مورد دعوي جازم بشاكي  :314-4ماده 
ليكن در فرض وجود أماره و آثار جرم دعوي بدون . توان عليه كسي اقامه دعوي نمود نمي

  . جزم نيز مسموع است
اي معين باشدو در  مدعي عليه بايد معلوم و مشخص يا محصور در ميان عده :314- 5ماده 

  .باشد مسموع نميبر شخص مجهول غير اين صورت دعوي 
  . يا ولي يا وكيل او باشديا ديه  بايد صاحب حق قصاص شاكي :314-6ماده 
اگر مجني عليه ولي نداشته باشد و يا شناخته نشود و يا به او دسترسي  :314-7ماده 

نباشد ولي دم او ولي امر مسلمين است و رئيس قوه قضاييه با استيذان از ولي امر اختيار 
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كند و دادستان مربوط نسبت به اقامه دعوي و  آن را به دادستانهاي مربوط تفويض مي
طبق مقررات اين قانون  عليه متهم يا مطالبه قسامه از او حسب مورد اقامه دليل يا قسامه

  . كند اقدام مي
اگر كسي به جنايت موجب قصاص نسبت به شخصي اقرار كند و ديگري به  :314-8ماده 

ند در صورتي كه براساس شواهد و قراين انجام همان جنايت عمداً يابه نحو خطايي اقرار ك
قطعي كذب يكي از دو اقرار ثابت شود اقرار ديگر معتبر خواهد بود و مجني عليه يا ولي دم 

و در صورتي كه مفاد . تواند برابر آن اقرار عمل نمايد در صورت عدم تكذيب اقرار كننده مي
 مجني ،ر از اقرار خود برنگردندهر يك از دو اقرار في نفسه محتمل باشد و هيچيك از دو نف

تواند برابر هر  تواند به يكي از آن دو اقرار عمل كند و نمي عليه يا ولي دم مخير بوده و مي
دو اقرار عمل كند و در صورتي كه يكي از دو نفر از اقرار خود برگردد هر دو اقرار از 

پرداخت مي  المال يتاز ب مقتول اعتبار ساقط خواهد شد و چنانچه جنايت قتل باشد ديه
  .شود

 قسامه عبارت است از سوگندهايي كه در فرض فقدان بينه و اقرار و تحقق :314- 9ماده 
لوث شاكي براي اثبات جنايت عمد يا غير عمد يا خصوصيات آن و متهم براي دفع اتهام از 

  .كند خود اقامه مي
 ظن قاضي به انتساب  لوث عبارت است از وجود قراين و نشانه هايي كه موجب–تبصره 
  .شود به متهم مييا خصوصيات آن جنايت 

 مانند حضور شخص همراه با آثار جرم ،هرگاه بر اثر قراين و نشانه هايي :314-10ماده 
 براي قاضي ظن ، يا شهادت طفل مميز، شهادت يك نفر، اظهارات كارشناس،در محل جنايت

، حاصل شود، لوث محقق است و در  يا ظن به خصوصيات جنايت،به صدور جنايت از متهم
صورت نبودن قراين موجب ظن به انتساب جرم به متهم صرف حضور او در محل واقعه از 

  . شود شود و متهم با اداي يك سوگند تبرئه مي مصاديق لوث محسوب نمي
 قاضي بايد در صورت استناد به قسامه قراين و شواهد موجب لوث را در حكم – 1تبصره 
  . ذكر كند

 اي كه ظن حاصل نشود، ها با هم تعارض كنند به گونه هرگاه قراين و نشانه - 2تبصره 
  .مورد از موارد لوث نخواهد بود
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شود و اگر دليل  در موارد لوث ابتدا از متهم مطالبه دليل بر نفي اتهام مي :314-11ماده 
در غير اين گردد  رسد و متهم تبرئه مي معتبري اقامه شود نوبت به قسامه مدعي نمي

  .ي قسامه كند؛ يا از متهم درخواست قسامه كند تواند اقامه  شاكي مي،صورت با ثبوت لوث
 قسامه نكند و از مطالبه قسامه از متهم نيز امتناع ورزد، متهم  اگر شاكي اقامه :314-12ماده 

ه يا قسام شود؛ لكن حق اقامه در عمد با اخذ تأمين مناسب و در خطا بدون تأمين آزاد مي
  .ماند مطالبه آن براي شاكي باقي مي

شود كه  در موارد اخذ تأمين به شاكي حداكثر براي مدت سه ماه فرصت داده مي –تبصره 
اقامه قسامه كرده يا از متهم مطالبه قسامه كند و پس از انقضاي مهلت تأمين برداشته 

  .شود مي
 حاضر به قسامه نشود، اگر شاكي از متهم درخواست قسامه كند و وي :314-13ماده 

 تبرئه شده و ، قسامه كند شود و اگر اقامه  محكوم مي،حسب مورد به پرداخت ديه يا ارش
  .  دعوا را عليه او تجديد كند،شاكي حق ندارد براي بار ديگر با قسامه يا بينه

  .تواند قسامه را به شاكي رد كند  متهم نمي–تبصره 
ها تساقط كنند، در صورت  و بينه داشته باشند و بينهاگر شاكي و متهم هر د :314-14ماده 
  .رسد  نوبت به قسامه مي،لوث

هرگاه شخصي در اثر ازدحام كشته شود و يا جسد مقتولي در محلي پيدا  :314-15ماده 
اي بر نسبت قتل او به شخص يا جماعت معيني نباشد دادگاه بايد حكم به  شود كه قرينه
در نمايد و اگر شواهد ظني نزد حاكم اقامه شود كه آن قتل به بيت المال صا پرداخت ديه از

  .شخص يا اشخاص معيني منسوب است مورد از موارد لوث و اقامه قسامه خواهد بود
 باوجود لوث ،اگر اصل جنايت از طرق ديگر ثابت شود، خصوصيات آن :314-16ماده 

كي از دو شاهد عادل به اصل قتل  مثالً اگر ي،نسبت به آنها، از طريق قسامه قابل اثبات است
شود و در صورت لوث و ظن   اصل قتل با بينه ثابت مي،و ديگري به قتل عمد شهادت دهد

  . با اقامه قسامه قابل اثبات استقتل  عمدي بودن ،قاضي به عمدي بودن قتل
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 نظير عمدي بودن آن لوث نباشد يا قسم ،اگر بر خصوصيات جنايت :314-17ماده 
 قسم ياد نكنند و فقط بر انتساب جنايت به جاني قسم ياد كنند ،ر خصوصياتخورندگان ب

  .شود اصل جنايت با قسامه ثابت و جاني محكوم به پرداخت ديه مي
 توان اثبات را دارد ، فقط به مقداري كه لوث ثابت است،قسامه در تمام موارد :314-18ماده 

 اشتراك و ، مقدار جنايت،، شبه عمد؛ بنابر اين اثبات خصوصيات جنايت نظير عمد، خطا
  .انفراد در آن نيازمند وجود لوث در اين خصوصيات است

 با ادعاي ولي دم ،اگر لوث عليه دو نفر يا چند نفر به شكل مردد ثابت باشد :314-19ماده 
 قسامه عليه او، جاني بودن وي ثابت  و اقامه بر جاني بودن يكي از آنها به شكل معين

  .شود مي
اگر لوث عليه دو يا چند نفر به شكل مردد ثابت باشد و قسامه به همين نحو  :314-20ه ماد

شود؛ و   به صورت مردد ثابت مي،ي يكي از چند نفر عليه آنان اقامه شود، جنايت بر عهده
ي آنها بر برائت خود   پس اگر همه،خواهد تا بر برائت خود قسم بخورند قاضي از آنها مي
شود و اگر همگي از سوگند   از بيت المال پرداخت ميدر مورد قتل ديهسوگند ياد كنند 

 ديه يا ارش بر ،خودداري كنند و يا برخي از آنها قسم ياد كنند و برخي ديگر امتناع كنند
  .شود امتناع كنندگان به نحو مساوي ثابت مي

از آنها  چنانچه شاكي ،اگر لوث عليه چند نفر به شكل مردد ثابت باشد :314-21ماده 
در صورت امتناع همه .  قسامه كنند  قسامه نمايد، هر يك از آنان بايد اقامه درخواست اقامه

 ديه يا ارش در ميان امتناع كنندگان به صورت مساوي ، قسامه يا برخي از آنان از اقامه
در صورتي كه جنايت قتل باشد شود و در صورتي كه همگي اقامه قسامه كنند،  تقسيم مي

  .شود المال پرداخت مي ز بيتديه ا
 نسبت به تعداد بيشتري ادعا ،اگر لوث تنها عليه برخي از افراد باشد و شاكي :314-22ماده 

 براي مثال .شود  فقط جنايت در مورد لوث و به مقدار لوث ثابت مي، با قسامه،داشته باشد
سبت به اگر ولي دم مدعي مشاركت سه نفر در قتل عمدي شخصي باشد و لوث فقط ن

 حق قصاص عليه آن ،مشاركت دو نفر از آنان باشد؛ پس از اقامه ي قسامه عليه آن دو نفر
شان ثابت است و اگر ولي دم بخواهد هر دو نفر را قصاص كند بايد به  دو نفر به مقدار سهم

  .سوم ديه را به آنها پرداخت كند دوجهت اقرار خود به اشتراك سه نفر 
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است و قسامه چند نفر جاني كي ادعا كند تنها يك نفر از دو نفر يا هرگاه شا :314-23ماده 
تواند غير از آن يك نفر را قصاص   اقامه شود شاكي نمييا چند نفربر اشتراك هر دو نفر 

را به آن نفر از ديه مقتول يا مجني عليه ود جنايت خديگر بايد سهم يا شركاي كند و شريك 
  .دنپرداخت كن

  آن از متهم بايد حسب مورد توسط صاحب حق  قسامه يا مطالبه هاقام :314-24ماده 
  . قصاص يا ديه يا ولي يا وكيل او باشد

 ،در صورتي كه بعضي از صاحبان حق از متهم درخواست قسامه كنند :314-25ماده 
 و حق سايرين براي اثبات ادعايشان .كند  كنندگان را ساقط مي قسامه متهم فقط حق مطالبه

 ، بايد قبل از استيفاي قصاص،ت و اگر آنان بتوانند موجب قصاص را اثبات كنندمحفوظ اس
  .سهم الديه گروه اول را از ديه به جاني پرداخت كنند

چنانچه شاكي از متهم شكايت و وي نسبت به اصل جنايت يا خصوصيات  :314-26ماده 
علم كند و چنانچه متهم  قسم بر عدم  تواند از وي مطالبه  شاكي مي،آن ادعاي عدم علم كند

شود واگر قسم   دعوا متوقف و بدون تأمين رها مي،بر عدم علم به اصل جنايت قسم بخورد
 فقط نسبت به آن خصوصيات دعوا ،وي فقط بر عدم علم نسبت به خصوصيات جنايت باشد

شود و چنانچه متهم از قسم خوردن امتناع ورزد و شاكي بر علم داشتن او قسم  متوقف مي
ورد ادعاي متهم به عدم علم رد شده و شاكي حق دارد حسب مورد اقامه قسامه در بخ

  .صورت لوث يا مطالبه سوگند از متهم بر عدم جنايت در صورت عدم لوث بنمايد
 به ، مقتول سايي جاني، در جنايت بر نفس ديهبا برائت متهم و عدم امكان شنا :314-27ماده 

  . شود حكم دادگاه از بيت المال پرداخت مي
 با رعايت شرايط سوگند، متهم با اداي يك سوگند ،در موردي كه لوث نباشد :314-28ماده 

شود و در صورت نكول وي، قاضي سوگند را به شاكي رد مي كند و اگر شاكي  تبرئه مي
سوگند شاكي ثابت شود و قصاص با يك  قسم بخورد، ديه يا ارش عليه متهم ثابت مي

  .شود به جز در مواردي كه در اين قانون مقرر مي شود نمي
نصاب قسامه در اثبات قتل عمد قسم پنجاه نفر مرد و در قتل شبه عمد  :314-29ماده 

وخطاي محض قسم بيست و پنج نفر مرد است وبا تكرار پنجاه يا بيست و پنج قسم از يك 
  . شود يا چند نفر اثبات قتل نمي
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توان جنايت موجب قصاص عضو يا منافع يا  با قسامه پنجاه نفر مرد مي :314- 30ه ماد
  .جروح را در فرض لوث ثابت نمود

تواند جزء قسم خورندگان باشد و قسم وي جزء  شاكي اگر مرد باشد مي :314- 31ماده 
  .شود نصاب محسوب مي

 قسامه هي از او مطالبمتهم براي نفي اتهام وبرائت خود در صورتي كه شاك :314- 32ماده 
داشته  كند بايستي اقامه قسامه كند ودر اين صورت بايد به مقدار نصاب، قسم خورنده

ها تا تحقق نصاب، توسط آنها تكرار  باشد؛ و چنانچه تعداد آنها كمتر از نصاب باشد، قسم
كند  ها را تكرار مي شود و با نداشتن قسم خورنده، خود اوهر چند زن باشد تمام قسم مي

  .شود وتبرئه مي
تواند قسم بخورد، و  با وجود قسم خورنده براي مدعي عليه، خود وي نيز مي :314-33ماده 

  .شود هر چند زن باشد قسم وي، جزء نصاب محسوب مي
  .الزم است قسم خورنده از خويشان و بستگان نسبي شاكي باشند :314- 34ماده 
م مدعي عليه مطمئن شود كه پنجاه نفر قاضي بايد براي قبول تكرار قس :314-35ماده 

باشند همچنين قاضي در  خويشان و بستگان نسبي ندارد ويا حاضر به قسم خوردن نمي
  .كليه موارد قسامه بايد خويشاوندي نسبي قسم خورندگان را احراز كند

اگر برخي از ورثه، اصل اتهام يا خصوصياتي درآن را از متهم نفي كنند، حق  :314-36ماده 
 قسامه محفوظ است؛ و هر كدام حكم خود را خواهند  ايرين با وجود لوث، براي اقامهس

  .داشت
رسد؛ بنابر اين اگر مجني عليه يا وارث   قسامه به ارث مي حق اقامه ومطالبه :314- 37ماده 

هر يك از وارثان متوفي بدون نياز به توافق ساير ورثه متوفي يا ورثه .  كندفوتمقتول 
  . قسامه را دارند مطالبه يا اقامهمقتول، حق 

 و قبل از صدور حكم، اقامه كننده قسامه وفات ه كامل قسام اگر پس از اقامه :314- 38ماده 
دهد و تكرار آن توسط وارثان الزم   جاري شده اعتبار خود را از دست نمي كند، قسامه

و اقامه كننده كند   فوت قسامه و قبل از كامل شدن آن نيست ولي چنانچه در اثناي اقامه
  . الزم است توسط ورثه مجدداً قسامه اقامه شودقسامه منحصر در متوفي باشد 
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 ، متهم به شركت در يك جنايت باشند و لوث عليه همه آنان باشد،اگر چند نفر :314-39ماده 
 جداگانه ، كافي است و الزم نيست عليه هر كدام،اقامه يك قسامه عليه شركت آنهادر جنايت

  . امه قسامه شوداق
در قسامه تمام شرايط سوگند مانند علم قسم خورندگان به آنچه قسم ياد  :314-40ماده 
  .كنند و جزم در اداي سوگند معتبر است مي

سوگندها در قسامه بايد با نام خدا و اسم جالله يا صفات مختص به خداوند  :314-41ماده 
 قسم ، است قاضي قبل از اجراي قسامهباشد و الزم نيست به زبان عربي باشد و مناسب

خورندگان را موعظه كند و مجازات قانوني و مكافات دنيوي و اخروي سوگند دروغ و عدم 
امكان توريه در آن را براي آنان بيان كند و با بكارگيري اسماء و صفات خداوند يا امور 

  . قسم را تأكيد كند،ديگر
 اعتبار دارد و ،ي داللت واضح و روشن است ها به مقداري كه دارا قسم :314-42ماده 

  .چنانچه مبهم يا مجمل باشد اعتبار ندارد
هرگاه احتمال برود كه قسم خورنده در تشخيص جاني يا اصل جنايت يا نوع  :314- 43ماده 

 بر قاضي الزم است كه بررسي كند و در صورت ،و خصوصيات آن دچار اشتباه شده
  . تا قسم خورنده با علم و جزم قسم بخورد،نده بدهدتوجه الزم را به قسم خور ،نياز

 الزم است مستند ،شود در مواردي كه قسم يا قسامه، توسط قاضي رد مي :314-44ماده 
  .رد در حكم آورده شود

 به بلكه علم قسم خورنده ،الزم نيست قسم خورنده شاهد جنايت بوده باشد :314- 45ماده 
 همچنين الزم نيست قاضي منشاء علم قسم .استكند كافي  بر آن قسم ياد مي آن چه

خورنده را بداند و ادعاي علم از طرف قسم خورنده تا دليلي بر خالف آن نباشد معتبر 
  . است

 يا براساس امور ، كه قسم خورنده بدون علم،اگر احتمال معتنابهي باشد :314-46ماده 
 ، چنانچه پس از بررسي،كند قاضي بايد آن را بررسي ،خورد موهون يا با تباني قسم مي

  .امور ياد شده احراز نشود، قسم وي معتبر است
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 اقامه يك قسامه براي همه آنها ، متعدد باشدشاكيدر موارد لوث چنانچه  :314-47ماده 
قسامه مستقل از آنان كند ولي چنانچه مدعي عليه متعدد باشد براي برائت هر يك  كفايت مي

هر يك از از يك از قسم خورندگان الزم است بر نفي جنايت الزم است به اين معني كه هر 
كند بايد هر يك جداگانه براي تبرئه و چنانچه مدعي عليه قسم را تكرارآنان قسم بخورند 

و تكرار قسم از طرف يكي از آنان براي نفي اتهام ديگران كافي  دنخود قسم را تكرار كن
 براي رد اتهام از خود ، در يك جنايت باشندباشد و همچنين اگر چند نفر متهم به شركت نمي

  . قسامه كند  به ترتيب ذكر شده اقامه،بايد هر يك از آنها
توانند به   هريك ازمتهمان درصورتي كه داراي شرايط قسم خورنده باشند، مي–تبصره 

  .نفع يكديگر ويا به نفع شاكي درقسامه شركت كنند
ضا و منافع براي اثبات ديه به شرح مندرج در نصاب قسامه در جنايت بر اع :314- 48ماده 

  . باب ديات از اين قانون است
ها بايد در  مواالت ميان قسم ها در قسامه شرط نيست وليكن مجموع قسم :314-49ماده 

  .جلسه دادگاه صدور حكم كامل گردد
امه  شاكي يافت شود و يا فقدان شرايط قس اگر دليل معتبري بر خالف قسامه :314- 50ماده 

شود؛ برخالف قسامه   قسامه باطل و حكم صادر شده بر اساس آن نقض مي،اثبات شود
 براي هميشه از خود ساقط ، دعوا عليه او را  حق اقامه،متهم، كه شاكي با پذيرش قسم متهم

  .كند مي
هرگاه پس از اقامه قسامه مدعي و قبل از صدور حكم شخص ديگري به  :314-51ماده 

  . شود فرادي اقرار كند، به شرح زير عمل ميجنايت به صوت ان
هرگاه مدعي بر نظر قبلي خود مبني بر توجه اتهام به فرد اول باقي باشد دادگاه با  -الف

  .دهد احراز شرايط بر اساس قسامه رأي مي
 مدعي بر اثر اقرار فرد جديد از نظر قبلي خود عدول نموده و شكايت را متوجه  هرگاه-ب

 نمايد،موضوع قسامه منتفي شده و بر طبق اقرار رسيدگي و حكم صادر مي هفرد اقرار كنند
  .شود
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 مدعي با ظن بر توجه اتهام اقامه قسامه نموده و نيز خودش جزء قسم خورندگان هرگاه -ج
نباشد و علم به عدم انتساب جنايت به فرد اول يا دوم نداشته باشد مخير بين پيگيري اتهام 

  . ر اساس قسامه يا اقرار مي باشدعليه هر يك از دو نفر ب
در فرض سابق اگر مدعي بر اساس جزم اقامه قسامه نمايد وپس از اقرار فرد جديد از  - د

ولي به ظن يا ترديد افتد مخير بين پيگيري اتهام عليه هر يك از  نظر قبلي خود عدول ننموده
  . دو نفر بر اساس قسامه يا اقرار مي باشد

ين اقرار پس از صدور حكم باشد موضوع از موارد اعاده  در صورتي كه ا-تبصره
  .كند دادرسي تلقي مي شود و قاضي رسيدگي كننده بر طبق بند هاي اين ماده عمل مي

 در دادگاه  مانند آنكه پس از اجراي حكم عليه متهم، قسامه باطل گردد هرگاه:314-52ماده 
واقع نشده است، ديه يا ارش مشخص شود جاني كس ديگري بوده است يا اصالً جنايتي 

شود و در صورتي كه متهم از اجراي حكم دچار آسيب جاني  گرفته شده به وي مسترد مي
يا خسارت مالي شده باشد، كساني كه آسيب يا خسارت مذكور به آنها انتساب دارد، اعم از 

د بر كذب، باشند؛ و چنانچه همه يا برخي از آنها با تعم قسم خورنده يا شاكي، ضامن آن مي
  .سبب قصاص متهم شده باشند، حق قصاص عليه آنان ثابت است

 هرگاه پس از صدور حكم، بطالن تمام يا برخي از قسم ها ثابت شود مانند :314-53ماده 
آن كه برخي از قسم خورندگان از قسمشان عدول كنند يا علم به دروغ بودن قسم يا بدون 

 حكم ثابت شود، مورد از موارد اعاده دادرسي علم قسم خوردن براي قاضي صادر كننده
  . خواهد بود

  صاحب حق قصاص : مبحث پنجم

كيفر قصاص همانگونه كه درتعريف آن تبيين شده است به عنوان حق  :315- 1ماده 
براي مجني عليه يا ولي دم قرار داده شده است و بر اين اساس قابل گذشت در هر  شخصي

باشد و  مصالحه در مقابل حق يا مال ديگري ميبا  يا اًمرحله از مراحل دادرسي مجان
   .شود ارث برده مي به شرح مندرج در اين قانون همچون ساير حقوق شخصي
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جداگانه ثابت در صورت تعدد آنها براي هر يك از اولياي دم   حق قصاص:315- 2ماده 
  .اين گونه نيست كه براي مجموع آنان يك حق باشد است و

دم كه اختيار قصاص، عفو و مصالحة بر حق قصاص را دارد در غير قتل  ولي :315-3ماده 
 كه حق قصاص  زن اوخود مجني عليه و در قتل ورثه مقتول مي باشند به جز شوهر يا

  . ندارند
 شوهر ،شوديا حقي اگر حق قصاص به هر دليل، مبدل به ديه يا مصالحه به مالي  -تبصره

   .برند مقتول نيز از آن ارث ميزن يا 
   ، اگر برخي از اولياي دم خواهان قصاص و برخي خواهان ديه باشند:315-4ماده 

  . برند  مقتول ارث نميزنباشند شوهر يا  از سهم ديه كساني كه خواهان ديه مي
،  نباشد  او دسترسي  نشود و يا به  و يا شناختهباشد  نداشته  ولي، قتولاگر م :315- 5ماده 
   ست، ولي اوامر ولي
 صغير يا مجنون باشد و فاقد ولي قهري باشد، ولي ،اگر مجني عليه يا ولي دم :315- 6 ماده

  . امر، ولي دم است
جاني يا شركت كننده در جنايت چنانچه از ورثه باشد حق قصاص يا ديه و :315- 7ماده 

  .ارش را ندارد و ولي دم محسوب نمي شود
 جاني يا شريك ،نون باشند و ولي آنها اگر مجني عليه يا ولي دم، صغير يا مج:315-8ماده 

  .در جنايت عمد باشد، در اين مورد واليت ندارد
رسد،   هرگاه مجني عليه يا ولي دم فوت كند، حق قصاص به ورثة متوفي مي:315- 9ماده 

  .مجني عليه باشد و هر كدام از ورثه مستقالً حق قصاص دارند زن  شوهر يا،حتي اگر وارث
ص نفس براي اوليا بعد از تحقق قتل و مرگ مجني عليه ثابت  حق قصا:315-10ماده 
تواند قبل از آن هرچند جنايت كشنده باشد و تحقق مرگ قطعي باشد  شود و ولي دم نمي مي

  .جاني را قصاص كند و چنانچه عمداً او را بكشد مستحق قصاص است
 شدن به جهت  هرگاه قصاص جاني در جنايت عمد به جهت مرگ او يا كشته:315-11ماده 

ديگري يا فرار و عدم امكان دسترسي به او امكان نداشته باشد ديه يا ارش جنايت از اموال 
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بر عاقله او و او پرداخت خواهد شد و در صورت نداشتن مال در خصوص جنايت قتل ديه 
  .بر بيت المال خواهد بوددر صورت عدم دسترسي به عاقله يا فقر آنها 

 ثبوت قصاص چنانچه مشروط به رد فاضل ديه نباشد مجني عليه در موارد :315-12ماده 
با  ولي دم تنها مي تواند قصاص يا عفو كند و چنانچه خواهان ديه باشد نياز به مصالحه يا

اگر جاني راضي به مصالحه نباشد مجني عليه يا ولي دم و  و ،جاني و رضايت او دارد
  .دتواند جاني را به آن اجبار نماي دادگاه نمي

مشروط به معلق و عفو و اسقاط حق قصاص را  ، اگر مجني عليه يا ولي دم:315-13ماده 
پرداخت وجه المصالحه يا امر ديگري كند دراين صورت حق قصاص تا حصول آن شرط 

