
یقانون مجازات اسالم

اتیکتاب اول کل

یمواد عموم-بخش اول

فیتعار-فصل اول

اقداماترات، یات و تعزیحدود، قصاص، ديمشتمل بر جرائم و مجازاتهایقانون مجازات اسالم-1ماده 
.و قواعد حاکم بر آنها استيفریکتیمسئولط و موانع ی، شرایتیو تربینیتأم

ن شده است جرم محسوب ییآن مجازات تعيا ترك فعل که در قانون برایاعم از فعل يهر رفتار-2ماده 
.شودیم

در مکانین جزائیقوانيقلمرو اجرا-مفصل دو

يجمهورییهواوییای، درینیت زمیکه در قلمرو حاکمیه اشخاصیران درباره کلیاین جزائیقوان-3ماده 
.شده باشدمقرريگریب دیترتشود مگر آنکه به موجب قانونیران مرتکب جرم شوند اعمال میایاسالم

واقع شده در ران واقع شود در حکم جرمیت ایجه آن در قلمرو حاکمیا نتیاز جرم یهرگاه قسمت-4ماده 
.ران استیایاسالميجمهور

ا یر یاز جرائم زیکیران مرتکب یت ایکه در خارج از قلمرو حاکمیرانیاریا غییرانیهر شخص ا-5ماده 
شود و هرگاه یران محاکمه و مجازات میایاسالمين جمهورین خاص گردد، طبق قوانیجرائم مقرر در قوان

ران در یشود، دادگاه ایآن منتهيت و اجرایران به صدور حکم محکومین جرائم در خارج از ایبه ایدگیرس
:کندیمحاسبه مت اجراء شده رایزان محکومی، ميریتعزيهان مجازاتییتع

.رانیایاسالميا استقالل جمهورییت ارضی، تمامیا خارجییت داخلیه نظام، امنیاقدام عل-الف

.ا استفاده از آنیيا دستخط مقام رهبریجعل مهر، امضاء، حکم، فرمان -ب

ندگان یس و نمایه، رئیس قوه قضائیس جمهور، رئیرئیا دستخط رسمیجعل مهر، امضاء، حکم، فرمان -پ
يشورايکشور، دادستان کل کشور، اعضایوانعالیس دیس مجلس خبرگان، رئی، رئیاسالميمجلس شورا

ا استفاده از آنهایس جمهور یا معاونان رئیص مصلحت نظام، وزرا یمجمع تشخياعضاس وینگهبان، رئ

ا استفاده از آنهایو یقانونر مراجع یا ساین مراجع یصادره از ايه هایا اجرائییجعل آراء مراجع قضائ-ت



ن جعل اسناد خزانه و اوراق مشارکت صادریران و همچنیایا اسناد تعهدآور بانکیج یجعل اسکناس را-ث
ج داخلیج سکه قلب در مورد مسکوکات رایا ترویه یا تهین شده از طرف دولت یا تضمیشده 

در خارج از خودفه یکه در رابطه با شغل و وظیرانیرایا غییرانیبه جرائم مستخدمان دولت اعم از ا-6ماده 
ران یگر وابستگان دولت ایو دیو کنسولیاسیران مرتکب شده اند و به جرائم مأموران سیت ایقلمرو حاکم
.شودیمیدگیران رسیایاسالمين جمهوریبرخوردارند طبق قوانیاسیت سیکه از مصون

شود، در یران در خارج از کشور مرتکب جرمیک از اتباع ایعالوه بر موارد مذکور در مواد فوق هر-7ماده 
ران محاکمه و مجازات یایاسالمين جمهوریران اعاده گردد، طبق قوانیا به ایافت و یران یکه در ایصورت

:نکهیشود مشروط بر ایم

.ران جرم باشدیایاسالميبه موجب قانون جمهوریرفتار ارتکاب-الف

ر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یاز جرائم موجب تعزیکه جرم ارتکابیدر صورت-ب
.ا بعضاً درباره او اجراء نشده باشدیت، مجازات کالً یا در صورت محکومی

.سقوط آن نباشدا یمجازات ياجرایا موقوفیب یتعقیا موقوفیمنع يبرایران موجبین ایطبق قوان-پ

به یران مرتکب جرمیه کشور ایا علییرانیایه شخصیران علیدر خارج از ایرانیرایهرگاه شخص غ-8ماده 
يجمهورین جزائیطبق قوانران اعاده گردد، یا به ایافت و یران یجز جرائم مذکور در مواد قبل شود و در ا

:نکهیشود، مشروط بر ایمیدگیران به جرم او رسیایاسالم

ت، یا در صورت محکومیر در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده یمتهم در جرائم موجب تعز-الف
.ا بعضاً درباره او اجراء نشده باشدیمجازات کالً 

ران و قانون محل وقوع، جرم یایاسالمير به موجب قانون جمهوریدر جرائم موجب تعزیرفتار ارتکاب-ب
.باشد

افت یيدر هر کشورین المللیا عهدنامه ها و مقررات بیکه به موجب قانون خاص یمرتکب جرائم-9ماده 
ران یایاسالميجمهورین جزائیافت شود طبق قوانیران ی، اگر در امی شودشود در همان کشور محاکمه 

.گرددیمحاکمه و مجازات م

در زمانین جزائیقوانيقلمرو اجرا-فصل سوم

باشد که قبل از ید به موجب قانونیبایتیو تربینیمجازات و اقدام تأمیدر مقررات و نظامات دولت-10ماده 
توان به موجب قانون مؤخر یا ترك فعل را نمیاعم از فعل يچ رفتاریوقوع جرم مقرر شده است و مرتکب ه



ا یف یبر تخفیمبنیمحکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونیتیو تربینیا اقدامات تأمیبه مجازات 
مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرائم یا از جهاتییتیو تربینیا اقدام تأمیمجازات يعدم اجرا
الزم ی، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعیوضع آن قانون تا صدور حکم قطعسابق بر
:شودیر عمل میب زیشده باشد به ترتصادراالجراء 

اجراء یکه در گذشته جرم بوده است به موجب قانون الحق جرم شناخته نشود، حکم قطعياگر رفتار-الف
که ين در موردین موارد و همچنی. در امی شودآن موقوف يان اجراء باشد اجرایشود و اگر در جرینم

.ستیبر آن مترتب نيفریاثر کچگونه یحکم قبالً اجراء شده است ه

احکام موظف است قبل از شروع ياجرایابد، قاضیف یبه موجب قانون الحق، تخفیاگر مجازات جرم-ب
د تقاضا کند. ی، اصالح آن را طبق قانون جدین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعیا در حیبه اجراء 
د. دادگاه صادرکننده حکم با یف مجازات را تقاضا نمایفاز دادگاه صادرکننده حکم، تخمی تواندز یمحکوم ن

که در یتیو تربینین بند در مورد اقدام تأمی. مقررات امی دهدف یرا تخفیلحاظ قانون الحق، مجازات قبل
ف یتخفمی تواندز ینيا سرپرست ویین صورت ولیاست. در ايز جارینمی شودمورد اطفال بزهکار اجراء 

.دیرا تقاضا نمایتیو تربینیاقدام تأم

ح یا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصرین ویمدت معيکه براینیمقررات فوق در مورد قوان-تبصره
.می شودقانون الحق، اعمال ن

:می شودر نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون، فوراً اجراء ین زیقوان-11ماده 

تیصالحویالت قضائین مربوط به تشکیقوان-الف

حکميش از اجرایتا پين مربوط به ادله اثبات دعویقوان-ب

یوه دادرسین مربوط به شیقوان-پ

ن مربوط به مرور زمانیقوان-ت

به دادگاه صادریبررسيصادر شده باشد، پرونده برای(ب) حکم قطعکه در مورد بندیدر صورت-تبصره
.می شودارسال یکننده حکم قطع

يفریکیبودن جرائم، مجازاتها و دادرسیقانون-فصل چهارم

ق دادگاه صالح، به موجب قانون ید از طریآنها بايو اجرایتیو تربینیا اقدام تأمیحکم به مجازات -12ماده 
.ات مقرر در آن باشدیفیط و کیت شرایو با رعا



که یتیفیزان و کید از میآنها حسب مورد نبايو اجرایتیو تربینیا اقدام تأمیحکم به مجازات -13ماده 
ن جهت حاصل یکه از ایا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتیدر قانون 

ر یاست و در غیو مدنيفریکتیمسئولر باشد حسب مورد موجب یا تقصیعمد يکه از رویدر صورتشود، 
.شودمیت المال جبران ینصورت، خسارت از بیا

مجازاتها-بخش دوم

یاصليمجازاتها-فصل اول

:ن قانون چهار قسم استیمقرر در ايمجازاتها-14ماده 

حد-الف

قصاص-ب

هید-پ

ریتعز-ت

ه و خسارت، قابل یو خسارت وارد شده احراز شود دین رفتار شخص حقوقیت بیچنانچه رابطه عل-تبصره
.) خواهد بود20(مطابق مادهیبر اشخاص حقوقيریمطالبه خواهد بود. اعمال مجازات تعز

.ن شده استییآن در شرع مقدس، تعيت اجرایفیزان و کیاست که موجب، نوع، میحد مجازات-15ماده 

بر نفس، اعضاء و منافع است که به شرح مندرج در کتاب يات عمدیجنایقصاص مجازات اصل-16ماده 
.می شودن قانون اعمال یسوم ا

بر نفس، غیر عمديت یراد جنایاياست که در شرع مقدس برایرمقدر، مالیه اعم از مقدر و غید-17ماده 
.می شودقصاص ندارد به موجب قانون مقرر یکه به هر جهتيدر موارديت عمدیا جنایاعضاء و منافع و 

نون ست و به موجب قایه نیا دیاست که مشمول عنوان حد، قصاص یر مجازاتیتعز-18ماده 

ت یفی. نوع، مقدار، کگرددیمن و اعمال ییتعیا نقض مقررات حکومتییدر موارد ارتکاب محرمات شرع
. دادگاه می شودن ییر به موجب قانون تعیر احکام تعزیق، سقوط و سایف، تعلیاجراء و مقررات مربوط به تخف

:می دهدر را مورد توجه قرار ی، موارد زیت مقررات قانونی، با رعايریدر صدور حکم تعز

ن ارتکاب جرمیحيویو روانیت ذهنیزه مرتکب و وضعیانگ-الف



بار آنانیج زیفه و نتایوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیش-ب

اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم-پ

ير بر ویر تعزیمرتکب و تأثیو اجتماعی، خانوادگيت فردیسوابق و وضع-ت

:می شودم یبه هشت درجه تقسيریتعزيمجازاتها-19ماده 

1درجه 

ست و پنج سالیش از بیحبس ب
الیر)1,000,000,000ارد (یلیک میش از یبينقديجزا
مصادره کل اموال
یانحالل شخص حقوق

2درجه 

ست و پنج سالیش از پانزده تا بیحبس ب
1,000,000,000(ارد یلیمکیال تا یر)550,000,000ون (یلیش از پانصد و پنجاه میبينقديجزا(

الیر

3درجه 

ش از ده تا پانزده سالیحبس ب
ونیلیپنجاه مال تا پانصد ویر)360,000,000ون (یلیصد و شصت میش از سیبينقديجزا

الیر)550,000,000(

4درجه 

ش از پنج تا ده سالیحبس ب
ونیلیصد و شصت میال تا سیر)180,000,000(ونیلیکصد و هشتاد میش از یبينقديجزا

الیر)360,000,000(
یو عمومیانفصال دائم از خدمات دولت

5درجه 

ش از دو تا پنج سالیحبس ب



180,000,000ون (یلیکصد و هشتاد میال تا یر)80,000,000ون (یلیش از هشتاد میبينقديجزا(
الیر

ش از پنج تا پانزده سالیبیت از حقوق اجتماعیمحروم
یاشخاص حقوقيبرایا اجتماعییت شغلیا چند فعالیک یت دائم از یممنوع
یاشخاص حقوقيه برایش سرمایافزايبرایت دائم از دعوت عمومیممنوع

6درجه 

ش از شش ماه تا دو سالیحبس ب
الیر)80,000,000ون (یلیال تا هشتاد میر)20,000,000ون (یلیست میش از بیبينقديجزا
عفتینه ضربه در جرائم منافوچهار ضربه و تا نودوتا هفتادکیویسشالق از
سالماه تا پنجش از ششیبیت از حقوق اجتماعیمحروم
در رسانه هایانتشار حکم قطع
حداکثر تا مدت پنج سالیاشخاص حقوقيبرایا اجتماعییت شغلیا چند فعالیک یت از یممنوع
حداکثر تا مدت پنج سالیاشخاص حقوقيه برایسرماش یافزايبرایت از دعوت عمومیممنوع
حداکثر تا مدت پنج سالیتوسط اشخاص حقوقياز اسناد تجاریت از اصدار برخیممنوع

7درجه 

 ک روز تا شش ماهیحبس از نود و
الی) ر20,000,000ون (یلیست میال تا بی) ر10,000,000ون (یلیش از ده میبينقديجزا
 ضربهیازده تا سیشالق از
تا شش ماهیت از حقوق اجتماعیمحروم

8درجه 

حبس تا سه ماه
الی)ر10,000,000ون (یلیتا ده مينقديجزا
شالق تا ده ضربه

.ذکر شده استیتبعيهمان است که در مجازاتهایت از حقوق اجتماعیموارد محروم-1تبصره

از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه باالتر باشد، یکیکه حداقل آن منطبق بر یمجازات-2تبصره
.می شوداز درجه باالتر محسوب 



دتر، یص مجازات شدیعدم امکان تشخدر صورتدتر و یتعدد مجازاتها، مجازات شددر صورت-3تبصره
شته ن ماده مطابقت ندایهشتگانه ايک از بندهایچ یبا هین اگر مجازاتیمجازات حبس مالك است. همچن

.می شودباشد مجازات درجه هفت محسوب 

زان یدر ميرین درجه مجازات است و تأثییآن تنها جهت تعيهاتبصرهن ماده و یمقررات ا-4تبصره
.نداردين جاریمقرر در قوانيحداقل و حداکثر مجازاتها

در ارتکاب جرم يریکارگا مقصود از آن به یکه در ارتکاب جرم به کار رفته یاء و اموالیضبط اش-5تبصره
ن قانون عمل ی) ا215) خارج و در مورد آنها برابر ماده(20ن ماده و بند (ب) ماده(یبوده است از شمول ا

محکوم و یمتعارف زندگينه هاید هزیبامی شودخواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر 
.شودیافراد تحت تکفل او مستثن

ول شناخته شود، با توجه به ئمسن قانون ی) ا143(براساس مادهیکه شخص حقوقیدر صورت-20ماده 
ن امر مانع از مجازات ی، امی شودر محکوم یک تا دو مورد از موارد زیانبار آن به یج زیو نتایشدت جرم ارتکاب

:ستینیقیشخص حق

یانحالل شخص حقوق-الف

مصادره کل اموال-ب

مدت پنج ساليا حداکثر برایبه طور دائم یا اجتماعییت شغلیفعالا چند یک یت از یممنوع-پ

مدت پنج ساليا حداکثر برایطور دائم ه بهیش سرمایافزايبرایت از دعوت عمومیممنوع-ت

مدت پنج ساليحداکثر براياز اسناد تجاریت از اصدار برخیممنوع-ث

ينقديجزا-ج

رسانه هاله یت به وسیانتشار حکم محکوم-چ

که يدر مواردیر دولتیغیا عمومیو یدولتین ماده، در مورد اشخاص حقوقیمجازات موضوع ا-تبصره
.می شودکنند، اعمال نیت میاعمال حاکم

یحداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغیقابل اعمال بر اشخاص حقوقينقديزان جزایم-21ماده 
.می شودن ییتعیقیله اشخاص حقیهمان جرم به وسارتکاب ياست که در قانون برا

ارتکاب جرم، به وجود يکه برامی شوداعمال یو مصادره اموال آن زمانیانحالل شخص حقوق-22ماده 
.ر داده باشدییت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغین، فعالیا با انحراف از هدف مشروع نخستیآمده 



یو تبعیلیتکميمجازاتها-فصل دوم

ک یاز درجه شش تا درجه يریا مجازات تعزیرا که به حد، قصاص يفردمی توانددادگاه -23ماده 
ا یک یبه يات ویو خصوصین قانون، متناسب با جرم ارتکابیط مقرر در ایت شرایمحکوم کرده است با رعا
:دیر محکوم نمایزیلیتکميچند مجازات از مجازاتها

نیدر محل معياقامت اجبار-الف

نیمعيا محلهایمنع از اقامت در محل -ب

نیا کار معیمنع از اشتغال به شغل، حرفه -پ

یو عمومیانفصال از خدمات دولت-ت

يل موتوریوسايا تصدیو يه موتوریل نقلیبا وسایمنع از رانندگ-ث

یا اصدار اسناد تجارتیمنع از داشتن دسته چک و-ج

منع از حمل سالح-چ

ران از کشوریمنع از خروج اتباع ا-ح

گانگان از کشوریاخراج ب-خ

یالزام به خدمات عموم-د

یا اجتماعییاسیت در احزاب، گروهها و دستجات سیمنع از عضو-ذ

ل در ارتکاب جرمیا مؤسسه دخیا رسانه یل ارتکاب جرم یف وسایتوق-ر

نیا کار معیحرفه، شغل يریادگیالزام به -ز

لیالزام به تحص-ژ

یت قطعیانتشار حکم محکوم-س



مقرر يگریکه قانون به نحو ديست مگر در مواردیسال نش از دویبیلیـ مدت مجازات تکم1تبصره
.دینما

مورد حکم قرار یک نوع باشد، فقط مجازات اصلیاز یو مجازات اصلیلیچنانچه مجازات تکم-2تبصره
.ردیگیم

ن یخ الزم االجراء شدن ایظرف شش ماه از تاریلیمجازات تکميت اجرایفین نامه راجع به کییآ-3تبصره
.رسدیه میس قوه قضائیب رئیو به تصومی شوده یتهير دادگستریقانون توسط وز

د، دادگاه صادرکننده یت ننمای، مفاد حکم را رعایلیمجازات تکميمدت اجرایچنانچه محکوم ط-24ماده 
ک سوم یمندرج در حکم را تا یلیبار اول مدت مجازات تکمياحکام براياجرایشنهاد قاضیبه پحکم 

ا هشت یدرجه هفت ينقديا جزایت را به حبس یه مدت محکومیو در صورت تکرار، بقمی دهدش یافزا
یشنهاد قاضیبا پمی تواند، دادگاه یلیمدت مجازات تکمازیمین بعد از گذشتن نیند. همچنکیل میتبد
ا کاهش مدت زمان ینان به عدم تکرار جرم و اصالح مجرم، نسبت به لغو یحکم در صورت اطمياجرا

.اقدام کنديویلیمجازات تکم

ا شمول مرور زمان، در مدت یحکم ي، پس از اجرايدر جرائم عمديفریکیت قطعیمحکوم-25ماده 
:کندیمحروم میبه عنوان مجازات تبعین ماده محکوم را از حقوق اجتماعیزمان مقرر در ا

یحکم اصليخ توقف اجرایات و حبس ابد از تاریسالب حيت به مجازاتهایهفت سال در محکوم-الف

ه یش از نصف دیت وارد شده بیه جنایکه دیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتیسه سال در محکوم-ب
بلد و حبس تا درجه چهاریه باشد، نفیعلمجنی

ه یت وارد شده نصف دیه جنایکه دی، قصاص عضو در صورتيت به شالق حدیو سال در محکومد-پ
.ا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنجیه یعلمجنی

يهایلکن در گواهمی شودمحکوم درج يفرینه کیشیت در پیر موارد فوق، مراتب محکومیدر غ-1تبصره
دريا بازنگرین ییتعيبرایمگر به درخواست مراجع قضائگرددیمربط منعکس نیصادره از مراجع ذ

.مجازات

یا مدعییبا گذشت شاکیکه پس از صدور حکم قطعیدر مورد جرائم قابل گذشت در صورت-2تبصره
.می شودز رفع یآن نیمجازات موقوف شود اثر تبعي، اجرایخصوص



ا اتمام یفوق از زمان عفو ياز گذشت مدتهات پس یمحکومیمشروط، اثر تبعيدر عفو و آزاد-3تبصره
ز یحکم نين در زمان اجرایهمچنمشروط ويکوم در مدت زمان آزاد. محمی شودمشروط رفع يمدت آزاد

.گرددیممحروم یاز حقوق اجتماع

:ر استین قانون به شرح زیموضوع ایحقوق اجتماع-26ماده 

و یاسالمي، مجلس شورايمجلس خبرگان رهبر، ياست جمهوریداوطلب شدن در انتخابات ر-الف
شهر و روستایاسالميشوراها

سیرئمعاونت يأت دولت و تصدیا هیص مصلحت نظام ینگهبان، مجمع تشخيت در شورایعضو-ب
جمهور

يوان عدالت اداریاست دیکشور و ریوان عالیاست دیکل کشور، ریه، دادستانیاست قوه قضائیريتصد-پ

مردميا با رأیتها به موجب قانون یت در انجمنها، شوراها، احزاب و جمعیا عضویانتخاب شدن -ت

حل اختالفيمنصفه و امناء و شوراهايأتهایت در هیعضو-ث

یگروهيهار رسانهیا سردبیول ئر مسیاشتغال به عنوان مد-ج

وابسته يسه گانه و سازمانها و شرکتهاياعم از قوایحکومتيه دستگاههایا اشتغال در کلیاستخدام و -چ
ها ی، شهرداريتحت نظر رهبرير نهادهایمسلح و سايروهایران، نیایاسالميجمهوريمایسبه آنها، صدا و

