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

  تعريف قانون مجازات: مبحث اول 
  

هـاي    م ومجـازات  ئ مقررات كيفـري حـاكم برجـرا        قانون مجازات اسالمي، مجموعه     :111-1ماده  
هــاي تعزيــري  مجــازات، ) حــدود، قــصاص ، ديــات ( مقــرر شــده برجــرايم خــاصاســت كــه شــرعي 

  . استمقررشده جرائم عموم بر كه درقانون است تأميني وتربيتي وبازدارنده واقدامات 
جرم عبارت است از فعل يا ترك فعلـي كـه قـانون آن را ممنـوع كـرده و بـراي آن                        :111-2ماده  
  . ط و موانع مسئوليت را قانون مشخص مي كند يشرا. است  قرار داده مجازات

 فاعـل مختـار سـر مـي زنـد و ايـن        مبنـاي مـسئوليت كيفـري اسـت كـه از         ،تقصير :111-3ماده  
، ي به خاطر عمل ديگري در صورتي ثابت است كه شـخص             ي مسئوليت جزا  .مسئوليت شخصي است    

و سهل انگاري در رابطه با عمـل ارتكـابي از او سـر زده                اعمال ديگري باشد يا نوعي تقصير      مسئول
  . باشد 
  

  قلمرو اجراي قانون  مجازات درمكان  )مبحث دوم 
  

قلمرو حاكميـت زمينـي، دريـايي وهـوايي          قوانين جزايي درباره كليه كساني كه در         :112-1ماده
شود، مگرآنكه به موجـب قـانون ترتيـب ديگـري         جمهوري اسالمي ايران مرتكب جرم شوند اعمال مي       

  .مقررشده باشد
ن خارج ازقلمرو حاكميـت ايـرا      نتيجه آن در   ايران واقع و   هرگاه قسمتي ازجرم در      :112-2ماده

حكم جرم واقع شـده       در  ، ايران حاصل شود   نتيجه آن در   خارج و  حاصل شود يا قسمتي از جرم در      
  .ايران است در

جـرايم   قلمرو حاكميت ايـران مرتكـب يكـي از         اي كه درخارج از     ايراني يا بيگانه   هر   :112-3ماده
 محل ارتكاب جـرم،     قوانين كشور  ، صرفنظر از  بشود  يا جرايمي كه در قوانين خاص مقررشده         زير و 

 هرگاه رسيدگي بـه ايـن جـرايم در    شود و محاكمه ومجازات مي  ،  طبق قوانين جمهوري اسالمي ايران      
تعيـين    دادگـاه ايـران در     ، شـده باشـد    به صدور حكم محكوميـت واجـراي آن منجـر         ،  خارج ازايران   

  : كند بازدارنده ميزان محكوميت اجرا شده را احتساب مي هاي تعزيري و مجازات
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تماميـت ارضـي كـشور جمهـوري         خـارجي و    اقدام عليه حكومت، اسـتقالل، امنيـت داخلـي و           .1
  .اسالمي ايران

  .آن يا استفاده از خط يا مهر يا امضاي مقام رهبري و  جعل فرمان يا دست .2
جمهـور ، رئـيس مجلـس شـوراي اسـالمي، رئـيس قـوه قـضاييه ،                     جعل نوشته رسمي رئيس     .3

رئــيس مجمــع تــشخيص مــصلحت نظــام، رئــيس مجلــس خبرگــان، معاونــان  دبيرشــوراي نگهبــان، 
  .آن يك از وزيران يا استفاده از رئيس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور وهر  ، جمهور رئيس
  .آنها قرارهاي مراجع قضايي يا استفاده از  جعل احكام و.4
هاي قبول شـده ازطـرف    برات جعل اسكناس رايج جمهوري اسالمي ايران يا اسناد بانكي مانند   .5
ها وهمچنين جعل اسناد خزانه و        ها يا اسناد تعهدآور بانك      هاي صادرشده ازطرف بانك     ها يا چك    بانك

 هرگونـه تقلـب در     سـازي و    طرف دولـت يـا شـبيه       مشاركت صادر يا تضمين شده از      اوراق قرضه و  
  .هاي رايج داخلي مورد سكه
اعم ازايراني يـا تبعـه بيگانـه كـه بـه مناسـبت شـغل و        به جرايم مستخدمان دولت      :112-4ماده

اند وهمچنين به جـرايم مـأموران سياسـي           حاكميت ايران مرتكب شده    وظيفه خود درخارج از قلمرو و     
كننـد برطبـق قـوانين جزايـي      وكنسولي و وابستگان دولت ايران كه ازمصونيت سياسـي اسـتفاده مـي     

  .شود جمهوري اسالمي ايران رسيدگي مي
 هريك ازاتباع ايران درخـارج       112-3 و    112-4 عالوه برموارد ذكرشده درمواد        :112-5ماده  

درصورت شكايت شاكي خصوصي ودرجـرايم      ،  درجرايم قابل گذشت    ،  ازكشور مرتكب جرمي شود     
ي جمهـوري اسـالمي ايـران       ئـ كه درايران يافـت شـود، طبـق قـوانين جزا            درصورتي،  غيرقابل گذشت   

  :مشروط براينكه ، هد شد محاكمه ومجازات خوا
  . عمل به موجب قانون جمهوري اسالمي ايران جرم باشد.1
 متهم درجرايم تعزيري وبازدارنده درمحل وقوع جرم محاكمه وتبرئه نشده باشد يا درصورت        .2

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

  .آن نباشد
  تبعه بيگانه درخارج ازايران عليه تبعه ايراني يا عليه كشور ايـران مرتكـب              هرگاه   :112- 6ماده  

رسـيدگي  به جـرم او      ودرايران يافت شود برطبق قوانين جزايي جمهوري اسالمي ايران           جرمي شود   
  :كه  مشروط براين، شود  مي

محاكمـه وتبرئـه نـشده  يـا درصـورت           ،   درمحل وقـوع جـرم      ،  درجرايم تعزيري وبازدارنده      .1
  .مجازات كالً يا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد،  محكوميت 

درجرايم تعزيري وبازدارنده به موجب قانون جمهـوري اسـالمي ايـران وقـانون              ارتكابي  عمل  . 2
  .محل وقوع جرم باشد

  .ت، متضرر ازجرم شكايت كرده باشد درجرايم قابل گذش. 3
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المللـي مرتكـب      هـا ومقـررات بـين       نامه  به جرايمي كه به موجب قانون خاص يا عهد           :112-7ماده
شـود، اگردرايـران دستگيرشـود برطبـق قـوانين جزايـي           درهركشوري كه به دست آيـد محاكمـه مـي         

  .شود  رسيدگي مي به جرم اوجمهوري اسالمي ايران
  

  و اجراي قانون  مجازات درزمان  قلمر) مبحث سوم
  

 باشد كه قبل ازوقوع جرم      مجازات واقدامات تأميني وتربيتي بايد به موجب قانوني          :113-1ماده
امـا  ،   تـوان بـه موجـب قـانون مؤخرمجـازات كـرد             هيچ مرتكب فعل يا ترك فعلي را نمـي          و مقررشده

،   يا عدم مجـازات يـا ازجهـات ديگـر    قانوني وضع شود كه مبني برتخفيف،   چنانچه بعد ازوقوع جرم     
،  نسبت به جرايم سابق بر وضع آن قانون تـا صـدور حكـم قطعـي                 ،   مساعدتر به حال مرتكب باشد      

  .مؤثر خواهد بود
االجرا صادرشـده باشـد بـه ترتيـب           هرگاه به موجب قانون سابق حكم قطعي الزم          :113-2ماده

  :زير عمل خواهد شد
 درگذشته جرم بوده به موجب قانون الحق جرم شناخته نـشود حكـم     اگر فعل يا ترك فعلي كه      .1

درايـن مـوارد وهمچنـين    . مانـد   االجـرا مـي   شود واگر درجريـان اجـرا باشـد موقـوف           قطعي اجرا نمي  
  .شود گونه اثر كيفري برآن مترتب نمي درموردي كه حكم قبالً اجرا شده باشد هيچ

قبـل از   قاضـي اجـرا موظـف اسـت         ،  فيـف يابـد     تخ،   اگرمجازات جرمي به موجب قانون الحق        .2
                طبــق قــانون جديــدآن را بــر تغييــر ، ازدادگــاه صــادركننده حكــم شــروع بــه اجــرا يــا حــين اجــرا  

  .نمايداعمال اين مقررات را ازدادگاه صادركننده حكم تقاضا تواند  مينيز عليه  محكوم.  بنمايد
  .دهد مجازات قبلي را تخفيف مي،  ه حكم بالحاظ قانون الحق دادگاه صادركنند،  درهرحال 

به اقدامات تأميني يا تربيتي تبديل شود فقط همـين          ،   اگرمجازات جرمي به موجب قانون الحق       . 3
  .گيرند 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
  .قوانين مربوط به ادله اثبات دعوي تا پيش ازابراز آن نزد مراجع صالح قضايي  .2
  . قوانين مربوط به شيوه دادرسي. 3
  . قوانين مربوط به مرور زمان. 4
 مـان صـدور   مشروط به اينكه اشد ازمقـررات ز      ،   قوانين ناظر به اجراي حكم واعمال مجازات         . 5

  .حكم محكوميت كيفري نباشد
  

   قانوني بودن جرم ومجازات  ) مبحث چهارم 
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مگرآنكه درقانون جرم شـناخته شـده وبـراي         ،   هيچ فعل يا ترك فعلي جرم نيست           :114-1ماده
  .آن مجازات تعيين شده باشد

تفـسير موسـع    . شـود     قوانين جزايي درموارد ابهام واجمال به نفع متهم تفسير مي            :114-2ماده
  .به ضرر متهم جايز نيست

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

  تـأميني وتربيتـي نبايـد ازميزانـي  كـه           اتيـا اقـدام   يـا اجـراي آن      مجازات  حكم به      :114-4ماده
درقانون مشخص شده تجاوز كند وهرگونه صدمه وخسارتي كه ازاين جهت حاصل شود درصورتي              

مرتكب بـه مجـازات     , كه همراه با تقصير باشد مقصر ضامن آن خواهد بود ودرصورت عمدي بودن              
 المال  شود ودرصورتي كه بدون تقصير وعمد انجام گرفته باشد از بيت            محكوم مي نيز  مقرر در قانون    

  . مي شود جبران
هـاي   ي مجازات در مجـازات    يمنافاتي با فردي كردن قضا    ،   قانوني بودن مجازات      :114-5ماده  

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

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

تكليف اشيا و اموال كشف شده را كه دليل يا وسيله جرم بوده و يا از جـرم تحـصيل شـده يـا حـين                          
 يا براي استعمال اختصاص داده شده تعيين كند تا مسترد يا ضبط يا معدوم شود                ارتكاب استعمال و  

همچنـين بـازپرس و يـا دادسـتان         . را تعيين خواهد كرد      دادگاه تكليف اموال و اشيا    ،  در مورد ضبط    .
دستور رد ، ط زير يبا رعايت شراو مكلف است مادام كه پرونده نزد او جريان دارد به تقاضاي ذينفع        

  :ل و اشيا مذكور در فوق را صادر نمايد اموا
  .و اموال در بازپرسي يا دادرسي الزم نباشد  وجود تمام يا قسمتي از آن اشيا .1
 . و اموال بالمعارض باشد  اشيا .2

 .و اموالي نباشد كه بايد ضبط يا معدوم گردد در شمار اشيا .3

پس از آن ، اعم از اينكـه مبنـي   دادگاه نيز بايد ضمن صدور حكم يا قرار يا   ،   در كليه امور جزائي   
بر محكوميت يا برائت يا موقوف شدن تعقيب متهم باشد ، نـسبت بـه اشـيا و امـوالي كـه وسـيله          
جرم بوده يا در اثر جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب استعمال و يـا بـراي اسـتعمال اختـصاص                     

  .د نط يا معدوم شوحكم مخصوص صادر و تعيين نمايد كه آنها بايد مسترد يا ضب،  داده شده 
 متضرر از قرار بازپرس يا دادستان يا قرار يا حكم دادگاه مي تواند از تـصميم آنـان                    :1تبصره  

خـود را طبـق مقـررات در    كـرده ، و شـكايت   راجع به اشيا و اموال مذكور در اين مـاده شـكايت           
ادگـاه نـسبت بـه      هرچند قرار يا حكـم د     ،   هاي جزائي تعقيب و درخواست تجديدنظر نمايد         دادگاه

  .امر جزائي قابل شكايت نباشد 
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 يا موجـب خرابـي يـا        اشد مالي كه نگهداري آن مستلزم هزينه نامتناسب براي دولت ب           :2تبصره  
 كسر فاحش قيمت آن گردد و حفظ مال هم براي دادرسـي الزم نباشـد و همچنـين امـوال ضـايع                     

 ،  دگاه به قيمت روز فروختـه شـده         حسب مورد به دستور دادستان يا دا      ،   شدني و سريع الفساد   
  .ي در صندوق دادگستري به عنوان امانت نگهداري خواهد شديوجه حاصل تا تعيين تكليف نها

چه به صورت استرداد عين يا قيمت يا        ،   هركس محكوم به پرداخت مالي به ديگري شود        :114-8ماده
رر و زيان ناشي از جرم يـا ديـه يـا            مثل آن يا ديني كه در ذمه مديون بوده و حال شده باشد و يا ض               

ديه نمـوده   أرا الزام به ت    محكوميت به پرداخت جزاي نقدي داشته باشد و آن را تأديه ننمايد دادگاه او             
و چنانچه مالي از او در دسترس باشد آن را ضبط و به ميزان محكوميت از مال ضـبط شـده اسـتيفا                       

    از نوبت رسـيدگي مـي شـود     به ادعاي او خارج عليه مدعي اعسار شود     مي نمايد و چنانچه محكوم  .
 و در   حكم به تقسيط صـادر مـي كنـد        ،    اثبات اعسار دادگاه به تناسب وضع محكوم عليه          در صورت 
              ،   در هــر حــال .اقــدام خواهــد كــردمطــابق صــدر مــاده ،  الي از امــوال او  دسترســي بــه مــصــورت

  .وارد مذكور در اين ماده بازداشت نخواهد شد محكوم عليه به جهت محكوميت مالي و م
 عليه يا مديون را قبول داشـته باشـد دادگـاه             له عدم مالئت محكوم     در صورتي كه محكوم     :1تبصره  

  .موظف به صدور حكم اعسار است 
 دادگاه موظف  اسـت بـا         عليه يا مديون  مالئت دارد      مدعي باشد كه محكوم   م له    اگر محكو  : 2تبصره  

  . الزم به عمل آورد تحقيق و تفحص،   عليههاي محكوم  له نسبت به دارائي محكومداللت
 در صورتي كه ثابت شود محكوم عليه قبـل از صـدور حكـم قطعـي اعـسار داراي مالئـت         : 3تبصره  

 شـالق                  برابـر مـديونيت و تحمـل    2بوده و آن را از دادگاه مخفـي داشـته بـه جـزاي نقـدي بـه ميـزان                   
 .محكوم مي شود   ضربه74تا

  
   ها ها و جرايم 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
  ، ديه. 3
  ، تعزير. 4
  ، مجازات بازدارنده. 5

آن درشرع مقدس تعيـين شـده   كيفيت ومورد  ،    نوع، ميزان  كهمجازاتي 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 
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 گذشت شاكي درآن نقشي نداردمطالبه يا اهللا است وجنبه عمومي دارد و        مجازاتي كه صرفاً حق    .1
  .مانند حد زنا ، 

باشد وبـا گذشـت او        الناس است واجراي آن منوط به مطالبه شاكي مي           مجازاتي كه صرفاً حق    .2
  .مانند حد قذف و قصاص ،  شود در هر مرحله از مراحل دادرسي ساقط مي

 كه تعقيب آن منوط به مطالبه شاكي است وبا گذشـت او             اين معنا  مجازاتي كه دوجنبه دارد به       .3
مانند حـد   .  پس ازاثبات جرم دردادگاه گذشت شاكي اثري ندارد        لكن،   شود  قبل ازاثبات جرم ساقط مي    

  .سرقت
كيفري است كه درمورد جنايات عمدي برتماميت جسماني اشخاص به          ،    قصاص   :121- 4 ماده  

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

فقـط   عليه يا اولياي او حق قصاص قرارداده شده و            درموارد قصاص ابتدائاً براي مجني     :تبصره  
تواند آن را تبديل به ديه ويا هرمـال            درصورت توافق جاني مي    كند لكن  ويا عفو    تواند آن را مطالبه     مي

ودرمـواردي كـه قـانون مجـازاتي بـراي جـاني درفـرض عـدم                . كندوحق ديگري بيشتر يا كمتر ازآن       
دادگاه رسيدگي كننده بايد از ابتدا جاني را به آن مجازات درصورت عدم قصاص            ،   صاص قرارداده   ق

  .نيز محكوم نمايد
مـالي اسـت كـه در شـرع مقـدس درمـورد ايـراد               ،   )مقدر و غير مقدر   از  اعم    ( ديه :121-5 ماده  

ي قـصاص   جنايت غيرعمدي برتماميت جسمي اشخاص ويا جنايت عمدي درمواردي كه بـه هـر جهتـ               
  .ه مجني عليه يا ولي او پرداخت مي شود  و بولي بناحق بوده مقرر شده است،  ندارد

هايي كـه درشـرع مقـدس بـر            تعزيرعبارت است ازمجازات شالق يا ساير مجازات       :121-6 ماده  
مقرر شده ومقدار يا اجراي آن به نظـر حـاكم           ،   به شرح مندرج در اين قانون       ،   ارتكاب گناهان كبيره    

درمـواردي كـه شـرعاً مقـدار آن معـين شـده اسـت                جـز مجازات شالق تعزيري ب   . اگذار شده است    و
  . ضربه باشد75 كمتر ازدشود باي ودراين قانون مقرر مي

عقوبتي است كه از طرف حكومت به موجب قانون براي حفظ      ،    مجازات بازدارنده    :121-7 ماده  
  .گردد ات ونظامات تعيين مينظم ومراعات مصلحت اجتماع درقبال تخلف ازمقرر

قوط وساير امور مربوط به تعزيرات   نوع، مقدار، كيفيت، تخفيف، تعليق ، تبديل ، س         :121-8 ماده  
  .كند هاي بازدارنده را قانون مشخص مي ومجازات

هاي تعزيري وبازدارنـده ازحيـث حـق عمـومي يـا خـصوصي بـودن بـه                     مجازات :121-9 ماده  
   :شوند دوقسم تقسيم مي

الناس بوده وتعقيـب ، رسـيدگي واجـراي آنهـا متوقـف برمطالبـه شـاكي                   هايي كه حق    مجازات. 1
 ازمراحـل دادرسـي بـه شـرح منـدرج در ايـن قـانون                 باشد وباگذشت او در هر مرحله       خصوصي مي 

  .  ، توهين  و ترك انفاقامانند افتر،  گردد  متوقف مي
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دگي و اجـراي آنهـا متوقـف بـر درخواسـت            تعقيب ، رسي  ،   هايي كه حق عمومي بوده        مجازات. 2
مانند ،   باشد     قابل تخفيف يا تبديل يا توقف نمي       ،  جز ازطرق مقرر درقانون    و نيستشاكي خصوصي   

  .توهين به مقدسات و جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور 
 كه واجد جنبـه خـصوصي نيـز مـي باشـد در صـورت گذشـت                  2 در جرائم موضوع بند      :تبصره  

دادگاه ملزم است جهات مخففه را در تعيين مجازات به لحاظ جنبه عمـومي آن نيـز                 خصوصي  شاكي  
  .اعمال نمايد 

 ،              شـالق )3،  تبعيـد  )2 ،   حـبس )1: هاي تعزيري و بازدارنده عبارتند از   مجازات :121-10 ماده  
 محروميـت يـا     )7 ،   منفعـه لالـزام بـه كارهـاي عـام ا        ) 6 ،    جـزاي نقـدي روزانـه      )5 ،    جزاي نقـدي   )4

  .اقدامات تأميني و تربيتي ) 10،  تشهير)9 ،   مصادره اموال)8 ،   از حقوقمحدوديت
آثـاري كـه مجـازات بـر زنـدگي آينـده            ،   هاي تعزيري و بازدارنـده       تادر مجاز  :121-11 ماده  

اعمـال تخفيـف ،     رفته شود و در تعيين مجازات يـا         گبزهكار و خانواده اش خواهد داشت بايد در نظر          
را كـه لـه يـا عليـه مرتكـب           دادگاه به طور متقابل اوضـاع و احـوالي          ،   تعليق، تعويق يا تبديل مجازات      

در نظر خواهد گرفت و در راستاي انجام اين مالحظات به موارد ذيل به طور ويژه توجـه                  وجود دارد   
كب در انجام عمل و اراده وي در         مرت ي فعل و انفعال ذهن    )2 ،   انگيزه و اهداف مرتكب   ) 1 : كردخواهد  

 سـابقه مـتهم و      )5 ،    روش اجـرا و نتـايج زيانبـار عمـل          )4،    گستره نقض هـر وظيفـه      )3،   ارتكاب آن 
 اقدامات مرتكب پس از ارتكاب جرم خصوصاً تالشـهاي وي           )6 ،   اوضاع و احوال مالي و شخصي او      

  .نديدهدر جهت جبران خسارات يا اقدامات او جهت صلح و سازش با زيا
هـاي آنهـا      نحـوه رسـيدگي وكيفيـت دادرسـي قـضايي درجرايمـي كـه مجـازات                :121-12 ماده  

حـضور طـرفين انجـام گيـرد وبـا تفهـيم سياسـت كيفـري                 بـا     ترافعي و  به شكل   الناس است بايد      حق
االمكان طرفين دعوا را ابتدا به مـصالحه وسـازش دعـوت نمـود                ها بايد حتي    درمورد اين نوع مجازات   

 و يـا در صـورت لـزوم بـه مراجـع قـانوني مربـوط                پرونده را مختومه     ،   موافقت طرفين رت  ودرصو
  .احاله كرد،  ازقبيل شوراهاي حل اختالف وداوري 

  
  م ئبندي جرا تقسيم) مبحث دوم 

  
كليــه جــرايم ازحيــث شــدت و ضــعف مجــازات قــانوني  بــه ســه دســته تقــسيم                : 122-1 مــاده 

  :د نمي شو
قطـع عـضو ،     ،   شامل جرايمي است كه مجازات آنهـا سـلب حيـات            :  جنايت يا جرائم بزرگ      )الف

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

 آنهـا ديـه و ارش ، شـالق اعـم از                      شامل جرايمي است كـه مجـازات      : نحه يا جرائم متوسط      ج )ب
 ميليـون ريـال ،      30جـزاي نقـدي بـيش از        و  هاي با حـداكثر پـنج سـال            ، تبعيد، حبس   ي و تعزير  يحد
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آنها يا پس ازتبديل قانوني     مقررشده    شامل جرايمي است كه مجازات    :  خالف يا جرائم كوچك      )ج
  . ميليون ريال جزاي نقدي است30تا 

مجازات شـديدتر اسـت ودرصـورت عـدم امكـان           ،   مالك  ،   ها     درصورت تعدد مجازات   :تبصره  
ن اگر مجازاتي بـا هـيچ يـك ازبنـدهاي            همچني ،   تشخيص مجازات شديدتر، مجازات حبس مالك است      

  .شود گانه اين ماده مطابقت نداشته باشد جنحه محسوب مي سه
عليه به موجـب حكـم قطعـي          شود كه محكوم    ها از روزي آغاز مي      مدت تمام حبس   : 122-2 ماده  

هـايي    پيش ازصدور حكم به خاطر اتهام يا اتهـام        ،   درصورتي كه شخص    . قابل اجرا حبس شده باشد    
 درپرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد مدت بازداشت قبلي از حبس يا معادل آن ازجزاي نقدي                كه

شالق تعزيـري باشـد بـه ازاي هـر روز           ،   درصورتي كه مجازات مورد حكم دادگاه       . كسر خواهد شد  
  .يك ضربه شالق كسر خواهد شد،  بازداشت 
  ، ي گوناگوني است كه در ميزان مجـازات جرائم از نظر نوع داراي تقسيم بندي ها        :122-3 ماده  

تخفيف و زوال محكوميت كيفري يا كيفيت رسيدگي به آنها با يكديگر به ترتيب مقرر در ايـن قـانون و    
  :ها عبارتند از  أهم اين تقسيم بندي .قوانين ديگر فرق مي كند 

  ، جرائم عمومي و جرائم سياسي و مطبوعاتي  .1
 ، ته جرائم عادي و جرائم سازمان ياف .2

 ، وحقوق عمومي دولتي و جرائم عليه نظامات  )حقوق الناس (جرائم عليه اشخاص  .3

 ، جرائم عمدي و جرائم غير عمدي  .4

 ، جرائم مشهود و جرائم غير مشهود  .5

  . تعريف و محدوده و موارد هر يك از اين جرائم را قانون مشخص مي كند  :-تبصره
بـه انـواع جـرايم      كننـده   هاي رسـيدگي      حيت دادگاه ها وصال   ترتيب اجراي مجازات   : 122-4 ماده  

جز مواردي كه دراين    وساير كيفيات مربوط به دادرسي ب     وچگونگي رعايت حقوق متهمان ومحكومان      
  . خواهد بودانين مربوطقانون مقرر شده است برابر قانون آيين دادرسي كيفري وساير قو

  
   اقدامات تأميني ، تكميلي وتبعي ) مبحث سوم 

  
كسي را كه به علـت ارتكـاب جـرم عمـدي            ،   تواند درتكميل حكم اصلي       دادگاه مي  : 123-1 ماده  

ازنوع جنحه يا جنايت به مجازات محكوم كرده با رعايت شرايط مقرر دراين قانون، متناسب بـا جـرم                   
  :زير نيز محكوم كند موارداز رد ابه يك يا چند مو،  ارتكابي وخصوصيات مجرم 

  ، محل معين براي مدت معيناقامت اجباري در. 1
  ، هاي معين براي مدت معين  منع ازاقامت درمحل يا محل.2
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  ، منع موقت ازاشتغال به شغل يا حرفه يا كار معين. 3
   ،   انفصال موقت ازخدمات دولتي وعمومي.4
  ،  بستن موقت بنگاه يا مؤسسه يا محل كسب.5
  ،  محروميت ازحق حضانت يا وصايت يا نظارت.6
  ، ع از رانندگي با وسايل نقليه موتوري ويا تصدي وسايل موتوري من.7
  ، منع موقت ازصدور چك. 8
  ،  منع ازحمل سالح.9

  ،  منع موقت خروج تبعه ايراني از كشور.10
  ، اخراج بيگانگان ازكشور. 11
  ، قطع موقت خدمات عمومي. 12
يله وابزار كار ويا رسانه ويا       ضبط وتوقيف وسيله نقليه ويا مكان ارتكاب جرم وياهرنوع وس          .13
  ، اي كه درانجام جرم دخالت داشته است مؤسسه
  . انتشار حكم درجرايد.14

 چنانچه مجازات مورد حكم دادگاه با اقدامات تأميني مذكور ازيـك نـوع باشـند، فقـط                  : 1تبصره  
  .مجازات اصلي اعمال خواهد شد

هـاي فـوق توسـط رئـيس          راي محكوميت نامه اجرايي مربوط به مدت وكيفيت اج         آيين : 2تبصره  
  .رسد قوه قضاييه به تصويب مي

عليه درطي مدت اجراي حكـم ، اقـدام تـأميني مـورد حكـم                  محكومكه  درهرمورد   : 123-2 ماده  
ا به تناسب جرم ومجـرم   اقدام مذكور ر،  تواند با پيشنهاد دادستان     دادگاه را رعايت ننمايد دادگاه مي     

 عليـه در طـي مـدت اجـراي حكـم ، اقـدام        و چنانچـه محكـوم     حبس تبديل كند   شش ماه تا يك سال       به
دادگـاه بـا   ، به گونه اي كه اطمينان بـه عـدم تكـرار جـرم و اصـالح وي باشـد         ،   تأميني را رعايت كند   

  . پيشنهاد دادستان مي تواند نسبت به لغو يا كاهش مدت اجراي اقدام تأميني اقدام نمايد 
محكوم را پس ازاجراي حكم يا شمول       ،   ت قطعي كيفري درجرايم عمدي      محكومي :  123-3 ماده  

  :كند  مرور زمان تبعاً درمدت زمان مقرر دراين ماده ازحقوق اجتماعي محروم مي
هاي سالب حيات يا حبس ابد ازتـاريخ توقـف اجـراي حكـم                 هفت سال درمحكوميت به مجازات     .1

  .ا نشونداصلي ، هرگاه احكام مذكور به جهتي ازجهات اجر
  . سه سال درمحكوميت به قطع يا قصاص عضو يا نفي بلد ويا حبس بيش از سه سال.2
  .دوسال درمحكوميت به شالق به عنوان حد ، تبعيد وحبس بيش ازدوسال. 3

چنانچه محكوميت شامل موارد مذكور دراين ماده نباشد، مراتب محكوميت درپيشينه            : 1تبصره  
 نخواهـد شـد    درجربـط     هـاي صـادره ازمراجـع ذي         اما درگـواهي   ؛ودش   عليه درج مي   كيفري محكوم   ،

  .مگربه درخواست مراجع قضايي براي تعيين يا بازنگري درمجازات
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درمورد جرايم قابل گذشت درصورتي كه پس ازصدور حكم قطعي با گذشت شاكي              - 2تبصره  
  .شود يا مدعي خصوصي ، اجراي مجازات موقوف شود اثر تبعي آن نيز رفع مي

  .شود مگراينكه تصريح گردد عفو موجب زوال آثار تبعي مجازات نمي - 3تبصره 
درمـواردي كـه عفـو مجـازات شـامل آثـار تبعـي نـشود وهمچنـين درمـورد آزادي                  - 4تبصره  

  .گردد عليه رفع مي مشروط، آثار تبعي محكوميت پس ازگذشت مدت مقرر اززمان آزادي محكوم
ارت است ازحقوقي كه قانونگذار براي اتبـاع كـشور جمهـوري            حقوق اجتماعي عب   : 123-4 ماده  

اسالمي ايران وساير افراد مقيم درقلمرو حاكميت ايران منظور نمـوده اسـت وسـلب آن منحـصراً بـه                   
موارد محروميت ازحقـوق اجتمـاعي موضـوع ايـن مـاده            . باشد  موجب قانون يا حكم دادگاه صالح مي      

  :اند از عبارت
الس شوراي اسالمي وخبرگان وعضويت درشوراي نگهبـان ومجمـع           حق انتخاب شدن درمج    -1

  .تشخيص مصلحت نظام وحق انتخاب شدن به رياست جمهوري يا عضويت درهيأت وزيران
هايي كه اعضاي آن به موجب قـانون بـا            ها، شوراها، احزاب وجمعيت     حق عضويت دركليه انجمن   

  .شوند رأي مردم انتخاب مي
هاي منـصفه وامنـاء، شـوراهاي         هاي دولتي وعمومي، هيأت     كتهاي شر    حق عضويت درهيأت   -2

  .حل اختالف
  .نگاري  حق اشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامه-3
گانه، شـوراي نگهبـان، مجمـع تـشخيص مـصلحت نظـام، نيروهـاي          حق استخدام درقواي سه    -4

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

  . حق وكالت دادگستري وتصدي دفاتر ثبت اسناد رسمي وازدواج وطالق ودفترياري-5
  . حق انتخاب شدن به سمت داوري يا كارشناسي درمراجع رسمي-6
7  
  . حق انتخاب شدن به سمت قيم، امين، متولي، ناظر يا متصدي موقوفات عام-
  .مندي از عناوين افتخاري تي وبهرههاي دول  حق استفاده از نشان-8
آموزشـي، پژوهـشي، فرهنگـي،         حق تأسيس شركت يا ثبت هرگونه بنگاه تجارتي يـا مؤسـسه            -9

  .علمي وغيره
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  حدود مسؤوليت كيفري: فصل سوم 
  

   شروع به جرم :مبحث اول 
  

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

شـود و چنانچـه درقـانون مجـازات           اثر بماند اقدام او شروع درجرم محسوب مـي          اقدام او معلق يا بي    
صورت به  ردد ودرغيراين گ  ديگري براي شروع به آن جرم مقرر شده باشد به آن مجازات محكوم مي             

  :شود  هاي زير محكوم مي مجازات
 اگــر مجــازات قــانوني جــرم ســالب حيــات يــاحبس دائــم باشــد ، مرتكــب بــه تناســب جــرم   -1

  . ضربه محكوم مي شود74وخصوصيات شخص مجرم به حبس از سه تا پنج سال و شالق تا 
 باشـد، مرتكـب بـه        اگر مجازات قانوني جرم قطع يا قصاص عـضو حـبس بـيش ازپـنج سـال                 -2

 ضـربه محكـوم     74تناسب جرم وخصوصيات شخص مجرم به حبس از يك تا دو سـال وشـالق تـا                  
  .شود مي

مرتكب به تناسب   ) 122-1(ها به استثناي جرائم خالف مذكور دربند ج ماده             در ساير مجازات   -3
  .شود  ضربه محكوم مي74 روز تا شش ماه و شالق تا 91جرم وخصوصيات شخص مجرم از 

شــروع بــه ارتكــاب جــرم درجــرائم مــستوجب مجازاتهــاي تعزيــري و بازدارنــده ،  - 1تبــصره 
  .درصورتي قابل مجازات است كه درقانون به آن تصريح شده باشد

هرگاه اعمال انجام يافته ارتباط مستقيم با ارتكاب جرم داشته باشد ولـي بـه جهـات                  - 2تبصره  
ع جرم غيرممكن باشد جرم محال يا عقـيم بـوده و درحكـم              اطالع بوده وقو    مادي كه مرتكب ازآنها بي    

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

  .مجازات هاي مقرر بر آن جرائم عالوه بر مجازات شروع محكوم مي شود 
ات واقداماتي كه فقط مقدمه جرم بـوده وارتبـاط            مجرد قصد ارتكاب جرم ويا عملي       :131-2ماده  

  .مستقيم با وقوع جرم نداشته باشد، شروع به جرم نبوده وازاين حيث قابل مجازات نيست
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 هرگاه كسي كه شروع به جرمي كرده به اراده خود آن را ترك كند به اتهام شروع                  :131-3ماده  
لي كه مرتكب شده جرم باشد به مجـازات آن  شود ، ليكن اگرهمان مقدار عم      به جرم منظور تعقيب نمي    

  .شود محكوم مي
  شركت درجرم: مبحث دوم 

  
 هـركس بـا علـم وعمـد بـا شـخص يـا اشـخاص ديگـر درانجـام عمليـات اجرايـي                         :132-1ماده  

 مستلزم تعزير يا مجازات بازدارنده مشاركت كند و جـرم مـستند بـه عمـل          دهنده يكي ازجرايم    تشكيل
 هر يك به تنهايي براي وقوع جرم كافي باشد خواه نباشد و خـواه اثـر كـار                   همه آنها باشد خواه عمل    

آنان مساوي باشد خواه متفاوت، شريك در جرم محـسوب و مجـازات او مجـازات فاعـل مـستقل آن                  
در مورد جرايم غيرعمدي نيز چنانچه جرم مستند به عمل توأم با خطاي دو نفر يا بيـشتر                  . جرم است 

  . ب و مجازات هر يك از آنان مجازات فاعل مستقل استباشد شريك در جرم محسو
 حكم شركت در جرايم مستوجب حد يا قصاص يـا ديـه همـان اسـت كـه در فـصول                      -1تبصره  

  . مربوط آمده است 
 هرگاه تأثير مداخله شريكي در حصول جرم ضعيف باشد دادگـاه مجـازات او را بـه                  -2تبصره  

  .تناسب تأثير عمل او تخفيف مي دهد
  

  معاونت در جرم :  سوم مبحث
                             

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

  .با دسيسه يا فريب يا نيرنگ ومانند آن به ارتكاب جرم برانگيزد
ا علم و عمد وسايل ارتكاب جرم را تهيه كند يا طريق ارتكاب آن را بـا علـم از قـصد                       هركس ب  -2

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

    براي تحقق معاونت در جـرم وحـدت قـصد و تقـدم يـا تقـارن زمـاني عمـل معـاون و                              -تبصره  
  .مباشر جرم شرط است

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

 در جرايمي كـه مجـازات قـانوني آنهـا سـلب حيـات يـا حـبس دائـم اسـت بـه تناسـب جـرم                             -1 
  .  ضربه شالق74وخصوصيات مجرم از سه سال تا پنج سال حبس و 
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 در جرايمي كه مجازات قانوني آنها قصاص عضو يا قطع آن يا حبس بيش از سه سال اسـت                    -2
  . ضربه شالق 74به تناسب جرم وخصوصيات مجرم از يك تا دو سال حبس و 

 در ساير جرائم به تناسب جرم وخصوصيات مجرم ازيك پنجم تا يك سـوم حـداقل مجـازات          -3
  .قانوني مباشر آن جرم

س با علم و عمد از طفل نابالغ به عنوان وسيله ارتكاب جرم خود استفاده كنـد               هرك :133-3ماده   
گردد و اگر با تحريـك، ترغيـب، تطميـع، تهديـد و يـا              به حداكثر مجازات قانوني همان جرم محكوم مي       

تسهيل ارتكاب جرم، زمينه ارتكاب جرم را براي طفل فراهم كند به حداكثرمجازات معاونت درآن جرم        
  .شود محكوم مي
هرگاه مباشر جرم به جهتي از جهات قانوني قابل تعقيب نباشد يا تعقيب يا اجـراي                 :133-4ماده  

حكم مجازات او به جهتي از جهات قانوني موقوف گردد تأثيري در تعقيب و مجازات معاون يا شريك              
  . جرم ندارد
گي دو يا چنـد نفـر       هاي تعزيري وبازدارنده مجازات كساني كه سردست        درمجازات  :133-5ماده  

انـد اعـم از     را در ارتكاب جرم به عهده داشته يا به اين منظوردسته يا گروهي را تشكيل يا اداره كرده                 
مگـر ايـن كـه      . اين كه عمل آنان شركت يا معاونت در جرم باشد يا نه حداكثر مجازات آن جرم است                  

حدود شرعي وقـصاص همـان      در قانون مجازات ديگري مقرر شده باشد ونسبت به جرائم مستوجب            
  .است كه درمقررات مربوط ذكر شده است

 مجازاتهاي مالي و محروميت از حقوق قابل تسرّي به اشخاص حقوقي اسـت بـدان          :133-6ماده  
معنا كه جرائم ارتكابي به وسيله سازمان هـا و نماينـدگان آنهـا كـه در راسـتاي اجـراي نماينـدگي و                        

 گذاشته خواهد شد و ترتيب و مقـدار و        اشخاص حقوقي   حساب  وظائف مربوطه انجام گرفته است به       
اشـخاص حقـوقي نـافي مـسئوليت كيفـري         مـسئوليت . را قـانون مـشخص مـي كنـد          آن  نحوه اجراي   

  .عاون نمي باشد ماشخاص حقيقي مرتكب يا 
  

  تعدد وتكرار جرم: مبحث چهارم 
  

جـرم ديگـري اسـت قبـل از     تعدد جرم به معناي ارتكاب مجدد همان جرم يا تحقـق    :134-1ماده  
  اجراي مجازات 

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

 متعدد   مجرمانه درجرايم عمدي مستوجب مجازات تعزيري وبازدارنده هرگاه عمل        :134-3ماده   
يا داراي يـك عنـوان يـا عنـاوين متعـدد            واقع شده   باشد اعم از آنكه در زمان واحد يا زمانهاي متعدد           

مجرمانه باشد، تعدد مادي است و چنانچه جرائم ارتكابي از سه جرم بيشتر نباشد دادگاه مكلف است                 
 جرائم ارتكابي بـيش     هرگاهبراي هر يك از آن جرائم حداكثر مجازات مقرر را مورد حكم قرار دهد و                
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انه واحد، در خارج نتايج مجرمانه متعدد حاصل شود، در  در صورتي كه از عمل مجرم     - تبصره
  .حكم تعدد مادي است

مجازاتهـاي تعزيـري و بازدارنـده بـا مجازاتهـاي حـدود و قـصاص و ديـات جمـع                       - 3تبصره  
شوند وليكن موجب تأخير يا مانع ازاجراي آنها نمي شوند وچنانچه آنها به هر سببي ساقط يا عفو         مي

شود بـه جـز       تعزيري يا بازدارنده اجرا مي    ت سالب حيات اجرا شوند مجازات       شوند ويا درغير مجازا   
  .اين قانون  )216-4(موارد مذكور در ماده 

مجازات هاي تبعي و همچنين اقدامات تاميني و تربيتي كه از حيث قـانوني بـراي هـر                   -4تبصره  
اقـدامات تـاميني و    يك از جرائم مورد حكم مقرر شده در هر صورت اجرا خواهـد شـدمگر در مـورد                   

  تربيتي مشابه كه در اين صورت اشد آن اجرا مي شود
در تعدد جرم هرگاه  مجازات فاقد حـداقل و اكثـر باشـد اگـر مـتهم دو يـا سـه جـرم             -5تبصره  

كند و اگر     مرتكب شده باشد دادگاه تا يك چهارم مجازات مقرر قانوني را به مجازات اصلي اضافه مي               
  .شود ه فقره باشد به اصل مجازات تا نصف اضافه ميجرائم ارتكابي بيش از س

  
تكرار جرم به معناي ارتكاب مجدد همان جرم يا جرم ديگري است پـس از شـروع                  :134-4ماده  

   .در اجراي مجازات جرم اول
هركس در جرايم عمدي مستوجب مجازات تعزيـري وبازدارنـده بـه موجـب حكـم                 :134-5ماده  

يش از دوسال محكوم شده باشد و از تاريخ شـروع اجـراي مجـازات    قطعي دادگاه به مجازات حبس ب  
حبس، مرتكب جرم عمدي از همان نوع يا جرائم مشابه شود ، به يـك برابـر و نـيم حـداكثر مجـازات                        

شود و چنانچه مرتكب جرم عمدي ديگـري شـود در صـورتي كـه جـرائم                   قانوني آن جرم محكوم مي    
  .ابر و نيم حداكثر مجازات قانوني جرم اخيرمحكوم مي شودارتكابي بيش از سه فقره باشد به يك بر

  :شوند جرايم زير مشابه همديگر محسوب مي  -تبصره
  سرقت، كالهبرداري و جرايم در حكم آن، اختالس، ارتشاء، خيانت در امانت، و ربا؛ -1
 كليه جرايم عمدي بر عليه اشخاص و اطفال؛ -2

 .جرايم ضد امنيت داخلي و خارجي كشور -3

تكرار جـرم درمـورد جـرايم خـالف، جـرايم سياسـي و              مربوط به تعدد و     مقررات   :134-6ماده  
هايي كه منجر بـه اعـاده حيثيـت يـا مـشمول               مطبوعاتي، جرايم غير عمدي ، جرائم اطفال و محكوميت        
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دادگاه در مورد اشخاصي كه داراي سه فقره محكوميت مشمول مقررات تكرار يك              :134-7ماده  
  .تواند كيفيات مخففه را اعمال نمايد نوع جرم يا جرائم مشابه باشند ، نمي

  
  موانع مسؤوليت كيفري: ل چهارم فص

  
  طفوليت: مبحث اول 

  

 سـال تمـام خورشـيدي       18منظور از طفل در اين قانون كـسي اسـت كـه بـه سـن                  :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 باشند ابالغ مميز؛ به اطفال داراي هفت سال تمام اطالق مين ب ـ

  .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 دختر  15سن بلوغ پسر  -تبصره

صورت ارتكاب جرم مبري از مسؤوليت كيفري هـستند لـيكن اگـر             اطفال نابالغ در     :141-2ماده  
طفل مميز مرتكب جرم شود تربيت و مراقبت از وي با نظر دادگاه به عهده ولي يا سرپرسـت قـانوني                     

  .باشد و عنداالقتضاء كانون اصالح و تربيت اطفال مي
ال بــالغ اعمــال در جــرايم تعزيــري و بازدارنــده مجازاتهــاي قــانوني دربــاره اطفــ :141-3مــاده 

شود و به اقتضاي سن آنها، مطابق قانون رسيدگي به جرايم اطفـال و نوجوانـان، در مـورد آنهـا                       نمي
  .اتخاذ تصميم خواهد شد

در جرايم موجب حد هرگاه اطفال بالغ ماهيت جرم انجام شـده و يـا حرمـت آن را                    :141-4ماده  
شته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنهـا  درك نكنند و يا در رشد و كمال عقل آنان شبهه وجود دا       

  .بيني شده در قانون رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان محكوم خواهند شد هاي پيش به مجازات
 تشخيص رشد و كمال عقل ميتوانـد از نظـر پزشـكي قـانوني يـا از هـر                     دادگاه براي    -1تبصره  

  . طريق ديگري كه مقتضي بداند،استفاده كند
هـاي مـالي وآثـار مـدني ديگـر       وليت اطفال در مورد پرداخت ديه وضرر وزيـان  مسؤ-2تبصره  

  . مقررات مربوط استمطابق
  

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

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

تا زمان افاقه تعقيب نخواهد شد، و چنانچه پس از صدور حكم قطعي مبتال بـه جنـون شـود مجـازات                      
  .شود ير مجازاتها تا حالت افاقه اجرا نميقصاص و حدود در مورد وي اجرا و سا

ها وآثـار       وهمچنين ضرر وزيان  كه حق الناس است     و ديه   و حد قذف     نسبت به قصاص     :تبصره  
  .باشد نميو اجرا مدني ديگر جنون مانع از تعقيب ورسيدگي 

اشـد  هرگاه مرتكب در حال ارتكاب جرم به اختالل نسبي قوه تمييز يا اراده دچار ب               :142-4ماده  
كه شرايط تحقـق جـرم ومجـازات را مرتفـع             به حدي كه در ارتكاب جرم مؤثر واقع گردد در صورتي          

سازد مستوجب مجازات نخواهد بود و در غير اين صورت در جرايم موجب حد يـا قـصاص وديـات                    
ها خواهد بود و در مورد جرايم تعزيري دادگاه مكلف اسـت مجـازات وي را                  طبق مقررات آن مجازات   

  . اين قانون تخفيف دهد )151-2 ( و)151-1(ماده طبق 
هرگاه مرتكب جرم در حين ارتكاب، مجنون بوده يا پس از حـدوث جـرم مبـتال بـه                :142-5ماده  

جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناك مجنون با جلب نظر متخصص ثابـت باشـد و آزاد بـودن                    
فع حالت خطرناك در محل مناسب ازقبيـل  وي مخل نظم و امنيت عمومي باشد به دستوردادستان تا ر         

  .شود مراكز روان درماني نگهداري مي
توانند در دادگاه به اين دستور اعتراض كنند در ايـن             شخص نگهداري شده يا خويشاوندان او مي      

حال دادگاه با حضور معترض موضوع را با جلب نظـر كارشناسـي در جلـسه اداري رسـيدگي و در                     
رناك حكم به خاتمه اقدام تأميني يـا تأييـد دسـتور دادسـتان صـادر                صورت تشخيص رفع حالت خط    