  .براي او باقي است
 جاني حاضر يا قادر به پرداخت وجه ، هرگاه پس از مصالحه يا عفو مشروط:315-14ماده 

يا انجام تعهد خود نباشد يا شرط محقق نشود و مصالحه شامل فرض عدم انجام المصالحه 
 حق قصاص محفوظ است؛ و پرونده براي بررسي به همان دادگاه ارجاع ،تعهد نيز نباشد

  .مي شود
موجب   عفو يا مصالحه قبل از صدور حكم، مانند عفو يا مصالحه بعد از آن،:315- 15ماده 

  .سقوط حق قصاص است
 رجوع از عفو مسموع نيست و اگر مجني عليه يا ولي دم پس از عفو، جاني را :315-16ماده 

  .قصاص كند، مستحق قصاص خواهد بود
 اگر مجني عليه يا همه اوليا قبل يا در حين اجراي قصاص، جاني را عفو كنند، :315-17ماده 

ني قصاص متوقف مي شود و آنها ضامن خساراتي كه در حين اجراي قصاص به جا
قصاص اجراي كنند يا مصالحه چه برخي از آنان عفو باشند، و چنان رسيده است، نمي

سهم ديه  بايد قبل از اجراي قصاص شود ليكن خواهان قصاص حسب مورد متوقف نمي
  .پرداخت نمايدقاتل  را به آنها ياعفو كنند گان 

بل از مرگ حق تواند پس از وقوع جنايت و ق  مجني عليه حتي در قتل مي:315-18ماده
 او   از مرگ توانند پس  نمي  دم يا و اوليقصاص را به طور مجاني يا غير مجاني عفو كند

  .نفس يا ديه كنند   قصاص مطالبهحسب مورد 
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   معاونت، شروع به جنايت،شركت: مبحث ششم

  شركت در جنايت 

قصد جنايتي گيرد كه چند نفر، با هم  شركت در جنايت عمدي زماني تحقق مي :316- 1ماده 
را داشته و يا با توجه و آگاهي اقداماتي را كه نوعاً سبب آن جنايت است انجام دهند بنحوي 
كه جنايت واقع شده مستند به همة آنها باشد، خواه عمل هر يك به تنهايي براي جنايت كافي 

آنها در باشد، يا نباشد و خواه مقدار، نوع و اثر عمل آن مساوي باشد يا نباشد و خواه عمل 
يك لحظه باشد يا در لحظات مختلف و خواه جنايت به نحو مباشرت يا به نحو تسبيب انجام 

  .شود گيرد كه در موارد ذيل محقق مي
تواند   ارتكاب يك فعل توسط چند نفر به نحوي كه عمل هر كدام از آنها به تنهايي مي–الف 

 را از بلندي پرتاب كنند و اين مانند اين كه چند نفر با هم شخصي. موجب آن جنايت گردد
  .فعل منجر به مرگ او يا صدمه به او شود

تواند موجب جنايت گردد و اين افعال در  انجام افعال متعددي كه هر يك به تنهايي مي –ب 
مانند اين كه هم زمان دو نفر، يكي . زمان واحد نسبت به شخصي توسط چند نفر انجام گيرد

 شليك كنند و موجب مرگ او شوند و يا هر دو به دست او به مغز و ديگري به قلب كسي
  .شليك كرده و موجب قطع دست او شوند

شود، ولي مجموعه  انجام افعال متعدد و توأم كه هيچ يك به تنهايي موجب جنايت نمي –ج 
شود مانند ايراد ضربات و يا جراحات متعدد و هم زمان قتل يا جنايت ديگري آنها منجر به 
نفر، كه مجموعاً موجب مرگ يا جنايت ديگري شود هرچند ضربه يا ضربات توسط چند 

  .هيچ يك به تنهايي كافي نباشد
انجام افعال متعدد و متوالي كه هر يك به تنهايي موجب جنايت قتل يا جنايت ديگري  –د 

باشد ولي موجب زوال مقاومت و تأثير افعال بعدي است به نحوي كه آخرين فعل منجر  نمي
نايت شده است، در صورتي كه تباني قبلي بين مرتكبين بوده و عرف مجموعة اقدامات به ج

انجام شده را در حكم عمل واحد تلقي كند و در غير اين صورت قاتل يا جاني كسي است كه 
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آخرين اقدامي را كه موجب قتل يا جنايت ديگر شده است انجام داده است و سايرين به 
  .خواهند شديا ارش د محكوم به قصاص يا ديه تناسب صدمه وارده حسب مور

اي صدمات يا جراحاتي را بر مجني عليه وارد كنند و تنها برخي از  هرگاه عده :316-2ماده 
صدمات يا جراحات، موجب قتل او شود، فقط وارد كنندگان اين صدمات يا جراحات، قاتل 

محكوم يا ارش هستند و سايرين به حسب مورد، به قصاص عضو يا پرداخت ديه، 
  .شوند مي

تواند  در موارد شركت در جنايت عمدي حسب مورد مجني عليه يا ولي دم مي :316-3ماده 
يكي از شركاي در جنايت عمدي را قصاص كرده و ديگران سهم ديه خود را به قصاص 

مشروط بر شونده پرداخت كنند و يا همه شركاء و يا بيش از يكي از آنها را قصاص كند 
قبل از قصاص پرداخت ديه مازاد بر يك جنايت را به قصاص شوندگان يا ورثه آنان اينكه 
شوند   شركا نباشند هر يك از شركايي كه قصاص نميمة و چنانچه قصاص شوندگان هكند

نيز بايد سهم خود از ديه جنايت واقع شده را به قصاص شوندگان يا ورثه آنان پرداخت 
  .كنند

ولي دم خواهان قصاص برخي از شركا باشد و حق خود را يا مجني عليه هرگاه  –تبصره 
نسبت به بعضي ديگر مجاناً عفو يا با آنها مصالحه كرده باشد در صورتي كه ديه قصاص 
شوندگان بيش از سهم جنايتشان باشد بايد قبل از قصاص مازاد ديه آنها را به قصاص 

  .شوندگان يا ورثه آنان پرداخت كند
 ديه مقتول بيش از قاتل باشد مانند اينكه زني مردي را يا غير مسلماني هرگاه :316-4ماده 

مسلماني را عمداً به قتل رساند چنانچه قاتل يك نفر باشد ولي دم حق اخذ فاضل ديه را 
 و چنانچه قاتل متعددباشد ولي دم مي تواند مازاد بر يك ديه را به .عالوه بر قصاص ندارد

 همه را قصاص كند و مي تواند به اندازه ديه مقتول از قصاص شوندگان پرداخت كرده و
قاتلين قصاص كند و جيزي نپردازد و شركايي كه قصاص نمي شوند سهم ديه خود را از 

و مي تواند يكي از آنها را كه ديه  .جنايت به ورثه قصاص شوندگان پرداخت خواهند كرد
 و ليكن از .ساير شركا اخذ كندقصاص كند و فاضل ديه را از  اش كمتر از ديه مقتول است

آنجائيكه هر يك از شركا تنها ضامن جنايت به مقدار سهم خود نسبت به مجموع شركا مي 
باشد ولي دم نمي تواند بيش از اين مقدار از هريك مطالبه كند مگر در صورت مصالحه بر 
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صاص  همچنين در صورتي كه خواهان قصاص آنان باشد بايد ابتداءفاضل ديه ق.بيشتر
  :شونده نسبت به سهمش از جنايت را به او بپردازد كه توضيح آن به شرح زير است

واند هر دو را قصاص كند و  هرگاه دو زن مردي را عمداً به قتل رسانند ولي دم مي ت:الف
نپردازد و مي تواند يكي را قصاص كند و ديگري نصف ديه را به وي بپردازد و  چيزي

ر قتل داشته باشند مي تواند ابتدا نصف ديه به آنان پرداخت چنانچه سه نفر زن شركت د
كرده و هر سه را قصاص كند و مي تواند دو نفر را قصاص كند و نفر سوم بايد سهم خود 

و مي تواند يك نفر را .را به ورثه قصاص شوندگان بپردازد)يك سوم ديه كامله (از جنايت 
ر آن مصالحه كنند را به يا هر شيئي كه ب يهيك چهارم د و دو نفر ديگر هر كدام.قصاص كند
 و به همين . پرداخت خواهند كردبه ورثه قصاص شونده ديه را  يك دوازدهمولي دم و

  .نسبت در صورت تعدد بيشتر شركا عمل خواهد شد
ولي دم مي تواند زن را قصاص ، هرگاه يك مرد و يك زن مردي را عمداً به قتل رسانند:ب

زن  ورا به ولي دم پرداخت نمايد و مي تواند مرد را قصاص كند كند و مرد نصف ديه 
نصف ديه را به ورثه مرد قصاص شونده پرداخت نمايد و مي تواند نصف ديه به مرد 
پرداخت كرده و هر دو را قصاص نمايد و به همين نسبت در صورت تعدد بيشتر شركا 

  .عمل مي شود
ي را عمداً به قتل رسانند ولي دم مي تواند همه  مسلمان مسلمانهرگاه دو يا چند نفر غير :ج

 و مي . ندارد راآنان را قصاص كند ولي حق مطالبه مازاد ديه مسلمان بر ديه مجموع آنها
تواند برخي را قصاص كند و ساير شركا چنانچه مصالحه بر شيء ديگري نكرده باشند هر 

  . پرداخت خواهند كرده ولي دم ديه مقتول را ب،سهم خود از جنايتيك به اندازه 
 به قتل رسانند ولي دم اًمسلماني را عمد مسلمان و يك نفر غير مسلمانمرد  هرگاه يك :د

به نسبت سهم خود از جنايت كه يك قصاص كند و غير مسلمان بايد را مي تواند مسلمان 
 و مي تواند غير مسلمان را .نصف ديه كامله را به ورثه مسلمان پرداخت كنددوم است 

ولي را به مي شود صاص كند و مسلمان نصف ديه كامله يا هر شيئي كه بر آن مصالحه ق
 و مي تواند هر دو را قصاص كند مشروط بر اينكه نصف ديه كامله را قبل .كندپرداخت دم 

و پرداخت به ميزان ديه غير مسلمان كافي نمي باشد و از قصاص به مسلمان پرداخت كند 
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زن باشد در اين صورت ولي دم فاضل ديه اي پرداخت نخواهد چنانچه شريك غير مسلمان 
  .عمل مي شود همه موارد مشابه و به همين نسبت در .كرد

تواند  نوع قتل يا هر جنايت ديگر نسبت به هر يك از شركاء حسب مورد مي :316- 5ماده 
داشته و  عمد يا خطاي محض باشد مانند اينكه برخي از شركاء قصد جنايت عمد، شبه

 آن جنايت نبوده و  نداشته و اقدامي را هم كه انجام داده نوعاً سبببرخي ديگر قصد جنايت 
اطالع از قصد شريك ديگر و ساير اقدامات موجب جنايت نداشته باشد و يا اعتقاد به مهدور 
الدم بودن يا مستحق قصاص بودن مجني عليه داشته باشد و يا فعلي كه انجام داده نسبت 

كمانه كردن تير به مجني  جهت خطاي در فعل ماننده ي بوده نه مجني عليه و بشيء ديگر به
و در اين موارد مجني عليه يا ولي دم حق  عليه اصابت كرده باشد و يا نابالغ يا ديوانه باشد

  .قصاص شريك غير عامد را ندارد
د فقدان ثابت نبودن حق قصاص نسبت به بعضي از شركاء، به هر دليلي، مانن :316-6ماده 

شرطي از شرايط معتبر در قصاص يا غير عمدي بودن جنايت نسبت به او، مانع حق 
قصاص نسبت به ديگر شركاء عمدي نيست؛ و شريكي كه مستحق قصاص نيست، بايد بر 

  .بپردازديا ولي دم حسب مورد سهم جنايت خود را از ديه يا ارش به قصاص شوندگان 
قبل از  ليكن ،باشدكشنده ع شده به جهت سرايت نوعاً  جنايتي كه واقهرگاه :316-7ماده 

 در صورتي كه قتل منتسب به هر دو جنايت عليه ديگري او را به قتل برساندمرگ مجني 
باشد از موارد شركت در قتل محسوب مي شود و در صورتي كه قتل منتسب به جنايت 

كه وارد كرده است را جنايتي يا ارش دية بايد  قاتل دومي است و جاني اول ،دوم باشد
و در  ،گردد محكوم ميبپردازد و در صورت عمدي بودن به مجازات شروع در قتل نيز 

جنايت اول مجني عليه را در حكم مرده قرار دهد و تنها آخرين رمق حيات در صورتي كه 
اي كه هيچ اميدي به بقاء حيات او نباشد و جاني دوم به اين حيات  او باقي باشد، به گونه

 دية جنايت بر مرده را  جاني اول قاتل است و جاني دوم تنها،ير مستقره پايان دهدغ
  .اين قانون محكوم مي شود )428-6(پردازد و به مجازات تعزيري مقرر در ماده  مي
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  معاونت در جنايت

معاونت در جنايت قتل عمد، اگر معاون، ممسك باشد، حبس ابد و اگر  مجازات :316-8ماده 
ده بان باشد، كور كردن هر دو چشم است و اگر به صورت ديگري باشد حبس مراقب و دي
 ضربه است كه با توجه به ميزان معاونت وي و 74 سال و شالق تا 3 تا 2تعزيري از 

شود و مجازات معاونت در جنايت غير قتل  متناسب با مجازات ممسك و ديده بان، تعيين مي
  . ضربه است74س تعزيري و شالق تا  سال حب2 تا 1به تناسب جرم و مجرم از 

دم  ده مانند قصاص حق اوليايمجازات كور كردن يا حبس ابد مذكور در اين ما –تبصره 
شود و در اينصورت حسب مورد به مجازات  و با عفو يا مصالحه اوليا ساقط مي است

  .تعزيري مذكور در اين ماده عمل خواهد شد
 ولي معاون توجه داشته باشد كه ،عمد نباشد، جانينسبت به جنايت اگر :316- 9ماده 
 ؛ چنين معاونتي در حكم معاونت در قتل عمد موجب آن جنايت مي شود نوعاً ،جانيكار
  .است
 تأثيري در مجازات تعزيري معاون ،به هر دليل قصاص نشودجاني چنانچه  :316-10ماده 
  .ندارد
د، ليكن قتل عمد، يا غيرعمد،  معاونت كن،اگر كسي به قصد جنايت بر عضو :316-11ماده 

مجازات   به،محقق شود، يا براي تحقق قتل معاونت كند، ليكن جنايتي كمتر از قتل واقع شود
  .شود  ضربه محكوم مي74 سال و شالق تا 3 تا 2حبس از 

  شروع به جنايت 

هركس با قصد قتل شخص محقون الدمي شروع به اقداماتي كه ارتباط  :316-12ماده 
ا قتل او داشته نمايد ولي به واسطه موانعي كه خارج از اراده او بوده قتل محقق مستقيم ب

 سال و شالق 5 تا 3نشود عمل او شروع به قتل است و به تناسب جرم و مجرم به حبس از 
  .گردد  ضربه محكوم مي74تا 

  تا2نت در شروع به جرم قتل به تناسب جرم و مجرم حبس از ومجازات معا :316-13ماده 
  .  ضربه است74 سال و شالق تا 3
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ساير شرايط و مقررات شروع به جرم به شرح مندرج در مواد اين قانون  :316-14ماده 
  . باشد مي

چنانچه اقدامات انجام شده در شروع به جنايت عمد مشتمل بر جرايم ديگري  :316-15ماده 
  . شود شروع محكوم ميهاي مقرر بر آن جرايم عالوه بر مجازات  باشد مرتكب به مجازات 

هر كس شروع به جنايت عمد قطع عضو يا از بين بردن منافع كند به تناسب  :316- 16ماده 
سال و شالق تا هفتاد و چهار ضربه محكوم مي شود و 2 تا 1جرم و مجرم به حبس از
  . ضربه محكوم مي گردد74 روز تا شش ماه و شالق تا 91معاون بر آن به حبس از 

  ص نفسقصا: فصل دوم
  قتل عمد: مبحث اول

قتل عمد شخص محقون الدم با رعايت شرايط مقرر در اين قانون موجب حق  :321- 1ماده 
باشد و در صورت  ميو زن او قصاص براي اولياي دم يعني ورثه مجني عليه به جز شوهر 

  .فقدان وارث ولي امر ولي دم مجني عليه خواهد بود
  . يف جنايت عمدي است كه در اين قانون ذكر شد تعريف قتل عمد همان تعر– 1تبصره 

هرگاه زن مسلماني عمداً كشته شود حق قصاص ثابت است ليكن اگر قاتل  :321- 2ماده 
مرد مسلمان باشد ولي دم بايد قبل از قصاص نصف ديه كامل را به او بپردازد و اگر قاتل 

  .شود مرد غير مسلمان باشد بدون پرداخت چيزي قصاص مي
توانند عالوه  در صورتي كه مردي توسط زني عمداً كشته شود اولياي دم نمي :321-3ماده 

  .تفاوت ديه مرد نسبت به زن را مطالبه كنند بر قصاص
ساير شرايط قصاص نفس به شرح مندرج در مبحث سوم از فصل سابق  :321-4ماده 
  .است
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رج در مبحث ششم احكام شركت، معاونت، شروع به جنايت قتل به شرح مند :321-5ماده 
  .از فصل سابق است

  اكراه در قتل: مبحث دوم

اكراه در قتل و يا دستور به قتل ديگري هر چند با تهديد به مرگ باشد مجوز  :322- 1ماده 
 بنابراين اگر كسي را وادار به قتل ديگري كنند يا دستور به قتل رساندن ديگري ،قتل نيست

و .گردد و اكراه كننده به حبس ابد محكوم ميشود  رابه او بدهند مرتكب قتل قصاص مي
  . سال محكوم مي شود2تا 1چنانچه دستور در حد اكراه نباشد دستور دهنده به حبس از 

كسي كه بر قتل محقون الدمي اكراه يا مأمور شده است مانند وسيله اي  اگر :322-2ماده 
شود و اكراه شونده يا در دست اكراه كننده يا آمر باشد آمر يا اكراه كننده قصاص مي 

مأمور مجازات نمي شود مثل اينكه اكراه شونده يا مأمور ديوانه يا طفل غير مميز باشد يا 
كسي باشد كه نداند نتيجه اين فعل قتل است و غافل و بي خبر باشد و چنانچه مأمورطفل 

وم  ضربه محك40مميز باشد آمر به حبس ابد محكوم مي شود و طفل به شالق تأديبي تا 
  .مي شود و ديه مقتول حسب مورد بر عاقله طفل يا بيت المال خواهد بود

هرگاه اكراه شونده شروع به انجام قتل نمايد ليكن به علت عوامل خارجي كه  :322- 3ماده 
اراده وي در آن دخالت ندارد قتل واقع نشود اكراه كننده و اكراه شونده هر دو به مجازات 

  .ندگرد شروع به قتل محكوم مي
هرگاه كسي ديگري را به كاري اكراه كند كه موجب قتل اكراه شونده شود،  :322- 4ماده 

 او را اكراه كرده ، يا با توجه به نوعاً كشنده بودن آن كار،چنانچه اكراه كننده به قصد قتل او
  .  استي قاتل عمد،باشد
هد و او را اكراه  كسي به ديگري دستور قتل د،هرگاه به شكل سلسله مراتب :322- 5ماده 

 ،بر آن كند و وي نيز به فرد ديگري به همين ترتيب دستور دهد تا آن قتل محقق گردد
شود و بقيه آنها كه  اولي كه اكراه كننده اصلي است محكوم به حبس ابد مي  دستور دهنده

 3 تا 2دستورشان به مانند ابالغ دستور باالتر است به تناسب تأثيرشان در قتل به حبس از 
  .شود شوند و مباشر به قتل نيز قصاص مي  ضربه محكوم مي74سال و شالق تا 



  90   صفحه                 اليحه قانون مجازات اسالمي
  

 

www.sdil.org      

 ابد اكراه كننده حق اولياي دم است و قابل عفو است و چنانچه حبسمجازات  :322-6ماده 
 ضربه محكوم 74 سال و شالق تا 2 تا 1از تعزيري به حبس   به تناسب جرمعفو شود

  .شود مي
 ، بر قتل خود يا ديگري به جهت دفاع و براي رهايي از اكراهاگر اكراه شده :322-7ماده 

 مگر آن كه اكراه شونده قادر به رهايي از اكراه به ،اكراه كننده را بكشد ضامن ديه او نيست
- 13(از قتل باشد كه در اين صورت عالوه بر پرداخت ديه به مجازات مذكور در ماده كمتر 
  .اين قانون محكوم مي شود) 313

   استيفاي قصاص نفس :سوممبحث 

  . در استيفاي قصاص اذن ولي امر يا نماينده او معتبر است :323-1ماده 
اجراي قصاص پس از استيذان از ولي امر توسط رئيس قوه قضائيه بايد به  :323-2ماده 

  .گيرد وسيله مراجع قضايي مربوط انجام 
 به قصاص كنند به عنوان چنانچه اولياي دم بر خالف مقررات فوق اقدام :323- 3ماده 

 سال زندان محكوم 1مخالفت با نظامات دولتي و قضايي به مجازات تعزيري از شش ماه تا 
  .شوند مي

استيذان از ولي امر در اجراي قصاص به جهت نظارت بر حسن اجرا و رعايت  :323-4ماده 
امكان استيفاي باشد و نبايد مراسم استيذان مانع از  حقوق اوليا و اطراف ديگر دعوي مي

  .اوليا و محروم ماندن آنان از حق قصاص شود
حق قصاص براي همه اوليا مستقالً ثابت است وليكن در مقام استيفاي هر يك  :323- 5ماده 

يا نبايد از بين برود لهذا بدون اذن و موافقت ديگران هيچ يك از اول آنان نبايد حق ديگراناز
  .خواهد بودسهم ديه ديگر اولياء ضامن رت اقدام  كند و در صومبادرت به استيفاي قصاص

در صورتي كه اوليا متعدد باشند و بعضي از آنان خواهان ديه باشند يا از  :323-6ماده 
حق قصاص خود گذشت كرده و جاني را عفو كرده باشند و برخي خواهان قصاص باشند، 

يه اولياي ديگر را در تواند قصاص نمايد مشروط بر اينكه ابتدا سهم د خواهان قصاص مي
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صورت عفو آنان به قاتل و در صورت درخواست ديه به خود آنان پرداخت نمايد و در اين 
  .مورد قبول قاتل به پرداخت ديه شرط نيست

اگر همه يا برخي از اولياي دم صغير يا مجنون باشند ولّي آنها با رعايت  :323-7ماده 
رد و در صورت امكان و مصلحت الزم است يا عفو دااستيفا يا مصالحه مصلحتشان حق 

شود تا خودشان تصميم بگيرند وليكن در اين فرض چنانچه  منتظر بلوغ طفل يا افاقه مجنون 
 اولياي  ديهتوانند با تأمين سهم اولياي كبير ديگر وجود داشته و خواهان قصاص باشند مي

  .صغار يا ديوانه قاتل را قصاص كنند
  .را دارد مگر آن كه زنده متولد نشودجنين حكم صغير  –تبصره 

اگر بعضي از اولياء دم غايب باشندو برگشت آنان معلوم نبوده يا بطول  :323-8ماده 
توانند قصاص كنند و در صورتي   اولياء حاضر پس از تأمين سهم آنها در دادگاه مي،انجامد

 محفوظ است و  حق قصاص غايب، يا مصالحه كرده باشند،كه حاضران قاتل را عفو كرده
اگر وي پس از حاضر شدن خواهان قصاص باشد، بايد ابتداء سهم ديه كساني كه قاتل را 

  .اند رابه قاتل پرداخت كرده و سپس قصاص كند عفو يا با او مصالحه كرده
  . قبل از اجراي قصاص بايد نظر غايب اخذ شود، در صورت امكان–تبصره 

نانچه ديه مقتول كمتر از ديه قاتل باشد اولياي در موارد ثبوت حق قصاص چ :323- 9ماده 
 ،اش پرداخت كنند توانند قصاص كنند كه ابتدا فاضل ديه را به او يا ورثه دم در صورتي مي

باشد و در صورت مخالفت و اقدام به قصاص عالوه  و بدون پرداخت آن قصاص جايز نمي
 روز تا شش ماه 91زيري از بر الزام به پرداخت فاضل ديه به ورثه جاني به مجازات تع

  .شوند محكوم مي
 اولياي دم ،در مواردي كه اجراي قصاص مستلزم پرداخت فاضل ديه است :323-10ماده 

 مقرر شرعي از قاتل حتي بدون رضايت او،  ميان قصاص با رد فاضل ديه و گرفتن ديه
  .مخير هستند

توانند   رسانند اولياي مقتول ميهرگاه دو يا چند نفر يك نفررا عمداً به قتل :323- 11ماده 
همه يا برخي از آنان را قصاص كنند و در صورتي كه بيش از يك نفر را بخواهند قصاص 
كنند الزم است مازاد بر ديه يك نفر را ابتدا به آنان يا ورثه ايشان پرداخت كنند و در 
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 محكوم به صورت اقدام به قصاص قبل از پرداخت مازاد عالوه بر الزام به پرداخت آن
  .دنمي شو اين قانون )323-3(مجازات مقرر درماده 

هرگاه يك نفر دو يا چند نفر را عمداً به قتل رساند اولياي دم هر يك از  :323-12ماده 
توانند مستقالً و بدون اخذ رضايت اولياي مقتولين ديگر و يا پرداخت سهمي از  مقتولين مي

  .ديه به آنان اقدام به قصاص كنند
اگر اولياي همه مقتوالن  هرگاه يك نفر دو يا چند نفر را عمداً به قتل رساند :323-13 ماده