شمول قانون بر آنهايا ذکر نام برایح یمستلزم تصريو دستگاههایو مؤسسات مأمور به خدمات عموم

ياریو ازدواج و طالق و دفتریدفاتر ثبت اسناد رسميو تصديل دادگستریاشتغال به عنوان وک-ح

موقوفات عاميا متصدی، ناظر ین، متولیم، امیانتخاب شدن به سمت ق-خ

یدر مراجع رسمیا کارشناسیيانتخاب شدن به سمت داور-د

ين افتخاریو عناویدولتياستفاده از نشانها-ذ

ا ییا ثبت نام تجارتییو خصوصی، تعاونیدولتيره شرکتهایأت مدیت در هیا عضویس، اداره یتأس-ر
یو علمی، فرهنگی، پژوهشیمؤسسه آموزش

، خواه به عنوان یت از حقوق اجتماعیدر صورت محرومیحکومتيمستخدمان دستگاهها-1تبصره
خدمت ا قانون، از ی، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا تبعییلیو خواه مجازات تکمیمجازات اصل

.شوندیمنفصل م



محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در یاز حقوق اجتماعیهر کس به عنوان مجازات تبع-2تبصره
يمورد بندهامگر درگرددیمزائل يت ویمحکومیو آثار تبعمی شودت یثین قانون اعاده حی) ا25ماده(

.می شودمحروم ین ماده که از حقوق مزبور به طور دائمی(الف)، (ب) و(پ) ا

ن و اعمال مجازاتهاییفصل سوم ـ نحوه تع

یمالزم االجراء حبس یکه محکوم، به موجب حکم قطعمی شودآغاز يمدت حبس از روز-27ماده 
که در پرونده مطرح بوده بازداشت یا اتهاماتیش از صدور حکم به علت اتهام یکه فرد، پی. در صورتگردد

يریکه مجازات مورد حکم، شالق تعزی. در صورتمی شوددر حکم محاسبه یبلشده باشد، مدت بازداشت ق
ال است. چنانچه ی)ر300,000صدهزار(یا سیباشد، هر روز بازداشت، معادل سه ضربه شالق ينقديا جزای

.گرددیممحاسبه ينقديب نسبت به حبس، شالق و جزایمجازات متعدد باشد به ترت

، به تناسب نرخ تورم اعالم ين از جمله مجازات نقدیر قوانین قانون و سایدر اه مبالغ مذکوریکل-28ماده 
ل و یران تعدیأت وزیب هیو تصوير دادگستریشنهاد وزیکبار به پیهر سه سال يله بانک مرکزیشده به وس

.گرددیمالزم االجراء می شودکه بعد از آن صادر یدر مورد احکام

از ينقديتوأم با مجازات حبس باشد بازداشت بدل از جزاينقديهرگاه بازداشت بدل از جزا-29ماده 
ست و در یشتر نیآن جرم بيکه از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برامی شودخ اتمام حبس شروع یتار

.د از سه سال تجاوز کندینباينقديهر حال مدت بازداشت بدل از جزا

ا یا پروانه کسب، حرفه ین مستلزم لغو جواز کار یا کار معیتغال به شغل، کسب، حرفه منع از اش-30ماده 
ا آن اشتغال وقوع یابد یا کار ارتکاب ینکه جرم به سبب اشتغال به شغل، کسب، حرفه یکار است مشروط به ا

.دیل نمایجرم را تسه

ت از درخواست ینامه و ممنوعیمستلزم ابطال گواهيه موتوریله نقلیوسيو تصدیمنع از رانندگ-31ماده 
.مجدد است

ت یو ممنوعيد دسته چک و انسداد حساب جاریسفيمنع از اصدار چک مستلزم ابطال برگه ها-32ماده 
.استياز درخواست مجدد افتتاح حساب جار

.ف سالح استیمنع از حمل اسلحه مجاز مستلزم ابطال پروانه حمل و توق-33ماده 

.ت از درخواست مجدد استیران از کشور مستلزم ابطال گذرنامه و ممنوعیمنع از خروج اتباع ا-34اده م



مجازات و با حکم دادگاه يگانگان محکوم به مجازات از کشور پس از اجرایا دائم بیاخراج موقت -35ماده 
.می شودانجام 

ر تا درجه چهار و یا تعزیاالرض یدرجرائم موجب حد محاربه و افساد فیت قطعیحکم محکوم-36ماده 
ت یا امنیکه موجب اخالل در نظم یال در صورتی)ر1,000,000,000ارد (یلیک میش از یبيز کالهبردارین

.می شودک نوبت منتشر یدر یمحلياز روزنامه هایکینباشد در 

اردیلیمکی، یزان مال موضوع جرم ارتکابیمر که یدر جرائم زیت قطعیار حکم محکومانتش-تبصره
ياز روزنامه هایکیا ییاست و در رسانه ملیش از آن باشد، الزامیا بیال یر)1,000,000,000(

:می شودراالنتشار منتشر یکث

رشاء و ارتشاء-الف

اختالس-ب

يگریا دیل مال توسط مجرم یدر صورت تحصیاعمال نفوذ برخالف حق و مقررات قانون-پ

يو کشوریندگان مجلس و کارمندان دولت در معامالت دولتیمداخله وزرا و نما-ت

یدر معامالت دولتیتبان-ث

یأخذ پورسانت در معامالت خارج-ج

نسبت به دولتیات مأموران دولتیتعد-چ

یجرائم گمرک-ح

قاچاق کاال و ارز-خ

یاتیجرائم مال-د

ییپولشو-ذ

کشورياخالل در نظام اقتصاد-ر

یا دولتییدر اموال عمومیرقانونیتصرف غ-ز



ت از آنیف مجازات و معافیتخف-فصل چهارم 

را به يریمجازات تعزمی تواندف، دادگاه یا چند جهت از جهات تخفیک یوجود در صورت-37ماده 
:ل کندیا تبدیل دهد یل تقلیتر باشد به شرح ذکه به حال متهم مناسبينحو

ک تا سه درجهیزان یل حبس به میتقل-الف

ک تا چهاریدرجه ينقديل مصادره اموال به جزایتبد-ب

زان پنج تا پانزده سالیل انفصال دائم به انفصال موقت به میتبد-پ

گریا انواع دیا دو درجه از همان نوع یک یزان یبه ميریتعزير مجازاتهایل سایتقل-ت

:ف عبارتند ازیجهات تخف-38ماده

یخصوصیا مدعییگذشت شاک-الف

ا یاء حاصله از جرم یا کشف اموال و اشیل ادله یا معاونان، تحصیشرکا ییمؤثر متهم در شناسايهمکار-ب
ارتکاب آنيبه کار رفته برا

زه یا وجود انگیده یبزه دز یک آمیا گفتار تحریل رفتار یاوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قب-پ
شرافتمندانه در ارتکاب جرم

یدگیق و رسین تحقیدرحيا اقرار مؤثر ویب یاعالم متهم قبل از تعق-ت

يماریا بیل کهولت یا وضع خاص متهم از قبیندامت، حسن سابقه و -ث

از آنیان ناشیجبران زيبرايا اقدام ویف آثار جرم یمنظور تخفکوشش متهم به-ج

انبار جرمیج زیا نتایده یان وارده به بزه دیف بودن زیخف-چ

ا معاون در وقوع جرمیک یف شریمداخله ضع-ح

.د کندیف مجازات را در حکم خود قیدادگاه مکلف است جهات تخف-1تبصره

به می تواندشده باشد، دادگاه نینیبشیپین ماده در مواد خاصیر جهات مندرج در ایهرگاه نظ-2تبصره
.ف دهدیموجب همان جهات، مجازات را دوباره تخف

ف چنانچه دادگاه پس از یهفت و هشت در صورت احراز جهات تخفيدرجه هايریدر جرائم تعز-39ماده 
در صورت فقدان سابقه می شودز مرتکب، اصالح یمجازات نيص دهد که با عدم اجرایت، تشخیاحراز مجرم



ت از یحکم به معافمی تواندبات جبران آن یترتيا برقراریان یو جبران ضرر و زیمؤثر و گذشت شاکيفریک
.فر صادر کندیک

ق صدور حکمیتعو-فصل پنجم 

ت متهم با یپس از احراز مجرممی تواندر درجه شش تا هشت دادگاه یدر جرائم موجب تعز-40ماده 
ده یکه موجب ارتکاب جرم گردیو سوابق و اوضاع و احوالیو اجتماعی، خانوادگيت فردیمالحظه وضع

:ق اندازدیسال به تعوصدور حکم را به مدت شش ماه تا دور یط زیاست در صورت وجود شرا

فیوجود جهات تخف-الف

اصالح مرتکبینیشبیپ-ب

بات جبرانیترتيا برقراریان یجبران ضرر و ز-پ

مؤثريفریفقدان سابقه ک-ت

ن قانون ی) ا25(حکم، براساس مادهياست که محکوم را به تبع اجرایتیت مؤثر، محکومیمحکوم-تبصره
.کندیمحروم میاز حقوق اجتماع

.استیا مراقبتیق به شکل ساده یتعو-41ماده 

له دادگاه، مرتکب ین شده به وسیی، در مدت تعگرددیممتعهد یق ساده مرتکب به طور کتبیدر تعو-الف
.می شودز مرتکب جرم نینده نیشود که در آینیش بیپينشود و از نحوه رفتار ویجرم

ر مقرر شده به یدستورها و تدابگرددیمق ساده، مرتکب متعهد یط تعویعالوه بر شرایق مراقبتیدر تعو-ب
.ا به موقع اجراء گذاردیت کند یق رعایله دادگاه را در مدت تعویوس

.صادر کندیابیق صدور حکم را به صورت غیقرار تعوتواندمی دادگاه ن-1تبصره

ق صدور حکم، بالفاصله دستور یچنانچه متهم در بازداشت باشد، دادگاه پس از صدور قرار تعو-2تبصره
د. در هر صورت أخذ ین مناسب أخذ نماین مورد تأمیدر امی تواندد. دادگاه ینمایرا صادر ميويآزاد
.گرددیبازداشت مرتکب منتهد به ین نبایتأم

:ر استیر زیهمراه با تدابیق مراقبتیتعو-42ماده 

ناظریا مددکار اجتماعییین شده توسط مقام قضاییو مکان تعحضور به موقع در زمان-الف



یمددکار اجتماعيتعهدات محکوم برايل کننده نظارت بر اجرایارائه اطالعات و اسناد و مدارك تسه-ب

از آن به یدر مدت کمتر از پانزده روز و ارائه گزارشییا جابه جایر شغل، اقامتگاه ییاعالم هرگونه تغ-پ
یمددکار اجتماع

به منظور مسافرت به خارج از کشورییکسب اجازه از مقام قضا-ت

مرتکب به یمعرفل یاز قبیر معاضدتیتدابیدادگاه همراه با برخياز سومی توانداد شده یر یتداب-تبصره
.باشدیتیحماينهادها

ات مرتکب یو خصوصیبا توجه به جرم ارتکابمی تواند، دادگاه صادرکننده قرار یق مراقبتیدر تعو-43ماده
جاد نکند مرتکب را به یو عمده ایا خانواده اش اختالل اساسیيویکه در زندگياو به نحویط زندگیو شرا
:دیق، ملزم نمایر در مدت تعویزيدستورهاا چند مورد از یک یياجرا

خاصيا اشتغال به حرفهایيحرفه آموز-الف

نیا عدم اقامت در مکان معیاقامت -ب

ادیا ترك اعتیيماریدرمان ب-پ

پرداخت نفقه افراد واجب النفقه-ت

يه موتوریل نقلیاز وسایا برخیه یکلياز تصديخوددار-ث

ل مؤثر در آنیا استفاده از وساییمرتبط با جرم ارتکابيحرفهات یاز فعاليخوددار-ج

ص یده به تشخیل بزه دیگر اشخاص از قبیا دیا معاونان جرم یاز ارتباط و معاشرت با شرکا يخوددار-چ
دادگاه

يا شرکت در دوره هاییزندگیاساسيمهارتهايریادگیخاص آموزش و يا دوره هایگذراندن دوره -ح
یا ورزشییلی، تحصی، مذهبیاخالق، یتیترب

ر تا یا تعزیه یموجب ديات عمدیق، در صورت ارتکاب جرم موجب حد، قصاص، جنایدر مدت تعو-44ماده 
يدستورهايکند. در صورت عدم اجرایت صادر میق اقدام و حکم محکومیدرجه هفت، دادگاه به لغو قرار تعو

ت یا حکم محکومیق اضافه یمدت مقرر در قرار به مدت تعوک بار تا نصف یيبرامی تواندیدادگاه، قاض
.صادر کند

.مجازات ممنوع استيق اجرایت، صدور قرار تعلیق و صدور حکم محکومیقرار تعويدر صورت الغا-تبصره



دادگاه، يدستورهايمرتکب به اجرايبندیزان پایق با توجه به میپس از گذشت مدت تعو-45ماده 
صدور حکم ایفر ین کییتعت مرتکب، دادگاه حسب مورد به یز مالحظه وضعیو نیمددکار اجتماعيگزارشها

.کندیفر اقدام میت از کیمعاف

مجازاتيق اجرایتعل-فصل ششم 

ق یتعويط مقرر برایدر صورت وجود شرامی توانددرجه سه تا هشت دادگاه يریدر جرائم تعز-46ماده 
ياجرایا قاضید. دادستان یک تا پنج سال معلق نمایاز مجازات را از یا قسمتیتمام يصدور حکم، اجرا

ق یتعلي، تقاضایاز دادگاه صادرکننده حکم قطعمی تواندک سوم مجازات یيز پس از اجراینيفریاحکام ک
، از یط قانونیسوم مجازات، در صورت دارا بودن شراکیپس از تحمل می تواندن محکوم ید. همچنینما
.دیق نمایتعليتقاضايفریاحکام کياجرایا قاضیق دادستان یطر

:ستیق نیق و تعلیر و شروع به آنها قابل تعویمجازات در مورد جرائم زيصدور حکم و اجرا-47ماده 

سات آب، برق، گاز، نفت و مخابراتیدر تأسيکشور، خرابکاریو خارجیت داخلیه امنیجرائم عل-الف

یدپاشیو اسییا مقرون به آزار، آدم ربایافته، سرقت مسلحانه یجرائم سازمان -ب

ا اداره یل ی، تشکیه عفت عمومیگر، جرائم علیا هر نوع اسلحه دیجاد مزاحمت با چاقو یو اییقدرت نما-پ
مراکز فساد و فحشا

و سالح و مهمات و قاچاق انسانیا روانگردان، مشروبات الکلیقاچاق عمده مواد مخدر -ت

االرضیو محاربه و افساد فير بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدیتعز-ث

الی)ر100,000,000ون (یلیکصد میش از ی، با موضوع جرم بيجرائم اقتصاد-ج

ا یق صدور حکم، ممکن است به طور ساده یت مقررات مندرج در تعویق مجازات با رعایتعل-48ماده 
.باشدیمراقبت

یما پس از صدور آن صادر یت یله دادگاه ضمن حکم محکومیمجازات به وسيق اجرایقرار تعل-49ماده 
یمآزاد يمعلق شده است، اگر در بازداشت باشد فوریبه طورکليحکم مجازات ويکه اجرای. کسگردد
.گردد

يق بدون عذر موجه از دستورهایکه مجازات او معلق شده است در مدت تعلیچنانچه محکوم-50ماده 
احکام، ياجرایا قاضیبه درخواست دادستان می تواندیت نکند، دادگاه صادرکننده حکم قطعیدادگاه تبع



بار يد. تخلف از دستور دادگاه برایق را لغو نمایا قرار تعلیق اضافه یک تا دو سال به مدت تعلیبار اول يبرا
.می شودمجازات يق و اجرایقرار تعليدوم، موجب الغا

ندارد و حکم پرداخت يریتأثیخصوصیمجازات محکوم نسبت به حق مدعيق اجرایتعل-51ماده 
.می شودن موارد اجراء یه در ایا دیخسارت 

موجب حد، قصاص، يق، مرتکب جرم عمدیان مدت تعلیخ صدور قرار تا پایهرگاه محکوم از تار-52ماده 
.می شوداثر یبیقیت تعلیر تا درجه هفت نشود، محکومیا تعزیه ید

ق از یمورد حکم معلق شود، مدت تعلياز مجازاتهایکیا یاز مجازات یکه قسمتیدر صورت-53ماده 
.گرددیمرمعلق محاسبه یمجازات غيزمان خاتمه اجرا

موجب انفصال است در يفریت کی، محکومیو استخدامين اداریکه به موجب قوانيدر موارد-تبصره
.ق لغو شودیا قرار تعلیح ی، مگر آنکه در قانون تصرگرددیممعلق، موجب انفصال نت یق، محکومیصورت تعل

موجب حد، ياز جرائم عمدیکیق، مرتکب یان مدت تعلیخ صدور قرار تا پایهرگاه محکوم از تار-54ماده 
يدستور اجراق را لغو و یر، دادگاه قرار تعلیت حکم أخیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیا تعزیه یقصاص، د

کند. دادگاه به هنگام صدور یق اعالم میز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیحکم معلق را ن
از جرائم فوق شود، یکیق مرتکب یکند که اگر در مدت تعلیح به محکوم اعالم میق به طور صریقرار تعل

.می شودجراء ايز درباره ویر، مجازات معلق نیعالوه بر مجازات جرم أخ

يفریت کیسابقه محکوميد که محکوم دارایق، دادگاه احراز نمایهرگاه پس از صدور قرار تعل-55ماده 
وجود داشته و بدون یقیت تعلیان آنها محکومیبوده است که در ميگریدیقطعيهاتیا محکومیمؤثر 

ز یاحکام نياجرایا قاضیکند. دادستان یق را لغو میمجازات معلق شده است، قرار تعليتوجه به آن اجرا
ن ماده ید. حکم ایق مجازات را از دادگاه درخواست نمایاطالع از موارد فوق، لغو تعلدر صورتموظف است 
.استيز جاریق صدور حکم نیدر مورد تعو

يمه آزادینظام ن-فصل هفتم 

حکم حبس، يدر زمان اجرامی توانداست که بر اساس آن محکوم يوه ای، شيمه آزادینظام ن-56ماده 
ن یاينها را در خارج از زندان انجام دهد. اجرایر ایو نظای، درماني، حرفه آموزی، آموزشيحرفه ايتهایفعال
.می شودس یتأسیتیو تربینیاست که در سازمان زندانها و اقدامات تأميمه آزادیر نظر مراکز نیتها زیفعال

مشروط به می تواندیدرجه پنج تا هفت دادگاه صادر کننده حکم قطعيریتعزيهادر حبس-57ماده 
، ي، حرفه آموزی، آموزشي، حرفهایت شغلیک فعالین مناسب و تعهد به انجام یو سپردن تأمیگذشت شاک



ها جبران خسارت واردیند اصالح یکه در فرآيماریا بیاد یا درمان اعتییخانوادگیمشارکت در تداوم زندگ
می ن محکوم یقرار دهد. همچنيمه آزادیت خود او، تحت نظام نیده مؤثر است، محکوم را با رضایبر بزه د

د یرا تقاضا نمايمه آزادی، صدور حکم نیط قانونیدر طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شراتواند
.استیدگیو دادگاه موظف به رس

مشروطينظام آزاد-فصل هشتم 

در مورد محکومان به می تواند، دادگاه صادر کننده حکم يریت به حبس تعزیدر مورد محکوم-58ماده 
شنهاد یک سوم مدت مجازات به پیر موارد پس از تحمل یش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایحبس ب

:مشروط را صادرکندير حکم به آزادیط زیت شرایاحکام با رعاياجرایا قاضیدادستان 

.مجازات همواره از خود حسن اخالق و رفتار نشان دهديمحکوم در مدت اجرا-الف

.می شودنیگر مرتکب جرمی، ديحاالت و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزاد-ب

یا مورد موافقت مدعیان مورد حکم یص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیبه تشخ-پ
.ب دهدیپرداخت آن ترتيبرايا قراریرا بپردازد یخصوص

.مشروط استفاده نکرده باشديش از آن از آزادیمحکوم پ-ت

س زندان ین ماده پس از گزارش رئی(ب) ا(الف) وين مراتب مذکور در بندهایمواعد فوق و همچنيانقضا
را یزندانت یاحکام موظف است مواعد مقرر و وضعياجرایرسد. قاضیاحکام مياجراید قاضییمحل به تأ

.دیم نمایمشروط را به دادگاه تقديشنهاد آزادیو در صورت احراز آن، پیط مذکور بررسیدرباره تحقق شرا

ر ییمدت آن را تغمی تواند، لکن دادگاه می شوده مدت مجازات یمشروط شامل بقيمدت آزاد-59ماده 
که ياز پنج سال باشد جز در مواردشتریسال و بکیکمتر از می تواندمشروط نيدهد و در هر حال آزاد

.ه مدت حبس استیمشروط معادل بقين صورت مدت آزادیک سال باشد که در ایمانده کمتر از یمدت باق

ت محکوم، او را یو شخصیات روانیبا توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصمی توانددادگاه -60ماده 
ق صدور حکم،ملزم کند. دادگاه،یمندرج در قرار تعويدستورهايمشروط، به اجرايدر مدت آزاد

د و به محکوم ید را در حکم خود قیز آثار ارتکاب جرم جدیت از آنها و نیمذکور و آثار عدم تبعيدستورها
.کندیم میتفه

بار يت نکند برایدادگاه تبعيمشروط بدون عذر موجه از دستورهايهرگاه محکوم در مدت آزاد-61ماده 
از جرائم یکیا ارتکاب ی. در صورت تکرار می شودافزوده يمشروط ويک تا دو سال به مدت آزادیاول 