  .كند مي
اين حكم قطعي است ولي شخص نگهداري شـده يـا خويـشاوندان وي هرگـاه عالئـم بهبـودي را                     

  .مشاهده كردند حق اعتراض به اين حكم را دارند
مجـرم درمـان    هاي روانـي      اين امر مانع از آن نيست كه هرگاه بنا به تشخيص متخصص بيماري            

  .شده باشد، برحسب پيشنهاد مدير محل نگهداري او  دادستان دستور خاتمه نگهداري صادر كند
  

    ، جهل و اشتباه  اضطرار،  جبارا: مبحث سوم 
  

 اكراه كه عرفاً و  عادتاً قابل تحمل نباشد مرتكب جرمـي             وهرگاه كسي براثر اجبار      :143-1ماده  
شود، مسئول نخواهد بود،در جرائم تعزيري و بازدارنده اجبار         به جز جرمي كه موجب قصاص است        

شود ودرجـرايم موجـب حـد يـا قـصاص وديـه طبـق           يا اكراه كننده به مجازات فاعل جرم محكوم مي        
  .مقررات خاص آنها خواهد بود
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الوقـوع از قبيـل سـيل، توفـان،           هـركس هنگـام بـروز خطـر شـديد فعلـي يـا قريـب                :143-2ماده  
 بدون اختيار يا با اختيار وليكن به منظور حفظ جان يا مال خود يا ديگري مرتكـب                  سوزي، زلزله   آتش

جرمي شود مسئول نيست مشروط بر اينكه فاعل خطر را عمداً ايجاد نكرده و عمل ارتكـابي يـا خطـر                     
  .موجود متناسب بوده و براي دفع آن ضرورت داشته باشد

ابله با خطر هـستند مـشمول مقـررات ذيـل           كساني كه حسب وظيفه يا قانون مكلف به مق        :تبصره  
اين ماده نيستند مگر در موارد جرائم نسبت به اموال در صورتي كه آن جرائم مالزم با انجام وظيفـه                    

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

  . مقررات خاص آنها عمل شودشود وبايد طبق وجهل معذر ساقط نمي
رافع مسئوليت كيفري است مگر اينكه شخص بـا علـم بـه             خواب يا بيهوشي واغماء      :143-4ماده  

  .اينكه در حالت خواب يا بيهوشي جرم از او واقع مي شود عمداً بخوابد و يا خود را بيهوش كند 
ردان و نظـاير آن     گـ   اگر كسي براثر شرب خمـر يـا مـصرف مـواد مخـدر يـا روان                 :143-5ماده  
زند مـستوجب مجـازات آن        االراده شود جرمي كه درآن حال بدون اراده واختيار ازاو سر مي             مسلوب

جرم نخواهد بود و اگر در حال ارتكاب جرم به اختالل نسبي شعور يا قوه تمييز با اراده دچـار شـود     
صرف اين مـواد بـه منظـور        اين قانون عمل خواهد شد ، ليكن چنانچه ثابت شود م          ) 142-4(طبق ماده   

ارتكاب جرم يا با علم به تحقق آن بوده است  مجرم عـالوه بـر مجـازات مـصرف آنهـا بـه مجـازات                          
  .شود جرمي كه مرتكب شده است، نيز محكوم مي

يـا جهـل بـه قـانون        اشـتباه در موضـوع       هرگاه شخصي دراثرخطـاي درفعـل ويـا        :143-6ماده  
مقـرر  اي ازاوصادر شود مـستوجب مجـازات    ، عمل مجرمانه عذر باشد قانون درمواردي كه جهل به     

براي آن عمل نخواهد بـود و لـيكن چنانچـه در مقـدمات سـهل انگـاري و بـي احتيـاطي كـرده باشـد                                    
  .مشمول مجازاتهاي جرائم غير عمدي مي گردد

صرف ادعاي يكي ازموانع مسؤوليت دراين فـصل ازطـرف مـتهم مـسموع نيـست                 :143-7ماده  
  .مگردرمواردي كه دراين قانون برخالف آن تصريح شود. يد آن را دردادگاه به اثبات برساندوبا

 در كليه جرائم تعزيري و بازدارنده در صورتي كه جرم به صورت غير عمـد واقـع         :143-8ماده  
شده باشد مجـازات حـبس تعزيـري نخواهـد داشـت و قاضـي موظـف اسـت در ايـن مـوارد يكـي از                          

  .ي جايگزين حبس را به ترتيب مقرر در قوانين مربوط صادر نمايدمجازاتهاي اجتماع
  

  دفاع مشروع: مبحث چهارم 
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 اعمالي كه مطابق قانون جرم اسـت هرگـاه در مقـام دفـاع از نفـس يـا عـرض يـا                        :144-1ماده    
ناموس يا مال خود يا ديگري و يا آزادي تن خود يا ديگري در برابر هرگونـه تجـاوز فعلـي يـا خطـر                         

  :شود الوقوع ارتكاب يابد در صورت اجتماع شروط زير جرم محسوب نمي قريب
  .تناسب با آن باشدم  و دفاع براي دفع تجاوز يا خطر ضرورت داشته-1
 . عمل ارتكابي بيش از حد الزم نباشد-2

ممكن نباشد و يا مداخله آنان در دفـع تجـاوز و               توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عمالً          -3
  . واقع نشودخطر مؤثر

 خطر و تجاوز بـه سـبب اقـدام آگاهانـه يـا تجـاوز خـود شـخص و دفـاع ديگـري صـورت                                     -4
 .نگرفته باشد 

 تناسب دفاع با تجاوز و خطر بايد به هنگام انجام دفاع ارزيابي شـود نـه قبـل يـا                     -1تبصره  
ظـور تـشخيص ايـن      بـه من  . پس از آن، شدت نتايج ناشي از دفاع در اين زمينه نبايـد لحـاظ شـود                

تناسب بايد شرايط زماني و مكاني انجام دفاع و وضع جسمي و روحي مدافع مـورد توجـه قـرار                    
در هر حال اگر با وجود در نظرگرفتن موارد ياد شده دفاع با حمله متناسـب نباشـد دادگـاه              . گيرد
  .ندتواند در جرايم تعزيري و بازدارنده كيفيات مخففه را نسبت به مدافع اعمال ك مي

   دفاع از ناموس، عرض، مال و يا آزادي غيرازخود به نحـوي كـه موجـب جنايـت بـر                     -2تبصره  
لـيكن دفـاع از   . ديگري باشد هنگامي جايز است كه او ناتوان از دفاع بوده و نياز به كمك داشته باشـد      
  .نفس ومال كساني كه مسؤوليت دفاع ازآنان را برعهده دارد درهر صورت جايز است

مقاومت در برابر قواي تأميني و انتظامي در مواقعي كه مشغول انجام وظيفه خـود                :144-2ماده  
شود ولي هر گاه قواي مزبور از حدود وظيفه خـود خـارج شـوند و حـسب                    باشند، دفاع محسوب نمي   

ادله و قراين موجود خوف آن باشد كه عمليات آنان موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض يا ناموس                    
  .ن صورت دفاع جايز استگردد، در اي

  
  انجام وظيفه قانوني : مبحث پنجم 

  
اعمالي كه بـراي آنهـا مجـازات مقـرر شـده اسـت در مـوارد زيـر جـرم محـسوب                :145-1ماده  

  .شود نمي
  در صورتي كه ارتكاب عمل به امر آمر قانوني باشد و خالف شرع هم نباشد؛ -1
 .در صورتي كه ارتكاب عمل به حكم يا اجازه قانون باشد -2

عمل براي اجراي قانون اهم الزم باشد ودرقانون، اهـم بـودن آن تعيـين       درصورتي كه ارتكاب   -3
 .شده باشد
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هرگاه به امر غيرقانوني يكي از مقامات رسمي جرمي واقع شود آمر و مـأمور بـه                  :145-2ماده  
قبـول و بـه     ولي مأموري كه امر آمر را به علت اشتباه قابل           . شوند  مجازات مقرر در قانون محكوم مي     

  .شود تصور اين كه قانوني است اجراء كرده باشد فقط به پرداخت ديه يا ضمان مالي محكوم مي
چنانچه مأمور غيرقانوني بودن موضوع را به آمر يادآوري نمايد و بعـد از ايـن اعـالم     -تبصره  

اص بـه   مقام مافوق بر اجراي دستور خود اصرار ورزد مسئوليت كيفري  در غير جرايم حدود وقـص                
هـا    باشد ودرجرايم مستوجب حدود وقصاص طبـق مقـررات مربـوط بـه آن مجـازات                 ي آمر مي    عهده

  .خواهد بود
هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا حكم و يا در تطبيـق حكـم بـر                     :145-3ماده  

مورد خاص ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد در صورت تقصير، شخص مقصر طبق موازين                
شود، و در موارد ضرر معنوي    ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي            

چنانچه تقصير يا اشتباه قاضي موجب هتك حيثيت از كـسي شـود بايـد نـسبت بـه اعـاده حيثيـت او                        
ازطريق اعالم برائت دررسانه عمومي يا جبران مادي طبق آنچه كه درآيين دادرسي مقرر است اقـدام                 

  .شود
  .شود اعمال زير جرم محسوب نمي :145-4ماده 

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

  .ضروري نيست
قانوني خود وظيفه نجات اشخاص يـا دفـع خطـر از جـان و                اقدامات كساني كه حسب تكليف       _2

 .مال ديگران را بر عهده دارند مشروط به اينكه كليه مقررات مربوط را رعايت كرده باشند

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

  .مگر اين كه  مرتكب تقصير شده باشد. مالي يا نقص عضو نيست 
 

   تخفيف ،تعويق ، تعليق مجازات وآزادي مشروط–فصل پنجم 
  

  تخفيف يا تبديل مجازات : مبحث اول 
  

احـراز كيفيـات    تواند در صـورت       هاي تعزيري و بازدارنده دادگاه مي       در محكوميت  :151-1ماده  
مخففه به شرح زير مجازات را متناسب با وضعيت متهم تخفيف يا در جهت تخفيف به مجازات از نوع            

  .ديگر تبديل كند
   سال تا پانزده سال حبس5    حبس ابد به- 1
  .  سال حبس 3تا سال  1حداقل آن سه سال يا بيشتر باشد به ميزان يا  حبسي كه – ٢



 21

كـه از معــادل                كمتـر از سـه سـال باشـد بـه جـزاي نقـدي        اقل آن ميـزان يـا حـد   كـه   حبـسي  – 3
  .بدل از سه ماه حبس كمتر نباشد و از معادل بدل يك سال حبس بيشتر نباشد 

 ميـزان مقـرر    1بـه  نصف حداقل وچناچه حداقل و حداكثر تعيين نشده باشد      به   جزاي نقدي    – 4
  3                                                          .در قانون 

  . سال انفصال موقت 5 انفصال دايم به – 5
 مـدت مقـرر در      1  بـه    حداقل وچنانچه حداقل وحداكثر تعيين نشده باشد        1به  موقت     انفصال -6
  _٣___________   ______________________  ٣   ___ _______قانون 

  .د يا قصاص طبق قانون آن مجازاتها خواهدبودتخفيف ياتبديل مجازاتهاي موجب ح -تبصره  
  

  :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 يـا كـشف اشـيايي       – 2

  كه از جرم تحصيل شده مؤثر باشد ؛
رفتـار و   : حت تأثير آنها مرتكب جرم شده است ، از قبيـل             اوضاع و احوال خاصي كه متهم ت       – 3

  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
   او؛ وضع خاص متهم مانند كهولت و يا بيماري و يا حسن سابقه– 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 
پـيش بينـي شـده       هرگاه نظير كيفيات مخففه مذكور در اين مـاده در مـوارد خاصـي                - 2تبصره  

  .تواند به موجب همان كيفيت مجازات را دوباره تخفيف دهد باشد دادگاه نمي
تواند جهـات مخففـه را بـا رعايـت ايـن               در صورت تعدد يا تكرار جرم نيز دادگاه مي         - 3تبصره  

  . اعمال كند)134-8(قانون و باتوجه به ماده 
 روز حـبس باشـد بـه جـاي          91 كمتر از    در هر مورد كه در قوانين حداكثر مجازات        :151-3ماده  

 ضـربه برحـسب     74 ريال يا شالق تـا       000/000/10 ريال تا    000/000/5حبس حكم به جزاي نقدي از       
   .شود تناسب جرم وشخص مجرم صادر مي

 ي توانـد   دادگاه مـ   سال  باشد     3و بيشتر تا     روز حبس    91هرگاه حداكثر مجازات     :151 -4 ماده  
 جزاي نقـدي  جاي حبس به به  م و خصوصيات و شرائط مجرم مرتكب را         به تناسب شرائط وقوع جر    

ريـال يـا تبعيـد يـا الـزام بـه كـار عـام المنفعـه                              )000/100(و يا جزاي نقدي روزانه به ازاي هـر روز           
اين قانون محكـوم نمايـد ،  مـشروط بـر اينكـه مـدت ايـن                  ) 123-1(يا يكي از اقدامات مذكور در ماده        

 از تبديل از نظر زمان بيش از حداكثر و كمتـر از حـداقل حـبس مقـرر در مـورد آن جـرم                        كيفرها پس 
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بس را به ترتيبي كه در اين ماده         در جرائم غير عمدي دادگاه موظف است مجازات ح         :-1تبصره  
  .مقرر شده است تبديل نمايد 

 بزهكاران حرفه اي و مرتكبين جرائم ضد امنيت و آسايش عمومي مشمول حكم ايـن          :-2تبصره  
   .ماده نمي باشند 

 روز يـا بيـشتر اسـت    91 روز و حـداكثر آن  91ر از  در مواردي كه حداقل حبس كمت     : -3تبصره  
 روز حـبس محكـوم شـود دادگـاه موظـف اسـت       91 حكم دادگاه به كمتر از       چنانچه مرتكب به موجب   

طبـق مقـررات             )  123-1(حبس تعيين شده را بـه جـزاي نقـدي يـا يكـي از اقـدامات مـذكور در مـاده                       
  .اين ماده تبديل نمايد 

  
  تعويق مجازات : مبحث دوم 

  
نانچـه دادگـاه تـشخيص دهـد     در امور خالفي در صورت وجود كيفيات مخففـه ، چ    :152-1ماده  

شود و زيان وارده را جبران نموده يا ترتيب جبـران آنـرا               مرتكب از طريق معافيت از كيفر اصالح مي       
  .تواند حكم به معافيت از كيفر صادر نمايد بدهد، پس از احراز مجرميت متهم ، مي

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

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

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

  .نخواهد شد
رات آن است كه مرتكب در زمان تعيين شده توسط دادگـاه ، دسـتو              تعويق مراقبتي ،     - 2تبصره  

  .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 مجـازات نـسبت بـه دعـواي                   :152- 3ماده  
عالوه بر اين   . نمايد    اموال موضوع جرم رأي مقتضي صادر مي      ضرر و زيان و تعيين تكليف اشياء و         

  . ي كيفري محكوم نيز ثبت نشود تواند اعالم نمايد كه رأي صادره در پيشينه مي
  : تعويق مراقبتي همراه با تدابير نظارتي و مراقبتي زير است  :152-4ماده 

  كند؛ ي ناظر تعيين مي حضور به موقع در مواقعي كه مقام قضايي يا مدد كار اجتماع– 1
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 ارايه اطالعات و اسناد و مداركي كـه نظـارت بـر اجـراي تعهـدات محكـوم را بـراي مـددكار                        – 2
  .كند اجتماعي تسهيل مي

 روز و ارائـه  15 اعالم هرگونه تغييـر شـغلي ، اقامتگـاهي يـا جابـه جـايي در كمتـر از مـدت                – 3
  گزارشي از آن به مددكار اجتماعي 

مقام قضايي به منظورمسافرت به خارج از كـشور در مـواردي كـه ايـن امـر              كسب اجازه از     – 4
  .سازد اجراي تعهد را با مانع مواجعه مي

توانـد مرتكـب را بـا توجـه جـرم             در تعويق مراقبتي دادگاه صادر كننـده قـرار مـي           :152-5ماده  
  :ارتكابي به اجراي يك يا چند مورد از موارد زير ملزم نمايد

  اي ، حرفه آموزي يا آموزش شغلي حداكثر به مدت يك سال ؛ فعاليت حرفه الزام به يك – 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  ن زيان الزام به جبرا– 5
 خودداري از رانندگي با همه يا برخي وسايط نقليه موتوري يا تـصدي وسـايل موتـوري كـه                    -6

  كند حداكثر به مدت يك سال  دادگاه تعيين مي
  اي مرتبط با جرم ارتكابي   خودداري از فعاليت حرفه-7
   خودداري از ارتكاب محرمات و ترك واجبات-8
 ترك معاشرت با شركاء و معاونان جرم و عدم برقراري ارتباط با برخـي اشـخاص از جملـه                    -9

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

دادگاه پس از گذشت يك سال از صدور قرار تعويق بـا توجـه بـه ميـزان پايبنـدي                     :152-6ماده  
هـاي مـددكار       به اجراء دستورات دادگاه از جمله تدابير نظارتي و مراقبتـي ، بررسـي گـزارش                مرتكب

ي وضعيت مرتكب حسب مورد نسبت به تعيين كيفر يـا صـدور حكـم معافيـت از                    اجتماعي و مالحظه  
  .نمايد كيفر اقدام مي

  
  تعليق مجازات : مبحث سوم 

  
توانـد در صـورتي كـه         ري و بازدارنـده مـي     هـاي تعزيـ     ي محكوميت   دادگاه در كليه   :153-1ماده  

هـاي سـابق وي زايـل شـده باشـد ، بـا                محكوم عليه فاقد پيشينه كيفري مؤثر بوده يا آثار محكوميـت          
مالحظه وضعيت اجتماعي ، و سوابق و اوضاع و احوالي كه موجب ارتكاب جرم گرديده اجراي تمـام                  

دادستان يـا قاضـي اجـراي احكـام كيفـري نيـز                     . يا قسمتي از مجازات را ازدو تا پنج سال معلق نمايد          
پس از قطعيت حكم ، قبل يا حين اجراي حكم مي تواند از دادگاه صـادر كننـده حكـم قطعـي تقاضـاي                        
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محكوميت مؤثر ، محكوميتي است كـه محكـوم را پـس از اجـراي حكـم تبعـاً از حقـوق                      : تبصره  
  .كند اجتماعي محروم مي

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

  .نشود
گردد از دستورات تعيين شده توسط دادگـاه تبعيـت            تعليق مراقبتي آن است كه محكوم متعهد مي       

  .نموده تدابير نظارتي را رعايت نمايد و در زمان تعيين شده توسط دادگاه مرتكب جرم نشود
يـا پـس از صـدور         ضمن حكم محكوميت  توسط دادگاه   رار تعليق اجراي مجازات      ق :153-3ماده  

گردد و كسي كه اجراي حكم مجازات وي به طور كلي معلق شـده اگـر بازداشـت باشـد                    صادر مي آن  
تواند ضمن تحمـل مجـازات ، در صـورت دارا بـودن شـرايط                 همچنين محكوم مي  . گردد  فوراً آزاد مي  

  .ضي اجراي احكام كيفري تقاضاي تعليق نمايدقانوني ، از دادگاه يا قا
 دادگاه جهات و موجبات تعليق و دسـتورهايي را كـه محكـوم عليـه بايـد در مـدت                     :153-4ماده  

تعليق از آنها تبعيت كند و آثار عدم تبعيت از آنها را در قرار خود تصريح مـي كنـد و مـدت تعليـق را                          
  .كند ماعي و سوابق محكوم عليه تعيين مينيز بر حسب نوع جرم ، حاالت شخصي ، شرايط اجت

  :  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 اجـراي      ارايه ي اطالعات و اسناد و مداركي كه با توجه به ابزارهاي در دسترس ،                 – 2

  .كند تعهدات محكوم را براي مددكار اجتماعي تسهيل مي
 روز و ارايـه ي      15 شغلي ، اقامتگاهي يا جابـه جـايي در كمتـر از مـدت                 اعالم هرگونه تغيير   – 3

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

  اجراي تعهدات را با مانع مواجه سازد؛
تواند از سوي دادگـاه همـراه بـا برخـي تـدابير معاضـدتي از جملـه                    تدابير ياد شده مي   -تبصره  

  .معرفي مرتكب به نهادهاي حمايتي باشد
تواند بـا توجـه بـه اوضـاع و احـوال        در تعليق مراقبتي دادگاه صادر كننده قرار مي:153-6ماده  

هاي رواني و شخصيت محكوم و به تناسب جـرم ارتكـابي بـه نحـوي كـه عرفـاً                      و ويژگي وقوع جرم   
موجب اختالل در اداره زندگي محكوم نگردد ، او را به اجراي يك يا چند مورد از موارد زير در مـدت          

  :تعليق ملزم نمايد
  آموزي يا آموزش شغلي ؛ اي ، حرفه  الزام به يك فعاليت حرفه– 1
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  امت يا عدم اقامت در مكان معين؛ الزام به اق– 2
   اقدام به درمان بيماري يا ترك اعتياد؛– 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
  اي مرتبط با جرم ارتكابي؛ اري از فعاليت حرفه خودد-7
   خودداري از ارتكاب محرمات و ترك واجبات-8
 ترك معاشرت با شركاء و معاونان جرم و عدم برقراري ارتباط با برخـي اشـخاص از جملـه                    -9

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

 اگر محكومي كه مجازات او معلق شده است در مدت تعليـق بـدون عـذر موجـه از                    :153-7ماده  
هـا و پـس       هاي دادگاه تبعيت نكند ، به درخواست دادستان يا قاضي  اجراي مجازات              دستور يا دستور  

از اثبات موضوع در دادگاه صادر كننده حكم براي بار اول يك تا دو سال به مـدت تعليـق او افـزوده                       
  .شود براي بار دوم قرار تعليق لغو و مجازات معلق به موقع اجرا گذاشته ميشود و  مي

  :باشد  اجراي حكم مرتكبان جرايم ذيل قابل تعليق نمي:153-8ماده 
كه حرفه وشغل آنها ساختن ، واردكردن، توزيـع وفـروش موادمخـدر ويامعاونـت                  كساني –الف  

  .درآنهاباشد
         يافتــه  ، جــرائم بانــدي وســازمانمــسلحانه  ، ســرقت داخلــي و خــارجيامنيــت عليــه  جــرائم –ب 

نظام پولي ارزي صادراتي يا وارداتي از طريـق قاچـاق           اخالل در اداره كردن مراكز فساد و فحشاء ،        و
ند مجعول ، آدم ربايي ، اسيدپاشي و تظاهر بـه قـدرت نمـائي ، تهديـد ، اخـاذي ،                      ، استفاده ازس  عمده  

هرگونه اسلحه ديگر و ايجـاد مزاحمـت بـراي اطفـال و بـانوان و تعـرض و                   ايجاد مزاحمت با چاقو يا      
  .توهين به آنها 

  )ب(االرض يا يكي ازجرايم بند   معاونت در قتل يا محاربه وافساد في-ج
 تعليق اجراي مجازات محكوم، نسبت به حق شاكي يـا مـدعي خـصوصي تـأثيري                 :153- 9ماده  

  .ت يا ديه در اين موارد اجرا خواهد شدندارد و حكم پرداخت ضرر و زيان و خسار
 هرگاه محكوم عليه از تاريخ صدورقرار تعليـق اجـراي مجـازات در مـدتي كـه از                   :153-10ماده  

طرف دادگاه مقرر شده است مرتكب جرم موجب محكوميت كيفري مؤثر نـشود ، محكوميـت تعليقـي                  
 مجازات معلق شده باشد يا يكي       در صورتي كه قسمتي از    . شود    بي اثر و از سجل كيفري او محو مي        

 از زمـان خاتمـه       هاي مورد حكم معلق شده باشد ، شروع مدت زمان تعليق اجراي مجازات              از مجازات 
  .محكوميت احتساب خواهد شد
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 در مواردي كه به موجب قوانين اداري و استخدامي ، محكوميتي موجب انفـصال اسـت                 -تبصره
لق موجب انفصال نخواهد بود مگر آنكه در قانون يا حكـم             مع  در صورت تعليق اجراي آن ، محكوميت      

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

را لغـو و    از جرايم موجب محكوميت كيفري مؤثر شود، پس از قطعيت حكم اخير ، دادگاه قرار تعليـق                  
  .كند دستور اجراي حكم معلق را نيز صادر و مراتب را به دادگاه صادر كننده قرار تعليق اعالم مي

 هرگاه پس از صدور قرار تعليق دادگـاه رأسـاً يـا از طريـق دادسـتان يـا قاضـي                      :153-12ماده  
 بـدون توجـه   اجراي احكام كيفري احراز نمايد كه محكوم داراي سابقه محكوميت كيفري مؤثر بوده و   

به آن اجراي مجازات معلق شده است ، دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري درخواست لغو تعليـق                  
  .كند و دادگاه پس از احراز وجود سابقه ، قرار تعليق را لغو خواهد كرد اجراي مجازات رااز دادگاه مي

كنـد كـه اگـر در         م مـي   دادگاه به هنگام صدور قرار تعليق صريحاً به محكوم اعـال           :153-13ماده  
مدت تعليق مرتكب يكي از جرايم موجب محكوميت كيفري مؤثر شود ، افزون بر مجازات جـرم اخيـر                   

  .شود مجازات معلق نيز درباره او اجرا مي
قابل اعمال نيـست    بزهكاران حرفه اي     مقررات مربوط به تعليق مجازات در مورد         :153-14ماده  

هـاي قطعـي ديگـري بـوده كـه در ميـان آنهـا                 وم داراي محكوميت  و همچنين اگر معلوم گردد كه محك      
ها موظف است لغو قرار تعليـق   محكوميت تعليقي نيز وجود داشته ، دادستان يا قاضي اجراي مجازات       

  .را از دادگاه صادر كننده قرار درخواست نمايد دادگاه بايد نسبت به لغو قرار اقدام نمايد
  

  مشروطو آزادي  آزادي نظام  نيمه: مبحث چهارم 
   

هـاي تعزيـري و بازدارنـده         تواند در محكوميـت     ميصادر كننده حكم قطعي       دادگاه    :154-1ماده  
شخصي را كه به مجازات حبس كمتر از پانزده سال محكوم شده است مشروط بـه اينكـه متعهـد بـه                      

دگي خانوادگي و   آموزي ، مشاركت در تداوم زن       اي ، آموزشي، حرفه       اجراي يك فعاليت شغلي يا حرفه     
درمان پزشكي شود كه در فرآيند اصالح يا جبران خسارت وارده بر بزه ديده مؤثر است با رضـايت                   

همچنين محكوم مي توانـد در طـول دوره تحمـل مجـازات در              . تحت نظام نيمه آزادي ، قرار دهد        وي  
موظف به رسيدگي   صورت دارا بودن شرائط قانوني تقاضاي صدور حكم نيمه آزادي نمايد و دادگاه              

  .خواهد بود 
اي   هـاي حرفـه     تواند فعاليـت    اي است كه بر اساس آن محكوم مي           نيمه آزادي شيوه    :154-2ماده  

اجراي ايـن فعاليـت هـا       . انجام دهد    راخارج از زندان     اه آموزي ، درماني و نظاير اين       آموزشي ، حرفه  
  .شود اقدامات تأميني و تربيتي تأسيس مي آزادي است كه در سازمان زندانها و  زير نظر مراكز نيمه
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و با رعايت ماده    ) 154-1(تواند در صورت وجود شرايط مقرر در ماده             دادگاه مي   :154-3ماده  
ي مكـاني مـشخص تحـت نظـارت         اين قانون محكوم به حبس رابا رضايت وي در محـدوده            )4-152(

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

  .  اين قانون قرار دهد152-5 و 152-4مواد 
اي يـا     تواند با توجه به نياز شديد پزشكي ، خانوادگي ، شـغلي و حرفـه                   دادگاه مي    :154-4ماده  

ز ننمايد در چند مرحلـه اجـرا    سال تجاو5اي كه از  اجتماعي محكوم، مقرر نمايد كه كيفر در طي دوره  
  .شود

توانـد    هـاي تعزيـري و بازدارنـده مـي            دادگاه صادر كننده حكم در مورد مجـازات         :154-5ماده  
هاي كمتـر از آن       درمورد محكومان به حبس ابد ، مشروط به اجراي پانزده سال و محكومان به حبس              

اضـي اجـراي احكـام كيفـري بـا          مشروط به اجراي يك سوم مجازات حبس به پيشنهاد دادستان يـا ق            
  :رعايت شرايط زير حكم به آزادي مشروط صادركند

   محكوم در مدت اجراي مجازات مستمراً از خود حسن اخالق و رفتار نشان داده باشد؛– 1
   حاالت و رفتار محكوم نشان دهد كه پس از آزادي ديگر مرتكب جرم نخواهد شد؛– 2
تطاعت دارد ضرر و زيـان مـورد حكـم دادگـاه يـا مـورد                به تشخيص دادگاه تا آن جا كه اس        – 3

  .موافقت مدعي خصوصي را بپردازد يا قراري براي پرداخت آن بدهد
  چنانچه محكوم به علت بيماري يا كهولت سن پس از كسب نظر پزشكي قانوني به                 :154-6ماده  

كور در                تــشخيص دادســتان يــا قاضــي اجــراي احكــام كيفــري، حــبس وي متعــذر باشــد ، مواعــد مــذ
  . در خصوص وي الزم الرعايه نخواهد بود)154-5(ماده 

  بايد به تأييد رئـيس زنـدان محـل و        )154-5( ماده   2و  1  مراتب مذكور در بندهاي       :154-7ماده  
قاضي اجراي احكام كيفري و انقضاي مواعد مذكور در ماده مذكور بايد به تأييد قاضي اجراي احكام                  

  .دكيفري برس
تواند با توجه به اوضاع و احوال وقـوع جـرم و خـصوصيات روانـي و                     دادگاه مي   :154-8ماده  

  در مدت آزادي     )153-5(شخصيت محكوم عليه او را به اجراي دستور يا دستورهاي مندرج در ماده              
  .مشروط ملزم كند

ر يـا    هرگـاه محكـوم عليـه در مـدت آزادي مـشروط بـدون عـذر موجـه از دسـتو         :154-9ماده  
  .آيد دستورهاي دادگاه تبعيت نكند يا مرتكب جرم عمدي شود ، بقيه مدت محكوميت او به اجرا درمي

  دادگاه مكلف است دستور يا دستورهاي خود و آثار عـدم تبعيـت از آنهـا و نيـز         :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 دادگاه را           :154-11ماده  
  .شود اجرا كند و مرتكب جرم ديگري نشود آزادي او قطعي مي
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  دادسـتان يـا قاضـي اجـراي احكـام كيفـري موظفنـد در مواعـد مقـرر در مـاده                                     :154-12ماده  
مـذكور بررسـي و در صـورت احـراز آن      وضعيت زنـداني را در خـصوص تحقـق شـرايط          )5-154(

تواند پيـشنهاد خـود را بـه          رئيس زندان مربوط هم مي    . پيشنهاد آزادي مشروط را تسليم دادگاه نمايد      
  .دادستان يا ديگر مقامات قضايي فوق ارائه نمايد

هاي تعزيري وبازدارنده كه حداكثر آنها پنج سال             مدت آزادي مشروط در حبس       :154-13ماده  
هاي تعزيري وبازدارند كه حداكثر آنها بيش از پنج سال است تا پنج               اكثر تا دوسال ودرحبس   است حد 

  . سال است
در حبس ابد مـدت اخيـر كمتـر از سـه سـال             . حداقل آن نيز كمتر از بقيه مدت حبس نخواهد بود           

  .نخواهد بود
 توسـط  دي مـشروط  نظام نيمـه  آزادي وآزا ي اجرايي مواد مربوط به       آيين نامه   :154-14ماده  

شود و به تـصويب رئـيس         ها و اقدامات تأميني و تربيتي و وزارت دادگستري تهيه مي            سازمان زندان 
  .رسد قوه قضاييه مي

  
  سقوط مجازات و زوال محكوميت كيفري: فصل ششم 

  
  عفو : مبحث اول 

  
س است و در    هايي كه حق النا       عفو يا تخفيف مجازات محكومان در غير از مجازات          :161-1ماده  

  .حدود موازين اسالمي پس از پيشنهاد رئيس قوه قضائيه با مقام رهبري است
شود، تعقيـب دادرسـي را موقـوف و در            موجب قانون اعطاء مي   ه  عفو عمومي كه ب     :161-2ماده  

  .كند  و آثار محكوميت را زايل ميموقوفصورت صدور حكم محكوميت، اجراي مجازات را 
  .و تأثيري در جبران خسارت زيان ديده ندارد اعطاي عف:161-3ماده 

  
  نسخ قانون: مبحث دوم 

  

شود و اگر تعقيـب        نسخ قانون جرم يا مجازات مانع از تعقيب و اجراي مجازات مي            :162-1ماده  
در ايـن مـورد و همچنـين در         .  شـود   االجـرا مـي     آغاز شده و يا مجازات در جريان اجرا باشد موقوف         

  .شود گونه اثر كيفري بر آن مترتب نمي ا شده باشد هيچموردي كه حكم قبالً اجر
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درمواردي كه قانون ناسخ اصل مجازات را نسخ نكرده باشد وليكن آن را تخفيـف                :162-2ماده  
يا تبديل به مجازات اخف يا اقدامات تأميني وتربيتي كرده باشد مجـازات قبلـي درصـورتي كـه اجـرا                     

  .شود اين قانون عمل مي) 113-2(شود وطبق مفاد ماده نشده باشد ويا درحال اجرا باشد متوقف 
  

  گذشت شاكي :مبحث سوم 
  

هـاي   النـاس اسـت خـواه درمجـازات      گذشت شاكي درجرايمي كه مجازات آنها حـق        :163-1ماده  
هـاي   شرعي مانند قصاص ديه حد قذف وهمچنين حد سرقت قبل از اثبات جرم دردادگـاه ويامجـازات              

الناس و قابل گذشت مقرر كرده موجـب          دي كه قانون آنها را به عنوان حق       تعزيري وبازدارنده درموار  
  .هاست سقوط آن مجازات

شـوند    النـاس اسـت وباگذشـت شـاكي سـاقط مـي             هاي آنها حق    درجرايمي كه مجازات   –تبصره  
درصورتي كه گذشت شاكي موجب جرأت مرتكب يا ديگران برجرم يا ايجاد خوف واحـساس نـاامني                 

گاه صادركننده حكم موظف است حين بررسي اصل جرم اين جهت را نيـز بررسـي                درجامعه كند داد  
الناس است مجازات ديگري را نيز متناسب         كرده ودرصورت احراز آن ضمن حكم به مجازاتي كه حق         

. با جرم درحق مجرم صادركند وليكن اجراي آن مجازات درصورت گذشت شاكي اعمال خواهد شـد               
ميليـون ريـال جريمـه نقـدي     ) 50( ضربه شالق ويا يك سال حـبس ويـا       74اين مجازات نبايد بيش از      

تواند هرسه يا دو تاي ازآنها باشد ودرهرحال نبايد بيش از يك سوم مجازات سـاقط شـده                    باشد ومي 
  .باشد

 آنهـا حـق النـاس نيـست موجـب             گذشت شاكي خصوصي در جرايمي كه مجـازات        :163-2ماده  
دي كه در قانون مقـرر شـده اسـت ممكـن اسـت حـسب مـورد                  شود ليكن درموار    سقوط مجازات نمي  

  .موجب تخفيف و تبديل مجازات يا تعويق وتعليق مجازات و يا آزادي نيمه باز و مشروط گردد
النـاس و     در موارد تعدد مادي يا معنوي جرم چنانچه مجازات يكي از دو جرم حـق               :163-3ماده  

شت شاكي مجازات غير قابل گذشت اجرا خواهـد         قابل گذشت بوده و ديگري قابل گذشت نباشد با گذ         
  .شد

 در جرايمي كه با گذشت شاكي خصوصي تعقيـب يـا رسـيدگي يـا اجـراي احكـام                     :163-4ماده  
كه گذشت مشروط و معلق بر امري باشـد در            موقوف مي گردد گذشت بايد منجز باشد و در صورتي         

 عدول از گذشـت مـسموع نخواهـد         شود كه آن شرط محرز گردد همچنين        صورتي ترتيب اثر داده مي    
شـود    بود و هرگاه متضررين از جرم متعدد باشند، تعقيب جزايي با شكايت هر يك از آنان شروع مي                 

  .اند ولي موقوفي تعقيب، رسيدگي و مجازات موكول به گذشت تمام كساني است كه شكايت كرده
  

ذشت همگـي وراث،    حق گذشت به وراث قانوني صاحب آن حق منتقل و در صورت گ             -1تبصره
  .تعقيب، رسيدگي و اجراي مجازات موقوف مي گردد
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هايي كه    تاثير گذشت در جرايمي كه بزه ديده صغير يا مجنون است درغير از مجازات              -2تبصره
  .باشد منوط به موافقت دادستان است الناس مي حق

  
  مرور زمان : چهارم مبحث 

  
  

مجازات قانوني آنها  تعزيري يـا بازدارنـده و يـا            مرور زمان، تعقيب جرايمي را كه        :164-1ماده  
اقدامات تأميني و تربيتي است و از تاريخ وقوع جرم تا انقضاي مواعد زير تقاضاي تعقيب نشده و يـا               
از تاريخ اولين اقدام تعقيبي تا انقضاء اين مواعد، به صدور حكم قطعي منتهـي نـشده باشـد، موقـوف                     

  . مي كند
  

 سال حبس است با انقضاي مـدت   10ر مجازات قانوني آن حبس بيش از        جرايمي كه حداكث   -الف  
   سال؛10

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

 روز حبس تا يك سـال و يـا تـا ده ميليـون ريـال                 91 جرايمي كه حداكثر مجازات قانوني آن        -ج  
   سال؛1اي مدت جزاي نقدي است با انقض

  . سال5 در ساير جرايم با انقضاي مدت - د
  

هاي ديگر باشد، براي شمول مـرور       عليه حبس توأم با مجازات     چنانچه مجازات محكوم   -تبصره
  .زمان مجازات حبس مالك احتساب است

شاكي خصوصي در جرايم قابل گذشت، هرگاه تا شش ماه از تاريخ اطالع از وقوع                :164-2ماده  
شود، مگر اينكه تحت سلطه قانوني متهم بـوده         رح شكايت نكند، حق تعقيب جزايي او ساقط مي        جرم ط 

يا به علتي كه خارج از اختيار او بوده، قادر به شكايت نباشـد، كـه در ايـن صـورت مهلـت مزبـور از                          
و هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضاء مدت مـذكور فـوت كنـد ورثـه وي          تاريخ رفع مانع خواهد بود    

  .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 قطعيـت                :164-3ماده  

 بعـد از گذشـت پـانزده سـال و در مـورد جـرايم                )164-1(مـاده   ) الـف (حكم در جرايم موضوع  بنـد        
بعد از گذشت دو سال و در جرايم بند         ) ج(ل در ساير جرايم بند      بعد از گذشت ده سا    ) ب(موضوع بند   

شـود، امـا آثـار     بعد از گذشت هفت سال حكم شروع به اجرا نشده باشد، اجـراي آن موقـوف مـي            ) د(
  . تبعي حكم به قوت خود باقي است
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اگر اجراي تمام يا بقيه مجازات موكول به گذشتن مدت يـا رفـع مـانعي باشـد مـرور                     -1تبصره  
  . مي شودنقضاي آن مدت و رفع آن مانع محاسبه ان از تاريخ ازم

مرور زمان اجراي احكام دادگاههاي خارج از كشور نسبت به اتباع ايرانـي در حـدود                 -2تبصره  
  . مقررات و موافقتنامه هاي قانوني مشمول مقررات اين ماده است

هاي قطعـي متعـدد   وميتهرگاه نسبت به يك شخص به موجب حكم يا احكامي محك :164-4ماده  
هـا  ها قاطع مرور زمان نـسبت بـه ديگـر محكوميـت           صادر شود، شروع به اجراي هريك از محكوميت       

  .است
شـود و در مـورد آزادي   مرور زمان در مدت تعليـق اجـراي مجـازات جـاري نمـي             :164-5ماده  

 حـبس، آغـاز     عليه بـه  مشروط مرور زمان باقي مانده مجازات از تاريخ صدور حكم بازگشت محكوم           
  . شودمي

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

عليه رد شـده باشـد كـه        مگر اينكه اجراي مجازات براثر فعل عمدي محكوم       . تاريخ آخرين انقطاع است   
  . يابددر اين صورت مرور زمان جريان نمي

در هر مورد كه قرار اناطه از مراجع كيفـري صـادر شـود مـرور زمـان تعقيـب از                      :164-7ماده  
  . تاريخ قطعيت رأي مرجعي كه رسيدگي كيفري منوط به صدور آن است ، شروع مي شود

ه كليه شركاء و معاونان اعم از آنكـه تعقيـب   قطع مرور زمان مطلق است و نسبت ب       :164-8ماده  
. شده يا نشده باشند، اعمال مي شود، هر چند تعقيب تنها نسبت بـه يكـي از آنهـا شـروع شـده باشـد                        

همچنين شروع به اجراي حكم نسبت به برخي از شركاء يا معاونان جرم قاطع مرور زمان نـسبت بـه           
  . ديگر محكومان است

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

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

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

  
  توبه مجرم قبل ازدستگيري: مبحث پنجم 
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الناس نباشد، توبه مجرم وصالح وپـشيماني او          هاي آنها حق    درجرايمي كه مجازات   :165-1ماده  
ب وسقوط مجازات است مگر در مواردي كه درايـن قـانون خـالف              قبل ازدستگيري موجب توقف تعقي    

  .شود آن مقرر مي
احراز توبه وصالح مرتكب جرم جهت منع تعقيب ورسيدگي الزم است وبه صـرف               :165-2ماده  

  .گردد ادعاي مرتكب اكتفا نمي شود جزدرمواردي كه دراين قانون خالف آن مقرر مي
ضايي احراز توبه وصالح مجرم را كند بـا ذكـر داليـل             درصورتي كه مقام تعقيب ق     :165-3ماده  

ومقـام تعقيـب    ) بـازپرس (كند ودرصـورت اخـتالف ميـان مقـام تحقيـق              قرار منع تعقيب را صادر مي     
  .دادگاه مربوطه حل اختالف خواهد نمود) دادستان (

آنها را  تواند    متهم با داشتن مدارك وادله بر توبه واصالح خود قبل ازدستگيري مي            :165-4ماده  
  .دردادگاه نيز مطرح كند ودرصورت احراز آن توسط دادگاه حكم برائت صادر مي شود 

  

  اعاده حيثيت: مبحث ششم 
  

اند پـس از       اين قانون از حقوق اجتماعي محروم شده       )123-3( كساني كه طبق ماده      :166-1ماده  
آثـار تبعـي محكوميـت آنهـا     شـوند و   گذشت زمانهاي تعيين شده در آن ماده به اعاده حيثيت نايل مي     

  .گردد، مگر اينكه به موجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد زايل مي
 كساني كه به موجب حكم قطعي دادگاه به صورت مـستقل يـا تبعـي يـا تكميلـي از                     :166-2ماده  

ه شوند يا از اقامت در نقطه يا نقاط معـين ممنـوع و يـا بـ                  تمام يا برخي از حقوق اجتماعي محروم مي       
 حــداقل يــك ســوم  مــدت مقــرر،  شــوند پــس از انقــضاء اقامــت در نقطــه يــا نقــاط معينــي مجبــورمي

درصورتيكه مرتكب بزه عمدي جديدي نشده ومستمراً از خود حسن اخالق نشان داده باشند، دادگـاه                
عليه و پيشنهاد دادستاني كه حكم زير نظـر وي            تواند با درخواست محكوم     صادركننده حكم قطعي مي   

 حكم به زوال محروميت وي از تمام يا برخي از حقوق اجتماعي به استثناي بنـد   شود، را شده يا مي  اج
حكم دادگـاه در  . نمايد  اين قانون و يا توقف اجراي اقدامات تأميني مزبور صادر مي        )123-4(يك ماده   

  .اين موارد قطعي است
 مـاده ، سـوابق كيفـري وي را           دادستان پس از درخواست محكوم براي اعمال مفاد اين         :تبصره  

بررسي و راجع به اخالق و رفتار وي در طول مدت اجراي حكـم و پـس از آن ، از مراجـع مربـوط و                          
اشخاص مطلع استعالم نموده چنانچه درخواست وي را موجـه تـشخيص دهـد پيـشنهاد خـود را بـه                     

د نظر دادستان در اين مـورد       نماي  كند ونظر خود را به طور كتبي به متقاضي اعالم مي            دادگاه اعالم مي  
  . باشد مانند قرارهاي نهايي قابل اعتراض مي
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    قواعد عمومي–فصل اول 

  

  تعريف وموارد حد: مبحث اول 
  

    حد مجازاتي است كه در شرع مقدس براي جرايم خاص و به ميـزان و كيفيـت         :211-1ماده  
باشد و تفصيل آن به شرح منـدرج در           يني مقرر گرديده و قابل تبديل يا تخفيف و يا تعطيل نمي           مع

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

  .به درخواست كسي نيست
  

   شرايط عمومي حد–مبحث دوم 
  
 مستوجب حد مرتكب در صورتي مسوول است كه عالوه بر شرايط   در جرايم :212-1ماده  

  .آگاه به حرمت آن در شرع نيز باشد) بلوغ، عقل، اختيار، آگاهي به موضوع و عدم اضطرار(عمومي 
  . شرايط خاص ديگري براي برخي ازحدود الزم است كه درجاي خود ذكر خواهد شد:تبصره 
ــاده  ــ    :212-2م ــدس ب ــرع مق ــه در ش ــي ك ــت                  جرايم ــده اس ــين ش ــدي تعي ــازات ح ــا مج راي آنه

  :عبارتند از 
  

  )لواط ، تفخيذ ومساحقه (  زنا و ملحقات آن – 1
   قوادي  -2
    قذف – 3
    سب النبي-4
   ارتداد و بدعت گذاري و سحر – 5
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   خوردن مسكر–6
   سرقت– 7
  االرض  محاربه و افساد في– 8
  

 به حرمت فعل موجب حد داشته باشد ولي نسبت به مجازات برآن   هر گاه مرتكب علم :212-3ماده 
  .جاهل باشد مستوجب حد خواهد بود
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اي كه قابليت تأديب دارد مرتكب يكـي            هرگاه طفل نابالغ مميز يا شخص ديوانه         :212-4ماده  
از جرايم موجب حد گردد با توجه به نوع جرم و شـرايط ارتكـاب و شخـصيت مرتكـب بـه نحـو                        

  .شود  با توجه به قوانين و مقررات مربوط تأديب ميمتناسب و
  

   راههاي اثبات حد–مبحث سوم 
  

 قـرائن و شـواهدي اسـت كـه          يـا   راههاي اثبات جرايم موجب حد بينـه ، اقـرار              :213-1ماده  
  .باشدبراي قاضي موجب علم بين و حسي 