شود و اگر  خواهان قصاص بودند قاتل بدون پرداخت ديه احدي از مقتوالن قصاص مي
اولياي برخي از مقتوالن خواهان قصاص باشند و اولياي مقتول يا مقتوالن ديگر خواهان 

ت قاتل به پرداخت ديه به آنان در مقابل گذشت از حق ديه باشند در صورت موافق
 پرداخت مي شود و بدون موافقت قاتل حق اخذ ديه از ،قصاصشان ديه آنان از اموال قاتل

باشند بدون اطالع  او و يا اموالش را ندارند وليكن چنانچه اوليايي كه خواهان قصاص مي
ص آنان اقدام به قصاص قاتل كنند اولياي مقتولين ديگر و يا قبل از قطعي شدن حق قصا

المال پرداخت  ديه مقتولين ديگر از اموال قاتل و در صورت عدم دسترسي به آن ازبيت
  .شود مي

هرگاه قاتل عمد بودن دو يا چند نفر ثابت باشد ليكن مقتول هرقاتلي مردد  :323-14ماده 
هر  ليا نتوانند اثبات كنند كهو اوباشد مانند اينكه دو نفر توسط دو نفر به قتل رسيده باشند 

اند چنانچه اولياي هر دو مقتول خواهان قصاص باشند  كدام به دست كدام يك كشته شده
شوند و چنانچه اولياي يكي از دو مقتول به هر سببي عفو يا  هر دو قاتل قصاص مي

شان را ساقط كرده باشند، حق قصاص اولياي مقتول ديگر نيز  مصالحه كرده و حق قصاص
  .به جهت مشخص نبودن قاتل مبدل به ديه خواهد شد

در مورد ماده قبل چنانچه دو مقتول از نظر ديه يكسان نباشند مانند اينكه  :323-15ماده 
يكي از آن دو زن باشد اولياي زن بايد نصف ديه كامل را پرداخت نمايند كه در اين صورت 

  .شود سيم ميبه جهت مشخص نبودن قاتل زن ميان قاتالن بالسويه تق
هرگاه قتل در ماه حرام انجام گرفته باشد يا قاتل در ماه حرام قصاص شود،  :323- 16ماده 

 فاضل ديه تغليظ ،و قصاص مستلزم پرداخت فاضل ديه از طرف ولي دم به قاتل باشد
 ليكن اگر .شود  تغليظ نمي،پردازد اي را كه ولي دم به ديگر اوليا مي  همچنين ديه.شود نمي
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شان از جنايت به قصاص  اي را كه شركاي قاتل به جهت سهم  ديه،در ماه حرام باشدقتل 
  .شود پردازند، تغليظ مي اش و يا ولي دم و يا هر دوي آنان مي شونده يا ورثه

 سهم پرداختي شريك به قصاص ،تعيين نوع ديه در پرداخت فاضل ديه :323-17ماده 
  .باشد با پرداخت كننده ميشونده و سهم ولي دمي كه خواهان ديه است 

 متعلق به قاتل است و او ،فاضل ديه يا سهم پرداختي شركا از ديه جنايت :323-18ماده 
ي ديگري در  تواند آن را به اولياي دم يا شركاي خود ببخشد و يا هر نوع تصرف مالكانه مي

د آن را آن انجام دهد ليكن چنانچه آن را دريافت كرده باشد و قصاص صورت نگيرد باي
  .برگرداند

 طلبي از قاتل ، اگر مقتول يا اولياي دم،در مورد لزوم پرداخت فاضل ديه :323-19ماده 
 به عنوان فاضل ، حتي بدون رضايت قاتل، طلب مذكور با رضايت صاحبش،داشته باشند

  .ديه قابل محاسبه است
استيفاي قصاص هرگاه تركه مقتول كفايت ديون او را نكند، ولي دم حق  :323-20ماده 

بدون ادا يا تضمين آن ديون را دارد ولي حق عفو مجاني قاتل بدون ادا يا تضمين ديون را 
ندارد و چنانچه به هر دليل قصاص به ديه تبديل شود بايد در اداي ديون مقتول صرف 

  . شود
در مواردي كه محكوم به قصاص نفس در زندان است و اولياي دم بدون  :323- 21ماده 
 دادگاه صادر ،اند با شكايت محكوم عليه از اين امر  وي را دربالتكليفي رها كرده،وجهعذر م

نمايد تا ظرف مهلت مقرر   مدت مناسبي را مشخص و به اولياي دم اخطار مي،كننده حكم
نسبت به عفو، مصالحه يا اجراي قصاص اقدام نمايند و در صورت عدم اقدام آنها در موعد 

تواند با اخذ وثيقه مناسب و تأييد رئيس حوزه قضايي و رئيس كل  ي دادگاه م،تعيين شده
  . تاتعيين تكليف ازطرف اولياي دم، قاتل را آزادكند،دادگستري استان

در مواردي كه ولي دم براي اجراي قصاص بايد قسمتي از ديه را به قاتل يا  :323- 22ماده 
يد قبل از قصاص صورت گيرد و در  پرداخت آن با، پرداخت كند،ديگر قاتالن يا اولياي دم
 نظم و امنيت عمومي را به شدت به هم زده يا احساسات عمومي را ،مواردي كه جنايت

جريحه دار كرده باشد و مصلحت در اجراي قصاص باشد و خواهان قصاص تمكن از 
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پرداخت نداشته باشد، با درخواست دادستان و تأييد رئيس قوه قضاييه، از بيت المال 
  .شود ت ميپرداخ
شود و   ملزم به تحويل وي مي،هرگاه شخصي، قاتل عمد را فراري دهد :323-23ماده 

  دادگاه مي تواند با مطالبه ولي دمچنانچه بازداشت او مؤثر در الزامش يا حضور قاتل باشد
و چنانچه قاتل قبل از دستگيري بميرد كند  بازداشت ، فرار دهنده راتا زمان دستگيري قاتل

تواند ديه را  ولي دم مي يا ولي دم رضايت دهد آزاد مي شود و تگيري وي متعذر شوديا دس
تواند به جاني  از اموال جاني يا عامل فرار اخذ كند و عامل فرار پس از پرداخت ديه مي

  .رجوع كند
رساند  هاي متعارف كه كمترين آزار را به جاني مي قصاص فقط به شيوه :323- 24ماده 

 روز تا 91او حرام و ممنوع است و موجب حبس تعزيري از  و مثله كردنباشد  جايز مي
  .باشد شش ماه مي

زن حامله كه محكوم به قصاص است نبايد قبل از وضع حمل قصاص شود  :323-25ماده 
افتد تا زماني كه  و چنانچه پس از وضع حمل نيز بيم تلف طفل باشد قصاص به تأخير مي

  .حفظ حيات طفل تأمين شود
 حق قصاص براي ولي دم ، قاتل زنده بماند،اگر بعد از اجراي قصاص :323-26ده ما

كرده باشد قصاص به گونه اي كه جايز نبوده وي را  محفوظ است ليكن در صورتي كه
با سنگ به سر او زده و نمرده باشد قاتل نيز حق قصاص دارد و مجني عليه  مانند اينكه

  .گر اينكه ابتداء قاتل حق خود را استيفا كندنمي تواند وي را مجدداً قصاص كند م
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  قصاص عضو: فصل سوم
  موجب قصاص عضو : مبحث اول

 موجب حق قصاص ، بر عضو با رعايت مقررات در اين قانونيجنايت عمد :331-1ماده 
براي مجني عليه يا ولي او است مشروط بر اينكه قصاص ممكن باشد و موجب مرگ يا 

  .جنايت بيشتري نباشد
 جنايت بر عضو عبارت است از هر آسيب كمتر از قتل نظير قطع عضو، جرح و – 1ه تبصر

  .شود صدمات وارده بر منافع ليكن در شكستگي استخوان قصاص نيست و ديه پرداخت مي
اين قانون مقرر ) 311- 2( تعريف جنايت عمد بر عضو همان است كه در ماده – 2تبصره 

  .گرديده است
اثر يك يا چند ضربه جنايات متعددي در يك يا چند عضو به وجود هرگاه در  :331-2ماده 
تواند بعضي   حق قصاص براي هر جنايت به طور جداگانه ثابت است و مجني عليه مي،آيد

  . را با جاني مصالحه و بعضي را عفو و بعضي را قصاص كند
تي از جنايت تواند قسم اگر جنايت بر عضو داراي مراتب باشد مجني عليه مي :331- 3ماده 

 مانند آن كه در جراحت موضحه به متالحمه و در قطع دست از آرنج به ،را قصاص كند
  .قطع دست از مچ بسنده كند و قسمت ديگر را عفو يا مصالحه كند

 شروع به جنايت عمدي برعضو به شرح مندرج در ،احكام شركت، معاونت :331-4ماده 
   .اين قانون است مبحث ششم از فصل اول

عليه   مانند عفو مجني،هركس مرتكب جنايت عمدي برعضوي شود وبه هردليل :331-5ده ما
آسيب شديدي  درمواردي كه ،عليه يا مصالحه بر ديه قصاص نشود يا مجنون بودن مجني

 يا بخشي از ازبين رفتن يك عضوقطع يا موجب بر مجني عليه وارد شده است مانند اينكه 
جراحات  ضربه ودرموارد 74 سال و شالق تا 2 تا 1س از يا يكي ازمنافع شود به حب آن

  .گردد  ضربه محكوم مي74شالق تا يا  روز تا شش ماه 91از عمدي به تناسب جرم 
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  شرايط قصاص عضو : مبحث دوم

درقصاص عضو عالوه برشرايط عمومي قصاص، شرايط زير با تفصيلي كه  :332-1ماده 
  :ودشود بايد رعايت ش دراين قانون مقرر مي

  .محلِ عضوِ موردِ قصاص بامورد جنايت يكي باشد-1
  .قصاص با مقدار جنايت مساوي باشد-2
  .درقصاص، خوفِ تلفِ جاني يا عضو ديگري نباشد-3
  .قصاصِ عضوِ سالم درمقابل عضو ناسالم نباشد-4
  .قصاصِ عضو اصلي درمقابل عضو غيراصلي نباشد-5

 برحسب مورد به ديه يا ،ط، قصاص ممكن نباشداگر به علت فقدان يكي ازشراي :332- 2ماده 
 مگر درمورد عدم امكان تساوي درطول وعرض وعمق جنايت كه ،دشو ارش تبديل مي

 يا بدون .تواند به قصاص مقدار كمتر درصورت امكان اكتفا كند عليه مي دراين صورت مجني
  رضايت جاني ديه يا ارش جنايت را مطالبه كند 

سلمان درقصاص عضو برابرند ومرد به سبب آسيبي كه به زن زن ومرد م :332-3ماده 
 ثلث يا ،شود، ولي اگر ديه يا ارش جنايت وارده بر زن وارد كرده به قصاص محكوم مي

التفاوت ارش عضو  كامل باشد، قصاص بعد از پرداخت نصف ديه يا مابه  بيش ازثلث ديه
عليه زن  ر درصورتي كه مجنيحكم مذكو. شود  به جاني يا ورثه اواجرا مي،مورد قصاص

  .غيرمسلمان وجاني مرد غيرمسلمان باشد نيز ثابت است
شود ولي عضو ناقص درمقابل  عضو كامل درمقابل عضو ناقص قصاص نمي :332-4ماده 

التفاوت را از ديه يا ارش  اني بايد مابهودراين صورت ج. شود عضو كامل قصاص مي
  . پرداخت كند

مانند دستي كه . اقص، عضوي است كه فاقد بخشي ازاجزا باشد منظور از عضو ن- تبصره 
  .فاقد يك يا چند انگشت يا فاقد قسمتي ازيك يا چند انگشت است
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درقصاص، تساوي محل عضو مورد قصاص با عضو مورد جنايت ازجهت  :332-5ماده 
راست وچپ وباال وپايين الزم است ودرصورت فقدان عضو هم جهت درراست، همان عضو 

  .شود هت چپ وبالعكس قصاص ميدرج
رعايت تساوي مقدار طول وعرض درقصاص الزم است واگر طول عضو  :332- 6ماده 

عليه باشد، قصاص نبايد به عضو  مورد قصاص كمتر از طول مورد آسيب درعضو مجني
اما ميزان . شود ونسبت به مازاد جنايت، حسب مورد ديه يا ارش گرفته مي ديگر سرايت كند

 ،ايت، صدق عنوان جنايت وارده نظير سمحاق يا موضحه است ودرصورت امكاندرعمق جن
  .رعايت تساوي درعمق نيز الزم است

شود فوراً اجرا كرد مگر علم به سرايت وبيشتر شدن  قصاص عضو را مي :332-7ماده 
  .جنايت مجني عليه درهمان عضو يا سرايت جنايت به نفس اوباشد

اشد ولي سرايت موجب تغيير حق قصاص عضو نباشد،  اگر علم به سرايت ب-1تبصره 
آيد اتفاقي  توان قصاص عضو را فوراً اجرا كرد؛ مانند آن كه جنايتي كه ازسرايت پديد مي مي

  .بوده وغيرعمد باشد
 اگر علم به سرايت نباشد وقصاص اجرا شود وپس ازآن جنايت سرايت كند -2تبصره 

نكه جنايت نوعاً سرايت كننده باشد حسب مورد وسرايت پديد آمده عمدي باشد، مانند اي
بل ازاجراي قصاص نفس بايد ولي دم شود ولي ق جاني به قصاص نفس يا عضو محكوم مي

 جنايتي را كه به عنوان قصاص عضو برجاني وارد شده است به او پرداخت نمايد واگر  ديه
ي را كه رش جنايت غيرعمدي و اتفاقي باشد جاني محكوم به ديه يا ا،سرايت پديدآمده

  .شود  ميبوسيله سرايت پديدآمده
گيري  براي رعايت تساوي قصاص با جنايت بايد حدود جراحت كامالً اندازه :332-8ماده 

  .شود وهرچيزي كه مانع ازاستيفاي قصاص يا موجب ازدياد آن باشد، برطرف شود
ازجنايت واقع  موجب شود كه قصاص بيش ،اگرجاني دراثر حركت يا غيرآن :332-9ماده 

شود، قصاص كننده ضامن نيست واگر قصاص كننده يا فرد ديگري موجب زياده باشد، 
حسب مورد با توجه به عمدي وغيرعمدي بودن زياده وامكان وعدم امكان قصاص در 

  .شود  ديه يا ارش مي ،زياده، وي محكوم به قصاص
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  اكراه برجنايت بر عضو : مبحث سوم

شود وليكن   درقتل عمد به وسيله اكراه برآن رفع نميمجازات قصاص :333-1ماده 
يا ايراد صدمه اي كه تهديد به مرگ شديد مانند درجنايت برعضو درصورتي كه اكراه درحد 

رافع مسئوليت باشد وجنايت برعضو كشنده نباشد، شديدتر از آن جنايت  سخت تر و
 و در غير اين ، شدواهدخطبق مقررات اين قانون قصاص اكراه كننده  باشد و  ميكيفري

 سال محكوم مي 2 تا 1اكراه كننده به مجازات حبس از ومي شود  صورت مباشر قصاص
  .گردد
 در غير اين صورت با سوگند ،ادعاي اكراه برجنايت بايد دردادگاه ثابت شود :333-2ماده 

  .مجني عليه يا ولي او بر عدم اكراه قصاص ثابت مي شود
به )322-7(و) 322-4(و)322-3(و) 322-2(ارد مذكور در مواد و مومقررات  :333-3ماده 
  . استنيز جارياكراه برجنايت برعضو در  تناسب

  استيفاء قصاص عضو : مبحث چهارم

عليه است ودرصورت فوت او ورثه او حق  استيفاي قصاص عضو حق مجني :334-1ماده 
  .استيفاي قصاص را خواهند داشت

  ضو همانند استيفاي قصاص نفس استيذان از دراستيفاي قصاص ع :334- 2ماده 
تخلف در صورت واست قصاص الزم و شرايط استيفاي مقررات ساير ولي امر و رعايت 

  .اين قانون خواهد بود) 323-3(مجازات مقرر در ماده مشمول متخلف ازآن 
ابزار قطع وجرح درقصاص بايد تيز، غيرآلوده ومناسب با اجراي قصاص  :334- 3ماده 
وايذاي جاني بيش ازمقدار جنايت او ممنوع است وچنانچه جاني مريض بوده يا باشد 

نحوي باشد كه درقصاص بيم سرايت به نفس يا صدمه ديگري باشد  شرايط زمان ومكان به
در صورت امكان موانع رفع مي شود و قصاص اجرا مي شود و در غير اين صورت تا بر 

  .تداف قصاص به تأخير ميطرف شدن خوف سرايت 
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شود، گرچه  هرگاه شخصي يك چشم كسي را درآورد يا كور كند قصاص مي :334-4ماده 
شود، اين حكم درهمه  اي به جاني پرداخت نمي جاني بيش ازيك چشم نداشته باشد وديه

  .اعضاي زوج بدن جاري است
هرگاه شخصي كه داراي دوچشم است چشم كسي را كه فقط داراي يك چشم  :334-5ماده 

تواند يك چشم جاني را قصاص كند ونصف ديه كامل را هم  عليه مي آورد، مجنياست در
دريافت نمايد يا ازقصاص يك چشم جاني منصرف شود وديه كامل بگيرد مگر درصورتي 

عليه يك چشم خود را قبالً دراثر قصاص يا جنايتي كه استحقاق ديه آن را داشته  كه مجني
تواند يك چشم جاني را قصاص كند ويا با   مياست ازدست داده باشد كه دراين مورد

  .رضايت جاني نصف ديه كامل دريافت نمايد
هرگاه شخصي بدون آسيب به حدقه چشم ديگري بينايي آن را ازبين ببرد،  :334-6ماده 

گيرد واگر بدون آسيب به حدقه چشم جاني   فقط بينايي چشم جاني مورد قصاص قرار مي
  .ديه مي شود و جاني بايد ديه آن را بپردازد مبدل به ،قصاص ممكن نباشد

هايي كه ازلحاظ ديد ويا شكل متعارف نيستند  چشم سالم دربرابر چشم :334-7ماده 
  .شود قصاص مي

شود ولي پلك چشم بينا دربرابر  پلك واجد مژه درقبال پلك فاقد مژه قطع نمي :334-8ماده 
  .شود پلك چشم نابينا قصاص مي

  .شود وي وصحيح دربرابر عضو ضعيف ومعيوب غيرفلج قصاص ميعضو ق :334-9ماده 
كسي را قطع كند يا هر عضو ديگرهرگاه شخصي مقداري ازگوش  :334-10ماده 
اگر جاني همچنين شود  پيوند دهد قصاص ساقط نميمجدداً عليه قسمت جداشده را  ومجني

ه شد آن قسمت او به عنوان قصاص بريديا هرعضو ديگر بعد ازآن كه مقداري ازگوش 
  .توان آن را دوباره براي حفظ اثر قصاص قطع كرد جداشده را پيوند دهد، نمي

و قطع بيني موجب زوال درصورتي كه قطع الله گوش موجب زوال شنوايي  :334-11ماده 
  .شود شود دوجنايت محسوب ميبويائي 

شنوائي و بويايي حس  فاقد يا گوش موجب قصاص است گرچهقطع بيني  :334-12ماده 
  .دنباش
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  .قطع زبان يا لب با رعايت تساوي مقدار ومحل آنها موجب قصاص است :334- 13ماده 
درصورتي كه شخص گويا زبان كسي را كه الل است قطع كند قصاص  :334-14ماده 

شود ولي زبان كسي كه الل است دربرابر زبان الل ديگري وزبان  ساقط است وديه اخذ مي
  .شود گويا قصاص مي

شود، مگرآن كه الل بودن نوزاد  زبان گويا درمقابل زبان نوزاد قصاص مي :334- 15ه ماد
  .ثابت شود

 سالم يا كامل باشد وعضو جاني ناسالم يا ناقص ،اگر عضو مورد جنايت :334- 16ماده 
  .تواند قصاص كند يا بدون رضايت جاني، ديه يا ارش بگيرد عليه مي باشد؛ مجني

ناسالم عضوي است كه منفعت اصلي آن از بين رفته باشد و در منظور از عضو  :-تبصره 
  .غير اينصورت سالم محسوب مي شود

اگر عضو مورد جنايت وعضو مورد قصاص هردوناقص يا ناسالم باشد،  :334-17ماده 
درصورتي كه نقصان وعدم سالمت درعضو مورد قصاص مساوي يا بيشتر ازعضو مورد 

  . حق قصاص ثابت است،جنايت باشد
اگر كسي دندان ديگري را بكند، قصاص دارد ودرقصاص آن، تساوي در  :334-18ماده 

  .نوع و محل دندان به نحوي كه در مبحث شرايط قصاص عضو ذكر شدالزم است
 دندان ،هرگاه دندان كسي توسط ديگري كنده شود، چنانچه تا زمان قصاص :334- 19ماده 

 ضربه شالق به پرداخت خسارت 74عزير تا سالمي به جاي آن برويد، جاني عالوه بر ت
شود واگر  عليه فاقد دندان بوده، محكوم مي درمان وارش براي جراحت ومدتي كه مجني

هاي سابق به پرداخت ارش عيب نيز  دندان جديد معيوب باشد، جاني عالوه برمحكوميت
  .شود محكوم مي

  دان، به مدت متعارف عليه طفل باشد صدور حكم براي روئيدن دن اگر مجني -تبصره 
الذكر به پرداخت  افتد واگر طفل دراين مدت فوت كند، جاني عالوه برتعزير فوق به تأخير مي

  .شود ديه محكوم مي
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عليه مخير  عليه غيرشيري باشد، مجني اگر دندان جاني شيري ودندان مجني :334- 20ماده 
  غيرشيري درجاني بهاست كه دندان شيري را قصاص كند؛ يا قصاص را تا رويش دندان

  .تأخير اندازد
 چيزي ،عليه بعد ازاجراي قصاص يا گرفتن ديه برويد اگر دندان مجني :334-21ماده 
  .شود عليه نيست وديه نيز بازگردانده نمي ي مجني برعهده

عليه حق قصاص دوباره  اگر دندان جاني بعد ازاجراي قصاص برويد، مجني :334-22ماده 
  .آن را ندارد

اگر عضو مورد جنايت زايد باشد وجاني عضو زايد مشابه نداشته باشد  :334-23ماده 
  .گردد حسب مورد به پرداخت ديه وارش محكوم مي

اگر عضو مورد جنايت مانند دست داراي بخش زايدي مانند انگشت اضافي  :334-24ماده 
شود  شود ونسبت به بخش زايد، ديه يا ارش پرداخت مي باشد قصاص درعضو اجرا مي

واگر عضو مورد قصاص داراي بخش زايدي باشد قصاص درصورت امكان درغيربخش 
  .شود شود ونسبت به بقيه جنايت، ديه يا ارش گرفته مي زايد اجرا مي

حس كردن عضو او حق  هوش كردن جاني وبي قصاص كردن جاني بدون بي :334- 25ماده 
عليه اتفاق افتاده  حسي عضو مجني عليه است مگراين كه جنايت درحال بيهوشي يا بي مجني
  .باشد

حس كردن عضو او بعد ازاجراي قصاص جايز  هوش كردن جاني وبي  مداوا وبي-تبصره
  .است

هرگاه كسي جنايت عمدي براعضاي متعدد ازيك نفر يا بيشتر وارد كرده  :334- 26ماده 
يشتر نداشته باشد مانند اينكه دو دست ازيك نفر يا دونفر را قطع كند وخود يك دست ب

باشد يا بيش ازدودست قطع كرده باشد مجني عليه اول كه جنايت براو قبل ازديگري واقع 
شده باشد حق قصاص دست جاني را داشته ودرصورت انجام قصاص به مجني عليه دوم 

شود ودرصورت وقوع دو جنايت دريك زمان  كه جنايت براو متأخر بوده، ديه پرداخت مي
. گردد يه مبادرت به قصاص نمايد براي ديگري ديه ثابت ميهريك از دو مجني عل

عليه دوم بعد ازقصاص اول باقي بماند وليكن  ودرصورتي كه محل قصاص براي مجني
تواند ما به التفاوت از ديه را نيز از او بگيرد مانند  كمتر از عضو قطع شده از او باشد مي
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ده باشد سپس دست راست شخص اينكه جاني ابتدا انگشت دست راست كسي را قطع كر
عليه اول انگشت دست راست جاني را  ديگري را قطع كند كه در اين فرض ابتدا مجني

تواند دست راست جاني  عليه دوم مي تواند قصاص كند ودرصورت انجام قصاص مجني مي
ان دست قصاص شونده انگشتانگشتان دست خود نسبت به ديه  فاضل را قصاص كرده و

  .گيردبرا نيز 
حق قصاص عضو از براي مجني عليه ثابت است و در صورت فوت وي قبل  :334-27ماده 

از استيفا اين حق براي هر يك از ورثه او مستقالً ثابت مي شود و حسب مورد طبق مواد 
  .اين قانون عمل مي شود) 323-8(و ) 323-7(و )323-6(و  )323- 5(

يه مجني عليه كمتر از جاني باشد در موارد ثبوت قصاص عضو چنانچه د:334- 28ماده 
-18(و  )323-17(و  )323-15) (323-14(و  )323-10(و  )323-9(حسب مورد طبق مواد 

  .اين قانون عمل مي شود )323-19(و  )323
 در موارد شركت دو يا چند نفر در جنايت بر عضو حسب مورد طبق مواد:334-29ماده 

  .اين قانون عمل مي شود)323-12(و )11-323(
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  ديات :باب چهارم
  قواعد عمومي: فصل اول