مانده ید، مدت باقیر تا درجه هفت، عالوه بر مجازات جرم جدیا تعزیه یموجب حد، قصاص، ديعمد
.می شودیاو قطعين صورت آزادیر اید، در غیآیز به اجراء در میت نیمحکوم

ط مقرر در یدر صورت وجود شرامی توانداز درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه يریدر جرائم تعز-62ماده 
ستم)ی(سمشخص تحت نظارت سامانهیدر محدوده مکانيت ویرضا، محکوم به حبس را بایق مراقبتیتعو
.قرار دهدیکیالکترونيها

ق یذکر شده در تعويا دستورهایینظارتر یمحکوم را تابع تدابمی توانددادگاه در صورت لزوم -تبصره
.قرار دهدیمراقبت

خ الزم یمشروط ظرف شش ماه از تاريآزادويمه آزادیمواد مربوط به نظام نین نامه اجرائییآ-63ماده 
و به می شوده یکشور تهیتیو تربینیله سازمان زندانها و اقدامات تأمین قانون به وسیاالجراء شدن ا

.رسدیه میقوه قضائس یب رئیتصو

ن حبسیگزیجايمجازاتها-فصل نهم 

ي، جزاينقديگان، جزایراین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومیگزیجايمجازاتها-64ماده 
ف با یو وجود جهات تخفیاست که در صورت گذشت شاکیت از حقوق اجتماعیروزانه و محرومينقد

ت و سابقه مجرم، یت، شخصیاز جرم، سن، مهارت، وضعیآن، آثار ناشت ارتکاب یفیمالحظه نوع جرم و ک
.می شودن و اجراء ییر اوضاع و احوال، تعیده و سایت بزه دیوضع

ن یات مقرر در ایفیط و کیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایدادگاه در ضمن حکم، به سنخ-تبصره
.ن حکم دهدیگزیجاينوع از مجازاتهاش از دویبه بمی تواندکند. دادگاه نیح میماده تصر

حبس به يآنها سه ماه حبس است به جایکه حداکثر مجازات قانونيمرتکبان جرائم عمد-65ماده 
.گردندین حبس محکوم میگزیمجازات جا

ک روز تا شش ماه حبس است به یآنها نود و یکه حداکثر مجازات قانونيمرتکبان جرائم عمد-66ماده 
يدارايل ارتکاب جرم عمدینکه به دلیگردند مگر این حبس محکوم میگزیحبس به مجازات جايجا

:آن پنج سال نگذشته باشدير باشند و از اجرایبه شرح زيفریت کیسابقه محکوم

ون یلیش از ده میبينقديا جزایبه حبس تا شش ماه یت قطعیک فقره سابقه محکومیش از یب-الف
يریا شالق تعزیل ایر)10,000,000(



ک یش از یا پرداخت بیا قصاص یا حد یش از شش ماه یبه حبس بیت قطعیک فقره سابقه محکومی-ب
هیپنجم د

کیش از شش ماه تا یآنها بیرا که حداکثر مجازات قانونيمرتکبان جرائم عمدمی توانددادگاه -67ماده 
ن قانون ی) ا66(ط مادهیدر صورت وجود شران حبس محکوم کند، یگزیسال حبس است به مجازات جا

.ن حبس ممنوع استیگزیجاياعمال مجازاتها

نکه مجازات یگردند مگر این حبس محکوم میگزیبه مجازات جاغیر عمديمرتکبان جرائم -68ماده 
ن حبس، یگزین صورت حکم به مجازات جایش از دو سال حبس باشد که در ایبیجرم ارتکابیقانون
.استياریاخت

ن نشده است به مجازات یین موضوعه تعیر آنها در قوانیزان تعزیا میکه نوع یمرتکبان جرائم-69ماده 
.گردندین حبس محکوم میگزیجا

در صورتکند تا ین مییز تعین، مدت مجازات حبس را نیگزین مجازات جاییدادگاه ضمن تع-70ماده 
.، مجازات حبس اجراء شودينقديا عجز از پرداخت جزاین، تخلف از دستورها یگزیمجازات جايتعذر اجرا

کشور ممنوع یا خارجییت داخلیه امنین حبس در مورد جرائم علیگزیجاياعمال مجازاتها-71ماده 
.است

ش از شش ماه حبس باشد مانع از یاز آنها بیکیحداقل یکه مجازات قانونيتعدد جرائم عمد-72ماده 
.ن حبس استیگزیصدور حکم به مجازات جا

ف مجازات یک سال حبس است در صورت تخفیش از یآنها بیکه مجازات قانونيدر جرائم عمد-73ماده 
.دین حبس حکم نمایگزیبه مجازات جامی تواندک سال، دادگاه نیبه کمتر از 

ن قانون صادرشده است یاالجراء شدن اش از الزم یکه پین فصل در مورد احکام قطعیمقررات ا-74ماده 
.می شوداجراء ن

ن حبس یگزیر مجازاتها با مجازات حبس، مانع از صدور حکم به مجازات جایهمراه بودن سا-75ماده 
.ن حبس حکم دهدیگزیمذکور همزمان با مجازات جايبه مجازاتهامی تواندن صورت دادگاه یست. در این

ن حبس، یگزیت به مجازات جایاز حکم محکومیدنظرخواهیادگاه و تجدت دین صالحییمالك تع-76ماده 
.استیجرم ارتکابیمجازات قانون

د، یحکم، تشديط و آثار اجرایت محکوم و شرایبا توجه به وضعمی توانداحکام ياجرایقاض-77ماده 
.شنهاد کندیپيا توقف موقت مجازات مورد حکم را به دادگاه صادرکننده رأیل یف، تبدیتخف



.ار داردیو مأمور مراقبت در اختیمذکور به تعداد الزم مددکار اجتماعیقاض

ا مخل یر شغل و محل اقامت را که مانع ییر تغینظیراتیید تغیت بایمحکوم در طول دوره محکوم-78ماده 
.احکام اطالع دهدياجرایحکم باشد به قاضياجرا

رنده محکومان و نحوه یپذیو عمومیو دستگاهها و مؤسسات دولتین انواع خدمات عمومییتع-79ماده 
خ الزم یاست که ظرف سه ماه از تارين نامه اییاحکام و محکوم، به موجب آياجرایآنان با قاضيهمکار

س قوه ید رئییو با تأمی شوده یتهيکشور و دادگستريله وزارتخانه هاین قانون به وسیاالجراء شدن ا
ن ماده الزم ینامه موضوع انییب آین فصل پس از تصویرسد. مقررات ایران میأت وزیب هیصوه به تیقضائ

.می شوداالجراء 

می تواندباشد دادگاه ياز اصالح رفتار ویمحکوم حاکيت مفاد حکم دادگاه از سویچنانچه رعا-80ماده 
.ل دهدینصف آن تقله مدت مجازات را تا یبار بقکیياحکام براياجرایشنهاد قاضیبه پ

ياجرایشنهاد قاضید، به پیدادگاه تخلف نمايا دستورهایمفاد حکم يچنانچه محکوم از اجرا-81ماده 
و در می شودک دوم به مجازات مورد حکم افزوده یک چهارم تا یبار نخست يدادگاه براياحکام و رأ

.گرددیمصورت تکرار، مجازات حبس اجراء 

یم مید و به محکوم تفهیح قیصرت و تخلف از مفاد حکم را به طوریدادگاه در متن حکم آثار تبع-تبصره
مقررات مربوط، نحوه نظارت وت مفاد حکم دادگاه و یز در ضمن اجراء با رعایاحکام نياجرایکند. قاض

.دینمایمراقبت بر محکوم را مشخص م

مواجه گردد، مجازات مورد ین حبس با مانعیگزیجاياز مجازاتهایا بخشیتمام يچنانچه اجرا-82ماده 
ي. چنانچه مانع مذکور به واسطه رفتار عمدگرددیمنشده آن بعد از رفع مانع اجراء ا بخش اجراءیحکم 

.می شوداجراء یجاد گردد مجازات اصلیمتوقف کردن مجازات ايمحکوم و برا

ياجرایآن محکوم، به حکم دادگاه و تحت نظارت قاضیاست که طيادوره مراقبت دوره-83ماده 
:گرددیمل محکوم یبه شرح ذیق مراقبتیمندرج در تعويا چند مورد از دستورهایک یاحکام به انجام 

ماهآنها حداکثر سه ماه حبس است، تا ششیکه مجازات قانونیدر جرائم-الف

زان یکه نوع و میک روز تا شش ماه حبس است و جرائمیآنها نود و یکه مجازات قانونیدر جرائم-ب
ک سالین نشده است، شش ماه تا یین موضوعه تعیر آنها در قوانیتعز

ک تا دو سالیک سال است، یش از شش ماه تا یآنها بیکه مجازات قانونیدر جرائم-پ

است، دو تا چهار سالک سالیش از یآنها بیکه مجازات قانونغیر عمديدر جرائم -ت



ل مورد ین به شرح ذیمدت معيت محکوم برایاست که با رضایگان، خدماتیرایخدمات عموم-84ماده 
:گرددیماحکام اجراء ياجرایو تحت نظارت قاضمی شودحکم واقع 

ست و هفتاد ساعتی) تا دو83(ماده(الف)جرائم موضوع بند-الف

ست و هفتاد تا پانصد و چهل ساعتیدو)83(ماده(ب)جرائم موضوع بند-ب

) پانصد و چهل تا هزار و هشتاد ساعت83(ماده(پ)جرائم موضوع بند-پ

) هزار و هشتاد تا دو هزار و صد و شصت ساعت83(ماده(ت)جرائم موضوع بند-ت

ش از یرشاغل بیافراد غيش از چهار ساعت و برایافراد شاغل بيبرایساعات ارائه خدمت عموم-1تبصره
د مانع امرار معاش متعارف محکوم یست. در هر حال ساعات ارائه خدمت در روز نبایهشت ساعت در روز ن

.شود

مربوط به آن یت همه ضوابط و مقررات قانونیمشروط به رعایحکم به ارائه خدمت عموم-2تبصره
سخت و يو ضوابط خاص کارهایو بهداشتینفيهاط کار زنان و نوجوانان، محافظتیخدمت از جمله شرا

.ان آور استیز

ن فصل حکم دهد. ین نامه موضوع اییمقرر در آیک خدمت عمومیش از یبه بمی توانددادگاه ن-3تبصره
.می شودمورد حکم واقع ی، مجازات اصلیت محکوم، به انجام خدمات عمومیدر هر حال در صورت عدم رضا

يهاتیا معذورییاز به خدمات پزشکیو نیبنا به وضع جسمانمی توانداحکام ياجرایقاض-4تبصره
د یق نمایرا به طور موقت و حداکثر تا سه ماه در طول دوره، تعلیو مانند آنها، انجام خدمات عمومیخانوادگ

.شنهاد دهدیگر به دادگاه صادرکننده حکم پین دیگزیل آن را به مجازات جایا تبدی

ر یک چهارم درآمد روزانه محکوم که به شرح زیک هشتم تا یروزانه عبارت است از ينقديجزا-85ماده 
:گرددیماحکام وصول يو با نظارت اجرامی شودمورد حکم واقع 

کصد و هشتاد روزی) تا 83((الف) مادهجرائم موضوع بند-الف

شصت روزصد و یکصد و هشتاد تا سی) 83((ب) مادهجرائم موضوع بند-ب

ست روزیصد و شصت تا هفتصد و بی) س83((پ) مادهجرائم موضوع بند-پ

ست تا هزار و چهارصد و چهل روزی) هفتصد و ب83((ت) مادهجرائم موضوع بند-ت

روزانه آن ماه را پرداخت ينقديان هر ماه ظرف ده روز مجموع جزایمحکوم موظف است در پا-تبصره
.دینما



:ر استین حبس به شرح زیگزیجاينقديجزازان یم-86ماده 

الیر)9,000,000ون (یلی) تا نه م83((الف) مادهجرائم موضوع بند-الف

)18,000,000(ونیلیال تا هجده میر)9,000,000(ونیلی) از نه م83((ب) مادهجرائم موضوع بند-ب
الیر

ونیلیو شش میال تا سیر)18,000,000(ونیلی) از هجده م83((پ) مادهجرائم موضوع بند-پ
الیر)36,000,000(

ون یلیال تا هفتاد و دو میر)36,000,000(ونیلیو شش می) از س83((ت) مادهجرائم موضوع بند-ت
الی) ر72,000,000(

ت یو وضعین حبس، با توجه به جرم ارتکابیگزیضمن حکم به مجازات جامی توانددادگاه -87ماده 
ن صورت مدت ید. در ایز محکوم نماینیلیا تکمیو یتبعيا چند مورد از مجازاتهایک یرا به يومحکوم، 

.ش از دو سال شودید بیمجازات مذکور نبا

اطفال و نوجوانانیتیو تربینیمجازاتها و اقدامات تأم-فصل دهم 

آنها در زمان ارتکاب، نه تا شوند و سنیميریکه مرتکب جرائم تعزیدرباره اطفال و نوجوانان-88ماده 
:کندیر را اتخاذ میمات زیاز تصمیکیاست حسب مورد، دادگاه یپانزده سال تمام شمس

ت و مواظبت در حسن اخالق یب و تربیبا أخذ تعهد به تأدیا سرپرست قانونیاء یا اولین یم به والدیتسل-الف
ا نوجوانیطفل 

ن بند تعهد یحسب مورد از اشخاص مذکور در اتواندمی هرگاه دادگاه مصلحت بداند -تبصره

طفل یمعرف:دیز أخذ نمایجه به دادگاه در مهلت مقرر را نیل و اعالم نتیل موارد ذیاز قبيبه انجام امور-1
با آنانيگر متخصصان و همکاریا روانشناس و دییا نوجوان به مددکار اجتماعی

يا حرفه آموزیل یبه منظور تحصیو فرهنگیآموزشک مؤسسهیا نوجوان به یفرستادن طفل -2

ا نوجوان تحت نظر پزشکیاد طفل یا ترك اعتیاقدام الزم جهت درمان -3

ص دادگاهیا نوجوان با اشخاص به تشخیاز معاشرت و ارتباط مضر طفل يریجلوگ-4

نیمعيا نوجوان به محلهایاز رفت و آمد طفل يریجلوگ-5



ا نوجوان بداند با الزام به انجام یکه دادگاه به مصلحت طفل يگریدیا حقوقییقیحقم به اشخاص یتسل-ب
ا نوجوان و یطفل یا سرپرست قانونیاء ین، اولیت والدی(الف) در صورت عدم صالحمذکور دربنديدستورها

یقانون مدن)1173(ت مقررات مادهیبه آنها با رعایا عدم دسترسی

.ت منوط به قبول آنان استیاص واجد صالحم طفل به اشخیتسل-تبصره

.دادگاهیله قاضیحت به وسینص-پ

.به عدم تکرار جرمیا أخذ تعهد کتبیاخطار و تذکر و -ت

.ک تا پنجیدرجه يریک سال در مورد جرائم تعزیت از سه ماه تا یدر کانون اصالح و تربينگهدار-ث

فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده سال قابل (ث) (ت) ويمات مذکور در بندهایتصم-1تبصره
ک تا پنج را یر درجه یکه جرائم موجب تعزی(ث) در مورد اطفال و نوجواناناجراء است. اعمال مقررات بند

.استیاند، الزاممرتکب شده

که از دوازده تا پانزده یدر صورتا قصاص گردد یاز جرائم موجب حد یکیهرگاه نابالغ مرتکب -2تبصره
ن یاریو در غمی شود(ث) محکوم ایو(ت)ياز اقدامات مقرر در بندهایکیداشته باشد به يسال قمر
.گرددیمن ماده در مورد آنها اتخاذ ی(الف) تا (پ) اياز اقدامات مقرر در بندهایکیصورت 

می ن ماده، دادگاه اطفال و نوجوانان ی(ب) ا(الف) ويمات مورد اشاره در بندهایدر مورد تصم-3تبصره
ا نوجوان و یاز وضع طفل یمددکاران اجتماعين گزارشهایقات به عمل آمده و همچنیبا توجه به تحقتواند

.دیدنظر نمایم خود تجدیا نوجوان اقتضاء کند در تصمیرفتار او، هر چند بار که مصلحت طفل 

ن پانزده تا یشوند و سن آنها در زمان ارتکاب، بیميریکه مرتکب جرم تعزیدرباره نوجوانان-89ماده 
:می شودر اجراء یزياست مجازاتهایهجده سال تمام شمس

ر یآنها تعزیکه مجازات قانونیت از دو تا پنج سال در مورد جرائمیدر کانون اصالح و تربينگهدار-الف
.ک تا سه استیدرجه 

ر یآنها تعزیکه مجازات قانونیک تا سه سال در مورد جرائمیت از یصالح و تربدر کانون اينگهدار-ب
.درجه چهار است

ونیلیماز دهينقديا پرداخت جزایک سال یت از سه ماه تا یدر کانون اصالح و تربينگهدار-پ
ست یبهفتصد وکصد و هشتاد تایا انجام یال یر)40,000,000(ونیلیال تا چهل میر)10,000,000(

.ر درجه پنج استیآنها تعزیکه مجازات قانونیگان در مورد جرائمیرایساعت خدمات عموم



ا انجام یال یر)10,000,000ون (یلیال تا ده میر)1,000,000(ونیلیک میاز ينقديپرداخت جزا-ت
ر درجه یآنها تعزیکه مجازات قانونیگان درمورد جرائمیرایکصد و هشتاد ساعت خدمات عمومیشصت تا 

.شش است

ر یآنها تعزیقانونکه مجازاتیال در مورد جرائمی)ر1,000,000ون (یلیک میتا ينقديپرداخت جزا-ث
.درجه هفت و هشت است

.ستیش از چهار ساعت در روز نی، بیساعات ارائه خدمات عموم-1تبصره

يصدور حکم به مجازات نگهداري، به جایبا توجه به وضع متهم و جرم ارتکابمی توانددادگاه -2تبصره
ین میکه دادگاه معین ماده، به اقامت در منزل در ساعاتی(پ) ا(الف) تايموضوع بندهاينقديا جزای

سه ماه تا پنج سال حکم يت در دو روز آخر هفته حسب مورد برایدر کانون اصالح و تربيا به نگهداریکند 
.دهد

ا نوجوان و رفتار او در کانون اصالح یده از وضع طفل یرسيهابا توجه به گزارشمی توانددادگاه -90ماده 
را به يا نگهداریل دهد یک سوم تقلیرا تا يدنظر کند و مدت نگهداریخود تجديک بار در رأیت یو ترب
در دنظر یبر تجدیم دادگاه مبنید. تصمیل نمایاو تبدیقانونا سرپرستییا نوجوان به ولیم طفل یتسل

ت را یدر کانون اصالح و تربيک پنجم از مدت نگهداریا نوجوان حداقل یکه طفل می شوداتخاذ یصورت
فات یر تخفیمشروط و ساين امر مانع استفاده از آزادیاست. این مورد قطعیدادگاه در ايگذرانده باشد. رأ

.ستیط آنها نیبا تحقق شرایقانون

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

.شوندیمحکوم من فصل یشده در اینیبشیپيسن آنها به مجازاتها

ق یا از هر طریرا استعالم یقانونینظر پزشکمی تواندص رشد و کمال عقل یتشخيدادگاه برا-تبصره
.بداند، استفاده کندیگر که مقتضید

است، دادگاه اطفال و نوجوانان يگریدیا هر ضمان مالیه یکه مستلزم پرداخت دیدر جرائم-92ماده 
.کندیه و خسارت حکم میمطابق مقررات مربوط به پرداخت د

ل دهد و اقدامات یف، مجازاتها را تا نصف حداقل تقلیاحراز جهات تخفدر صورتمی توانددادگاه -93ماده 
.دیل نمایتبديگریاطفال و نوجوانان را به اقدام دیتیو تربینیتأم

ق یتوسط نوجوانان، صدور حکم را به تعویارتکابيریدر مورد تمام جرائم تعزمی توانداه دادگ-94ماده 
.مجازات را معلق کنديا اجرایاندازد 



.استيفریاطفال و نوجوانان فاقد آثار کيفریکيتهایمحکوم-95ماده 

سقوط مجازات-ازدهم یفصل 

عفو-مبحث اول 

ه با یس قوه قضائیشنهاد رئیپس از پین اسالمیمحکومان، در حدود موازف مجازات یا تخفیعفو -96ماده 
.استيمقام رهبر

را یب و دادرسی، تعقمی شودر اعطاء یکه به موجب قانون در جرائم موجب تعزیعفو عموم-97ماده 
می ز زائل یت نیمجازات موقوف و آثار محکوميت، اجرایکند. در صورت صدور حکم محکومیموقوف م

.شود

انیه و جبران خسارت زیدر پرداخت ديریکند لکن تأثیمیت را منتفیعفو، همه آثار محکوم-98ماده 
.ده نداردید

نسخ قانون-مبحث دوم 

به شرح مندرج يفرین کیکند. آثار نسخ قوانیمجازات را موقوف ميب و اجراینسخ قانون، تعق-99ماده 
.ن قانون استی) ا10(در ماده

یگذشت شاک-مبحث سوم 

یحسب مورد موجب موقوفیخصوصیا مدعییقابل گذشت، گذشت شاکيریدر جرائم تعز-100ماده 
.مجازات استياجرایا موقوفیب یتعق

مجازات، يو اجرایدگیب و رسیباشند که شروع و ادامه تعقیمیجرائم قابل گذشت، جرائم-1تبصره
.استيو عدم گذشت ویت شاکیمنوط به شکا