چهار نفر مرد عادل است     لواط ، مساحقه و تفخيذ            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 اقرار                     

. كنـد   االرض كه در اثبـات آن يكبـار اقـرار كفايـت مـي               كند به جز حد محاربه و افسادفي        كفايت مي 
  . شرايط عمومي شاهد و اقرار در اثبات موجب حد معتبر است

  انكار بعد از اقرار موجب سقوط حد نيست به جز در اقرار به حدي كـه مجـازات     – 1ه  تبصر
 از اقـرار خـود برگـردد و انكـار كنـد             اي آن قتل يا رجم است كه چنانچه اقرار كننده درهرمرحله         

         در زنـا و لـواط صـد ضـربه و در غيـر آنهـا       شـود وبـه جـاي آن          مجازات قتل يا رجم ساقط مـي      
  .گردد مگر اينكه قاضي علم بين و حسي به آن داشته باشد ثابت ميشالق ه  ضرب74تا 

شهادت دو مرد و چهار زن عادل براي اثبات زنا كافي است و به كمتر از دو مرد           – 2تبصره  
شود ودر مواردي كه حد زنا قتل يا رجم است شـهادت سـه مـرد و دو زن عـادل كـافي                         اكتفا نمي 

  .شود  مي حد شالق ثابتتنها ر زن عادل به آن شهادت دهند است ودرصورتي كه دومرد وچها
 شهادت و اقرار بايد صريح باشد و شاهد بايد در خصوص شـهادت بـر زنـا يـا                    – 3تبصره  

لواط يا مساحقه يا تفخيذ آن را مشاهده كرده باشد و بدون استناد به مـشاهده شـهادت او قبـول                     
 كه  شهود به عدد الزم نرسند شهادت قـذف           شود بلكه در اين صورت و همچنين در صورتي          نمي

  .محسوب مي شود و موجب حد است 
 چنانچه مستند حكم علم حسي قاضي باشد موظف است در حكـم خـود قـراين و                – 4تبصره  

  .شواهد موجب حصول علم را تصريح نمايد
لـوغ   ب ،    در جرايم موجب حد هرگاه متهم ادعاي اكراه ، اضطرار يا فقدان عقـل                  :213-3ماده  

 آگاهي را در زمان ارتكاب جرم نمايد در صورتي كه احتمال صدق گفتار وي داده شود ادعاي                  يا  
شود و حد ثابت نخواهد شد مگر آنكه خالف ادعاي     مذكور بدون نياز به بينه و سوگند پذيرفته مي        

يد و ارعـاب    همچنين است اگر ادعا كند كه اقرار او با تهد         .  ثابت شود  معتبرهاي    وي به  يكي از راه     
  .يا شكنجه گرفته شده است

يا ربايش يا اغفال و اكراه  به عنف با عنف انجام يكي از جرائم منافي عفت  موارد احتمال :تبصره 
  .مشمول اين ماده نبوده و دادگاه موظف به بررسي و تحقيق است 
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د شـبهه     هرگاه به هر جهتي وقوع جرم موجب حد و يا يكي از شرايط آن مـور                  :213-4ماده  
  .  بر نفي آن شبهه نباشد موجب حد ثابت نخواهد شدمعتبرو ترديد قرار گيرد و حجت 

  
   شركت ، معاونت،  شروع به جرم حدي–مبحث چهارم 

  
ديگري حد  آن حد يا    و صدق موجب     شركت در جرايم حدي در صورت تحقق           :214-1ماده  

انچـه در قـانون مجـازات ديگـري         برآن مجازات آن حد را خواهد داشت و در غير اين صورت چن            
خواهـد  را  معـاون مجـازات  شـود واال   مجـازات محكـوم مـي   براي آن عمل مقرر شده باشد به آن        

  .داشت 
  معاونت در جرايم حدي اگر مصداق يكي از موجبات همان حد يـا حـد ديگـري            :214-2ماده  

ت ديگـري بـراي آن      باشد مجازات آن حد را دارد و در غير اين صورت چنانچه در قـانون مجـازا                
هـاي مقـرر    شود و اال حسب مورد به يكي از مجـازات         معين شده باشد به آن مجازات محكوم مي       

  .شود براي معاونت در جرم محكوم مي
 مقـررات كلـي     شرايط تحقق معاونت در جـرم موجـب حـد همانگونـه اسـت كـه در                  -تبصره  

  . آمده استدر اين قانون معاونت در جرم 
روع به جرم حدي در صورتي كه در قانون مجازات ديگري براي آن معـين                 ش   :214-3ماده  

در ايـن قـانون     شروع به جـرم      مقررات كلي    صورت به   شده باشد آن مجازات را دارد، ودرغيراين      
  .عمل خواهد شد

  
   تخفيف، تبديل، سقوط حد–مبحث پنجم 

  
 تغيير يا تخفيـف دهـد و        تواند در كيفيت، نوع و ميزان حدود شرعي           دادگاه نمي    :215-1ماده  

يا مجازات را تبديل نمايد و تنها از طريق عفو به كيفيـت مقـرر در قـانون قابـل تخفيـف يـا تبـديل                          
  .باشد مي

ديوانه شود  قطعي   صدور حكم     هرگاه مرتكب يكي از جرايم موجب حد پس از             :215-2ماده  
در حدودي كه   قطعي  م   صورت عروض جنون قبل از صدور حك       شود ليكن در    حد از او ساقط نمي    

گـردد و نـسبت بـه ضـرر و            تعقيب و محاكمه كيفري تا زمان إفاقه معلق مـي         جنبه حق اللهي دارد     
  .تواند با حضور ولي شرعي مجنون رسيدگي نمايد زيان و مسؤوليت مدني دادگاه مي

ي كه حق الناسـي اسـت ماننـد قـصاص و ديـه و ارش و همچنـين                   يها تا نسبت به مجاز   :تبصره  
  . جنون مانع از تعقيب و رسيدگي نمي باشد و زيان ها و آثار مدني ديگر ضرر 

  اجراي حد شالق مشروط به حالـت سـالمت محكـوم عليـه اسـت و در حالـت                      :215-3ماده  
   يا عدم امكـان درمـان بـرود          يا ازدياد بيماري    در صورتي كه در اجراي حد احتمال خطر        بيماري  
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باشد يا دادگـاه مـصلحت بدانـد كـه در حـال             هبودي بيمارن   در صورتي كه اميد به ب       -تبصره  
تعداد ضربات حـد باشـد فقـط يـك         يك دسته تركه يا تازيانه كه به          با بيماري حد جلد جاري شود    

  .شود بار به او زده مي
چنانچه سالب حيات باشد بدون شـرط اجـرا         ) غيراز شالق (  اجراي حدود ديگر       :215-4ماده  

شود مگر در مورد زن باردار يا شيرده كه پس از تحقق زايمان و تضمين حيـات نـوزاد اجـرا                       مي
شـود كـه      ع دست يا پا در صورتي اجرا مـي        خواهد شد و چنانچه حد سالب حيات نباشد مانند قط         

و در مـوردي كـه   . عليـه يـا از بـين رفـتن عـضو ديگـري از او نـرود         بيم خطر براي حيات محكوم    
شـود و     محكوم عليه در شرايطي باشد كه هيچگاه نشود آن حد را بر او اجرا نمود حد ساقط مـي                  

توانـد    ن معين نـشده باشـد مـي       دادگاه صادر كننده حكم چنانچه مجازات ديگري براي آن در قانو          
مجازات تعزيري شش ماه تا دو سال حبس را به تناسب نوع جرم و خـصوصيات مجـرم صـادر                    

  .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
  . ايستاده و حد زن در حالي كه نشسته است اجرا مي شود حد مرد در حالي كه  _ب 
اكي جز سـاتر عـورت نـدارد و    شدر حد زنا ، لواط ، تفخيذ و شرب خمر در حالي كه مرد پو        _ ج

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

  .او نمايان نشود اجرا مي شود 
سـر و صـورت و عـورت         تازيانه به طور متوالي و در يك مجلس به تمام بدن محكوم غير از                _ ه

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

  .گردد  ي احراز شود مجازات حد از او ساقط ميو ندامت او براي قاض
  . توبه محارب بعد از دستگيري يا تسلط بر او مسقط مجازات نيست - تبصره 

عليـه بعـد از       توبـه و نـدامت محكـوم      موجب حد به استثناي قذف هرگـاه          در جرايم      :215-7ماده  
نباشـد قاضـي صـادر كننـده        اثبات جرم در دادگاه باشد چنانچه اثبات جرم به وسيله شهادت شـهود              

تواند عفو يا تخفيف يا تبديل آن را توسط رئيس قوه قضاييه از ولي امر مسلمين درخواسـت                    حكم مي 
  .نمايد

  گذشت شاكي در حد قذف درهرحال موجب سقوط حد است و در حد سرقت قبـل                   :215- 8ماده  
  .از اثبات در دادگاه موجب سقوط حد است 
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   جرائم حدي وغير حدي  تعدد وتكرار–مبحث ششم 
  

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

شـود و عمومـاً        بعضي موجب شالق و بعضي موجب اعـدام باشـد بـه هـر دو مجـازات محكـوم مـي                    
  .ها بايد به ترتيبي اجرا شود كه هيچكدام از آنها زمينه حد ديگري را از بين نبرد مجازات

  .شود  مجازات حبس حدي يا تبعيد مانع از اجراي حد اعدام نمي-تبصره 
 هرگاه كسي سه بار مرتكب يك نوع جرم مـستوجب حـد شـود و هـر بـار حـد                      : 216-2ماده  

  .در مرتبه چهارم حد وي قتل است) تكرار جرم حدي(گردد همان جرم بر او جاري 
هاي مقدسي مانند مـاه رمـضان ،           هرگاه كسي مرتكب جرم موجب حد در زمان        : 216-3ماده  

هاي مقدسي مانند مساجد گردد در صورتي كه عرفـاً هتـك              عيدقربان ، عيد فطر ، عاشورا يا مكان       
 ضـربه شـالق نيـز محكـوم         20به حـداكثر تـا      حرمت آن زمان يا مكان مقدس باشد عالوه بر حد           

  .شود مي
 در موارد تعدد جرم موجب حد و جرم موجب تعزيـر يـا مجـازات بازدارنـده ،                   : 216-4ماده  

شود جز در مواردي كه مجازات حدي سالب حيـات            شود و هر دو اجرا مي       مجازات نيز متعدد مي   
صورت فقط مجازات سلب حيـات اجـرا        كه در اين    نباشد   مجازات تعزير يا بازدارنده حق الناس     و  
شود وليكن در صورت سقوط حد به عفـو و امثـال آن مجـازات تعزيـري يـا بازدارنـده اجـرا                         مي

همچنين چنانچه مجازات حدي سالب حيات نباشد و مجازات تعزيري و بازدارنده نيز          .  خواهد شد 
از مقـدمات آن باشـد   حق الناس نباشد و ليكن به جهت جرمي باشد كه مشابه جرم حدي است يـا               

در صورت اجراي مجازات حدي     ،  مانند سرقت غير حدي و سرقت حدي يا روابط نامشروع و زنا             
  .مجازات تعزيري و بازدارنده ساقط مي شود 

در موارد تعدد جرم موجب حـد و جـرم موجـب قـصاص مجـازات نيـز متعـدد              :  216-5ماده  
شـود لـيكن چنانچـه       ه هـر دو اجـرا مـي       شود و در صورتي كه هر دو مجازات قابل جمـع بـود              مي

نفس و يـا موجـب تـأخير در           مجازات حدي موضوع قصاص را از بين ببرد مانند اعدام و قصاص           
الناس است گردد مانند حبس و تبعيد و قصاص نفس اجراي قصاص مقـدم             اجراي قصاص كه حق   

   .شود است و در صورت عفو يا تبديل به ديه مجازات حدي اجرا مي
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  هاي حدي  جرايم و مجازات– دوم فصل
  

  )لواط، تفخيذ و مساحقه  (مبحث اول  زنا و ملحقات آن
  

  زنا 
زنا عبارت است از جماع مرد و زني كه علقه زوجيت بين آنها نبوده و از موارد وطـي                    :  221-1ماده  

  .به شبهه نيز نباشد
  .شود ا دبر زن، محقق ميجماع با دخول آلت رجوليت به اندازه ختنه گاه  در قبل ي -1تبصره
شـود ولـيكن نابـالغ مجـازات          هر گاه طرفين يا يكي از آنها نابالغ باشد نيز زنا محقـق مـي                -2تبصره

 .شود نداشته و تأديب مي

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

 با ميت زنا است مگر جماع زوج با زوجه متوفاي خود كه زنا نبوده ولي موجـب                  جماع :  221-3ماده  
 . ضربه مي شود74شالق تا  

هرگاه متهم به زنا مدعي زوجيت يا وطي بـه شـبهه باشـد، ادعـاي وي بـدون بينـه يـا           :  221-4ماده  
  .شود مگر آنكه خالف آن با حجت شرعي الزم  ثابت شود 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
  . زناي مرد غير مسلمان با زن مسلمان كه موجب قتل زاني است:ج 
  .زاني صورت مي گيردزناي به عنف كه با قهر وغلبه  : د 
  .باشد كه حد آن سنگسار استزناي زن يا مردي كه واجد شرايط احصان : ه 

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

ربـايش و يـا     زنـا از طريـق      خواب آور بدهد و در حال بيهوشي يا خواب با وي زنا نمايـد و همچنـين                  
تهديد و ترساندن زن به هر وسيله اي و به هر نحوي اگر چه موجب تـسليم شـدن او شـود در حكـم                         

  .زناي به عنف است و طرفي كه اكراه شده است محكوم به مجازات حد نمي شود 
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 پيرمرد يا پيرزني كه داراي شرايط احصان باشـد ، عـالوه بـر مجـازات مـذكور بـه صـد                      -3تبصره  
  .ضربه شالق نيز محكوم مي گردند

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

  .د شود و در غير اين صورت تبديل به قتل مي شو ضربه شالق مي
 اغفال دختر نابالغ و تجاوز به وي در صورتي كه با ناراحتي و ترس تسليم شده باشد زنا                   -5تبصره  

روز تا شـش مـاه      91و در غير اين صورت زاني عالوه بر حد زنا به حبس تعزيري از               . به عنف است    
  .محكوم مي گردد

   .شود  احصان در هريك از مرد و زن به نحو زير محقق مي:  221-6ماده  
احصان مرد عبارت است از آن كه داراي همسر دائمي و بالغ  باشد و در حالي كه بالغ و عاقل الف ـ   

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

دائمي و بالغ باشد ودر حالي كه بالغ وعاقل بـوده،  احصان زن عبارت است از آنكه داراي همسر ب ـ  
همان شوهر بالغ با او از طريق قبل جماع كرده باشد و امكـان جمـاع از طريـق قبـل را بـا وي داشـته               

  .باشد
اموري از قبيل مسافرت، حبس، حيض، نفاس، بيماري مانع مقاربت يـا بيمـاريي كـه                  - :  221-7ماده  

  .كند گردد مانند ايدز و سفليس، زوجين را از احصان خارج مي موجب خطر براي طرف مقابل مي
طالق رجعي قبل از سپري شدن ايام عـده، بـا وجـود سـاير شـرايط مـرد و زن را از                    :  221-8ماده  

  .كند احصان خارج نمي كند ولي طالق بائن آنها را از احصان خارج مي
ز جماع موجب خـروج طـرفين از احـصان    طالق خلعي كه تبديل  به رجعي شده باشد تا قبل ا         : تبصره

  .است
چـه زانيـه بـالغ و زانـي نابـالغ باشـد               در زنا با محارم نسبي و  زناي محصنه ، چنـان            :  221-9ماده  

 .مجازات زانيه فقط صد ضربه شالق است

 مردي كه همسر دائم دارد، هرگاه قبل از دخول، مرتكب زنا شود حد وي صد ضربه                 :  221-10ماده  
  .شيدن سر و تبعيد به مدت يكسال قمري استشالق، ترا

  . حد زنا در ساير موارد صد ضربه شالق است:  221-11ماده 
 مجبور كنـد كـه بـا او زنـا كنـد عـالوه بـر مجـازات مقـرر در                       هرگاه مردي  زني را       :  221-12ماده  

 اينـصورت   شود و در غير     صورتي كه زن باكره باشد به پرداخت ارش البكاره و مهرالمثل محكوم مي            
   .به پرداخت مهر المثل محكوم مي شود فقط 

 باشـد، در صـورتي كـه احـراز          دوجنسي اگر دو طرف يا يك طرفِ  رابطه نامشروع           :  221-13ماده  
مانند اين كه علم اجمالي پيدا شود يا مـساحقه انجـام            (شود يكي از عناوين موجب حد واقع شده است          
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به تناسب    به مجازات تعزيري      نمايد  به زنا    از چهاربار اقرار    كمتر   مرد يا زني    هرگاه :  221-14ماده  
  .شود  مي ضربه شالق محكوم74رم تا جرم و خصوصيات مج

مناسب است قاضي اجراي حكم مردم را از زمان اجراي حد زنا آگـاه سـازد و الزم                   :  221-15ماده  
  .اي از مؤمنين كه از سه نفر كمتر نباشند در حال اجراي حد زنا حضور يابند است عده

ا نزديكـي سـينه در گـودال دفـن          مرد را  هنگام سنگسار تا نزديكـي كمـر و زن را تـ               :  221-16ماده  
نمايند، بزرگي سنگ نبايد به حدي باشد كه با اصابت يك يا دو عدد شخص                 كنند آنگاه سنگسار مي     مي

  .اي كوچك باشد كه نام سنگ بر آن صدق نكند كشته شود همچنين نبايد به اندازه
ي او بـه اقـرار ثابـت        اگر محكوم به سنگسار از گودال فرار كند در صورتي كـه زنـا              :  221-17ماده  

شود و مجازات سنگـسار از او سـاقط مـي گـردد و در غيـر ايـن صـورت                       شده باشد بازگردانده نمي   
  .شود و مجدداً سنگسار مي شود  برگردانده مي

  
  لواط

  
  لواط عبارت است از دخول آلت رجوليت  به اندازه ختنـه گـاه در دبـر انـسان مـذكر                     :  221-18ماده  

  . هرچند مرده باشد
حد لواط براي فاعل درصورت عنف يا دارا بـودن شـرايط احـصان قتـل اسـت ودر                    :   221-19ده  ما

صورت فقدان شرايط احصان صد ضربه تازيانه است و حد لواط براي مفعول در صورتي كه بالغ و                  
  .عاقل باشد و اكراه نشده باشد قتل است

 .شرايط احصان در لواط همان شرايط احصان در زنا است -تبصره

                 هرگــاه مــردي كمتــر از چهــار بــار اقــرار بــه لــواط نمايــد بــه مجــازات تعزيــري   :  221-20مــاده 
  .ضربه شالق محكوم مي شود70  تا30

  
  تفخيذ

  
تفخيذ عبارت است از ماليدن آلت رجوليت بين رانها يا اليتين انـسان مـذكر هـر چنـد                    :  221-21ماده  

  .مرده باشد
  . كمتر از ختنه گاه در حكم تفخيذ استدخول -تبصره

محـصن و غيـر   اسـت و فرقـي ميـان     حد فاعل و مفعول در تفخيذ صد ضربه شـالق       :  221-22ماده  
  .شود عنف و غير عنف در مجازات نيست و طرفي كه اكراه شده و يا طفل است مجازات نميمحصن و
  . حد فاعل قتل استدر صورتي كه فاعل غير مسلمان و مفعول مسلمان باشد، -تبصره
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زيـر     برهنـه  صـورت    بـه    ضـرورت    بـدون  شـهوت و     از روي   مـرد   يا چند   دو  هر گاه  :  221-23ماده  
 شالق محكـوم     ضربه 99تا  به مجازات تعزيري    به تناسب جرم وشخص مجرم       قرار گيرند     پوشش  يك
  .شوند مي

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

  . ضربه شالق است74 تا وشخص مجرمشهوت موجب تعزير به تناسب جرم 
ــ  :  221-25مــاده                 ري  هرگــاه مــردي كمتــر از چهــار بــار اقــرار بــه تفخيــذ نمايــد بــه مجــازات تعزي

  .ضربه شالق محكوم مي شود70 تا 30از 
  

  مساحقه
  

مساحقه عبارت است از اينكه انسان مونث، اندام تناسـلي خـود را بـه انـدام تناسـلي                    :  221-26ماده  
  .همجنس خود هر چند مرده باشد بمالد

  .حد  مساحقه ، صد ضربه شالق است :  221-27ماده 
و محـصن و غيـر      د مساحقه فرقي بين فاعل و مفعول و مسلمان و غيرمسلمان            در ح  :  221-28ماده  

 .نيستمحصن و عنف و غير عنف 
همجنس بازي انسان مونـث در غيـر از مـساحقه از قبيـل تقبيـل و مالمـسه از روي                      :  221-29ماده  

 . ضربه شالق است74 تا وشخص مجرمشهوت موجب تعزير به تناسب جرم 
ه دو يا چند زن از روي شهوت و بدون ضرورت به صـورت برهنـه زيـر يـك                    هر گا  :  221-30ماده  

 ضـربه شـالق محكـوم       99 تـا    وشخص مجرم پوشش قرار گيرند به مجازات تعزيري به تناسب جرم          
شوند و در صورت تكرار تعزير، در مرتبه سوم و باالتر به يك صد ضربه شـالق بـه عنـوان حـد                         مي

 .محكوم خواهند شد

  . از طرفين نابالغ يا مكره باشد حكم مذكور نسبت به نابالغ و مكره جاري نيستهرگاه يكي -تبصره
  

بـه جـز در     و انكـار مـتهم       مبحث در صورت عدم قيام ادله اثباتي بر جرائم حدي اين            :  221-31ماده  
 هرگونه تحقيق و تفحص و كنكاش جهـت   اكراه يا  اغفال، ربايش  ، آزار  ، ارتكاب با عنف  احتمال  موارد  
   امور پنهان و مستوراز انظار ممنوع است كشف

  
    قوادي-مبحث دوم 

  
 قوادي عبارت است از به هم رساندن دو يا چند نفر براي زنـا يـا لـواط مـشروط بـر                        :  222-1ماده  

  .اينكه  زنا يا لواط تحقق يابد
  .در قوادي تكرار عمل شرط نيست -تبصره
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ق و تبعيد از سه ماه تا يك سال و بـراي زن فقـط     ضربه شال75 حد قوادي براي مرد       :  222-2ماده  
  . ضربه شالق است75

 در صورتي كه كسي دو يا چند نابالغ را براي زنا يا لواط به هـم برسـاند موجـب حـد                       : 222-3ماده  
  . ضربه شالق محكوم مي شود74 تاوشخص مجرمنيست ليكن به مجازات تعزيري به تناسب جرم 

حلي را براي به هم رساندن افراد و برقـراري ارتبـاط نامـشروع ميـان                 هر گاه كسي م     : 222-4ماده  
آنها تشكيل دهد عالوه بر مجازات قوادي در صورت تحقق شرائط آن، به مجازات حبس تعزيـري بـه                   

  .تناسب جرم و مجرم از يك سال تا دو سال محكوم مي گردد
  

   قذف–مبحث سوم 
  

  .نايا لواط به شخص ديگر هرچند مرده باشدقذف عبارت است از نسبت دادن ز :  223-1ماده 
هرگاه كسي غير از زنا يا لواط امر حرام ديگري را مانند رابطـه نامـشروع و مـساحقه     :  223-2ماده  

شود به ديگري نسبت دهد به مجازات تعزيري به تناسـب جـرم               كه به موجب قانون جرم محسوب مي      
  . ضربه شالق  محكوم مي شود74 تا وشخص مجرم

قذف بايد روشن و بدون ابهام بوده و نسبت دهنده به معناي لفظ آگـاه بـوده و قـصد                     :  223-3 ماده
  .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 
قـذف او محـسوب                 نيـستي    خـود بگويـد تـو فرزنـد مـن            فرزند مشروع    به  ي كس  هرگاه :  223-4ماده  

  پـدر را قـذف كـرده        بگويد تو فرزنـد او نيـستي         ديگري   فرزند مشروع    به   اگر كسي   همچنيننمي شود   
 .است نه پسر را

  . شود  نمي حد ثابت   نيست  منظور قذف  باشد كه  در بين اي   قرينه  هر گاه  فوق در مورد ماده - تبصره
  مـرد لـواط    يـا بـا فـالن    اي  زنا كـرده   زن  تو با فالن  بگويد كه    شخصي   به   كسي  هر گاه  :  223-5ماده  
   حـد قـذف      بـه    محكـوم   و گوينـده  ه نه نـسبت بـه فـرد ديگـر            بود   قذف   مخاطب   به  نسبتفقط    اي  نموده
  . شود مي

زنا يا لواط به ديگري الفاظي غير از زنا يـا لـواط بـه               هرگاه كسي به قصد نسبت دادن        :  223-6ماده  
كار ببرد كه صريح  در انتساب زنا يا لواط به افرادي از قبيل همسر ، پـدر ، مـادر، خـواهر يـا بـرادر                           

شـود و در      مخاطب باشد نسبت به كسي كه زنا يا لواط را به او نسبت داده محكوم به حـد قـذف مـي                     
 بـه  وشـخص مجـرم  اب اذيت شده باشد مرتكب به تناسب جرم خصوص مخاطب كه به علت اين انتس    

  . ضربه شالق  محكوم مي شود74مجازات تعزيري تا 
   نكنـد ماننـد اينكـه        بـر قـذف      شود و داللـت      شنونده   اذيت   باعث  كهيا نسبتي   هر دشنام    :  223-7ماده  
ه مجـازات تعزيـري تـا     بـ وشخص مجرممرتكب به تناسب جرم    نبودي  بگويد تو باكره زنش    به  كسي

  .شود  ضربه شالق  محكوم مي74
  .حد قذف هشتاد ضربه شالق است :  223-8ماده 
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هرگاه كسي زنا يا لواطي كه موجب حد نيست مانند زنا يا لواط در حال اكراه يـا عـدم                     :  223-9ماده  
وشخص  بلوغ را به كسي نسبت دهد موجب حد نخواهد شد ونسبت دهنده به تناسب جرم انجام شده                

 .شود  ضربه شالق محكوم مي74 به مجازات تعزيري تا مجرم
قذف در صورتي موجب حد مي شود كه قذف شـونده در هنگـام قـذف بـالغ، عاقـل،                     :  223-10ماده  

  .مسلمان ، معين وغير متظاهر به زنا يا لواط باشد
ده به مجازات تعزيري     هرگاه قذف شونده ، نابالغ، مجنون، كافر يا غير معين باشد قذف كنن             ـ1تبصره

شود ليكن قذف متظاهر به زنا يـا لـواط     ضربه شالق محكوم مي74 تا   وشخص مجرم به تناسب جرم    
  .مجازات ندارد

قذف كسي كه متظاهر به زنا يا لواط است نسبت به آنچه كه متظاهر به آن نيـست موجـب                    ـ  2تبصره
  .اشدباشد مثل نسبت دادن لواط به كسي كه متظاهر به زنا ب حد مي

نسبت دادن زنا يا لواط به كسي كه به خاطر همان زنا يا لواط محكـوم بـه حـد شـده         :  223-11ماده  
  .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 آن نيز                قذف از حقوق    - :  223- 12ماده
 .شود به او است و در صورت عفو ساقط ميمنوط به مطال

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

نـد جداگانـه    توان  ز آنها مي  هرگاه شخصي چند نفر را به يك لفظ قذف نمايد هر كدام ا             :  223-14ماده  
د وليكن در هر صـورت بـيش از         نمطالبه اجراي آن را كن    محكوميت   شكايت كنند و در صورت صدور     

  .شود يك حد بر او جاري نمي
 در مورد افترا، دشنام و قذف غير مـستوجب حـد            223-14 و 223-13 و 223-12حكم مواد    _تبصره

  . نيز جاري  است
 حد قـذف نمايـد فقـط        يقبل از اجرا   سب يا چند    سب شخصي را به يك      هرگاه كسي   :  223-15ماده  

شود و اگر     شود اما اگر پس از اجراي حد همان قذف را تكرار نمايد حد نيز تكرار مي                 يك حد ثابت  مي    
ــه  ــه گفت ــد آنچ ــرم      بگوي ــه تناســب ج ــري ب ــازات تعزي ــه مج ــود ب ــق ب ــرم                ام ح ــصوصيات مج و خ

  .شود مي  ضربه شالق محكوم 74ا ت
هرگاه پدر يا جد پدري ،  فرزند يا نوه خـود را قـذف كنـد بـه مجـازات تعزيـري بـه                          :  223-16ماده  

  .شود  ضربه شالق محكوم مي74تا و خصوصيات مجرم تناسب جرم 
حد قذف اگر اجراء يـا عفـو نـشود بـه همـه وارثـان بـه غيـر از زن و شـوهر منتقـل              :  223-17ماده  
  .گردد و هريك از ورثه مي توانند آن را مطالبه كنند هر چند ديگران عفو كرده باشند مي

در صورتي كه قاذف پدر يا جد پدري وارث باشد ، وارث نمي توانـد اجـراي حـد را مطالبـه                       -تبصره
  .كند

  :شود خواه قبل يا حين اجراي حكم باشد حد قذف درموارد زير ساقط مي :  223-18ماده 
  اه مقذوف، قاذف را تصديق نمايد هر گ-1
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    هر گاه آنچه كه به مقذوف نسبت داده شده است با شهادت شهود  اثبات شود-2
   هرگاه قذف شونده ودرصورت فوت وي ورثه او قذف كننده را عفو نمايند-3
   هرگاه مردي زنش را پس از قذف به زناي پيش از زوجيت يا زمان زوجيت  لعان كند-4
  . فــر يكــديگر را قــذف كننــد خــواه قــذف آنهــا هماننــد و خــواه مختلــف باشــد          هرگــاه دو ن-5

 ضـربه شـالق   74تـا  وخصوصيات مجرم  ، تعزير به تناسب جرم   5مجازات مرتكبين دربند     -تبصره
  .است

  

    سب النبي -مبحث چهارم 
  

  را  دشــنام  دهــد يــا قــذف كنــد     ) ص (هــر كــس پيــامبر بزرگــوار اســالم       - :  224-1مــاده 
  .شود لنبي بوده ومحكوم به حد قتل ميساب ا
در حكـم   » السالم عليهم«قذف يا دشنام به هريك از ائمه معصومين و يا حضرت فاطمه زهرا       -تبصره

  .است) ص(سب النبي 
  سـب  شرط است بنابراين هرگـاه مـتهم بـه      قصد جدي   ) ع  ( در تحقق سب معصومين      :  224-2ماده  

اكراه يا غفلت يا سهو يا در حالت مستي يا غضب يا سبق لسان يـا  ادعا نمايد كه اظهارات وي از روي   
بدون توجه به معاني كلمات و يا نقل قول از ديگري بوده است ساب محسوب نمـي شـود وادعـاي او                      

  .مسموع است
  

  گذاري وسحر   ارتداد ، بدعت–مبحث پنجم  
   

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

در تحقق ارتداد قصد جدي  شرط است بنابراين هرگاه متهم به ارتداد ادعـا نمايـد كـه                    :  225-2ماده  
اظهارات وي از روي اكراه يا غفلت يا سهو يا در حالت مستي يا غضب يا سبق لسان يا بـدون توجـه                       

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

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

  . اسالم خارج شودو بعد از بلوغش اظهار اسالم كرده  سپس از
مرتد ملي كسي است كه والدين وي در حال انعقاد نطفه غيـر مـسلمان بـوده و بعـد از           :  225-5ماده  

  .بلوغش، به اسالم گرويده سپس از اسالم خارج و به كفر برگردد
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 هر گاه كسي كه حد اقل يكي از والدين او در حال انعقاد نطفه مسلمان بوده بعداز بلوغ                  :  225-6ماده  
  .بدون آن كه تظاهر به اسالم نمايد اختيار كفر كند درحكم مرتد ملي است

  .حد مرتد فطري قتل است  :  225-7ماده 
حد مرتد ملي  قتل است لكن بعد از قطعيت حكم تا  سه روز ارشاد وتوصـيه بـه توبـه               :  225-8ماده  

  .مي شود و چنانكه توبه ننمايد  كشته مي شود 
  . احتمال توبه مرتد ملي داده شود فرصت مناسب به وي داده مي شودهر گاه :  225-9ماده 
حد زني كه مرتد شده  اعم از فطري و ملي حبس دائم است و ضمن حبس طبق نظـر                     :  225-10ماده  

شود ، چنانچه توبه نمايـد بالفاصـله          دادگاه تضييقاتي بر وي اعمال و نيز ارشاد و توصيه به توبه مي            
  .گردد آزاد مي
  . كيفيت تضييقات بر اساس آيين نامه تعيين مي شود -تبصره

بـدعتي را در ديـن      محكوم به قتل است و هر مسلماني كـه           ادعاي نبوت كند     هر كس    :  225-11ماده  
اي را براساس آن ايجاد كند كه برخالف ضـروريات ديـن مبـين اسـالم باشـد در            اختراع كرده و فرقه   

  .استبوده و محكوم به قتل حكم مرتد 
اي   و آن را در جامعه به عنوان حرفه يا فرقـه          است   سحر و جادو     كارشمسلماني كه    :  225-12اده  م

  .استمحكوم به قتل در حكم مرتد بوده و نمايد  مي ترويج
توبه مجرم قبل از اجراي حد در موضوع دو ماده فوق چنانچه از نظر دادگـاه احـراز         :  225-13ماده  

  .  است قتلشود موجب سقوط حد
 چنانچه در قانون مجازات ديگري براي آن مقرر نـشده           مبحث  معاونت بر جرايم اين       :  225-14اده  م

  .باشد مجرم ميخصوصيات م و  ضربه شالق به تناسب جر74باشد مستوجب تعزير تا 
  

   خوردن مسكر-مبحث ششم  
  

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

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

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

   سرقت–مبحث هفتم 
  

  .مال متعلق به غيرسرقت عبارت است از ربودن  :  227-1ماده 
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  :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
   ـ سارق هتك حرز كرده باشد3
  حرز خارج كند سارق مال را از -4
   ـ هتك حرز و سرقت با پنهان كاري باشد5
   سارق پدر يا جد پدري صاحب مال نباشد- 6
 نخـود طـالي     5/4 ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز ، بـه انـدازه نـصاب يعنـي معـادل                     – 7

  مسكوك باشد
  ـ مال مسروق از اموال عمومي، وقف عام و يا وقف بر جهات عامه نباشد8

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

    مال مسروق قبل از اثبات سرقت  تحت يد مالك قرار نگيرد-12
  .ـ  مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملكيت سارق در نيايد13
  .از اموال سرقت شده يا مغصوب نباشد مال مسروق -14

  .ماند حرز عبارت است از مكان متناسبي كه مال عرفا در آن از دستبرد محفوظ مي -1تبصره
در صورتي كه مكان نگهداري مال از كسي غصب شده باشد، نسبت به وي و كـساني كـه                    -2تبصره

  .از طرف او حق دسترسي به آن مكان را دارند، حرز محسوب نمي شود
هتك حرز عبارت است از نقض غير مجاز حرز كه از طريق تخريب ديوار يا بـاال رفـتن از                     -3بصره  ت

  .شود 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 حـرز خـارج                     -4تبصره  

  .شود  ضربه شالق محكوم مي74كه مباشر مميز باشد آمر تا كند در حكم مباشر است و در صورتي 
  .باشد در صورتي كه مال در حرزهاي متعدد باشد مالك اخراج از آخرين حرز مي ـ 5تبصره 
  .ربايش مال به اندازه  نصاب ، بايد در يك سرقت انجام شده باشد -6تبصره 
يند بايد سهم بالسويه هركدام ازآنها  به        هرگاه دو يا چند نفر به طور مشترك مالي را بربا           -7تبصره  

  .حد نصاب برسد
جـز شـرايط مـذكور دربنـدهاي          ازشـرايط بـه    سـرقت امـوال درصـورت فقـدان يكـي            :  227-3ماده  

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

  . سهم به حد نصاب برسد، مستوجب حد استبر 
  : حد سرقت به شرح زير است:  227-5ماده 
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در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سـارق از انتهـاي آن بطوريكـه انگـشت شـست و      الف ـ  
  .كف دست او باقي بماند

ز محـل  در مرتبه دوم، قطع پاي چپ سارق از پائين برآمدگي بنحوي كه نـصف قـدم و مقـداري ا   ب ـ  
  .مسح او باقي بماند

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

 ضـربه   74هرگاه سارق فاقد عضو متعلق قطع باشد، به تناسب جرم و شخص مجرم بـه                ـ    1تبصره  
  . شود سال حبس محكوم مي تا يك ماه شالق و از شش

امر آزادي او را مصلحت بداند با عفو رهبري از             سارق توبه نمايد و ولي     هرگاه» ج«در بند   ـ  2تبصره  
تواند مجازات او را تبديل به شالق تعزيري يـا جـزاي نقـدي                همچنين ولي امر مي   . شود  حبس آزاد مي  

  .نمايد
 طبـق ميـزان مقـرر در مـواد                         در سرقت مجازات شروع به سرقت حدي وهمچنين معاونت         -3تبصره  

  .مي باشد ) 133-2(و )1-131(
  

    محاربه، افساد في االرض-مبحث هشتم  
 

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

 او   بكـشد و عمـل        چند نفر مخصوص سالح     يا   يك   سوي   به   شخصي    با انگيزه     كسي هرگاه -1  تبصره
 همچنين كسي كه بـه روي مـردم سـالح بكـشد     .شود  نمي   محسوب   باشد محارب    نداشته   عمومي  جنبه

  .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 محـارب  بـ  ب  اسـلحه     بـه    دست   با محاربان   مبارزهدفاع و      براي   كه  هر فرد يا گروهي    :  228-2ماده  
  .نيست
 اشخاصي كه فرماندهي وسازمان دهي محاربين را به عهـده دارنـد در حكـم محـارب                  :  228-3ماده  
  .هستند
برنـد و موجـب سـلب     دسـت بـه سـالح ب     هرگاه و اشرار    راهزنان، سارقان، قاچاقچيان   :  228-4ماده  

  .ها شوند محارب مي باشند 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 اسـت گـردد عـالوه بـر اجـراي آن                       -2

  . محكوم به قتل است 
  .را برده يا اتالف كرده باشد  كيفر وي قطع دست راست با پاي چپ استرگاه محارب مالي  ه- 3
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 هرگاه محارب كسي را مصدوم يا مجروح كرده باشد حسب مورد به قصاص يا ديه و نفي بلد يـا                     -4
  .قطع دست و پا به نحوي كه ذكر شد محكوم مي شود

را نبـرده و كـسي را مجـروح نكـرده باشـد              هرگاه محارب مردم را فقـط ترسـانده باشـد و مـالي               -5
  .است فقط نفي بلد مجازات او

   عمـل  »سـرقت  حـد « در     كـه    اسـت   اي   گونـه    همـان    بـه    محـارب    چپ   و پاي    راست  دستقطع   -تبصره
  .شود مي

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

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

 هرگاه محارب مرتكب جنايت عمدي شده باشد  حق قصاص مقدم بر مجازات محاربـه      :  228-8ماده  
  .شود گر قصاص به هر دليلي انجام نشود مجازات محاربه اجرا مياست و ا

                طبـق ميـزان مقـرر در مـواد        محاربـه    مجازات معاونت در محاربه وهمچنين شروع به         :  228-9ماده  
  .مي باشد ) 133-2(و )1-131(

الل در نظـام    هر كس بطور گسترده مرتكب جرم عليه امنيت داخلـي يـا خـارجي، اخـ                :  228-10ماده  
اقتصادي كشور ، آتش سوزي، تخريب و ترور، پخش مواد سمي و ميكروبي و خطرناك، داير كـردن                  
مراكز فساد و فحشا گردد به گونه اي كه سبب اخالل شديد در نظم عمومي كشور و يا موجب ناامني                    

اشـاعه  و ورود خسارت عمده به تماميت جسماني افراد يا اموال عمومي و خصوصي شود يـا سـبب                   
فساد و فحشا در حـد وسـيعي گـردد  مفـسد فـي االرض محـسوب و بـه مجـازات محاربـه محكـوم                                        

  .مي گردد
هرگاه متهم اثبات نمايد قصد اخالل در نظم و امنيت جامعه يا ايراد خسارت عمده را نداشته                  -تبصره

  .االرض نمي باشد د فيو يا علم به مؤثر بودن اقدام خود را در اين موارد نداشته است مفس
هر گروهي كه بر مبناي نظريه سياسي در برابر نظام جمهوري اسالمي ايـران، قيـام                 :  228-11ماده  

باشد و در صورتي كه دست به اسلحه يا مواد منفجره برده محـارب محـسوب                  مسلحانه كند باغي مي   
  .گردند شده و به مجازات اعدام محكوم مي

 قبـل از درگيـري واسـتفاده از سـالح دسـتگير شـود در صـورتي كـه                     هرگـاه بـاغي    :  228-12ماده  
سازمان و مركزيت آنها وجود داشته باشد با توجه به شرايط، شخصيت و نقش مرتكب بـه حـبس از                   

 سال محكوم مي شود و در صورتي كه سازمان و مركزيت آنها از بين رفته باشـد مرتكـب                    15 تا   10
  .شودبه حبس از سه تا پنج سال محكوم مي 
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هرگاه فعل باغي مصداق يكي از جرائم مستوجب حد باشد ويا موجب جنايـت بـر نفـس يـا                      -تبصره
عضو شود عالوه بر مجازات فوق، حسب مورد به مجازات آن حد يا قصاص يا پرداخت ديه محكـوم                   

  .حق قصاص مقدم بر مجازات حد است. خواهد شد
الرض وهمچنـين مجـازات شـروع بـه آن همـان            ا  مجازات معاونت دربغي وافساد في     :  228-13ماده  

  .مجازات معاونت وشروع به محاربه است
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :باب سوم 
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    قواعد عمومي-فصل اول 

  
   تعريف جنايت عمدي–مبحث اول 

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

ـ  بـاب                 وجنايـت شـبه عمـد و خطـاي محـض در      بـاب يف و احكام جنايت عمـدي در ايـن    تعرتبصره 
  . شود ديات به شرح مندرج در اين قانون مقرر مي

ــاده  ــت    :  311-2م ــدي اس ــر عم ــوارد زي ــت در م ــب                 جناي ــانون موج ــن ق ــررات اي ــت مق وبارعاي
  :قصاص است  

را داشـته  فـراد غيـر معينـي     جاني آگاهانه قصد جنايت بر شخص معين يا فرد يـا ا            مواردي كه  _الف  
  .باشد و آن را انجام دهد

مواردي كه جاني كاري انجام دهد كه نوعاً موجب آن جنايت باشد هرچنـد قـصد آن جنايـت را                   _ ب  
ننـد اينكـه از     ما. نداشته باشد ليكن متوجه به اين بوده است كه آن كار نوعاً موجب آن جنايـت اسـت                   

  .اي استفاده كند كه نوعاً كشنده است آلت قتاله
 چنانچه مرتكب در اين موارد ادعا كند توجه و علم نداشته است كـه آن فعـل يـا آلـت نوعـاً        –تبصره  

  .شود ادعايش مسموع نيست و بايد آن را در دادگاه ثابت كند كشنده يا موجب آن جنايت مي
نوعـاً  اشخاص ديگـر    به  نسبت  داشته و كاري را هم كه انجام داده         مواردي كه جاني قصد جنايت ن      -ج

 بـر اثـر بيمـاري يـا ضـعف و پيـري يـا هـر                  مجنـي عليـه     موجب آن جنايت نيست ليكن در خصوص        
  .باشدو متوجه شود و جاني نيز به آن آگاه  موجب آن جنايت مي  نوعاًوضعيت ديگري
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بر وضعيت مجنـي عليـه را كنـد و          و توجه   اهي  آگچه مرتكب در اين موارد ادعاي عدم        چنان -تبصره  
شـود    نباشد جنايت عمد ثابت نمي    او در كار نباشد و ظاهر حال هم خالف آن           آگاهي و توجه    دليلي بر   

  . شود ني محكوم به پرداخت ديه يا ارش ميو جا
 مـانع از تحقـق عمـد نيـست ماننـد     ناشـي از آن    فاصله زماني بين عمل جاني و جنايت         :  311-3ماده  

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

فعل است در حكم انجام كار است و جنايت حاصله منتسب به آن شخص خواهد بود مانند اينكه مادر                   
د تا بميرد و در اين صورت چنانچـه         نكودك را شير نده    اي كه شير دادن را بر عهده گرفته اند        يا دايه   

  .با علم و عمد باشد جنايت عمدي است 
هرگاه كسي به جهت اشتباه در هويت ، شخصي را كه محقون الدم اسـت و اعتقـاد بـه     :  311-5ماده  

و  اسـت    ي عمـد  يا جنايت ديگري بـراو وارد كنـد جنايـت         بكشد    عمداًغير محقون الدم بودن او نداشته       
  .مجازات قصاص دارد

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

داده اسـت و مـع ذلـك           را مي  معرض بوده و جاني نيز آن را متوجه بوده و احتمال وقوع جنايت بر او              
اقدام كرده جنايت واقع شده عمدي است و قصاص دارد و در غير اين صورت خطاي محض اسـت و                    
در هر صورت اقدام جاني نسبت به شخص اول شروع به جنايت عمدي بـوده و بـه شـرح منـدرج در                       

  .شود اين قانون محكوم به مجازات شروع به قتل مي
 مباشرت جاني شرط نيست بلكه بـا تـسبيب نيـز جنايـت عمـدي محقـق                  در تحقق عمد   :  311-7ماده  
  .اي را در غذاي ديگري بريزد و او را بكشد شود مانند اينكه كسي عمداً سم كشنده مي

  
   تداخل جنايات –مبحث دوم 

  
هرگاه كسي جنايتي را عمداً بر عضوي از اعضاي شخصي وارد سـازد و آن شـخص              :  312-1ماده  

جنايت بميرد چنانچه جاني قصد كشتن را با آن جنايت داشـته و يـا آن جنايـت نوعـاً     به سبب سرايت  
                اسـت و جـاني محكـوم بـه قـصاص نفـس              يآن باشد قتل عمد   و متوجه به    كشنده باشد و جاني آگاه      

مي شود و در غير اين صورت قتل شبه عمد است و جاني عالوه بر پرداخـت ديـه نفـس محكـوم بـه                         
  .شود  ضو ميقصاص ع

موجـب  نوعاًموجب نقص عضو يا جراحتي شـود كـه          عمدي  با يك ضربه    جاني  هرگاه   :  312-2ماده  
شـود و نـسبت بـه نقـص      است فقط به قصاص نفس محكوم مـي  بوده يا به قصد قتل انجام گرفته        قتل  

  .شود به قصاص يا ديه محكوم نميگشته عضو يا جراحتي كه سبب قتل 
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عليـه شـود      كسي با يك ضربه عمدي موجب جنايات متعددي بر اعضاي مجني          هر گاه    :  312-3ماده  
عمـل وي يـك جنايـت       و قتل عمدي محسوب شود      چنانچه همه آن جنايات مشتركاًموجب قتل او شود         