  تعريف ديه و موارد آن: مبحث اول

ديه مقدار مال معيني است كه در شرع مقدس در مورد ايراد جنايت غيرعمدي  :411-1ماده 
بر تماميت جسمي اشخاص و يا جنايت عمدي در مواردي كه به هر جهتي قصاص ندارد 

  . ولي بناحق بوده مقرر شده است
ارش عبارت از ديه غير مقدر است كه ميزان آن در شرع تعيين نگرديده و  :411- 2ماده 

دادگاه موظف است با لحاظ نوع و كيفيت صدمه وارده و تأثير آن در سالمت مجني عليه و 
  .ميزان خسارت وارده با در نظر گرفتن ديه با جلب نظر كارشناس ميزان آن را تعيين نمايد

  . جنايت نبايد بيش از ديه مقدر در آن عضو يا منفعت تعيين شودتبصره ـ مقدار ارش در هر
در جنايت خطاي محض، شبه عمد و جنايت عمدي كه بناحق بوده ولي  :411-3ماده 

قصاص در آن جايز يا ممكن نبوده و يا بر پرداخت ديه تراضي شده باشد، ديه پرداخت 
  .شود مي

ت به مجني عليه قصد جنايت واقع شده خطاي شبه عمد آن است كه جاني نسب :411-4ماده 
خواه اصالً (را نداشته است و فعلي را كه انجام داده نوعاً سبب وقوع آن جنايت نبوده 

مانند آنكه . وليكن اتفاقاً آن جنايت واقع شده باشد) جنايت نبوده يا جنايت ديگري بوده باشد
بزند و اتفاقاً موجب جنايت شود  كسي را به قصد تأديب به نحوي كه نوعاً سبب جنايت نمي

  .گردد يا طبيبي بيماري را به طور متعارف معالجه كند و اتفاقاً سبب جنايت بر او شود
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 شخصي جنايتي را بر كسي وارد سازد به اعتقاد اينكه مهدورالدم است هرگاه :411-5ماده 
معلوم يا حق قصاص او را دارد يا بتصور اينكه حيوان و امثال آن است سپس خالف آن 

  .گردد در حكم شبه عمد است
مباالتي يا عدم مهارت يا عدم رعايت مقررات  احتياطي يا بي هرگاه بر اثر بي :411-6ماده 

مربوط به امري جنايتي واقع شود در صورتيكه آن بي احتياطي و عدم رعايت مقررات نوعاً 
  .سبب وقوع جنايت نباشد جنايت شبه عمد خواهد بود

ه جاني قصد جنايت نداشته و ليكن فعلي را كه انجام داده سبب جنايتي هرگا :411-7ماده 
شده است و نوعاً نيز سبب آن نبوده است و يا اگر سبب بوده  شود كه از قبل پيش بيني نمي

  .مرتكب از آن اطالع نداشته است در حكم شبه عمد است
متري بوده ليكن اتفاقاً هرگاه جاني فعلي را كه انجام داده است جنايت عمدي ك :411-8ماده 

جنايت بيشتري به سبب آن نيز انجام گيرد كه مقصود جاني نبوده و نوعاً آن جنايت كمتر 
مستلزم جنايت بيشتر نباشد نسبت به جنايت بيشتر خطاي شبه عمد است مانند اينكه انگشت 

جنايت كسي را قطع كند و اتفاقاً بسبب آن فوت كند كه در اينصورت نسبت به قطع انگشت 
  . عمدي بوده و نسبت به فوت شبه عمد است

خطاي محض آن است كه جاني قصد فعلي را بكند و ليكن فعل ديگري بدون  :411- 9ماده 
شود زيرا در اصل فعل  اختيار او در خارج واقع شود و از آن به خطاي در فعل نيز تعبير مي

اندازي كند وليكن تير او به مانند اينكه به طرف حيواني يا شيء ديگر تير. خطا شده است
  .خطا رفته و به انساني اصابت كند

هرگاه شخصي در حال خواب يا بيهوشي و مانند آن كه فاقد قصد و اراده  :411- 10ماده 
است موجب تلف يا صدمه بدني به ديگري گردد عمل او خطاي محض است مگر اينكه عمداً 

مه بر مجني عليه واقع مي شود بخوابد يا با علم به اينكه در حالت خواب يا بيهوشي آن صد
  .خود را بيهوش كند كه در اين صورت جنايت عمدي خواهد بود

  . عمدي و شبه عمدي ديوانه و نابالغ به منزله خطاي محض است جنايت :411- 11ماده 
هرگاه جاني قصد جنايت بر شخصي را داشته باشد ليكن در اثر خطاي  :411-12ماده 
 در تيراندازي تير او به خطا رفته و به شخص ديگري اصابت كند مانند خطاي درفعل

چنانچه متوجه بوده كه اقدام او ديگري را در معرض جنايت قرار مي دهد جنايت عمدي 
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خطاي محض بوده و ديه ثابت است  بوده و قصاص ثابت است و در غير اينصورت جنايت
ا ضرب وجرح بوده و قابل تعقيب و اقدام انجام گرفته نسبت به شخص اول شروع به قتل ي

  .باشدو مجاز به آن اقدام است مگر اينكه اعتقاد به مهدور الدم او داشته 
 بدون مجوز مراجع قضايي ،كشتن كسي به صرف اعتقاد بر مهدور الدم :411-13ماده 

شود و در صورتي كه كسي ديگري را با  صالح ممنوع است و مرتكب، مجرم شناخته مي
مجازات  مقرر در اين قانون ) 313-11(عتقادي به قتل برساند به موجب ماده ادعاي چنين ا

  .مي شود
الدم بودن كسي بايد از مصاديقي باشد كه در شرع و قانون  مهدور :411- 14ماده 

  .كه مرتكب با نظر و معيارهاي خود كسي را مهدورالدم بداند مهدورالدم شناخته شده نه اين
 قاتل يكي از ورثه مقتول باشد چنانچه قتل عمدي باشد از در صورتي كه :411-15ماده 

قتل خطا يا شبه عمد باشد از ديه ارث  هيچ مالي از اموال مقتول ارث نخواهد برد و چنانچه
  .نمي برد و در موارد فقدان وارث ديگر ولي امر وارث خواهد بود

 پرداخت كفاره قتل نيزدر قتل فرد مسلمان عالوه بر ديه نفس قاتل مكلف به  :411-16ماده 
ترتيب كفاره .مي باشد و دادگاه الزم است آن را به عنوان تكليفي بر قاتل در حكم ذكر نمايد

  :قتل به ترتيب زير است
 آزاد ،در قتل عمد چنانچه مقتول مسلمان مومن باشد كفاره جمع ثابت است كه عبارتست از

ماه  اههاي قمري بدون فاصله ميانكردن يك برده در صورت امكان آن و روزه دو ماه از م
  .اول و اولين روز ماه دوم و اطعام شصت مسكين

عم از محض و شبه عمد و همچنين قتل عمد در صورتي كه مسلمان مقتول ادر قتل خطا 
مومن نباشد يكي از سه مورد ذكر شده واجب است و ليكن با ترتيب ميان آنها بدين گونه 

شصت  زه متعين مي شود و در صورت تعذر آن اطعامكه در صورت تعذر عتق دو ماه رو
 .مسكين متعين مي گردد

  . كفاره قتل تنها در صورت مباشرت به قتل است و در موارد تسبيب واجب نيست-1 تبصره
 كفاره در قتل نابالغ و مجنون نيز ثابت است در صورتيكه محكوم به اسالم -2 تبصره

  .باشدآن دميده شده باشند و همچنين در قتل جنين كه روح در 
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  . در موارد شركت در قتل بر هريك از مباشران در قتل مستقالً كفاره واجب است-3 تبصره
  . در موارد اكراه بر قتل كفاره بر قاتل است-4 تبصره
 در مواردي كه مقتول مهدورالدم يا مستحق قصاص بوده است كفاره ثابت -5 تبصره
  .نيست
است و در صورت فوت قاتل ساقط مي گردد و از ديون  وجوب كفاره يك تكليف -6 تبصره

  .ميت محسوب نمي شود

  مسئوليت مدني ديه: دوم مبحث

بوده و عالوه بر جنبه كيفري   جنايات حق شخصي مجني عليهديه و ارش :412- 1ماده 
باشد و  همانند ساير ضرر و زيانها و حقوق مالي داراي آثار و احكام مسئوليت مدني نيز مي

خشي از آن يا مصالحه بر آن است و زمه جاني مانند ساير ديون مشغول و تمام يا بقابل عف
  .به آن از براي مجني عليه است و ضمن دارائي هاي مجني عليه محسوب مي شود

 همه كساني كه از اموال مقتول ارث مي برند به نسبت سهم االرثشان از ديه مقتول :تبصره 
 .دري مقتول كه تنها از طرف مادر با مقتول نسبت دارندنيز ارث مي برند به جز بستگان ما

  .و در صورت نبودن وارث از براي مقتول ولي امر وارث ديه خواهد بود
هرگاه دو يا چند نفر به نحو اشتراك مرتكب جنايتي كه موجب ديه يا ارش  :412-2ماده 

ن ديه يا ارش به طور مساوي ضام شركاءيا عاقله آنها  است گردند حسب مورد هر يك از
  .خواهند بود

هاي متعارف درمان جنايت وارد شده بيشتر از ديه مقدر يا ارش  هرگاه هزينه :412-3ماده 
باشد خسارت مازاد بايد بر اساس نظر كارشناسي با حكم دادگاه تعيين شده و توسط جاني 

ديه و عمد موجب فوراً پرداخت گردد و در اين جهت فرقي ميان خطاي محض و شبه عمد 
  .نيست



  107   صفحه                 اليحه قانون مجازات اسالمي
  

 

www.sdil.org      

  هاي اثبات ديه راه: سوم مبحث

ادله اثبات موجب ديه عالوه بر قسامه به تفصيلي كه در اين قانون مقرر  :413-1ماده 
  .شود همان ادله اثبات در ساير ديون و حقوق مالي است مي

نفر مرد از ) 25( قصاص با اقامه قسامه بابقتل غير عمد به شرح مقرر در  :413- 2ماده 
  .شود  در صورت لوث و فقدان ادله ديگر اثبات ميطرف مدعي

در دعوي جنايت بر اعضا و منافع اعم از عمدي و غير عمدي در صورت لوث  :413- 3ماده 
تواند با اقامه قسامه شش نفر ديه يا ارش را به شرح زير  و فقدان ادله ديگر مجني عليه مي

  .دشو اثبات و مطالبه كند وليكن حق قصاص با آن ثابت نمي
  .شش قسم در جنايتي كه ديه يا ارش آن به مقدار ديه كامل است
 پنج قسم در جنايتي كه ديه يا ارش آن سه چهارم ديه كامل است

 چهار قسم در جنايتي كه ديه يا ارش آن دو سوم ديه كامل است

 سه قسم در جنايتي كه ديه يا ارش آن يك دوم ديه كامل است

 ش آن يك سوم ديه كامل استدو قسم در جنايتي كه ديه يا ار

 يك قسم در جنايتي كه ديه يا ارش آن يك ششم ديه كامل يا كمتر از آن است

 ـ در مورد هر يك از بندهاي فوق در صورت نبودن نفرات الزم مجني عليه 1تبصره 
  .تواند به همان اندازه قسم را تكرار كند مي

 يا ارش بيش از مقدار مقرر در آن بند  ـ در هر يك از موارد فوق چنانچه مقدار ديه2تبصره 
و كمتر از مقدار مقرر در بند قبلي بوده باشد رعايت نصاب بيشتر الزم است براي مثال اگر 

  .ديه جراحت به مقدار يك پنجم ديه كامل باشد براي اثبات آن دو قسم الزم است
  .ـ مقررات سوگند در قسامه همانگونه است كه در باب قصاص گذشت 3تبصره 

يا ولي او مدعي زوال يا وارد شده است مجني عليه  هرگاه در اثر جنايتي كه :413- 4ماده 
عدم دسترسي به شود در صورت لوث و فقدان دليل اثباتي و نقصان منفعت عضو 
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يا ولي او  و عدم امكان آزمايش و اختباري كه موجب علم شود، قول مجني عليه كارشناس
  .شود  اثبات ميبه ترتيبي كه ذكر شد با قسامه

نسبت به بازگشت تمام يا يا ولي او در اختالف ميان جاني و مجني عليه  :413- 5ماده 
بخشي از منفعت زايل شده يا نقصان يافته در صورت فقدان دليل اثباتي قول مجني عليه با 

  .سوگند او مقدم است و جاي قسامه نيست
 براي بازگشت منفعت زايل شده هرگاه مجني عليه در ايامي كه كارشناس :413- 6ماده 

تعيين نموده است فوت نمايد و جاني مدعي بازگشت منفعت قبل از وفات بوده و اولياي ميت 
منكر آن باشند در صورتي كه جاني نتواند ادعاي خود را ثابت كند قول اوليا با سوگند مقدم 

ديه يا ارش نسبت  و چنانچه برخي از اوليا سوگند بخورند نيستخواهد بود و جاي قسامه 
  .به سهم آنان ثابت خواهد شد

  مسئول پرداخت ديه: مبحث چهارم

  . و شبه عمد بر عهده جاني استديه يا ارش جنايت عمد :414-1ماده 
ديه يا ارش خطاي محض، چنانچه جنايت از طريق شهادت يا قسامه و يا علم  :414-2ماده 

يا نكول او   صورتي كه با اقرار جاني و حسي قاضي ثابت شود به عهده عاقله و درمتعارف
  .يا نكول او از قسامه ثابت شده باشد، به عهده خود جاني است از سوگند

 ديه ، عاقله اظهارات او را تصديق نمايند،تبصره ـ هرگاه پس از اقرار جاني به جنايت خطايي
  .بر عهده عاقله خواهد بود

 ، علم متعارف و حسي قاضي يا قسامه با شهادت،تيدر موارد ثبوت اصل جنا :414- 3ماده 
 ياطالع ي اظهار باي را انكار تي بودن آن گردد و عاقله خطا بودن جنايي خطاي مدعياگر جان

   . قول عاقله با سوگند پذيرفته مي شودد،يننما
يا ارش د، از پرداخت ديه ندر صورتي كه برخي از افراد عاقله سوگند ياد نماي ـ تبصره

   . پرداخت خواهد شدي جانلهينها بوسمعاف شده و سهم آ
  . نيستسازد هايي كه شخص بر خود وارد مي عاقله ضامن جنايت :414-4ماده 
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عاقله تنها ضامن ديه و ارش خطاي محض است و ساير خساراتي را كه به  :414- 5ماده 
  .سبب جنايت شكل مي گيرد ضامن نيست و بر ذمه خود جاني است

هاي كمتر از موضحه نيست، هر چند جاني نابالغ يا مجنون  ايتعاقله ضامن جن :414- 6ماده 
  .باشد

هاي متعددي در يك يا چند عضو به  تبصره ـ هر گاه در اثر يك يا چند ضربه خطايي، آسيب
وجود آيد مالك رسيدن به ديه موضحه، ديه هر آسيب، به طور جداگانه است و رسيدن ديه 

  .نيستيا ارش مجموع آنها به ديه موضحه كافي 
 و بستگان ذكور نسبي پدر و مادري يا پدري پسر ،عاقله عبارت است از پدر :414-7ماده 

توانند ارث ببرند به  ميدرزمان فوت به ترتيب طبقات ارث به طوري كه همه كساني كه 
  .خواهند بوديا ارش دار پرداخت ديه  صورت مساوي عهده

 مواعد پرداخت ني در حي تمكن مالوقل بلوغ، ع،داشتن نسب مشروعدر عاقله  :414-8ماده 
شود و نابالغ و ديوانه و   بنابراين ولد الزنا ضمن عاقله محسوب نمي شرط استهياقساط د

  .معسر در زمان پرداخت ديه مسئوليتي ندارند
 اي ، عاقله نباشديدارادر خطاي محض كه ديه آن بر عاقله است  يهرگاه جان :414-9ماده 

 پرداخت المال تياز ب ديه يا ارش ، را در مهلت مقرر بپردازد يا ارشهيعاقله او نتواند د
  . و در اين جهت فرقي ميان ديه نفس يا كمتر از آن نيستشود يم

هرگاه فردي از اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي كه در كشور  :414-10ماده 
خواهد بود، يا ارش  ديه دار پرداخت  مرتكب جنايت خطاي محض گردد، عهده،كند زندگي مي

را نداشته باشد، به او مهلت مناسب داده يا ارش ليكن در صورتي كه توان پرداخت ديه 
 از بيت المال پرداخت يا ارش ديه ،مناسب نيز قادر به پرداخت نباشدشود و اگر با مهلت  مي

  .خواهد شد
  .ست اي جاني،بي تسباتيجنامسئول پرداخت ديه يا ارش در  :414- 11ماده 
 عملي را مطابق مقررات انجام دهد ،هرگاه مأموري در اجراي وظايف قانوني :414- 12ماده 

  .كه موجب فوت يا صدمه بدني به ديگري شود، ديه بر عهده بيت المال است
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تبصره ـ هرگاه شخصي با علم به خطر يا از روي بي احتياطي و بي مباالتي، وارد منطقه 
يگري كه ورود به آن ممنوع است، گردد و مطابق مقررات ممنوعه نظامي و يا هر مكان د

هدف قرار گيرد، ضمان ثابت نخواهد بود و در صورتي كه از ممنوعه بودن مكان مزبور 
  .آگاهي نداشته ديه يا ارش از بيت المال پرداخت مي شود

ي ها  چنانچه در مدت، استيبر عهده جانيا ارش  هي كه پرداخت ديدر موارد :414- 13ماده 
  .شود مي طيتقسي جاني، مقرر، قادر به پرداخت نباشد، با توجه با امكانات مال

 چنانچه محكوم به ديه يا ارش و ساير ضرر و زيانهاي وارده ادعاي اعسار كند و _تبصره 
 با توجه به امكانات يا ارش شود و ديه اشد قول او پذيرفته ميدليل اثباتي برخالف گفته او نب

گردد و شاكي حق تقاضاي بازداشت او را ندارد مگر اينكه خالف گفته او  ماليش تقسيط مي
  .ثابت نمايد دادگاهرا در 
به خودكشي و مانند آن ،دليل فرار به در صورتي كه عمد و شبه عمد در قتل :414-14ماده 
وي  عاقله ته باشد ازش ندايشود و اگر مال  از مال او گرفته ميهي نباشد، ديدسترس قاتل

بيت المال پرداخت خواهد فقرآنها، از عدم دسترسي به عاقله يا و در صورت   مي شودگرفته
  .شد

مسئوليت پرداخت ديه يا در صورت عمد و شبه عمد ات يجناغير قتل از در  :414-15ماده 
وي خواهد و در صورت عدم دسترسي به جاني مانند ساير ديون  مي باشدبر جاني  ارش
 و در خطاي محض مسئوليت پرداخت بر عاقله ال نخواهد بودبيت المضمان متوجه و  بود

  .مي باشد ودر صورت عدم دسترسي به عاقله يا فقر آنها از بيت المال پرداخت مي شود
 ، فوت نمايد،هرگاه جاني در مواردي كه پرداخت ديه يا ارش بر عهده او است :414- 16ماده 

  . داشتحكم ساير ديون متوفي را خواهد
 چنانچه نتوانددر موارد تردد قاتل بين دو يا چند نفر، ولي دم يا مجني عليه  :414-17ماده 

تواند از متهمين در صورت لوث مطالبه  ميقاتل بودن يك نفر معين از آنها را اثبات نمايد 
قسامه و در صورت عدم لوث مطالبه سوگند نمايد، در صورتي كه همگي حسب مورد 

  . ديه از بيت المال پرداخت خواهد شد،د نمايندقسامه اقامه كرده يا سوگند يا
مفاد آن نيز اعمال مي شود و از قتل باشد كمتر در مورد اين ماده چنانچه جنايت :تبصره 

  .در صورتي كه جنايت خطاي محض باشد ديه يا ارش از بيت المال پرداخت خواهد شد
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موده يا قسامه اقامه هرگاه برخي از اطراف تردد حسب مورد سوگند ياد ن :414-18ماده 
كنند و برخي امتناع نمايند يا همگي امتناع كنند ديه يا ارش بر امتناع كنندگان به طور مساوي 

  .ثابت مي شود و در صورتي كه امتناع كننده يكي باشد ديه يا ارش بر او ثابت مي شود
  . در اين حكم فرقي ميان جنايت قتل و غير قتل نيست:تبصره 

اي كشته يا مجروح شود و جنايت،   گاه كسي در اثر ضرب و جرح عدههر :414-19ماده 
 مشخص نباشد، ضاربين بايد ديه نفس  مستند به برخي از ضربات باشد و زننده هر ضربه
  .يا ديه و ارش جراحات را به طور مساوي بپردازند

 در موارد تحقق لوث و امكان اثبات جنايت شخص معيني از اطراف علم :414-20ماده 
  .اجمالي با قسامه، طبق مقررات قسامه عمل خواهد شد

عليه يا اولياي دم ادعا كنند كه جاني يكي از دو يا چند نفر است،  هرگاه مجني :414-21ماده 
با اجراي قسامه، بر جاني بودن . تواند اقامه قسامه نمايد در صورت تحقق لوث مدعي مي

  .ه و مفاد مواد فوق اجرا خواهد شديكي از آنها جاني به نحو علم اجمالي مشخص شد
در موارد علم اجمالي به وجود جاني بين دو يا چند نفر و عدم دليل اثباتي بر  :414-22ماده 

شود و طبق  تشخيص جاني چنانچه جنايت عمد باشد قصاص ساقط شده و ديه ثابت مي
  .شود مواد فوق عمل مي

اتل، هرگاه لوث عليه شخص يا در موارد وقوع قتل و عدم شناسايي ق :414-23ماده 
 و همچنين در غير موارد اشخاص معيني محقق نباشد ديه از بيت المال پرداخت خواهد شد

 ،لوث چنانچه نوبت به سوگند متهم برسد و طبق مقررات بر عدم انجام قتل سوگند بخورد
  .بيت المال پرداخت مي شود ديه از
 كند سپس شخص ديگري نيز يا ارش ب ديههرگاه كسي اقرار به جنايت موج :414-24ماده 

اقرار كند كه آن جنايت را انجام داده است و علم به كذب يكي از دو اقرار بالخصوص نباشد 
كند و ليكن نمي تواند از يا ارش مجني عليه مخير است كه از يكي از آن دو نفر مطالبه ديه 

  .هر دو نفر مطالبه نمايد
ليكن نوع آن اثبات نشود ديه يا شود جنايت جاني ثابت در مواردي كه اصل  :414-25ماده 

  . ارش ثابت و پرداخت آن بر عهده جاني خواهد بود
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 مجازات كشته ي در اثر اجراري تعزاي حد ايهرگاه محكوم به قصاص عضو  :414- 26ماده 
 بي آساي شده به او وارد شود چنانچه قتل نيي از مقدار مجازات تعشي بيبي آسايشده 
حسب مورد قصاص يا ديه يا نحوه اجرا باشد  تقصير يا خطاي در مستند بهعمد يا  ياضاف
  .ضامن خواهد بود بيت المال نصورتي ارياست و در غثابت ارش 
هرگاه پس از اجراي حكم قصاص پرونده در دادگاه صالحي طبق مقررات  :414-27ماده 

ه آن بر بيت المال آئين دادرسي رسيدگي مجدد شده و عدم صحت قصاص ثابت شود دي
خواهد بود مگر اينكه تقصير يا بي توجهي و عدم رعايت مقررات دادرسي از طرف قاضي 

دادگاه رسيدگي . صادر كننده حكم قصاص ثابت گردد كه در اينصورت ضامن خواهد بود
كننده مجدد موظف است در هر صورت حكم پرداخت ديه از بيت المال را صادر كند و در 

قصير قاضي صادر كننده قصاص پرونده را با ذكر مستندات جهت رسيدگي صورت احراز ت
به دادسراي انتظامي قضات ارسال نموده تا طبق مقررات رسيدگي كند ودر صورت ثبوت 

 دادگاه انتظامي حكم به كسر آن از حقوق قاضي و ،تقصير يا خطاي موجب ضمان قاضي
  .به بيت المال خواهد كرد برگشت

   پرداخت ديهمهلت: مبحث پنجم

مهلت پرداخت ديه يا ارش جنايت، از زمان وقوع آن جنايت به ترتيب زير  :415-1ماده 
  :است، مگر اين كه طرفين به نحو ديگري تراضي كرده باشند

  در عمد موجب ديه يا ارش ظرف يك سال قمري؛) الف
  در شبه عمد ظرف دو سال قمري؛) ب
  . در خطاي محض ظرف سه سال قمري) ج

هاي مقرر نسبت به پرداخت تمام يا قسطي از  ـ هر گاه پرداخت كننده در بين مهلت تبصره
  .ديه يا ارش اقدام نمايد، محكوم له مكلف به قبول آن است

در جنايت خطاي محض، پرداخت كننده بايد ظرف هر سال يك سوم ديه يا  :415-2ماده 
  .دارش و در شبه عمد، ظرف هر سال نصف ديه يا ارش را بپرداز
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ها را پرداخت نمايد و يا  در صورتي كه پرداخت كننده بخواهد قيمت گونه :415-3ماده 
پرداخت ديه يا ارش به صورت اقساطي باشد، معيار قيمت زمان پرداخت خواهد بود، مگر 

  .آن كه بر يك مبلغ قطعي توافق شده باشد
يا ارش  هي دگرفتن بر هيعل ي مجناي دم ياي عمد و اولجاني ني كه بيدر موارد :415-4ماده 

بايد در ظرف يكسال از حين   آن مشخص نشده باشد،مهلت پرداخت كنيتوافق شده ل
  .پرداخت گردد تراضي