ب و یدر شروع به تعقيو گذشت ویت شاکیباشند که شکایمیر قابل گذشت، جرائمیجرائم غ-2تبصره
.ندارديریمجازات تأثيو ادامه آنها و اجرایدگیرس



سرقت قذف و حدقصاص نفس و عضو، حديدر مورد مجازاتهایمقررات راجع به گذشت، شاک-3تبصره
ریدر سایگذشت شاکن قانون ذکر شده است. یا» قصاص«و سوم» حدود«در کتاب دومهمان است که 

.ف مجازات نداردیدر سقوط و تخفيریحدود تأث

که آن می شودب اثر داده یترتیدر صورتد منجّز باشد و به گذشت مشروط و معلق یگذشت با-101ماده 
.ستیگذشت، مسموع نن عدول از یافته باشد. همچنیه تحقق یا معلقٌ علیشرط 

مجازات در ياجرایست، ولیو صدور حکم نیدگیب، رسیا معلق مانع تعقیگذشت مشروط -1تبصره
ن یه با قرار تأمین صورت، محکومٌ علیه است. در ایا معلقٌ علیجرائم قابل گذشت منوط به عدم تحقق شرط 

.می شودمناسب آزاد 

.د دادستان استییتأ، منوط به یم اتفاقیر گذشت قیتأث-2تبصره

می شودک از آنان شروع یت هر یبا شکایب جزائین از جرم، متعدد باشند تعقیهرگاه متضرر-102ماده 
.ت کرده اندیاست که شکایمجازات موکول به گذشت تمام کسانيو اجرایدگیب، رسیتعقیموقوفیول

وراث حسب مورد یمتضرر از جرم، منتقل و در صورت گذشت همگیحق گذشت، به وراث قانون-تبصره
.گرددیممجازات موقوف يا اجراییدگیب، رسیتعق

می رقابل گذشت محسوب یح نشده باشد، غیدر قانون تصریچنانچه قابل گذشت بودن جرم-103ماده 
.الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشدنکه از حقیمگر اشود

که به ین قانون و جرائمیقذف اات و فصل حدیمندرج در کتاب ديریعالوه بر جرائم تعز-104ماده 
)،622)، (608)، (596مواد(ر یباشند، جرائم مندرج در قسمت أخیگذشت من خاص قابلیموجب قوان

)632) ،(633) ،(642) ،(648) ،(668) ،(669) ،(676) ،(677) ،(679) ،(682) ،(684) ،(685) ،(690،(
یز قابل گذشت محسوب مین» راتیتعز«) از کتاب پنجم700) و (699)، (698)، (697)، (694)، (692(

.شوند



مرور زمان-مبحث چهارم

خ وقوع جرم تا یکند که از تاریر را موقوف میب جرائم موجب تعزیتعقیمرور زمان، در صورت-105ماده 
ن مواعد به صدوریايانقضاتا یقیا تحقییبین اقدام تعقیآخرخ یا از تاریب نشده یر تعقیمواعد زيانقضا

:ده باشدینگردیمنتهیحکم قطع

پانزده ساليک تا سه با انقضایدرجه يریجرائم تعز-الف

ده ساليدرجه چهار با انقضايریجرائم تعز-ب

هفت ساليدرجه پنج با انقضايریجرائم تعز-پ

پنج ساليدرجه شش با انقضايریجرائم تعز-ت

.سه ساليدرجه هفت و هشت با انقضايریجرائم تعز-ث

ل یاز قبیفه قانونیک وظیيدر اجراییاست که مقامات قضای، اقدامیقیحقا تییبیاقدام تعق-1تبصره
یانجام میابت قضائیو نینه محلیا معایقات ی، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقییاحضار، جلب، بازجو

.دهند

يفریکیدگیکه رسیمرجعيت رأیخ قطعیب از تاریدر مورد صدور قرار اناطه، مرور زمان تعق-2تبصره
.می شودمنوط به صدور آن است، شروع 

خ اطالع از وقوع یک سال از تاریقابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت يریدر جرائم تعز-106ماده 
یلیا به دلینکه تحت سلطه متهم بوده یمگر امی شوداو ساقط يفریت کیت نکند، حق شکایجرم، شکا

. می شودخ رفع مانع محاسبه ین صورت مهلت مزبور از تاریت نباشد که در ایار، قادر به شکایخارج از اخت
ت نباشد هر یاز طرح شکايبر صرفنظر ویلیمدت مذکور فوت کند و دليهرگاه متضرر از جرم قبل از انقضا

.ت داردیخ وفات حق شکایدر مهلت شش ماه از تارياز ورثه وکی

می یدگیا ورثه او رسیيت ویبه شکایدر صورتتحت سلطه متهم بوده، یکه شاکير از مواردیغ-تبصره
.ن قانون مشمول مرور زمان نشده باشدی) ا105ت طبق ماده (یکه جرم موضوع شکاشود

ت حکم به یخ قطعیکند و مدت آن از تاریرا موقوف ميریتعزیاحکام قطعيمرور زمان، اجرا-107ماده 
:ر استیقرار ز

ست سالیبيک تا سه با انقضایدرجه يریجرائم تعز-الف

پانزده ساليدرجه چهار با انقضايریجرائم تعز-ب



ده ساليدرجه پنج با انقضايریجرائم تعز-پ

هفت ساليدرجه شش با انقضايریجرائم تعز-ت

پنج ساليدرجه هفت و هشت با انقضايریجرائم تعز-ث

خ یباشد، مرور زمان از تاریا رفع مانعیه مجازات موکول به گذشتن مدت یا بقیتمام ياگر اجرا-1تبصره
.می شودا رفع مانع محاسبه یآن مدت يانقضا

در حدود مقررات و یرانیخارج از کشور درباره اتباع اياحکام دادگاههايمرور زمان اجرا-2تبصره
.ن ماده استی، مشمول مقررات ایقانونيموافقتنامه ها

خ قطع یخ شروع مرور زمان، تاریبه هر علت قطع شود، تاریمجازات، شروع وليهرگاه اجرا-108ماده 
ن انقطاع یخ آخریزمان از تارک نوبت قطع شود شروع مرور یش از یکه بيمجازات است و در مواردياجرا

ن صورت مرور زمان اعمال یمحکوم قطع شده باشد که در ايمجازات براثر رفتار عمدينکه اجرایاست مگر ا
.می شودن

:شوندیمجازات نميب، صدور حکم و اجرایل مشمول مرور زمان تعقیجرائم ذ-109ماده 

کشوریو خارجیت داخلیه امنیجرائم عل-الف

ت مبلغ مقرر در ین قانون با رعای) ا36(مادهتبصرهو جرائم موضوع يشامل کالهبرداريجرائم اقتصاد-ب
آن ماده

جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر-پ

متعدد صادر شود، یقطعيتهایمحکومیا احکامیک شخص به موجب حکم یهرگاه در مورد -110ماده 
.تها، قاطع مرور زمان استیگر محکومیتها، نسبت به دیک از محکومیهر يشروع به اجرا

يا حکم آزادیق یمشروط در صورت لغو قرار تعليآزاديا اعطایمجازات يق اجرایدر موارد تعل-111ماده 
.ا حکم استیخ لغو قرار یمشروط، مبدأ مرور زمان، تار

ا نشده یب شده یمعاونان اعم از آنکه تعقه شرکا و یقطع مرور زمان، مطلق است و نسبت به کل-112ماده 
ين شروع به اجرایاز آنها شروع شده باشد. همچنیکیب فقط درباره یهر چند تعقمی شودباشند، اعمال 

.گر محکومان استیا معاونان جرم قاطع مرور زمان نسبت به دیاز شرکا یحکم در مورد برخ

یحقوق مدعيفایمجازات، مانع از استيا اجرایب، صدور حکم یموقوف شدن تعق-113ماده 

.دیرا در مرجع صالح اقامه نمایخصوصيدعوامی تواندست و متضرر از جرم ینیخصوص



توبه مجرم-مبحث پنجم 

قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و يدر جرائم موجب حد به استثنا-114ماده 
ر از قذف با ین اگر جرائم فوق غی. همچنگرددیممحرز شود، حد از او ساقط یقاضيندامت و اصالح او برا

عفو مجرم را توسط می تواندپس از اثبات جرم، دادگاه یاقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حت
.دیدرخواست نمايه از مقام رهبریس قوه قضائیرئ

.موجب سقوط حد استا تسلط بر اویيریتوبه محارب قبل از دستگ-1تبصره

صورت توبه رد، مرتکب دریده انجام گیا با اغفال بزه دیدر زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اکراه و -2تبصره
می ا هر دو آنها محکوم یدرجه شش يریا شالق تعزین ماده به حبس یو سقوط مجازات به شرح مندرج در ا

.شود

يد و ندامت و اصالح او برایدرجه شش، هفت و هشت چنانچه مرتکب توبه نمايریدر جرائم تعز-115ماده 
مقررات راجع به می تواندر دادگاه یر جرائم موجب تعزی. در سامی شودمحرز شود، مجازات ساقط یقاض
.دیف مجازات را اعمال نمایتخف

، می شوددر مورد آنها اعمال يریکه مقررات تکرار جرائم تعزیمقررات راجع به توبه درباره کسان-1تبصره
.گرددیمنيجار

) و مواد8((ب) مادهو(الف)ي) و بندها7((ب) مادهن بندین ماده و همچنیاطالق مقررات ا-2تبصره
.می شودنیرات منصوص شرعین قانون شامل تعزی) ا105) و (93)، (92)، (46)، (45)، (40)، (39)، (28(

.گرددیمقذف و محاربه با توبه ساقط نه، قصاص، حد ید-116ماده 

، توبه، اصالح و ندامت گرددیمف مجازات یا تخفیکه توبه مرتکب، موجب سقوط يدر موارد-117ماده 
. چنانچه پس از اعمال مقررات راجع به توبه، ثابت می شودمرتکب اکتفاء نيد احراز گردد و به ادعایبايو

و مجازات یفات درنظر گرفته شده ملغیاست سقوط مجازات و تخفشود که مرتکب تظاهر به توبه کرده 
محکوم يریر باشد مرتکب به حداکثر مجازات تعزین مورد چنانچه مجازات از نوع تعزی. در اگرددیماجراء 

.می شود

ا یب یت حکم، ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقیتا قبل از قطعمی تواندمتهم -118ماده 
.دیارائه نمایدگیرس



دنظر اعتراض یبه مرجع تجدمی تواندف مجازات باشد، یا تخفیچنانچه دادستان مخالف سقوط -119ماده 
.کند

اعمال قاعده درأ-مبحث ششم 

ا یمورد شبهه يفریکتیمسئولط یک از شرایا هریط آن و یاز شرایا برخیهرگاه وقوع جرم -120ماده 
.می شودا شرط مذکور ثابت نیافت نشود حسب مورد جرم یآن یبر نفیلیرد و دلید قرار گیترد

االرض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه یمحاربه، افساد فيدر جرائم موجب حد به استثنا-121ماده 
.می شودا شرط مذکور ثابت نیل، حسب مورد جرم یل دلیاز به تحصید و بدون نیا تردی

جرائم-بخش سوم 

شروع به جرم-فصل اول 

د، لکن به واسطه عامل خارج از یآن نمايکرده و شروع به اجرایهر کس قصد ارتکاب جرم-122ماده 
:می شودر مجازات یاراده او قصدش معلق بماند، به شرح ز

ک تا سه است به یدرجه يریا حبس تعزیات، حبس دائم یآنها سلب حیکه مجازات قانونیدر جرائم-الف
درجه چهاريریحبس تعز

درجه يریدرجه چهار است به حبس تعزيریا حبس تعزیآنها قطع عضو یکه مجازات قانونیدر جرائم-ب
پنج

ا یيریدرجه پنج است به حبس تعزيریا حبس تعزیيآنها شالق حدیکه مجازات قانونیدر جرائم-پ
درجه ششينقديا جزایشالق 

که مرتکب از آنها يم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادیمستق، ارتباط یهرگاه رفتار ارتکاب-تبصره
ت.جرم اسرممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم شروع به یاطالع بوده وقوع جرم غیب

م با یکه فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیات و اقداماتیا عملیمجرد قصد ارتکاب جرم و -123ماده 
.باشدیث قابل مجازات نمین حیست و از ایجرم نوقوع جرم ندارد، شروع به 



د و به اراده خود آن را ترك کند به اتهام شروع به آن جرم، ینمایشروع به جرمیهرگاه کس-124ماده 
می که مرتکب شده است جرم باشد به مجازات آن محکوم يلکن اگر همان مقدار رفتارمی شودب نیتعق

.شود

شرکت در جرم-فصل دوم 

مشارکت کند و جرم، مستند به یجرمیات اجرائیگر در عملیا اشخاص دیهر کس با شخص -125ماده 
باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان یوقوع جرم کافيبراییک به تنهایرفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر 

ک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در یباشد خواه متفاوت، شريمساو
ک در جرم یا چند نفر باشد مقصران، شریر دو یز چنانچه جرم، مستند به تقصینغیر عمديمورد جرائم 

.ک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم استیشوند و مجازات هر یمحسوب م

دوم، سوم و يت مواد کتابهایت با رعایدر مورد شرکت در جناات یاعمال مجازات حدود، قصاص و د-تبصره
.ردیگین قانون انجام میچهارم ا

معاونت در جرم-فصل سوم 

:شوندیر معاون جرم محسوب میاشخاص ز-126ماده 

ا سوءیب یا فریسه یا با دسیک به ارتکاب جرم کند یا تحریع، ید، تطمیب، تهدیرا ترغيگریهرکس، د-الف
.استفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد

.ق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهدیا طریه کند یا تهیل ارتکاب جرم را بسازد یهرکس وسا-ب

.ل کندیهرکس وقوع جرم را تسه-پ

ن رفتار معاون و مرتکب جرم یبیا اقتران زمانیتحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم يبرا-تبصره
دتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به یشدیجرم، جرمیچنانچه فاعل اصلشرط است.

.می شودتر محکوم فیمجازات معاونت در جرم خف

به يباشد، مجازات ون نشدهییمعاون تعيبرايگریا قانون، مجازات دیکه در شرع یدر صورت-127ماده 
:ر استیشرح ز

ا سهیدرجه دو يریا حبس دائم است، حبس تعزیات یآنها سلب حیکه مجازات قانونیدر جرائم-الف



ا ششیدرجه پنج يریعضو، حبس تعزيو قطع عمديدر سرقت حد-ب

يریک تا هفتاد و چهار ضربه شالق تعزیو یاست سيآنها شالق حدیکه مجازات قانونیدر جرائم-پ
درجه شش

یتر از مجازات جرم ارتکابنییدو درجه پاک تایر یدر جرائم موجب تعز-ت

است مگر در مورد یجرم ارتکابین ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانونی(ت) ادر مورد بند-1تبصره
درجه چهار، ينقديب جزایت که مجازات معاون به ترتیمصادره اموال، انفصال دائم و انتشار حکم محکوم

.شش و هفت است

ر یزان تعزیا عضو اجراء نشود، مجازات معاون بر اساس میکه به هر علت قصاص نفس یدر صورت-2تبصره
.می شودن ماده اعمال ی(ت) اجرم، مطابق بندیفاعل اصل

د به حداکثر یله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده نمایهرکس از فرد نابالغ به عنوان وس-128ماده 
معاونت کند به ین هرکس در رفتار مجرمانه فرد نابالغی. همچنگرددیمهمان جرم محکومیمجازات قانون

.می شودحداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم 

مانند صغر و جنون، قابل یاز جهات شخصیهرگاه در ارتکاب رفتار مجرمانه، مرتکب به جهت-129ماده 
ب و یدر تعقيریجهات، موقوف گردد تأثن یاز ایمجازات او به جهتيا اجرایب یا تعقیب نباشد یتعق

.مجازات معاون جرم ندارد

افتهیگروه مجرمانه سازمان یسردستگ-فصل چهارم 

که ین جرمیدتریرد به حداکثر مجازات شدیعهده گک گروه مجرمانه را برییهرکس سردستگ-130ماده 
موجب یمگر آنکه جرم ارتکابگرددیماهداف همان گروه مرتکب شوند، محکوم يآن گروه در راستاياعضا
. در می شودن صورت به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم یه باشد که در ایا دیا قصاص یحد 

االرض بر سردسته گروه مجرمانه صدق کند یا مفسد فیکه عنوان محارب یاالرض زمانیمحاربه و افساد ف
.گرددیماالرض محکوم یا مفسد فیحسب مورد به مجازات محارب 

ارتکاب يشتر که برایا بیگروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر -1تبصره
د.گردیمارتکاب جرم منحرف يل، هدف آن برایا پس از تشکیمی شودل یجرم تشک

.مجرمانه استا اداره گروه ییا سازماندهییا طراحیل یعبارت از تشکیسردستگ-2تبصره



تعدد جرم-فصل پنجم 

ن مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات یعناوير هرگاه رفتار واحد، دارایدر جرائم موجب تعز-131ماده 
.می شوداشد محکوم 

و یکه جرائم ارتکابيدر جرائم موجب حد، تعدد جرم، موجب تعدد مجازات است مگر در موارد-132ماده 
.کسان باشدیز مجازات آنها ین

.می شودد محکوم گردد، تنها اعدام اجراء یا اعدام و تبعیچنانچه مرتکب به اعدام و حبس -1تبصره

می ک واقعه باشند، فقط مجازات اشد اجراء یهم و در يدر راستايا چند جرم حدیچنانچه دو -2تبصره
.می شودذ در هنگام لواط که تنها مجازات لواط اجراء ی؛ مانند تفخشود

ا رجم و جلد یگر مرتکب زنا شوند، چنانچه مجازات اعدام و جلد یکدیچند بار با یاگر مرد و زن-3تبصره
.می شودا رجم حسب مورد اجراء یثابت باشد، تنها اعدام 

.گرددیما چند مجازات اجراء یا چند نفر باشد، دو یچنانچه قذف، نسبت به دو -4تبصره

، ي. لکن چنانچه مجازات حدمی شوددر تعدد جرائم موجب حد و قصاص، مجازاتها جمع -133ماده 
قصاص، مقدم است و در صورت يقصاص گردد، اجراير در اجرایا موجب تأخین ببرد یموضوع قصاص را از ب

.می شوداجراء يمجازات حده، یل به دیا تبدیا گذشت یقصاص ياجرايعدم مطالبه فور

ک از آن یهر يش از سه جرم نباشد دادگاه برایبیر هرگاه جرائم ارتکابیدر جرائم موجب تعز-134ماده 
ک را یش از سه جرم باشد، مجازات هر یبیکند و هرگاه جرائم ارتکابیجرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم م

ین میینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیمشروط به ایش از حداکثر مجازات مقرر قانونیب
یاز علل قانونیکیک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به ید. در هر ینما
.گرددیماجراء يرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدیا غیل یا تبدیابد یل یتقل

ک چهارم یش از سه جرم نباشد تا یبیقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرائم ارتکابدر هر مورد که مجازات فا
.گرددیمبه اصل آن اضافه یش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونیبیو اگر جرائم ارتکاب

ج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل یکه از رفتار مجرمانه واحد، نتایدر صورت-1تبصره
.می شود

داشته باشد، مقررات تعدد یدر قانون عنوان مجرمانه خاصیکه مجموع جرائم ارتکابیدر صورت-2تبصره
.گرددیمو مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می شودجرم، اعمال ن



ن یانگیمجازات مرتکب را تا ممی تواند، دادگاه فیدر تعدد جرم در صورت وجود جهات تخف-3تبصره
.ل دهدیحداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقل

ن ی. امی شودهفت و هشت اجراء نيهادرجهيریمقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعز-4تبصره
.گرددیمک تا شش جمع یدرجه يریتعزيز با مجازاتهایمجازاتها با هم و ن

ر مجازاتها جمع و ابتداء حد یز جرائم موجب قصاص و تعزیر و نیدر تعدد جرائم موجب حد و تعز-135ماده 
باشد و ین شرعیر معیا تعزیر، حق الناس یات و تعزیا قصاص، سالب حیمگر حد می شودا قصاص اجرا ی

.گرددیمر اجراء یتعزن صورت ابتداءیز نشود که در ایحد نير اجرایموجب تأخ

ا یيرحدیو سرقت غيباشد مانند سرقت حديریاز جنس جرم تعزيکه جرم حدیدر صورت-تبصره
يریو مجازات تعزمی شودمحکوم يمانند زنا و روابط نامشروع کمتر از زنا، مرتکب فقط به مجازات حد

باشد، مرتکب به هر دو يگریو دشنام به دی، مگر در حد قذف که اگر قذف نسبت به شخصگرددیمساقط 
.می شودمجازات محکوم 

تکرار جرم-فصل ششم 

يک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاریسه بار مرتکب یهرگاه کس-136ماده 
.در مرتبه چهارم اعدام استيگردد، حد و

ک تا شش محکوم شود یاز درجه يریتعزياز مجازاتهایکیبه یهر کس به موجب حکم قطع-137ماده 
يریمجازات، مرتکب جرم تعزيا شمول مرور زمان اجرایت یثیت حکم تا حصول اعاده حیخ قطعیو از تار
.می شودم برابر آن محکوم یک و نیگردد، به حداکثر مجازات تا يگریک تا شش دیدرجه 

.می شودو جرائم اطفال اعمال نیو مطبوعاتیاسیمقررات مربوط به تکرار جرم در جرائم س-138ماده 

:می شودر عمل یف به شرح زیدر صورت وجود جهات تخفيریدر تکرار جرائم تعز-139ماده 

ن یانگیمجازات مرتکب را تا ممی تواندحداقل و حداکثر باشد، دادگاه يدارایچنانچه مجازات قانون-الف
.ل دهدیحداقل و حداکثر مجازات تقل