شود ؛ اما اگر برخي از جنايات موجـب قتـل او شـود و                 بوده و جاني فقط به قصاص نفس محكوم مي        
س نداشته باشد عالوه بر قصاص نفس از براي جنايت غير مسري            برخي ديگر نقشي در سرايت به نف      

  .حسب مورد قصاص يا ديه خواهد بود
ــاده  ــا ضـــربات متعـــدد عمـــدي موجـــب جنايـــات متعـــدد بـــر     :  312-4مـ ــاه كـــسي بـ   هـــر گـ

او شود چنانچه برخي از آن جنايـات كـشنده بـوده و برخـي كـشنده نباشـد                   عمدي  مجني عليه و قتل     
نفس حسب مورد به قـصاص يـا ديـه جنايـاتي كـه كـشنده نبـوده و سـرايت                   جاني عالوه بر قصاص     

ه محكوم خواهد شد  و اگر قتل به وسيله مجموع آن جنايات متعدد باشد در صورتي كه آنها به                    تنداش
شود و در حكـم يـك ضـربه اسـت و در صـورتي كـه               ، عرفاً عمل واحد تلقي مي      متوالي بوده    صورت

و به سبب آنها فوت     را  ك روز دستش را قطع كرده و در روز ديگر پايش            متفرق بوده مانند اينكه در ي     
  .كند جاني عالوه بر قصاص نفس حسب مورد محكوم به قصاص يا ديه آنهاخواهد شد

 اينكه جنايت وارد شده كشنده نيـست  تصورچنانچه مجني عليه در جنايت بر عضو به      :  312-5ماده  
 و بعـد از آن جنايـت واقـع          نموده ديه بگيـرد   فو يا مصالحه    و جاني قصد قتل نداشته قصاص كند يا ع        

 و  شده سرايت به نفس كند و مجني عليه بميرد اگر جاني قصد قتل داشته يا جنايت نوعاً كشنده بـوده                   
شـود لكـن ولـي دم         باشد و قاتل محكوم به قصاص نفس مـي           قتل عمدي مي   جاني به آن توجه داشته      

عـضو            آن ، ديـه  نفس جاني بايد قبل از قصاص    اخذ شده باشد    چنانچه عضو جاني قصاص يا ديه آن        
پرداخت كند و اگر جاني قصد قتـل نداشـته و جنايـت هـم نوعـاً كـشنده نبـوده محكـوم بـه                         را به وي    
شود مفاد اين ماده در جائي كه جنايت واقع شده سرايت به عضو ديگـري بكنـد                    ديه نفس مي   پرداخت

  .نيز جاري است 
آن مجـازات   هرگاه جنايت عمدي با يكي از عناوين مجرمانه ديگر جمع شـود چنانچـه                :  312-6ماده  
مقرر در اين قانون عمل ) 216-5(باشد طبق ماده يا تعزير معين شرعي يا تعزيري كه حق الناس      جرم  
شود و چنانچه از جرايم تعزيري و بازدارنده باشد در صورتي كه جاني محكوم به قصاص نفـس                    مي

و مجـازات تعزيـري     عـدم اجـراي قـصاص        تنها قصاص نفس اجـرا مـي شـود و در صـورت               گرديده
  . اجرا خواهد شدبازدارنده 

  
   شرايط عمومي قصاص –مبحث سوم 

  
  : قصاص شرايط زير معتبر استثبوت مجازاتبراي  :  313-1ماده 

    بالغ بودن جاني - 1
   عاقل بودن جاني – 2
   عاقل بودن مجني عليه – 3
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   اجداد پدري نبودن جاني  ازو پدر – 4
  اسالمدرمجني عليه نسبت به جاني  تساوي – 5
   محقون الدم بودن مجني عليه نسبت به جاني -6

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

 و شـخص بـدون مجـوز        شود در دادگاه صالح اثبات      جرمدر اين صورت چنانچه آن      و  رجم باشد   يا  
شود وليكن به مجازات حبس از يك سال تا دو سال             قصاص نمي وي نموده باشد    قانوني اقدام به قتل     

محكـوم خواهـد   شـالق   ضـربه    74 تا    جرم و خصوصيات مجرم      در ساير جنايات عمدي به تناسب     و  
ي كه عنوان مجرمانه ديگري بر عمل ارتكابي او صدق كند به مجـازات آن جـرم نيـز                    و در صورت   شد

  .محكوم خواهد شد 
از ) 313-13(مـاده   كه در مقام دفاع مشروع از جان و مال و ناموس به شرح مقرر در                متجاوزي   – 2

  .يا آسيب ببيندشود اين قانون كشته 
و بـه مقـدار     بت به صاحب حق قـصاص       نسفقط  است  نفس يا عضو     كسي كه محكوم به قصاص       – 3

  .حق قصاص 
و . باشـند   محقـون الـدم نمـي   شـوهر آن زن  بدون اكـراه نـسبت بـه     زن و مرد در حال انجام زنا  – 4

  .چنانچه در آن حال به دست وي كشته يا معيوب شوند شوهر قصاص نمي شود 
و بـه هـر علتـي       الـدمي بـشود       هركس مرتكب جنايت عمدي نسبت به شـخص محقـون          :  313-2ماده  

 5 تـا  3قصاص نشود عالوه بر پرداخت ديه يا ارش به تناسب جرم و مجرم در مورد قتل به حبس از       
  .عمل مي شود )331-5(طبق ماده سال و در جنايت بر اعضا 

در حكم خطاي محض اسـت      هرگاه ديوانه يا نابالغي عمداً جنايتي را بر كسي وارد كند             :  313-3ماده  
د يا افاقه پيدا كند يا اثر آن جنايت در مجني عليه بعد از افاقـه يـا بلـوغ جـاني ظـاهر                        حتي اگر بالغ شو   

  . شود و در حكم خطاي محض است
جنايت در حال مستي يا عدم تعادل رواني در اثر مصرف مـواد روان گـردان و ماننـد                    :  313-4ماده  

ــ  موجــب قــصاص اســت مگــر آن  ــر مــستي و عــدم تعــادل روان ــي  ثابــت شــود كــه در اث ــه كل   ي ، ب
 عالوه  وموجب قصاص نيست    كه در اين صورت     مسلوب االختيار بوده و قصد از او سلب شده است           

در اين فـرض  وشود   سال محكوم مي2 سال تا 1از حبس بر پرداخت ديه يا ارش به مجازات تعزيري    
يا علم داشته كـه     اگر ثابت شود كه قبالً خود را براي چنين عملي فاقد قصد و اختيار كرده است و                  نيز  

شود جنايت عمدي محسوب شده       مستي و عدم تعادل روانيش نوعاً موجب صدور آن جنايت از او مي            
  .شود صاص ميقو 

  .هر گاه بالغي مرتكب جنايت عمدي بر نابالغي شود حق قصاص ثابت است :  313-5ماده 
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ارد و محكـوم بـه      سقط عمدي جنين حتي پس از دميده شـدن روح در آن قـصاص نـد                :  313-6ماده  
  .شود پرداخت ديه است و در صورتي كه بدون مجوز قانوني باشد طبق مقررات تعزير مي

از ماده  )3،4،5(هركس مرتكب جنايت عمدي شود كه يكي از شرائط مذكور در بندهاي              :  313-7ماده  
  .محكوم مي گردد ) 313-2(ت مقرر در ماده ااين قانون را دارا نباشد به مجاز)1-313(

 ر مـسلمان ذمـي ، مـستأمن يـا معاهـد           هرگاه غير مسلماني مرتكب جنايت عمدي بر غي        :  313-8ماده  
و جـاني   هـا، از جهـت        ه  ها و نحلـ     در اين امر تفاوتي ميان اديان ، فرقه       . شود ، حق قصاص ثابت است       

كـشد   چنانچه غير مسلمان غير ذمي ، مستأمن يا معاهـد غيـر مـسلمان حربـي را ب                  . نيست مجني عليه   
 سال تـا    1قصاص نمي شود و در صورتي كه بدون مجوز قانوني باشد به مجازات حبس تعزيري از                 

  . سال محكوم خواهد شد 3
بـه                مـي شـود و    صاص مـسلمان شـود قـصاص سـاقط           چنانچـه جـاني قبـل از اجـراي قـ           : -تبصره  
  .محكوم مي شود) 313-2(مقرر در ماده هاي مجازات 

بدون كسي  هيچ كس غير ازمجني عليه يا ولي او حق قصاص جاني را ندارد و چنانچه                 :  313-9ده  ما
  .آنان او را قصاص كند مستحق قصاص خواهد بوديا رضايت قبلي اذن 

بر حسب مورد در نفس يا عضو طبـق آنچـه در    اگر جاني مدعي باشد كه مجني عليه  :  313-10ماده  
 طبق موازين در دادگاه     ادعا بايد است  مهدورالدم بوده   ديد نسبت به او     مقرر گر  )313-1( تبصره ماده 
و دادگــاه موظــف اســت ابتــداء نــسبت بــه ادعــاي انجــام گرفتــه بــر عليــه مجنــي عليــه                . ثابــت شــود 
  .رسيدگي كند 

) 3( و   )1(طبـق بنـد     ي  رف اعتقاد به مهـدور الـدم بـودن و         كسي به ص  جنايت عمد بر     :  313-11ماده  
مجـوز قـضايي ممنـوع اسـت و مرتكـب مجـرم        اخـذ   بـدون   مقرر در اين قانون     ) 313-1(تبصره ماده   
شود و چنانچه طبق موازين در دادگاه ثابت شـود كـه قاتـل بـر اسـاس چنـين اعتقـادي ،                         شناخته مي 

ده به مجازات مذكور در ما     ثابت نشود    مجني عليه  شده است ، اگر مهدورالدم بودن        آن جنايت مرتكب  
) 1(در مـورد بنـد      مهدورالدم بودن مجنـي عليـه ثابـت شـود            اگر و اين قانون عمل مي شود      ) 2-313(

               تبـصره مـذكور طبـق مـاده        ) 3(و در مـورد بنـد       مـي شـود     طبق ذيل بند عمل      ) 313-1(ماده  تبصره  
 شده  جنايت مرتكب    بر اساس چنين اعتقادي ،     اقدام مي گردد و چنانچه ثابت نشود كه جاني        ) 3-323(

و اگر مهدور الدم    .شود  ، محكوم به قصاص مي    اگر مهدور الدم بودن مجني عليه نيز ثابت نگردد          است  
  .محكوم مي شود ) 313-1(بودن مجني عليه ثابت گردد به مجازات مذكور در بند 

سـاند بـه    هرگاه كسي مهدور الدمي را بدون آگاهي از مهدور الدم بودنش بـه قتـل ر                :  313-12ماده  
  .مجازات شروع در قتل محكوم مي شود

يـا  در موارد ذيل قتل يا جنايت عمدي به جهت دفاع از جـان و مـال و نـاموس خـود                       :  313-13ماده  
ناتوان از يا يا كساني كه مسئوليت دفاع از آنان را بر عهده داشته و يا از او استمداد كرده     خود  اقارب  

ا قريب الوقوع مشروع بوده و قصاص و ديه ندارد مگر آن كه دفاع              دفاع باشند در برابر تجاوز فعلي ي      
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   دفاع در مقابل قتل ، آزار شديد ، جرح يا ربوده شدن– 1
   دفاع در مقابل تعرض جنسي و ناموسي – 2
   دفاع در مقابل ربودن اموال – 3

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

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

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

اعتقادي و تصوري خواسته از خود دفاع بكند ،قصاص نمي شود و فقط ضامن ديـه يـا ارش جنايـت                     
  .وارد شده خواهد بود 

ولـي دم يـا مجنـي    جنايت در حال بلوغ يا افاقه جاني مـشكوك باشـد و   وقوع هرگاه   :  313-14ماده   
ت عمدي در حال بلوغ جاني يا افاقه او از جنون سـابقش انجـام گرفتـه و جـاني                    عليه ادعا كند كه جناي    

ادعا كند كه قبل از بلوغ ياقبل از افاقه و در حـال جنـون سـابق بـوده ، ولـي دم يـا مجنـي عليـه بايـد                               
چنانچه نتواند ثابـت    ادعايش را در دادگاه با يكي از ادله اثبات قصاص مقرر در اين قانون ثابت كند و                  

 روز تـا شـش      91حبس از   و ليكن عالوه بر ديه يا ارش به مجازات تعزيري           منتفي است    قصاص    كند
 جنايـت    وقـوع  شود و چنانچه حالت سابق بر زمان جنايت افاقه جاني بوده جاني بايـد               محكوم مي ماه  

در حال جنون را اثبات كند تا قصاص ساقط شود و مجازات فوق اجرا شود و در غير اينـصورت بـا                      
  . مجني عليه يا ولي او قصاص ثابت مي شود ولي دم يا د سوگن
هرگاه جنايت در حال جنون يا اسالم مجني عليه مـشكوك باشـد و حالـت او قبـل از                     :  313-15ماده  

جنايت ،جنون يا عدم اسالم بوده باشد و ولي دم يا مجني عليه ادعا كنـد كـه جنايـت عمـدي در حـال                         
و جاني ادعا كند كه جنايت قبل از افاقه يا قبل از اسالم آوردن بـوده                افاقه يا اسالم او واقع شده است        

، ولي دم يا مجني عليه بايد ادعايش را در دادگاه با يكي از ادله اثبـات قـصاص مقـرر در ايـن قـانون                          
ــاده                 ــرر در م ــازات مق ــه مج ــي اســت و ب ــصاص منتف ــد ،ق ــت كن ــد ثاب ــه نتوان ــد و چنانچ ــت كن ثاب

محكوم مي گردد و چنانچه حالت سابق بر زمان جنايت ،افاقه مجني عليه يا اسـالم او بـوده ،    )2-313(
جاني بايد وقوع جنايت در حال جنون يا عدم اسالم را اثبات كند تا قـصاص سـاقط و مجـازات فـوق                       

  .اجرا شود و در غير اين صورت با سوگند ولي دم مجني يا ولي او قصاص ثابت مي شود 
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ت بايد آن را در دادگاه ثابـت  پدر يا جد پدري مجني عليه اس    هرگاه جاني ادعا كند كه       :  313-16ماده  
  . شود مجني عليه يا ولي او ثابت ميولي دم يا كند و در غير اين صورت حق قصاص با سوگند 

منظور از شرط چهارم از شروط قصاص پدر و جد پدري نبـودن جـاني، نـسبت بـه                    :  313-17ماده  
 چنانچه پـدري مـادر فرزنـد خـودش را           مثالً عليه است نه نسبت به ولي دم يا وارث مجني عليه             مجني
  . كند فرزند حق قصاص پدر را داردوفات بكشد يا دستش را قطع كند و مادر عمداً

اگر جاني در جنايت عمد مردد بين دو يا چند نفر باشد و با ادله اثبات جاني مشخص                   :  313-18ماده  
          بـه شـرح منـدرج در بـاب ديـات از ايـن قـانون                 يـا ارش      ساقط شده و مبـدل بـه ديـه         نشود قصاص 

  .خواهد شد
  هاي اثبات جنايت عمدي راه –مبحث چهارم 

  
هاي مقرر در اين قانون به وسيله دادگاه احـراز شـود     جنايت عمدي  بايد با يكي از راه        :  314-1ماده  

  .شود در غير اين صورت حكم به قصاص نمي
  :طرق اثبات جنايت عمدي عبارتند از  :  314-2ماده 

   اقرار – 1
   بينه – 2
  . علم قاضي كه مستند به قرائن بين ، حسي و متعارف باشد– 3
   قسامه – 4

باشـند و بـه شـرح         هاي مشترك اثبات كليه دعاوي كيفـري مـي          اقرار ، بينه ، علم قاضي راه       -تبصره  
 و قـسامه مخـتص بـه       . شـود     ل مـي  اب قصاص و ديات نيز اعمـا      مندرج در آيين دادرسي كيفري در ب      

قصاص و ديه است و در دعاوي ديگر معتبر نيست و در اين قانون تعريف، شرايط و احكام آن تبيين                    
  .گردد مي

بايد حين اقامه دعوي عاقل، بالغ و ذي حق باشد و چنانچه دعوي مـستلزم امـر            شاكي   :  314-3ماده  
وليكن نـسبت بـه مـدعي عليـه هـيچ يـك از              .  مفلس محكوم به حجر نيز نباشد        مالي باشد بايد سفيه و    

  .باشد موارد ذكر شده شرط نمي
تـوان    بايد نسبت به مورد دعوي جازم باشد و به صرف احتمـال و گمـان نمـي                شاكي   :  314-4ماده  

سموع ليكن در فرض وجود أماره و آثار جرم دعوي بدون جـزم نيـز مـ               . عليه كسي اقامه دعوي نمود    
  . است
اي معين باشدو در غير اين        مدعي عليه بايد معلوم و مشخص يا محصور در ميان عده           :  314-5ماده  

  .باشد مسموع نميبر شخص مجهول صورت دعوي 
  . يا ولي يا وكيل او باشديا ديه  بايد صاحب حق قصاص شاكي :  314-6ماده 
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شناخته نشود و يا به او دسترسـي نباشـد ولـي    اگر مجني عليه ولي نداشته باشد و يا          :  314-7ماده  
دم او ولي امر مسلمين است و رئيس قوه قضاييه با استيذان از ولي امر اختيار آن را به دادسـتانهاي                     

كند و دادستان مربوط نسبت به اقامه دعوي و حسب مورد اقامه دليـل يـا قـسامه                     مربوط تفويض مي  
  . كند قررات اين قانون اقدام ميعليه متهم يا مطالبه قسامه از او  طبق م

اگر كسي به جنايت موجب قصاص نسبت به شخصي اقـرار كنـد و ديگـري بـه انجـام        :  314-8ماده  
همان جنايت عمداً يابه نحو خطايي اقرار كند در صورتي كه براساس شواهد و قراين قطعي كذب يكي                  

ليه يا ولي دم در صـورت عـدم تكـذيب           از دو اقرار ثابت شود اقرار ديگر معتبر خواهد بود و مجني ع            
و در صورتي كه مفاد هـر يـك از دو اقـرار فـي نفـسه                 . تواند برابر آن اقرار عمل نمايد       اقرار كننده مي  

تواند   محتمل باشد و هيچيك از دو نفر از اقرار خود برنگردند ، مجني عليه يا ولي دم مخير بوده و مي                    
اند برابر هر دو اقرار عمل كند و در صـورتي كـه يكـي از دو                 تو  به يكي از آن دو اقرار عمل كند و نمي         

 نفر از اقرار خود برگردد هر دو اقرار از اعتبار ساقط خواهد شـد و چنانچـه جنايـت قتـل باشـد ديـه                        
  .المال  پرداخت مي شود  از بيتمقتول 

ق  لـوث    قسامه عبارت است از سوگندهايي كـه در فـرض فقـدان بينـه و اقـرار و تحقـ                    :  314-9ماده  
شاكي براي اثبات جنايت عمد يا غير عمد يا خصوصيات آن و مـتهم بـراي دفـع اتهـام از خـود اقامـه        

  .كند مي
يـا   لوث عبارت است از وجود قراين و نشانه هايي كه موجب ظن قاضي به انتساب جنايـت              –تبصره  

  .شود به متهم ميخصوصيات آن 
يي ، مانند حضور شخص همراه با آثار جرم در محل           هرگاه بر اثر قراين و نشانه ها       :  314-10ماده  

جنايت ، اظهارات كارشناس ، شهادت يك نفر ، يا شهادت طفـل مميـز ، بـراي قاضـي ظـن بـه صـدور           
جنايت از متهم ، يا ظن به خصوصيات جنايت، حاصل شود، لوث محقـق اسـت و در صـورت نبـودن                      

 محل واقعه از مصاديق لوث محسوب       قراين موجب ظن به انتساب جرم به متهم صرف حضور او در           
  . شود شود و متهم با اداي يك سوگند تبرئه مي نمي

قاضـي بايـد در صـورت اسـتناد بـه قـسامه قـراين و شـواهد موجـب لـوث را در حكـم                 – 1تبصره  
  . ذكر كند
 ظـن حاصـل نـشود،  مـورد از           اي كه   ها با هم تعارض كنند به گونه         هرگاه قراين و نشانه     - 2تبصره  

  .موارد لوث نخواهد بود
شـود و اگـر دليـل معتبـري           در موارد لوث ابتدا از متهم مطالبه دليل بر نفي اتهام مي            :  314-11ماده  

گردد در غير اين صورت با ثبـوت لـوث ،             رسد و متهم تبرئه مي      اقامه شود نوبت به قسامه مدعي نمي      
  .د؛ يا از متهم درخواست قسامه كندي قسامه كن تواند اقامه شاكي مي
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 قسامه نكند و از مطالبه قسامه از مـتهم نيـز امتنـاع ورزد، مـتهم در                   اگر شاكي اقامه   :  314-12ماده  
شود؛ لكن حـق اقامـه  قـسامه يـا مطالبـه آن                عمد با اخذ تأمين مناسب و در خطا بدون تأمين آزاد مي           

  .ماند براي شاكي باقي مي
شـود كـه اقامـه     اخذ تأمين به شاكي حداكثر براي مدت سه ماه فرصـت داده مـي  در موارد  –تبصره  

  .شود قسامه كرده يا از متهم مطالبه قسامه كند و پس از انقضاي مهلت تأمين برداشته مي
اگر شاكي از متهم درخواست قسامه كند و وي حاضر به قسامه نشود، حسب مورد                :  314-13ماده  

 قسامه كند ، تبرئه شده و شاكي حق ندارد بـراي   شود و اگر اقامه حكوم ميبه پرداخت ديه يا ارش ، م   
  . بار ديگر با قسامه يا بينه ، دعوا را عليه او تجديد كند

  .تواند قسامه را به شاكي رد كند  متهم نمي–تبصره 
لـوث ،   ها تساقط كنند، در صـورت         اگر شاكي و متهم هر دو بينه داشته باشند و بينه           :  314-14ماده  

  .رسد نوبت به قسامه مي
هرگاه شخصي در اثر ازدحام كشته شود و يا جسد مقتولي در محلي پيدا شـود كـه                   :  314-15ماده  
           اي بر نسبت قتل او به شخص يا جماعت معينـي نباشـد دادگـاه بايـد حكـم بـه پرداخـت ديـه از                           قرينه

امه شـود كـه آن قتـل بـه شـخص يـا اشـخاص           بيت المال صادر نمايد و اگر شواهد ظني نزد حاكم اق          
  .معيني منسوب است مورد از موارد لوث و اقامه قسامه خواهد بود

اگر اصل جنايت از طرق ديگر ثابت شود، خصوصيات آن ، باوجود لـوث نـسبت بـه                   :  314-16ماده  
ديگري بـه قتـل     آنها، از طريق قسامه قابل اثبات است ، مثالً اگر يكي از دو شاهد عادل به اصل قتل و                    

شود و در صورت لوث و ظن قاضي به عمدي بودن قتـل               عمد شهادت دهد ، اصل قتل با بينه ثابت مي         
  . با اقامه قسامه قابل اثبات استقتل ، عمدي بودن 

اگر بر خصوصيات جنايت ، نظير عمدي بودن آن لوث نباشد يا قسم خورنـدگان بـر                  :  314-17ماده  
 فقط بر انتساب جنايت به جاني قسم ياد كنند اصـل جنايـت بـا قـسامه                  خصوصيات ، قسم ياد نكنند و     

  .شود ثابت و جاني محكوم به پرداخت ديه مي
قسامه در تمام موارد ، فقط به مقداري كـه لـوث ثابـت اسـت ، تـوان اثبـات را دارد ؛                         :  314-18ماده  

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

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

لوث عليه دو يا چند نفر به شكل مردد ثابت باشد و قسامه بـه همـين نحـو عليـه                     اگر   :  314-20ماده  
شود؛ و قاضـي از آنهـا         ي يكي از چند نفر ، به صورت مردد ثابت مي            آنان اقامه شود، جنايت بر عهده     

در مورد  ي آنها بر برائت خود سوگند ياد كنند           خواهد تا بر برائت خود قسم بخورند ، پس اگر همه            مي
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درخواسـت  اگر لوث عليه چند نفر به شكل مردد ثابت باشد ، چنانچه شـاكي از آنهـا                   :  314-21ماده  
در صورت امتناع همه يـا برخـي از آنـان از            .  قسامه كنند    قسامه نمايد، هر يك از آنان بايد اقامه         اقامه
شـود و در صـورتي         قسامه ، ديه يا ارش در ميان امتناع كنندگان به صورت مساوي تقسيم مـي                اقامه

  .شود لمال پرداخت ميا ديه از بيتدر صورتي كه جنايت قتل باشد كه همگي اقامه قسامه كنند، 
اگر لوث تنها عليه برخي از افراد باشد و شاكي ، نسبت به تعداد بيشتري ادعا داشته                  :  314-22ماده  

بـراي مثـال اگـر ولـي دم         . شود    باشد ، با قسامه ، فقط جنايت در مورد لوث و به مقدار لوث ثابت مي               
بت به مـشاركت دو نفـر از آنـان          مدعي مشاركت سه نفر در قتل عمدي شخصي باشد و لوث فقط نس            

شـان ثابـت      باشد؛ پس از اقامه ي قسامه عليه آن دو نفر ، حق قصاص عليه آن دو نفر به مقدار سـهم                    
 دو است و اگر ولي دم بخواهد هر دو نفر را قصاص كند بايد به جهت اقرار خود به اشتراك سـه نفـر                  

  .سوم ديه را به آنها پرداخت كند
اسـت و قـسامه بـر       چنـد نفـر جـاني        شاكي ادعا كند تنها يك نفر از دو نفر يـا             هرگاه :  314-23ماده  

تواند غير از آن يك نفر را قصاص كند و شـريك               اقامه شود شاكي نمي    چند نفر يا  اشتراك هر دو نفر     
  .دنرا به آن نفر پرداخت كناز ديه مقتول يا مجني عليه ود خجنايت ديگر بايد سهم يا شركاي 

 آن از متهم بايد حسب مورد توسط صاحب حـق  قـصاص يـا                  قسامه يا مطالبه    اقامه :  314-24ماده  
  . ديه يا ولي يا وكيل او باشد

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

آنان بتوانند موجب قصاص را اثبات كنند ، بايد قبل از استيفاي قصاص ، سهم الديـه گـروه اول را از                      
  .ديه به جاني پرداخت كنند

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

شود واگر قسم وي فقط بر عـدم علـم نـسبت     جنايت قسم بخورد ، دعوا متوقف و بدون تأمين رها مي  
شود و چنانچه مـتهم از        به خصوصيات جنايت باشد ، فقط نسبت به آن خصوصيات دعوا متوقف مي            

م داشتن او قسم بخورد ادعاي متهم به عـدم علـم رد شـده و    قسم خوردن امتناع ورزد و شاكي بر عل     
شاكي حق دارد حسب مورد اقامه قسامه در صورت لوث يا مطالبه سوگند از متهم بر عدم جنايت در                   

  .صورت عدم لوث بنمايد
، بـه حكـم       مقتول  سايي جاني، در جنايت بر نفس ديه      با برائت متهم و عدم امكان شنا       :  314-27ماده  
  . شود  از بيت المال پرداخت ميدادگاه
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، با رعايت شرايط سوگند، متهم با اداي يك سـوگند تبرئـه              در موردي كه لوث نباشد     :  314-28ماده  
شود و در صورت نكول وي، قاضي سوگند را به شاكي رد مي كند و اگر شاكي قسم بخورد، ديه                      مي

شود به جز در مـواردي كـه       ثابت نمي شود و قصاص با يك سوگند شاكي          يا ارش عليه متهم ثابت مي     
  .در اين قانون مقرر مي شود 

نصاب قسامه در اثبات قتل عمد قسم پنجاه نفـر مـرد و در قتـل شـبه عمـد وخطـاي                       :  314-29ماده  
محض قسم بيست و پنج نفر مرد است وبا تكرار پنجاه يا بيست و پنج قسم از يك يا چنـد نفـر اثبـات                         

  . شود قتل نمي
توان جنايت موجب قصاص عضو يا منـافع يـا جـروح را               با قسامه پنجاه نفر مرد مي      :  314-30ماده  

  .در فرض لوث ثابت نمود
تواند جزء قسم خورنـدگان باشـد و قـسم وي جـزء نـصاب                 شاكي اگر مرد باشد مي     :  314-31ماده  

  .شود محسوب مي
 قـسامه كنـد     هاز او مطالبـ   متهم براي نفي اتهام وبرائت خود در صـورتي كـه شـاكي               :  314-32ماده  

بايستي اقامه قسامه كند ودر اين صورت بايد به مقدار نصاب، قسم خورنده  داشته باشد؛ و چنانچـه                   
شود و با نداشـتن قـسم         ها تا تحقق نصاب، توسط آنها تكرار مي         تعداد آنها كمتر از نصاب باشد، قسم      

  .شود ند وتبرئه ميك ها را تكرار مي خورنده، خود اوهر چند زن باشد تمام قسم
تواند قسم بخـورد، و قـسم         با وجود قسم خورنده براي مدعي عليه، خود وي نيز مي           :  314-33ماده  

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

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

ننـد، حـق    اگر برخي از ورثه، اصل اتهـام يـا خـصوصياتي درآن را از مـتهم نفـي ك                    :  314-36ماده  
  . قسامه محفوظ است؛ و هر كدام حكم خود را خواهند داشت سايرين با وجود لوث، براي اقامه

رسد؛ بنابر اين اگر مجني عليـه يـا وارث مقتـول               قسامه به ارث مي     حق اقامه ومطالبه   :  314-37ماده  
 مقتول، حـق مطالبـه      هر يك از وارثان متوفي بدون نياز به توافق ساير ورثه متوفي يا ورثه             .  كند فوت

  . قسامه را دارند يا اقامه
 و قبل از صدور حكم، اقامـه كننـده قـسامه وفـات كنـد،            ه كامل قسام   اگر پس از اقامه    :  314-38ماده  
دهد و تكرار آن توسط وارثان الزم نيست ولي چنانچه             جاري شده اعتبار خود را از دست نمي         قسامه

و اقامه كننده قسامه منحصر در متوفي باشـد         كند   فوت مل شدن آن   قسامه و قبل از كا      در اثناي اقامه  
  . الزم است توسط ورثه مجدداً قسامه اقامه شود
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اگر چند نفر ، متهم به شركت در يك جنايت باشند و لوث عليه همه آنان باشد ، اقامه                    :  314-39ماده  
ر كدام ، جداگانه اقامـه قـسامه        يك قسامه عليه شركت آنهادر جنايت ، كافي است و الزم نيست عليه ه             

  . شود
كننـد و     در قسامه تمام شرايط سوگند مانند علم قسم خورندگان به آنچه قسم ياد مي              :  314-40ماده  

  .جزم در اداي سوگند معتبر است
سوگندها در قسامه بايد با نام خدا و اسم جالله يا صفات مختص به خداوند باشد و                  :  314-41ماده  

 زبان عربي باشد و مناسب اسـت قاضـي قبـل از اجـراي قـسامه ، قـسم خورنـدگان را                  الزم نيست به  
موعظه كند و مجازات قانوني و مكافات دنيوي و اخروي سوگند دروغ و عدم امكـان توريـه در آن را                     

  .براي آنان بيان كند و با بكارگيري اسماء و صفات خداوند يا امور ديگر ، قسم را تأكيد كند
 ها به مقداري كه داراي داللت واضح و روشـن اسـت ، اعتبـار دارد و چنانچـه                      قسم  :  314-42ماده  

  .مبهم يا مجمل باشد اعتبار ندارد
هرگاه احتمال برود كه قسم خورنده در تشخيص جـاني يـا اصـل جنايـت يـا نـوع و                      :  314-43ماده  

توجـه    رت نيـاز ،   خصوصيات آن دچار اشتباه شده ، بر قاضي الزم است كه بررسـي كنـد و در صـو                  
  .الزم را به قسم خورنده بدهد ، تا قسم خورنده با علم و جزم قسم بخورد

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

  آن چـه    بهرنده  الزم نيست قسم خورنده شاهد جنايت بوده باشد ، بلكه علم قسم خو             :  314-45ماده  
همچنين الزم نيست قاضي منـشاء علـم قـسم خورنـده را بدانـد و                . كند كافي است      بر آن قسم ياد مي    

  . ادعاي علم از طرف قسم خورنده تا دليلي بر خالف آن نباشد معتبر است
ا اگر احتمال معتنابهي باشد ، كه قسم خورنده بدون علم ، يا براساس امور موهون يـ                 :  314-46ماده  

خورد ، قاضي بايد آن را بررسي كند ، چنانچه پس از بررسي ، امور ياد شده احـراز   با تباني قسم مي   
  .نشود، قسم وي معتبر است

 متعدد باشد ، اقامه يك قسامه بـراي همـه آنهـا كفايـت               شاكيدر موارد لوث چنانچه      :  314-47ماده  
قـسامه مـستقل الزم اسـت بـه     از آنان ر يك كند ولي چنانچه مدعي عليه متعدد باشد براي برائت ه          مي

و هـر يـك از آنـان قـسم بخورنـد      از اين معني كه هر يك از قسم خورندگان الزم است بر نفي جنايت        
                دنـ كنـد بايـد هـر يـك جداگانـه بـراي تبرئـه خـود قـسم را تكـرار كن               چنانچه مدعي عليه قسم را تكرار     

باشد و همچنين اگر چند نفر متهم         اي نفي اتهام ديگران كافي نمي     و تكرار قسم از طرف يكي از آنان بر        
  به شركت در يك جنايت باشند ، براي رد اتهام از خود بايد هر يك از آنها ، به ترتيب ذكر شـده اقامـه     

  .قسامه كند
توانند به نفع يكـديگر        هريك ازمتهمان درصورتي كه داراي شرايط قسم خورنده باشند، مي          –تبصره  

  .به نفع شاكي درقسامه شركت كنندويا 
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نصاب قسامه در جنايت بر اعضا و منافع براي اثبات ديـه بـه شـرح منـدرج در بـاب             :  314-48ماده  
  . ديات از اين قانون است

هـا بايـد در جلـسه         مواالت ميان قسم ها در قسامه شرط نيست وليكن مجمـوع قـسم             :  314-49ماده  
  .دادگاه صدور حكم كامل گردد

 شاكي يافت شود و يا فقدان شرايط قـسامه اثبـات             اگر دليل معتبري بر خالف قسامه      :  314-50 ماده
شود؛ برخالف قسامه متهم، كـه شـاكي          شود ، قسامه باطل و حكم صادر شده بر اساس آن نقض مي            

  .كند  دعوا عليه او را ، براي هميشه از خود ساقط مي با پذيرش قسم متهم ، حق اقامه
هرگاه پس از اقامه قسامه مدعي و قبل از صدور حكم شخص ديگري به جنايـت بـه                   :  314-51ماده  

  . شود صوت انفرادي اقرار كند، به شرح زير عمل مي
  هرگاه مدعي بر نظر قبلي خود مبني بر توجه اتهام بـه فـرد اول بـاقي باشـد دادگـاه بـا احـراز                      -الف

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

  . نمايد،موضوع قسامه منتفي شده و بر طبق اقرار رسيدگي و حكم صادر مي شودهكنند
 مدعي با ظن بر توجه اتهام اقامه قسامه نموده و نيز خودش جزء قسم خورندگان نباشد و                   هرگاه -ج

انتساب جنايت به فرد اول يا دوم نداشته باشد مخير بين پيگيري اتهام عليه هر يـك از دو                   علم به عدم    
  . نفر بر اساس قسامه يا اقرار مي باشد

در فرض سابق اگر مدعي بر اساس جزم اقامه قسامه نمايد وپس از اقرار فرد جديد از نظر قبلـي                      -د
ن پيگيري اتهام عليه هر يك از دو نفر بـر اسـاس   خود عدول ننموده  ولي به ظن يا ترديد افتد مخير بي           

  . قسامه يا اقرار مي باشد
 در صورتي كه اين اقرار پس از صدور حكم باشد موضوع از مـوارد اعـاده دادرسـي تلقـي                     -تبصره

  .كند مي شود و قاضي رسيدگي كننده بر طبق بند هاي اين ماده عمل مي
 در دادگـاه   ماننـد آنكـه   مـتهم، قـسامه باطـل گـردد        پس از اجـراي حكـم عليـه           هرگاه :  314-52ماده  

مشخص شود جاني كس ديگري بوده است يا اصالً جنايتي واقع نشده است، ديه يا ارش گرفته شـده                   
شود و در صورتي كه متهم از اجراي حكم دچار آسيب جاني يا خسارت مالي شده                  به وي مسترد مي   

تساب دارد، اعم از قسم خورنده يا شاكي، ضـامن  باشد، كساني كه آسيب يا خسارت مذكور به آنها ان       
باشند؛ و چنانچه همه يا برخي از آنها با تعمد بر كذب، سبب قصاص مـتهم شـده باشـند، حـق                        آن مي 

  .قصاص عليه آنان ثابت است

 هرگاه پس از صدور حكم، بطالن تمام يا برخي از قسم ها ثابـت شـود ماننـد آن كـه       :  314-53ماده  
رندگان از قسمشان عدول كنند يا علم به دروغ بودن قسم يا بدون علم قسم خوردن           برخي از قسم خو   

  . براي قاضي صادر كننده حكم ثابت شود، مورد از موارد اعاده دادرسي خواهد بود
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   صاحب حق قصاص –مبحث پنجم 
  

  كيفر قصاص همانگونه كه درتعريف آن تبيـين شـده اسـت بـه عنـوان حـق شخـصي                     :  315-1ماده  
راي مجني عليه يا ولي دم قرار داده شده است و بر اين اساس قابل گذشت در هر مرحلـه از مراحـل         ب

 به  باشد و همچون ساير حقوق شخصي       مصالحه در مقابل حق يا مال ديگري مي       با   يا   اًدادرسي مجان 
   .شود  ارث برده ميشرح مندرج در اين قانون 

    جداگانـه ثابـت اسـت و      در صورت تعـدد آنهـا       ي دم   براي هر يك از اوليا      حق قصاص  :  315-2ماده  
  .اين گونه نيست كه براي مجموع آنان يك حق باشد

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

زن شـود ، شـوهر يـا    يا حقي   اگر حق قصاص به هر دليل، مبدل به ديه يا مصالحه به مالي     -صرهتب
   .برند مقتول نيز از آن ارث مي

   اگــر برخــي از اوليــاي دم خواهــان قــصاص و برخــي خواهــان ديــه باشــند ،         :  315-4مــاده 
  . ندبر  مقتول ارث نميزنباشند شوهر يا  از سهم ديه كساني كه خواهان ديه مي

، امـر   ولـي ،   نباشـد    او دسترسي    نشود و يا به      و يا شناخته   باشد  نداشته   ولي ، قتولاگر م  :  315-5ماده  
   ستولي او
اگر مجني عليه يا ولي دم ، صغير يا مجنون باشد و فاقد ولي قهري باشـد، ولـي امـر،                      :  315-6ماده  

  . ولي دم است
ارش را و  چنانچه از ورثه باشد حـق قـصاص يـا ديـه     جاني يا شركت كننده در جنايت  :  315-7ماده  

  .ندارد و ولي دم محسوب نمي شود 
 اگر مجني عليه يا ولي دم، صغير يا مجنون باشند و ولـي آنهـا ، جـاني يـا شـريك در                        :  315-8ماده  

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

  .مجني عليه باشد و هر كدام از ورثه مستقالً حق قصاص دارند زن وارث ، شوهر يا
شـود و      حق قصاص نفس براي اوليا بعد از تحقق قتل و مرگ مجني عليـه ثابـت مـي                  :  315-10ماده  

طعـي باشـد جـاني را قـصاص         تواند قبل از آن هرچند جنايت كشنده باشد و تحقق مرگ ق             ولي دم نمي  
  .كند و چنانچه عمداً او را بكشد مستحق قصاص است

 هرگاه قصاص جاني در جنايت عمد به جهت مرگ او يا كشته شدن به جهت ديگـري                  :  315-11ماده  
يا فرار و عدم امكان دسترسي به او امكان نداشـته باشـد ديـه يـا ارش جنايـت از امـوال او پرداخـت                          

بـر عاقلـه او و در صـورت عـدم            نداشتن مال در خصوص جنايت قتـل ديـه           خواهد شد و در صورت    
  .بر بيت المال خواهد بوددسترسي به عاقله يا فقر آنها 
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         در موارد ثبوت قصاص چنانچه مشروط بـه رد فاضـل ديـه نباشـد مجنـي عليـه يـا                     :  315-12ماده  
               يــه باشــد نيــاز بــه مــصالحه  ولــي دم تنهــا مــي توانــد قــصاص يــا عفــو كنــد و چنانچــه خواهــان د  

اگر جاني راضي به مصالحه نباشد مجنـي عليـه يـا ولـي دم و دادگـاه                  با جاني و رضايت او دارد ، و         
  .تواند جاني را به آن اجبار نمايد نمي

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

 هرگاه پس از مصالحه يا عفو مـشروط ، جـاني حاضـر يـا قـادر بـه پرداخـت وجـه                        :  315-14ماده  
يز المصالحه يا انجام تعهد خود نباشد يا شرط محقق نشود و مصالحه شامل فرض عدم انجام تعهد ن                 

  .نباشد ، حق قصاص محفوظ است؛ و پرونده براي بررسي به همان دادگاه ارجاع مي شود
 عفو يا مصالحه قبل از صدور حكم، مانند عفو يا مصالحه بعد از آن،  موجب سـقوط                   :  315-15ماده  

  .حق قصاص است
اني را  رجوع از عفو مسموع نيـست و اگـر مجنـي عليـه يـا ولـي دم پـس از عفـو، جـ                  :  315-16ماده  

  .قصاص كند، مستحق قصاص خواهد بود
 اگر مجني عليه يا همه اوليـا قبـل يـا در حـين اجـراي قـصاص، جـاني را عفـو كننـد،                          :  315-17ماده  

ني رسـيده اسـت،     قصاص متوقف مي شود و آنها ضامن خساراتي كه در حين اجراي قصاص به جـا               
شـود لـيكن      قـصاص متوقـف نمـي     جـراي   اكننـد   يا مـصالحه    چه برخي از آنان عفو      باشند، و چنان    نمي

         را بـه آنهـا يـا   سـهم ديـه عفـو كننـد گـان       بايد قبـل از اجـراي قـصاص    خواهان قصاص حسب مورد 
  .پرداخت نمايد قاتل 
تواند پس از وقوع جنايت و قبل از مرگ حق قصاص را به                مجني عليه حتي در قتل مي      :  315-18ماده

   قصاص  مطالبهحسب مورد    او     از مرگ   توانند پس    نمي   دم  يا اولي  و طور مجاني يا غير مجاني عفو كند      
  .نفس يا ديه كنند

  
  
  
  

   شركت ، معاونت، شروع به جنايت–مبحث ششم 
  

  شركت در جنايت 
گيرد كـه چنـد نفـر، بـا هـم قـصد جنـايتي را                  شركت در جنايت عمدي زماني تحقق مي       :  316-1ماده  

تي را كه نوعاً سبب آن جنايت است انجام دهند بنحوي كـه جنايـت               داشته و يا با توجه و آگاهي اقداما       
واقع شده مستند به همة آنها باشد، خواه عمل هر يك به تنهايي براي جنايت كافي باشـد، يـا نباشـد و                
خواه مقدار، نوع و اثر عمل آن مساوي باشد يا نباشد و خواه عمـل آنهـا در يـك لحظـه باشـد يـا در                           
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تواند موجب آن   ارتكاب يك فعل توسط چند نفر به نحوي كه عمل هر كدام از آنها به تنهايي مي                –الف  
و مانند اين كه چند نفر با هم شخصي را از بلندي پرتاب كنند و اين فعل منجر به مـرگ ا                    . جنايت گردد 

  .يا صدمه به او شود 
تواند موجـب جنايـت گـردد و ايـن افعـال در زمـان                 انجام افعال متعددي كه هر يك به تنهايي مي         –ب  

مانند اين كه هـم زمـان دو نفـر، يكـي بـه مغـز و                 . واحد نسبت به شخصي توسط چند نفر انجام گيرد        
ت او شليك كرده و موجب      ديگري به قلب كسي شليك كنند و موجب مرگ او شوند و يا هر دو به دس                

  .قطع دست او شوند
شود، ولي مجموعه آنها منجـر   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 توسط چند نفـر، كـه     قتل يا جنايت ديگري     به  

  .چند ضربه يا ضربات هيچ يك به تنهايي كافي نباشدمجموعاً موجب مرگ يا جنايت ديگري شود هر
باشـد    انجام افعال متعدد و متوالي كه هر يك به تنهايي موجب جنايت قتل يا جنايـت ديگـري نمـي                    –د  

ولي موجب زوال مقاومت و تأثير افعال بعدي است به نحوي كه آخرين فعـل منجـر بـه جنايـت شـده                       
ين بوده و عرف مجموعة اقدامات انجـام شـده را در حكـم              است، در صورتي كه تباني قبلي بين مرتكب       

عمل واحد تلقي كند و در غير اين صورت قاتل يا جاني كسي است كه آخرين اقدامي را كه موجب قتل                     
يا جنايت ديگر شده است انجام داده است و سايرين به تناسب صدمه وارده حسب مورد محكـوم بـه                    

  .خواهند شديا ارش قصاص يا ديه 
اي صدمات يا جراحاتي را بر مجني عليه وارد كنند و تنها برخي از صدمات             هرگاه عده  :  316-2ماده  

يا جراحات، موجب قتل او شود، فقط وارد كنندگان اين صدمات يا جراحات، قاتل هستند و سايرين به                  
  .شوند محكوم مييا ارش حسب مورد، به قصاص عضو يا پرداخت ديه، 

تواند يكـي از       شركت در جنايت عمدي حسب مورد مجني عليه يا ولي دم مي            در موارد  :  316-3ماده  
شركاي در جنايت عمدي را قصاص كرده و ديگران سهم ديه خود را به قصاص شونده پرداخت كنند            

ديه مازاد بر يـك جنايـت را   مشروط بر اينكه و يا همه شركاء و يا بيش از يكي از آنها را قصاص كند         
 مـة  و چنانچـه قـصاص شـوندگان ه   قبل از قـصاص پرداخـت كنـد   ا ورثه آنان به قصاص شوندگان ي   

شوند نيز بايد سهم خود از ديه جنايت واقـع شـده را    شركا نباشند هر يك از شركايي كه قصاص نمي 
  .به قصاص شوندگان يا ورثه آنان پرداخت كنند

حق خود را نسبت به     ولي دم خواهان قصاص برخي از شركا باشد و          مجني عليه يا    هرگاه   –تبصره  
بعضي ديگر مجاناً عفو يا با آنها مصالحه كرده باشد در صورتي كه ديه قصاص شـوندگان بـيش از                    
سهم جنايتشان باشد بايد قبل از قصاص مازاد ديه آنها را به قصاص شوندگان يا ورثه آنان پرداخت         