  موجبات ضمان: مبحث ششم

  مباشرت 

جنايت در صورتي موجب ديه و ارش يا قصاص خواهد بود كه مستند به  :416-1ماده 
  .م شود يا به تسبيب يا به اجتماع آنهاشخص باشد، اعم از آن كه به نحو مباشرت انجا

جنايت ايجاد مباشرت در جنايت آن است كه جاني بدون آنكه اراده ديگري در  :416-2ماده 
دخالت داشته باشد مستقيماً آن را بوجود آورد هر چند از وسيله استفاده كند مانند پرت 

  ندي و يا قتل و جرح كسي با اسلحهكردن كسي از بل
دهد موجب تلف يا صدمه بدني  هايي كه انجام مي هرگاه پزشك در معالجه :416-3ماده 

گردد، ضامن ديه و خسارت است مگر آن كه عمل او مطابق مقررات پزشكي و موازين فني 
مريض  بوده و قبل از اقدام به معالجه از مريض برائت گرفته باشد و چنانچه اخذ برائت از

تبر نبوده و يا امكان تحصيل برائت از او به دليل يا مجنون بودنش، مع غبه دليل نا بال
  . تحصيل برائت از ولي مريض به عمل خواهد آمد،بيهوشي و مانند آن ممكن نباشد

ـ در مواردي كه تحصيل برائت ممكن نباشد و پزشك براي نجات مريض طبق 1تبصره 
  .مقررات ناچار به معالجه باشد،كسي ضامن تلف يا صدمات وارده نيست

 حق مطالبه ديه را دارد ،ـ مقصود از ولي شخصي است كه در صورت تلف مريض2ه تبصر
 رييس قوه قضائيه با استيذان از ولي امر و ،و در مواردي كه حاكم شرع ولي مريض باشد

  .تفويض اختيار به دادستانهاي مربوطه نسبت به ابراء طبيب اقدام مي نمايد
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شي و مانند آن كه فاقد قصد و اراده است، كسي كه در حال خواب يا بيهو :416-4ماده 
باشد و ديه بر عاقله  موجب تلف يا صدمه بدني به ديگري گردد عمل او خطاي محض مي

خواهد بود وليكن اگر آن شخص اين حالت را بداند و در عين حال عمداً نزديك او قرار 
ضامن بگيرد و صدمه ببيند جنايت مستند به خودش بوده و شخص خواب يا بيهوش 

  .نخواهد بود
هرگاه شيئ يا كاالئي كه توسط انسان يا وسيله نقليه حمل مي گردد به  :416-5ماده 

شخصي برخورد نموده و موجب جنايت گردد، حمل كننده كاال ضامن ديه و ساير خسارات 
  .خواهد بود

هرگاه كسي ديگري را بترساند و آن شخص در اثر ترس فرار كند و صدمه  :416-6ماده 
جنايتي بر ديگري وارد سازد   او وارد گردد يا بدون اختيار حركتي از او سر بزند كهبر

  .مانند اينكه بچه را بياندازد و بميرد، ترساننده ضامن ديه و ساير خسارات خواهد بود
در اثر علل قهري  در مواردي كه جنايت مستند به كسي نباشد مانند اين كه :416-7ماده 

  .شد، ضمان منتفي استجنايت صورت گرفته با
هرگاه كسي به روي شخصي سالح بكشد يا سگي را به سوي او برانگيزد يا  :416-8ماده 

هر كار ديگري كه موجب هراس او گردد انجام دهد مانند فرياد كشيدن يا انفجار صوتي كه 
شود و بر اثر اين ارعاب آن شخص بميرد يا صدمه به او برسد اگر اين  باعث وحشت مي

جنايت جنايت انجام شود گر چه نوعاً سبب آن جنايت باشد يا به قصد آن نوعاً سبب عمل 
 جنايت بوده آن شود و اگر اين عمل نه نوعاً سبب نباشد جنايت عمد محسوب ميواقع شده 

شود و ديه و ساير  جنايت انجام بگيرد جنايت شبه عمد محسوب ميآن و نه با قصد 
  .خسارات وارده بر عهده او است

هرگاه كسي خود را از جاي بلندي پرت كند و بر روي شخصي بيافتد و سبب  :416-9ماده 
و يا چنين عملي نوعاً  جنايت شود در صورتي كه قصد انجام آن جنايت را داشته باشد

مي شده و مرتكب هم از آن اطالع داشته جنايت عمدي است و در صورتي  سبب آن جنايت
پرت شدن بر او را داشته و ليكن بسبب آن فعل معموالً و كه قصد جنايت نداشته ولي قصد 

نوعاً جنايت انجام نمي گرفته شبه عمد بوده و ديه و ساير خسارات بر عهده او خواهد بود 
و همچنين است اگر با وجود قصد پرت شدن به طرفي رفته است كه بي اختيار پرت شود و 
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 پرت شدن در اثر راه رفتن پايش نبوده است ولي اگر بدون قصد موجب جنايتپرت شدن 
بلغزد و پرت شود خطاي محض بوده و ديه يا ارش بر عاقله است و اگر اصالً فعلي از او 
سر نزند و به علل قهري همچون طوفان و زلزله پرت شود و به ديگري بخورد و صدمه به 

  .او وارد كند ضامن نخواهد بود
 شخص ثالث يا  كند و پرت شخص ثالثي به روي را   ديگري  كسي هرگاه :416-10ماده 

  نه در صورتي كه قصد فعل را داشته باشد ليكن  گردد،  بميرد يا مجروحشخص پرت شده
   اين  سبب نوعاً  است نموده  قصد  را كه  كاري  باشد و نه  را داشته  شده  واقع قصد جنايت

  .  عمد خواهد بود  شبه جنايت باشد، جنايت
اي كه با داشتن مهارت و سرعت مطمئن و رعايت كامل ساير  ه رانندههرگا :416-11ماده 

مقررات در حال حركت بوده در حالي كه قادر به كنترل نبوده به كسي كه حضورش در آن 
محل مجاز نيست، برخورد نمايد، ضمان منتفي خواهد بود و در غير اينصورت راننده 

  .ضامن است
اي كه اگر مقررات  ندگي، علت حادثه نباشد به گونه هرگاه عدم رعايت مقررات رانتبصره ـ

افتاد راننده ضامن  شد، حادثه بسبب حوادث غير طبيعي مانند زلزله اتفاق مي نيز رعايت مي
  .نخواهد بود

هرگاه در اثر حوادث رانندگي كه به سبب امور قهريه و غير طبيعي نبوده  :416-12ماده 
شوند مانند واژگون شدن خودرو و يا برخورد سرنشينان خودرو مصدوم گرديده يا تلف 

  .آن با موانع، راننده ضامن ديه و ساير خسارات خواهد بود

  تسبيب

 را   ديگري  عليه  يا جنايت  شدن  تلف  سبب انسان   كه  است  آن  در جنايت تسبيب :416-13ماده 
خود مستقيماً شد وليكن  نبود آن جنايت حاصل نميآن فعل به طوري كه اگر  كند  فراهم
   چاهي مانند آنكهبلكه فعل ديگري هم در تحقق آن دخالت داشته باشد،  نشود   جنايت مرتكب
  . ببيند  بيفتد و آسيب در آنكه در آن معبر راه مي رود   بكند و كسيري عبدر م

بر و اماكن عمومي يا ملك ديگري بدون اذن مالكش اهرگاه شخصي در مع :416-14ماده 
 يا چيز لغزنده قرار دهد و يا هر عملي را انجام دهد كه موجب آسيب ديگري گودالي حفر
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 ضامن ديه و ساير خسارات خواهد بود مگر اينكه فرد آسيب ديده با علم به آن و ،گردد
  . عمداً با آن برخورد نمايد،امكان اجتناب

ش يا هرگاه شخصي يكي از كارهاي مذكور در ماده قبل را در ملك خوي :416- 15ماده 
مكاني كه در تصرف و اختيار خودش است انجام دهد و موجب آسيب ديگري گردد ضامن 
نيست مگر اينكه شخصي را كه آگاه به آن نيست به آنجا بخواند و در اثر آن جنايتي به او 

  .وارد گردد
 هرگاه شخص آسيب ديده بدون اذن مالك يا با اذني كه قبل از انجام اعمال مذكور تبصره ـ

الك گرفته، وارد شود و صاحب ملك اطالع از ورود او نداشته باشد ضامن نخواهد بود از م
 سهل انگاري در اطالع دادن و مانند آن به مالك ،مگر اينكه صدمه يا تلف به دليل اغراء

  .مستند باشد
ة ماد  مذكور در  از كارهاي  يكيو بدون اذن او   ديگري  در ملك  كسي هرگاه :416- 16ماده 

   ببيند، عامل  آسيب  شده  ملك  وارد آنعدواناً   كه  ثالثي  دهد و شخص را انجام) 416- 14(
 خود   به  و صدمه حادثه  بروز ، مگر اينكهباشد و ساير خسارات مي  دار ديه  عهده عدواني
 مانند اينكه عامل عدواني عالمتي هشدار دهنده گذارده باشد يا درب . باشد  منتسب مصدوم
زل را قفل كرده تا كسي وارد نشود وليكن شخص وارد عدواني درب را شكسته و آن من

وارد شده باشد كه در اين قبيل موارد فعل منتسب به خودش بوده و عامل عدواني ضامن 
  .باشد نمي

 يا اماكن عمومي عملي را كه به مصلحت عابران است براهرگاه كسي در مع :416-17ماده 
تفاقاً موجب وقوع جنايت يا و ادهد ومي و رعايت نكات ايمني انجام طبق مقررات دولتي يا عم

  .دد ضامن نخواهد بودخسارت گر
هرگاه شخصي با انگيزه احسان و كمك به ديگري عملي را كه به جهت حفظ  :416-18ماده 

مال يا جان او الزم بوده به طور رايگان انجام دهد و همان عمل اتفاقاً موجب صدمه و يا 
  .شود در صورت رعايت مقررات و نكات ايمني ضامن نخواهد بودخسارتي 

هرگاه كسي در ملك خود يا در مكان و راهي كه توقف در آن جا مجاز است  :416-19ماده 
توقف كرده يا وسيله نقليه خود يا هر شيء مجاز ديگري را قرار دهد و شخص ديگري با 

ننده يا صاحب وسيله متوقف شده آنها برخورد و مصدوم گردد يا فوت كند شخص توقف ك
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ضامن نخواهد بود بلكه چنانچه خسارتي نيز بر او يا مالش وارد شده باشد برخورد كننده 
  .ضامن خواهد بود

هايي كه توقف در آن مجاز نيست متوقف شده يا شيء و  هركس در محل :416-20ماده 
اي در آن رهگذر  يا چيز لغزندهنقليه اي را در اين قبيل محلها مستقر سازد  وسيله ياحيوان يا

 برخورد كند يا بلغزد و طا و بدون توجه با آن شخص يا چيزقرار دهد و ديگري از روي خ
مصدوم شده يا فوت كرده يا خسارت ببيند شخص متوقف يا كسي كه آن شيء را مستقر 

ابر با مگر آنكه ع. كرده يا راه را لغزنده كرده ضامن ديه و ساير خسارات وارده مي باشد
باشد كه در اين صورت نه فقط خسارت به او كرده برخورد  با آنوسعت راه و محل عمداً 

  .باشد دار خسارت وارده نيز مي گيرد بلكه عهده تعلق نمي
 شخصي را كه شبانه به طور مشكوكي و مخفيانه از منزلش خوانده و  هرگاه :416-21ماده 

ن ديه اوست مگر اينكه ثابت كند كه زنده است اند مفقود شود دعوت كننده ضام بيرون برده
يا اگر فوت كرده به مرگ عادي يا علل قهري بوده است و ارتباطي به او نداشته است يا اگر 

حيله يا تهديد يا هر نحو  كشته شده ديگري او را كشته است، همچنين است كسي كه با
  . ديگري كسي را بربايد و آن شخص مفقود شود

پس از دريافت ديه، شخص مفقود شده بازگردد يا مشخص شود كه زنده هرگاه  تبصره ـ
 ديه مسترد خواهد شد و وچنانچه بر عكس ثابت شود كه او ،است يا قاتل شناسايي گردد

  .شخص مفقود را عمداً كشته است قصاص ثابت مي شود
جود آيد و هرگاه در اثر يكي از عوامل طبيعي مانند سيل و زلزله مانعي به و :416-22ماده 

موجب آسيب گردد، هيچ كس ضامن نيست، گرچه تمكن برطرف كردن آنها را داشته باشد 
و اگر سيل يا مانند آن، چيزي را به همراه آورد وليكن كسي آن را جايي نا مناسب قرار دهد 

و اگر آن را از جاي نا مناسب بردارد و در . كه موجب آسيب شود، عهده دار ديه خواهد بود
  .لحت عابرين در جاي مناسبتري قرار دهد ضامن نخواهد بودجهت مص
 هرگاه مانع مزبور توسط شخص ناشناسي به وجود آمده باشد نيز تغيير دهنده – 1تبصره

  .وضعيت به حالت مناسب تر ضامن نخواهد بود
گونه حوادث را  افراد يا دستگاههايي كه مسؤوليت اصالح يا رفع آثار اين  هرگاه ـ2تبصره

  . ضامن خواهند بود، دارند، در انجام وظيفه كوتاهي و تقصير كنند هدهبر ع
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هرگاه قرار دادن كاال در خارج مغازه يا پارك اتومبيل در مقابل منزل و  :416-23ماده  
امثال آن عرف و عادت شده باشد، گذارنده كاال يا پارك كننده اتومبيل در صورت عدم منع 

  . ايجاد مزاحمت براي عابران ضامن نيستعريض بودن معبر و عدم قانوني و
هرگاه كسي چيزي را در مكاني مانند ديوار يا بالكن خود كه قرار دادنش در  :416- 24ماده 

آنجا جايز بوده، قرار دهد و در اثر حوادث پيش بيني نشده به معبر عام و يا ملك ديگري 
 آنكه آن را طوري  مگر،بيفتد و موجب صدمه يا خسارت شود ضمان منتفي خواهد بود
  .گذاشته باشد كه نوعاً در معرض صدمه يا خسارت به ديگران باشد

هرگاه مالك ملك يا كسي كه عهده دار ملكي مي باشد ناودان يا بالكن ملك و  :416- 25ماده 
مانند آن را درمكاني قرار دهد كه قرار دادنش در آن مكان جايز بوده و نكات ايمني را نيز 

د و اتفاقاً موجب آسيب و خسارت گردد ضامن آن نخواهد بود وليكن اگر رعايت كرده باش
  .نصب آن مجاز نبوده و يا نكات ايمني رعايت نشده باشد ضامن است

اي باشد كه نتوان آن را به مالك منتسب نمود مانند   اگر نصب غير مجاز به گونهتبصره ـ
ه باشد ضمان از مالك منتفي بوده بدون اطالع مالك اقدام به آن نمود ساختمانآنكه مهندس 

  .و مهندس مقصر ضامن خواهد بود
هرگاه شخصي بنا و يا ديواري را بر پايه محكم و با رعايت مقررات و بدون  :416-26ماده 

انحراف به يك طرف احداث نمايد، ليكن به علت حوادث پيش بيني نشده مانند زلزله يا سيل 
ن نخواهد بود و همچنين اگر ديوار يا بنا را به بنا سقوط كرده و موجب آسيب گردد ضام

سمت ملك خود احداث نموده كه اگر سقوط كند طبعاً در ملك خود سقوط خواهد كرد، ليكن 
  .اتفاقاً به سمت ديگري سقوط كرده و موجب آسيب گردد، مالك آن ضامن نخواهد بود

تمايل احداث شده است در هرگاه ديوار يا بنايي كه بر پايه استوار و غير م :416-27ماده 
معرض ريزش قرار گيرد يا متمايل به سقوط به سمت ملك ديگري يا معبر گردد، اگر قبل از 
آنكه مالك تمكن اصالح يا خراب كردن آن را پيدا كند ساقط شده و موجب آسيب گردد، 
مالك ضامن نخواهد بود، مشروط به آنكه به نحو مقتضي افراد در معرض آسيب را از 

و چنانچه مالك با وجود تمكن از اصالح و ازاله يا آگاه سازي . د خطر آگاه كرده باشدوجو
  .انگاري نمايد، ضامن خواهد بود و جلوگيري از وقوع آسيب سهل
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 هرگاه ديوار يا بنايي كه ساقط شده متعلق به صغير يا مجنون باشد، يا بناي -تبصره 
  و مسؤول آن ضامن خواهد بودمذكور از بناهاي عمومي و دولتي باشد، متولي 

هرگاه شخصي ديوار يا بناي ديگري را بدون اذن او متمايل به سقوط نمايد،  :416-28ماده 
  .دار صدمه و خسارت ناشي از آن خواهد بود عهده
هرگاه شخصي در ملك خود يا مكان ديگري كه مجاز به روشن كردن آتش  :416- 29ماده 
كند و نوعاً نيز سرايت نكند ليكن  ه جايي سرايت نمي آتشي روشن كند و بداند كه ب،است

 و تخسارموجب اتفاقاً يا بجهت عوامل قهري پيش بيني نشده به جاي ديگر سرايت كرده و 
  . باشد  ضامن نخواهد بود و در غير اينصورت ضامن ميگرددصدمه 

حفظ نمايد و اگر  را  داند بايد آن  را مي  آن  خطر حمله  كهيمتصرف هر حيوان :416-30ماده 
و چنانچه از  ضامن است  صدمه وارد سازديگري مزبور به دواني ح،او  تقصير در اثر

يا نوعاً آن حيوان  او نباشد، ري از تقصي ناشي نباشد و عدم آگاه اه آگ حيوانخطرناك بودن 
  . ضامن نيستخطرناك نباشد 

  .به حساب مي آيدتقصير  را نداردحفظ آن  شخص توانائي كه يواني حري نگه داـ1تبصره 
  قرار دهدبي را در معرض آسگراني كه دي خطرناكئي شاي لهي هر وسي نگه دارـ2تبصره 

 مشمول حكم فوق خواهد نباشدقادر بر حفظ و جلوگيري از آسيب رساني آن شخص و 
  .بود

محلي كه در منزل يا وارد كسي كه حق اذن دارد  با اذن شخصيهر گاه  :416-31ماده 
در آن مكان است اوست گردد و از ناحيه حيوان يا شيئي كه در اختيار متصرف تصرف 

 قبل شيءخواه آن  ضامن است،مسبب آن صدمه بوده و اذن دهنده صدمه و خسارت ببيند، 
 تي بعداً در آن قرار گرفته باشد و خواه اذن دهنده نسبت به وضعاياز اذن در آن محل بوده 

  . نداشته باشدايد  داشته باشمعل آنآسيب رساني 
باشد مانند آنكه وارد شونده بداند حيوان  در مواردي كه آسيب مستند به مصدوم :تبصره

ضمان  ، باشديرفع خطر نماز آن آگاه نبوده و يا قادر به مزبور خطرناك بوده واذن دهنده 
  .منتفي است
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ومي متوقف هرگاه كسي كه سوار حيوان است آن را در جايي از معابر عم :416-32ماده 
كند و چنانچه مهار حيوان در  نمايد ضامن تمام خسارتهايي است كه آن حيوان وارد مي

  .دست ديگري باشد و او حيوان را متوقف نمايد مهاردار ضامن خواهد بود
هرگاه شخصي عملي انجام دهد كه حيوان تحريك شده يا وحشت كرده و  :416-33ماده 

  .بودموجب جنايت گردد، ضامن آن خواهد 
پزشك در معالجاتي كه دستور انجام آن را به مريض يا پرستار و مانند آن  :416- 34ماده 

 416- 3 در صورت تلف يا صدمه بدني ضامن است مگر آن كه مطابق ماده ،صادر مي نمايد
  .تحصيل برائت نموده باشد

بوده و در موارد مزبور، هرگاه پرستار يا مريض بداند كه آن دستور اشتباه  - تبصره 
باشد در صورتي كه به دستور عمل كند، پزشك ضامن نخواهد بود  موجب صدمه و تلف مي

  .بلكه صدمه و خسارت مستند به خود مريض يا پرستار خواهد بود

  اجتماع موجبات

هرگاه در ايجاد جنايت دو يا چند عامل مدخليت داشته كه برخي به نحو  :416- 35ماده 
 بوده باشد مباشر ضامن است مگر اينكه سبب اقوي از مباشرت و برخي به نحو تسبيب

اي كه جنايت تنها به او مستند باشد مانند موارد عدم اختيار يا آگاهي  مباشر باشد به گونه
  .مباشر
هرگاه دو نفر بر اثر برخورد بي واسطه با يكديگر كشته شده يا آسيب ببينند،  :416-36ماده 

   در مورد،دمساوي بوده و يا ميزان تاثير مشخص نباشدچنانچه ميزان تاثير آنها در برخور
   خطاي شود و در مورد  مي پرداخت  ديگري   از مال  يا ارش هر كدام  ديه  عمد نصف شبه

 و اگر تنها يكي از آنها كشته شده يا   است  ديگري  بر عاقله  يا ارش هركدام  ديه  نصف محض
ف ديه يا ارش را بايد به مجني عليه يا اولياي دم  نص،آسيب ببيند عاقله يا جاني حسب مورد

 .او بپردازند

هرگاه در اثر برخورد دو وسيله نقليه زميني، آبي يا هوايي راننده يا  :416-37ماده 
سرنشينان آنها كشته شده يا آسيب ببينند در صورت انتساب برخورد به هر دو راننده و 

ك مسؤول نصف ديه يا ارش راننده مقابل و  هر ي،مساوي يا نا معلوم بودن ميزان تاثير
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سرنشينان هر دو وسيله نقليه خواهد بود و چنانچه سه وسيله نقليه با هم برخورد كنند هر 
هاي مقابل و سرنشينان هر سه وسيله نقليه  يك از رانندگان مسؤول ثلث ديه يا ارش راننده

و هرگاه يكي از . ي شودخواهد بود و به همين صورت در وسايل نقليه بيشتر محاسبه م
 ضامن خواهد فقط او،كه برخورد فقط به او منتسب باشد طرفين مقصر باشد به گونه اي

  .بود
 چنانچه ميزان تاثير طرفين برخورد متفاوت باشد با تشخيص كارشناس هر يك - 1تبصره

   .د بودنبه ميزان تاثير ضامن خواه
   نظامات  رعايت  مهارت و عدم ، عدم مباالتي ، بي احتياطي  از بي  است  تقصير اعم ـ2 تبصره
  . دولتي
 هرگاه برخورد بر اثر عوامل قهري مانند سيل و طوفان باشد ضمان منتفي - :416- 38ماده 

  .خواهد بود
كه  در موارد برخورد هرگاه حادثه به يكي از طرفين منتسب باشد مثل اين :416-39ماده 

 كه اثري بر حركت او مترتب نباشد تنها نسبت حركت يكي از طرفين به قدري ضعيف باشد
  .طرفي كه حادثه به او منتسب است ضمان ثابت خواهد بود به

   از آنها قصد قتل  يا يكي  هر دو  هرگاه،در موارد برخورد دو وسيله نقليه :416-40ماده 
  .د منتسب به او بوده و عمدي خواهد بو قتل  باشد،  آنها نوعاً كشنده  يا فعل داشته
 گردند،بر ديگري يا خسارتي  وقوع آسيبسبب مشتركاً هرگاه چند نفر با هم  :416-41ماده 

  .به طور تساوي ضامن خواهند بود
هرگاه بر اثر ايجاد مانع يا سببي دو يا چند نفر يا وسيله نقليه با هم برخورد  :416- 42ماده 

  .من خواهد بودكنند و به علت برخورد آسيب ببينند و يا كشته شوند مسبب ضا
و به صورت هرگاه دو نفر با عمل غير مجاز در وقوع جنايتي به نحو سبب  :416-43ماده 

دخالت داشته باشند كسي كه تأثير كار او در وقوع جنايت قبل از تأثير سبب ديگري طولي 
باشد ضامن خواهد بود مانند آنكه يكي از آن دو نفر چاهي حفر كند و ديگري سنگي در 

 قرار دهد و عابري اول به سنگ برخورد كرده و به علت برخورد با سنگ به چاه كنار آن
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بيافتد كه در اينصورت كسي كه سنگ را گذارده ضامن است و چيزي به عهده حفر كننده 
  .چاه نيست

 مجاز يهرگاه در مورد ماده قبل عمل يكي از دو نفر غيرمجاز بوده و ديگر :416-44ماده 
صي وسيله يا چيزي را در كنار معبر عمومي كه مجاز بوده قرار داده باشد مانند آن كه شخ

باشد و ديگري كنار آن چاهي حفر كرده كه مجاز نبوده فقط شخصي كه عملش غيرمجاز 
و همچنين اگر عمل يكي به قصد تحقق آن جنايت انجام گرفته باشد بر . بوده ضامن است
نجام گرفته باشد با توجه به اينكه ايجاد  يا عمل يكي پس از عمل اولي ا،خالف عمل ديگري

  .آن سبب در كنار سبب اول در معرض صدمه زدن به ديگران خواهد بود

  تداخل و تعدد ديات : مبحث هفتم

تعدد ديه يا ارش و عدم تداخل آنها اصل بر درتعدد جنايات و صدمات وارده :417- 1ماده 
  .شود است مگر مواردي كه در اين قانون خالف آن مقرر مي

عليه در اثر سرايت صدمه يا صدمات غير عمدي فوت نمايد يا  هرگاه مجني :417-2ماده 
  : به ترتيب ذيل ديه يا ارش تعيين مي شود عضوي از اعضاي او قطع شوديا آسيب ببيند