مجازات مرتکب را تا نصف مجازات مقرر می تواندا فاقد حداقل باشد، دادگاه یچنانچه مجازات، ثابت -ب
.ل دهدیتقل

شتر از آن باشد، یا بیمشمول مقررات تکرار جرم یت قطعیسه فقره محکوميچنانچه مرتکب دارا-تبصره
.می شودف اعمال نیمقررات تخف



يفریکتیمسئولط و موانع یشرا-بخش چهارم 

يفریکتیمسئولط یشرا-فصل اول 

ن ارتکاب جرم، یمحقق است که فرد حیرات تنها زمانیدر حدود، قصاص و تعزيفریکتیمسئول-140ماده 
.آمده است» قصاص«عاقل، بالغ و مختار باشد به جز در مورد اکراه بر قتل که حکم آن در کتاب سوم

.استی، شخصيفریکتیمسئول-141ماده 

یطور قانونثابت است که شخص به یتنها در صورتيگریبه علت رفتار ديفریکتیمسئول-142ماده 
.ر شودی، مرتکب تقصيگریدیجه رفتار ارتکابیا در رابطه با نتیباشد يگریول اعمال دئمس

يدارایدر صورتیاست و شخص حقوقیقیشخص حقتیمسئولاصل بر يفریکتیمسئولدر -143ماده 
شود. یمنافع آن مرتکب جرميا در راستایبه نام یشخص حقوقینده قانونیاست که نمايفریکتیمسئول
.ستیمرتکب جرم نیقیاشخاص حقتیمسئولمانع یاشخاص حقوقيفریکتیمسئول

د قصد او در ارتکاب رفتار یعالوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، بايدر تحقق جرائم عمد-144ماده 
ا علم یجه یجه است، قصد نتیکه وقوع آنها براساس قانون منوط به تحقق نتیاحراز گردد. درجرائممجرمانه 

.د محرز شودیز بایبه وقوع آن ن

اعم از شبهغیر عمديات یر مرتکب است. در جنای، منوط به احراز تقصير عمدیتحقق جرائم غ-145ماده 
.می شودات اعمال یمحض مقررات کتاب قصاص و ديخطاويعمد

ت نظامات یاست. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایمباالتیو بیاطیاحتیر اعم از بیتقص-تبصره
.می شودمحسوب یمباالتیا بییاطیاحتیق بیو مانند آنها، حسب مورد، از مصادیدولت

يفریکتیمسئولموانع -فصل دوم 

.ندارنديفریکتیمسئولافراد نابالغ -146ماده 

.استيب نه و پانزده سال تمام قمریسن بلوغ، در دختران و پسران، به ترت-147ماده 

.می شوداعمال یتیو تربینین قانون، اقدامات تأمیدر مورد افراد نابالغ، براساس مقررات ا-148ماده 

ز ییا قوه تمیده که فاقد ارايبوده به نحویهرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختالل روان-149ماده 
.ندارديفریکتیمسئولو می شودباشد مجنون محسوب 



ر پس از وقوع جرم یا در جرائم موجب تعزین ارتکاب، مجنون باشد یهرگاه مرتکب جرم در ح-150ماده 
يمبتال به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناك مجنون با جلب نظر متخصص، ثابت و آزاد بودن و

می يباشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناك در محل مناسب نگهداریعمومتیمخل نظم و امن
.شود

ن صورت، ین دستور اعتراض کنند که در ایدر دادگاه به امی توانندشاوندان او یا خویشده يشخص نگهدار
ص یتشخکند و با یمیدگیرسيدادگاه با حضور معترض، موضوع را با جلب نظر کارشناس در جلسه ادار

د دستور دادستان، حکم صادر یین صورت در تأیرایو در غینیرفع حالت خطرناك در مورد خاتمه اقدام تأم
، هرگاه عالئم بهبود را مشاهده يشاوندان ویا خویشده يشخص نگهداریاست ولین حکم قطعیکند. ایم

.ن حکم را دارندیکردند حق اعتراض به ا

، مرتکب، درمان شده باشد یروانيهایماریص متخصص بیگاه بنا به تشخست که هرین امر مانع از آن نیا
.را صادر کندینیاو دادستان دستور خاتمه اقدام تأمير محل نگهداریشنهاد مدیبرحسب پ

دچار جنون شود حد ساقط یاز جرائم موجب حد پس از صدور حکم قطعیکیهرگاه مرتکب -1تبصره
دارد یکه جنبه حق اللهيدر حدودیقبل از صدور حکم قطع. در صورت عارض شدن جنونمی شودن

دارد مانند یکه جنبه حق الناسییافتد. نسبت به مجازاتهایر میب و محاکمه تا زمان افاقه به تأخیتعق
.ستینیدگیب و رسیاز جرم، جنون مانع از تعقیان ناشین ضرر و زیه و همچنیقصاص و د

افراد موضوع ينگهداريبرایرا در هر حوزه قضائینیمراکز اقدام تأمه موظف است یقوه قضائ-2تبصره
ا ییستیبهزیاز مراکز روان درمانین اماکن، قسمتیند. تا زمان شروع به کار این ماده تدارك ببیا
.می شودن افراد اختصاص داده یموجود به ایمارستانیب

می شود که طبق قانون جرم محسوب يرفتاررقابل تحمل مرتکبیبر اثر اکراه غیهرگاه کس-151ماده 
. در می شودر، اکراه کننده به مجازات فاعل جرم محکوم ی. در جرائم موجب تعزگرددیممجازات نشود

.می شودجرائم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار 

ا ی، طوفان، زلزله لی، سيل آتش سوزیب الوقوع از قبیا قریید فعلیهرکس هنگام بروز خطر شد-152ماده 
می شود که طبق قانون جرم محسوب يمرتکب رفتاريگریا دیا مال خود یبه منظور حفظ نفس يماریب

با خطر موجود متناسب و یجاد نکند و رفتار ارتکابینکه خطر را عمداً ایست مشروط بر ایقابل مجازات نشود
.دفع آن ضرورت داشته باشديبرا

ن یتوانند با تمسک به ایباشند نمیا قانون مکلف به مقابله با خطر میفه یکه حسب وظیکسان-تبصره
.ندیخود امتناع نمایف قانونیوظايفایماده از ا



شود که طبق قانون جرم محسوب يو مانند آنها، مرتکب رفتاریهوشیهرکس در حال خواب، ب-153ماده 
می مرتکب جرم یهوشیا بینکه در حال خواب ینکه شخص با علم به ایمگر اگرددیممجازات نمی شود

.هوش کندیا خود را بی، عمداً بخوابد و شود

ر آنها، یمسکرات، مواد مخدر و روانگردان و نظاياریحاصل از مصرف اختیارادگیو بیمست-154ماده 
بوده است. ار یمسلوب االختیطور کلن ارتکاب جرم بهینکه ثابت شود مرتکب حیست مگر ایمانع مجازات ن

ا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد ین مواد به منظور ارتکاب جرم یلکن چنانچه ثابت شود مصرف ا
.می شودنظر واقع شود، به مجازات هر دو جرم محکوم 

ممکن يويل علم عادتاً براینکه تحصیست مگر ایجهل به حکم، مانع از مجازات مرتکب ن-155ماده 
.حکم شرعاً عذر محسوب شودا جهل بهینباشد 

.ستیزان مجازات مانع از مجازات نیا میجهل به نوع -تبصره

در برابر يگریا دیتن خود يا آزادیدر مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال يهرگاه فرد-156ماده 
شود که طبق قانون جرم يت مراحل دفاع مرتکب رفتاریب الوقوع با رعایا قرییا خطر فعلیهرگونه تجاوز 

:می شودر مجازات نیط زیاجتماع شرادر صورت، می شودمحسوب 

.ا خطر ضرورت داشته باشدیدفع تجاوز يبرایرفتار ارتکاب-الف

.باشدییا خوف عقالیدفاع مستند به قرائن معقول -ب

.صورت نگرفته باشديگریا تجاوز خود فرد و دفاع دیخطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه -پ

ا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع یبدون فوت وقت عمالً ممکن نباشد یدولتيتوسل به قوا-ت
.نشود

کان دفاع یز است که او از نزدیجایدر صورتيگریتن ديدفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزاد-1تبصره
ا ید یکمک نمايا تقاضایا ناتوان از دفاع بوده یبرعهده دفاع کننده باشد يدفاع از وتیمسئولا یکننده بوده 

.باشد که امکان استمداد نداشته باشدیتیدر وضع

ط دفاع بریت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایرعایهرگاه اصل دفاع محرز باشد ول-2تبصره
.عهده مهاجم است

ه از یوانه که دیز ساقط است جز درمورد دفاع در مقابل تهاجم دیه نیدر موارد دفاع مشروع د-3تبصره
.می شودت المال پرداخت یب



فه یکه مشغول انجام وظیدر مواقعيگر ضابطان دادگستریو دیانتظاميمقاومت در برابر قوا-157ماده 
شوند و حسب ادله و خارج فه خودیمزبور از حدود وظياه قوالکن هرگمی شودخود باشند، دفاع محسوب ن

ا مال گردد، دفاع یا ناموس یات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یقرائن موجود خوف آن باشد که عمل
.ز استیجا

، در می شودکه طبق قانون جرم محسوب يعالوه بر موارد مذکور در مواد قبل، ارتکاب رفتار-158ماده 
:ستیر قابل مجازات نیموارد ز

.ا اجازه قانون باشدیکه ارتکاب رفتار به حکم یدر صورت-الف

.قانون اهم الزم باشدياجرايکه ارتکاب رفتار برایدر صورت-ب

.صالح باشد و امر مذکور خالف شرع نباشديمقام ذیکه ارتکاب رفتار به امر قانونیدر صورت-پ

ا حفاظت آنها انجام یب یه منظور تأدن که بیو سرپرستان صغار و مجانیقانونياین و اولیاقدامات والد-ت
.ب و محافظت باشدیتأدینکه اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی، مشروط بر امی شود

نکه سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش یاز آن، مشروط بر ایو حوادث ناشیات ورزشیعمل-ث
.نباشدین شرعیر موازین مقررات هم مغاینباشد و ا

يویندگان قانونیا نمایا سرپرستان یاء یا اولیت شخص یمشروع که با رضایا طبییهر نوع عمل جراح-ج
.ستینيت ضروریأخذ رضاي. در موارد فورمی شودانجام یو نظامات دولتیو علمین فنیت موازیو رعا

واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در ی، جرمیاز مقامات رسمیکییرقانونیهرگاه به امر غ-159ماده 
است، ینکه قانونیبه تصور اعلت اشتباه قابل قبول وکه امر آمر را بهيشوند لکن مأموریقانون محکوم م

.ه و ضمان تابع مقررات مربوطه استیو در دمی شوداجراء کرده باشد، مجازات ن

يفریادله اثبات در امور ک-بخش پنجم 

یمواد عموم-فصل اول 

.استیو علم قاضیادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانون-160ماده 

ه معتبر است، مطابق مقررات مذکور در یقصاص و دیا نفیاثبات يط قسامه که برایاحکام و شرا-تبصره
.باشدین قانون میات ایکتاب قصاص و د



می ت دارد، اثبات یل اقرار و شهادت که موضوعیاز قبیبا ادله شرعيفریکيکه دعوايدر موارد-161ماده 
.نکه علم به خالف آن داشته باشدیکند مگر ایصادر ميبه استناد آنها رأی، قاضشود

به عنوان می تواندالزم باشد، یو قانونیط شرعیت دارد فاقد شرایکه موضوعییاههر گاه ادله-162ماده 
.شودیگر، موجب علم قاضینکه همراه با قرائن و امارات دیرد مشروط بر ایمورد استناد قرار گیاماره قضائ

ل اثبات کننده جرم باطل گردد، مانند آنکه در دادگاه مشخص شود یحکم، دلياگر پس از اجرا-163ماده 
، یب بدنیآسحکم، دچارياجرام به علت نکه جرم رخ نداده است و متهیا ایبوده يگریکه مجرم، شخص د

ا خسارت مذکور، مستند به آنان است، اعم از یب یراد آسیکه ایشده باشد، کسانیا خسارت مالییجان
ر مقرر در قانون و جبران یا تعزیه یا پرداخت دیا شاهد حسب مورد به قصاص ییاداکننده سوگند، شاک

.شوندیمحکوم میخسارت مال

اقرار-فصل دوم 

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

.می شوده اقرار محسوب نیعلیه مولیم علیو قیه موکل و ولیل علیاظهارات وک-165ماده 

.ستیل نیاقرار به ارتکاب جرم قابل توک-تبصره

و در می شودز واقع یل اشاره نیبا فعل از قبا نوشتن باشد و در صورت تعذر، ید با لفظ یاقرار با-166ماده 
.د روشن و بدون ابهام باشدیهر صورت با

.ستید منجّز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نیاقرار با-167ماده 

.ن اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشدینافذ است که اقرارکننده در حیاقرار در صورت-168ماده 

أخذ شود، فاقد ارزش و یا جسمییت و آزار روحیا اذیکه تحت اکراه، اجبار، شکنجه و ياقرار-169ماده 
.دیق مجدد نمایاعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحق

يفریه که حکم حجر او صادر شده است و شخص ورشکسته، نسبت به امور کیاقرار شخص سف-170ماده 
.ستیاز جرم معتبر نیناشینافذ است، اما نسبت به ضمان مال

رسد، مگر یگر نمیمعتبر است و نوبت به ادله ديهرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار و-171ماده 
ن صورت دادگاه، یکننده قرائن و امارات برخالف مفاد اقرار باشد که درایدگیرسیقاضینکه با بررسیا

.کندیذکر ميو قرائن و امارات مخالف اقرار را در رأمی دهدالزم را انجام یق و بررسیتحق



:ر استیر که نصاب آن به شرح زیاست، مگر در جرائم زیبار اقرار کافکیه جرائم، یدر کل-172ماده 

ذ و مساحقهیچهار بار در زنا، لواط، تفخ-الف

، قذف و سرقت موجب حديدو بار در شرب خمر، قواد-ب

.استیبار اقرار کافکیه جرائم، یکليفریر کیاثبات جنبه غيبرا-1تبصره

.ا چند جلسه انجام شودیک یدر می تواندکه تعدد اقرار شرط است، اقرار يدر موارد-2تبصره

که مجازات آن موجب یست به جز در اقرار به جرمیانکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات ن-173ماده 
آن ين اجراء، مجازات مزبور ساقط و به جاین صورت در هر مرحله، ولو در حیدر اا حد قتل است که یرجم 

.گرددیمدرجه پنج ثابت يریر آنها حبس تعزیدر زنا و لواط صد ضربه شالق و در غ

شهادت-فصل سوم 

ا یا عدم وقوع جرم توسط متهم یبه وقوع ين دعویر از طرفیغیشهادت عبارت از اخبار شخص-174ماده 
.استینزد مقام قضائيگریهر امر د

د یت دانسته است اعم از آن که مفیحجيآن است که شارع آن را معتبر و دارایشهادت شرع-175ماده 
.ا نباشدیعلم باشد 

ص ی. تشخمی شودنباشد، اظهارات او استماع یط شهادت شرعیکه شاهد واجد شرایدر صورت-176ماده 
.با دادگاه استیدر حدود اماره قضائیاظهارات در علم قاضن یر و ارزش ایزان تأثیم

:ر را دارا باشدیط زید شرایشهادت بايدر زمان ادایشاهد شرع-177ماده 

بلوغ-الف

عقل-ب

مانیا-پ

عدالت-ت

طهارت مولد-ث

نفع نبودن در موضوعیذ-ج



از آنهایکیا ین ینداشتن خصومت با طرف-چ

يعدم اشتغال به تکد-ح

ولگرد نبودن-خ

.احراز شودید توسط قاضین ماده بایط موضوع ایشرا-1تبصره

می رفته یدر مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد، پذ-2تبصره
.شود

ز در یمشروط برآنکه تحمل شهادت نمی شودرفته یدر حال افاقه پذيشهادت مجنون ادوار-178ماده 
.افاقه بوده باشدحال 

شهادت به سن بلوغ يز باشد، اما در زمان ادایربالغ ممیهرگاه شاهد در زمان تحمل شهادت، غ-179ماده 
.برسد، شهادت او معتبر است

ست مگر یمعتبر نیبه عنوان شهادت شرعی، مانند فراموشکار و ساهيرعادیشهادت اشخاص غ-180ماده 
.و امثال آن درمورد شهادت علم داشته باشد، سهو یبه عدم فراموشیآنکه قاض

ت ی، اهل معصمی دهدیگواهيکه بر عدالت ویا شخصییاست که در نظر قاضیعادل کس-181ماده 
ره اصرار یا بر گناه صغیره شود یکه اشتهار به فسق داشته باشد، مرتکب گناه کبینباشد. شهادت شخص

.می شودرفته نی، پذيت و عدالت وینان از صالحیاطمر در اعمال او و ییداشته باشد تا احراز تغ

د مفاد یاست و باي، در صورت تعدد شهود، وحدت موضوع شهادت ضروریدر شهادت شرع-182ماده
ها موجب تعارض کسان باشد. هرگاه اختالف مفاد شهادتیات مؤثر در اثبات جرم یها در خصوصشهادت
.می شودمحسوب نیشرعا وحدت موضوع را مخدوش کند، شهادتیشود و 

ق متعارف باشد، ادایو از طریکه مستند به امور حسين به نحویقیقطع و يد از رویشهادت با-183ماده 
.شود

ل اشاره واقع شود و در هر یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبید با لفظ یشهادت با-184ماده 
.د روشن و بدون ابهام باشدیصورت با

.ستیک معتبر نیچ ی، هین دو شهادت شرعیدر صورت وجود تعارض ب-185ماده 

ا ضبط یزنده و يریتصو-یبه صورت مکتوب، صوتیچنانچه حضور شاهد متعذر باشد، گواه-186ماده 
.ط و صحت انتساب، معتبر استیشده، با احراز شرا



داشته باشد. هرگاه قرائن و امارات بر د علم به خالف مفاد شهادت وجود ینبایدر شهادت شرع-187ماده 
که به خالف یو در صورتمی دهدالزم را انجام یق و بررسیباشد، دادگاه، تحقیخالف مفاد شهادت شرع

.ستیواقع بودن شهادت، علم حاصل کند، شهادت معتبر ن

بت، یعلت غا بهیفوت نموده و یمعتبر است که شاهد اصلیدر صورتیشهادت بر شهادت شرع-188ماده 
.متعذر باشديو امثال آن، حضور ويماریب

.باشدیشاهد اصليط مقرر براید واجد شرایبایشاهد بر شهادت شاهد اصل-1تبصره

.ستیشهادت بر شهادت شاهد فرع، معتبر ن-2تبصره

یماله و ضمان یلکن قصاص، دمی شودر با شهادت بر شهادت اثبات نیجرائم موجب حد و تعز-189ماده 
.با آن قابل اثبات است

، منکر يش از صدور رأیله شهود فرع و پیوس، پس از اقامه شهادت بهیکه شاهد اصلیدر صورت-190ماده 
.ستیمترتب نياما بر انکار پس از صدور حکم، اثرمی شودشهود فرع از اعتبار ساقط یشهادت شود، گواه

یطیاز شرایکیل است. جرح شاهد عبارت از شهادت بر فقدان یقابل جرح و تعدیشاهد شرع-191ماده 
يط مذکور برایل شاهد عبارت از شهادت بر وجود شرایمقرر کرده است و تعدیشاهد شرعيکه قانون برا
.استیشاهد شرع

.ن اعالم کندیل شهود را به طرفیمکلف است حق جرح و تعدیقاض-192ماده 

د مگر آنکه موجبات جرح پس از یشهادت به عمل آيش از ادایپد یبایجرح شاهد شرع-193ماده 
د و در هر حال دادگاه مکلف یآیش از صدور حکم به عمل مین صورت، جرح تا پیشهادت معلوم شود. در ا

.م کندیو اتخاذ تصمیدگیاست به موضوع جرح، رس

يبرامی تواندشاهد ت یصالحی، مدعيا جرح وییقاضياز سویدر صورت رد شاهد شرع-194ماده 
.ل اقامه کندیاثبات آن دل

ا جرح، یل یمطلق به تعدیست و گواهیل شاهد، ذکر اسباب آن الزم نیا تعدیدر اثبات جرح -195ماده 
.باشدیط شرعیشرايکند مشروط بر آنکه شاهد دارایت میکفا

يبراییاست و حسن ظاهر به تنهاا فقدان آن الزم یعدالت، علم شاهد به عدالت یا نفیدر اثبات -تبصره
.ستینیاحراز عدالت کاف

گر معارض باشد از اعتبار یکدیل شاهد با یا تعدیشده در اثبات جرح یشهود معرفیهرگاه گواه-196ماده 
.ساقط است



رد و یپذیص دهد، شهادت را میتشخیط قانونیشده را واجد شرایهرگاه دادگاه، شهود معرف-197ماده 
ت آنها اطالع نداشته باشد تا یکند و اگر از وضعیمحسوب نمین صورت، شهادت را شهادت شرعیار یدر غ

را متوقف و پس از آن، یدگیش از ده روز طول بکشد، رسید بیت که نبایط و کشف وضعیزمان احراز شرا
.نباشدط در مدت ده روز ممکن یاحراز شراینکه به نظر قاضیکند مگر ایم میحسب مورد، اتخاذ تصم

و اعاده می شودمجازات موجب سلب اعتبار شهادت ي، قبل از اجرایرجوع از شهادت شرع-198ماده 
.ستیشهادت پس از رجوع از آن، مسموع ن