  .كند
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زنـي مـردي را يـا غيـر مـسلماني           هرگاه ديه مقتول بـيش از قاتـل باشـد ماننـد اينكـه                :  316-4ماده  
مسلماني را عمداً به قتل رساند چنانچه قاتل يك نفر باشد ولي دم حق اخـذ فاضـل ديـه را عـالوه بـر                         

مازاد بر يك ديه را به قصاص شـوندگان         و چنانچه قاتل متعددباشد ولي دم مي تواند         . قصاص ندارد   
يه مقتول از قاتلين قـصاص كنـد و جيـزي           پرداخت كرده و همه را قصاص كند و مي تواند به اندازه د            

نپردازد و شركايي كه قصاص نمي شوند سهم ديه خـود را از جنايـت بـه ورثـه قـصاص شـوندگان                       
و مي تواند يكي از آنها را كه ديه اش كمتر از ديه مقتول است  قصاص كنـد و                    .  پرداخت خواهند كرد    

كه هر يك از شركا تنها ضامن جنايت به مقدار          و ليكن از آنجائي   . فاضل ديه را از ساير شركا اخذ كند         
سهم خود نسبت به مجموع شركا مي باشد ولي دم نمي تواند بيش از اين مقدار از هريك مطالبه كنـد                     

همچنـين در صـورتي كـه خواهـان قـصاص آنـان باشـد بايـد                  .مگر در صورت مصالحه بـر بيـشتر         
 به او بپردازد كه توضـيح آن بـه شـرح        ابتداءفاضل ديه قصاص شونده نسبت به سهمش از جنايت را         

  :زير است 
 واند هـر دو را قـصاص كنـد و چيـزي             هرگاه دو زن مردي را عمداً به قتل رسانند ولي دم مي ت             :الف  

د و چنانچه سـه نفـر زن        نصف ديه را به وي بپرداز     نپردازد و مي تواند يكي را قصاص كند و ديگري           
ا نصف ديه به آنان پرداخت كرده و هر سه را قصاص كنـد              شركت در قتل داشته باشند مي تواند ابتد       

را بـه   )يـك سـوم ديـه كاملـه         (و مي تواند دو نفر را قصاص كند و نفر سوم بايد سهم خود از جنايت                 
               و دو نفـر ديگـر هـر كـدام         .و مـي توانـد يـك نفـر را قـصاص كنـد               .ورثه قصاص شوندگان بپـردازد      

               ديــه را   يــك دوازدهــم ر آن مــصالحه كننــد را بــه ولــي دم وكــه بــ يــا هــر شــيئي  يــك چهــارم ديــه
و به همين نسبت در صورت تعدد بيشتر شـركا عمـل            .  پرداخت خواهند كرد     به ورثه قصاص شونده   

  .خواهد شد 
يك مرد و يك زن مردي را عمداً به قتل رسانند ،ولي دم مي توانـد زن را قـصاص كنـد و                        هرگاه   :ب    

 زن نـصف ديـه را بـه    و مرد نصف ديه را به ولي دم پرداخت نمايد و مي تواند مرد را قـصاص كنـد     
ورثه مرد قصاص شونده پرداخت نمايد و مي تواند نصف ديـه بـه مـرد پرداخـت كـرده و هـر دو را                         

  .قصاص نمايد و به همين نسبت در صورت تعدد بيشتر شركا عمل مي شود 
 مسلماني را عمداً به قتل رسانند ولي دم مي تواند همـه آنـان را       مسلمان رهرگاه دو يا چند نفر غي      :ج  

و مـي توانـد برخـي را        .  نـدارد     را قصاص كند ولي حق مطالبه مازاد ديه مسلمان بر ديه مجموع آنهـا            
سهم خـود   قصاص كند و ساير شركا چنانچه مصالحه بر شيء ديگري نكرده باشند هر يك به اندازه                 

  .كرد ه ولي دم پرداخت خواهند قتول را ب ديه م ، جنايتاز
 به قتل رسانند ولي دم مي توانـد         اًمسلمان و يك نفر غير مسلمان  مسلماني را عمد         مرد   هرگاه يك    :د  

نصف ديه   جنايت كه يك دوم است       ازبه نسبت سهم خود     قصاص كند و غير مسلمان بايد       را  مسلمان  
تواند غير مسلمان را قصاص كند و مسلمان نصف ديـه           و مي   . كامله را به ورثه مسلمان پرداخت كند        
و مـي توانـد هـر دو را     . كنـد پرداخـت  ولـي دم  را بـه  مي شـود  كامله يا هر شيئي كه بر آن مصالحه     

و پرداخـت   قصاص كند مشروط بر اينكه نصف ديه كامله را قبل از قصاص به مسلمان پرداخت كنـد                  
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 تواند عمد، شـبه     نوع قتل يا هر جنايت ديگر نسبت به هر يك از شركاء حسب مورد مي              :   316-5ماده  
داشته و برخي ديگر قصد جنايـت        باشد مانند اينكه برخي از شركاء قصد جنايت          عمد يا خطاي محض   

 آن جنايـت نبـوده و اطـالع از قـصد شـريك ديگـر و                  نداشته و اقدامي را هم كه انجام داده نوعاً سبب         
ساير اقدامات موجب جنايت نداشته باشد و يا اعتقاد به مهدور الدم بودن يا مـستحق قـصاص بـودن                    

جهت ه  اشته باشد و يا فعلي كه انجام داده نسبت به  شيء ديگري بوده نه مجني عليه و ب                  مجني عليه د  
             كمانه كردن تير به مجني عليه اصابت كـرده باشـد و يـا نابـالغ يـا ديوانـه باشـد                      خطاي در فعل مانند   

  .و در اين موارد مجني عليه يا ولي دم حق قصاص شريك غير عامد را ندارد
ثابت نبودن حق قصاص نسبت به بعضي از شركاء، به هر دليلي، مانند فقدان شـرطي                  :  316-6ماده  

از شرايط معتبر در قصاص يا غير عمدي بودن جنايت نسبت به او، مانع حق قصاص نسبت به ديگـر                    
شركاء عمدي نيست؛ و شريكي كه مستحق قصاص نيست، بايد بر حسب مورد سهم جنايـت خـود را                   

  .بپردازديا ولي دم به قصاص شوندگان از ديه يا ارش 
قبـل از مـرگ    لـيكن  باشـد ، كـشنده  شده به جهت سرايت نوعـاً  كه واقع  جنايتي  هرگاه :  316-7ماده  

 در صورتي كه قتل منتسب به هـر دو جنايـت باشـد از مـوارد            عليه ديگري او را به قتل برساند      مجني  
، قاتـل دومـي     ب بـه جنايـت دوم باشـد         شركت در قتل محسوب مي شود و در صورتي كه قتل منتـس            

پردازد و در صـورت عمـدي بـودن     بكه وارد كرده است     را  جنايتي  يا ارش   دية  بايد  است و جاني اول     
جنايت اول مجنـي عليـه را در حكـم    و در صورتي كه ،   گردد  محكوم مي به مجازات شروع در قتل نيز       

اي كه هيچ اميدي به بقـاء حيـات او       به گونه  مرده قرار دهد و تنها آخرين رمق حيات در او باقي باشد،           
 ديـة   ، جاني اول قاتل است و جـاني دوم تنهـا           نباشد و جاني دوم به اين حيات غير مستقره پايان دهد          

                )428-6(پــــردازد و بــــه مجــــازات تعزيــــري مقــــرر در مــــاده  جنايــــت بــــر مــــرده را مــــي
  .ود اين قانون محكوم مي ش

  
  

  معاونت در جنايت
معاونت در جنايت قتل عمد، اگر معاون، ممسك باشد، حبس ابد و اگر مراقـب    مجازات  :  316-8ماده  

 تـا   2و ديده بان باشد، كور كردن هر دو چشم است و اگر به صورت ديگري باشد حبس تعزيـري از                     
متناسب با مجـازات ممـسك و        ضربه است كه با توجه به ميزان معاونت وي و            74 سال و شالق تا      3

 سال 2 تا 1شود و مجازات معاونت در جنايت غير قتل به تناسب جرم و مجرم از                ديده بان، تعيين مي   
  . ضربه است74حبس تعزيري و شالق تا 
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دم اسـت         ده ماننـد قـصاص حـق اوليـاي    مجازات كور كردن يا حبس ابد مذكور در ايـن مـا          –تبصره  
شود و در اينصورت حسب مورد به مجازات تعزيري مـذكور در              ليا ساقط مي  و با عفو يا مصالحه او     

  .اين ماده عمل خواهد شد
 ، جـاني ، عمد نباشد ، ولي معاون توجه داشـته باشـد كـه كار   جانينسبت به  جنايت  اگر :  316-9ماده  
  . ؛ چنين معاونتي در حكم معاونت در قتل عمد استموجب آن جنايت مي شودنوعاً 
  .به هر دليل قصاص نشود ، تأثيري در مجازات تعزيري معاون نداردجاني چنانچه  :  316-10ماده 
اگر كسي به قصد جنايت بر عضو ، معاونت كند، ليكن قتل عمـد، يـا غيرعمـد، محقـق                     :  316-11ماده  

  تـا 2شود، يا براي تحقق قتل معاونت كند، ليكن جنايتي كمتر از قتل واقع شود ، به  مجازات حـبس از           
  .شود  ضربه محكوم مي74 سال و شالق تا 3
  

  شروع به جنايت 
هركس با قصد قتل شخص محقون الدمي شروع به اقداماتي كـه ارتبـاط مـستقيم بـا                   :  316-12ماده  

قتل او داشته نمايد ولي به واسطه موانعي كه خارج از اراده او بوده قتل محقق نشود عمـل او شـروع                      
  .گردد  ضربه محكوم مي74 سال و شالق تا 5 تا 3 مجرم به حبس از به قتل است و به تناسب جرم و

 سال  3 تا   2نت در شروع به جرم قتل به تناسب جرم و مجرم حبس از              ومجازات معا  :  316-13ماده  
  .  ضربه است74و شالق تا 

   .باشد ساير شرايط و مقررات شروع به جرم به شرح مندرج در مواد اين قانون مي :  316-14ماده 
باشـد    چنانچه اقدامات انجام شده در شروع به جنايت عمد مشتمل بر جرايم ديگـري                :  316-15ماده  

  . شود هاي مقرر بر آن جرايم عالوه بر مجازات شروع محكوم مي مرتكب به مجازات
هر كس شروع به جنايت عمد قطع عضو يا از بين بردن منافع كند به تناسب جـرم و                    :  316-16ماده  

سال و شالق تا هفتاد و چهار ضربه محكـوم مـي شـود و معـاون بـر آن بـه                      2 تا   1ه حبس از  مجرم ب 
  . ضربه محكوم مي گردد74 روز تا شش ماه و شالق تا 91حبس از 

  
  
  
  

   قصاص نفس–فصل دوم 
  

   قتل عمد–مبحث اول 
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صاص قتل عمد شخص محقون الدم با رعايت شرايط مقرر در اين قانون موجب حق ق               :  321-1ماده  
باشد و در صورت فقدان وارث ولـي          ميو زن او    براي اولياي دم يعني ورثه مجني عليه به جز شوهر           

  .امر ولي دم مجني عليه خواهد بود
  .  تعريف قتل عمد همان تعريف جنايت عمدي است كه در اين قانون ذكر شد– 1تبصره 

ت اسـت لـيكن اگـر قاتـل مـرد            هرگاه زن مسلماني عمداً كشته شود حق قـصاص ثابـ            :  321-2ماده  
مسلمان باشد ولي دم بايد قبل از قصاص نصف ديـه كامـل را بـه او بپـردازد و اگـر قاتـل مـرد غيـر           

  .شود مسلمان باشد بدون پرداخت چيزي قصاص مي
تواننـد عـالوه بـر         در صورتي كه مردي توسط زني عمداً كشته شود اوليـاي دم نمـي               :  321-3ماده  

  . نسبت به زن را مطالبه كنندقصاص  تفاوت ديه مرد
  .  ساير شرايط قصاص نفس به شرح مندرج در مبحث سوم از فصل سابق است  :  321-4ماده 
 احكام شركت، معاونت، شروع به جنايت قتل به شرح مندرج در مبحث ششم از فصل                 :  321-5ماده  

  .سابق است
 

   اكراه در قتل–مبحث دوم 
  

 و يا دستور به قتل ديگري هر چند با تهديد بـه مـرگ باشـد مجـوز قتـل                      اكراه در قتل    :  322-1ماده  
نيست ، بنابراين اگر كسي را وادار به قتل ديگري كنند يا دستور به قتل رساندن ديگري رابه او بدهند                    

و چنانچـه دسـتور در حـد        .گـردد   شود و اكراه كننده به حبس ابد محكـوم مـي            مرتكب قتل قصاص مي   
  . سال محكوم مي شود 2تا 1دهنده به حبس از اكراه نباشد دستور 

 كسي كه بر قتل محقون الدمي اكراه يـا مـأمور شـده اسـت ماننـد وسـيله اي در                       اگر    :  322-2ماده  
دست اكراه كننده يا آمر باشد آمر يا اكراه كننده قصاص مي شود و اكراه شونده يا مـأمور مجـازات                     

ديوانه يا طفل غير مميز باشد يا كسي باشد كه نداند نتيجـه  نمي شود مثل اينكه اكراه شونده يا مأمور   
اين فعل قتل است و غافل و بي خبر باشد و چنانچه مأمورطفل مميز باشد آمر به حـبس ابـد محكـوم                       

 ضربه محكوم مي شود و ديه مقتـول حـسب مـورد بـر عاقلـه              40به شالق تأديبي تا     مي شود و طفل     
  .طفل يا بيت المال خواهد بود 

  هرگاه اكراه شونده شروع به انجام قتل نمايد ليكن به علت عوامـل خـارجي كـه اراده          :  322-3 ماده
وي در آن دخالت ندارد قتل واقع نشود اكراه كننده و اكراه شونده هر دو به مجازات شـروع بـه قتـل                       

  .گردند محكوم مي
اكراه شـونده شـود، چنانچـه     هرگاه كسي ديگري را به كاري اكراه كند كه موجب قتل        :  322-4ماده  

اكراه كننده به قصد قتل او ، يا با توجه به نوعاً كشنده بودن آن كار ، او را اكـراه كـرده باشـد ، قاتـل                            
  .  استيعمد
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 هرگاه به شكل سلسله مراتب ، كسي به ديگري دستور قتل دهـد و او را اكـراه بـر آن       :  322-5ماده  
  اولـي     رتيب دستور دهد تا آن قتل محقق گردد ، دستور دهنده          كند و وي نيز به فرد ديگري به همين ت         

شود و بقيه آنهـا كـه دستورشـان بـه ماننـد ابـالغ                 كه اكراه كننده اصلي است محكوم به حبس ابد مي         
 ضربه محكـوم    74 سال و شالق تا      3 تا   2دستور باالتر است به تناسب تأثيرشان در قتل به حبس از            

  .شود  قصاص ميشوند و مباشر به قتل نيز مي
 ابد اكراه كننده حق اولياي دم است و قابل عفو اسـت و چنانچـه عفـو                  حبس  مجازات     :  322-6ماده  
  .شود  ضربه محكوم مي74 سال و شالق تا 2 تا 1از تعزيري  به حبس  به تناسب جرم شود
 اكـراه ، اكـراه    اگر اكراه شده بر قتل خود يا ديگري به جهـت دفـاع و بـراي رهـايي از          :  322-7ماده  

از قتـل   كننده را بكشد ضامن ديه او نيست ، مگر آن كه اكراه شونده قادر به رهايي از اكراه به كمتـر                      
ايـن قـانون    ) 313-13(باشد كه در اين صورت عالوه بر پرداخت ديـه بـه مجـازات مـذكور در مـاده                    

  .محكوم مي شود 
  

  استيفاي قصاص نفس : مبحث سوم 
 

  . ستيفاي قصاص اذن ولي امر يا نماينده او معتبر است در ا :  323-1ماده 
 اجراي قصاص پس از استيذان از ولي امر توسط رئيس قوه قضائيه بايـد بـه وسـيله                    :  323-2ماده  

  .گيرد مراجع قضايي مربوط انجام 
 چنانچه اولياي دم بر خالف مقررات فوق اقدام به قصاص كنند به عنـوان مخالفـت بـا                   :  323-3ماده  

  .شوند  سال زندان محكوم مي1نظامات دولتي و قضايي به مجازات تعزيري از شش ماه تا 
 استيذان از ولي امر در اجراي قصاص به جهت نظارت بر حسن اجرا و رعايت حقوق                  :  323-4ماده  

باشد و نبايد مراسم استيذان مـانع از امكـان اسـتيفاي اوليـا و محـروم                   اوليا و اطراف ديگر دعوي مي     
  .ندن آنان از حق قصاص شودما

 آنان  حق قصاص براي همه اوليا مستقالً ثابت است وليكن در مقام استيفاي هر يك از            :  323-5ماده  
يـا نبايـد مبـادرت بـه        از بين برود لهذا بـدون اذن و موافقـت ديگـران هـيچ يـك از اول                 نبايد حق ديگران  
  .خواهد بود اولياء سهم ديه ديگر ضامن  كند و در صورت اقدام استيفاي قصاص

 در صورتي كه اوليا متعدد باشند و بعـضي از آنـان خواهـان ديـه باشـند يـا از حـق                         :  323-6ماده  
قصاص خود گذشت كرده و جاني را عفو كـرده باشـند و برخـي خواهـان قـصاص باشـند، خواهـان                   

رت عفـو آنـان     تواند قصاص نمايد مشروط بر اينكه ابتدا سهم ديه اولياي ديگر را در صو               قصاص مي 
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 مصلحتشان             :  323-7ماده  
 مصلحت الزم است منتظر بلوغ طفل يا افاقـه  يا عفو دارد و در صورت امكان و   استيفا يا مصالحه    حق  
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  .نده متولد نشودجنين حكم صغير را دارد مگر آن كه ز –تبصره 
 اگر بعضي از اولياء دم غايب باشندو برگشت آنان معلـوم نبـوده يـا بطـول انجامـد ،                      :  323-8ماده  

توانند قـصاص كننـد و در صـورتي كـه حاضـران           اولياء حاضر پس از تأمين سهم آنها در دادگاه مي         
اگر وي پس از حاضر     قاتل را عفو كرده ، يا مصالحه كرده باشند ، حق قصاص غايب محفوظ است و                 

اند رابه    شدن خواهان قصاص باشد، بايد ابتداء سهم ديه كساني كه قاتل را عفو يا با او مصالحه كرده                 
  .قاتل پرداخت كرده و سپس قصاص كند

  . در صورت امكان ، قبل از اجراي قصاص بايد نظر غايب اخذ شود–تبصره 
 مقتول كمتر از ديه قاتل باشد اوليـاي دم در            در موارد ثبوت حق قصاص چنانچه ديه        :  323-9ماده  

اش پرداخت كنند ، و بدون پرداخت  توانند قصاص كنند كه ابتدا فاضل ديه را به او يا ورثه          صورتي مي 
باشد و در صورت مخالفت و اقدام به قصاص عالوه بر الزام به پرداخت فاضل                 آن قصاص جايز نمي   

  .شوند  روز تا شش ماه محكوم مي91ديه به ورثه جاني به مجازات تعزيري از 
 در مواردي كه اجراي قصاص مستلزم پرداخت فاضل ديه اسـت ، اوليـاي دم ميـان                   :  323-10ماده  

  . مقرر شرعي از قاتل حتي بدون رضايت او، مخير هستند قصاص با رد فاضل ديه و گرفتن ديه
تواننـد همـه يـا     رسانند اولياي مقتول مـي  هرگاه دو يا چند نفر يك نفررا عمداً به قتل   :  323-11ماده  

برخي از آنان را قصاص كنند و در صورتي كه بيش از يك نفر را بخواهند قـصاص كننـد الزم اسـت                       
مازاد بر ديه يك نفر را ابتدا به آنان يا ورثه ايشان پرداخت كنند و در صورت اقدام به قصاص قبل از                  

ايـن قـانون                )323-3(محكوم بـه مجـازات مقـرر درمـاده     پرداخت مازاد عالوه بر الزام به پرداخت آن  
  .دنمي شو

 هرگاه يك نفر دو يا چند نفر را عمداً به قتل رسـاند اوليـاي دم هـر يـك از مقتـولين                         :  323-12ماده  
توانند مستقالً و بدون اخذ رضايت اولياي مقتولين ديگر و يا پرداخت سهمي از ديه به آنـان اقـدام                      مي
  .صاص كنندبه ق

اگر اولياي همه مقتوالن خواهـان        هرگاه يك نفر دو يا چند نفر را عمداً به قتل رساند             :  323-13ماده  
شـود و اگـر اوليـاي برخـي از            قصاص بودند قاتل بدون پرداخت ديه احدي از مقتـوالن قـصاص مـي             

شـند در صـورت     مقتوالن خواهان قصاص باشند و اولياي مقتول يـا مقتـوالن ديگـر خواهـان ديـه با                 
موافقت قاتل به پرداخت ديه به آنان در مقابل گذشت از حق قصاصـشان ديـه آنـان از امـوال قاتـل ،                        
پرداخت مي شود و بدون موافقت قاتل حق اخذ ديه از او و يا اموالش را ندارند وليكن چنانچه اوليايي                    

از قطعي شـدن حـق قـصاص        باشند بدون اطالع اولياي مقتولين ديگر و يا قبل            كه خواهان قصاص مي   
آنان اقدام به قصاص قاتل كنند ديه مقتولين ديگر از اموال قاتل و در صـورت عـدم دسترسـي بـه آن             

  .شود المال پرداخت مي ازبيت
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 هرگاه قاتل عمد بودن دو يا چند نفر ثابت باشد لـيكن مقتـول هرقـاتلي مـردد باشـد                      :  323-14ماده  
 هر كدام به دسـت      و اوليا نتوانند اثبات كنند كه        قتل رسيده باشند     مانند اينكه دو نفر توسط دو نفر به       

اند چنانچه اولياي هر دو مقتـول خواهـان قـصاص باشـند هـر دو قاتـل قـصاص                      كدام يك كشته شده   
شـان را   شوند و چنانچه اولياي يكي از دو مقتول به هر سببي عفو يا مصالحه كرده و حق قصاص         مي

اولياي مقتول ديگر نيز به جهت مشخص نبـودن قاتـل مبـدل بـه ديـه        ساقط كرده باشند، حق قصاص      
  .خواهد شد

 در مورد ماده قبل چنانچه دو مقتول از نظر ديه يكسان نباشند ماننـد اينكـه يكـي از                     :  323-15ماده  
آن دو زن باشد اولياي زن بايد نصف ديـه كامـل را پرداخـت نماينـد كـه در ايـن صـورت بـه جهـت                            

  .شود زن ميان قاتالن بالسويه تقسيم ميمشخص نبودن قاتل 
هرگاه قتل در ماه حرام انجام گرفته باشد يـا قاتـل در مـاه حـرام قـصاص شـود، و                       :  323-16ماده  

. شـود     قصاص مستلزم پرداخت فاضل ديه از طرف ولي دم به قاتل باشـد ، فاضـل ديـه تغلـيظ نمـي                     
ليكن اگـر قتـل در مـاه حـرام          . شود    ، تغليظ نمي  پردازد    اي را كه ولي دم به ديگر اوليا مي          همچنين ديه 
اش و يا ولـي       شان از جنايت به قصاص شونده يا ورثه         اي را كه شركاي قاتل به جهت سهم         باشد ، ديه  

  .شود پردازند، تغليظ مي دم و يا هر دوي آنان مي
نده و  تعيين نوع ديه در پرداخت فاضل ديه ، سهم پرداختي شريك بـه قـصاص شـو              :  323-17ماده  

  .باشد سهم ولي دمي كه خواهان ديه است با پرداخت كننده مي
توانـد     فاضل ديه يا سهم پرداختي شركا از ديه جنايت ، متعلق به قاتل است و او مي                  :  323-18ماده  

ي ديگـري در آن انجـام دهـد           آن را به اولياي دم يا شركاي خود ببخشد و يا هر نوع تصرف مالكانـه               
  .ا دريافت كرده باشد و قصاص صورت نگيرد بايد آن را برگرداندليكن چنانچه آن ر

 در مورد لزوم پرداخت فاضل ديه ، اگر مقتول يا اوليـاي دم ، طلبـي از قاتـل داشـته                       :  323-19ماده  
باشند ، طلب مذكور با رضايت صاحبش ، حتـي بـدون رضـايت قاتـل ، بـه عنـوان فاضـل ديـه قابـل                           

  .محاسبه است
  هرگاه تركه مقتول كفايت ديون او را نكند، ولي دم حق استيفاي قـصاص بـدون ادا                    :  323-20ماده  

يا تضمين آن ديون را دارد ولي حق عفو مجاني قاتل بدون ادا يا تضمين ديون را ندارد و چنانچه بـه                      
  . هر دليل قصاص به ديه تبديل شود بايد در اداي ديون مقتول صرف شود

ه محكوم به قـصاص نفـس در زنـدان اسـت و اوليـاي دم بـدون عـذر            در مواردي ك    :  323-21ماده  
اند با شكايت محكوم عليه از اين امر ، دادگاه صادر كننده حكـم ،                 موجه ، وي را دربالتكليفي رها كرده      

نمايد تا ظرف مهلت مقرر نسبت به عفو، مـصالحه            مدت مناسبي را مشخص و به اولياي دم اخطار مي         
توانـد بـا      مايند و در صورت عدم اقدام آنها در موعد تعيين شده ، دادگاه مـي              يا اجراي قصاص اقدام ن    

اخذ وثيقه مناسب و تأييد رئيس حوزه قضايي و رئيس كل دادگستري استان ، تاتعيين تكليف ازطرف                 
  .اولياي دم، قاتل را آزادكند
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ا به قاتل يا قـاتالن       در مواردي كه ولي دم براي اجراي قصاص بايد قسمتي از ديه ر              :  323-22ماده  
يا اولياي دم  ديگر ، پرداخت كند ، پرداخت آن بايد قبل از قـصاص صـورت گيـرد و در مـواردي كـه                    
جنايت ، نظم و امنيت عمومي را به شدت به هم زده يا احساسات عمومي را جريحه دار كرده باشد و                     

اشـد، بـا درخواسـت      مصلحت در اجراي قصاص باشد و خواهان قصاص تمكن از پرداخت نداشـته ب             
  .شود دادستان و تأييد رئيس قوه قضاييه، از بيت المال پرداخت مي

شـود و چنانچـه      هرگاه شخصي، قاتل عمد را فراري دهد ، ملزم به تحويـل وي مـي             :  323-23ماده  
 تـا زمـان      دادگـاه مـي توانـد بـا مطالبـه ولـي دم               بازداشت او مؤثر در الزامش يا حضور قاتل باشـد         

و چنانچه قاتل قبل از دستگيري بميرد يا دستگيري وي          كند   ، بازداشت     فرار دهنده را      قاتل دستگيري
تواند ديه را از اموال جـاني يـا عامـل             ولي دم مي   مي شود و     د يا ولي دم رضايت دهد آزا      متعذر شود 

  .تواند به جاني رجوع كند فرار اخذ كند و عامل فرار پس از پرداخت ديه مي
   

رسـاند جـايز      هاي متعارف كه كمتـرين آزار را بـه جـاني مـي               قصاص فقط به شيوه     :  323-24ماده  
 روز تـا شـش مـاه    91باشد و مثله كـردن  او حـرام و ممنـوع اسـت و موجـب حـبس تعزيـري از               مي
  .باشد  مي

 زن حامله كه محكوم به قصاص اسـت نبايـد قبـل از وضـع حمـل قـصاص شـود و                       :  323-25ماده  
افتد تا زماني كـه حفـظ حيـات           حمل نيز بيم تلف طفل باشد قصاص به تأخير مي         چنانچه پس از وضع     

  .طفل تأمين شود
 اگر بعد از اجراي قصاص ، قاتل زنده بماند ، حـق قـصاص بـراي ولـي دم محفـوظ                       :  323-26ماده  

               كـرده باشـد ماننـد اينكـه        قـصاص   بـه گونـه اي كـه جـايز نبـوده            وي را    است ليكن در صـورتي كـه      
با سنگ به سر او زده و نمرده باشد قاتل نيز حق قصاص دارد و مجني عليه نمي تواند وي را مجـدداً    

  .قصاص كند مگر اينكه ابتداء قاتل حق خود را استيفا كند 
  

   قصاص عضو–فصل سوم 
  

   موجب قصاص عضو –مبحث اول 
 

ن ، موجـب حـق قـصاص بـراي           بر عضو با رعايت مقررات در اين قـانو         ي جنايت عمد   : 331-1ماده  
مجني عليه يا ولي او است مشروط بر اينكه قصاص ممكن باشد و موجب مـرگ يـا جنايـت بيـشتري                      

  .نباشد
 جنايت بر عضو عبارت است از هر آسيب كمتر از قتل نظير قطع عضو، جرح و صـدمات                   – 1تبصره  

  .شود وارده بر منافع ليكن در شكستگي استخوان قصاص نيست و ديه پرداخت مي
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ايـن قـانون مقـرر گرديـده        ) 311-2( تعريف جنايت عمد بر عضو همان است كه در ماده            – 2تبصره  
  .است
 هرگاه در اثر يك يا چند ضربه جنايات متعددي در يك يا چند عـضو بـه وجـود آيـد ،                        : 331-2ماده  

ا جـاني   توانـد بعـضي را بـ        حق قصاص براي هر جنايت به طور جداگانه ثابت است و مجني عليه مـي              
  . مصالحه و بعضي را عفو و بعضي را قصاص كند

توانـد قـسمتي از جنايـت را           اگر جنايت بر عضو داراي مراتب باشـد مجنـي عليـه مـي                : 331-3ماده  
قصاص كند ، مانند آن كه در جراحت موضحه به متالحمه و در قطع دست از آرنج به قطـع دسـت از                       

  .الحه كندمچ بسنده كند و قسمت ديگر را عفو يا مص
  احكام شركت، معاونت ، شروع به جنايت عمدي برعضو بـه شـرح منـدرج در مبحـث                     : 331-4ماده  

  .  ششم از فصل اول  اين قانون است
عليـه يـا       هركس مرتكب جنايت عمدي برعضوي شود وبه هردليل ، ماننـد عفـو مجنـي                : 331-5ماده  

آسـيب شـديدي بـر مجنـي        ، درمواردي كه    عليه يا مصالحه بر ديه قصاص نشود          مجنون بودن مجني  
 يا يكـي ازمنـافع       يا بخشي از آن      ازبين رفتن يك عضو   قطع يا   موجب  عليه وارد شده است مانند اينكه       

 91از  جراحات عمدي بـه تناسـب جـرم          ضربه ودرموارد    74 سال و شالق تا      2 تا   1شود به حبس از     
  .گردد  ضربه محكوم مي74شالق تا يا روز تا شش ماه 

  
   شرايط قصاص عضو –بحث دوم م
  

 درقصاص عضو عالوه برشرايط عمومي قصاص، شرايط زير با تفـصيلي كـه درايـن                 : 332-1ماده  
  :شود بايد رعايت شود  قانون مقرر مي

  .محلِ عضوِ موردِ قصاص بامورد جنايت يكي باشد-1
  .قصاص با مقدار جنايت مساوي باشد-2
  .گري نباشددرقصاص، خوفِ تلفِ جاني يا عضو دي-3
  .قصاصِ عضوِ سالم درمقابل عضو ناسالم نباشد-4
  .قصاصِ عضو اصلي درمقابل عضو غيراصلي نباشد-5

 اگر به علت فقدان يكي ازشرايط، قصاص ممكن نباشد ، برحسب مورد به ديه يـا ارش                   : 332-2ماده  
يـن صـورت     ، مگر درمورد عدم امكان تساوي درطول وعـرض وعمـق جنايـت كـه درا                دشو  تبديل مي 

 يا بدون رضايت جـاني ديـه يـا          .تواند به قصاص مقدار كمتر درصورت امكان اكتفا كند          عليه مي   مجني
  ارش جنايت را مطالبه كند 

 زن ومرد مسلمان درقصاص عضو برابرند ومـرد بـه سـبب آسـيبي كـه بـه زن وارد                      : 332-3ماده  
   ده بر زن ، ثلث يا بـيش ازثلـث ديـه           شود، ولي اگر ديه يا ارش جنايت وار         كرده به قصاص محكوم مي    
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شود ولي عضو ناقص درمقابـل عـضو           ناقص قصاص نمي    عضو كامل درمقابل عضو     : 332-4ماده  
  . پرداخت كندالتفاوت را از ديه يا ارش  اني بايد مابهودراين صورت ج. شود كامل قصاص مي

مانند دستي كه فاقـد يـك   .  منظور از عضو ناقص، عضوي است كه فاقد بخشي ازاجزا باشد -تبصره  
  .استيا چند انگشت يا فاقد قسمتي ازيك يا چند انگشت 

 درقصاص، تساوي محل عضو مورد قصاص با عضو مـورد جنايـت ازجهـت راسـت                  : 332-5ماده  
وچپ وباال وپايين الزم است ودرصورت فقدان عضو هم جهت درراست، همان عـضو درجهـت چـپ                  

  .شود وبالعكس قصاص مي
 رعايت تساوي مقدار طول وعـرض درقـصاص الزم اسـت واگـر طـول عـضو مـورد                     : 332-6ماده  
عليه باشد، قصاص نبايد به عضو ديگر سرايت كنـد             ص كمتر از طول مورد آسيب درعضو مجني       قصا

امـا ميـزان درعمـق جنايـت، صـدق         . شـود   ونسبت به مازاد جنايت، حسب مورد ديه يا ارش گرفته مي          
عنوان جنايت وارده نظير سمحاق يا موضحه است ودرصورت امكان ، رعايـت تـساوي درعمـق نيـز                   

  .الزم است
شود فوراً اجرا كرد مگر علـم بـه سـرايت وبيـشتر شـدن جنايـت              قصاص عضو را مي     : 332-7ه  ماد

  .مجني عليه درهمان عضو يا سرايت جنايت به نفس اوباشد
تـوان    اگر علم به سرايت باشد ولي سرايت موجب تغيير حـق قـصاص عـضو نباشـد، مـي                  -1تبصره  

آيد اتفـاقي بـوده وغيرعمـد     كه ازسرايت پديد مي  قصاص عضو را فوراً اجرا كرد؛ مانند آن كه جنايتي           
  .باشد

 اگر علم به سرايت نباشد وقصاص اجرا شود وپس ازآن جنايت سرايت كند وسرايت پديد                -2تبصره  
آمده عمدي باشد، مانند اينكه جنايت نوعاً سرايت كننده باشد حسب مورد جاني به قـصاص نفـس يـا                    

 جنـايتي را كـه بـه عنـوان           ديـه  نفـس بايـد ولـي دم         بل ازاجراي قـصاص   شود ولي ق    عضو محكوم مي  
قصاص عضو برجاني وارد شده است بـه او پرداخـت نمايـد واگـر سـرايت پديدآمـده ، غيرعمـدي و                       

  .شود  ميي را كه بوسيله سرايت پديدآمدهاتفاقي باشد جاني محكوم به ديه يا ارش جنايت
گيـري شـود    ود جراحـت كـامالً انـدازه    براي رعايت تساوي قصاص با جنايت بايد حـد     : 332-8ماده  

  .وهرچيزي كه مانع ازاستيفاي قصاص يا موجب ازدياد آن باشد، برطرف شود
 اگرجاني دراثر حركت يا غيرآن ، موجب شود كه قصاص بيش ازجنايـت واقـع شـود،                   : 332-9ماده  

 بـا   قصاص كننده ضامن نيست واگر قصاص كننده يا فرد ديگري موجب زيـاده باشـد، حـسب مـورد                  
توجه به عمدي وغيرعمدي بودن زياده وامكان وعدم امكان قصاص در زياده، وي محكوم به قصاص                

  .شود  ديه يا ارش مي ،
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   اكراه برجنايت بر عضو –مبحث سوم 
  

شـود ولـيكن درجنايـت         مجازات قصاص درقتل عمد به وسيله اكـراه بـرآن رفـع نمـي               : 333-1ماده  
 و يـا ايـراد صـدمه اي كـه سـخت تـر           تهديد بـه مـرگ      يد مانند   شدبرعضو درصورتي كه اكراه درحد      

               باشـد و     مـي  رافـع مـسئوليت كيفـري     باشـد وجنايـت برعـضو كـشنده نباشـد،           شديدتر از آن جنايـت      
                شـد ، و در غيـر ايـن صـورت مباشـر قـصاص       خواهـد طبق مقررات اين قـانون قـصاص   اكراه كننده  

  . سال محكوم مي گردد 2 تا 1ه به مجازات حبس از اكراه كنندومي شود 
 ادعاي اكراه برجنايت بايد دردادگاه ثابت شود ، در غير اين صورت با سـوگند مجنـي                   : 333-2ماده  

  .عليه يا ولي او بر عدم اكراه قصاص ثابت مي شود 
 بـه تناسـب    )322-7(و )322-4(و)322-3(و) 322-2(و موارد مـذكور در مـواد        مقررات   : 333-3ماده  

  .  استنيز جارياكراه برجنايت برعضو در 
  

   استيفاء قصاص عضو –مبحث چهارم 
  

عليه است ودرصورت فوت او ورثه او حق استيفاي            استيفاي قصاص عضو حق مجني      : 334-1ماده  
  .قصاص را خواهند داشت

ــاده  ــتيذان از    : 334-2مـ ــتيفاي قـــصاص نفـــس اسـ ــد اسـ ــضو هماننـ ــتيفاي قـــصاص عـ    دراسـ
تخلـف ازآن   در صـورت    واسـت   قـصاص الزم    و شـرايط اسـتيفاي      مقـررات   ساير  ي امر و رعايت     ول

  .اين قانون خواهد بود ) 323-3(مجازات مقرر در ماده مشمول متخلف 
 ابزار قطع وجرح درقصاص بايد تيـز، غيرآلـوده ومناسـب بـا اجـراي قـصاص باشـد                     : 334-3ماده  

 است وچنانچه جاني مريض بوده يا شرايط زمان ومكـان           وايذاي جاني بيش ازمقدار جنايت او ممنوع      
در صورت امكان موانـع رفـع   نحوي باشد كه درقصاص بيم سرايت به نفس يا صدمه ديگري باشد            به

قـصاص بـه   مي شود و قصاص اجرا مي شود و در غير اين صورت تا بر طرف شدن خوف سـرايت    
  .افتد تأخير مي

شـود، گرچـه جـاني     ي را درآورد يا كور كند قصاص مي هرگاه شخصي يك چشم كس    : 334-4ماده  
شود، اين حكم درهمه اعـضاي زوج بـدن           اي به جاني پرداخت نمي      بيش ازيك چشم نداشته باشد وديه     

  .جاري است
 هرگاه شخصي كه داراي دوچشم است چشم كسي را كه فقط داراي يك چـشم اسـت                   : 334-5ماده  

ني را قصاص كند ونصف ديه كامل را هم دريافت نمايـد يـا              تواند يك چشم جا     عليه مي   درآورد، مجني 
عليـه يـك چـشم       ازقصاص يك چشم جاني منصرف شود وديه كامل بگيرد مگر درصورتي كه مجنـي             
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 هرگاه شخصي بدون آسيب به حدقـه چـشم ديگـري بينـايي آن را ازبـين ببـرد، فقـط                       : 334-6ماده  
گيرد واگر بدون آسيب به حدقه چشم جاني قصاص ممكـن               بينايي چشم جاني مورد قصاص قرار مي      

  .ا بپردازدنباشد ، مبدل به ديه مي شود و جاني بايد ديه آن ر
هايي كه ازلحـاظ ديـد ويـا شـكل متعـارف نيـستند قـصاص              چشم سالم دربرابر چشم     : 334-7ماده  
  .شود مي

شود ولي پلـك چـشم بينـا دربرابـر پلـك             پلك واجد مژه درقبال پلك فاقد مژه قطع نمي          : 334-8ماده  
  .شود چشم نابينا قصاص مي

  .شود  ومعيوب غيرفلج قصاص مي عضو قوي وصحيح دربرابر عضو ضعيف : 334-9ماده 
عليـه    كـسي را قطـع كنـد ومجنـي        عـضو ديگر  هـر   يا   هرگاه شخصي مقداري ازگوش       : 334-10ماده  

اگر جاني بعد ازآن كـه مقـداري        همچنين  شود    پيوند دهد قصاص ساقط نمي    مجدداً  قسمت جداشده را    
تـوان   پيونـد دهـد، نمـي   او به عنوان قصاص بريده شد آن قسمت جداشده را يا هرعضو ديگر   ازگوش  

  .آن را دوباره براي حفظ اثر قصاص قطع كرد
و قطع بيني موجـب زوال بويـائي    درصورتي كه قطع الله گوش موجب زوال شنوايي      : 334-11ماده  

  .شود شود دوجنايت محسوب مي
  .دنباشو شنوائي بويايي حس  فاقد يا گوش موجب قصاص است گرچه قطع بيني  : 334-12ماده 
  . 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 ساقط اسـت                  : 334-14ماده  

شود ولي زبـان كـسي كـه الل اسـت دربرابـر زبـان الل ديگـري وزبـان گويـا قـصاص                          وديه اخذ مي  
  .شود مي

شود، مگـرآن كـه الل بـودن نـوزاد ثابـت              ن گويا درمقابل زبان نوزاد قصاص مي       زبا  : 334-15ماده  
  .شود
 اگر عضو مورد جنايت ، سالم يا كامل باشد وعضو جـاني ناسـالم يـا نـاقص باشـد؛                      : 334-16ماده  
  .تواند قصاص كند يا بدون رضايت جاني، ديه يا ارش بگيرد عليه مي مجني

وي است كه منفعـت اصـلي آن از بـين رفتـه باشـد و در غيـر       منظور از عضو ناسالم عض   :-تبصره  
  .اينصورت سالم محسوب مي شود 

 اگــر عــضو مــورد جنايــت وعــضو مــورد قــصاص هردونــاقص يــا ناســالم باشــد،  : 334-17مــاده 
درصورتي كه نقصان وعدم سالمت درعضو مورد قصاص مساوي يا بيشتر ازعـضو مـورد جنايـت                 

  .باشد ، حق قصاص ثابت است 
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 اگر كسي دندان ديگـري را بكنـد، قـصاص دارد ودرقـصاص آن، تـساوي در نـوع و         : 334-18ده  ما
  .محل دندان به نحوي كه در مبحث شرايط قصاص عضو ذكر شدالزم است

 هرگاه دندان كسي توسط ديگري كنده شود، چنانچه تا زمان قصاص ، دندان سالمي                : 334-19ماده  
 ضربه شالق به پرداخت خسارت درمـان وارش بـراي           74تعزير تا   به جاي آن برويد، جاني عالوه بر        

شود واگر دندان جديد معيوب باشـد، جـاني    عليه فاقد دندان بوده، محكوم مي   جراحت ومدتي كه مجني   
  .شود هاي سابق به پرداخت ارش عيب نيز محكوم مي عالوه برمحكوميت

ــدن د   اگــر مجنــي -تبــصره  ــراي روئي ــه طفــل باشــد صــدور حكــم ب ــه مــدت متعــارف  علي ــدان، ب   ن
الـذكر بـه پرداخـت ديـه          افتد واگر طفل دراين مدت فوت كند، جاني عـالوه برتعزيـر فـوق               به تأخير مي  
  .شود محكوم مي

عليه مخير است كـه       عليه غيرشيري باشد، مجني      اگر دندان جاني شيري ودندان مجني       : 334-20ماده  
  .دان غيرشيري درجاني به  تأخير اندازددندان شيري را قصاص كند؛ يا قصاص را تا رويش دن

ي   عليه بعد ازاجراي قصاص يا گـرفتن ديـه برويـد ، چيـزي برعهـده                  اگر دندان مجني    : 334-21ماده  
  .شود عليه نيست وديه نيز بازگردانده نمي مجني
عليه حـق قـصاص دوبـاره آن را            اگر دندان جاني بعد ازاجراي قصاص برويد، مجني         : 334-22ماده  
  .ردندا

 اگر عضو مورد جنايت زايد باشد وجاني عـضو زايـد مـشابه نداشـته باشـد حـسب                     : 334-23ماده  
  .گردد مورد به پرداخت ديه وارش محكوم مي

 اگر عضو مورد جنايت مانند دست داراي بخش زايدي ماننـد انگـشت اضـافي باشـد                   : 334-24ماده  
شود واگر عضو مـورد       ارش پرداخت مي  شود ونسبت به بخش زايد، ديه يا          قصاص درعضو اجرا مي   

شود ونسبت به     قصاص داراي بخش زايدي باشد قصاص درصورت امكان درغيربخش زايد اجرا مي           
  .شود بقيه جنايت، ديه يا ارش گرفته مي

حـس كـردن عـضو او حـق           هـوش كـردن جـاني وبـي          قصاص كردن جاني بدون بـي       : 334-25ماده  
  .عليه اتفاق افتاده باشد حسي عضو مجني ل بيهوشي يا بيعليه است مگراين كه جنايت درحا مجني

  .حس كردن عضو او بعد ازاجراي قصاص جايز است هوش كردن جاني وبي  مداوا وبي-تبصره
 هرگاه كسي جنايت عمدي براعضاي متعدد ازيك نفر يا بيشتر وارد كرده باشد مانند                : 334-26ماده  

كند وخود يك دست بيشتر نداشته باشد يا بـيش ازدودسـت            اينكه دو دست ازيك نفر يا دونفر را قطع          
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 كه جنايـت بـراو متـأخر بـوده، ديـه پرداخـت                      

ريك از دو مجني عليه مبادرت بـه قـصاص نمايـد            شود ودرصورت وقوع دو جنايت دريك زمان ه         مي
عليه دوم بعد ازقصاص اول      ودرصورتي كه محل قصاص براي مجني     . گردد  براي ديگري ديه ثابت مي    

تواند ما به التفاوت از ديه را نيز از او بگيـرد              باقي بماند وليكن كمتر از عضو قطع شده از او باشد مي           
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:

حق قصاص عضو از براي مجني عليـه ثابـت اسـت و در صـورت فـوت وي قبـل از                        : 334-27ماده  
)         323-5(و مستقالً ثابت مـي شـود و حـسب مـورد طبـق مـواد                 اهر يك از ورثه     استيفا اين حق براي     

  .اين قانون عمل مي شود ) 323-8(و ) 323-7(و )323-6(و 

ر موارد ثبوت قصاص عضو چنانچه ديه مجني عليه كمتر از جاني باشد حسب مورد   د: 334-28ماده  
ــواد   ــق مــ           )323-19(و  )323-18(و  )323-17(و  )323-15) (323-14(و  )323-10(و  )323-9(طبــ

  .اين قانون عمل مي شود 
د             در مــوارد شــركت دو يــا چنــد نفــر در جنايــت بــر عــضو حــسب مــورد طبــق مــوا: 334-29مــاده 