 در صورتي كه صدمه وارده يكي باشد، تنها ديه نفس يا ديه يا ارش عضو قطع شده يا -الف
  . شودآسيب ديده ثابت مي

چه صدمات وارده متعدد بوده و مرگ يا قطع و آسيب عضو در اثر سرايت تمام  چنان-ب 
شود و اگر مرگ يا قطع  صدمات باشد، بيش از ديه نفس يا ديه يا ارش عضو ثابت نمي

عضو در اثر برخي از صدمات وارده باشد، ديه يا ارش صدمات مسري در ديه نفس يا 
  .غير مسري، جداگانه پرداخت مي شود ش صدماتعضو تداخل كرده و ديه يا ار

هرگاه صدمه وارده عمدي بوده وليكن نوعاً كشنده يا موجب قطع عضو نبوده  :417-3ماده 
جهت ضعف مجني عليه يا ه مانند قطع انگشت و جاني قصد كشتن را نداشته وليكن اتفاقاً ب

بر حق قصاص يا ديه دست شود عالوه  هر جهت ديگري سرايت كرده و موجب فوت يا قطع
  .ديه قتل نفس يا ديه دست مجني عليه نيز پرداخت مي شود نسبت به انگشت
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هرگاه در اثر يك يا چند ضربه آسيبهاي متعدد در اعضاي بدن بوجود آيد  :417-4ماده 
چنانچه هر يكي از آنها در عضوي غير از عضو ديگر باشد يا در يك عضو بوده و ليكن هر 

ر سنخ ديگري باشد مانند شكستگي و جرح و يا از يك سنخ بوده وليكن آسيبي از سنخي غي
اي جداي از ضربه ديگري  در محلي از آن عضو غير از محل ديگري باشد و يا با ضربه

باشد هر آسيب ديه يا ارش جداگانه خواهد داشت و چنانچه آسيبهاي متعدد از يك سنخ 
 همگي در يك عضو و متصل به يكديگر يا باشد مانند شكستگيهاي متعدد يا پارگي متعدد و

كنار هم قرار گرفته و با يك ضربه انجام شده باشد عرفاً يك جنايت محسوب شده و يك 
  .ديه يا ارش بيشتر ندارد

هرگاه در اثر يك يا چند ضربه منافع متعددي زايل يا ناقص شود مانند اينكه  :417-5ماده 
 برود و يا كم شود از براي بينئي و عقل او از بينايي و شنوا ،شخصي در اثر ضربه به سر

  .هر يك از منافع زايل گشته يا نقصان يافته حسب مورد ديه يا ارش جداگانه خواهد بود
هرگاه منفعتي قائم به عضوي باشد مانند بينايي كه قائم به چشم است و  :417-6ماده 

 ،انند قطع يا از بين رفتن آنگويايي يا چشايي كه قائم به زبان است در جنايت بر آن عضو م
شود و آن ديه همان عضو قطع شده است ولي چنانچه منفعت قائم  يك ديه بيشتر ثابت نمي

به آن عضو نبوده و الزم و ملزوم يكديگر نباشند اگر چه در تقويت و تسهيل آن مؤثر باشد 
 بيني شنوايي يا مانند شنوايي و الله گوش يا بويايي و بيني چنانچه بسبب قطع الله گوش يا

  .بويايي نيز زايل يا ناقص گردد از براي هر كدام ديه يا ارش جداگانه خواهد بود
چنانچه به سبب ايراد جراحتي صدمه بزرگتري انجام گيرد مانند اينكه با  :417- 7ماده 

شكستن سر عقل زايل شود يا با بريده شدن نخاع شلل حاصل شود چنانچه آن جراحت 
يا نقصان منفعت و الزم و ملزوم يكديگر باشند اگر با يك ضربه انجام علت و سبب زوال 

شود و ديه  گرفته باشد تنها ديه يا ارش زوال يا نقصان منفعت كه بيشتر است پرداخت مي
كند و چنانچه با ضربه ديگري غير از  يا ارش جراحت در ديه يا ارش بيشتر تداخل مي

 علت زوال يا  و يا جراحت وارد شده گرفته باشدضربه اي كه جراحت را ايجاد كرده انجام
نقصان منفعت به گونه اي كه الزم و ملزوم يكديگر باشند نبوده و اتفاقاً با آن ضربه و 

از براي هر يك از جراحت انجام گرفته و  جراحت منفعت نيز زايل گشته يا نقصان يافته است
  .ودمنفعت زايل يا ناقص شده ديه يا ارش جداگانه خواهد ب
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در ديه جراحات چنانچه جراحت عميقي مانند منقله و يا جائفه يكباره واقع  :417-8ماده 
شود و چنانچه به تدريج واقع شود يعني ابتدا  شود تنها ديه همان جراحت پرداخت مي

جراحت خفيف تر مانند موضحه واقع شده و سپس جراحت شديدتر مانند منقله ايجاد شود 
شود و  جراحت اول باشد تنها ديه جراحت شديدتر پرداخت ميچنانچه به سبب سرايت 

چنانچه بسبب ضربه ديگري باشد از براي هر يك از دو جراحت ديه جداگانه خواهد بود 
  .خواه دو ضربه از يك نفر باشد يا از دو نفر

در موارد ثبوت ارش نسبت به اعضا و منافع مقدار ارش يك جنايت بيش از  :417-9ماده 
سبب آن جنايت منفعت ه بتعيين نمي گردد و چنانچه ه مقدر در آن عضو يا منفعت مقدار دي

ديه يا ارش جداگانه اي براي هر جاد شود رفته يا عيبي در آنها اييا عضو ديگري از بين 
  .آسيب تعيين مي گردد

  مقادير ديات: فصل دوم
  ديه نفس: مبحث اول

 در  پرداخت كننده   كه  است  ذيل ور ششگانه از ام  يكي  مرد مسلمان  قتل ديه :421-1ماده 
  .مگر با تراضي طرفين   آنها جايز نيست  و تلفيقبوده از آنهامخير   هر يك انتخاب

  . الغر نباشند  خيلي  كه  عيب  و بدون  ـ يكصد شتر سالم1
  . الغر نباشند  خيلي  كه  عيب  و بدون  گاو سالم  ـ دويست2
  . الغر نباشند  خيلي  كه  عيب  بدون و  ـ يكهزار گوسفند سالم3
  .سالم و غير مستعمل كه هر حله اي يك دست لباس است حله   ـ دويست4
 18  وزن طال به   شرعي   مثقال هرديناريك كه  و غيرمغشوشرايج  مسكوك دينار  ـ يكهزار5

  . نخود است
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   نخود نقره12/6  ن وز  به  هر درهم  كه  و غير مغشوشرايج   مسكوك  هزار در هم  ـ ده6
  .باشد مي

هاي مزبور در بندهاي چهارم تا ششم به دليل متعذر بودن آن ممكن  انتخاب گونهـ 1  تبصره
احشام  از   هر يك قيمتپرداخت .بايد از گونه هاي ديگر انتخاب نمايدپرداخت كننده نبوده و 
  .بودكافي خواهد  آنها   طرفين و يا تعذر همه  تراضي در صورت سه گانه
شود، هر سال يك بار، قيمت هريك  ـ هياتي كه توسط رئيس قوه قضاييه تعيين مي2تبصره 

  .از احشام سه گانه فوق را با توجه به نوع قتل اعالم خواهد كرد
 قاضي قيمت اعالمي شتر را به عنوان ديه ، ـ در صورت امتناع پرداخت كننده3تبصره

  .انتخاب خواهد نمود
  :هاي سه گانه، سن شترهاي ديه به ترتيب ذيل خواهد بود در قتل :421-2ماده 
  . سال و باالتر6در قتل عمد، صد شتر داخل در ) الف
 و سالدر قتل شبه عمد، سي شتر ماده داخل در سه سال، سي شتر ماده داخل در چهار) ب

  .چهل شتر ماده داخل درپنج سال
يست شتر نر داخل در سه در قتل خطاي محض، بيست شتر ماده داخل در دو سال، ب) ج

  .سال، سي شتر ماده داخل در سه سال و سي شتر ماده داخل در چهار سال
در ماده  مزبور بيبه ترتيا ارش  هي دي سن شترهازي از قتل نتر نيي پااتي در جناتبصره ـ

  .خواهد بودفوق 
 بر اصل ديه جنايت عمد در مواردي كه بين مرتكب و مجني عليه يا اولياي دم :421-3ماده 

ها يا قيمت آن به انتخاب جاني  ديه توافق شده ليكن مقدار آن مشخص نباشد، يكي از گونه
  .خواهد بود

  .ديه قتل زن، نصف ديه مرد است :421-4ماده 
در احكام ديه، خنثاي ملحق به مرد در حكم مرد و خنثاي ملحق به زن يا  :421-5ماده 

  .خنثاي مشكل در حكم زن خواهدبود
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شخص متولد از زنا در احكام ديه در صورتي كه هر دو يا يكي از طرفين زنا  :421-6ماده 
  .مسلمان باشند مانند مسلمان خواهد بود

طبق مصوبه هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي،  اقليتجنايت بر ديه  :421-7ماده 
   .شدخواهد پرداخت  مانند ديه مسلمان مجمع تشخيص مصلحت نظام،

قعده،  رجب، ذي( هرگاه صدمه موجب فوت و فوت هر دو در ماه هاي حرام :421-8ماده 
يا در منطقه حرم در مكه، واقع شده باشد عالوه بر ديه نفس يك سوم ديه ) حجه و محرم ذي

  .باشند نيز افزوده خواهد شد و ساير مكانها و زمانهاي مقدس و متبرك داراي اين حكم نمي
يان بالغ و غير بالغ و مسلمان و غير مسلمان نيست و يظ فرقي مغل در حكم ت ـ1تبصره 

  .تغليظ استسقط جنين نيز پس از پيدايش روح، مشمول حكم 
المال پرداخت كننده ديه باشد نيز   تغليظ ديه، نسبت به مواردي كه عاقله يا بيت ـ2تبصره 

  .جاري خواهد بود
ص يا عدم جواز آن ديه در  تغليظ ديه در قتل عمدي كه به جهت عدم امكان قصا– 3تبصره 

  .آن پرداخت مي شود نيز جاري است
 تغليظ ديه مخصوص به قتل نفس است و در جنايت بر اعضا و منافع جاري – 4تبصره 
  .نيست

  قواعد عمومي ديه اعضاء: دوم مبحث

همچنين جنايت عمدي كه قصاص نداشته يا و در جنايت غير عمدي بر اعضا  :422-1ماده 
به شرحي كه در اين قانون مقرر يا بر ديه مصالحه شده باشد  نباشد قصاص درآن ممكن

  .است ديه يا ارش ثابت مي شود
بر عضو يا منافع وارد آيد چنانچه براي آن  هر گاه در اثر جنايت صدمه اي :422-2ماده 

جنايت در شرع ديه مقدر يا نسبت معيني از آن به شرحي كه در اين قانون خواهد آمد مقرر 
نشده و چنانچه شرعاً مقدار خاصي براي آن تعيين  اشد بايد آن را پرداخت نمودشده ب
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مقرر اين قانون )411-2(ماده  كيفيت محاسبه ارش در .باشد بايد ارش آن را پرداخت نمود
  .گرديده است

ديه زن و مرد در اعضا و منافع يكسان است تا وقتي كه مقدار آن به ثلث ديه  :422-3ماده 
  .يابد زن به نصف تقليل مي رسد، در آن صورت ديهبمرد كامل 

هاي متعددي در يك يا چند عضو به   ـ هرگاه در اثر يك يا چند ضربه، آسيب1 تبصره 
 ديه هر آسيب به طور جداگانه است، مگر آن كه ،وجود آيد، مالك رسيدن ديه به ثلث

  .هاي وارده به عضو عرفا يك جنايت محسوب شود آسيب
وارد ارش فرقي ميان زن و مرد نيست ليكن از آنجائيكه ارش هر عضو يا ـ در م2تبصره 

 باشد ميزان ارش جنايت وارد شده بر اعضا و منافع فعت نبايد بيش از ديه مقدر درآنهامن
 اگر چه مساوي با ارش همان جنايت در . نبايد بيش از ديه اعضا و منافع زن باشد نيززن

  .مرد باشد
بدن  ديه كامل و از بين بردن اعضاي دو تايي دن اعضاي يكتايي بدناز بين بر :422-4ماده 

داخلي  خواه عضو مزبور از اعضاي. ديه كامل و هريك به تنهايي نصف ديه خواهد داشت
  .بدن يا از اعضاي ظاهري باشد مگر مواردي كه در قانون استثنا شده است

ه و از بين بردن عضو فلج فلج كردن عضوي كه ديه معيني دارد دو سوم دي :422- 5ماده 
يك سوم ديه همان عضو را دارد و در فلج كردن نسبي عضو كه درصدي از كارآيي  شده

  .با توجه به كارايي از دست رفته ارش تعيين مي گرددآن از دست رود 
از بين بردن قسمتي از عضو يا منفعت داراي ديه مقدر به همان نسبت ديه  :422-6ماده 

 كه از بين بردن نصف آن به ميزان نصف و از بين بردن يك سوم آن به دارد به اين ترتيب
 .نباشد ارش خواهد داشتنسبت قابل تشخيص ميزان يك سوم ديه خواهد داشت و چنانچه 

  .مگر در مواردي كه در اين قانون استثنا شده است
ن باشد  هرگاه جنايت عضو را در وضعيتي قرار دهد كه مجني عليه ناچار از قطع آ:تبصره

  .قطع عضو ثابت خواهد شد ديه
اعضايي كه با پيوند و امثال آن در محل عضو از بين رفته قرار يا ارش ديه  :422- 7ماده 

 عضو اصلي است و اگر  يا ارشبه ميزان ديه استگرفته و مانند عضو اصلي داراي حيات 
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 بين بردن عضو معيوب را دارد و ازيا ارش معيوب باشد ديه  داراي حيات بوده ولي
  .اعضاي مصنوعي موجب ضمان مالي خواهد بود

در مواردي كه ضربه وارد شده موجب آسيب و عيبي در بدن نشده و اثري از  :422-8ماده 
و در صورت عمدي و بنا حق بودن ضارب  خود برجاي نگذاشته باشد ضمان منتفي است

  .به مجازات توهين محكوم خواهد شد
احات ايجاد شده جهت معالجات پزشكي ديه و ارش ندارد قطع عضو يا جر :422- 9ماده 

مگر اينكه اشتباه بوده و بدون اخذ برائت از مريض يا ولي او انجام گرفته باشد كه حكم آن 
  .در اين قانون مقرر شده است

به جنايت پس از ديه است چنانچه  عضوي كه داراي در مورد شكستگي :422-10ماده 
شكستگي ثابت مي يك دهم ديه باقي نماند  عيب و نقصي در آن كه هيچاصالح شود اي  گونه

و چنانچه با عيب و نقص اصالح شود ارش دارد مگر مواردي كه در اين قانون خالف شود 
  .آن مقرر شده باشد

ديه شكستن، ترك برداشتن و خرد شدن استخوان هر عضوي كه براي آن  :422-11ماده  
  :باشد يعضو ديه معيني است به ترتيب ذيل م

ديه شكستگي استخوان يك پنجم ديه آن عضو و اگر معالجه شود و بدون عيب  الف ـ
  درمان شود چهار پنجم ديه شكستگي آن مي باشد

ب ـ ديه خرد شدن استخوان يك سوم ديه آن عضو و در صورت درمان بدون عيب چهار 
  پنجم ديه خرد شدن آن استخوان مي باشد 

  .باشد ان چهار پنجم ديه شكستگي آن عضو ميترك برداشتن استخوديه  –ج 
 ديه جراحتي كه به استخوان نفوذ كند بدون آنكه موجب شكستگي آن گردد ونيز ديه - د

  . موضحه يك چهارم ديه شكستگي آن عضو است
در صورتي كه يك استخوان از چند نقطه جداي از هم بشكند يا خرد شود يا  :422- 12ماده 

 هر يك جداگانه ديه دارد هر ،جنايتهاي متعدد محسوب گردندترك بخورد در صورتي كه 
  .چند با يك ضربه به وجود آمده باشند
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در رفتگي استخوان از مفصل در صورتي كه موجب شلل و تعطيل عضو  :422-13ماده 
نگردد، موجب ارش و چنانچه موجب شلل و بي فايده شدن عضو گردد موجب دو ثلث ديه 

  .ان بدون عيب موجب چهار پنجم از دو ثلث خواهد بودهمان عضو و در صورت درم
 هرگاه در اثر جنايتي تكه كوچكي از استخوان از آن جدا شود ارش ثابت :422- 14ماده 

  .خواهد بود
هرگاه صدمه بر استخوان موجب نقص عضو يا صدمه ديگري گردد هر يك  :422-15ماده 

  .ديه يا ارش جداگانه اي خواهد داشت

   مقدر اعضاءديه: مبحث سوم

  ديه مو 

موي سر يا ريش مرد در صورتي كه نرويد ديه تمام كندن و از بين بردن  :423- 1ماده 
كامل دارد و اگر دوباره برويد نسبت به موي سر ارش و نسبت به ريش ثلث ديه كامل ثابت 

  .در اين حكم فرقي ميان موي كم پشت و پر پشت نيست.است
موي سر زن در صورتي كه ديگر نرويد موجب ديه تمام ن كندن و از بين برد :423- 2ماده 

در اين حكم فرقي ميان موي كم پشت .  است  برويد موجب مهرالمثل كامل زن و اگر دوباره
  .و پر پشت نيست

 اگر مهرالمثل بيش از ديه كامل زن باشد فقط به مقدار ديه كامل زن پرداخت تبصره ـ
  .شود مي

ز موي سر مرد يا زن يا ريش مرد طوري از بين برود كه چه قسمتي ا چنان :423-3ماده 
ديگر نرويد، بايد به نسبت، ديه پرداخت شود و اگر دوباره برويد، در موي سر مرد، ارش و 
در ريش به نسبت از ثلث ديه و در موي سر زن به همان نسبت از مهرالمثل با يد ديه 

  .پرداخت شود
چه با رضايت شخص يا در   ريش مرد چنانكندن موي سر زن يا مرد يا :423- 4ماده 

مواردي كه اذن شخص معتبر نيست، با رضايت ولي او باشد يا به جهت ضرورتهاي 
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باشد حسب مورد ديه  پزشكي الزم باشد، ديه يا ارش ندارد و اگر بدون رضايت يا ضرورت
  .يا ارش خواهد داشت

 مرد هرگاه بدون رضايت يا  تراشيدن يا كوتاه كردن موي سر زن يا مرد يا ريش–تبصره 
  .باشد در صورت بروز عيب و نقص موجب ارش است ضرورت

اگر نظر . تشخيص روييدن و نروييدن مو با كارشناس مورد وثوق است :423- 5ماده 
كارشناس بر نروييدن باشد و ديه پرداخت شود، ولي پس از آن خالف نظر او ثابت گردد، 

.  مهر المثل حسب مورد به پرداخت كننده ديه مسترد شودبايد مازاد بر ارش يا ثلث ديه و يا
 و اگر نظر كارشناس بر روييدن باشد، و ارش يا ثلث ديه و يا مهر المثل حسب مورد

  .التفاوت آن، پرداخت شود ولي خالف نظر او ثابت گردد، بايد مابه  پرداخت شود
هر حال نبايد بيش از شود در   مدت زماني كه براي رويش مو در نظر گرفته ميتبصره ـ

  .يك سال باشدو اگر بيش از آن معين شود در حكم عدم امكان تعيين است
يا ولي او در كندن و از بين بردن هر يك از ابروها اگر بدون رضايت شخص  :423-6ماده 

و بدون ضرورت تجويز كننده باشد يك چهارم ديه مواردي كه اذن شخص الزم نيست 
 برويد موجب ارش است و اگر مقداري از آن دوباره برويد و مقدار كامل دارد و اگر دوباره

ديگر نرويد نسبت به مقدار روييده ارش ثابت است و نسبت به آن مقدار كه ديگر نمي رويد 
    .شود ديه با احتساب مقدار مساحت تعيين مي

شد، زايل اگر مقداري از موهاي سر، ريش و ابرو پيش از جنايت از بين رفته با :423-7ماده 
    .كردن باقيمانده آنها حكم از بين بردن قسمتي از موها را دارد

هرگاه با از بين بردن عضو يا پوست و مانند آن، موي سر، ريش يا ابرو از  :423-8ماده 
   .بين برود، عالوه بر ديه مو يا ريش، حسب مورد ديه يا ارش جنايت نيز پرداخت مي شود

م يا قسمتي از موي پلك يا ساير موهاي بدن موجب ارش از بين بردن تما :423-9ماده 
است خواه برويد يا نرويد و چنانچه با از بين بردن عضو يا كندن پوست و مانند آن باشد، 

  .گردد تنها ديه يا ارش محل مو پرداخت مي
هرگاه موي سر مرد يا زن يا ريش مرد كه از بين رفته است با عيب و نقص  :423- 10ماده 

. انند آنكه رنگ يا حالت طبيعي آن تغيير كرده يا كم پشت برويد، ارش ثابت استبرويد م
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مقدار ارش مزبور در مورد موي ريش بايد بيشتر از ثلث ديه كامل باشد و در مورد موي 
شود و در  سر مرد بايد بيشتر از ارشي باشد كه در صورت رويش بدون عيب تعيين مي

رالمثل و كمتر از ديه كامل زن باشد و اگر مهرالمثل مورد موي سر زن بايد بيشتر از مه
  .شود بيشتر از ديه كامل زن باشد، تنها به ميزان ديه كامل زن پرداخت مي

معيار در مسؤوليت صدمه به مو از بين بردن آن است و شيوه از بين بردن  :423-11ماده 
    . سوزاندن، تأثيري در حكم نداردياكندن مانند 

   ديه چشم

. كندن واز بين بردن دو چشم بينا ديه كامل و هر يك از آنها نصف ديه دارد :423- 12ماده 
 يكسانند هر چند ميزان بينايي آنها متفاوت بوده   دارند در اين حكم  بينايي  كه هايي  چشم تمام

  .يا از جهات ديگر مانند شب كوري و لوچ بودن با هم فرق داشته باشند
موجود در چشم مانع بينايي قسمتي از چشم گردد، در صورتي  هر گاه لكة دائمي تبصره ـ

يابد و در غير  كه تعيين مقدار متيقّن آن ممكن باشد به همان نسبت از ديه كاهش مي
  .اينصورت ديه كامل چشم پرداخت مي شود

كندن و از بين بردن چشم بيناي كسي كه فقط يك چشم بينا دارد و چشم  :423-13ماده 
ديه كامل موجب مادرزادي بوده و يا به علل غير جنايي از بين رفته باشد ديگرش نابيناي 

 باشد ديه چشم بينا،   داده  از دست  يا جنايتي  را در اثر قصاص ديگرش است ليكن اگر چشم
    .نصف ديه كامل خواهد بود

ديه كندن و از بين بردن هر چشمي كه بينايي ندارد يك ششم ديه كامل  :423- 14ماده 
  . خواه نابينايي چشم مادرزادي بوده يا در اثر جنايت از بين رفته باشداست،
از بين بردن چهار پلك دو چشم با هم، موجب ديه كامل و ديه هر يك از  :423- 15ماده 
در اين حكم بين پلك چشم بينا و نابينا فرقي . هاي باال يا پايين يك چهارم ديه كامل است پلك

  .نيست
شم و پلك را يك جا از بين ببرد ديه هر يك جداگانه محاسبه  هرگاه كسي چ–تبصره 

  .شود مي
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هاي باال موجب يك ششم ديه و شكافتن هر يك از  شكافتن هر يك از پلك :423-16ماده 
  .هاي پايين موجب يك چهارم ديه است  پلك

  ديه بيني

يني است ديه قطع و از بين بردن تمام بيني يا نرمه آن كه پايين استخوان ب :423-17ماده 
همچنين از بين بردن تمام نرمه با تمام يا مقداري از استخوان بيني در صورتي . كامل دارد

كه در يك دفعه باشد، موجب ديه كامل است ليكن اگر نرمه بيني در يك دفعه و تمام يا 
مقداري از استخوان بيني در دفعه ديگر از بين برود براي نرمه ديه كامل و براي استخوان 

    .شود رش تعيين ميا
بيني و از بين رفتن آن شكستن استخوان بيني در صورتي كه موجب فساد  :423-18ماده 

چه بدون عيب و نقص  شود بنحوي كه غير قابل اصالح باشد موجب ديه كامل است و چنان
چه با عيب و نقص بهبودي پيدا كند  اصالح شود موجب يك دهم ديه كامل است و چنان

 همچنين شكستن استخوان بيني كه منجر به فساد آن نشود موجب ارش موجب ارش است
    .است
هاي بيني يا پرده ميان دو سوراخ موجب يك سوم  هاز بين بردن هر يك از پرّ :423- 19ماده 

  ديه كامل است
فلج كردن بيني همانگونه كه در عمومات ذكر شد موجب دو ثلث ديه كامل و  :423-20ماده 

  .ي فلج شده موجب ثلث ديه كامل استاز بين بردن بين
سوراخ كردن هر دو طرف بيني و پرده فاصل ميان آن، خواه با پارگي همراه  :423- 21ماده 

باشد يا نباشد در صورتي كه باعث از بين رفتن بيني نشود موجب يك سوم ديه كامل است 
  . و اگر بهبود يابد موجب خمس ديه كامل است

ردن يك طرف بيني در صورتي كه بهبود يابد، يك بيستم ديه ديه سوراخ ك :423- 22ماده 
كامل است و ديه سوراخ كردن يك طرف بيني با پرده وسط آن در صورت بهبودي موجب 