ذ و مساحقه که با چهار یه جرائم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخینصاب شهادت در کل-199ماده 
د، شهادت دو مرد و چهار زن یا تبعیدن و یموجب حد جلد، تراشيثبات زنااي. براگرددیمشاهد مرد اثبات 

ر از موارد مذکور است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل الزم یکه مجازات غیاست. زمانیز کافیعادل ن
اتی. جنامی شودن مورد هرگاه دومرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شالق، ثابت یاست. در ا
.ز قابل اثبات استیک شاهد مرد و دو شاهد زن نیه با شهادت یموجب د

می ا لواط با آن محقق یرا که زنا یعمليد حضوریا لواط، شاهد بایدرخصوص شهادت بر زنا -200ماده
که شهود به عدد الزم ین در صورتیده باشد و هرگاه شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنیدشود

.و موجب حد استمی شودا لواط، قذف محسوب ینرسند شهادت درخصوص زنا 

سوگند-فصل چهارم 

.سوگند استادا کنندهگفتار یسوگند عبارت از گواه قراردادن خداوند بر درست-201ماده 

.د عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشدیسوگند باادا کننده-202ماده 

ر زبانها یا نام خداوند متعال به ساید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جالله واهللا، باهللا، تاهللا یسوگند با-203ماده 
ث زمان، مکان، یآن را از حيت ادایفیسوگند، دادگاه کادا کنندهظ و قبول یاز به تغلیاداء شود و در صورت ن

سوگند به نام خداوند ير مسلمان در ادایو غن مسلمانیکند. در هر صورت، بین مییالفاظ و مانند آنها تع
.وجود نداردیمتعال تفاوت

ن یقیقطع و يح در مقصود و بدون هرگونه ابهام باشد و از روید مطابق با ادعا، صریسوگند با-204ماده 
.اداء شود

که روشن در مقصود باشد، اداء ياا اشارهید با لفظ باشد و در صورت تعذر، با نوشتن یسوگند با-205ماده 
.شود



کند، آشنا نباشد و یاد میکه سوگند یبه زبان شخصیا قاضیکه اشاره، مفهوم نباشد يدر موارد-206ماده 
.کندیرا کشف ميا متخصص امر، مراد ویله مترجم یوسسوگند قادر به تکلم نباشد، دادگاه بهادا کنندها ی

.و قائم مقام آنها مؤثر استين دعویسوگند فقط نسبت به طرف-207ماده 

از یان ناشیه، ارش و ضرر و زیلکن قصاص، دمی شودا اثبات نییرات با سوگند نفیتعزحدود و-208ماده 
.گرددیمن قانون با سوگند اثبات یجرائم، مطابق مقررات ا

که مقصود از آن مال است مانند یین دعاویهمچنات و یه جنایمانند دیماليهرگاه در دعاو-209ماده 
می تواندينباشد، وینه شرعیامکان اقامه بیخصوصیمدعيه، برایموجب ديعمدو شبهیت خطائیجنا

.اثبات کندیخود را فقط از جنبه ماليک سوگند، ادعایمه یا دو شاهد زن به ضمیک شاهد مرد ییبا معرف

و سپس سوگند توسط می دهدط شهادت یماده، ابتداء شاهد واجد شرانیدر موارد مذکور در ا-تبصره
.می شوداداء یمدع

بوده است، به سوگند یط قانونیکننده سوگند فاقد شراا اداءیهرگاه ثابت شود سوگند، دروغ و -210ماده 
:می شودب اثر داده نیمزبور ترت

یعلم قاض-فصل پنجم 

. در می شودمطرح ياست که نزد وين در امرین حاصل از مستندات بیقیعبارت از یعلم قاض-211ماده 
ن مستند علم خود را به طور یموظف است قرائن و امارات بياست، ویکه مستند حکم، علم قاضيموارد

.د کندیح در حکم قیصر

ضابطان و ، اظهارات مطلع، گزارش یقات محلینه محل، تحقیه کارشناس، معایل نظریاز قبيموارد-تبصره
حال مجرّد علم رد. در هریقرار گیمستند علم قاضمی تواندر قرائن و امارات که نوعاً علم آور باشند یسا

.مالك صدور حکم باشدمی تواند، نمی شودنین قاضیقیکه نوعاً موجب یاستنباط

بماند، آن ادله یباقنیعلم، بگر در تعارض باشد اگریدیبا ادله قانونیکه علم قاضیدر صورت-212ماده 
کند.یصادر ميگر، رأیبا ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیست و قاضیمعتبر نیقاضيبرا

.می شودصادر يمعتبر است و بر اساس آنها رأیعلم حاصل نشود، ادله قانونیقاضيچنانچه برا

ن یقسامه و سوگند مقدم است. همچن،یگر، اقرار بر شهادت شرعیکدیر ادله با یدر تعارض سا-213ماده 
.بر قسامه و سوگند تقدم داردیشهادت شرع



بخش ششم ـ مسائل متفرقه

آن را و اگر نیل کرده است، اگر موجود باشد عیرا که در اثر ارتکاب جرم تحصید مالیمجرم با-214ماده 
و از عهده خسارات صاحبش رد کندمت آن را به یموجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امکان رد مثل، ق

ه خسارت یا تأدیرد، استرداد اموال یبرعهده مجرم تعلق گیوجهیث جزائید. هرگاه از حیز برآیوارده ن
.بر آن مقدم استیان خصوصیمدع

اء و اموال کشف یف اشید تکلیب بایتعقیا موقوفیا دادستان در صورت صدور قرار منع یبازپرس -215ماده 
يا براین ارتکاب، استعمال و یا حیل شده یا از جرم تحصیله ارتکاب جرم بوده و یا وسیل یدلشده را که

ا معدوم شود. درمورد ضبط، ین کند تا حسب مورد، مسترد، ضبط ییاستعمال اختصاص داده شده است تع
ام که پرونده نزد ا دادستان مکلف است مادین بازپرس و یکند. همچنین مییاء را تعیف اموال و اشیدادگاه تکل

:دیاء مذکور را صادر نمایر دستور رد اموال و اشیط زیت شراینفع و با رعایذيان دارد به تقاضایجريو

.الزم نباشدیا دادرسییاء و اموال در بازپرسیاز آن اشیا قسمتیوجود تمام -الف

.اء و اموال، بالمعارض باشدیاش-ب

.ا معدوم گرددید ضبط ینباشد که بایاء و اموالیجزء اش-پ

ا یت یبر محکومینکه مبنیا پس از آن اعم از ایا قرار ید ضمن صدور حکم یز بایدادگاه نیه امور جزائیدر کل
ا در اثر جرم یله ارتکاب جرم بوده یکه وسیاء و اموالیب متهم باشد، در مورد اشیتعقیا موقوفیبرائت 
بر استرداد، یمبنيد رأیافته است، بایاستعمال اختصاص يبراا ین ارتکاب، استعمال و یا حیل شده یتحص

.دیا معدوم شدن آن صادر نمایضبط 

اء و یم آنان راجع به اشیاز تصممی تواندا حکم دادگاه یا قرار یا دادستان یمتضرر از قرار بازپرس -1تبصره
ب و یتعقت خود رایشکایجزائيت کند و طبق مقررات در دادگاههاین ماده شکایاموال مذکور در ا

.ت نباشدیقابل شکایا حکم دادگاه نسبت به امر جزائید هرچند قرار یدنظر نمایدرخواست تجد

ا کسر فاحش ییا موجب خرابیدولت است ينه نامتناسب برایآن مستلزم هزيکه نگهداریمال-2تبصره
ع الفساد یو سریع شدنیاموال ضانیهمچنست ویالزم نیدادرسيو حفظ مال هم براگرددیممت آن یق

یف نهائین تکلییو وجه حاصل تا تعمی شودمت روز فروخته یا دادگاه به قیحسب مورد به دستور دادستان 
.گرددیميعنوان امانت نگهداربهيدر صندوق دادگستر

خ الزم یاست که تا شش ماه از تارين نامه اییرات براساس آیاحکام حدود، قصاص و تعزياجرا-216ماده 
.می شوده و ابالغ یه تهیس قوه قضائین قانون توسط رئیاالجراء شدن ا



حدود-کتاب دوم 

یمواد عموم-بخش اول 

ط یول است که عالوه بر داشتن علم، قصد و شرائمسیرائم موجب حد، مرتکب در صورتدر ج-217ماده 
.ز آگاه باشدینیرفتار ارتکابیبه حرمت شرعيفریکتیمسئول

تیمسئولاز موانع یکیا وجود یا قصد یفقدان علم يدر جرائم موجب حد هرگاه متهم ادعا-218ماده 
داده شود و اگر ادعاء کند که يکه احتمال صدق گفتار وید در صورتیرا در زمان ارتکاب جرم نمايفریک

می رفته ینه و سوگند پذیاز به بیمذکور بدون نيده است ادعاا شکنجه گرفته شید و ارعاب یاقرار او با تهد
.شود

ا اغفال، صرف یش یعفت با عنف، اکراه، ربایاالرض و جرائم منافیدر جرائم محاربه و افساد ف-1تبصره
.ق استیو تحقیست و دادگاه موظف به بررسیادعاء، مسقط حد ن

.ردیدر محکمه انجام گیدارد که نزد قاضیاعتبار شرعیاقرار در صورت-2تبصره

ا یل یا تبدیل دهد یا مجازات را تقلیر ییرا تغیزان حدود شرعیت، نوع و میفیکمی توانددادگاه ن-219ماده
ل یا تبدیل ین قانون قابل سقوط، تقلیت مقرر در ایفیق توبه و عفو به کین مجازاتها تنها از طرید. ایساقط نما

.است

) 167(کصد و شصت و هفتمین قانون ذکر نشده است طبق اصل یکه در ايدر مورد حدود-220ماده 
.می شودران عمل یایاسالميجمهوریقانون اساس

جرائم موجب حد-بخش دوم 

زنا-فصل اول 

ز یبه شبهه نیطن آنها نبوده و از موارد ویت بیکه علقه زوجیزنا عبارت است از جماع مرد و زن-221ماده 
.نباشد

.می شودا دُبُر زن محقق یمرد به اندازه ختنه گاه در قُبُل یجماع با دخول اندام تناسل-1تبصره

و حسب می شودبالغ مجازات ناز آنها نابالغ باشد، زنا محقق است لکن نایکیا ین یهرگاه طرف-2تبصره
.گرددیمن قانون محکوم یمقرر در کتاب اول ایتیو تربینیمورد به اقدامات تأم



و یست لکن موجب سیخود که زنا نيت، زنا است مگر جماع زوج با زوجه متوفایجماع با م-222ماده 
.می شوددرجه شش يریک تا هفتاد وچهار ضربه شالق تعزی

ا سوگند ینه یبدون بيويبه شبهه باشد، ادعایا وطیت یزوجیهرگاه متهم به زنا، مدع-223ماده 
.الزم ثابت شودیمگر آنکه خالف آن با حجت شرعمی شودرفته یپذ

:ر اعدام استیحد زنا در موارد ز-224ماده 

یزنا با محارم نسب-الف

.استیزنا با زن پدر که موجب اعدام زان-ب

.استیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانیمرد غيزنا-پ

.استیکه موجب اعدام زانیزانيا اکراه از سویبه عنف يزنا-ت

.ر احکام مربوط به زنا استی(پ) حسب مورد، تابع سا(ب) ويه در بندهایمجازات زان-1تبصره

زنا کند رفتار یا مستی، خواب یهوشیبا او نباشد در حال بيبه زنایکه راضیبا زنیهرگاه کس-2تبصره
ا ید ویش، تهدیق ربایا از طریب دادن دختر نابالغ یو فرق اغفال یبه عنف است. در زنا از طرياو در حکم زنا

.استيز حکم فوق جاریم شدن او شود نیترساندن زن اگرچه موجب تسل

رجم با يعدم امکان اجرادر صورته محصنه رجم است. یمحصن و زانیزانيحد زنا برا-225ماده 
نه ثابت شده باشد، یه چنانچه جرم با بیس قوه قضائیو موافقت رئیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعیپ

یک میهر ينصورت موجب صد ضربه شالق برایر ایه محصنه است و در غیمحصن و زانیموجب اعدام زان
.باشد

:می شودر محقق یک از مرد و زن به نحو زیاحصان در هر-226ماده 

عاقل بوده ازکه بالغ و یو بالغ باشد و در حالیهمسر دائمياحصان مرد عبارت است از آنکه دارا-الف
داشته يق قُبُل را با ویدر حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طريق قُبُل با ویطر

.باشد

عاقل بوده، با او از که بالغ ویو بالغ باشد ودر حالیهمسر دائمياحصان زن عبارت است از آنکه دارا-ب
.ق قُبُل را با شوهر داشته باشدیقُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طرق یطر

که موجب يماریا بیمانع از مقاربت يماریبض، نفاس،یل مسافرت، حبس، حیاز قبيامور-227ماده 
.کندین را از احصان خارج میس، زوجیدز و سفلیمانند اگرددیمطرف مقابل يخطر برا



ه فقط ینابالغ باشد مجازات زانیه بالغ و زانیمحصنه، چنانچه زانيو زنایدر زنا با محارم نسب-228ماده 
.صد ضربه شالق است

صد ضربه شالق، يکه همسر دائم دارد، هرگاه قبل از دخول، مرتکب زنا شود حد ويمرد-229ماده 
.استيک سال قمرید به مدت یسر و تبعيدن مویتراش

.ر محصن باشد، صد ضربه شالق استیکه مرتکب غيحد زنا در موارد-230ماده 

که زن باکره باشد مرتکب عالوه بر مجازات یبه عنف و در حکم آن، در صورتيدر موارد زنا-231ماده 
که باکره نباشد، فقط به مجازات یدر صورتو می شودز محکوم یمقرر به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل ن

.گرددیمو پرداخت مهرالمثل محکوم 

ک تا هفتاد و چهار ضربه شالق یو ید به سیکمتر از چهار بار اقرار به زنا نمایا زنیهرگاه مرد -232ماده 
.استيز جاریذ و مساحقه نین ماده در مورد لواط، تفخی. حکم امی شوددرجه شش محکوم يریتعز

ذ و مساحقهیلواط، تفخ-دومفصل 

.مرد به اندازه ختنه گاه در دبر انسان مذکر استیلواط عبارت از دخول اندام تناسل-233ماده 

ن یر ایط احصان، اعدام و در غیا دارا بودن شرایعنف، اکراه در صورتفاعل، يحد لواط برا-234ماده 
.ا عدم احصان) اعدام استیصورت (وجود مفعول در هر يصورت صد ضربه شالق است. حد لواط برا

.ر مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام استیکه فاعل غیدر صورت-1تبصره

که بالغ و عاقل بوده یو بالغ داشته باشد و در حالیاحصان عبارت است از آنکه مرد همسر دائم-2تبصره
جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از همان يق قبل با همان همسر در حال بلوغ ویاز طر

.داشته باشديق را با ویطر

.منگاه انسان مذکر استیا نشین رانها یمرد بیذ عبارت از قرار دادن اندام تناسلیتفخ-235ماده 

.ذ استیدخول کمتر از ختنه گاه در حکم تفخ-تبصره

ریان محصن و غیمین جهت فرقیضربه شالق است و از اذ، حد فاعل و مفعول صد یدر تفخ-236ماده 
.ستیعنف نریمحصن و عنف و غ

.ر مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام استیکه فاعل غیدر صورت-تبصره



شهوت، يل و مالمسه از رویل تقبیذ از قبیر از لواط و تفخیانسان مذکر در غییهمجنسگرا-237ماده 
.درجه شش استيریا هفتاد و چهار ضربه شالق تعزک تیو یموجب س

.استيز جارین ماده در مورد انسان مؤنث نیحکم ا-1تبصره

.گرددیمکه شرعاً مستوجب حد است، نين ماده شامل مواردیحکم ا-2تبصره

همجنس خود یخود را بر اندام تناسلینکه انسان مؤنث، اندام تناسلیمساحقه عبارت است از ا-238ماده 
.قرار دهد

.حد مساحقه، صد ضربه شالق است-239ماده 

محصن و ریمسلمان و محصن و غرین فاعل و مفعول و مسلمان و غیبیدر حد مساحقه، فرق-240ماده 
.ستیعنف نریعنف و غ

ق و یعفت و انکار متهم هرگونه تحقیبر وقوع جرائم منافیدر صورت نبود ادله اثبات قانون-241ماده 
جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ییبازجو

ین حکم مستثنین قانون در حکم ارتکاب به عنف است از شمول ایکه به موجب ايا مواردیا اغفال یش یربا
.است

يقواد-فصل سوم 

.ا لواط استیزنا يا چند نفر برایعبارت از به هم رساندن دو يقواد-242ماده 

ر مقرر در مادهین صورت عامل، مستوجب تعزیرایا لواط است در غیمنوط به تحقق زنا يحد قواد-1تبصره
.ن قانون استی) ا244(

.ستی، تکرار عمل شرط تحقق جرم نيدر قواد-2تبصره

بار دوم عالوه بر هفتاد و پنج ضربه يمرد هفتاد و پنج ضربه شالق است و برايبرايحد قواد-243ماده 
يکند و برایمشخص میکه مدت آن را قاضمی شودز محکوم یک سال نید تا یشالق به عنوان حد، به تبع

.زن فقط هفتاد و پنج ضربه شالق است

و یست لکن به سیبرساند مستوجب حد نا لواط به همیزنا يا چند نابالغ را برایکه دو یکس-244ماده 
.می شوددرجه شش محکوم يریک تا هفتاد و چهار ضربه شالق و حبس تعزی



قذف-فصل چهارم 

.گر هرچند مرده باشدیا لواط به شخص دیقذف عبارت است از نسبت دادن زنا -245ماده 

لفظ آگاه و قصد انتساب داشته باشد يد روشن و بدون ابهام بوده، نسبت دهنده به معنایقذف با-246ماده 
.ن قذف از مفاد آن آگاه نباشدیا مخاطب در حیگرچه مقذوف 

.می شودز محقق ینیکیوه الکترونیقذف عالوه بر لفظ با نوشتن، هرچند به ش-تبصره

يگریا به فرزند مشروع دیو » یستیتو فرزند من ن«د یبه فرزند مشروع خود بگویهرگاه کس-247ماده 
.می شودمحسوب ي، قذف مادر و»یستیتو فرزند پدرت ن«د یبگو

.می شودن باشد که مشخص گردد منظور قذف نبوده است، حد ثابت نیدر بينه ایهرگاه قر-248ماده 

فقط نسبت به » يا با فالن مرد لواط کرده ایتو با فالن زن زنا «د یبگويگریبه دیهرگاه کس-249ماده 
.می شودمخاطب، قاذف محسوب

.حد قذف، هشتاد ضربه شالق است-250ماده

ن یکه قذف شونده در هنگام قذف، بالغ، عاقل، مسلمان، معمی شودموجب حد یقذف در صورت-251ماده
.ا لواط باشدیرمتظاهر به زنا یو غ

ک تا یو ین باشد قذف کننده به سیمعریا غیمسلمان ریهرگاه قذف شونده، نابالغ، مجنون، غ-1تبصره
مجازات ا لواط،یزنا لکن قذف متظاهر به می شوددرجه شش محکوم يریهفتاد و چهار ضربه شالق تعز

.ندارد

ست موجب حد است یا لواط است نسبت به آنچه متظاهر به آن نیکه متظاهر به زنا یقذف کس-2تبصره
.که متظاهر به زنا استیمثل نسبت دادن لواط به کس

ا لواط به کار ببرد که یر از زنا یغی، الفاظيگریا لواط به دیکه به قصد نسبت دادن زنا یکس-252ماده 
ا برادر مخاطب باشد، نسبت به یل همسر، پدر، مادر، خواهر یاز قبيا لواط به افرادیح در انتساب زنا یصر
ن انتساب یگر به علت اا لواط را به او نسبت داده است، محکوم به حد قذف و درباره مخاطب ایکه زنا یکس
.گرددیمن محکوم یت شده باشد، به مجازات توهیاذ

ا عدم بلوغ را به یا لواط در حال اکراه یست مانند زنا یکه موجب حد نیا لواطیزنا یهرگاه کس-253ماده 
.می شوددرجه شش محکوم يریک تا هفتاد و چهار ضربه شالق تعزیو ینسبت دهد به سيگرید



ا لواط محکوم به حد شده است، قبل از یکه به خاطر همان زنا یا لواط به کسینسبت دادن زنا -254ماده 
.توبه مقذوف، مجازات ندارد

مجازات منوط به مطالبه مقذوف است. در صورت يب و اجرایحد قذف حق الناس است و تعق-255ماده 
.می شودازات موقوف مجيو اجرایدگیب، رسیگذشت مقذوف در هر مرحله، حسب مورد تعق

ت یکه چند نفر را به طور جداگانه قذف کند خواه همه آنها با هم، خواه جداگانه شکایکس-256ماده 
.می شوديبر او جاریک، حد مستقلیکنند، در برابر قذف هر 

جداگانه می تواندد هر کدام از قذف شوندگان یک لفظ قذف نمایکه چند نفر را به یکس-257ماده 
کجا یآن را مطالبه کند. چنانچه قذف شوندگان يت، اجراید و در صورت صدور حکم محکومیت نمایشکا
.می شودنيک حد جاریش از یند بیت نمایشکا

د فقط به یحد، قذف نمايشتر قبل از اجرایا بیکبار یا چند سبب، یک یرا به يگریکه دیکس-258ماده 
د یو اگر بگومی شودز تکرار ید حد نیحد، قذف را تکرار نماي، لکن اگر پس از اجرامی شودک حد محکوم ی