  .اين قانون عمل مي شود )323-12(و )11-323(

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  :باب چهارمباب چهارم
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  قواعد عمومي: فصل اول
  

   تعريف ديه و موارد آن-مبحث اول 
  

ديه مقدار مال معيني است كه در شرع مقـدس در مـورد ايـراد جنايـت غيرعمـدي بـر                        :411-1ماده  
ص و يا جنايت عمدي در مواردي كه به هر جهتـي قـصاص نـدارد ولـي بنـاحق                    تماميت جسمي اشخا  
  . بوده مقرر شده است

ارش عبارت از ديه غير مقدر است كـه ميـزان آن در شـرع تعيـين نگرديـده و دادگـاه                         :411-2ماده  
موظف است با لحاظ نوع و كيفيت صدمه وارده و تأثير آن در سالمت مجني عليه و ميـزان خـسارت                     

  .ده با در نظر گرفتن ديه با جلب نظر كارشناس ميزان آن را تعيين نمايدوار
  .تبصره ـ مقدار ارش در هر جنايت نبايد بيش از ديه مقدر در آن عضو يا منفعت تعيين شود
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در جنايت خطاي محض، شبه عمد و جنايت عمدي كه بناحق بوده ولي قـصاص در آن              :411-3ماده  
  .شود بر پرداخت ديه تراضي شده باشد، ديه پرداخت ميجايز يا ممكن نبوده و يا 

خطاي شبه عمد آن است كه جاني نسبت به مجنـي عليـه قـصد جنايـت واقـع شـده را                         :411-4ماده  
خواه اصالً جنايـت نبـوده يـا        (نداشته است و فعلي را كه انجام داده نوعاً سبب وقوع آن جنايت نبوده               

مانند آنكه كسي را به قـصد تأديـب   . قاً آن جنايت واقع شده باشدوليكن اتفا) جنايت ديگري بوده باشد 
شود بزند و اتفاقاً موجب جنايت گردد يا طبيبي بيماري را به طـور           به نحوي كه نوعاً سبب جنايت نمي      

  .متعارف معالجه كند و اتفاقاً سبب جنايت بر او شود
عتقاد اينكه مهدورالدم است يـا حـق         شخصي جنايتي را بر كسي وارد سازد به ا          هرگاه   :411-5ماده  

قصاص او را دارد يا بتصور اينكه حيوان و امثال آن است سپس خالف آن معلوم گردد در حكم شبه                    
  .عمد است

مباالتي يا عدم مهارت يا عدم رعايت مقررات مربوط بـه             احتياطي يا بي    هرگاه بر اثر بي      :411-6ماده  
بي احتياطي و عدم رعايت مقررات نوعاً سبب وقوع جنايـت           امري جنايتي واقع شود در صورتيكه آن        

  .نباشد جنايت شبه عمد خواهد بود
هرگاه جاني قصد جنايت نداشته و ليكن فعلي را كه انجام داده سبب جنايتي شـود كـه                     :411-7ماده  

ن شده است و نوعاً نيز سبب آن نبوده است و يـا اگـر سـبب بـوده مرتكـب از آ                       از قبل پيش بيني نمي    
  .اطالع نداشته است در حكم شبه عمد است

هرگاه جاني فعلي را كه انجام داده است جنايت عمدي كمتري بوده ليكن اتفاقـاً جنايـت                    :411-8ماده  
بيشتري به سبب آن نيز انجام گيرد كه مقصود جاني نبوده و نوعاً آن جنايت كمتـر مـستلزم جنايـت                     

به عمد است مانند اينكـه انگـشت كـسي را قطـع كنـد و                بيشتر نباشد نسبت به جنايت بيشتر خطاي ش       
اتفاقاً بسبب آن فوت كند كه در اينصورت نسبت به قطع انگشت جنايت عمدي بوده و نسبت بـه فـوت                     

  . شبه عمد است
خطاي محض آن است كه جاني قصد فعلي را بكند و ليكن فعل ديگري بدون اختيـار او                    : 411-9ماده  

. شود زيرا در اصل فعل خطـا شـده اسـت            ن به خطاي در فعل نيز تعبير مي       در خارج واقع شود و از آ      
مانند اينكه به طرف حيواني يا شيء ديگر تيراندازي كنـد ولـيكن تيـر او بـه خطـا رفتـه و بـه انـساني                      

  .اصابت كند
هرگاه شخصي در حال خواب يا بيهوشـي و ماننـد آن كـه فاقـد قـصد و اراده اسـت                         :411-10ماده  

ا صدمه بدني به ديگري گردد عمل او خطاي محض است مگر اينكه عمداً با علم به اينكـه                   موجب تلف ي  
در حالت خواب يا بيهوشي آن صدمه بر مجني عليه واقع مي شود بخوابد يا خود را بيهوش كنـد كـه                      

  .در اين صورت جنايت عمدي خواهد بود 
  .منزله خطاي محض است عمدي و شبه عمدي ديوانه و نابالغ به  جنايت  : 411-11ماده 
هرگاه جاني قصد جنايت بر شخصي را داشته باشد ليكن در اثر خطاي درفعل  مانند                   :411-12ماده  

خطاي در تيراندازي تير او به خطا رفته و به شخص ديگري اصابت كند چنانچه متوجه بوده كه اقدام                   
ص ثابـت اسـت و در غيـر         او ديگري را در معرض جنايت قرار مي دهد جنايـت عمـدي بـوده و قـصا                 
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ور الـدم ، بـدون مجـوز مراجـع قـضايي صـالح              كشتن كسي به صرف اعتقاد بر مهد         :411-13ماده  
شـود و در صـورتي كـه كـسي ديگـري را بـا ادعـاي چنـين          ممنوع است و مرتكب، مجرم شناخته مي     

  .مقرر در اين قانون  مجازات مي شود  ) 313-11(اعتقادي به قتل برساند به موجب ماده 
در شـرع و قـانون مهدورالـدم        مهدور  الدم بودن كسي بايد از مـصاديقي باشـد كـه                 :411-14ماده  

  .كه مرتكب با نظر و معيارهاي خود كسي را مهدورالدم بداند شناخته شده نه اين
در صورتي كه قاتل يكي از ورثه مقتول باشد چنانچه قتل عمدي باشد از هـيچ مـالي                     :411-15ماده  

 ارث نمـي بـرد و در        از اموال مقتول ارث نخواهد برد و چنانچه  قتل خطا يا شـبه عمـد باشـد از ديـه                    
  .موارد فقدان وارث ديگر ولي امر وارث خواهد بود 

                در قتل فرد مسلمان عالوه بـر ديـه نفـس قاتـل مكلـف بـه پرداخـت كفـاره قتـل نيـز                           :411-16ماده  
 ترتيب كفـاره قتـل بـه   .مي باشد و دادگاه الزم است آن را به عنوان تكليفي بر قاتل در حكم ذكر نمايد                 

  :ترتيب زير است 
در قتل عمد چنانچه مقتول مسلمان مومن باشد كفاره جمع ثابت است كـه عبارتـست از ، آزاد                    .1

كردن يك برده در صورت امكان آن و روزه دو مـاه از ماههـاي قمـري بـدون فاصـله ميـان                                 
  .ماه اول و اولين روز ماه دوم و اطعام شصت مسكين 

به عمد و همچنين قتـل عمـد در صـورتي كـه مـسلمان مقتـول                 عم از محض و ش    ادر قتل خطا     .2
مومن نباشد يكي از سه مورد ذكر شده واجب است و ليكن با ترتيب ميان آنها بدين گونه كـه                    

ــام                 ــذر آن اطع ــود و در صــورت تع ــي ش ــين م ــاه روزه متع ــق دو م ــذر عت در صــورت تع
 .شصت مسكين متعين مي گردد

  .تل تنها در صورت مباشرت به قتل است و در موارد تسبيب واجب نيست  كفاره ق-1تبصره  
 كفاره در قتل نابالغ و مجنون نيز ثابت اسـت در صـورتيكه محكـوم بـه اسـالم باشـند و                       -2تبصره    

   .باشدهمچنين در قتل جنين كه روح در آن دميده شده 
  .تقالً كفاره واجب است  در موارد شركت در قتل بر هريك از مباشران در قتل مس-3تبصره  
  . در موارد اكراه بر قتل كفاره بر قاتل است -4تبصره  
  . در مواردي كه مقتول مهدورالدم يا مستحق قصاص بوده است كفاره ثابت نيست -5تبصره  
 وجوب كفاره يك تكليف است و در صورت فوت قاتل ساقط مـي گـردد و از ديـون ميـت                      -6تبصره    

  .محسوب نمي شود 
  

   مسئوليت مدني ديه–  دوم مبحث
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 جنايات حق شخصي مجني عليه  بوده و عـالوه بـر جنبـه كيفـري هماننـد                   ديه و ارش     :412-1ماده  
باشد و قابل عفـو تمـام        ساير ضرر و زيانها و حقوق مالي داراي آثار و احكام مسئوليت مدني نيز مي              

 ديون مشغول بـه آن از بـراي مجنـي           و زمه جاني مانند ساير    خشي از آن يا مصالحه بر آن است         يا ب 
  .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 ديـه مقتـول نيـز                 :      تبصره  
 صورت  و در . ارث مي برند به جز بستگان مادري مقتول كه تنها از طرف مادر با مقتول نسبت دارند                  

  .نبودن وارث از براي مقتول ولي امر وارث ديه خواهد بود 
  

هرگاه دو يا چند نفر به نحو اشتراك مرتكـب جنـايتي كـه موجـب ديـه يـا ارش اسـت                          :412-2ماده  
  .به طور مساوي ضامن ديه يا ارش خواهند بود  گردند حسب مورد هر يك از  شركاءيا عاقله آنها 

هاي متعارف درمان جنايت وارد شده بيشتر از ديه مقـدر يـا ارش باشـد                  ههرگاه هزين    :412-3ماده  
خسارت مازاد بايد بر اساس نظر كارشناسي با حكم دادگاه تعيين شده و توسط جاني فوراً پرداخـت                  

  .نيستو عمد موجب ديه گردد و در اين جهت فرقي ميان خطاي محض و شبه عمد 
  

  هاي اثبات ديه  راه–مبحث  سوم 
  

شـود    ادله اثبات موجب ديه عالوه بر قسامه به تفصيلي كـه در ايـن قـانون مقـرر مـي                      :413-1ماده  
  .همان ادله اثبات در ساير ديون و حقوق مالي است 

نفـر مـرد از طـرف       ) 25( قصاص بـا اقامـه قـسامه         بابقتل غير عمد به شرح مقرر در           :413-2ماده  
  .شود  يمدعي در صورت لوث و فقدان ادله ديگر اثبات م

در دعوي جنايت بر اعضا و منافع اعم از عمدي و غير عمدي در صورت لوث و فقدان                     :413-3ماده  
تواند با اقامه قسامه شش نفر ديه يا ارش را به شرح زير اثبات و مطالبه كند                   ادله ديگر مجني عليه مي    

  .شود وليكن حق قصاص با آن ثابت نمي
  .ن به مقدار ديه كامل استشش قسم در جنايتي كه ديه يا ارش آ -1
 پنج قسم در جنايتي كه ديه يا ارش آن سه چهارم ديه كامل است -2
 چهار قسم در جنايتي كه ديه يا ارش آن دو سوم ديه كامل است -3
 سه قسم در جنايتي كه ديه يا ارش آن يك دوم ديه كامل است -4
 دو قسم در جنايتي كه ديه يا ارش آن يك سوم ديه كامل است -5
 جنايتي كه ديه يا ارش آن يك ششم ديه كامل يا كمتر از آن استيك قسم در  -6

توانـد بـه     ـ در مورد هر يك از بندهاي فوق در صورت نبودن نفـرات الزم مجنـي عليـه مـي     1تبصره 
  .همان اندازه قسم را تكرار كند

 و كمتـر   ـ در هر يك از موارد فوق چنانچه مقدار ديه يا ارش بيش از مقدار مقرر در آن بنـد  2تبصره 
از مقدار مقرر در بند قبلي بوده باشد رعايت نصاب بيشتر الزم است براي مثال اگر ديـه جراحـت بـه         

  .مقدار يك پنجم ديه كامل باشد براي اثبات آن دو قسم الزم است
  .  ـ مقررات سوگند در قسامه همانگونه است كه در باب قصاص گذشت3تبصره 
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يا ولي او مدعي زوال يـا نقـصان          كه  وارد شده است مجني عليه         هرگاه در اثر جنايتي      :413-4ماده  
 و عـدم امكـان   عدم دسترسي به كارشـناس شود در صورت لوث و فقدان دليل اثباتي و      منفعت عضو   

با قسامه  به ترتيبي كـه ذكـر شـد           يا ولي او    آزمايش و اختباري كه موجب علم شود، قول مجني عليه           
  .شود اثبات مي

نسبت به بازگـشت تمـام يـا بخـشي از           يا ولي او    در اختالف ميان جاني و مجني عليه            :413-5ماده  
منفعت زايل شده يا نقصان يافته در صورت فقدان دليل اثباتي قـول مجنـي عليـه بـا سـوگند او مقـدم                        

  .است و جاي قسامه نيست 
شده تعيين نموده   هرگاه مجني عليه در ايامي كه كارشناس براي بازگشت منفعت زايل               :413-6ماده  

است فوت نمايد و جاني مدعي بازگشت منفعت قبل از وفات بوده و اوليـاي ميـت منكـر آن باشـند در              
صورتي كه جاني نتواند ادعاي خود را ثابت كند قول اوليا با سوگند مقدم خواهد بود و جـاي قـسامه                     

  .نان ثابت خواهد شد و چنانچه برخي از اوليا سوگند بخورند ديه يا ارش نسبت به سهم آنيست
  

   مسئول پرداخت ديه–مبحث چهارم 
  

  . و شبه عمد بر عهده جاني استديه يا ارش جنايت عمد  : 414-1ماده 
 متعارفديه يا ارش خطاي محض، چنانچه جنايت از طريق شهادت يا قسامه و يا علم                   :414-2ماده  

ر جـاني  يـا نكـول او از سـوگند  يـا          و حسي قاضي ثابت شود به عهده عاقله و در صورتي كه با اقرا             
  .نكول او از قسامه ثابت شده باشد، به عهده خود جاني است

تبصره ـ هرگاه پس از اقرار جاني به جنايت خطايي ، عاقلـه اظهـارات او را تـصديق نماينـد ، ديـه بـر        
  .عهده عاقله خواهد بود 

 اگـر   ،ف و حسي قاضـي يـا قـسامه         با شهادت، علم متعار    تيدر موارد ثبوت اصل جنا       :414-3ماده  
 قول  د،ين  نما  ياطالع ي اظهار ب  اي را انكار    تي بودن آن گردد و عاقله خطا بودن جنا        يي خطا ي مدع يجان

   .عاقله با سوگند پذيرفته مي شود
معاف شـده و  يا ارش د، از پرداخت ديه ندر صورتي كه برخي از افراد عاقله سوگند ياد نماي ـ  تبصره

  .    پرداخت خواهد شدي جانهليسهم آنها بوس
  . نيست سازد هايي كه شخص بر خود وارد مي عاقله ضامن جنايت   :414-4ماده 
عاقله تنها ضامن ديه و ارش خطاي محض است و سـاير خـساراتي را كـه بـه سـبب                        :414-5ماده  

  .جنايت شكل مي گيرد ضامن نيست و بر ذمه خود جاني است 
  .هاي كمتر از موضحه نيست، هر چند جاني نابالغ يا مجنون باشد نايتعاقله ضامن ج   :414-6ماده 

هاي متعددي در يك يا چند عـضو بـه وجـود     تبصره ـ هر گاه در اثر يك يا چند ضربه خطايي، آسيب 
آيد مالك رسيدن به ديه موضحه، ديه هر آسيب، به طور جداگانه است و رسيدن ديه يا ارش مجموع                   

  . نيستآنها به ديه موضحه كافي
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 و بستگان ذكـور نـسبي پـدر و مـادري يـا پـدري بـه                  پسرعاقله عبارت است از پدر ،          :414-7ماده  
توانند ارث ببرند به صورت مـساوي         ميدرزمان فوت   ترتيب طبقات ارث به طوري كه همه كساني كه          

  .خواهند بوديا ارش دار پرداخت ديه  عهده
 مواعد پرداخت اقـساط     ني در ح  ي تمكن مال  وبلوغ، عقل   ،داشتن نسب مشروع    در عاقله      :414-8ماده  

شود و نابالغ و ديوانه و معـسر در زمـان              بنابراين ولد الزنا ضمن عاقله محسوب نمي        شرط است  هيد
  .پرداخت ديه مسئوليتي ندارند

 عاقله او   اي،    عاقله نباشد  يدارادر خطاي محض كه ديه آن بر عاقله است           يهرگاه جان    :414-9ماده  
 و در ايـن     شـود  ي پرداخـت مـ    المـال   تيـ از ب يا ارش    ديه    ،  را در مهلت مقرر بپردازد      يا ارش  هينتواند د 

  .  از آن نيستجهت فرقي ميان ديه نفس يا كمتر
هرگاه فردي از اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي كـه در كـشور زنـدگي                    :414-10ماده  
خواهـد بـود، لـيكن در       يـا ارش    دار پرداخـت ديـه        عهـده كند ، مرتكب جنايت خطاي محـض گـردد،            مي

شود و اگر با مهلت  را نداشته باشد، به او مهلت مناسب داده مي      يا ارش   صورتي كه توان پرداخت ديه      
  . از بيت المال پرداخت خواهد شديا ارش ديهمناسب نيز قادر به پرداخت نباشد ، 

  . استي جاني،بي تسباتيجنامسئول پرداخت ديه يا ارش در    :414-11ماده 
هرگاه مأموري در اجراي وظايف قانوني ، عملي را مطـابق مقـررات انجـام دهـد كـه                     : 414-12ماده  

  .موجب فوت يا صدمه بدني به ديگري شود، ديه بر عهده بيت المال است
 تبصره ـ هرگاه شخصي با علم به خطر يا از روي بي احتيـاطي و بـي مبـاالتي، وارد منطقـه ممنوعـه      
نظامي و يا هر مكان ديگري كه ورود به آن ممنوع است، گردد و مطـابق مقـررات هـدف قـرار گيـرد،                        
  ضمان ثابت نخواهد بود و در صورتي كه از ممنوعه بودن مكان مزبور آگاهي نداشته ديه يا ارش از                    

  .بيت المال پرداخت مي شود
هاي مقرر،     است ، چنانچه در مدت     ينبر عهده جا  يا ارش    هي كه پرداخت د   يدر موارد    :414-13ماده  

  .شود   ميطيتقسي جاني، قادر به پرداخت نباشد، با توجه با امكانات مال
 چنانچه محكوم به ديه يا ارش و ساير ضرر و زيانهاي وارده ادعـاي اعـسار كنـد و دليـل                      _تبصره  

بـه امكانـات مـاليش       بـا توجـه      يـا ارش   شـود و ديـه      اشد قول او پذيرفته مي    اثباتي برخالف گفته او نب    
 دادگـاه  گردد و شاكي حق تقاضاي بازداشت او را ندارد مگـر اينكـه خـالف گفتـه او را در                       تقسيط مي 
  .ثابت نمايد

 قاتـل  بـه   دليل فرار ،خودكشي و ماننـد آن         به   در صورتي كه   عمد و شبه عمد      در قتل    :414-14ماده  
وي گرفتـه مـي شـود      عاقله ته باشد ازش ندايشود و اگر مال  از مال او گرفته مي    هي نباشد، د  يدسترس

  .بيت المال پرداخت خواهد شدفقرآنها، از عدم دسترسي به عاقله يا و در صورت 
  مـسئوليت پرداخـت ديـه يـا ارش         در صورت عمد و شبه عمد       ات  يجناغير قتل از    در     :414-15ماده  

ضـمان  و وي خواهد بـود   يون   و در صورت عدم دسترسي به جاني مانند ساير د          مي باشد   بر جاني   
 و در خطاي محض مسئوليت پرداخت بر عاقله مـي باشـد ودر صـورت             بيت المال نخواهد بود   متوجه  

   .عدم دسترسي به عاقله يا فقر آنها از بيت المال پرداخت مي شود 
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كـم  هرگاه جاني در مواردي كه پرداخت ديه يا ارش بر عهده او است ، فوت نمايد ، ح                   : 414-16ماده  
  . داشت ساير ديون متوفي را خواهد

              چنانچـه نتوانـد   در موارد تردد قاتـل بـين دو يـا چنـد نفـر، ولـي دم يـا مجنـي عليـه                      :414-17ماده  
تواند از متهمين در صورت لوث مطالبه قسامه و در            ميل بودن يك نفر معين از آنها را اثبات نمايد           تقا

نمايد، در صورتي كـه همگـي حـسب مـورد قـسامه اقامـه كـرده يـا                   صورت عدم لوث مطالبه سوگند      
  .سوگند ياد نمايند ، ديه از بيت المال پرداخت خواهد شد

مفـاد آن نيـز اعمـال مـي شـود و در      از قتـل باشـد   كمتـر  در مورد اين ماده چنانچه جنايت :  تبصره  
  .د شد ديه يا ارش از بيت المال پرداخت خواهصورتي كه جنايت خطاي محض باشد 

هرگاه برخي از اطراف تردد حسب مورد سوگند ياد نموده يـا قـسامه اقامـه كننـد و                     : 414-18ماده  
برخي امتناع نمايند يا همگي امتناع كنند ديه يا ارش بر امتناع كنندگان به طور مساوي ثابت مي شـود                    

  .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، مستند بـه            هر گاه كسي در اثر ضرب و جرح عده           :414-19ماده  
 مشخص نباشـد، ضـاربين بايـد ديـه نفـس يـا ديـه و ارش                   برخي از ضربات باشد و زننده هر ضربه       

  .جراحات را به طور مساوي بپردازند
در موارد تحقق لوث و امكان اثبات جنايت شخص معيني از اطـراف علـم اجمـالي بـا                    :414-20ماده  

  .قسامه، طبق مقررات قسامه عمل خواهد شد
عليه يا اولياي دم ادعا كنند كه جـاني يكـي از دو يـا چنـد نفـر اسـت، در        هرگاه مجني   : 414-21ماده  

با اجراي قسامه، بـر جـاني بـودن يكـي از آنهـا              . نمايدتواند اقامه قسامه      صورت تحقق لوث مدعي مي    
  .جاني به نحو علم اجمالي مشخص شده و مفاد مواد فوق اجرا خواهد شد

در موارد علم اجمالي به وجود جـاني بـين دو يـا چنـد نفـر و عـدم دليـل اثبـاتي بـر                             :414-22ماده  
شود و طبـق مـواد فـوق          ميتشخيص جاني چنانچه جنايت عمد باشد قصاص ساقط شده و ديه ثابت             

  .شود عمل مي
در موارد وقوع قتل و عدم شناسايي قاتـل، هرگـاه لـوث عليـه شـخص يـا اشـخاص                        :414-23ماده  

 و همچنين در غير موارد لوث چنانچه نوبـت          معيني محقق نباشد ديه از بيت المال پرداخت خواهد شد         
               د بخـــورد ، ديـــه از بـــه ســـوگند مـــتهم برســـد و طبـــق مقـــررات بـــر عـــدم انجـــام قتـــل ســـوگن

  .بيت المال پرداخت مي شود 
 كند سپس شخص ديگري نيـز اقـرار         يا ارش  هرگاه كسي اقرار به جنايت موجب ديه         :414-24ماده  

كند كه آن جنايت را انجام داده است و علم به كذب يكي از دو اقرار بالخـصوص نباشـد مجنـي عليـه                        
كند و لـيكن نمـي توانـد از هـر دو نفـر مطالبـه       يا ارش از يكي از آن دو نفر مطالبه ديه مخير است كه  

  .نمايد 
ليكن نوع آن اثبات نـشود ديـه يـا ارش           شود  در مواردي كه اصل جنايت جاني ثابت           :414-25ماده  

  . ثابت و پرداخت آن بر عهده جاني خواهد بود
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 ايـ  مجازات كشته شده     ي در اثر اجرا   ري تعز اي حد   ايهرگاه محكوم به قصاص عضو         :414-26ماده  
مـستند  عمد يا    ي اضاف بي آس اي شده به او وارد شود چنانچه قتل         نيي از مقدار مجازات تع    شي ب يبيآس
 ريـ اسـت و در غ    ثابـت   حسب مورد قصاص يـا ديـه يـا ارش           نحوه اجرا باشد     تقصير يا خطاي در      به
  . ضامن خواهد بودبيت المال   نصورتيا

هرگاه پس از اجراي حكم قصاص پرونـده در دادگـاه صـالحي طبـق مقـررات آئـين                      :414-27ماده  
دادرسي رسيدگي مجدد شده و عدم صحت قصاص ثابت شود ديه آن بر بيت المال خواهد بـود مگـر             
اينكه تقصير يا بي توجهي و عدم رعايت مقررات دادرسي از طرف قاضي صادر كننده حكم قـصاص                  

دادگـاه رسـيدگي كننـده مجـدد موظـف اسـت در هـر             . ينصورت ضامن خواهد بود   ثابت گردد كه در ا    
صورت حكم پرداخت ديه از بيت المال را صادر كند و در صورت احراز تقصير قاضي صـادر كننـده                  
قصاص پرونده را با ذكر مستندات جهت رسيدگي به دادسراي انتظامي قضات ارسال نموده تـا طبـق            

 ثبوت تقصير يا خطاي موجب ضمان قاضي ، دادگاه انتظامي حكـم     مقررات رسيدگي كند ودر صورت    
  .به كسر آن از حقوق قاضي و برگشت  به بيت المال خواهد كرد

  
   مهلت پرداخت ديه-مبحث پنجم 

  
مهلت پرداخت ديه يا ارش جنايت، از زمان وقوع آن جنايت به ترتيب زير اسـت، مگـر                   :415-1ماده   

  : تراضي كرده باشنداين كه طرفين به نحو ديگري
  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 تمـام يـا قـسطي از ديـه يـا                  ـ هر گاه پرداخت كننده در بين مهلت       تبصره  
  . استارش اقدام نمايد، محكوم له مكلف به قبول آن

در جنايت خطاي محض، پرداخت كننده بايد ظرف هر سال يك سوم ديه يا ارش و در                    :415-2ماده  
  .شبه عمد، ظرف هر سال نصف ديه يا ارش را بپردازد

ها را پرداخـت نمايـد و يـا پرداخـت              در صورتي كه پرداخت كننده بخواهد قيمت گونه           :415-3ماده  
، معيار قيمت زمان پرداخت خواهد بود، مگر آن كه بر يـك مبلـغ               ديه يا ارش به صورت اقساطي باشد      

  .قطعي توافق شده باشد
توافـق  يـا ارش     هيـ  د گرفتن بر   هيعل ي مجن اي دم   ياي عمد و اول   جاني ني كه ب  يدر موارد    :415-4ماده  

ــ ــت پرداخــت كنيشــده ل ــشده باشــد، مهل ــسال از حــين تراضــي     آن مــشخص ن ــد در ظــرف يك                باي
  .پرداخت گردد 

  
   موجبات ضمان–مبحث ششم  

  
  مباشرت 
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جنايت در صورتي موجب ديه و ارش يا قصاص خواهد بـود كـه مـستند بـه شـخص                       :416-1ماده  
  .باشد، اعم از آن كه به نحو مباشرت انجام شود يا به تسبيب يا به اجتماع آنها

جنايت دخالـت  ايجاد اراده ديگري در    مباشرت در جنايت آن است كه جاني بدون آنكه             :416-2ماده  
داشته باشد مستقيماً آن را بوجود آورد هر چند از وسيله اسـتفاده كنـد ماننـد پـرت كـردن كـسي از                        

  ندي و يا قتل و جرح كسي با اسلحهبل
دهـد موجـب تلـف يـا صـدمه بـدني گـردد،         هايي كه انجام مي   هرگاه پزشك در معالجه      :416-3ماده  

ست مگر آن كه عمل او مطابق مقررات پزشكي و موازين فنـي بـوده و قبـل از                  ضامن ديه و خسارت ا    
  يـا    غاقدام به معالجه از مريض برائت گرفته باشد و چنانچه اخـذ برائـت از  مـريض بـه دليـل نـا بـال                         

مجنون بودنش، معتبر نبوده و يا امكان تحصيل برائت از او به دليل بيهوشي و مانند آن ممكن نباشـد              
  .ائت از ولي مريض به عمل خواهد آمد، تحصيل بر

ـ در مواردي كه تحصيل برائت ممكن نباشـد و پزشـك بـراي نجـات مـريض طبـق مقـررات               1تبصره  
  .ناچار به معالجه باشد،كسي ضامن تلف يا صدمات وارده نيست

ـ مقصود از ولي شخصي است كه در صورت تلف مـريض ، حـق مطالبـه ديـه را دارد و در                2تبصره  
 حاكم شرع ولي مريض باشد ، رييس قوه قضائيه با استيذان از ولي امر و تفويض اختيار                  مواردي كه 

  .به دادستانهاي مربوطه نسبت به ابراء طبيب اقدام مي نمايد
كسي كه در حال خواب يا بيهوشي و مانند آن كه فاقد قصد و اراده است، موجب تلف                     :416-4ماده  

باشد و ديه بر عاقله خواهد بـود ولـيكن اگـر               خطاي محض مي   يا صدمه بدني به ديگري گردد عمل او       
آن شخص اين حالت را بداند و در عين حال عمداً نزديك او قرار بگيرد و صدمه ببيند جنايـت مـستند                      

  .به خودش بوده و شخص خواب يا بيهوش ضامن نخواهد بود
مـل مـي گـردد بـه شخـصي      هرگاه شيئ يا كاالئي كه توسط انسان يا وسـيله نقليـه ح            :416-5ماده  

  .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 تـرس فـرار كنـد و صـدمه بـر او                         :416-6ماده  

د مانند اينكه بچـه را  وارد گردد يا بدون اختيار حركتي از او سر بزند كه  جنايتي بر ديگري وارد ساز        
  .بياندازد و بميرد، ترساننده ضامن ديه و ساير خسارات خواهد بود

در مواردي كه جنايت مستند به كسي نباشد مانند اين كه  در اثـر علـل قهـري جنايـت                        :416-7ماده  
  .صورت گرفته باشد، ضمان منتفي است

را به سوي او برانگيزد يا هـر كـار          هرگاه كسي به روي شخصي سالح بكشد يا سگي             :416-8ماده  
ديگري كه موجب هراس او گردد انجام دهد مانند فرياد كشيدن يا انفجار صـوتي كـه باعـث وحـشت                     

جنايت آن  شود و بر اثر اين ارعاب آن شخص بميرد يا صدمه به او برسد اگر اين عمل نوعاً سبب                      مي
نباشد جنايت عمد محسوب  ايت واقع شده    جنجنايت انجام شود گر چه نوعاً سبب        آن  باشد يا به قصد     

جنايت انجام بگيرد جنايت شبه آن جنايت بوده  و نه با قصد       آن   شود و اگر اين عمل نه نوعاً سبب         مي
  .شود و ديه و ساير خسارات وارده بر عهده او است عمد محسوب مي
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تد و سبب جنايـت     هرگاه كسي خود را از جاي بلندي پرت كند و بر روي شخصي بياف                :416-9ماده  
          شود در صورتي كه قصد انجام آن جنايت را داشته باشد  و يا چنـين عملـي نوعـاً سـبب آن جنايـت                         
مي شده و مرتكب هم از آن اطالع داشته جنايت عمدي است و در صورتي كـه قـصد جنايـت نداشـته                       

 جنايـت انجـام نمـي گرفتـه         ولي قصد پرت شدن بر او را داشته و ليكن بسبب آن فعل معموالً و نوعـاً                
شبه عمد بوده و ديه و ساير خسارات بر عهده او خواهد بود و همچنين است اگر با وجود قصد پرت                     

 نبـوده اسـت ولـي اگـر         موجب جنايت   شدن به طرفي رفته است كه بي اختيار پرت شود و پرت شدن              
وده و ديه يـا ارش بـر   بدون قصد پرت شدن در اثر راه رفتن پايش بلغزد و پرت شود خطاي محض ب    

عاقله است و اگر اصالً فعلي از او سر نزند و به علل قهري همچون طوفان و زلزلـه پـرت شـود و بـه                          
  .ديگري بخورد و صدمه به او وارد كند ضامن نخواهد بود

 شخص ثالث يا شخص پرت       كند و   پرتبه روي شخص ثالثي      را     ديگري   كسي  هرگاه   :416-10ماده  
   شـده   واقـع   قصد جنايت نه در صورتي كه قصد فعل را داشته باشد ليكن     گردد،   مجروح  بميرد يا  شده

 عمـد    شـبه  جنايـت  باشـد،    جنايـت    ايـن    سـبب   نوعـاً    است  نموده  قصد   را كه    كاري   باشد و نه    را داشته 
  . خواهد بود

امل سـاير مقـررات     اي كه با داشتن مهارت و سرعت مطمئن و رعايت ك            هرگاه راننده    :416-11ماده  
در حال حركت بوده در حالي كه قادر به كنتـرل نبـوده بـه كـسي كـه حـضورش در آن محـل مجـاز                           

  .نيست، برخورد نمايد، ضمان منتفي خواهد بود و در غير اينصورت راننده ضامن است 
ـ  رعايت اي كه اگر مقررات نيز   هرگاه عدم رعايت مقررات رانندگي، علت حادثه نباشد به گونهتبصره 

  .افتاد راننده ضامن نخواهد بود شد، حادثه بسبب حوادث غير طبيعي مانند زلزله اتفاق مي مي
 هرگاه در اثر حوادث رانندگي كه به سبب امور قهريه و غير طبيعي نبوده سرنشينان                  :416-12ماده  

نـع، راننـده    خودرو مصدوم گرديده يا تلف شوند مانند واژگون شدن خودرو و يا برخورد آن بـا موا                
  .ضامن ديه و ساير خسارات خواهد بود

  
  تسبيب

  
   را فراهم    ديگري   عليه   يا جنايت    شدن   تلف   سبب   انسان    كه   است   آن   در جنايت   تسبيب   :416-13ماده  
 نشود   جنايت خود مستقيماً مرتكبشد وليكن   نبود آن جنايت حاصل نمي    آن فعل   به طوري كه اگر     كند  

كـه در    بكند و كسيري عبدر م   چاهي مانند آنكهري هم در تحقق آن دخالت داشته باشد،   بلكه فعل ديگ  
  . ببيند  بيفتد و آسيب در آنآن معبر راه مي رود 

بر و اماكن عمومي يا ملك ديگري بـدون اذن مـالكش گـودالي              اهرگاه شخصي در مع      :416-14ماده  
جام دهد كه موجب آسيب ديگري گردد ، ضامن ديه و           حفر يا چيز لغزنده قرار دهد و يا هر عملي را ان           

ساير خسارات خواهد بود مگر اينكه فرد آسيب ديـده بـا علـم بـه آن و امكـان اجتنـاب ، عمـداً بـا آن                            
  .برخورد نمايد
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هرگاه شخصي يكي از كارهاي مذكور در ماده قبل را در ملك خويش يـا مكـاني كـه                :416-15ماده  
ت انجام دهد و موجب آسيب ديگري گردد ضـامن نيـست مگـر اينكـه                در تصرف و اختيار خودش اس     

  .شخصي را كه آگاه به آن نيست به آنجا بخواند و در اثر آن جنايتي به او وارد گردد
ـ   هرگاه شخص آسيب ديده بدون اذن مالك يا با اذني كه قبل از انجام اعمال مذكور از مالـك  تبصره 

ز ورود او نداشته باشد ضامن نخواهد بود مگر اينكه صـدمه            گرفته، وارد شود و صاحب ملك اطالع ا       
  .يا تلف به دليل اغراء ، سهل انگاري در اطالع دادن و مانند آن به مالك مستند باشد 

                 مــذكور در  از كارهــاي  يكــيو بــدون اذن او   ديگــري  در ملــك  كــسي هرگــاه   :416-16مــاده 
   عدواني   ببيند، عامل    آسيب   شده   ملك   وارد آن  عدواناً   كه   ثالثي  دهد و شخص    را انجام ) 416- 14(ة  ماد

   منتـسب    خـود مـصدوم      بـه    و صـدمه    حادثـه   بروز  ، مگر اينكه  باشد  و ساير خسارات مي     دار ديه   عهده
  مانند اينكه عامل عدواني عالمتي هشدار دهنده گذارده باشد يا درب آن منـزل را قفـل كـرده تـا                    .باشد

كسي وارد نشود وليكن شخص وارد عـدواني درب را شكـسته و وارد شـده باشـد كـه در ايـن قبيـل             
  .باشد موارد فعل منتسب به خودش بوده و عامل عدواني ضامن نمي

يا اماكن عمومي عملي را كه به مـصلحت عـابران اسـت  طبـق            براهرگاه كسي در مع      :416-17ماده  
تفاقـاً موجـب وقـوع جنايـت يـا خـسارت            و ا دهد  ات ايمني انجام    مقررات دولتي يا عمومي و رعايت نك      

  .دد ضامن نخواهد بودگر
هرگاه شخصي با انگيزه احسان و كمك به ديگري عملي را كه به جهت حفظ مـال يـا      :416-18ماده  

جان او الزم بوده به طور رايگان انجام دهد و همان عمل اتفاقاً موجب صدمه و يا خـسارتي شـود در     
  .رعايت مقررات و نكات ايمني ضامن نخواهد بودصورت 

هرگاه كسي در ملك خود يا در مكان و راهي كه توقف در آن جا مجاز اسـت توقـف            :416-19ماده  
كرده يا وسيله نقليه خود يا هر شيء مجاز ديگري را قرار دهد و شخص ديگـري بـا آنهـا برخـورد و       

حب وسيله متوقف شده ضامن نخواهد بود بلكـه  مصدوم گردد يا فوت كند شخص توقف كننده يا صا    
  .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 شـيء و يـاحيوان                هركس در محل     :416-20ماده  
اي در آن رهگـذر قـرار دهـد و     لغزنـده نقليه اي را در اين قبيل محلها مستقر سـازد يـا چيـز                 يا  وسيله  

 برخورد كند يا بلغزد و مصدوم شده يا فـوت           طا و بدون توجه با آن شخص يا چيز        ديگري از روي خ   
كرده يا خسارت ببيند شخص متوقف يا كسي كه آن شـيء را مـستقر كـرده يـا راه را لغزنـده كـرده                         

 بـا آن   وسـعت راه و محـل عمـداً         مگـر آنكـه عـابر بـا         . ضامن ديه و ساير خسارات وارده مـي باشـد         
دار خـسارت     گيـرد بلكـه عهـده       باشد كه در اين صورت نه فقط خسارت به او تعلق نمي           كرده  برخورد  

  .باشد وارده نيز مي
 شخصي را كه شبانه به طور مشكوكي و مخفيانه از منزلش خوانده و بيـرون                 هرگاه   :416-21ماده  
ه اوست مگر اينكه ثابت كند كه زنده است يا اگر فوت كرده             اند مفقود شود دعوت كننده ضامن دي        برده

به مرگ عادي يا علل قهري بوده است و ارتباطي به او نداشته است يا اگر كـشته شـده ديگـري او را                        
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ـ   از دريافت ديه، شخص مفقود شده بازگردد يا مشخص شود كه زنده اسـت يـا     هرگاه پستبصره 
قاتل شناسايي گردد ، ديه مسترد خواهد شد و وچنانچه بر عكس ثابت شود كه او شـخص مفقـود را                     

  .عمداً كشته است قصاص ثابت مي شود 
 وجود آيد و موجـب      هرگاه در اثر يكي از عوامل طبيعي مانند سيل و زلزله مانعي به               :416-22ماده  

آسيب گردد، هيچ كس ضامن نيست، گرچه تمكن برطرف كردن آنها را داشـته باشـد و اگـر سـيل يـا                 
مانند آن، چيزي را به همراه آورد وليكن كسي آن را جايي نا مناسـب قـرار دهـد كـه موجـب آسـيب                         

مصلحت عابرين در   و اگر آن را از جاي نا مناسب بردارد و در جهت             . شود، عهده دار ديه خواهد بود     
  .جاي مناسبتري قرار دهد ضامن نخواهد بود

 هرگاه مانع مزبور توسط شخص ناشناسي به وجود آمده باشد نيز تغيير دهنده وضعيت               – 1تبصره
  .به حالت مناسب تر ضامن نخواهد بود

ـ 2تبصره   ر عهـده گونه حوادث را ب  هرگاه  افراد يا دستگاههايي كه مسؤوليت اصالح يا رفع آثار اين 
  .دارند، در انجام وظيفه كوتاهي و تقصير كنند ، ضامن خواهند بود 

هرگاه قرار دادن كاال در خارج مغازه يا پارك اتومبيل در مقابـل منـزل و امثـال آن                      :416-23ماده   
عرف و عادت شده باشد، گذارنده كاال يا پارك كننده اتومبيل در صورت عدم منع قـانوني و  عـريض                     

  .بر و عدم ايجاد مزاحمت براي عابران ضامن نيستبودن مع
هرگاه كسي چيزي را در مكاني مانند ديوار يا بالكن خود كه قـرار دادنـش در آنجـا                      :416-24ماده  

جايز بوده، قرار دهد و در اثر حوادث پيش بيني نشده به معبر عام و يا ملك ديگـري بيفتـد و موجـب                        
د بود ، مگر آنكه آن را طوري گذاشته باشـد كـه نوعـاً در                صدمه يا خسارت شود ضمان منتفي خواه      
  .معرض صدمه يا خسارت به ديگران باشد

هرگاه مالك ملك يا كسي كه عهده دار ملكي مي باشد ناودان يا بـالكن ملـك و ماننـد                       :416-25ماده  
عايـت كـرده    آن را درمكاني قرار دهد كه قرار دادنش در آن مكان جايز بوده و نكـات ايمنـي را نيـز ر                     

باشد و اتفاقاً موجب آسيب و خسارت گردد ضامن آن نخواهد بود وليكن اگر نصب آن مجـاز نبـوده                    
  .و يا نكات ايمني رعايت نشده باشد ضامن است

ـ  اي باشد كه نتـوان آن را بـه مالـك منتـسب نمـود ماننـد آنكـه          اگر نصب غير مجاز به گونهتبصره 
دام به آن نموده باشد ضمان از مالـك منتفـي بـوده و مهنـدس                 بدون اطالع مالك اق    ساختمان  مهندس  

  .مقصر ضامن خواهد بود
هرگاه شخصي بنا و يـا ديـواري را بـر پايـه محكـم و بـا رعايـت مقـررات و بـدون                            :416-26ماده  

انحراف به يك طرف احداث نمايد، ليكن به علت حوادث پيش بيني نشده مانند زلزله يا سيل بنا سقوط                   
جب آسيب گردد ضامن نخواهد بود و همچنين اگر ديـوار يـا بنـا را بـه سـمت ملـك خـود                        كرده و مو  

احداث نموده كه اگر سقوط كند طبعاً در ملك خود سقوط خواهد كرد، لـيكن اتفاقـاً بـه سـمت ديگـري                 
  .سقوط كرده و موجب آسيب گردد، مالك آن ضامن نخواهد بود
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ايه استوار و غير متمايل احداث شده اسـت در معـرض            هرگاه ديوار يا بنايي كه بر پ         :416-27ماده  
ريزش قرار گيرد يا متمايل به سقوط به سمت ملك ديگري يا معبر گردد، اگر قبل از آنكه مالك تمكـن                     
اصالح يا خراب كردن آن را پيدا كند ساقط شده و موجب آسيب گـردد، مالـك ضـامن نخواهـد بـود،                       

و چنانچـه   . عرض آسيب را از وجود خطر آگاه كرده باشد        مشروط به آنكه به نحو مقتضي افراد در م        
انگـاري نمايـد،      مالك با وجود تمكن از اصالح و ازاله يا آگاه سازي و جلوگيري از وقوع آسيب سـهل                 

  .ضامن خواهد بود
 هرگاه ديوار يا بنايي كه ساقط شده متعلق به صغير يا مجنـون باشـد، يـا بنـاي مـذكور از                       -تبصره  

  دولتي باشد، متولي و مسؤول آن ضامن خواهد بودبناهاي عمومي و 
هرگاه شخصي ديـوار يـا بنـاي ديگـري را بـدون اذن او متمايـل بـه سـقوط نمايـد،                          :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 آتـش اسـت ،                     :416-29ماده  
كند و نوعاً نيز سرايت نكنـد لـيكن اتفاقـاً يـا بجهـت                 ي روشن كند و بداند كه به جايي سرايت نمي         آتش

 ضـامن   گـردد  و صـدمه     تخـسار موجـب   عوامل قهري پيش بيني نشده به جاي ديگر سرايت كرده و            
  . باشد نخواهد بود و در غير اينصورت ضامن مي

 را حفظ نمايد و اگر در اثـر           داند بايد آن     را مي    آن   خطر حمله    كه يمتصرف هر حيوان     :416-30ماده  
خطرنـاك بـودن     صدمه وارد سازد  ضـامن اسـت  و چنانچـه از               يگري مزبور به د   وانياو ، ح      تقصير
ضـامن  يا نوعاً آن حيوان خطرناك نباشـد      او نباشد،    ري از تقص  ي ناش ي نباشد و عدم آگاه     اه آگ  حيوان
  . نيست

  .به حساب مي آيد تقصير را ندارد  حفظ آن شخص توانائي ه  كيواني حري نگه داـ1تبصره 
شخص  و    قرار دهد  بي را در معرض آس    گراني كه د  ي خطرناك ئي ش اي لهي هر وس  ي نگه دار  ـ2تبصره  

  . مشمول حكم فوق خواهد بودنباشدقادر بر حفظ و جلوگيري از آسيب رساني آن 
محلـي كـه در تـصرف      منـزل يـا     وارد  ارد  كسي كه حق اذن د     با اذن    شخصيهر گاه      :416-31ماده  

در آن مكان اسـت صـدمه و خـسارت          اوست گردد و از ناحيه حيوان يا شيئي كه در اختيار متصرف             
 اي قبل از اذن در آن محل بوده         شيءخواه آن    ضامن است، مسبب آن صدمه بوده و      اذن دهنده   ببيند،  

 داشـته باشـد   معل آنآسيب رساني  تيوضعبعداً در آن قرار گرفته باشد و خواه اذن دهنده نسبت به       
  . نداشته باشداي

مزبـور  باشد مانند آنكه وارد شـونده بدانـد حيـوان            در مواردي كه آسيب مستند به مصدوم       :تبصره
  .ضمان منتفي است  ، باشديرفع خطر نماز آن آگاه نبوده و يا قادر به خطرناك بوده واذن دهنده 

 حيوان است آن را در جـايي از معـابر عمـومي متوقـف نمايـد                 هرگاه كسي كه سوار      :416-32ماده  
كند و چنانچه مهار حيوان در دست ديگري باشد           ضامن تمام خسارتهايي است كه آن حيوان وارد مي        

  .و او حيوان را متوقف نمايد مهاردار ضامن خواهد بود
كـرده و موجـب   هرگاه شخصي عملي انجام دهد كه حيوان تحريك شده يـا وحـشت            :416-33ماده  