  .يك پانزدهم ديه كامل است
    .ديه پاره كردن بيني ثلث ديه كامل است :423- 23ماده 
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   كامل  ديه  نصف  است  خون يدن چك  محل  كه  بيني  نوك  بردن  از بين ديه :423-24ماده 
    .باشد مي

  ديه الله گوش

از بين بردن دو الله گوش ديه كامل و از بين بردن هر يك از آنها نصف ديه  :423-25ماده 
  .كامل دارد
   از بين بردن نرمه هر گوش موجب يك ششم ديه كامل است-تبصره

مل و پاره كردن نرمه يك پاره كردن الله يك گوش موجب يك ششم ديه كا :423-26ماده 
گوش موجب يك هيجدهم ديه كامل است و در هر دو مورد در صورت بهبودي كامل ارش 

  .ثابت خواهد بود
فلج كردن الله هر گوش دو ثلث ديه آن را و بريدن الله گوش فلج شده ثلث  :423-27ماده 

  .ديه آن را دارد
 عالوه گرددتخوان زير آن ظاهر كه اس شود هرگاه الله گوش به نحوي قطع :423- 28ماده 

  .باشد ميثابت بر ديه الله گوش ديه موضحه نيز 
الله آن سالم و داراي حس وحيات كامل  گوش شنوا و ناشنوا يا معيوبي كه :423-29ماده 

  .باشد در احكام اين فصل يكسانند
ز از پاره كردن پرده گوش موجب ارش است و اگر در اثر آن حس شنوايي ني :423-30ماده 

  .گردد هم اضافه ميآن جنايت بين برود يا نقصان پيدا كند حسب مورد ديه يا ارش 
هرگاه آسيب رساندن به گوش به حس شنوايي سرايت كند يا موجب سرايت  :423- 31ماده 

  .اي خواهد بود به استخوان و شكستگي آن شود براي هر كدام ديه جداگانه

  ديه لب

و هر يك نصف ديه كامل دارد و ديه از بين    كامل  ديه  لبدو   بردن از بين :423-32ماده 
  .شود بردن مقداري از لب به نسبت تمام لب محاسبه مي
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 حدود لب باال از نظر عرض مقداري است كه لثه را مي پوشاند و متصل به دو -تبصره
 روزنه و ديواره بيني است و طول آن همان طول دهان است و حدود لب پايين از نظر عرض
مقداري است كه لثه را مي پوشاند و طول آن همان طول دهان است ليكن حاشيه گونه ها 

  .جزو لبها نيست
جنايتي كه باعث جمع شدن يك يا دو لب و يا قسمتي از آن گردد موجب ارش  :423-33ماده

  .است خواه موجب نمايان شدن دندانها بشود يا نشود
فلج شدن هر يك از لبها گردد به گونه اي جنايتي كه موجب سست شدن و  :423-34ماده 

ها كنار نرود موجب دو ثلث ديه يك لب است و از بين بردن  كه با خنده و مانند آن از دندان
  . اينچنين لبي ثلث ديه آن را خواهد داشت

ها شود موجب ثلث  شكافتن هر دو لب به نحوي كه باعث نمايان شدن دندان :423- 35ماده 
بدون باشد و در صورت بهبودي   يك لب موجب يك ششم ديه كامل ميديه كامل و شكافتن

  . شود يك لب، يك دهم ديه كامل پرداخت ميبدون عيب خمس ديه و در بهبودي  دو لبعيب 
در صورتي كه از ها نگردد  جراحات وارده بر لب هرگاه باعث نمايان شدن دندان :تبصره
  .حات مذكور را خواهد داشت داميه و متالحمه باشد حكم جرا،حارصه مصاديق

  ديه زبان

قطع و از بين بردن تمام زبان گويا موجب ديه كامل است و ديه از بين بردن  :423-36ماده 
قسمتي از آن به نسبت از دست دادن قدرت اداي حروف با تقسيم تمام ديه به حروف 

  .شود محاسبه و پرداخت مي
جه به حروف لغت مجني عليه تعيين مي  ديه از بين بردن اداي هر حرفي با تو–1تبصره 

شود مانند اينكه از بين بردن قدرت بر اداي يك حرف شخص فارسي زبان يك سي و دوم 
  .ديه كامل است

 شخصي كه داراي لكنت زبان بوده و يا به كندي يا تندي سخن مي گويد يا ـ2تبصره 
  . گويا محسوب مي شود،برخي از حروف را نمي تواند تلفظ كند
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قطع و از بين بردن تمام زبان الل ثلث ديه كامل است و از بين بردن مقداري  :423-37 ماده
  . از آن موجب همان مقدار ديه به نسبت مساحت تمام زبان خواهد بود

الل اعم از مادرزادي و عارضي است ليكن كسي كه به واسطه عارضه اي به  –تبصره 
  . مي شود گويا محسوب،طور موقت قادر به سخن گفتن نيست

هرگاه شخصي مقداري از زبان كسي را قطع كند و موجب از بين رفتن  :423-38ماده 
قدرت اداي تعدادي از حروف گردد و ديگري مقدار ديگري از زبان او را قطع كند و موجب 
از بين رفتن قدرت اداي تعداد ديگري از حروف شود، هر شخص نسبت به تعداد حروفي كه 

  .از بين برده است ضامن مي باشدقدرت اداي آنها را 
قطع و از بين بردن تمام زبان كودك قبل از حد سخن گفتن موجب ديه كامل  :423-39ماده 

پرداخت كننده زاد بر ثلث ديه به علوم شود كه زبان او الل بوده مااست ليكن اگر بعدا م
  .مسترد خواهد شد

لم نرسيده است قطع شود، به هرگاه قسمتي از زبان كودكي كه به حد تك :423-40ماده 
پرداخت مي شود ليكن اگر بعداً معلوم شود كه زبان  ميزان نسبت مساحت قطع شده ديه

  .گردد كودك الل بوده دو سوم آن مسترد مي

  ديه دندان

   ترتيب  دارد و به  كامل  ديه  و هشتگانه بيستدايم    دندانهاي  تمام  بردن از بين :423-41ماده 
 :شود مي  زير توزيع

  دو عدد در باال دو  از هر كدام  كه  و نيش  و چهارتايي  عبارتنداز پيش  جلو كه دندانهايـ 1
 .يك بيستم ديه كامل دارد تا خواهد بود هر كدام اً دوازده رويد و جمع مي  عدد درپايين

   و سه احك ض  يك  در هر كدام  از باال و پايين  پاياني  در چهار سمت  كه  عقب ـ دندانهاي2
  .يك چهلم ديه كامل دارد هر كدام تا خواهد بود   قرار دارد و جمعا شانزده ضرس

 هاي اضافي به هر نام كه باشد و به هر نحو كه روييده باشد، اگر در دندان :423- 42ماده 
  ارش  نشود حاصلي  نقص گونه اگر هيچ  وگردد  ارش ثابت مي،ها نقصي حاصل شودآن كندن
   .  داشتنخواهدنيز 
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 ، هرگاه در كندن دندان زايد نقصي حاصل نشود لكن جراحتي به وجود آيد– 1تبصره 
 .براي جراحت مزبور حسب مورد ديه يا ارش ثابت است

و با رجوع به كارشناس   هرگاه شك شود كه دندان كنده شده اصلي يا زائد است- 2تبصره
ه دندان اصلي و ارش دندان زايد زايد يا اصلي بودن آن مشخص نشود، اقل االمرين از دي

  .شود پرداخت مي
   همان  كمتر باشد بهعدد   و هشت  از بيستي اصلي دايمي دندانها هرگاه :423-43ماده 
  . باشد  شده  كم اي  خلقتا كمتر باشد يا دراثر عارضه يابد خواه مي  كاهش  كامل  از ديه نسبت
باشد، وجود ندارد و  هاي گوناگون مي اي رنگهايي كه دار تفاوتي ميان دندان :423-44ماده 

است و    دندان  همان  ديه  دو ثلث  آن ديهاگر دنداني در اثر جنايت سياه و فاسد شود و نيافتد 
  .سياه و فاسد شده است ثلث ديه همان دندان است ديه دنداني كه قبالً

 شده يا منفعت آن  جنايتي كه موجب شود رنگ دندان تغيير كند بدون آنكه سياه–تبصره 
از بين برود موجب ارش است و اگر پس از ان شخصي دندان مزبور را بكند بايد ديه كامل 

  .همان دندان را بدهد
ترك يا لق كردن دندان هرگاه در حكم از بين بردن آن باشد موجب ايجاد  :423-45ماده 

  .ديه همان دندان و در غير اين صورت موجب ارش است
دن دندان لق يا ترك خورده در صورتي كه منفعت آن دندان باقي بوده كن :423-46ماده 

  .و در غير اين صورت موجب ارش است موجب ديه همان دندان
شكستن آن مقدار از دندان كه نمايان است با بقاء ريشه ديه همان دندان را  :423-47ماده 

شود،   ارش تعيين ميدارد و اگر بعد از شكستن مقدار مزبور كسي بقيه را از ريشه بكند
  . همان كسي باشد كه مقدار نمايان دندان را شكسته يا ديگريشكننده خواه 

  .  شكستن مقداري از قسمت نمايان دندان به همان نسبت ديه دارد– 1تبصره 
اي قبالً از بين رفته  شده در اثر جنايت يا عارضهكنده هرگاه قسمتي از دندان  - 2تبصره 

  .ز ديه دندان كاهش مي يابدباشد به همان نسبت ا
 ثابت است مگر اينكه كندن آن موجب گردد كه در كندن دندان شيري ارش :423- 48ماده 

 در اين صورت عالوه بر ارش دندان شيري،بايد ديه كامل دندان ،دندان دايمي نيز نرويد
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ن نيز پرداخت شود مگر اينكه دندان شيري همان دندان اصلي شده باشد كه در اي دايمي
  .شود صورت تنها ديه دندان اصلي پرداخت مي

و هرگاه آسيب   موجب ارش است، شكستن، معيوب كردن و شكافتن دندان شيري-تبصره
وارده بر دندان شيري موجب رويش ناقص و معيوب دندان اصلي گردد، عالوه بر ارش 

  .د نسبت به دندان دايمي نيز حسب مورد ديه يا ارش ثابت خواهد بو،آسيب وارده
هر گاه دندان دائمي كنده شود ديه همان دندان را دارد، اگرچه دوباره در  :423-49ماده 

محل آن دندان ديگري برويد و مانند سابق شود وچنانچه شخصي دندان مزبور را مجددا 
  .بكند، بايد ديه كامل همان دندان را بپردازد

قرار شده   كنده به جاي دندانهرگاه دندان ديگري يا همان دندان كنده شده :423-50ماده 
گيرد و مانند دندان اصلي داراي حس و حيات شود، كندن آن ديه همان دندان را دارد ليكن 

  . كندن آن موجب ضمان خسارت مالي و قيمت آن است،اگر داراي حس و حيات نباشد

  ديه گردن

ن حالت ايدر صورت عدم بهبودي و باقيماندن كج شدن و خميدگي گردن  :423-51ماده 
موجب ديه كامل است و در صورتي كه بهبود يافته و اثرش زايل شود موجب ارش خواهد 

  .بود
  .شكستگي گردن بدون كج شدن و خميدگي آن موجب ارش است :423- 52ماده 
  .جنايتي كه مانع فرو بردن غذا گردد موجب ارش است :423- 53ماده 

  ديه فك

و راست فك كه محل رويش دندانهاي پايين از بين بردن دو استخوان چپ  :423- 54ماده 
و مقداري از آنها به همان نسبت ديه  هر كدام از آنها نصف ديه كامل  و،است، ديه كامل

  . دارد
ديه فك، مستقل از ديه دندان و ساير اعضا است و اگر فك با دندان يا غير  :423- 55ماده 

  .گردد گانه محاسبه ميآن از بين برود يا آسيب ببيند ديه يا ارش هر كدام جدا
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جنايتي كه موجب كندي حركت فك يا باعث دشواري و نقص جويدن شود  :423- 56ماده 
واگر جنايت مزبور ديه يا ارش جداگانه اي داشته باشد به ارش نقص فك . موجب ارش است

  .يا جويدن، افزوده خواهد شد
  . استاز بين بردن تمام يا قسمتي از فك باال موجب ارش :423- 57ماده 
شكستگي استخوان فك پايين يا استخوان فك باال مشمول حكم شكستگي  :423-58ماده 

  .استخوانها است
  .دو سوم ديه كامل و قطع فك فلج يك سوم ديه كامل دارد فلج كردن فك :423- 59ماده 

  ديه دست و پا

ي قطع و از بين بردن هر يك از دستها از مفصل مچ به شرط آنكه دارا :423-60ماده 
انگشتان كامل باشد موجب نصف ديه كامل است خواه مجني عليه داراي دو دست و يا به 

  .هر علت داراي يك دست باشد
  .ديه قطع انگشتان هر دست از انتهاي انگشتان يا تا مچ نصف ديه كامل است :423- 61ماده 
 د موجبباش قطع و از بين بردن كف دستي كه به هر علت داراي انگشت نمي :423- 62ماده 

  .ارش است
 در قطع و از بين بردن كف دستي كه داراي كمتر از پنج انگشت است عالوه بر تبصره ـ

بدين ترتيب كه اگر مچ دست . ديه آن انگشتان نسبتي از ارش كف دست نيز ثابت مي باشد
داراي يك انگشت باشد عالوه بر ديه يك انگشت، چهار پنجم ارش كف دست و اگر داراي 

باشد عالوه بر ديه دو انگشت سه پنجم ارش كف دست و اگر داراي سه انگشت دو انگشت 
باشد عالوه بر ديه سه انگشت دو پنجم ارش كف دست و اگر داراي چهار انگشت باشد 

شود و در تمام اين  عالوه بر ديه چهار انگشت يك پنجم ارش كف دست نيز پرداخت مي
  .ز ديه يك دست باشدفروض نبايد مجموع ارش و ديه انگشتان بيش ا

   كف  داراي  خواه  استنصف ديه كامل   آرنجاز   داراي ساعددست   قطع ديه :423-63ماده 
   خواه  استنصف ديه كامل   شانهداراي بازو از   دست  قطع  ديه همچنين  نباشد و ياباشد 
  .باشدن  يا باشد  آرنجداراي 
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االتر از مفصل مچ قطع گردد و نيز دستي دستي كه داراي انگشت است اگر ب :423- 64ماده 
كه داراي ساعد است اگر باالتر از آرنج قطع گردد عالوه بر نصف ديه كامل موجب ارش 

  .باشد مقدار زايدي كه قطع شده نيز مي
او    اصلي دستقطع  باشد   داشته  دو دست اش  يا شانه  يا آرنج  از مچ  كه كسي :423- 65ماده 

باشد تشخيص دست اصلي   موجب ارش مي زايد دستقطع  و  استموجب نصف ديه كامل 
  .و زايد با نظر كارشناس مورد وثوق است

  .ديه هر يك از انگشتان اصلي دست يك دهم ديه كامل است :423- 66ماده 
شود و بريدن هر بندي  ديه هر انگشت به عدد بندهاي آن انگشت تقسيم مي :423-67ماده 

  .ديه انگشت و در شست نصف ديه شست استاز انگشتهاي غير شست ثلث 
ديه انگشت زائد ثلث ديه انگشت اصلي و ديه بندهاي انگشت زايد ثلث ديه  :423-68ماده 
  .بند اصلي است همان

ـ در صورتي كه بندهاي انگشت نقصان داشته باشد به همان ميزان از مقدار ديه تبصره 
  .شود كاسته مي

   دو ثلث  هرانگشت  كردن  فلج ديه  ،دست   ديه  دو ثلث دستهر   كردن  فلج ديه :423- 69ماده 
  .  است  انگشت ديه  ثلث  فلج دست فلج ثلث ديه دست و ديه قطع انگشت  قطع ديه  ،  انگشت ديه

ديه از بين بردن ناخن به طوري كه ديگر نرويد يا فاسد و معيوب برويد يك  :423-70ماده 
  باشد يد نيم صدم ديه كامل ميو اگر بدون عيب برو صدم ديه كامل

  نيز جاريو انگشتان آن  در پا  و انگشتان آن ديه دست مذكور در  احكام :423-71ماده 
  . است

  ديه ستون فقرات و نخاع و نشيمنگاه 

  :ديه شكستگي ستون فقرات به ترتيب ذيل مي باشد :423- 72ماده 
 درمان شود مانند كماني و با عيبدرمان نشود و يا در شكستگي ستون فقرات كه  :الف

  . ديه كامل، پشتخميدگي
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از بين رفتن يكي از منافع درمان شود ولي موجب بي عيب  در شكستگي ستون فقرات كه :ب
مانند اينكه مجني عليه توان راه رفتن يا نشستن نداشته باشد و يا توان جنسي يا  گردد

  . ديه كامل،كنترل ادرار وي از بين برود
ستون فقرات كه درمان نشود و موجب عوارض ديگري از قبيل موارد  در شكستگي :ج

ستون فقرات ديه مقرر بر هر يك از  بند ب شود عالوه بر ديه كامل شكستگي مندرج در
عوارض حاصله نيز ثابت خواهد بود و چنانچه عوارض حاصله ديه مقدر نداشته باشد ارش 

  .پرداخت مي گردد
  . يك دهم ديه كامل،ون عيب و عارضه اي درمان شود در شكستگي ستون فقرات كه بد:د
ولي توان راه رفتن شدن پاها گردد و بي حس  در شكستگي ستون فقرات كه موجب فلج :و

عالوه بر ديه مربوط به ستون فقرات به شرحي كه ذكر شد دو ثلث ديه براي از بين نرود 
  .فلج پاها نيز ثابت خواهد بود

 شكستگي يك يا چند مهره از مهره هاي ستون ،ستون فقرات مراد از شكستگي :- 1 تبصره
  .فقرات به جز مهره هاي گردني مي باشد

جنايتي كه سبب خميدگي پشت بدون شكستگي ستون فقرات گردد در صورتي :- 2 تبصره
  .درمان شود موجب ارش استكه كه خميدگي درمان نشود موجب ديه كامل و در صورتي 

ه كامل دارد و ديه قطع جزئي از آن به نسبت مساحت عرض قطع نخاع دي :423- 73ماده 
  .محاسبه مي شود

 آن حسب مورد ديه يا ارشهرگاه قطع نخاع موجب عيب عضو ديگر شود  :423- 74ماده 
  .بر ديه نخاع افزوده خواهد شد عضو
از بين بردن دو كپل به نحوي كه به استخوان برسد ديه كامل و هر كدام از  :423-75ماده 
ا نصف ديه كامل و قسمتي از آن به همان نسبت ديه دارد و در صورتي كه نسبت آنه

  .مشخص نباشد ارش تعيين مي گردد
كه جنايت مزبور باعث  شكستگي استخوان دنبالچه موجب ارش است مگر آن :423-76ماده 

و اگر  عليه قادر به ضبط مدفوع نباشدكه در اين صورت ديه كامل ثابت است شود مجني
  .خواهد شد   پرداخت  ضبط باد نباشد ارش  قادر بهليكن باشد   ضبط مدفوع  بهقادر
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موجب عدم ضبط اگر وارد شده و مقعد اي كه به حد فاصل بيضه ها  صدمه :423- 77ماده 
  .داردو اگر موجب عدم ضبط هر دو گردد دو ديه كامل ديه كامل يك ، يامدفوع گرددادرار 

  ديه دنده و ترقوه 

هاي محيط به قلب كه محاذي آن بوده و از آن  ديه شكستن هر يك از دنده :423-78ماده 
هاي ديگر يك صدم ديه  مي كند يك چهلم ديه كامل و ديه شكستن هر يك از دنده حفاظت

  .باشد كامل مي
 ارش مزبور بايد بيشتر از ديه شكستگي همان دنده . كندن دنده موجب ارش است:تبصره
  .باشد
 ديه ترك خوردن ، موضحه هر يك از دنده ها يك چهارم ديه شكستن آنديه :423-79ماده 

محيط به قلب يك هشتادم ديه كامل، و ديه دررفتگي آن هفت ونيم  هر يك از دنده هاي
هاي ديگرهفت هزارم ديه كامل، و ديه   ديه ترك خوردن هر يك از دنده.هزارم ديه كامل است

  .شدبا مي دررفتگي آنها پنج هزارم ديه كامل
موجب ديه كامل و هر ) ترقوه( قطع و از بين بردن دو استخوان زير گردن  :423-80ماده 

  .كدام از آنها موجب نصف ديه كامل است
شكستن هر يك از استخوانهاي ترقوه در صورتي كه بدون عيب درمان شود  :423-81ماده 

  درمان شودموجب چهار در صد ديه كامل و در صورتي كه درمان نشود و يا با عيب
  موجب نصف ديه كامل است 

  هزارم و ديه موضحه آن32هاي ترقوه  ديه ترك خوردن هر يك از استخوان :423-82ماده 
  . هزارم ديه كامل است10 هزارم و ديه سوراخ شدن آن 20 هزارم و ديه دررفتگي آن 25

  ديه ازاله بكارت و افضاء

  :ذيل موجب ضمان استازاله بكارت غير همسر به ترتيب  :423- 83ماده 
بدون رضايت باشد، موجب ضمان ارش ازاله بكارت  هرگاه ازاله بكارت با وطي و) الف 

   .خواهد بود عالوه بر مهر المثل آن زن
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هرگاه ازاله بكارت با انگشت يا با وسيله ديگري و بدون رضايت باشد تنها موجب ) ب 
  .ضمان مهرالمثل خواهد بود

با وطي ويا با انگشت يا با وسيله ديگري با رضايت و توافق انجام هرگاه ازاله بكارت ) ج 
  . نخواهد بود گرفته باشد چيزي ثابت

   . رضايت دختر نابالغ يا بالغ غير رشيد يا فريب خورده در حكم عدم رضايت است:تبصره
در صورتي كه ازاله بكارت بسبب وطي به شبهه باشد مهرالمثل و ارش  :423-84ماده 

  .باشد هر دو ثابت ميالبكاره 
هرگاه به همراه ازاله بكارت جنايت ديگري نيز به وجود آيد مانند آنكه مثانه  :423-85ماده 

 جنايت مزبور مستقال ديه يا ارش خود ،آسيب ديده و شخص نتواند ادرار خود را ضبط كند
  .را خواهد داشت

  : افضاي همسر، به ترتيب ذيل موجب ضمان است :423- 86ماده 
هرگاه همسر، بالغ و افضا به سبب وطي باشد، عالوه بر تمام مهري كه به موجب عقد ) الف

 هر چند ،نكاح الزم شده است، نفقه زوجه تا زمان وفات يكي از آنها بر عهده زوج خواهد بود
  .همسر خود را طالق داده باشد

ديه كامل زن ،هرم  عالوه بر تمام،هرگاه همسر، بالغ و افضا به سببي غير از وطي باشد) ب
   .نيز ثابت است

 پرداخت نفقه تا زمان وفات ، عالوه بر تمام مهر و ديه كامل زن،هرگاه همسر، نابالغ باشد) ج
  . خواه افضا از طريق وطي باشد يا غير آن،يكي از زوجين نيز ثابت خواهد بود

   افضاء عبارت است از يكي شدن دو مجراي بول و حيض، يا حيض و غائط تبصره ـ
  :افضاي غيرهمسر، به ترتيب ذيل موجب ضمان است :423- 87ماده  

 هر گاه افضا شده نا بالغ باشد يا بالغ و مكره بوده و افضا به سبب وطي باشد،) الف
و درصورت ازاله بكارت، ارش البكاره نيز ثابت است و اگر افضا به  مهرالمثل، ديه كامل زن
 مهر المثل نيز ثابت خواهد ،ت ازاله بكارتو در صور ديه كامل زن سبب غير وطي باشد

  . بود
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 تنها پرداخت ديه كامل زن ، انجام گرفته باشد به وطيهرگاه افضا با رضايت زن بالغ) ب
  .ثابت است

 ديه و درصورت ازاله بكارت، ارش ،افضاي ناشي از وطي به شبهه موجب مهر المثل) ج
  .البكاره نيز مي باشد

موجب جنايت ديگري گردد حسب مورد ديه يا ارش آن جنايت هرگاه افضا  :423-88ماده 
  نيز پرداخت خواهد شد

  ديه آلت تناسلي و بيضه

قطع و از بين بردن آلت رجوليت تا ختنه گاه و يا بيشتر از آن موجب ديه  :423-89ماده 
كامل و در كمتر از ختنه گاه به نسبت ختنه گاه محاسبه و به همان نسبت ديه پرداخت 

  .شود مي
 در اين حكم فرقي بين آلت كودك، جوان، پيرمرد و شخصي كه داراي بيضه – 1تبصره 

  .باشد سالم يا معيوب است، نمي
هرگاه با يك ضربه تا ختنه گاه از بين برود و سپس جاني يا شخص ديگري  -2تبصره 

مقدار باقيمانده يا قسمتي ديگر از آلت را از بين ببرد نسبت به ختنه گاه ديه كامل و در 
  .بيشتر ارش ثابت است

هر گاه قسمتي از ختنه گاه را شخصي و قسمت ديگر از ختنه گاه را شخص  - 3تبصره 
ديگري قطع كند هر يك به نسبت مساحتي كه از ختنه گاه قطع كرده است، ضامن خواهد بود 
و چنانچه شخصي قسمتي از ختنه گاه را قطع كند و ديگري باقي مانده ختنه گاه را به 

قطع شده از ختنه  نضمام تمام يا قسمتي از آلت نسبت به جنايت اول ديه به مقدار مساحتا
ارش مقدار قطع شده از ،گاه و نسبت به جنايت دوم عالوه بر ديه مقدار قطع شده ختنه گاه