.گرددیمدرجه شش محکوم يریک تا هفتاد و چهار ضربه شالق تعزیو یآنچه گفته ام حق بود به س

ک تا هفتاد و چهار ضربه شالق یو یا نوه خود را قذف کند به سیکه فرزند يا جد پدریپدر -259ماده 
.گرددیمم درجه شش محکويریتعز

ر از همسر منتقل یز گذشت نکرده باشد به همه ورثه به غیحد قذف اگر اجراء نشده و مقذوف ن-260ماده 
.گران گذشت کرده باشندیآن را مطالبه کند هر چند ديب و اجرایتعقمی تواندک از ورثه یو هرگرددیم

حد را يا اجرایب متهم یتعقمی تواندوارث باشد، وارث نيا جد پدریکه قاذف، پدر یدر صورت-تبصره
.مطالبه کند

:می شودو اجراء ساقط یدگیب، رسیر حد قذف در هر مرحله از مراحل تعقیدر موارد ز-261ماده 

.دیق نمایهرگاه مقذوف، قاذف را تصد-الف

.اثبات شودیا علم قاضیهرگاه آنچه به مقذوف نسبت داده شده با شهادت -ب

.، ورثه او، گذشت کنديفوت ودر صورتهرگاه مقذوف و -پ

.ت لعان کندیا زمان زوجیت یش از زوجیپيزنش را پس از قذف به زنايهرگاه مرد-ت

.گر را قذف کنند، خواه قذف آنها همانند، خواه مختلف باشدیکدیهرگاه دو نفر -ث

.درجه شش استيریچهار ضربه شالق تعزک تا هفتاد و یو ی(ث)، سمجازات مرتکبان در بند-تبصره



یسبّ نب-فصل پنجم

ا یرا دشنام دهد یاء عظام الهیک از انبیا هریه و آله وسلم و یاهللا علیامبر اعظم صلیهر کس پ-262ماده 
.می شوداست و به اعدام محکوم یقذف کند ساب النب

ا دشنام به یها یفاطمه زهرا سالم اهللا علا حضرت یهم السالم و ین علیک از ائمه معصومیقذف هر -تبصره
.استیشان در حکم سب نبیا

ا ییا در حالت مستیاکراه، غفلت، سهو ياز رويد که اظهارات ویهرگاه متهم به سب، ادعاء نما-263ماده 
محسوب یبوده است ساب النبيگریا نقل قول از دیکلمات و یا بدون توجه به معانیا سبق لسان یغضب 

.شودمی ن

ر تا یباشد و صدق اهانت کند موجب تعزيگریا به نقل از دیا غضب ییهرگاه سب در حالت مست-تبصره
.هفتاد و چهار ضربه شالق است

مصرف مسکر-فصل ششم

ع، مست یا مایاد، جامد باشد یا زین آن کم باشد یق و تدخیل خوردن، تزریمصرف مسکر از قب-264ماده 
.که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد استيا مخلوط به گونه ایا نکند، خالص باشد یکند 

.اوردینیچند مست(آب جو مسکر) موجب حد است هرخوردن فقاع-تبصره

.حد مصرف مسکر، هشتاد ضربه شالق است-265ماده 

.می شودمسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسکر، محکوم به حد ریغ-266ماده 

ا اماکن یدر معابر ینباشد لکن مرتکب در حال مستیعلنر مسلمانیغاگر مصرف مسکر توسط -تبصره
.گرددیمتظاهر به عمل حرام محکوم يظاهر شود به مجازات مقرر برایعموم

سرقت-فصل هفتم

.ر استیسرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غ-267ماده 

:ر باشد موجب حد استیط زیتمام شرايکه دارایسرقت در صورت-268ماده 



.ت داشته باشدیء مسروق شرعاً مالیش-الف

.مال مسروق در حرز باشد-ب

.سارق هتک حرز کند-پ

.سارق مال را از حرز خارج کند-ت

.باشدانه یهتک حرز و سرقت مخف-ث

.صاحب مال نباشديا جد پدریسارق پدر -ج

.مسکوك باشديم نخود طالیارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و ن-چ

.ا وقف بر جهات عامه نباشدی، وقف عام و یا عمومییمال مسروق از اموال دولت-ح

.ردیصورت نگیسرقت در زمان قحط-خ

.ت کندیشکایمرجع قضائصاحب مال از سارق نزد -د

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

.ردید مالک قرار نگیمال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت -ر

.دیایت سارق در نیمال مسروق قبل از اثبات جرم به ملک-ز

.ا مغصوب نباشدیمال مسروق از اموال سرقت شده -ژ

.ماندیاست که مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ میحرز عبارت از مکان متناسب-269ماده 

که از طرف یو کسانيغصب شده باشد، نسبت به ویمال از کسيکه مکان نگهداریدر صورت-270ماده 
.می شودبه آن مکان را دارند، حرز محسوب نیاو حق دسترس

ا یا باال رفتن از آن یوار یب دیق تخریحرز است که از طرر مجازیهتک حرز عبارت از نقض غ-271ماده 
.می شودا شکستن قفل و امثال آن محقق یبازکردن 

از حرز ياراده ایله بیا هر وسیوان یز، حیر ممیمال را توسط مجنون، طفل غیهرگاه کس-272ماده 
آمر حسب مورد مشمول ز باشد رفتاریکه مباشر طفل ممیو در صورتمی شودخارج کند مباشر محسوب 

.استيریتعزيهااز سرقتیکی



.ن حرز استیتریرونیمتعدد باشد، مالك، اخراج از بيکه مال در حرزهایدر صورت-273ماده 

.ک سرقت انجام شودید در یش مال به اندازه نصاب بایربا-274ماده 

هم جداگانه هرکدام از آنها به حدد سیند بایرا بربایا چند نفر به طور مشترك مالیهرگاه دو -275ماده 
.نصاب برسد

ياز سرقتهایکی، حسب مورد مشمول ط موجب حدیک از شرایسرقت در صورت فقدان هر-276ماده 
.استيریتعز

د و مازاد بر سهم او به حد نصاب یش از سهم خود، سرقت نمایا صاحب حق، بیک یهرگاه شر-277ماده 
.برسد، مستوجب حد است

.ر استیحد سرقت به شرح ز-278ماده

که انگشت شست و يآن است، به طوريدر مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتها-الف
.بماندیکف دست باق

از محل يکه نصف قدم و مقدارياست، به نحوین برآمدگییچپ سارق از پايدر مرتبه دوم، قطع پا-ب
.بماندیمسح باق

.در مرتبه سوم، حبس ابد است-پ

.در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد-ت

می يریتعزيهااز سرقتیکیهرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول -1تبصره
.شود

ن یمرتکب حست هرگاهیر نیکه مشمول عنوان تعزییهار حبسین ماده و سای(پ) ادرمورد بند-2تبصره
. می شودشان از حبس آزاد یاو را مصلحت بداند با عفو ايآزاديد و مقام رهبریمجازات توبه نماياجرا

.دیل نمایتبديگریديریمجازات او را به مجازات تعزمی تواندين مقام رهبریهمچن

محاربه-فصل هشتم

يا ارعاب آنها است، به نحویا ناموس مردم یدن سالح به قصد جان، مال یمحاربه عبارت از کش-279ماده 
ا یک یيبه سویزه شخصیبا انگیط گردد. هرگاه کسیدر محیکه موجب ناامن



مردم سالح يکه به رویز کسینداشته باشد و نیچند شخص خاص سالح بکشد و عمل او جنبه عموم
.شودمی ت نشود، محارب محسوب نیموجب سلب امنیدر اثر ناتوانیبکشد، ول

.ستیدفاع و مقابله با محاربان، دست به اسلحه ببرد محارب نيکه برایا گروهیفرد -280ماده 

ت مردم و راه ها یکه دست به سالح ببرند و موجب سلب امنیانیراهزنان، سارقان و قاچاقچ-281ماده 
.شوند محاربند

:ر استیاز چهار مجازات زیکیحد محاربه -282ماده 

اعدام-الف

صلب-ب

چپيقطع دست راست و پا-پ

بلدینف-ت

.استیار قاضی) به اخت282ک از امور چهارگانه مذکور در ماده(یانتخاب هر -283ماده 

د یتوبه نمايریست، اگر چه محارب بعد از دستگیک سال نیبلد در هر حال کمتر از یمدت نف-284ماده 
.ماندیمیقد بایکه توبه نکند همچنان در تبعیو در صورت

گران معاشرت، مراوده و رفت و آمد یرد و با دید تحت مراقبت قرارگیبلد، محارب بایدر نف-285ماده 
.نداشته باشد

االرضیو افساد فیبغ-فصل نهم

یت داخلیه امنیافراد، جرائم علیت جسمانیه تمامیت علیهرکس به طور گسترده، مرتکب جنا-286ماده 
یکروبیو میب، پخش مواد سمیکشور، احراق و تخريب، اخالل در نظام اقتصادیکشور، نشر اکاذیا خارجی

د در یکه موجب اخالل شديا معاونت در آنها گردد به گونه ایر کردن مراکز فساد و فحشا یا دایو خطرناك 
ا ی، یو خصوصیعموماموال ایافراد یت جسمانیبه تماما ورود خسارت عمده ییکشور، ناامنینظم عموم

.گرددیماالرض محسوب و به اعدام محکوم یع گردد مفسد فیا فحشا در حد وسیسبب اشاعه فساد 

راد ی، ایجاد ناامنی، ایهرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخالل گسترده در نظم عموم-تبصره
ا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند یع و یا فحشا در حد وسیا اشاعه فساد یخسارت عمده و 



انبار جرم، مرتکب به حبس یج زیزان نتاینباشد، با توجه به ميگریدیمشمول مجازات قانونیو جرم ارتکاب
.می شودا شش محکوم یدرجه پنج يریتعز

می محسوب یکند باغام مسلحانه یران، قیایاسالميکه در برابر اساس نظام جمهوریگروه-287ماده 
.گردندیآن به مجازات اعدام محکوم ميو در صورت استفاده از سالح، اعضاشود

ر شوند، چنانچه سازمان و یو استفاده از سالح، دستگيری، قبل از درگیگروه باغيهرگاه اعضا-288ماده 
ن یت آن از بیکه سازمان و مرکزیدر صورتدرجه سه و يریت آن وجود داشته باشد به حبس تعزیمرکز

.شوندیدرجه پنج محکوم ميریرفته باشد به حبس تعز

قصاص-کتاب سوم

یمواد عموم-بخش اول 

اتیف جنایاقسام و تعار-فصل اول

.محض استيو خطاي، شبه عمديت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدیجنا-289ماده

:می شودمحسوب ير عمدیت در موارد زیجنا-290ماده

ک ین از یرمعیغيا افرادیا فرد ین یمعيا افرادیت بر فرد یراد جنایقصد ايهرگاه مرتکب با انجام کار-الف
نوعاً موجب وقوع یر آن واقع شود، خواه کار ارتکابیا نظیت مقصود یز جنایجمع را داشته باشد و در عمل ن

.ر آن بشود، خواه نشودیا نظیت یآن جنا

، هرچند گرددیمر آن، یا نظیت واقع شده یانجام دهد که نوعاً موجب جنايه مرتکب، عمداً کارهرگا-ب
ا یت یکار نوعاً موجب آن جناآگاه و متوجه بوده که آنیاشد ولر آن را نداشته بیت و نظیقصد ارتکاب آن جنا

.می شودر آن ینظ

را هم که انجام داده است، ينداشته و کارر آن را یا نظیت واقع شده یهرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنا-پ
ه، به یعلمجنیلکن درخصوص می شودر آن، نیا نظیت واقع شده ینسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنا

نوعاً موجب آن یا زمانییت خاص مکانیا به علت وضعیگر و یت دیا هر وضعیيری، ضعف، پيماریعلت ب
یت خاص مکانیا وضعیه یعلمجنیت نامتعارف یمشروط بر آنکه مرتکب به وضعمی شودر آن یا نظیت یجنا

.آگاه و متوجه باشدیا زمانی



ینیا جمع معیر آن را داشته باشد، بدون آنکه فرد یا نظیت واقع شده یراد جنایهرگاه مرتکب قصد ا-ت
بمب ینکه در اماکن عمومیار آن، واقع شود، مانندیا نظیت مقصود یز جنایباشد، و در عمل نيمقصود و

.کنديگذار

يت عمدید اثبات گردد و در صورت عدم اثبات، جنایو توجه مرتکب بای(ب) عدم آگاهدر بند-1تبصره
اد یت زیب، واقع شده باشد و حساسیاد موضع آسیت زیت واقع شده فقط به علت حساسیاست مگر جنا

د اثبات شود و در یو توجه مرتکب باین صورت آگاهیاز غالباً شناخته شده نباشد که دریب نیموضع آس
.می شودثابت نيت عمدیصورت عدم اثبات، جنا

ت ی، موجب جناهیعلمجنیکه کار نوعاً نسبت به نیو توجه مرتکب به اید آگاهی(پ) بادر بند-2تبصره
.می شودثابت نيت عمدیعدم اثبات، جنادر صورتثابت گردد و می شودر آن یا نظیواقع شده 

:می شودمحسوب ير شبه عمدیت در موارد زیجنا-291ماده 

ر آن را یا نظیت واقع شده یرا داشته لکن قصد جنايه قصد رفتاریعلمجنیهرگاه مرتکب نسبت به -الف
.، نباشدگرددیميات عمدیف جنایکه مشمول تعرينداشته باشد و از موارد

ينکه موضوع رفتار ویرا با اعتقاد به ایتیهرگاه مرتکب، جهل به موضوع داشته باشد مانند آنکه جنا-ب
ه وارد کند، سپس خالف آن یعلمجنین قانون است به ی) ا302(ا افراد مشمول مادهیوان و یا حیء یش

.معلوم گردد

ر آن مشمول یا نظیت واقع شده یانکه جنیر مرتکب واقع شود، مشروط بر ایت به سبب تقصیهرگاه جنا-پ
.نباشديت عمدیف جنایتعر

:می شودمحض محسوب ير خطایت در موارد زیجنا-292ماده 

.و مانند آنها واقع شودیهوشیدر حال خواب و ب-الف

.ابدیر و مجنون ارتکاب یله صغیبه وس-ب

راد فعل واقع شده بر یباشد و نه قصد اه را داشته یعلمجنیت بر یکه در آن مرتکب نه قصد جنایتیجنا-پ
.دیبرخورد نمايبه قصد شکار رها کند و به فرديریاو را، مانند آنکه ت

ت بر ی(پ) هرگاه مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعاً موجب جنا(الف) ويدر مورد بندها-تبصره
.می شودمحسوب يت عمدی، جناگرددیميگرید

واقع يشتر از مقصود وی، بیجه رفتار ارتکابیگردد لکن نتيت عمدیمرتکب جنايهرگاه فرد-293ماده 
و يت کمتر، عمدینشود، نسبت به جنايات عمدیف جنایت واقع شده، مشمول تعریشود، چنانچه جنا



را قطع کند و به سبب آن ی، مانند آنکه انگشت کسمی شودمحسوب يشتر، شبه عمدیت بینسبت به جنا
ا فوت شبه یو نسبت به قطع دست و يا فوت کند که نسبت به قطع انگشت عمدیقطع شود و يدست و

.استيعمد

ه و یعلمجنیکه یشود در صورتيگریبر دیتیت، مرتکب جنایبه علت اشتباه در هویاگر کس-294ماده 
.می شودمحسوب يت عمدینباشند، جنان قانون ی) ا302(فرد مورد نظر هردو مشمول ماده

را که قانون بر عهده او گذاشته یفه خاصیا وظیکه انجام آن را برعهده گرفته یفعلیهرگاه کس-295ماده 
ت یانجام آن فعل را داشته باشد جناییواقع شود، چنانچه توانایتیاست، ترك کند و به سبب آن، جنا

ا ین که مادر یمحض است، مانند ايا خطای، ي، شبه عمديعمدو حسب مورد می شودحاصل به او مستند 
خود را یفه قانونیا پرستار وظیا پزشک یر ندهد یر دادن را برعهده گرفته است، کودك را شیکه شيه ایدا

.ترك کند

اتیتداخل جنا-فصل دوم

ت فوت کند، یت جنایوارد سازد و او به سبب سرايرا بر عضو فردیتی، عمداً جنایاگر کس-296ماده 
ن یر ای، در غمی شودمحسوب يباشد، قتل عمديات عمدیف جنایت واقع شده مشمول تعریچنانچه جنا

.می شودز محکوم یه نفس نیاست و مرتکب عالوه بر قصاص عضو به پرداخت ديصورت، قتل شبه عمد

ه یعلمجنیبر عضو شود که منجر به قتل یتی، موجب جنايک ضربه عمدیاگر مرتکب با -297ماده 
و به می شودمحسوب يباشد، قتل عمديات عمدیف جنایت واقع شده مشمول تعریگردد، چنانچه جنا

.گرددیمه محکوم نیا دیکه سبب قتل شده است به قصاص یا جراحتیعلت نقص عضو 

ه شود، چنانچه همه یعلمجنیيات متعدد بر اعضای، موجب جنايک ضربه عمدیبا یاگر کس-298ماده 
باشد فقط به قصاص نفس يات عمدیف جنایز مشمول تعریآنها به طور مشترك موجب قتل او شود و قتل ن

.می شودمحکوم 

ز یه شود و قتل نیعلمجنیات متعدد و قتل ی، موجب جنايمتعدد عمديبا ضربه هایاگر کس-299ماده 
یدر وقوع قتل نقشیتها موجب قتل شود و برخیاز جنایباشد، چنانچه برخيات عمدیف جنایمشمول تعر

در يریکه تأثییهاتیه جنایا دینداشته باشند، مرتکب عالوه بر قصاص نفس، حسب مورد، به قصاص عضو 
که ضربات ید، در صورتید آیات پدیله مجموع جنای. لکن اگر قتل به وسمی شودقتل نداشته است، محکوم 

که يه عضویا دین صورت به قصاص یر ایک ضربه است. در غیوارد شده باشد در حکم یرت متوالبه صو
.گرددیمز محکوم یت بر آن، متصل به فوت نبوده است نیجنا



به یات ارتکابیا جنایت یکه جناي) درموارد299) و (298)، (297)، (296(احکام مقرر در مواد-تبصره
.استيز جاریت کند نیه سرایعلمجنیگر یديا اعضایاز همان عضو يشتریقسمت ب

ا اگر به قتل منجر یومی شودت وارده بر او به قتل منجر نینکه جنایه به تصور ایعلمجنیاگر -300ماده 
بعد از آن، د ویآن نمار یا غیه یا مصالحه بر دیا گذشت ی، قصاص کند می شودمحسوب نيشود قتل، عمد

ات یف جنایه منجر شود، هرگاه قتل مشمول تعریعلمجنیت کند و به فوت ینفس سرات واقع شده، به یجنا
ا با او مصالحه شده یو چنانچه عضو مرتکب، قصاص شده می شودباشد، قاتل به قصاص نفس محکوم يعمد

بپردازد؛ لکن اگر يا وجه المصالحه را به ویه عضو قصاص شده ید قبل از قصاص نفس، دیدم بایباشد، ول
ا یه عضو قصاص شده یه نفس، بدون احتساب دینگردد، به پرداخت ديات عمدیف جنایت مشمول تعریجنا

يشتریبه قسمت بیت ارتکابیکه جناين ماده، در موردی. مفاد امی شودوجه المصالحه أخذ شده، محکوم 
.استيز جاریت کند نیت سرایاز همان عضوِ مورد جنا

قصاصیط عمومیشرا-فصل سوم

مجنیه نباشد و یعلمجنیيا از اجداد پدریکه مرتکب، پدر می شودثابت یقصاص در صورت-301ماده 
.باشدين با مرتکب مساویه، عاقل و در دیعل

.ستیه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتکب، مانع قصاص نیعلمجنیچنانچه -تبصره

ه، یر باشد، مرتکب به قصاص و پرداخت دیاز حاالت زیکیيه دارایعلمجنیکه یدر صورت-302ماده 
:می شودمحکوم ن

.ات استیکه مستوجب سلب حيمرتکب جرم حد-الف

ش از مجازات یت وارد شده، بینکه جنایکه مستوجب قطع عضو است، مشروط بر ايمرتکب جرم حد-ب
.ر استیه و تعزیدا یقصاص و ين صورت، مقدار اضافه بر حد، حسب مورد، دارایر ایاو نباشد، در غيحد

.می شودا عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نیمستحق قصاص نفس -پ

ن قانون ی) ا156(ب الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در مادهیکه تجاوز او قریمتجاوز و کس-ت
.بر او وارد شودیتیجنا

که در قانون مقرر یر موارد اکراه و اضطرار به شرحیه در غیزانه در حال زنا نسبت به شوهر یو زانیزان-ث
.است



ن ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتکب به ی(الف)، (ب) و (پ) اياقدام در مورد بندها-1تبصره
.می شودمحکوم » راتیتعز«ر مقرر در کتاب پنجم یتعز

است، یاز مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفی(ت) چنانچه نفس دفاع صدق کند ولدر مورد بند-2تبصره
.می شودمحکوميریه و مجازات تعزیون به دلکن مرتکب به شرح مقرر در قان

) 302(ا عضو، مشمول مادهیه، حسب مورد در نفس یعلمجنیباشد که یهرگاه مرتکب، مدع-303ماده 
ن در دادگاه ید طبق موازین ادعا بایاست ات بر او شده ی، مرتکب جناين اعتقادیبا چنيا وین قانون است یا