  .جنايت گردد، ضامن آن خواهد بود
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پزشك در معالجاتي كه دستور انجام آن را به مريض يا پرستار و ماننـد آن صـادر                     :416-34ماده  
ــاده       ــه مطــابق م ــر آن ك ــدني ضــامن اســت مگ ــا صــدمه ب ــف ي ــد ، در صــورت تل                 416-3مــي نماي

  .تحصيل برائت نموده باشد
ارد مزبور، هرگاه پرستار يا مـريض بدانـد كـه آن دسـتور اشـتباه بـوده و موجـب                     در مو  - تبصره  

باشد در صورتي كه به دستور عمل كند، پزشك ضامن نخواهد بـود بلكـه صـدمه و        صدمه و تلف مي   
  .خسارت مستند به خود مريض يا پرستار خواهد بود 

  
  اجتماع موجبات

  
ند عامل مدخليت داشته كه برخي به نحـو مباشـرت و   هرگاه در ايجاد جنايت دو يا چ   :416-35ماده  

اي   برخي به نحو تسبيب بوده باشد مباشر ضامن است مگر اينكه سبب اقوي از مباشر باشد به گونـه                  
  .كه جنايت تنها به او مستند باشد مانند موارد عدم اختيار يا آگاهي مباشر

يكـديگر كـشته شـده يـا آسـيب ببيننـد،            هرگاه دو نفر بر اثر برخورد بي واسـطه بـا               :416-36ماده  
   شـبه   چنانچه ميزان تاثير آنها در برخوردمساوي بوده و يا ميزان تاثير مـشخص نباشـد ، در مـورد                  

   ديـه   نـصف   محض  خطاي شود و در مورد  مي  پرداخت   ديگري     از مال    يا ارش هر كدام      ديه  عمد نصف 
نها يكي از آنها كشته شده يا آسيب ببيند عاقله يـا جـاني             و اگر ت     است   ديگري   بر عاقله   يا ارش هركدام  

 .حسب مورد ، نصف ديه يا ارش را بايد به مجني عليه يا اولياي دم او بپردازند
هرگاه در اثر برخورد دو وسيله نقليه زميني، آبي يا هوايي راننده يا سرنشينان آنهـا                :416-37ماده  

اب برخورد به هر دو راننده و مساوي يا نا معلـوم بـودن              كشته شده يا آسيب ببينند در صورت انتس       
ميزان تاثير ، هر يك مسؤول نصف ديه يا ارش راننده مقابل و سرنشينان هر دو وسيله نقليه خواهـد                    
بود و چنانچه سه وسيله نقليه با هم برخورد كننـد هـر يـك از راننـدگان مـسؤول ثلـث ديـه يـا ارش                           

سه وسيله نقليه خواهد بود و بـه همـين صـورت در وسـايل نقليـه                 هاي مقابل و سرنشينان هر        راننده
و هرگاه يكي از طرفين مقصر باشد بـه گونـه اي  كـه برخـورد فقـط بـه او                      . بيشتر محاسبه مي شود   

  . ضامن خواهد بودفقط اومنتسب باشد ،
ن  چنانچه ميزان تاثير طرفين برخورد متفاوت باشد با تشخيص كارشناس هر يك به ميـزا               -1تبصره

  . د بود نتاثير ضامن خواه
  .  دولتي  نظامات  رعايت  مهارت و عدم ، عدم مباالتي ، بي احتياطي  از بي  است  تقصير اعم ـ2 تبصره

 هرگاه برخورد بر اثر عوامل قهري مانند سيل و طوفان باشد ضمان منتفي خواهد               -   :416-38ماده  
  .بود

كـه حركـت      ثه به يكي از طرفين منتسب باشد مثـل ايـن          در موارد برخورد هرگاه حاد       :416-39ماده  
يكي از طرفين به قدري ضعيف باشد كه اثري بر حركت او مترتب نباشد تنهـا نـسبت بـه  طرفـي كـه                         

  .حادثه به او منتسب است ضمان ثابت خواهد بود
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 يـا    داشـته   قتل از آنها قصد  يا يكي  هر دو ، هرگاه  در موارد برخورد دو وسيله نقليه            :416-40ماده  
  . منتسب به او بوده و عمدي خواهد بود  قتل  باشد،   آنها نوعاً كشنده فعل

 بـه   گردنـد، بـر ديگـري     يا خـسارتي     وقوع آسيب سبب  مشتركاً  هرگاه چند نفر با هم         :416-41ماده  
  .طور تساوي ضامن خواهند بود

 نفر يا وسيله نقليه با هم برخورد كننـد و           هرگاه بر اثر ايجاد مانع يا سببي دو يا چند            :416-42ماده  
  .به علت برخورد آسيب ببينند و يا كشته شوند مسبب ضامن خواهد بود

و بـه صـورت طـولي    هرگاه دو نفر با عمل غير مجاز در وقوع جنايتي به نحو سـبب             :416-43ماده  
ديگـري باشـد ضـامن      دخالت داشته باشند كسي كه تأثير كار او در وقوع جنايت قبل از تـأثير سـبب                  

خواهد بود مانند آنكه يكي از آن دو نفر چاهي حفـر كنـد و ديگـري سـنگي در كنـار آن قـرار دهـد و                            
عابري اول به سنگ برخورد كرده و به علت برخورد با سنگ به چاه بيافتد كه در اينصورت كسي كه                    

  .سنگ را گذارده ضامن است و چيزي به عهده حفر كننده چاه نيست
 مجـاز باشـد     يهرگاه در مورد ماده قبل عمل يكي از دو نفر غيرمجاز بـوده و ديگـر                  :416-44ماده  

مانند آن كه شخصي وسيله يا چيزي را در كنار معبر عمومي كه مجاز بوده قرار داده باشد و ديگري       
و . كنار آن چاهي حفر كرده كه مجاز نبوده فقط شخـصي كـه عملـش غيرمجـاز بـوده ضـامن اسـت                      

عمل يكي به قصد تحقق آن جنايت انجام گرفته باشد بر خالف عمل ديگري ، يا عمل يكـي      همچنين اگر   
پس از عمل اولي انجام گرفته باشد با توجه به اينكه ايجـاد آن سـبب در كنـار سـبب اول در معـرض                         

  .صدمه زدن به ديگران خواهد بود 
  

   تداخل و تعدد ديات  تداخل و تعدد ديات --مبحث هفتم مبحث هفتم 
  

تعدد ديه يا ارش و عدم تداخل آنها است مگر          اصل بر صدمات وارده    درتعدد جنايات و      :417-1ماده  
  .شود مواردي كه در اين قانون خالف آن مقرر مي

عليه در اثر سرايت صدمه يا صدمات غير عمدي فوت نمايد يا عـضوي از     هرگاه مجني    :417-2ماده  
  : داعضاي او قطع شوديا آسيب ببيند  به ترتيب ذيل ديه يا ارش تعيين مي شو

 در صورتي كه صدمه وارده يكي باشد، تنها ديه نفس يا ديه يا ارش عضو قطع شـده يـا آسـيب      -الف
  .ديده ثابت مي شود

چه صدمات وارده متعدد بوده و مرگ يا قطع و آسيب عضو در اثر سـرايت تمـام صـدمات                     چنان -ب  
ع عضو در اثـر برخـي از   شود و اگر مرگ يا قط باشد، بيش از ديه نفس يا ديه يا ارش عضو ثابت نمي 

صدمات وارده باشد، ديه يا ارش صدمات مسري در ديه نفس يا عضو تـداخل كـرده و ديـه يـا ارش                       
  .صدمات  غير مسري، جداگانه پرداخت مي شود 

هرگاه صدمه وارده عمدي بوده وليكن نوعاً كشنده يا موجب قطع عضو نبـوده ماننـد                   :417-3ماده  
جهت ضعف مجني عليه يا هر جهت ديگري        ه   را نداشته وليكن اتفاقاً ب     قطع انگشت و جاني قصد كشتن     

               سرايت كرده و موجب فوت يا قطع  دست شود عـالوه بـر حـق قـصاص يـا ديـه نـسبت بـه انگـشت                            
  .ديه قتل نفس يا ديه دست مجني عليه نيز پرداخت مي شود 



 97

چند ضربه آسيبهاي متعدد در اعضاي بدن بوجـود آيـد چنانچـه              هرگاه در اثر يك يا          :417-4ماده  
هر يكي از آنها در عضوي غير از عضو ديگر باشد يا در يك عضو بوده و ليكن هر آسيبي از سـنخي      
غير سنخ ديگري باشد مانند شكستگي و جرح و يا از يك سنخ بوده وليكن در محلي از آن عضو غير                     

اي جداي از ضربه ديگري باشد هـر آسـيب ديـه يـا ارش جداگانـه        از محل ديگري باشد و يا با ضربه       
خواهد داشت و چنانچه آسيبهاي متعدد از يك سنخ باشد مانند شكستگيهاي متعدد يا پارگي متعـدد و   
همگي در يك عضو و متصل به يكديگر يا كنار هم قرار گرفته و با يك ضربه انجام شده باشـد عرفـاً                       

  .ه يا ارش بيشتر ندارديك جنايت محسوب شده و يك دي
هرگاه در اثر يك يا چند ضربه منافع متعددي زايل يا ناقص شود ماننـد اينكـه در اثـر                       :417-5ماده  

 برود و يـا كـم شـود از بـراي هـر يـك از                 بينبينايي و شنوائي و عقل او از        ،  ضربه به سر  شخصي      
  . خواهد بودمنافع زايل گشته يا نقصان يافته حسب مورد ديه يا ارش جداگانه

هرگاه منفعتي قائم به عضوي باشد مانند بينايي كه قائم به چـشم اسـت و گويـايي يـا                   :417-6ماده  
چشايي كه قائم به زبان است در جنايت بر آن عضو مانند قطع يا از بين رفـتن آن  ، يـك ديـه بيـشتر                

ه آن عـضو نبـوده و       شود و آن ديه همان عضو قطع شده است ولي چنانچه منفعـت قـائم بـ                  ثابت نمي 
الزم و ملزوم يكديگر نباشند اگر چه در تقويت و تسهيل آن مؤثر باشد مانند شنوايي و الله گـوش يـا     
بويايي و بيني چنانچه بسبب قطع الله گوش يا بيني شنوايي يا بويايي نيز زايل يا ناقص گردد از براي       

  .هر كدام ديه يا ارش جداگانه خواهد بود
انچه به سبب ايراد جراحتي صدمه بزرگتري انجام گيرد مانند اينكه با شكستن سر              چن   :417-7ماده  

عقل زايل شود يا با بريده شدن نخاع شلل حاصل شـود چنانچـه آن جراحـت علـت و سـبب زوال يـا                         
نقصان منفعت و الزم و ملزوم يكديگر باشند اگر با يك ضربه انجـام گرفتـه باشـد تنهـا ديـه يـا ارش        

شود و ديه يا ارش جراحت در ديه يـا ارش بيـشتر     منفعت كه بيشتر است پرداخت مي     زوال يا نقصان    
كند و چنانچه با ضربه ديگري غير از ضربه اي كـه جراحـت را ايجـاد كـرده انجـام گرفتـه                         تداخل مي 

 علت زوال يا نقصان منفعت به گونه اي كه الزم و ملزوم يكـديگر باشـند                  و يا جراحت وارد شده     باشد
تفاقاً با آن ضربه و جراحت منفعت نيز زايل گشته يا نقصان يافته است  از براي هـر يـك از                      نبوده و ا  

  .جراحت انجام گرفته و منفعت زايل يا ناقص شده ديه يا ارش جداگانه خواهد بود
در ديه جراحات چنانچه جراحت عميقي مانند منقله و يا جائفه يكباره واقع شـود تنهـا                    :417-8ماده  

شود و چنانچه به تدريج واقع شود يعني ابتدا جراحت خفيف تـر ماننـد                 جراحت پرداخت مي  ديه همان   
موضحه واقع شده و سپس جراحت شديدتر مانند منقله ايجاد شود چنانچه به سبب سـرايت جراحـت       

شود و چنانچه بسبب ضربه ديگري باشد از براي هـر   اول باشد تنها ديه جراحت شديدتر پرداخت مي  
  .راحت ديه جداگانه خواهد بود خواه دو ضربه از يك نفر باشد يا از دو نفريك از دو ج

در موارد ثبوت ارش نسبت به اعضا و منافع مقدار ارش يك جنايت بيش از مقدار ديه                    :417-9ماده  
سبب آن جنايت منفعت يا عـضو ديگـري از          ه  بتعيين نمي گردد و چنانچه      مقدر در آن عضو يا منفعت       

  .ديه يا ارش جداگانه اي براي هر آسيب تعيين مي گردد جاد شود عيبي در آنها اييا رفته بين 
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–   مقادير ديات مقادير ديات–فصل دوم فصل دوم 
  

   ديه نفس ديه نفس––مبحث اول مبحث اول 
  

 هـر     در انتخاب   پرداخت كننده    كه   است   ذيل   از امور ششگانه     يكي   مرد مسلمان    قتل  ديه   :421-1ماده  
  .مگر با تراضي طرفين   نيست آنها جايز  و تلفيقبوده از آنهامخير  يك

  . 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  و بدون  ـ يكهزار گوسفند سالم3
  . است يك دست لباس ايسالم و غير مستعمل كه هر حله حله   ـ دويست4
  .  نخود است18  وزن طال به   شرعي   مثقال هرديناريك كه  و غيرمغشوشرايج  مسكوك دينار  ـ يكهزار5
  .باشد  مي  نخود نقره12/6   وزن  به  هر درهم  كه  و غير مغشوشرايج   مسكوك  هزار در هم  ـ ده6

تعذر بودن آن ممكن نبـوده و       هاي مزبور در بندهاي چهارم تا ششم به دليل م           انتخاب گونه ـ  1  تبصره
 در     احـشام سـه گانـه      از     هـر يـك     قيمـت پرداخـت   .بايد از گونه هاي ديگر انتخاب نمايد      پرداخت كننده   

  .كافي خواهد بود آنها   طرفين و يا تعذر همه  تراضي صورت
م شود، هر سال يك بار، قيمت هريك از احشا          ـ هياتي كه توسط رئيس قوه قضاييه تعيين مي        2تبصره  

  .سه گانه فوق را با توجه به نوع قتل اعالم خواهد كرد
 ـ در صورت امتناع پرداخت كننده ، قاضي قيمت اعالمي شتر را به عنوان ديه انتخاب خواهد  3تبصره
  .نمود
  :هاي سه گانه، سن شترهاي ديه به ترتيب ذيل خواهد بود  در قتل  :421-2ماده 
  .ل و باالتر سا6در قتل عمد، صد شتر داخل در ) الف
 و چهـل  سـال در قتل شبه عمد، سي شتر ماده داخل در سه سال، سي شـتر مـاده داخـل در چهار                  ) ب

  .شتر ماده داخل درپنج سال
در قتل خطاي محض، بيست شتر ماده داخل در دو سال، بيست شتر نر داخل در سـه سـال، سـي                   ) ج

  .شتر ماده داخل در سه سال و سي شتر ماده داخل در چهار سال
ـ ت در مـاده فـوق    مزبـور  بيـ بـه ترت يـا ارش   هيـ  دي سن شترهازي از قتل نتر نيي پااتي در جنابصره 

  .خواهد بود
ديه جنايت عمد در مواردي كه بين مرتكب و مجني عليه يـا اوليـاي دم بـر اصـل ديـه                         :421-3ماده  

  .اني خواهد بودها يا قيمت آن به انتخاب ج توافق شده ليكن مقدار آن مشخص نباشد، يكي از گونه
  .ديه قتل زن، نصف ديه مرد است   :421-4ماده 
 در احكام ديه، خنثاي ملحق به مرد در حكـم مـرد و خنثـاي ملحـق بـه زن يـا خنثـاي                           :421-5ماده  

  .مشكل در حكم زن خواهدبود 
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ن شخص متولد از زنا در احكام ديه در صورتي كه هر دو يا يكي از طرفين زنا مسلما                    :421-6ماده  
  .باشند مانند مسلمان خواهد بود

طبـق مـصوبه مجمـع      هاي ديني شناخته شده در قـانون اساسـي،            اقليتجنايت بر   ديه     :421-7ماده  
   .شد خواهد پرداخت  مانند ديه مسلمان تشخيص مصلحت نظام،

حجه و    قعده، ذي   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 نيز افـزوده خواهـد                ) محرم

  .باشند شد و ساير مكانها و زمانهاي مقدس و متبرك داراي اين حكم نمي
ـ 1تبصره  يظ فرقي ميان بالغ و غير بالغ و مسلمان و غير مسلمان نيست و سـقط جنـين   غل در حكم ت 

  .تغليظ است ش روح، مشمول حكم نيز پس از پيداي
ـ 2تبصره  المال پرداخت كننـده ديـه باشـد نيـز جـاري        تغليظ ديه، نسبت به مواردي كه عاقله يا بيت 

  .خواهد بود
 تغليظ ديه در قتل عمدي كه به جهت عدم امكـان قـصاص يـا عـدم جـواز آن ديـه در آن                         – 3تبصره  

  .پرداخت مي شود نيز جاري است 
  .ديه مخصوص به قتل نفس است و در جنايت بر اعضا و منافع جاري نيست  تغليظ – 4تبصره 

  
  مبحث  دوم ـ قواعد عمومي ديه اعضاءمبحث  دوم ـ قواعد عمومي ديه اعضاء

  
همچنين جنايت عمدي كه قصاص نداشته يا قـصاص         و  در جنايت غير عمدي بر اعضا          :422-1ماده  

ت ديـه يـا ارش      به شرحي كه در اين قانون مقرر اسـ         مصالحه شده باشد     يهد يا بر درآن ممكن نباشد    
  .ثابت مي شود 

هر گاه در اثر جنايت صدمه اي  بر عضو يا منافع وارد آيد چنانچـه بـراي آن جنايـت                        :422-2ماده  
در شرع ديه مقدر يا نسبت معيني از آن به شرحي كه در اين قانون خواهد آمد مقرر شده باشد بايـد                      

نـشده باشـد بايـد ارش آن را         ن تعيـين    آن را پرداخت نمود  و چنانچه شـرعاً مقـدار خاصـي بـراي آ               
  .مقرر گرديده است اين قانون )411-2(ماده  كيفيت محاسبه ارش در .پرداخت نمود 

ديه زن و مرد در اعضا و منافع يكسان است تا وقتي كه مقدار آن به ثلـث ديـه كامـل                         :422-3ماده  
  .يابد برسد، در آن صورت ديه  زن به نصف تقليل ميمرد 

هاي متعددي در يك يا چند عـضو بـه وجـود آيـد،                ـ هرگاه در اثر يك يا چند ضربه، آسيب         1 تبصره  
هاي وارده به عضو      مالك رسيدن ديه به ثلث ، ديه هر آسيب به طور جداگانه است، مگر آن كه آسيب                

  .عرفا يك جنايت محسوب شود
فعت نبايد   هر عضو يا من    ـ در موارد ارش فرقي ميان زن و مرد نيست ليكن از آنجائيكه ارش             2تبصره  

 نبايـد بـيش از       نيـز   باشد ميزان ارش جنايت وارد شده بر اعضا و منـافع زن            بيش از ديه مقدر درآنها    
  .اگر چه مساوي با ارش همان جنايت در مرد باشد  . ديه اعضا و منافع زن باشد
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 دو تايي  بـدن ديـه         ديه كامل و از بين بردن اعضاي         از بين بردن اعضاي يكتايي بدن        :422-4ماده  
خواه عـضو مزبـور از اعـضاي  داخلـي بـدن يـا از             . كامل و هريك به تنهايي نصف ديه خواهد داشت        

  .اعضاي ظاهري باشد مگر مواردي كه در قانون استثنا شده است
شـده                فلج كردن عضوي كه ديه معيني دارد دو سوم ديه و از بـين بـردن عـضو فلـج                        :422-5ماده  

سوم ديه همان عضو را دارد و در فلج كردن نسبي عـضو كـه درصـدي از كـارآيي آن از دسـت                        يك  
  .با توجه به كارايي از دست رفته ارش تعيين مي گردد رود 
 از بين بردن قسمتي از عضو يا منفعت داراي ديه مقدر به همان نسبت ديه دارد به اين                     :422-6ماده  

زان نصف و از بين بردن يك سوم آن به ميزان يك سـوم ديـه                ترتيب كه از بين بردن نصف آن به مي        
 مگر در مـواردي كـه در ايـن          .نباشد ارش خواهد داشت   قابل تشخيص   نسبت  خواهد داشت و چنانچه     
  .قانون استثنا شده است 

 ديـه          هرگاه جنايت عضو را در وضعيتي قرار دهد كه مجنـي عليـه ناچـار از قطـع آن باشـد                       :تبصره  
  . ثابت خواهد شد قطع عضو

اعضايي كه با پيوند و امثال آن در محل عضو از بين رفته قـرار گرفتـه و                  يا ارش    ديه     :422-7ماده  
 عضو اصلي است و اگر داراي حيات بوده          يا ارش   به ميزان ديه   است  مانند عضو اصلي داراي حيات      

اي مصنوعي موجب ضـمان     عضو معيوب را دارد و از بين بردن اعض        يا ارش   ولي  معيوب باشد ديه      
  .مالي خواهد بود

 در مواردي كه ضربه وارد شده موجب آسيب و عيبي در بدن نشده و اثـري از خـود                      :422-8ماده  
برجاي نگذاشته باشد ضمان منتفي است  و در صورت عمدي و بنا حـق بـودن ضـارب بـه مجـازات                       

  .توهين محكوم خواهد شد
اد شده جهت معالجات پزشكي ديه و ارش ندارد مگـر اينكـه    قطع عضو يا جراحات ايج   :422-9ماده  

اشتباه بوده و بدون اخذ برائت از مريض يا ولي او انجام گرفته باشد كه حكم آن در اين قانون مقـرر                      
  .شده است

اي   بـه گونـه   جنايـت   پـس از    ديه است چنانچـه      عضوي كه داراي     در مورد شكستگي     :422-10ماده  
و چنانچـه  شكستگي ثابت مي شـود    يك دهم ديه    باقي نماند    نقصي در آن     كه هيچ عيب و   اصالح شود   

  .با عيب و نقص اصالح شود ارش دارد مگر مواردي كه در اين قانون خالف آن مقرر شده باشد
ديه شكستن، ترك برداشتن و خرد شدن استخوان هر عضوي كـه بـراي آن عـضو                    :422-11ماده   

  :شدبا ديه معيني است به ترتيب ذيل مي
الف ـ  ديه شكستگي استخوان يك پنجم ديه آن عضو و اگر معالجه شود و بدون عيـب درمـان شـود     

  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 پـنجم ديـه    

  خرد شدن آن استخوان مي باشد 
  .باشد چهار پنجم ديه شكستگي آن عضو ميترك برداشتن استخوان ديه  –ج 
 ديه جراحتي كه به استخوان نفوذ كند بدون آنكه موجب شكستگي آن گردد ونيز ديه موضحه يـك   -د

  . چهارم ديه شكستگي آن عضو است
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–

در صورتي كه يك استخوان از چند نقطه جداي از هم بشكند يا خرد شـود يـا تـرك                       :422-12ماده  
نايتهاي متعدد محسوب گردند ، هر يك جداگانـه ديـه دارد هـر چنـد بـا يـك                    بخورد در صورتي كه ج    

  .ضربه به وجود آمده باشند
 در رفتگي استخوان از مفصل در صورتي كه موجب شـلل و تعطيـل عـضو نگـردد،                      :422-13ماده  

موجب ارش و چنانچه موجب شلل و بي فايده شدن عضو گردد موجب دو ثلث ديه همان عضو و در                    
  .درمان بدون عيب موجب چهار پنجم از دو ثلث خواهد بودصورت 

  . هرگاه در اثر جنايتي تكه كوچكي از استخوان از آن جدا شود ارش ثابت خواهد بود  :422-14ماده 
هرگاه صدمه بر استخوان موجب نقص عضو يا صدمه ديگري گردد هر يك ديـه يـا                    :422-15ماده  

  .ارش جداگانه اي خواهد داشت
  

   ديه مقدر اعضاء ديه مقدر اعضاء–سوم سوم مبحث مبحث 
  ديه مو 

 
موي سر يا ريش مرد در صورتي كه نرويد ديه كامـل دارد             تمام  كندن و از بين بردن         :423-1ماده  

در ايـن حكـم   .و اگر دوباره برويد نسبت به موي سر ارش و نسبت به ريش ثلث ديه كامل ثابت اسـت              
  .فرقي ميان موي كم پشت و پر پشت نيست

موي سر زن در صورتي كه ديگر نرويد موجـب ديـه كامـل              تمام  ن و از بين بردن      كند   :423-2ماده  
در اين حكم فرقي ميـان مـوي كـم پـشت و پـر پـشت                 .  است   برويد موجب مهرالمثل    زن و اگر دوباره   

  .نيست
  .شود  اگر مهرالمثل بيش از ديه كامل زن باشد فقط به مقدار ديه كامل زن پرداخت ميتبصره ـ

چه قسمتي از موي سر مرد يا زن يا ريش مـرد طـوري از بـين بـرود كـه ديگـر                         چنان   :423-3ماده  
نرويد، بايد به نسبت، ديه پرداخت شود و اگر دوباره برويد، در موي سـر مـرد، ارش و در ريـش بـه           

  .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 مـواردي كـه            وي سر زن يا مرد يا ريش مرد چنان          كندن م    :423-4ماده  

اذن شخص معتبر نيست، با رضايت ولي او باشد يا به جهت ضرورتهاي پزشكي الزم باشد، ديـه يـا                    
  .ارش ندارد و اگر بدون رضايت يا ضرورت  باشد حسب مورد ديه يا ارش خواهد داشت 

 سر زن يا مرد يا ريش مرد هرگاه بدون رضايت يا ضرورت               تراشيدن يا كوتاه كردن موي     –تبصره  
  .باشد در صورت بروز عيب و نقص موجب ارش است 

اگر نظر كارشناس بر    . تشخيص روييدن و نروييدن مو با كارشناس مورد وثوق است            :423-5ماده  
د بـر ارش يـا      نروييدن باشد و ديه پرداخت شود، ولي پس از آن خالف نظر او ثابت گردد، بايـد مـازا                  

و اگـر نظـر كارشـناس بـر         . ثلث ديه و يا مهر المثل حسب مورد به پرداخت كننده ديـه مـسترد شـود                
روييدن باشد، و ارش يا ثلث ديه و يا مهر المثل حسب مورد  پرداخت شود  ولي خالف نظـر او ثابـت       

  .التفاوت آن، پرداخت شود گردد، بايد مابه 
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ـ  شود در هر حال نبايـد بـيش از يـك سـال      مو در نظر گرفته مي مدت زماني كه براي رويش تبصره 
  .باشدو اگر بيش از آن معين شود در حكم عدم امكان تعيين است 

يا ولي او در مواردي     كندن و از بين بردن هر يك از ابروها اگر بدون رضايت شخص                 :423-6ماده  
رم ديـه كامـل دارد و اگـر      و بدون ضرورت تجويز كننـده باشـد يـك چهـا           كه اذن شخص الزم نيست      

دوباره برويد موجب ارش است و اگر مقداري از آن دوباره برويـد و مقـدار ديگـر نرويـد نـسبت بـه                        
مقدار روييده ارش ثابت است و نسبت به آن مقدار كه ديگر نمي رويد ديه با احتساب مقدار مـساحت                    

    .شود تعيين مي
برو پيش از جنايت از بين رفته باشد، زايل كـردن           اگر مقداري از موهاي سر، ريش و ا          :423-7ماده  

    .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 بين برود،                     :423-8ماده  

    .شودعالوه بر ديه مو يا ريش، حسب مورد ديه يا ارش جنايت نيز پرداخت مي 
از بين بردن تمام يا قسمتي از موي پلك يا ساير موهاي بدن موجب ارش است خـواه                     :423-9ماده  

برويد يا نرويد و چنانچه با از بين بردن عضو يا كندن پوست و مانند آن باشد، تنها ديه يا ارش محل                      
  .گردد مو پرداخت مي

 از بين رفته است با عيب و نقـص برويـد            هرگاه موي سر مرد يا زن يا ريش مرد كه            :423-10ماده  
مقدار ارش مزبـور    . مانند آنكه رنگ يا حالت طبيعي آن تغيير كرده يا كم پشت برويد، ارش ثابت است               

در مورد موي ريش بايد بيشتر از ثلث ديه كامل باشد و در مورد موي سر مرد بايد بيشتر از ارشـي                      
 و در مـورد مـوي سـر زن بايـد بيـشتر از               شـود   باشد كه در صورت رويش بـدون عيـب تعيـين مـي            

مهرالمثل و كمتر از ديه كامل زن باشد و اگر مهرالمثل بيشتر از ديه كامل زن باشد، تنها به ميزان ديه          
  .شود كامل زن پرداخت مي

ماننـد  معيار در مسؤوليت صدمه به مو از بين بردن آن است و شيوه از بـين بـردن                      :423-11ماده  
    .، تأثيري در حكم ندارد سوزاندنياكندن 

  
  ديه چشم    

  
  تمام. 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 يا از جهات   دارند در اين حكم  بينايي  كه هايي چشم

  . هم فرق داشته باشندديگر مانند شب كوري و لوچ بودن با
ـ   هر گاه لكة دائمي موجود در چشم مانع بينايي قسمتي از چشم گردد، در صورتي كه تعيين تبصره 

يابد و در غير اينصورت ديه كامل چـشم           مقدار متيقّن آن ممكن باشد به همان نسبت از ديه كاهش مي           
  .پرداخت مي شود

كسي كه فقط يك چشم بينـا دارد و چـشم ديگـرش             كندن و از بين بردن چشم بيناي           :423-13ماده  
ديـه كامـل اسـت لـيكن اگـر          موجـب   نابيناي مادرزادي بوده و يا به علل غير جنايي از بين رفته باشد              
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 بردن هر چشمي كه بينايي ندارد يك ششم ديه كامل است، خـواه              ديه كندن و از بين       :423-14ماده  
  .نابينايي چشم مادرزادي بوده يا در اثر جنايت از بين رفته باشد

هـاي    از بين بردن چهار پلك دو چشم با هم، موجب ديه كامل و ديه هـر يـك از پلـك                       :423-15ماده  
  .پلك چشم بينا و نابينا فرقي نيستدر اين حكم بين . باال يا پايين يك چهارم ديه كامل است

  .شود  هرگاه كسي چشم و پلك را يك جا از بين ببرد ديه هر يك جداگانه محاسبه مي–تبصره 
هـاي      هاي باال موجب يك ششم ديه و شكافتن هر يـك از پلـك               شكافتن هر يك از پلك       :423-16ماده  

  .پايين موجب يك چهارم ديه است
  

  ديه بيني
  

قطع و از بين بردن تمام بيني يا نرمه آن كه پايين اسـتخوان بينـي اسـت ديـه كامـل                         :423-17ماده  
همچنين از بين بردن تمام نرمه با تمام يا مقداري از استخوان بيني در صورتي كه در يك دفعـه       . دارد

 باشد، موجب ديه كامل است ليكن اگر نرمه بيني در يك دفعه و تمام يا مقداري از اسـتخوان بينـي در                     
    .شود دفعه ديگر از بين برود براي نرمه ديه كامل و براي استخوان ارش تعيين مي

شـود  بينـي و از بـين رفـتن آن          شكستن استخوان بيني در صورتي كه موجب فساد            :423-18ماده  
چه بدون عيب و نقـص اصـالح شـود            بنحوي كه غير قابل اصالح باشد موجب ديه كامل است و چنان           

چه با عيب و نقص بهبودي پيدا كند موجب ارش است همچنـين     كامل است و چنان   موجب يك دهم ديه     
    .شكستن استخوان بيني كه منجر به فساد آن نشود موجب ارش است

هاي بيني يا پرده ميان دو سوراخ موجـب يـك سـوم ديـه                 هاز بين بردن هر يك از پرّ         :423-19ماده  
  كامل است

نگونه كه در عمومات ذكر شد موجب دو ثلث ديه كامـل و از بـين                فلج كردن بيني هما      :423-20ماده  
  .بردن بيني فلج شده موجب ثلث ديه كامل است

سوراخ كردن هر دو طرف بيني و پرده فاصل ميان آن، خواه با پارگي همـراه باشـد                     :423-21ماده  
 و اگـر بهبـود      يا نباشد در صورتي كه باعث از بين رفتن بيني نشود موجب يك سوم ديه كامل اسـت                 

  . يابد موجب خمس ديه كامل است
ديه سوراخ كردن يك طرف بيني در صورتي كه بهبود يابـد، يـك بيـستم ديـه كامـل                       :423-22ماده  

است و ديه سوراخ كردن يك طرف بيني با پرده وسط آن در صورت بهبـودي موجـب يـك پـانزدهم                      
  .ديه كامل است

    . ديه كامل استديه پاره كردن بيني ثلث   :423-23ماده 
.باشـد    مـي    كامـل    ديـه    نـصف    است   خون   چكيدن   محل   كه   بيني   نوك   بردن   از بين   ديه   :423-24ماده  
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  ديه الله گوش
  

از بين بردن دو الله گوش ديه كامل و از بين بردن هر يك از آنها نـصف ديـه كامـل                         :423-25ماده  
  .دارد

  ب يك ششم ديه كامل است از بين بردن نرمه هر گوش موج-تبصره
پاره كردن الله يك گوش موجب يك ششم ديه كامل و پاره كـردن نرمـه يـك گـوش                 :423-26ماده  

موجب يك هيجدهم ديه كامل است و در هر دو مورد در صـورت بهبـودي كامـل ارش ثابـت خواهـد                       
  .بود

ش فلج شده ثلـث ديـه آن        فلج كردن الله هر گوش دو ثلث ديه آن را و بريدن الله گو                :423-27ماده  
  .را دارد 

 عالوه بـر ديـه      گرددكه استخوان زير آن ظاهر       شود   هرگاه الله گوش به نحوي قطع        :423-28ماده  
  .باشد ميثابت الله گوش ديه موضحه نيز 

گوش شنوا و ناشنوا يا معيوبي كه  الله آن سالم و داراي حس وحيـات كامـل باشـد              :423-29ماده  
  .صل يكساننددر احكام اين ف

پاره كردن پرده گوش موجب ارش است و اگر در اثر آن حس شـنوايي نيـز از بـين                       :423-30ماده  
  .گردد هم اضافه ميآن جنايت برود يا نقصان پيدا كند حسب مورد ديه يا ارش 

هرگاه آسيب رساندن به گوش به حس شنوايي سـرايت كنـد يـا موجـب سـرايت بـه             :423-31ماده  
  .اي خواهد بود شكستگي آن شود براي هر كدام ديه جداگانهاستخوان و 

  
  ديه لب

  
و هر يك نصف ديـه كامـل دارد و ديـه از بـين بـردن                    كامل   ديه   دو لب       بردن  از بين    :423-32ماده  

  .شود مقداري از لب به نسبت تمام لب محاسبه مي
شـاند و متـصل بـه دو روزنـه و            حدود لب باال از نظر عرض مقداري است كه لثه را مـي پو              -تبصره

ديواره بيني است و طول آن همان طول دهان است و حدود لب پايين از نظر عرض مقداري است كـه                     
  .لثه را مي پوشاند و طول آن همان طول دهان است ليكن حاشيه گونه ها جزو لبها نيست

دد موجـب ارش اسـت      جنايتي كه باعث جمع شدن يك يا دو لب و يا قسمتي از آن گر                 :423-33ماده
  .خواه موجب نمايان شدن دندانها بشود يا نشود

جنايتي كه موجب سست شدن و فلج شدن هر يك از لبها گـردد بـه گونـه اي كـه بـا                          :423-34ماده  
ها كنار نرود موجب دو ثلث ديه يك لب است و از بـين بـردن اينچنـين لبـي                      خنده و مانند آن از دندان     
  . تثلث ديه آن را خواهد داش
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هـا شـود موجـب ثلـث ديـه            شكافتن هر دو لب به نحوي كه باعث نمايان شدن دندان             :423-35ماده  
دو لـب    بدون عيـب    باشد و در صورت بهبودي        كامل و شكافتن يك لب موجب يك ششم ديه كامل مي          

  . شود يك لب، يك دهم ديه كامل پرداخت ميبدون عيب خمس ديه و در بهبودي 
در صورتي كـه از مـصاديق        ها نگردد     ده بر لب هرگاه باعث نمايان شدن دندان       جراحات وار  : تبصره

  .حارصه ، داميه و متالحمه باشد حكم جراحات مذكور را خواهد داشت
  

  ديه زبان
  

قطع و از بين بردن تمام زبان گويا موجب ديه كامل است و ديه از بين بردن قسمتي                     :423-36ماده  
 قدرت اداي حروف با تقسيم تمام ديه بـه حـروف محاسـبه و پرداخـت                 از آن به نسبت از دست دادن      

  .شود مي
 ديه از بين بردن اداي هر حرفي با توجه به حروف لغت مجني عليه تعيين مي شود ماننـد                    –1تبصره  

  .اينكه از بين بردن قدرت بر اداي يك حرف شخص فارسي زبان يك سي و دوم ديه كامل است 
لكنت زبان بوده و يا به كندي يـا تنـدي سـخن مـي گويـد يـا برخـي از                       شخصي كه داراي     ـ2تبصره  

  .حروف را نمي تواند تلفظ كند ، گويا محسوب مي شود 
قطع و از بين بردن تمام زبان الل ثلث ديه كامل است و از بين بـردن مقـداري از آن                        :423-37ماده  

  . 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 طـور موقـت                     –بصره  ت

  .قادر به سخن گفتن نيست ، گويا محسوب مي شود
هرگاه شخصي مقداري از زبان كسي را قطع كند و موجب از بين رفـتن قـدرت اداي                     :423-38ماده  

ن او را قطع كند و موجـب از بـين رفـتن قـدرت               تعدادي از حروف گردد و ديگري مقدار ديگري از زبا         
اداي تعداد ديگري از حروف شود، هر شخص نسبت به تعداد حروفي كه قـدرت اداي آنهـا را از بـين                      

  .برده است ضامن مي باشد
قطع و از بين بردن تمام زبان كودك قبل از حد سخن گفتن موجب ديـه كامـل اسـت                       :423-39ماده  

  .مسترد خواهد شد پرداخت كننده زاد بر ثلث ديه به  كه زبان او الل بوده ماعلوم شودليكن اگر بعدا م
هرگاه قسمتي از زبان كودكي كه به حد تكلـم نرسـيده اسـت قطـع شـود، بـه ميـزان                :423-40ماده  

نسبت مساحت قطع شده ديه  پرداخت مي شود ليكن اگر بعداً معلوم شود كه زبـان كـودك الل بـوده                      
  .گردد ميدو سوم آن مسترد 

  ديه دندان
  

 زيـر     ترتيـب    دارد و بـه      كامـل    ديه   و هشتگانه   بيستدايم     دندانهاي   تمام   بردن  از بين    :423-41ماده  
 :شود مي  توزيع
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 عدد درپايين   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 زده اً دوارويد و جمع مي 

 قـرار    ضرس   و سه    ضاحك   يك   در هر كدام     از باال و پايين      پاياني   در چهار سمت     كه   عقب  ـ دندانهاي 2
  .يك چهلم ديه كامل دارد هر كدام تا خواهد بود  دارد و جمعا شانزده

 باشد و به هر نحو كه روييـده باشـد، اگـر در  كنـدن                هاي اضافي به هر نام كه         دندان   :423-42ماده  
نخواهـد  نيـز    ارش  نـشود  حاصلي  نقص گونه اگر هيچ  وگردد ها نقصي حاصل شود ، ارش ثابت مي   آن

    .  داشت
 هرگاه در كندن دندان زايد نقـصي حاصـل نـشود لكـن جراحتـي بـه وجـود آيـد ، بـراي                         – 1تبصره  

 .ابت است جراحت مزبور حسب مورد ديه يا ارش ث
 هرگاه شك شود كه دندان كنده شده اصلي يا زائد است  و با رجوع به كارشناس زايـد يـا                    -2تبصره

  .شود اصلي بودن آن مشخص نشود، اقل االمرين از ديه دندان اصلي و ارش دندان زايد پرداخت مي
   از ديه    نسبت   همان   كمتر باشد به   عدد   و هشت    از بيست  ي اصلي دايمي   دندانها  هرگاه   :423-43ماده  
  . باشد  شده  كم اي  خلقتا كمتر باشد يا دراثر عارضه يابد خواه مي  كاهش كامل
باشـد، وجـود نـدارد و اگـر      هاي گوناگون مـي   هايي كه داراي رنگ     تفاوتي ميان دندان     :423-44ماده  

اسـت و ديـه دنـداني          دندان  ن هما   ديه   دو ثلث    آن  ديهدنداني در اثر جنايت سياه و فاسد شود و نيافتد           
  .كه قبالً  سياه و فاسد شده است ثلث ديه همان دندان است

 جنايتي كه موجب شود رنگ دندان تغيير كند بدون آنكه سـياه شـده يـا منفعـت آن از بـين                       –تبصره  
برود موجب ارش است و اگر پس از ان شخصي دندان مزبور را بكند بايد ديه كامـل همـان دنـدان را                  

  .بدهد
ترك يا لق كردن دندان هرگاه در حكم از بين بردن آن باشد موجب ديه همـان                 ايجاد     :423-45ماده  

  .دندان و در غير اين صورت موجب ارش است
كندن دندان لق يا ترك خورده در صورتي كه منفعت آن دندان باقي بوده موجب ديه                   :423-46ماده  

  .استهمان دندان  و در غير اين صورت موجب ارش 
شكستن آن مقدار از دندان كه نمايان است با بقاء ريشه ديـه همـان دنـدان را دارد و          :423-47ماده  

همـان  شكننده  شود، خواه     اگر بعد از شكستن مقدار مزبور كسي بقيه را از ريشه بكند ارش تعيين مي              
  . كسي باشد كه مقدار نمايان دندان را شكسته يا ديگري

  . ري از قسمت نمايان دندان به همان نسبت ديه دارد شكستن مقدا– 1تبصره 
اي قبالً از بـين رفتـه باشـد بـه      شده در اثر جنايت يا عارضه  كنده    هرگاه قسمتي از دندان       -2تبصره  

  .همان نسبت از ديه دندان كاهش مي يابد 
نـدان   ثابت است مگر اينكه كنـدن آن موجـب گـردد كـه د     در كندن دندان شيري ارش       :423-48ماده  

دايمي نيز نرويد ، در اين صورت عـالوه بـر ارش دنـدان شـيري،بايد ديـه كامـل دنـدان دايمـي  نيـز                           
پرداخت شود مگر اينكه دندان شيري همان دندان اصلي شده باشد كه در اين صورت تنها ديه دنـدان                   

  .شود اصلي پرداخت مي
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  و هرگـاه آسـيب وارده         شكستن، معيوب كردن و شكافتن دندان شيري ، موجب ارش است           -تبصره
بر دندان شيري موجب رويش ناقص و معيوب دنـدان اصـلي گـردد، عـالوه بـر ارش آسـيب وارده ،                       

  .نسبت به دندان دايمي نيز حسب مورد ديه يا ارش ثابت خواهد بود
هر گاه دندان دائمي كنده شود ديه همان دندان را دارد، اگرچـه دوبـاره در محـل آن                      :423-49ماده  
 ديگري برويد و مانند سابق شود وچنانچه شخصي دندان مزبور را مجددا بكند، بايد ديه كامـل                  دندان

  .همان دندان را بپردازد
قـرار گيـرد و     شده    كنده هرگاه دندان ديگري يا همان دندان كنده شده به جاي دندان             :423-50ماده  

ن را دارد ليكن اگر داراي حس و        مانند دندان اصلي داراي حس و حيات شود، كندن آن ديه همان دندا            
  .حيات نباشد ، كندن آن موجب ضمان خسارت مالي و قيمت آن است

  
   ديه گردن ديه گردن

  
ايـن حالـت موجـب      در صورت عدم بهبودي و باقيمانـدن        كج شدن و خميدگي گردن         :423-51ماده  

  .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   :423-52اده م

  .جنايتي كه مانع فرو بردن غذا گردد موجب ارش است   :423-53ماده 
  

  ديه فكديه فك
  

از بين بردن دو استخوان چپ و راست فك كه محل رويش دندانهاي پايين است، ديه                   :423-54ماده  
  . كامل  و مقداري از آنها به همان نسبت ديه داردكامل ، و  هر كدام از آنها نصف ديه 

ديه فك، مستقل از ديه دندان و ساير اعضا است و اگر فك با دندان يا غير آن از بين                       :423-55ماده  
  .گردد برود يا آسيب ببيند ديه يا ارش هر كدام جداگانه محاسبه مي

اري و نقص جويـدن شـود موجـب         جنايتي كه موجب كندي حركت فك يا باعث دشو           :423-56ماده  
واگر جنايت مزبور ديه يا ارش جداگانه اي داشته باشـد بـه ارش نقـص فـك يـا جويـدن،                      . ارش است 

  .افزوده خواهد شد 
  .از بين بردن تمام يا قسمتي از فك باال موجب ارش است   :423-57ماده 
حكم شكستگي استخوانها   شكستگي استخوان فك پايين يا استخوان فك باال مشمول             :423-58ماده  
  .است
  . دو سوم ديه كامل و قطع فك فلج يك سوم ديه كامل دارد  فلج كردن فك   :423-59ماده 
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  ديه دست و پاديه دست و پا
  

قطع و از بين بردن هر يك از دستها از مفـصل مـچ بـه شـرط آنكـه داراي انگـشتان                          :423-60ماده  
اراي دو دست و يا به هر علـت داراي يـك            كامل باشد موجب نصف ديه كامل است خواه مجني عليه د          

  .دست باشد
  .ديه قطع انگشتان هر دست از انتهاي انگشتان يا تا مچ نصف ديه كامل است    :423-61ماده 
باشـد موجـب                 قطع و از بين بردن كـف دسـتي كـه بـه هـر علـت داراي انگـشت نمـي                   :423-62ماده  

  .ارش است
ـ  از بين بردن كف دستي كه داراي كمتر از پـنج انگـشت اسـت عـالوه بـر ديـه آن        در قطع و تبصره 

بدين ترتيب كه اگر مچ دست داراي يك انگشت         . انگشتان نسبتي از ارش كف دست نيز ثابت مي باشد         
باشد عالوه بر ديه يك انگشت، چهار پنجم ارش كف دست و اگر داراي دو انگشت باشد عالوه بر ديه                    

م ارش كف دست و اگر داراي سه انگشت باشد عالوه بر ديه سه انگشت دو پـنجم                  دو انگشت سه پنج   
ارش كف دست و اگر داراي چهار انگشت باشد عالوه بر ديه چهار انگشت يك پنجم ارش كف دسـت                    

شود و در تمام اين فروض نبايد مجموع ارش و ديه انگشتان بيش از ديـه يـك دسـت                      نيز پرداخت مي  
  .باشد
  يـا باشـد      كف   داراي   خواه   است نصف ديه كامل     آرنج از   داراي ساعد  دست    قطع  ديه   :423-63ماده  

  يـا  باشـد     آرنجداراي     خواه   است نصف ديه كامل     شانه داراي بازو از     دست   قطع   ديه  همچنين نباشد و 
  .باشدن

يـز دسـتي كـه    دستي كه داراي انگشت است اگر باالتر از مفصل مـچ قطـع گـردد و ن                   :423-64ماده  
داراي ساعد است اگر باالتر از آرنج قطع گردد عالوه بر نصف ديه كامل موجـب ارش مقـدار زايـدي                     

  . باشد كه قطع شده نيز مي
او موجب     اصلي  دستقطع   باشد     داشته   دو دست   اش   يا شانه    يا آرنج    از مچ    كه  كسي   :423-65ماده  

باشد تشخيص دسـت اصـلي و زايـد بـا نظـر          ارش مي  موجب    زايد  دستقطع   و    استنصف ديه كامل    
  .كارشناس مورد وثوق است

  .ديه هر يك از انگشتان اصلي دست يك دهم ديه كامل است   :423-66ماده 
شـود و بريـدن هـر بنـدي از            ديه هر انگشت به عدد بنـدهاي آن انگـشت تقـسيم مـي                :423-67ماده  

  . ديه شست استانگشتهاي غير شست ثلث ديه انگشت و در شست نصف
همـان                 ديه انگشت زائد ثلث ديه انگشت اصلي و ديه بنـدهاي انگـشت زايـد ثلـث ديـه                       :423-68ماده  

  .بند اصلي است
ـ در صورتي كه بندهاي انگشت نقصان داشته باشد بـه همـان ميـزان از مقـدار ديـه كاسـته                      تبصره  

  .شود مي
   ديـه   دو ثلـث   هرانگـشت   كـردن   فلـج  ديـه  دست ،    ديه  دو ثلث  تهر دس    كردن   فلج  ديه   :423-69ماده  

  .  است  انگشت ديه  ثلث  فلج دست فلج ثلث ديه دست و ديه قطع انگشت  قطع   ديه ، انگشت
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ديه از بين بردن ناخن به طوري كه ديگر نرويد يا فاسد و معيوب برويـد يـك صـدم                       :423-70ماده  
  باشد رويد نيم صدم ديه كامل ميديه كامل  و اگر بدون عيب ب

  .  است نيز جاريو انگشتان آن  در پا  ديه دست  و انگشتان آن مذكور در  احكام   :423-71ماده 
  

  ديه ستون فقرات و نخاع و نشيمنگاه 
  

  : ديه شكستگي ستون فقرات به ترتيب ذيل مي باشد   :423-72ماده 
 با عيب درمان شـود ماننـد كمـاني و خميـدگي            و يا    درمان نشود در شكستگي ستون فقرات كه      :  الف  

  . ديه كاملپشت ،
گـردد   از بين رفتن يكـي از منـافع         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 يـا كنتـرل ادرار وي از                
  .ل بين برود ، ديه كام

در شكستگي ستون فقرات كه درمان نشود و موجب عـوارض ديگـري از قبيـل مـوارد منـدرج در                      : ج  
بند ب شود عالوه بر ديه كامل شكستگي  ستون فقرات ديه مقرر بر هر يك از عـوارض حاصـله نيـز                       

  .ثابت خواهد بود و چنانچه عوارض حاصله ديه مقدر نداشته باشد ارش پرداخت مي گردد
  .در شكستگي ستون فقرات كه بدون عيب و عارضه اي درمان شود ، يك دهم ديه كامل  : د

ولـي تـوان راه رفـتن از بـين     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 فلج پاها نيز ثابـت                     نرود  
  . بود خواهد
 مراد از شكستگي ستون فقرات ، شكستگي يك يا چند مهره از مهره هاي سـتون فقـرات                 :- 1 تبصره

  .به جز مهره هاي گردني مي باشد 
جنايتي كه سبب خميدگي پشت بـدون شكـستگي سـتون فقـرات گـردد در صـورتي كـه                     :- 2 تبصره

  .وجب ارش است درمان شود مكه خميدگي درمان نشود موجب ديه كامل و در صورتي 
  

 قطع نخاع ديه كامل دارد و ديه قطع جزئي از آن به نسبت مـساحت عـرض محاسـبه             :423-73ماده  
  .مي شود 

                آن عـضو    حسب مـورد ديـه يـا ارش        هرگاه قطع نخاع موجب عيب عضو ديگر شود            :423-74ماده  
  .بر ديه نخاع افزوده خواهد شد 

بين بردن دو كپل به نحوي كه به استخوان برسد ديـه كامـل و هـر كـدام از آنهـا                      از     :423-75ماده  
نصف ديه كامل و قسمتي از آن به همان نسبت ديه دارد و در صـورتي كـه نـسبت مـشخص نباشـد                        

  .ارش تعيين مي گردد
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كه جنايت مزبـور باعـث شـود     شكستگي استخوان دنبالچه موجب ارش است مگر آن         :423-76ماده  
 ضـبط    و اگـر قـادر بـه      ليه قادر به ضبط مدفوع نباشدكه در اين صورت ديه كامل ثابت است                ع  مجني
  .خواهد شد   پرداخت  ضبط باد نباشد ارش  قادر بهليكن باشد  مدفوع
موجـب عـدم ضـبط ادرار       اگر  وارد شده   و مقعد   اي كه به حد فاصل بيضه ها          صدمه   :423-77ماده  

  .دارد گر موجب عدم ضبط هر دو گردد دو ديه كامل و اديه كامل يك ، گرددمدفوع يا
  

  ديه دنده و ترقوه 
  

هاي محيط به قلب كه محـاذي آن بـوده و از آن حفاظـت                   ديه شكستن هر يك از دنده        :423-78ماده  
  .باشد هاي ديگر يك صدم ديه كامل مي مي كند يك چهلم ديه كامل و ديه شكستن هر يك از دنده

  .ارش مزبور بايد بيشتر از ديه شكستگي همان دنده باشد. موجب ارش است كندن دنده : تبصره 
ديه موضحه هر يك از دنده ها يك چهارم ديه شكستن آن ، ديه ترك خوردن هر يك                :423-79ماده  

از دنده هاي  محيط به قلب يك هشتادم ديه كامل، و ديه دررفتگي آن هفت ونيم هزارم ديه كامل است                     
هاي ديگرهفت هزارم ديه كامل، و ديه دررفتگي آنها پنج هزارم ديـه               ن هر يك از دنده    ديه ترك خورد  . 