است و در هر حال مجموع ديه ختنه گاه و ارش آلت نبايد بيش از ديه كامل  نيز ثابت آلت
  .باشد
قطع آلت فلج شده موجب ثلث ديه كامل است همچنين جنايتي كه موجب فلج  :423-90ماده 

  .شدن آن شود موجب دو ثلث ديه كامل است
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 قطع قسمتي از آلت دچار عنن و فلج به نسبت تمام آلت ديه دارد خواه قسمت –تبصره 
  .مقطوع حشفه باشد يا غير آن

رگ آلت تناسلي زن موجب نصف ديه قطع و از بين بردن هر يك از دو لب بز :423-91ماده 
 به همان نسبت ديه دارد و در اين حكم فرقي ميان ،كامل زن و از بين بردن بخشي از آن

  .باشد باكره و غيرباكره و خردسال و بزرگسال و سالم و معيوب از قبيل رتقاء و قرناء نمي
 آنها موجب قطع و از بين بردن دو بيضه موجب ديه كامل و هركدام از :423-92ماده 

  .نصف ديه كامل است
 پير و همچنين شخص سالم يا شخصي ، جوان، در حكم مذكور فرقي ميان كودك:تبصره

كه تمام يا مقداري از آلت او قطع شده يا عيبي در آلت او مانند شلل و عنن وجود دارد نمي 
  .باشد
انع راه رفتن  اگر تورم م.ديه ورم كردن يك بيضه دو دهم ديه كامل است :423-93ماده 

مفيد شود ديه آن هشت دهم ديه كامل خواهد بود و در صورتي كه تورم درمان گردد 
  .موجب ارش است

ها يا آلت تناسلي مردانه خنثاي ملحق به مرد موجب ديه كامل  قطع بيضه :423-94ماده 
 ، قطع دو لب خارجي آلت تناسلي زنانه خنثاي ملحق به زن موجب ديه كامل زن است،است

قطع دو  ،ها يا آلت تناسلي مردانه خنثاي مشكل يا ملحق به زن، موجب ارش است طع بيضهق
  .تناسلي زنانه خنثاي مشكل يا ملحق به مرد، موجب ارش استآلت لب خارجي 

  از بين بردن عانه مرد يا زن موجب ارش است :423- 95ماده 

  ديه پستان

ن زن موجب نصف ديه كامل زن و از قطع و از بين بردن هر يك از دو پستا :423-96ماده 
بين بردن مقداري از آن به همان نسبت موجب ديه است و اگر همراه از بين رفتن تمام يا 
بخشي از پستان مقداري از پوست يا گوشت اطراف آن هم از بين رفته يا موجب جنايت 

  .بودديگري گردد، عالوه بر ديه پستان، ديه يا ارش جنايت مزبور نيز ثابت خواهد 
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هر گاه در اثر جنايتي شير پستان زن قطع شود و يا قدرت توليد شير از بين  :423-97ماده 
 ارش ثابت ،برود و يا بيرون آمدن شير متعذر شود و يا نقص ديگري در آن به وجود آيد

  .است
قطع و از بين بردن نوك هر يك از پستانهاي زن موجب ارش و قطع و از بين  :423-98ماده 

  .وك هر يك از پستانهاي مرد موجب يك هشتم ديه كامل استبردن ن

   قواعد عمومي ديه منافع :مبحث چهارم

ادله اثبات ديه منافع همان ادله اثبات ديه اعضا است و در موارد اختالف ميان  :424-1ماده 
 جاني و مجني عليه در زوال منفعتي يا نقصان آن چنانچه از طريق اختبار و آزمايش يا اقرار

 بينه يا علم متعارف و حسي قاضي يا قول كارشناسي مورد وثوق زوال يا نقصان منفعت يا
تواند با قسامه شش نفر به نحوي كه در ديه  ثابت نشود از موارد لوث بوده و مجني عليه مي

اعضا مقرر شد ديه را ثابت كند و چنانچه اختالف نسبت به بازگشت منفعت زايل يا ناقص 
  .باشد  يك سوگند مجني عليه ثابت شده و نيازي به قسامه نميشده باشد ديه با

در مواردي كه اميد برگشت منفعت زايل يا ناقص شده باشد چنانچه مجني  :424-2ماده 
  .عليه قبل از برگشت فوت كند ديه مستقر خواهد شد

 هرگاه با نظر كارشناس مورد وثوق معلوم شود كه منفعت زايل يا ناقص شده :424-3ماده 
گردد و يا كارشناس قادر به تعيين مهلتي براي بازگشت آن نباشد و يا در زماني كه  بر نمي

شود و  كارشناس پيش بيني كرده بود باز نگردد ديه يا ارش مستقر شده و پرداخت مي
منفعت بازگردد مازاد بر ارش زوال موقت آن منفعت از گرفتن ديه يا ارش چنانچه پس از 

گردد مگر اينكه برگشت ان منفعت بنحوي غير متعارف و   مسترد مياخذ شدهيا ارش ديه 
  .موهبتي مجدد بوده باشد

كند نبايد بيش از يكسال   مهلتي را كه كارشناس براي بازگشت منفعت معين مي–تبصره 
  .باشد و اگر بيش از آن معين كند در حكم عدم امكان تعيين مهلت خواهد بود
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موجب زوال يكي از منافع مجني عليه شده است در اثر هرگاه جنايتي كه  :424-4ماده 
سرايت سبب مرگ او شود ديه منفعت در ديه نفس تداخل كرده و تنها يك ديه كامل بر جاني 

  .گردد مستقر مي
براي بازگشت منفعت زايل يا ناقص كارشناس مورد وثوق هرگاه در مهلتي كه  :424-5ماده 
چشمي كه  به عنوان مثالاز بين برود  است به آن  عضوي كه منفعت قائم،معين كردهشده 

جاني ضامن بيش از . بطور موقت از بين رفته از حدقه بيرون بيايد جنايتبر اثر بينائي آن 
باشد و چنانچه از بين رفتن آن عضو بسبب جنايت ديگري  ارش زوال موقت آن منفعت نمي

  .باشد جاني دوم ضامن ديه كامل آن عضو خواهد بود

   ديه مقدر منافع:پنجممبحث 

  ديه عقل

 خواه جنايت  زايل كردن عقل موجب ديه كامل و نقصان آن موجب ارش است، :425- 1ماده 
  .در اثر ايراد ضربه و جراحت باشد يا ترساندن و مانند آن

اي كه موجب اختالل رواني مي باشد در صورتي كه به حد جنون نرسد  صدمه :425-2ماده 
  .ن حافظه يا نقصان آن شود موجب ارش استاز بين رفت ويا موجب

 باشد چنانچه عمدي باشد موجب  آنشدن    يا كم عقلجنايتي كه موجب زوال  :425-3ماده 
  .شود ديه بوده و جاني قصاص نمي

 عقل زايل شده يا نقصان ،اي مانند شكستن سر يا صورت هرگاه در اثر صدمه :425- 4ماده 
صدمه آن اي تعيين شده و تداخل نمي شود مگر آنكه  اگانهيابد، براي هر يك ديه يا ارش جد

علت نوعي و الزم و ملزوم زوال يا نقصان عقل باشد كه در اين صورت تنها ديه يا ارش 
  .منفعت پرداخت مي گردد

هرگاه در اثر جنايتي عقل زايل شود و ديه كامل از جاني دريافت شود و  :425-5ماده 
  . و ارش پرداخت خواهد شددوباره عقل برگردد ديه مسترد
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قاضي، مرجع تشخيص متعارف و حسي در صورت فقدان اقرار، بينه و علم  :425-6ماده 
زوال يا نقصان عقل يا اختاللهاي رواني، نظر كارشناس مورد وثوق است و اگر با نظر 
كارشناس، موضوع روشن نشود، در صورت وجود لوث قول مجني عليه يا ولي او با 

مقرر شد ثايت مي شود و در صورت ) 413-3(م به ترتيبي كه در ماده قسامه شش قس
  . قول جاني با سوگند ثابت مي شود،فقدان لوث

هرگاه در اثر جنايتي مجني عليه بيهوش گشته و در اغما برود چنانچه منتهي  :425-7ماده 
بيهوش شود و چنانچه به هوش آيد نسبت به زماني كه  به فوت او گردد ديه نفس ثابت مي

شود و چنانچه عوارض و آسيبهاي ديگري را همراه داشته باشد ديه يا  بوده ارش ثابت مي
  . ارش عوارض مزبور نيز بايد پرداخت شود

زنده محسوب شده و احكام آن اعم جنايت بر  مبتال به اغما جنايت بر شخص :425-8ماده 
  .از قصاص و ديات مترتب خواهد بود

  ديه شنوايي

وايي يك گوش از بين بردن شنوايي هر دو گوش ديه كامل و از بين بردن شن :425-9ماده 
  .تر باشد از گوش ديگر قوي شنوايي آن نصف ديه كامل دارد هرچند

شنود، موجب  هاي او نمي كر كردن گوش سالم شخصي كه يكي از گوش :425-10ماده 
  .نصف ديه كامل است

 آن قابل تشخيص باشد به همان نسبت كاهش شنوايي در صورتي كه مقدار :425- 11ماده 
  .ديه دارد و چنانچه قابل تشخيص نباشد موجب ارش است

هرگاه با قطع يا از بين بردن گوش و يا هر جنايت ديگري شنوايي از بين  :425-12ماده 
  . هر يك از جنايتها ديه يا ارش خود را خواهد داشت،رفته يا نقصان يابد

ايتي در مجراي شنوايي نقص دايمي ايجاد شود كه بطور هرگاه در اثر جن :425- 13ماده 
و در صورتي كه نقص موقتي باشد .كامل مانع شنيدن گردد ديه شنوايي ثابت خواهد بود

  .ارش تعيين مي شود
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هر گاه كودكي كه به حد تكلم نرسيده است در اثر كر شدن نتواند سخن  :425-14ماده 
سيده است در اثر كر شدن نتواند كلمات ديگر را ياد بگويد و يا كودكي كه تازه به حد تكلم ر

 ديه يا ارش زوال يا نقص گفتار نيز حسب ،گرفته و بر زبان آورد، عالوه بر ديه شنوايي
  .مورد ثابت خواهد شد

شنوايي و گويايي هر دو از بين برود هر كدام يك ديه   جنايتيهر گاه در اثر  :425-15ماده 
  .كامل دارد

  ديه بينايي

از بين بردن بينايي هر دو چشم ديه كامل و از بين بردن بينايي يك چشم  :425-16ده ما
  .نصف ديه كامل دارد

 تمام چشمهايي كه بينايي دارند در حكم مذكور يكسانند هر چند ميزان بينايي آنها ـ تبصره
  .متفاوت بوده يا از جهات ديگر مانند شب كوري و لوچ بودن با هم تفاوت داشته باشند

كاهش بينايي در صورتي كه مقدار آن قابل تشخيص باشد به همان نسبت  :425-17ماده 
  .ديه دارد و چنانچه قابل تشخيص نباشد موجب ارش است

از بين بردن بينايي چشم كسي كه فقط يك چشم بينا دارد و چشم ديگرش  :425- 18ماده 
رفته باشد موجب ديه كامل است نابيناي مادرزادي بوده و يا در اثر علل غير جنايي از بين 

 باشد ديه چشم بينا، نصف   داده  از دست  يا جنايتي  را در اثر قصاص ديگرش ليكن اگر چشم
  .ديه كامل خواهد بود

از بين بردن يا بيرون آوردن چشم از حدقه كه باعث از بين رفتن بينايي نيز  :425- 19ماده 
ر اثر صدمه ديگري مانند شكستن سر شود فقط موجب ديه بينايي است ليكن اگر د مي

  .شود بينايي نيز از بين برود يا نقصان يابد، ديه يا ارش هر كدام جداگانه محاسبه مي
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  ديه بويايي

از بين بردن كاملِ بويايي موجب ديه كامل و از بين بردن قسمتي از بويايي  :425-20ماده 
خواهد بود و اگر قابل محاسبه در صورتي كه قابل محاسبه باشد به همان نسبت موجب ديه 

  .نباشد ارش ثابت است
  از بيننيز    بويايي يا جنايت ديگري بينييا از بين بردن   اثر بريدن  در هرگاه :425-21ماده 
  .يا نقصان يابد هر جنايت ديه يا ارش خود را خواهد داشتبرود 

  ديه چشايي

  . ارش استاز بين بردن چشايي و نيز نقصان آن موجب :425- 22ماده 
 هر گاه با قطع تمام زبان، چشايي از بين برود فقط ديه قطع زبان پرداخت :425-23ماده
از زبان، چشايي از بين برود يا نقصان يابد در صورتي كه  بخشيو اگر با قطع شود  مي

 هر كدام از ارش چشايي و ديه زبان ،چشايي از بين رفته مربوط به همان قسمت زبان باشد
باشد بايد پرداخت گردد و اگر چشايي از بين رفته مربوط به همان قسمت از زبان كه بيشتر 

 ديه هر يك از ارش چشايي و ديه زبان جداگانه بايد پرداخت شود مگر اينكه از ديه ،نباشد
 و اگر با كامل بيشتر باشد كه در اين صورت فقط به ميزان ديه كامل پرداخت مي شود

از بين برود يا نقصان پيدا كند ديه يا ارش آن جنايت بر ارش جنايتي بر غير زبان چشايي 
  .گردد چشايي افزوده مي

  ديه صوت و گويايي

از بين بردن صوت به طور كامل كه شخص نتواند صدايش را آشكار كند  :425-24ماده 
  .ديه كامل دارد گرچه بتواند با اخفات و آهسته صدايش را برساند

ويايي به طور كامل و بدون قطع زبان ديه كامل و از بين بردن از بين بردن گ :425-25ماده 
  .قدرت اداي برخي از حروف به همان نسبت ديه خواهد داشت

ان مقرر گشت ديه از بين بردن اداي هر حرفي با ب همانگونه كه در ديه قطع ز–تبصره 
 بوده توجه به حروف لغت مجني عليه تعيين مي شود همچنين شخصي كه داراي لكنت زبان
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و يا به كندي يا تندي سخن مي گويد يا برخي از حروف را نمي تواند تلفظ كند گويا 
  .محسوب مي شود

جنايتي كه موجب پيدايش عيبي در گفتار يا اداي حروف گرديده و يا عيب  :425-26ماده  
  .موجود در آن را تشديد كند، موجب ارش است

 حرفي را به جاي حرف ديگر ادا نمايد مانند جنايتي كه باعث شود مجني عليه :425- 27ماده 
  . موجب ديه كامل همان حرف است،تلفظ نمايد» ر «،»ل«آنكه به جاي 

 گرفتگي آن و يا ،جنايتي كه موجب عيبي در صوت مانند كاهش تن صدا :425 - 28ماده 
  .صحبت كردن از طريق بيني شود، ارش دارد

  .ف موجب ارش استاز بين رفتن صوت بعضي از حرو :425- 29ماده 
در صورتي كه جنايت عالوه بر زوال صوت موجب زوال نطق نيز گردد دو  :425- 30ماده 

  .ديه ثابت خواهد شد

  ديه ساير منافع

 جنايتي كه موجب سلس و ريزش ادرار به نحو دايم گردد موجب ديه كامل و :425-31ماده 
  .جنايتي كه موجب ريزش غير دائمي ادرار گردد موجب ارش است

  . ديه كامل دارد،جنايتي كه موجب عدم ضبط دايمي مدفوع شود :425- 32ماده 
جنايتي كه موجب از بين رفتن قدرت انزال يا توليد مثل در مرد و يا بارداري  :425-33ماده 

  .باشد در زن و يا از بين رفتن لذت مقاربت درآنان شود موجب ارش مي
 قدرت مقاربت به طور كلي شود ديه كامل جنايتي كه موجب از بين رفتن :425- 34ماده 
  .دارد

جنايتي كه موجب زوال يا نقص حواس يا منافع ديگر مانند المسه، خواب  :425-35ماده 
وعادت ماهيانه گردد يا باعث به وجود آمدن امراضي مانند لرزش، تشنگي، گرسنگي، ترس 

  .و غش كردن شود موجب ارش خوهد بود
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  ديه جراحات: مبحث ششم

  :   به ترتيب ذيل است سر و صورت تا جراح ديه :426-1 ماده
  .كه خون جاري شود، يك صدم ديه كامل دارد خراش پوست بدون آن: الف ـ حارصه

خون  يا زياد   كم با جريانمقدار اندكي وارد گوشت شود و همراه    كه جراحتي : ـ داميهب
  .باشد، دو صدم ديه كامل دارد

   روي  نازك  پوست  به كني شود ل  گوشت  عميق  بريدگي  موجب  كه  جراحتي:  ـ متالحمهج
  .، سه صدم ديه كامل داردنرسد استخوان

  .؛ چهار صدم ديه كامل دارد برسد  استخوان  روي  نازك پوستبه    كه  جراحتي:  سمحاق- د 
، دنار كآشك  را  واستخوان  را كنار زده  استخوان  روي  نازك تپوس   كه  جراحتي:ـ موضحهه 

  .پنج صدم ديه كامل دارد
،  باشد  را توليد نكرده  جراحتي  گرچهموجب شكستگي استخوان شود   كه جنايتي. : ـ هاشمهو

  .ده صدم ديه كامل دارد
موجب شكستگي استخوان شود و درمان آن جز با جابجا كردن    كه جنايتي :ـ منقلهز

  .، پانزده صدم ديه كامل دارد نباشداستخوان ميسر
صدمه يا جراحتي كه به كيسه مغز برسد يك سوم ديه كامل دارد و در : ح ـ مأمومه

  .صورتي كه شتر داده شود پرداخت سي و سه شتر نيز كافي است
ديه مامومه به عالوه ارش  صدمه يا جراحتي كه كيسه مغز را پاره كند، داراي: ط ـ دامغه

  .پاره شدن كيسه مغزمي باشد
 زبان و داخل دهان در حكم جراحات سر و صورت ، بيني، لب جراحات گوش، ـ1تبصره

  .است
 مالك ديه در جراحت هاي مذكور مقدار نفوذ جراحت بوده و طول و عرض آن ـ 2  تبصره

  .تاثيري در ميزان ديه ندارد
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هاي مذكور دربند يك تا پنج ماده قبل در غير سر و  هرگاه يكي ازجراحت :426-2ماده 
هاي  رتي كه آن عضو داراي ديه معين باشد، ديه به حساب نسبتصورت واقع شود در صو

  .شود و اگر آن عضو داراي ديه معين نباشد ارش ثابت است فوق از ديه آن عضو تعيين مي
  .بوده و موجب ارش است   بدن  جراحات  در حكم  گردن  به  وارده  جراحات ـ تبصره

 هر نوع وسيله و از هر جهت به درون جائفه جراحتي است كه با وارد كردن :426- 3ماده 
شود و موجب ثلث ديه كامل است و در  بدن انسان اعم از شكم، سينه، پشت و پهلو ايجاد مي

  .صورتي كه از يك طرف وارد و از طرف ديگر خارج گردد موجب دو ثلث ديه كامل است
ود عالوه بر  هر گاه در جائفه به اعضاي دروني بدن آسيب برسد و يا از بين برتبصره ـ

  .شود ديه جائفه ديه يا ارش آن نيز محاسبه مي
هرگاه نيزه يا گلوله يا مانند آن در دست يا پاي مرد يا زني فرو رود جراحت  :426-4ماده 

  .نافذه بوده و يك دهم ديه كامل مرد را خواهد داشت
يك دهم  حكم مذكور در ماده نسبت به اعضايي است كه ديه آن عضو بيشتر از  ـ1تبصره 

اي كمتر از يك دهم ديه كامل  ديه كامل باشد ولي اگر گلوله در بند انگشت و مانند آن كه ديه
  .دارد، وارد شود ارش ثابت خواهد بود

 هرگاه شي اي كه جراحت نافذه را به وجود آورده است از طرف ديگر خارج - 2تبصره 
  .گردد دو ديه نافذه خواهد داشت

  :كه موجب تغيير رنگ پوست گردد به شرح ذيل استديه صدماتي  :426-5ماده 
الف ـ سياه شدن پوست صورت شش هزارم ديه كامل و كبود شدن آن سه هزارم و سرخ 

  .شدن آن يك و نيم هزارم ديه كامل است
ب ـ تغيير رنگ پوست ساير اعضاي بدن، حسب مورد نصف مقادير مذكور در بند الف 

  .است
كه عضو داراي ديه مقدر باشد يا  ين مرد و زن، واين در حكم مذكور فرقي بـ1تبصره
 نيست همچنين فرقي بين تغيير رنگ تمام يا قسمتي از عضو و بقاء يا زوال اثر آن ،نباشد
  .باشد نمي



  153   صفحه                 اليحه قانون مجازات اسالمي
  

 

www.sdil.org      

  . در تغيير رنگ پوست سر ارش ثابت استـ2تبصره
 چه و چنان. اي كه موجب تورم بدن، سر يا صورت گردد، ارش دارد صدمه :426- 6ماده 

عالوه بر تورم موجب تغيير رنگ پوست نيز گردد حسب مورد ديه و ارش تغيير رنگ به آن 
  .شود افزوده مي

  ديه جنين: مبحث هفتم

و يا جنايتي كه باعث سقط جنين گردد حسب مراحل رشد جنين به هر اقدام  :427- 1ماده 
  :باشد ترتيب ذيل موجب پرداخت ديه مي

  .، دو صدم ديه كامل داردشده مستقر   در رحم  كه اي نطفه ـ1
  .، چهار صدم ديه كامل دارد  در آمده   بسته  خون جنين به صورت  كه علقه ـ2
  .، شش صدم ديه كامل دارد  درآمده يگوشتتوده    صورت بهجنين    كه مضغه  ـ3
، هشت صدم ديه نروييده  گوشت هنوز و  درآمده  استخوان  صورت  به  ني جن كهعظام   ـ4

  .داردكامل 
  يك دهم  نشدهدميده   در آن  روحلي و  شده  تمام  آن  بندي استخوان  و  گوشت  كه يجنين  ـ5

  .داردكامل ديه 
  باشد  دختر و پسر نمي  بين  فرقي  فوق  در مراحل ـ تبصره 
   واگر دختر باشد نصف  كامل  ديه، اگر پسر باشد  شدهدميده   در آن  روح  كه ي جنينديه ـ 6

  .است   كامل ديهچهارم    باشد سه اگر مشتبه و آن 
 هرگاه در اثر جنايت وارد بر مادر، جنين از بين برود، عالوه بر ديه يا ارش آن :427-2ماده 
  .اي كه باشد ـ پرداخت مي شود  ديه جنين نيز ـ در هر مرحله،جنايت
عمد يا خطا از بين اي كه باشد ـ به  هرگاه زني جنين خود را ـ در هر مرحله :427-3ماده 
ديه جنين حسب مورد توسط جاني يا عاقله پرداخته شده و جاني سهمي از ديه  ببرد،

  .نخواهد برد
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  .هرگاه چند جنين در يك رحم باشند به تعداد آنها ديه پرداخت خواهد شد :427-4ماده 
 آن اي كه استخوان بندي ديه اعضا و ديگر صدمات وارد بر جنين در مرحله :427-5ماده 

به نسبت ديه جنين در اين مرحله محاسبه  كامل شده ولي روح در آن دميده نشده است
چه بر  شود و چنان گردد و بعد از دميده شدن روح، حسب جنسيت جنين، ديه محاسبه مي مي

  . ديه جنين كافي است،اثر همان جنايت جنين از بين برود
زن چيزي سقط شود كه به تشخيص هر گاه در اثر جنايت و يا صدمه، از  :427-6ماده 

كارشناس مورد وثوق منشأ انسان بودن آن ثابت نگردد ديه و ارش ندارد ليكن به جهت 
  . ديه يا ارش تعيين مي شود،صدمه يا صدمات وارد بر زن

  ديه جنايت بر ميت : مبحث هشتم

سان زنده شود بر مبناي يك دهم ديه كامل ان ديه جنايتي كه بر ميت وارد مي :428-1ماده 
گردد مثالً جدا كردن سر از بدن ميت يك دهم ديه و جدا كردن يك دست يك  محاسبه مي

باشد و به همين  بيستم ديه و هر دو دست يك دهم ديه و يك انگشت يك صدم ديه كامل مي
  .شود نسبت ديه جراحات وارده به سر و صورت و ساير اعضاء و جوارح ميت محاسبه مي

رسد بلكه متعلق به خود ميت است كه در صورت   نميارث بر مرده به جنايت   ديهـ تبصره
غير اين صورت  و در  مي گردد او  بدهي پرداختبدهكاري وي و عدم كفايت تركه، صرف 

  .شود  مي  خير صرف هاي راهبراي او در 
هر گاه آسيب وارد بر مرده ديه مقدر نداشته باشد يك دهم ارش چنين جنايتي  :428-2ماده 

  .گردد سبت به انسان زنده محاسبه و پرداخت مين
رضايت قطع اعضاء مرده براي پيوند به ديگري در صورتي كه با وصيت او يا  :428-3ماده 

   .ولي او باشد جايز بوده و ديه ندارد
كه جاني نتواند فوراً پرداخت كندكه   ديه جنايت بر مرده حال است مگر اين- :428-4ماده 

  .  مهلت مناسب داده مي شوددر اينصورت به او
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توسط جاني پرداخت مي  ديه جنايت بر مرده خواه عمدي باشد يا خطايي :428-5ماده 
  .شود
 هرگاه شخصي بر مرده عمداً جنايتي وارد ساخته يا وي را هتك نمايد عالوه :428-6ماده 

  . شد ضربه شالق تعزيري محكوم خواهد74بر پرداخت ديه يا ارش جنايت به مجازات تا 