  .باشد كامل  مي
موجب ديه كامل و هـر كـدام از         ) ترقوه( قطع و از بين بردن دو استخوان زير گردن             :423-80ماده  

  .آنها موجب نصف ديه كامل است 
 در صورتي كه بدون عيب درمان شود موجب         شكستن هر يك از استخوانهاي ترقوه        :423-81ماده  

چهار در صد ديه كامل و در صورتي كه درمان نشود و يا با عيب درمان شـود  موجـب نـصف ديـه                         
  كامل است 

 هـزارم و ديـه موضـحه آن                     32هـاي ترقـوه       ديه ترك خوردن هـر يـك از اسـتخوان            :423-82ماده  
  . هزارم ديه كامل است10 ديه سوراخ شدن آن  هزارم و20 هزارم و ديه دررفتگي آن 25
  

  ديه ازاله بكارت و افضاء
  

  :ازاله بكارت غير همسر به ترتيب ذيل موجب ضمان است    :423-83ماده 
هرگاه ازاله بكارت با وطي و  بدون رضايت باشد، موجب ضمان ارش ازالـه بكـارت عـالوه بـر          ) الف  

   .مهر المثل آن زن  خواهد بود
ازاله بكارت با انگشت يا بـا وسـيله ديگـري و بـدون رضـايت باشـد تنهـا موجـب ضـمان                         هرگاه) ب  

  .مهرالمثل خواهد بود
ازاله بكارت با وطي ويا با انگشت يا با وسيله ديگري با رضايت و توافق انجام گرفته باشد                  هرگاه  ) ج  

  . چيزي ثابت  نخواهد بود
   . فريب خورده در حكم عدم رضايت استرضايت دختر نابالغ يا بالغ غير رشيد يا: تبصره 
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در صورتي كه ازاله بكارت بسبب وطي به شبهه باشد مهرالمثل و ارش البكـاره هـر                    :423-84ماده  
  .باشد دو ثابت مي

هرگاه به همراه ازاله بكارت جنايت ديگري نيز به وجود آيد مانند آنكه مثانـه آسـيب                    :423-85ماده  
ود را ضبط كند ، جنايت مزبـور مـستقال ديـه يـا ارش خـود را خواهـد                    ديده و شخص نتواند ادرار خ     

  .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 نكاح الزم                   ) الف

بر عهده زوج خواهد بود ، هـر چنـد همـسر خـود را               شده است، نفقه زوجه تا زمان وفات يكي از آنها           
  .طالق داده باشد

مهر ،ديه كامل زن نيز ثابت       هرگاه همسر، بالغ و افضا به سببي غير از وطي باشد ، عالوه بر تمام              ) ب
   .است

هرگاه همسر، نابالغ باشد ، عالوه بر تمام مهر و ديه كامل زن ، پرداخت نفقه تا زمان وفات يكي از                     ) ج
  .ين نيز ثابت خواهد بود ، خواه افضا از طريق وطي باشد يا غير آنزوج

   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  

بب وطي باشد،  مهرالمثـل، ديـه        هر گاه افضا شده نا بالغ باشد يا بالغ و مكره بوده و افضا به س               ) الف
كامل زن  و درصورت ازاله بكارت، ارش البكاره نيز ثابت است و اگر افضا به سبب غير وطـي باشـد                        

  . ديه كامل زن  و در صورت ازاله بكارت  ، مهر المثل نيز ثابت خواهد بود
  .يه كامل زن ثابت است انجام گرفته باشد ، تنها پرداخت د به وطيهرگاه افضا با رضايت زن بالغ) ب
افضاي ناشي از وطي به شبهه موجب مهر المثل ، ديه و درصورت ازاله بكارت، ارش البكـاره نيـز                    ) ج

  .مي باشد
هرگاه افضا موجب جنايت ديگري گردد حـسب مـورد ديـه يـا ارش آن جنايـت نيـز                       :423-88ماده  

  پرداخت خواهد شد
  

  ديه آلت تناسلي و بيضه
  

ع و از بين بردن آلت رجوليت تا ختنه گاه و يا بيشتر از آن موجب ديه كامل و در                    قط   :423-89ماده  
  .شود كمتر از ختنه گاه به نسبت ختنه گاه محاسبه و به همان نسبت ديه پرداخت مي

 در اين حكم فرقي بين آلت كودك، جوان، پيرمرد و شخـصي كـه داراي بيـضه سـالم يـا                      – 1تبصره  
  .باشد معيوب است، نمي

هرگاه با يك ضربه تا ختنه گاه از بين برود و سپس جاني يا شخص ديگري باقيمانـده يـا              -2ره  تبص
  .قسمتي ديگر از آلت را از بين ببرد نسبت به ختنه گاه ديه كامل و در مقدار بيشتر ارش ثابت است
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 هر گاه قسمتي از ختنه گاه را شخصي و قسمت ديگر از ختنه گاه را شخص ديگري قطـع                   -3تبصره  
كند هر يك به نسبت مساحتي كه از ختنه گاه قطع كرده است، ضامن خواهد بود و چنانچـه شخـصي                     
قسمتي از ختنه گاه را قطع كند و ديگري باقي مانده ختنه گاه را به انـضمام تمـام يـا قـسمتي از آلـت                          

وه بـر   نسبت به جنايت اول ديه به مقدار مساحت  قطع شده از ختنه گاه و نسبت بـه جنايـت دوم عـال                      
ديه مقدار قطع شده ختنه گاه ،ارش مقدار قطع شده از آلت  نيز ثابت  است و در هر حال مجموع ديـه                        

  .ختنه گاه و ارش آلت نبايد بيش از ديه كامل باشد
قطع آلت فلج شده موجب ثلث ديه كامل است همچنين جنايتي كه موجـب فلـج شـدن                     :423-90ماده  

  .تآن شود موجب دو ثلث ديه كامل اس
 قطع قسمتي از آلت دچار عنن و فلج به نسبت تمام آلت ديه دارد خواه قسمت مقطوع حشفه              –تبصره  

  .باشد يا غير آن
قطع و از بين بردن هر يك از دو لب بزرگ آلت تناسلي زن موجب نصف ديـه كامـل                       :423-91ماده  

فرقـي ميـان بـاكره و       زن و از بين بـردن بخـشي از آن ، بـه همـان نـسبت ديـه دارد و در ايـن حكـم                           
  .باشد غيرباكره و خردسال و بزرگسال و سالم و معيوب از قبيل رتقاء و قرناء نمي

قطع و از بين بردن دو بيضه موجب ديه كامل و هركدام از آنها موجـب نـصف ديـه                       :423-92ماده  
  .كامل است 

يا شخصي كه تمـام      در حكم مذكور فرقي ميان كودك ، جوان ، پير و همچنين شخص سالم                :تبصره  
  .يا مقداري از آلت او قطع شده يا عيبي در آلت او مانند شلل و عنن وجود دارد نمي باشد 

اگر تورم مانع راه رفتن مفيد شود     . ديه ورم كردن يك بيضه دو دهم ديه كامل است              :423-93ماده  
  .ب ارش است ديه آن هشت دهم ديه كامل خواهد بود و در صورتي كه تورم درمان گردد موج

 قطع  ،ها يا آلت تناسلي مردانه خنثاي ملحق به مرد موجب ديه كامل است                قطع بيضه    :423-94ماده  
ها يا آلـت   قطع بيضه ،  دو لب خارجي آلت تناسلي زنانه خنثاي ملحق به زن موجب ديه كامل زن است                

تناسـلي  آلـت  ارجي قطـع دو لـب خـ   ، تناسلي مردانه خنثاي مشكل يا ملحق به زن، موجب ارش اسـت         
  .زنانه خنثاي مشكل يا ملحق به مرد، موجب ارش است

  از بين بردن عانه مرد يا زن موجب ارش است   :423-95ماده 
  

  ديه پستان
  

قطع و از بين بردن هر يك از دو پستان زن موجـب نـصف ديـه كامـل زن و از بـين                        :423-96ماده  
ت و اگر همراه از بين رفتن تمام يا بخشي از پستان بردن مقداري از آن به همان نسبت موجب ديه اس   

مقداري از پوست يا گوشت اطراف آن هم از بين رفته يا موجب جنايت ديگري گردد، عـالوه بـر ديـه                      
  .پستان، ديه يا ارش جنايت مزبور نيز ثابت خواهد بود

 شير از بين برود و      هر گاه در اثر جنايتي شير پستان زن قطع شود و يا قدرت توليد                :423-97ماده  
  .يا بيرون آمدن شير متعذر شود و يا نقص ديگري در آن به وجود آيد ، ارش ثابت است
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قطع و از بين بردن نوك هر يك از پستانهاي زن موجب ارش و قطع و از بين بـردن                       :423-98ماده  
  .نوك هر يك از پستانهاي مرد موجب يك هشتم ديه كامل است

  
  

قواع  د عمومي ديه منافع د عمومي ديه منافع قواع: : مبحث چهارم  مبحث چهارم  
  

ادله اثبات ديه منافع همان ادله اثبات ديه اعضا است و در موارد اختالف ميان جاني و                    :424-1ماده  
 بينـه يـا علـم        يـا  مجني عليه در زوال منفعتي يا نقصان آن چنانچه از طريق اختبار و آزمايش يا اقرار               

ا نقصان منفعت ثابت نـشود از مـوارد         متعارف و حسي قاضي يا قول كارشناسي مورد وثوق زوال ي          
تواند با قسامه شش نفر به نحوي كه در ديه اعضا مقرر شد ديـه را ثابـت                    لوث بوده و مجني عليه مي     

كند و چنانچه اختالف نسبت به بازگشت منفعت زايل يا ناقص شده باشد ديـه بـا يـك سـوگند مجنـي                       
  .باشد عليه ثابت شده و نيازي به قسامه نمي

در مواردي كه اميد برگشت منفعت زايل يا ناقص شده باشد چنانچه مجنـي عليـه قبـل            :424-2ماده  
  .از برگشت فوت كند ديه مستقر خواهد شد

هرگاه با نظر كارشناس مورد وثوق معلوم شود كه منفعت زايـل يـا نـاقص شـده بـر                       :424-3ماده  
نباشد و يا در زمـاني كـه كارشـناس          گردد و يا كارشناس قادر به تعيين مهلتي براي بازگشت آن              نمي

گـرفتن  شود و چنانچـه پـس از          پيش بيني كرده بود باز نگردد ديه يا ارش مستقر شده و پرداخت مي             
اخـذ شـده مـسترد    يـا ارش  منفعت بازگردد مازاد بر ارش زوال موقت آن منفعـت از ديـه      ديه يا ارش    

  .هبتي مجدد بوده باشدگردد مگر اينكه برگشت ان منفعت بنحوي غير متعارف و مو مي
كند نبايد بيش از يكسال باشد و اگـر            مهلتي را كه كارشناس براي بازگشت منفعت معين مي         –تبصره  

  .بيش از آن معين كند در حكم عدم امكان تعيين مهلت خواهد بود
هرگاه جنايتي كه موجب زوال يكي از منافع مجني عليه شده است در اثر سرايت سبب                   :424-4ماده  

  .گردد رگ او شود ديه منفعت در ديه نفس تداخل كرده و تنها يك ديه كامل بر جاني مستقر ميم
براي بازگشت منفعت زايل يا نـاقص شـده         كارشناس مورد وثوق    هرگاه در مهلتي كه        :424-5ماده  

بـر   بينائي آن  چشمي كه    به عنوان مثال     از بين برود     است  ، عضوي كه منفعت قائم به آن        معين كرده   
جاني ضامن بـيش از ارش زوال موقـت آن          .  بطور موقت از بين رفته از حدقه بيرون بيايد         جنايت  اثر  

باشد و چنانچه از بين رفتن آن عضو بسبب جنايت ديگري باشـد جـاني دوم ضـامن ديـه                      منفعت نمي 
  .كامل آن عضو خواهد بود
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  ديه مقدر منافعديه مقدر منافع: : مبحث پنجم مبحث پنجم 
  

  ديه عقل
  

 خواه جنايت در اثـر       ايل كردن عقل موجب ديه كامل و نقصان آن موجب ارش است،           ز   :425-1ماده  
  .ايراد ضربه و جراحت باشد يا ترساندن و مانند آن

اي كه موجب اختالل رواني مي باشد در صورتي كه به حـد جنـون نرسـد ويـا                     صدمه   :425-2ماده  
  .موجب  از بين رفتن حافظه يا نقصان آن شود موجب ارش است

 باشد چنانچه عمدي باشد موجب ديه بوده     آنشدن     يا كم   عقل جنايتي كه موجب زوال        :425-3اده  م
  .شود و جاني قصاص نمي

اي مانند شكستن سر يا صورت ، عقل زايل شده يا نقـصان يابـد،                 هرگاه در اثر صدمه      :425-4ماده  
صدمه علـت نـوعي و      آن   مگر آنكه    اي تعيين شده و تداخل نمي شود        براي هر يك ديه يا ارش جداگانه      

  .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 دوباره عقـل                     :425-5ماده  

  .برگردد ديه مسترد و ارش پرداخت خواهد شد
قاضي، مرجع تـشخيص زوال يـا       متعارف و حسي    در صورت فقدان اقرار، بينه و علم           :425-6ماده  

نقصان عقل يا اختاللهاي رواني، نظر كارشناس مورد وثوق است و اگر با نظـر كارشـناس، موضـوع                   
روشن نشود، در صورت وجود لوث قول مجني عليه يا ولي او با قسامه شش قسم به ترتيبي كـه در                     

  . مقرر شد ثايت مي شود و در صورت فقدان لوث ، قول جاني با سوگند ثابت مي شود )413-3(ماده 
هرگاه در اثر جنايتي مجني عليه بيهوش گشته و در اغما برود چنانچه منتهي به فـوت                    :425-7ماده  

شود و چنانچه به هوش آيد نسبت به زماني كـه بيهـوش بـوده ارش ثابـت        او گردد ديه نفس ثابت مي     
 و چنانچه عوارض و آسيبهاي ديگري را همراه داشته باشد ديه يا ارش عوارض مزبـور نيـز            شود  مي

  . بايد پرداخت شود
زنـده محـسوب شـده و احكـام آن اعـم از             جنايـت بـر      مبتال به اغما   جنايت بر شخص     :425-8ماده  

  .قصاص و ديات مترتب خواهد بود
  

  ديه شنوايي
  

وايي يك گـوش نـصف      ر دو گوش ديه كامل و از بين بردن شن         از بين بردن شنوايي ه       :425-9ماده  
  .تر باشد  شنوايي آن  از گوش ديگر قويديه كامل دارد هرچند 

شنود، موجب نصف ديـه       هاي او نمي    كر كردن گوش سالم شخصي كه يكي از گوش           :425-10ماده  
  .كامل است
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 باشـد بـه همـان نـسبت ديـه           كاهش شنوايي در صورتي كه مقدار آن قابل تشخيص           :425-11ماده  
  .دارد و چنانچه قابل تشخيص نباشد موجب ارش است 

هرگاه با قطع يا از بين بردن گوش و يا هر جنايت ديگـري شـنوايي از بـين رفتـه يـا                      :425-12ماده  
  .نقصان يابد ، هر يك از جنايتها ديه يا ارش خود را خواهد داشت

مجراي شنوايي نقص دايمي ايجاد شود كه بطور كامل مانع          هرگاه در اثر جنايتي در         :425-13ماده  
  .و در صورتي كه نقص موقتي باشد ارش تعيين مي شود.شنيدن گردد ديه شنوايي ثابت خواهد بود

هر گاه كودكي كه به حد تكلم نرسيده است در اثر كر شدن نتواند سخن بگويـد و يـا      :425-14ماده  
ست در اثر كر شدن نتواند كلمات ديگر را يـاد گرفتـه و بـر زبـان                 كودكي كه تازه به حد تكلم رسيده ا       

  .آورد، عالوه بر ديه شنوايي ، ديه يا ارش زوال يا نقص گفتار نيز حسب مورد ثابت خواهد شد
شنوايي و گويايي هر دو از بين برود هر كدام يـك ديـه كامـل                  جنايتيهر گاه در اثر       : 425-15ماده  
  .دارد

  ديه بينايي
  

از بين بردن بينايي هر دو چشم ديه كامل و از بين بردن بينايي يك چشم نصف ديه                     :425-16 ماده
  .كامل دارد
 تمام چشمهايي كه بينايي دارند در حكم مذكور يكسانند هر چند ميزان بينايي آنهـا متفـاوت                  ـ تبصره

  .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 ديـه دارد                   :425-17ماده  

  .و چنانچه قابل تشخيص نباشد موجب ارش است
از بين بردن بينايي چشم كسي كه فقط يك چشم بينا دارد و چشم ديگرش نابيناي    :425-18ماده 

بين رفته باشد موجب ديه كامل است ليكن اگر مادرزادي بوده و يا در اثر علل غير جنايي از 
 باشد ديه چشم بينا، نصف ديه كامل خواهد   داده  از دست  يا جنايتي  را در اثر قصاص ديگرش چشم
  .بود

شود  از بين بردن يا بيرون آوردن چشم از حدقه كه باعث از بين رفتن بينايي نيز مي   :425-19ماده 
 اگر در اثر صدمه ديگري مانند شكستن سر بينايي نيز از بين برود فقط موجب ديه بينايي است ليكن

  شود يا نقصان يابد، ديه يا ارش هر كدام جداگانه محاسبه مي
  

  ديه بويايي
  

از بين بردن كاملِ بويايي موجـب ديـه كامـل و از بـين بـردن قـسمتي از بويـايي در                       :425-20ماده  
موجب ديه خواهد بود و اگر قابل محاسبه نباشد ارش          صورتي كه قابل محاسبه باشد به همان نسبت         

  .ثابت است
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يـا   برود    از بين نيز     بويايي  يا جنايت ديگري    بينييا از بين بردن       اثر بريدن   در  هرگاه   :425-21ماده  
   .نقصان يابد هر جنايت ديه يا ارش خود را خواهد داشت

  
  ديه چشايي

  
  .يز نقصان آن موجب ارش استاز بين بردن چشايي و ن   :425-22ماده 
و شـود      هر گاه با قطع تمام زبان، چشايي از بين برود فقط ديه قطع زبان پرداخت مـي                  :425-23ماده

 از زبان، چشايي از بين برود يا نقصان يابد در صورتي كه چـشايي از بـين رفتـه                    بخشي  اگر با قطع    
 ديه زبان كه بيشتر باشد بايد پرداخت        مربوط به همان قسمت زبان باشد ، هر كدام از ارش چشايي و            

گردد و اگر چشايي از بين رفته مربوط به همان قسمت از زبان نباشد ، ديه هر يك از ارش چشايي و                      
ديه زبان جداگانه بايد پرداخت شود مگر اينكه از ديه كامل بيشتر باشد كه در ايـن صـورت فقـط بـه                       

ي بر غير زبان چشايي از بين بـرود يـا نقـصان پيـدا                و اگر با جنايت    ميزان ديه كامل پرداخت مي شود     
  .گردد كند ديه يا ارش آن جنايت بر ارش چشايي افزوده مي
  

  ديه صوت و گويايي
  

از بين بردن صوت به طور كامل كه شخص نتواند صدايش را آشكار كند ديه كامـل                    :425-24ماده  
  .دارد گرچه بتواند با اخفات و آهسته صدايش را برساند

از بين بردن گويايي به طور كامل و بدون قطع زبان ديه كامل و از بين بردن قـدرت                      :425-25ده  ما
  .اداي برخي از حروف به همان نسبت ديه خواهد داشت

ان مقرر گشت ديه از بين بـردن اداي هـر حرفـي بـا توجـه بـه                   ب همانگونه كه در ديه قطع ز      –تبصره  
ين شخصي كه داراي لكنت زبان بوده و يا بـه كنـدي يـا               حروف لغت مجني عليه تعيين مي شود همچن       

  .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 عيـب موجـود                    :425-26ماده   

  .در آن را تشديد كند، موجب ارش است
جنايتي كه باعث شود مجني عليه حرفي را به جاي حرف ديگر ادا نمايـد ماننـد آنكـه               :425-27ماده  

  .تلفظ نمايد ، موجب ديه كامل همان حرف است » ر«، » ل«به جاي 
جنايتي كه موجب عيبي در صوت مانند كاهش تن صدا ، گرفتگي آن و يـا صـحبت                     :425 - 28ماده  

  .كردن از طريق بيني شود، ارش دارد
  .از بين رفتن صوت بعضي از حروف موجب ارش است   :425-29 ماده

  در صورتي كه جنايت عالوه بر زوال صوت موجب زوال نطق نيز گردد دو ديه ثابت    :425-30ماده 
  .خواهد شد
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  ديه ساير منافع
  

جنايتي كه موجب سـلس و ريـزش ادرار بـه نحـو دايـم گـردد موجـب ديـه كامـل و                            :425-31ماده  
  . كه موجب ريزش غير دائمي ادرار گردد موجب ارش استجنايتي

  .جنايتي كه موجب عدم ضبط دايمي مدفوع شود ، ديه كامل دارد   :425-32ماده 
جنايتي كه موجب از بين رفتن قدرت انزال يا توليد مثل در مرد و يا بـارداري در زن                      :425-33ماده  

  .باشد ارش ميو يا از بين رفتن لذت مقاربت درآنان شود موجب 
  .جنايتي كه موجب از بين رفتن قدرت مقاربت به طور كلي شود ديه كامل دارد   :425-34ماده 
جنايتي كه موجب زوال يا نقص حواس يا منافع ديگر ماننـد المـسه، خـواب وعـادت                     :425-35ماده  

غـش كـردن    ماهيانه گردد يا باعث به وجود آمدن امراضي مانند لرزش، تـشنگي، گرسـنگي، تـرس و                  
  .شود موجب ارش خوهد بود

  
  مبحث ششم  ـ ديه جراحاتمبحث ششم  ـ ديه جراحات

  
  :   به ترتيب ذيل است سر و صورت تا جراح ديه   :426-1ماده 

  .كه خون جاري شود، يك صدم ديه كامل دارد خراش پوست بدون آن: الف ـ حارصه
خـون باشـد، دو      زيـاد     يـا    كـم   با جريـان  مقدار اندكي وارد گوشت شود و همراه           كه  جراحتي : ـ داميه ب

  .صدم ديه كامل دارد
ــي:  ـ متالحمــه  ج ــدگي  موجــب  كــه  جراحت ــق  بري ــ  گوشــت  عمي ــه كني شــود ل ــازك  پوســت  ب    روي  ن

  .، سه صدم ديه كامل داردنرسد استخوان
  .؛ چهار صدم ديه كامل دارد برسد  استخوان  روي  نازك پوستبه    كه  جراحتي:  سمحاق-د 

، پـنج  دنـ آشـكار ك   را  واسـتخوان   را كنـار زده   اسـتخوان   روي  نازك تپوس   كه ي جراحت:ـ موضحهه   
  .صدم ديه كامل دارد

، ده صدم  باشد  را توليد نكرده  جراحتي  گرچهموجب شكستگي استخوان شود   كه جنايتي. : ـ هاشمه و
  .ديه كامل دارد

 جز با جابجا كردن استخوان ميـسر موجب شكستگي استخوان شود و درمان آن          كه  جنايتي :ـ منقله ز
  .، پانزده صدم ديه كامل داردنباشد

صدمه يا جراحتي كه به كيسه مغز برسد يك سوم ديه كامل دارد و در صورتي كه شتر : ح ـ مأمومه 
  .داده شود پرداخت سي و سه شتر نيز كافي است

ومه به عالوه ارش پاره شـدن  صدمه يا جراحتي كه كيسه مغز را پاره كند، داراي  ديه مام: ط ـ دامغه 
  .كيسه مغزمي باشد 

  . جراحات گوش، لب ، بيني ، زبان و داخل دهان در حكم جراحات سر و صورت است ـ1تبصره
 مالك ديه در جراحت هاي مذكور مقدار نفوذ جراحت بوده و طـول و عـرض آن تـاثيري                    ـ 2  تبصره

  .در ميزان ديه ندارد
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هاي مذكور دربند يك تا پنج مـاده قبـل در غيـر سـر و صـورت                    تهرگاه يكي ازجراح     :426-2ماده  
هـاي فـوق از ديـه آن          واقع شود در صورتي كه آن عضو داراي ديه معين باشد، ديه به حساب نسبت              

  .شود و اگر آن عضو داراي ديه معين نباشد ارش ثابت است عضو تعيين مي
  .بوده و موجب ارش است   بدن  جراحات  در حكم  گردن  به  وارده  جراحات ـ تبصره

جائفه جراحتي است كه با وارد كردن هر نوع وسـيله و از هـر جهـت بـه درون بـدن                         :426- 3ماده  
شود و موجب ثلث ديه كامل است و در صـورتي كـه       انسان اعم از شكم، سينه، پشت و پهلو ايجاد مي         

  .تاز يك طرف وارد و از طرف ديگر خارج گردد موجب دو ثلث ديه كامل اس
ـ   هر گاه در جائفه به اعضاي دروني بدن آسيب برسد و يا از بين برود عالوه بر ديـه جائفـه   تبصره 

  .شود ديه يا ارش آن نيز محاسبه مي
هرگاه نيزه يا گلوله يا مانند آن در دست يا پاي مرد يا زنـي فـرو رود جراحـت نافـذه                         :426-4ماده  

  .بوده و يك دهم ديه كامل مرد را خواهد داشت
ـ 1تبصره   حكم مذكور در ماده نسبت به اعضايي است كه ديه آن عضو بيشتر از يك دهم ديه كامل  

اي كمتر از يك دهم ديـه كامـل دارد، وارد شـود               باشد ولي اگر گلوله در بند انگشت و مانند آن كه ديه           
  .ارش ثابت خواهد بود

ت از طرف ديگـر خـارج گـردد دو           هرگاه شي اي كه جراحت نافذه را به وجود آورده اس           - 2تبصره  
  .ديه نافذه خواهد داشت

  :ديه صدماتي كه موجب تغيير رنگ پوست گردد به شرح ذيل است   :426-5ماده 
الف ـ سياه شدن پوست صورت شش هزارم ديه كامل و كبود شدن آن سه هزارم و سـرخ شـدن آن    

  .يك و نيم هزارم ديه كامل است
  .بدن، حسب مورد نصف مقادير مذكور در بند الف استب ـ تغيير رنگ پوست ساير اعضاي 

كه عضو داراي ديه مقدر باشد يا نباشد ، نيـست              در حكم مذكور فرقي بين مرد و زن، واين         ـ1تبصره
  .باشد همچنين فرقي بين تغيير رنگ تمام يا قسمتي از عضو و بقاء يا زوال اثر آن نمي

  . در تغيير رنگ پوست سر ارش ثابت استـ2تبصره
چه عـالوه بـر       و چنان . اي كه موجب تورم بدن، سر يا صورت گردد، ارش دارد            صدمه   :426-6ماده  

  .شود تورم موجب تغيير رنگ پوست نيز گردد حسب مورد ديه و ارش تغيير رنگ به آن افزوده مي
  

  مبحث هفتم  ـ ديه جنين
  

مراحل رشـد جنـين بـه ترتيـب         و يا جنايتي كه باعث سقط جنين گردد حسب          هر اقدام      :427-1ماده  
  :باشد ذيل موجب پرداخت ديه مي

  .، دو صدم ديه كامل دارد مستقر شده  در رحم  كه اي نطفه ـ 1
  .، چهار صدم ديه كامل دارد  در آمده   بسته  خون جنين به صورت  كه علقه ـ 2
  .، شش صدم ديه كامل دارد  درآمده يگوشتتوده    صورت بهجنين    كه مضغه    ـ3
  .، هشت صدم ديه كامل داردنروييده  گوشت هنوز و  درآمده  استخوان  صورت  به  ني جن كه عظام   ـ 4
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كامل ديه   يك دهم   نشدهدميده   در آن  روحلي و  شده  تمام  آن  بندي استخوان  و  گوشت  كه يجنين   ـ 5
  .دارد

  باشد  دختر و پسر نمي  بين  فرقي  فوق  در مراحل ـ تبصره 
اگـر   و آن    واگر دختر باشد نـصف   كامل  ديه، اگر پسر باشد  شدهدميده   در آن  روح  كه ي جنينديه ـ  6

  .است   كامل ديهچهارم    باشد سه مشتبه
هرگاه در اثر جنايت وارد بر مـادر، جنـين از بـين بـرود، عـالوه بـر ديـه يـا ارش آن                             :427-2ماده  

  .اي كه باشد ـ پرداخت مي شود لهجنايت ، ديه جنين نيز ـ در هر مرح
اي كه باشد ـ به عمد يا خطا از بين ببرد،  ديه   هرگاه زني جنين خود را ـ در هر مرحله    :427-3ماده 

  .جنين حسب مورد توسط جاني يا عاقله پرداخته شده و جاني سهمي از ديه نخواهد برد
  .آنها ديه پرداخت خواهد شدهرگاه چند جنين در يك رحم باشند به تعداد    :427-4ماده 
اي كـه اسـتخوان بنـدي آن كامـل            ديه اعضا و ديگر صدمات وارد بر جنين در مرحلـه             :427-5ماده  

گردد و بعـد از       شده ولي روح در آن دميده نشده است  به نسبت ديه جنين در اين مرحله محاسبه مي                 
ه بر اثر همان جنايـت جنـين از       چ  شود و چنان    دميده شدن روح، حسب جنسيت جنين، ديه محاسبه مي        

  .بين برود ، ديه جنين كافي است
هر گاه در اثر جنايت و يا صدمه، از زن چيزي سقط شود كه به تشخيص كارشـناس                     :427-6ماده  

مورد وثوق منشأ انسان بودن آن ثابت نگردد ديه و ارش ندارد ليكن به جهت صدمه يا صدمات وارد                   
  . شودبر زن ، ديه يا ارش تعيين مي

  
  مبحث هشتم  ـ ديه جنايت بر ميت 

  
شود بر مبناي يك دهم ديه كامل انسان زنده محاسـبه             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 بيستم ديـه و هـر دو                          مي

باشد و به همين نسبت ديه جراحات وارده بـه            ل مي دست يك دهم ديه و يك انگشت يك صدم ديه كام          
  .شود سر و صورت و ساير اعضاء و جوارح ميت محاسبه مي

ـ  رسد بلكه متعلق به خود ميت است كه در صورت بدهكاري   نميارثجنايت بر مرده به    ديهتبصره  
  هـاي  راهاو در   غير اين صورت بـراي       و در     مي گردد   او   بدهي  پرداختوي و عدم كفايت تركه، صرف       

  .شود  مي خير صرف
هر گاه آسيب وارد بر مرده ديه مقدر نداشته باشد يك دهم ارش چنين جنايتي نـسبت                    :428-2ماده  

  .گردد به انسان زنده محاسبه و پرداخت مي
ولي او رضايت قطع اعضاء مرده براي پيوند به ديگري در صورتي كه با وصيت او يا                 :428-3ماده  

  .  بوده و ديه ندارد باشد جايز
كـه جـاني نتوانـد فـوراً پرداخـت كندكـه در                ديه جنايت بر مرده حال اسـت مگـر ايـن           -  :428-4ماده  

  . اينصورت به او مهلت مناسب داده مي شود
  

  .ديه جنايت بر مرده خواه عمدي باشد يا خطايي  توسط جاني پرداخت مي شود   :428-5ماده 
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 مـرده عمـداً جنـايتي وارد سـاخته يـا وي را هتـك نمايـد عـالوه                هرگاه شخـصي بـر       :428-6ماده  
  . ضربه شالق تعزيري محكوم خواهد شد74بر پرداخت ديه يا ارش جنايت به مجازات تا 
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	ماده 1-211 :  حد مجازاتي است كه در شرع مقدس براي جرايم خاص و به ميزان و كيفيت   معيني مقرر گرديده و قابل تبديل يا تخفيف و يا تعطيل نميباشد و تفصيل آن به شرح مندرج در اين قانون ميباشد .
	ماده 2-211 :  تعقيب رسيدگي و صدور حكم در مواردي كه حد جنبه حقاللهي دارد متوقف به درخواست كسي نيست.
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	ماده 2-213 :  تعداد شهود در بينه بر زنا، لواط ، مساحقه و تفخيذ  چهار نفر مرد عادل است و اقرار نيز در اين موارد چهار بار لازم است و در ساير حدود دو شاهد مرد عادل يا دوبار اقرار كفايت ميكند به جز حد محاربه و افسادفيالارض كه در اثبات آن يكبار اقرار كفايت ميكند. شرايط عمومي شاهد و اقرار در اثبات موجب حد معتبر است. 
	تبصره 1 –  انكار بعد از اقرار موجب سقوط حد نيست به جز در اقرار به حدي كه مجازات آن قتل يا رجم است كه چنانچه اقرار كننده درهرمرحله اي از اقرار خود برگردد و انكار كند مجازات قتل يا رجم ساقط ميشود وبه جاي آن در زنا و لواط صد ضربه و در غیر آنها          تا 74 ضربه شلاق ثابت ميگردد مگر اينكه قاضي علم بين و حسي به آن داشته باشد.
	تبصره 2 – شهادت دو مرد و چهار زن عادل براي اثبات زنا كافي است و به كمتر از دو مرد اكتفا نميشود ودر مواردي كه حد زنا قتل يا رجم است شهادت سه مرد و دو زن عادل كافي است ودرصورتي كه دومرد وچهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق ثابت ميشود.
	تبصره 3 – شهادت و اقرار بايد صريح باشد و شاهد بايد در خصوص شهادت بر زنا يا لواط يا مساحقه يا تفخيذ آن را مشاهده كرده باشد و بدون استناد به مشاهده شهادت او قبول نميشود بلكه در اين صورت و همچنين در صورتي كه  شهود به عدد لازم نرسند شهادت قذف محسوب مي شود و موجب حد است .
	تبصره 4 – چنانچه مستند حكم علم حسي قاضي باشد موظف است در حكم خود قراين و شواهد موجب حصول علم را تصريح نمايد.
	ماده 3-213 :  در جرايم موجب حد هرگاه متهم ادعاي اكراه ، اضطرار يا فقدان عقل ،  بلوغ یا  آگاهي را در زمان ارتكاب جرم نمايد در صورتي كه احتمال صدق گفتار وي داده شود ادعاي مذكور بدون نياز به بينه و سوگند پذيرفته ميشود و حد ثابت نخواهد شد مگر آنكه خلاف ادعاي وي به  يكي از راههاي معتبر ثابت شود. همچنين است اگر ادعا كند كه اقرار او با تهديد و ارعاب يا شكنجه گرفته شده است.
	ماده 4-213 :  هرگاه به هر جهتي وقوع جرم موجب حد و يا يكي از شرايط آن مورد شبهه و ترديد قرار گيرد و حجت معتبر بر نفي آن شبهه نباشد موجب حد ثابت نخواهد شد. 
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	ماده 1-214 :  شركت در جرايم حدي در صورت تحقق و صدق موجب آن حد یا حد دیگری برآن مجازات آن حد را خواهد داشت و در غير اين صورت چنانچه در قانون مجازات ديگري براي آن عمل مقرر شده باشد به آن مجازات محكوم ميشود والا مجازات معاون را خواهد داشت .
	ماده 2-214 :  معاونت در جرايم حدي اگر مصداق يكي از موجبات همان حد يا حد ديگري باشد مجازات آن حد را دارد و در غير اين صورت چنانچه در قانون مجازات ديگري براي آن معين شده باشد به آن مجازات محكوم ميشود و الا حسب مورد به يكي از مجازات هاي مقرر براي معاونت در جرم محكوم ميشود.
	تبصره -  شرايط تحقق معاونت در جرم موجب حد همانگونه است كه درمقررات کلی  معاونت در جرم در این قانون آمده است. 
	ماده 3-214 :  شروع به جرم حدي در صورتي كه در قانون مجازات ديگري براي آن معين شده باشد آن مجازات را دارد، ودرغيراينصورت به مقررات کلی شروع به جرم در این قانون عمل خواهد شد.
	مبحث پنجم – تخفيف، تبديل، سقوط حد
	ماده 1-215 :  دادگاه نميتواند در كيفيت، نوع و ميزان حدود شرعي تغيير يا تخفيف دهد و يا مجازات را تبديل نمايد و تنها از طريق عفو به كيفيت مقرر در قانون قابل تخفيف يا تبديل ميباشد.
	ماده 2-215 :  هرگاه مرتكب يكي از جرايم موجب حد پس از صدور حکم  قطعي ديوانه شود حد از او ساقط نميشود ليكن در صورت عروض جنون قبل از صدور حكم قطعي در حدودی که جنبه حق اللهی دارد تعقيب و محاكمه كيفري تا زمان إفاقه معلق ميگردد و نسبت به ضرر و زيان و مسؤوليت مدني دادگاه ميتواند با حضور ولي شرعي مجنون رسيدگي نمايد.
	ماده 3-215 :  اجراي حد شلاق مشروط به حالت سلامت محكوم عليه است و در حالت بیماری  در صورتي كه در اجراي حد احتمال خطر يا ازدياد بیماری يا عدم امكان درمان برود   همچنين نسبت به زنان باردار يا شيرده يا در ايام حيض و نفاس و استحاضه كثيره به تأخیر  می افتد و شلاق را  نبايد در هواي بسيار سرد يا بسيار گرم جاري نمود.
	تبصره -  در صورتي كه اميد به بهبودی بیمارنباشد يا دادگاه مصلحت بداند كه در حال بيماري حد جلد جاري شود با يك دسته تركه يا تازيانه كه به تعداد ضربات حد باشد فقط يك بار به او زده ميشود.
	ماده 4-215 :  اجراي حدود ديگر (غيراز شلاق) چنانچه سالب حيات باشد بدون شرط اجرا ميشود مگر در مورد زن باردار يا شيرده كه پس از تحقق زايمان و تضمين حيات نوزاد اجرا خواهد شد و چنانچه حد سالب حيات نباشد مانند قطع دست يا پا در صورتي اجرا ميشود كه بيم خطر براي حيات محكومعليه يا از بين رفتن عضو ديگري از او نرود. و در موردي كه محكوم عليه در شرايطي باشد كه هيچگاه نشود آن حد را بر او اجرا نمود حد ساقط ميشود و دادگاه صادر كننده حكم چنانچه مجازات ديگري براي آن در قانون معين نشده باشد ميتواند مجازات تعزيري شش ماه تا دو سال حبس را به تناسب نوع جرم و خصوصيات مجرم صادر كند.
	تبصره - مجازات حبس حدي يا تبعيد مانع از اجراي حد اعدام نميشود.
	ماده 2-216 : هرگاه كسي سه بار مرتكب يك نوع جرم مستوجب حد شود و هر بار حد همان جرم بر او جاري گردد (تكرار جرم حدي) در مرتبه چهارم حد وي قتل است.
	ماده 3-216 : هرگاه كسي مرتكب جرم موجب حد در زمانهاي مقدسي مانند ماه رمضان ، عيدقربان ، عيد فطر ، عاشورا يا مكانهاي مقدسي مانند مساجد گردد در صورتي كه عرفاً هتك حرمت آن زمان يا مكان مقدس باشد علاوه بر حد به حداكثر تا 20 ضربه شلاق نيز محكوم ميشود.
	ماده 4-216 : در موارد تعدد جرم موجب حد و جرم موجب تعزير يا مجازات بازدارنده ، مجازات نيز متعدد ميشود و هر دو اجرا ميشود جز در مواردي كه مجازات حدي سالب حيات و مجازات تعزير يا بازدارنده حق الناس نباشد كه در اين صورت فقط مجازات سلب حيات اجرا ميشود وليكن در صورت سقوط حد به عفو و امثال آن مجازات تعزيري يا بازدارنده اجرا خواهد شد . همچنین چنانچه مجازات حدی سالب حیات نباشد و مجازات تعزیری و بازدارنده نیز حق الناس نباشد و لیکن به جهت جرمی باشد که مشابه جرم حدی است یا از مقدمات آن باشد مانند سرقت غیر حدی و سرقت حدی یا روابط نامشروع و زنا ، در صورت اجرای مجازات حدی مجازات تعزیری و بازدارنده ساقط می شود .
	ماده 5-216 : در موارد تعدد جرم موجب حد و جرم موجب قصاص مجازات نيز متعدد ميشود و در صورتي كه هر دو مجازات قابل جمع بوده هر دو اجرا ميشود ليكن چنانچه مجازات حدي موضوع قصاص را از بين ببرد مانند اعدام و قصاصنفس و يا موجب تأخير در اجراي قصاص كه حقالناس است گردد مانند حبس و تبعيد و قصاص نفس اجراي قصاص مقدم است و در صورت عفو يا تبديل به ديه مجازات حدي اجرا ميشود.
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