ه یعلمجنیکند. اگر ثابت نشود که یدگیمذکور رسيثابت شود و دادگاه موظف است نخست به ادعا
ت شده است ی، مرتکب جناين اعتقادیز ثابت نشود که مرتکب بر اساس چنی) است و ن302(مشمول ماده

ت زده و ی، دست به جناين اعتقادیکه به اشتباه با چناگر ثابت شودیولمی شودمرتکب به قصاص محکوم 
ه به مجازات مقرر در کتاب ی) نباشد مرتکب عالوه بر پرداخت د302(ز موضوع مادهیه نیعلمجنی
.می شودمحکوم » راتیتعز«پنجم

.نسبت به نابالغ، موجب قصاص استيت عمدیجنا-304ماده 

ر مقرر در کتاب پنجمیه به تعزینسبت به مجنون عالوه بر پرداخت ديت عمدیمرتکب جنا-305ماده 
.می شودز محکوم ین» راتیتعز«

ن صورت یست. در این، هرچند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نیبر جنيت عمدیجنا-306ماده 
.شودمی محکوم » راتیتعز«مقرر در کتاب پنجميریه به مجازات تعزیمرتکب عالوه بر پرداخت د

ت قبل از تولد، منجر به نقص یات باشد و جنایت ادامه حیقابليزنده متولد شود و داراینیاگر جن-تبصره
.بماند قصاص ثابت استیا نقص او بعد از تولد باقیا مرگ او پس از تولد شود و ی

در اثر مصرف مواد مخدر، روانگردان و مانند یو عدم تعادل روانیت در حال مستیارتکاب جنا-307ماده 
مسلوب ی، مرتکب به کلیو عدم تعادل روانینکه ثابت شود بر اثر مستیآنها، موجب قصاص است مگر ا

» راتیتعز«مقرر در کتاب پنجميریه به مجازات تعزین صورت، عالوه بر دیار بوده است که در ایاالخت
ا علم داشته یمست کرده و ین عملیچنيمرتکب قبالً خود را برا. لکن اگر ثابت شود کهمی شودمحکوم 

، می شودجانب او ر آن ازیا نظیت یولو نوعاً موجب ارتکاب آن جنايویو عدم تعادل روانیاست که مست
.گرددیممحسوب يت، عمدیجنا

مرتکب، هنگام ارتکاب ا عاقل بودن ی، در بالغ یله مقام قضائیبه وسیق و بررسیاگر پس از تحق-308ماده 
ا یيدر حال بلوغ ويت عمدیه ادعاء کند که جنایعلمجنیا یدم ید وجود داشته باشد و ولیت، تردیجنا

د یه بایعلیا مجنیدم یآن را ادعا کند، ولافاقه او از جنون سابقش انجام گرفته است لکن مرتکب خالف 



است. اگر حالت سابق بر زمان ینه، قصاص منتفیبنه اقامه کند. در صورت عدم اقامهیخود بيادعايبرا
د جنون خود در حال ارتکاب جرم را اثبات کند تا قصاص ساقط یت، افاقه مرتکب بوده است، مرتکب بایجنا

.می شوداو قصاص ثابت یا ولیه یعلیا مجنیدم ینصورت با سوگند ولیاریغشود؛ در

د در دادگاه ثابت شود و در یه است، بایعلیمجنياز اجداد پدریکیا ی، پدر که مرتکبن ادعایا-309ماده 
.می شوداو ثابت یا ولیه یعلیا مجنیدم یسوگند ولصورت عدم اثبات، حق قصاص، حسب مورد، با 

، مستأمن و معاهد شود، حق قصاص یبر مسلمان، ذميت عمدیر مسلمان، مرتکب جنایهرگاه غ-310ماده 
، مستأمن یست. اگر مسلمان، ذمینيفکريهاشیان، فرقه ها و گرایان ادیمیتفاوتن امر،یثابت است. در ا

ن ی. در امی شودوارد کند، قصاص نیتیست جنای، مستأمن و معاهد نیکه ذمیمسلمانریو معاهد، بر غ
.می شودمحکوم » راتیتعز«مقرر در کتاب پنجميریصورت مرتکب به مجازات تعز

يت کشورهایا تابعیران را دارند یت ایستند و تابعی، مستأمن و معاهد نیکه ذمیمسلمانانریغ-1تبصره
.باشندیمقررات وارد کشور شده اند، در حکم مستأمن من ویت قوانیرا دارند و با رعایخارج

قصاص، مسلمان شود، قصاص ساقط يش از اجرایباشد و مرتکب پر مسلمانیغه یعلیاگر مجن-2تبصره
.می شود، محکوم »راتیتعز«مقرر در کتاب پنجميریه به مجازات تعزیو عالوه بر پرداخت د

ه، هنگام ارتکاب یعلی، در مسلمان بودن مجنیمقام قضائله یبه وسیق و بررسیاگر پس از تحق-311ماده 
کند که ه ادعایعلمجنیا یدم یاسالم باشد و ولت، عدمیش از جناید وجود داشته و حالت او پیت، تردیجنا
ش از اسالم آوردن یت، پیدر حال اسالم او انجام شده است و مرتکب ادعاء کند که ارتکاب جنايت عمدیجنا

است و ید ثابت شود و در صورت عدم اثبات، قصاص منتفیه بایعلمجنیا یدم یوليبوده است، ادعايو
ش ی. اگر حالت پمی شودمحکوم » راتیتعز«مقرر در کتاب پنجميریمجازات تعزه و یمرتکب به پرداخت د

د اثبات شود تا قصاص یه بایعلمجنیت در حالت عدم اسالم یت، اسالم او بوده است، وقوع جنایاز زمان جنا
. حکممی شوداو قصاص ثابت یا ولیه یعلمجنیا یدم یساقط گردد و در صورت عدم اثبات، با سوگند ول

.استيز جارید وجود داشته باشد نیه تردیعلمجنیکه در مجنون بودن ین ماده در صورتیا

تیاثبات جنايهاراه-فصل چهارم

.می شودز ثابت یق قسامه نین قانون از طریا» اتیکل«ات عالوه بر طرق مقرر در کتاب اولیجنا-312ماده 

ر از سوگند منکر و وجود یگر غیفقدان ادله دصورتدر است که ییقسامه عبارت از سوگندها-313ماده 
دفع اتهام از خود اقامهيات آن و متهم برایا خصوصیيعمدریا غیيت عمدیاثبات جنايبرایلوث، شاک

.کندیم



ا نحوه یت یبه ارتکاب جنایاست که موجب ظن قاضیلوث عبارت از وجود قرائن و امارات-314ماده 
.می شودارتکاب از جانب متهم 

ق لوث یت، از مصادیفقدان قرائن و امارات موجب ظن و صرف حضور فرد در محل وقوع جنا-315ماده 
.گرددیمک سوگند، تبرئه یيو او با ادامی شودمحسوب ن

موظف است در صورت استناد به قسامه، قرائن و امارات موجب لوث را در حکم یمقام قضائ-316ماده 
.ن حکم استی، مشمول امی شودرد یا قسامه، توسط قاضیکه سوگند يخود ذکر کند. موارد

ارائه یلی. اگر دلمی شوداتهام یل بر نفیدر صورت حصول لوث، نخست از متهم، مطالبه دل-317ماده 
می ین صورت با ثبوت لوث، شاکیاریدر غ.گرددیمرسد و متهم تبرئه ینمیشود، نوبت به قسامه شاک

.دیا از متهم درخواست قسامه نمایمه کند اقامه قساتواند

ات یورزد، متهم در جنايز خودداریاقامه قسامه نکند و از مطالبه قسامه از متهم نیاگر شاک-318ماده 
ا مطالبه یلکن حق اقامه قسامه می شودن آزاد ی، بدون تأمغیر عمديات ین مناسب و در جنای، با تأميعمد

.ماندیمیباقیشاکيآن برا

تا اقامه قسامه می شودفرصت داده ی، حداکثر سه ماه به شاکمی شودن گرفته یکه تأميدر موارد-تبصره
.می شودن أخذ شده رفع اثر یان مهلت از تأمیا از متهم مطالبه قسامه کند و پس از پاید ینما

ه محکوم یحاضر به قسامه نشود به پرداخت دياز متهم درخواست قسامه کند و ویاگر شاک-319ماده 
را ينه، دعویا بیگر، با قسامه یبار ديحق ندارد برایو شاکگرددیمو اگر اقامه قسامه کند، تبرئه می شود

.دیرد نمایقسامه را به شاکمی تواندن مورد متهم نید کند. در ایه او تجدیعل

ا ییا ولیه، یا دید حسب مورد، توسط صاحب حق قصاص یمتهم، باا مطالبه آن از یاقامه قسامه -320ماده 
ل آنها صورت یا وکییله متهم، ولیبرائت متهم که به وسين است اقامه قسامه برایل آنها باشد. همچنیوک
.ستیل نیله افراد قابل توکیان سوگند به وسیرد. اتیگیم

گر ورثه یاز به توافق دی، بدون نیوارثان متوفک از یدم فوت کند هر یا ولیه یعلمجنیاگر -321ماده 
.ا اقامه قسامه را دارندیدم، حق مطالبه يایگر اولیا دییمتوف

گران با وجود یکنند، حق دیات آن را از متهم نفیخصوصیا برخیاز ورثه، اصل اتهام یاگر برخ-322ماده 
.اقامه قسامه محفوظ استيلوث، برا

ک یه همه آنان باشد، اقامه یت باشند و لوث علیک جنایتهم به شرکت در اگر چند نفر، م-323ماده 
.ستیک نیهر يبه اقامه قسامه برایاست و لزومیت، کافیاثبات شرکت آنان در ارتکاب جنايقسامه برا



ا چند نفر، مجرم است و قسامه بر شرکت ین از دو یک شخص معیادعاء کند که تنها یاگر شاک-324ماده 
ش از یه قصاص شونده بیک نفر را قصاص کند و چنانچه دیر از آن یغمی تواندنیت اقامه شود، شاکیدر جنا
ه مذکور را به قصاص شونده بپردازند. رجوع ید مازاد دیگر بایديا شرکایک یت او باشد شریه جنایسهم د

.ستیاز اقرار به انفراد مرتکب، پس از اقامه قسامه مسموع نیشاک

، قسامه متهم فقط ه از متهم درخواست قسامه کنندیا دیاز صاحبان حق قصاص یاگر برخ-325ماده 
شان محفوظ است و اگر بتوانند موجب یاثبات ادعايگران برایکند و حق دیمطالبه کنندگان را ساقط محق

ا به یا ه گروه اول را حسب مورد به خود آنهیقصاص، سهم ديفایش از استید پیقصاص را اثبات کنند، با
.مرتکب بپردازند

ه متهم اقامه قسامه نکند و از او مطالبه قسامه کند و متهم یرغم حصول لوث علیعلیاگر شاک-326ماده 
ان سوگند بر یمطالبه اتياز ومی تواندیعدم علم کند، شاکيات آن، ادعایا خصوصیت یدرباره اصل جنا

ن آزاد یبدون تأميمتوقف و وياد کند، دعویت سوگند ید. اگر متهم بر عدم علم به اصل جنایعدم علم نما
فقط در مورد آن يت باشد، دعویات جنایو اگر سوگند متهم فقط بر عدم علم به خصوصمی شود
بر علم داشتن او یورزد و شاکيلکن اگر متهم از سوگند خوردن خوددارگرددیمات متوقف یخصوص

حق دارد از متهم اقامه قسامه را درخواست یو شاکمی شودد متهم به عدم علم رياد کند، ادعایسوگند 
.می شوده محکوم ین صورت اگر متهم اقامه قسامه نکند به پرداخت دید. در اینما

است لکن در صورت یهمه آنان کافيک قسامه برایمتعدد باشد، اقامه یکه شاکیدر صورت-327ماده 
.قسامه مستقل الزم استک، اقامه یبرائت هريتعدد متهمان، برا

.گر، در قسامه شرکت کندیبه نفع متهم دمی تواندک از آنها یدر صورت تعدد متهمان، هر-328ماده 

و اثبات می شودکه لوث حاصل شده است، موجب اثبات يقسامه فقط نسبت به مقدار-329ماده 
ا انفراد در آن یت یارتکاب جنات و شرکت دریل عمد، شبه عمد، خطا، مقدار جنایت از قبیات جنایخصوص

.ات استین خصوصیازمند حصول لوث در این

ات یخورندگان، بر آن خصوصا سوگندیت لوث حاصل نشود یات جنایاگر نسبت به خصوص-330ماده 
و می شودت اثبات یت به مرتکب سوگند بخورند، اصل ارتکاب جنایاد نکنند و فقط بر انتساب جنایسوگند 

.ردیگیه تعلق مید

ات آن در صورت یبه جز قسامه اثبات شود، خصوصیلیت، با دلیچنانچه اصل ارتکاب جنا-331ماده 
از دو شاهد عادل، به اصل یکیله قسامه قابل اثبات است مانند آنکه یک از آنها به وسیحصول لوث در هر 

و در صورت می شودنه اثبات ین صورت اصل قتل با بیشهادت دهد که در ايبه قتل عمديگریقتل و د
.گرددیمبودن قتل با اقامه قسامه ثابت يلوث، عمد



مجنیله ین مرتکب به وسییا چند نفر به شکل مردد حاصل شود، پس از تعیه دو یاگر لوث عل-332ماده 
د.می شوت اثبات یه او، وقوع جنایدم و اقامه قسامه علیا ولیه یعل

ه آنان اقامه یگونه علنیچند نفر به شکل مردد ثابت باشد و قسامه به همایه دو یاگر لوث عل-333ماده 
خواهد که بر برائت یاز آنان میو قاضمی شوداز چند نفر، به صورت مردد اثبات یکیت بر عهده یشود، جنا

یاد کنند و برخیاز آنان سوگند یا برخیورزند ياز سوگند خوردن خودداریخود سوگند بخورند. اگر همگ
ان آنان یميه به نسبت مساوی. اگر ممتنعان متعدد باشند، پرداخت دمی شوده بر ممتنعان ثابت ینکنند، د

المال پرداخت تیه از بیخصوص قتل، داد کنند، دری. اگر همه آنان بر برائت خود سوگند می شودم یتقس
.گرددیمم یان آنان تقسیميه به نسبت مساویر قتل، دیو در غمی شود

از آنان درخواست اقامه یا چند نفر به شکل مردد ثابت باشد، چنانچه شاکیه دو یاگر لوث عل-334ماده 
از آنان از اقامه قسامه، یا برخیهمه يخودداردر صورتد اقامه قسامه کند. یک از آنان بایقسامه کند هر 

ان آنان یميه به نسبت مساویصورت تعدد ممتنعان، پرداخت دو درمی شوده بر ممتنع ثابت یپرداخت د
.گرددیمت المال پرداخت یه از بیاقامه قسامه کنند، در قتل، دی. اگر همگمی شودم یتقس

مشارکت يادعايشتریه افراد بیعلیاز افراد حاصل شود و شاکیه برخیچنانچه لوث تنها عل-335ماده 
که لوث حاصل شده است يمورد، دریمدعيت به مقدار ادعاید، با قسامه، جنایت را نمایدر ارتکاب جنا

ه یباشد و لوث فقط عليمرديمشارکت سه مرد در قتل عمدیدم مدعیمانند آنکه ولمی شوداثبات 
ه آن دو به مقدار سهم شان یه آن دو نفر، حق قصاص علیمشارکت دو نفر از آنان باشد، پس از اقامه قسامه عل

د به سبب اقرار خود به اشتراك سه مرد، دو سوم یدم بخواهد هر دو نفر را قصاص کند، بایثابت است. اگر ول
.ک از قصاص شوندگان بپردازدیه را به هر ید

شتر را ی، شرکت افراد بنکه از ابتدایست مگر ایرفته نیشتر پذیاز اقرار به شرکت افراد بیرجوع شاک-تبصره
گر را در یز شرکت افراد دیان سوگند کرده اند نیکه در قسامه اتید ذکر کرده باشد و کسانیبه نحو ترد
.ادکرده باشندیکرده و بر ارتکاب قتل توسط افراد کمتر سوگند یت نفیارتکاب جنا

است. با یشاوندان و بستگان مدعی، سوگند پنجاه مرد از خوينصاب قسامه در اثبات قتل عمد-336ماده 
.می شودتکرار سوگند قتل ثابت ن

.می شود، خواه مرد باشد خواه زن، جزء نصاب محسوب یسوگند شاک-337ماده 

برائت خود، اقامه يد برایاز متهم درخواست اقامه قسامه کند، متهم بایکه شاکیدر صورت-338ماده 
کننده سوگند داشته باشد. اگر داد حسب مورد به مقدار نصاب مقرر، این صورت، باید که در ایقسامه نما

و با نداشتن می شودا خود او تکرار یداد آنان کمتر از نصاب باشد، سوگندها تا تحقق نصاب، توسط آنان تع
.می شودد و تبرئه ینمایکننده سوگند، خود متهم، خواه مرد باشد خواه زن، همه سوگندها را تکرار ماداء



ان سوگند ذکر شده یاتيکه بران قانون یا» اتیکل«ط مقرر در کتاب اولیقسامه، همه شرادر-339ماده 
.می شودت یاست رعا

به آنچه بر آن سوگند يت بوده باشد و علم ویسوگند، شاهد ارتکاب جناادا کنندهست یالزم ن-340ماده 
علم از يسوگند را بداند و ادعاادا کننده، منشأ علم یست قاضین الزم نیاست. همچنیکند، کافیاد می

مقام یق و بررسیبرخالف آن نباشد، معتبر است. در هر صورت تحقيل معتبریتا دلکننده سوگند، ادايسو
.سوگند بالمانع استادا کنندهاز یقضائ

سوگند یا با تبانیسوگند، بدون علم و بر اساس ظن و گمان ادا کنندهاگر احتمال آن باشد که -341ماده 
يادشده احراز نشود، سوگند وی، امور یموضوع است. اگر پس از بررسیموظف به بررسیخورد، مقام قضائیم

.معتبر است

ت، موجه یباشند که احتمال اطالع آنان بر وقوع جنایسوگند از کسانادا کنندگانالزم است -342ماده 
.باشد

و عدم سوگند دروغ يو مکافات اخرویقسامه، مجازات قانونيش از اجرایپمی تواندیقاض-343ماده 
.ان کندیسوگند بادا کنندگانيه در آن را برایجواز تور

ا یافت شود و یبر خالف قسامه يل معتبریش از صدور حکم، دلیاگر پس از اقامه قسامه و پ-344ماده 
و چنانچه بعد از صدور حکم باشد موضوع از موارد می شودط قسامه اثبات گردد، قسامه باطل یفقدان شرا

.استیاعاده دادرس

د یه متهم تجدیرا عليا قسامه، دعوینه یبا بمی تواندنیپس از اقامه قسامه توسط متهم، شاک-345ماده 
.کند

ادا از یاز سوگندها ثابت شود مانند آنکه برخیا برخیاگر پس از صدور حکم، بطالن همه -346ماده 
دادگاه يسوگند بدون علم، براایا دروغ بودن سوگند یسوگند، از سوگندشان عدول کنند کنندگان

.استیصادرکننده حکم ثابت شود، مورد از جهات اعاده دادرس

صاحب حق قصاص-فصل پنجم

به طور می تواندحکم يا اجراییدگیب، رسیصاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعق-347ماده 
.ا مال گذشت کندیا با مصالحه، در برابر حق ییمجان

.رسدین قانون به ارث میحق قصاص، به شرح مندرج در ا-348ماده 



که اقدام به یصورته، مرتکب را قصاص کند و دریعلمجنیش از فوت یپمی توانددم نیول-349ماده 
ن یرایه نشود مستحق قصاص است، در غیعلمجنیت سبب فوت یت در نهاید، چنانچه جنایقتل مرتکب نما

دم اعتقاد دارد مرتکب مشمول مادهیکه ولي؛ مگر در موردمی شود، محکوم ر مقرر در قانونیصورت به تعز
.ستین صورت، مستحق قصاص نین قانون است که در ای) ا302(

.ک از آنان به طور جداگانه ثابت استیهر يدم، حق قصاص برايایدر صورت تعدد اول-350ماده 

.ا زوجه او که حق قصاص نداردیدم، همان ورثه مقتول است به جز زوج یول-351ماده 

مصالحه شود، همسر مقتول یا حقیا به مال یه شود یل به دیاگر حق قصاص، به هر علت، تبد-352ماده 
ه باشند، همسر مقتول، از یخواهان دیدم، خواهان قصاص و برخيایاز اولیبرد. اگر برخیز از آن ارث مین

.بردیارث مباشند، یه میکه خواهان دیه کسانیسهم د

مجنیاگر همسر یرسد حتیهرگاه صاحب حق قصاص فوت کند، حق قصاص به ورثه او م-353ماده 
.ه باشدیعل

ت یآنان با رعایا مجنون باشند، ولیر یاز آنان، صغیا برخیدم يایا همه اولیه یعلمجنیاگر -354ماده 
ا افاقه آنان منتظر بماند. یتا زمان بلوغ می تواندن یمصلحتشان حق قصاص، مصالحه و گذشت دارد و همچن

مرتکب را قصاص کنند لکن در می توانندر و عاقل و خواهان قصاص باشند، یدم، کبيایاز اولیاگر برخ
د مطابق یآنها باشد بايه خود از سویعلیه مولین سهم دیا تأمیا مجنون خواهان اداء یر یصغیکه ولیصورت

دم به ورثه یا ولیه یعلمجنیکه حق قصاص به علت مرگ ين ماده، در مواردیخواست او عمل کنند. مفاد ا
ن قانون یش از الزم االجراء شدن ایکه پیاتین حکم در مورد جنایاست. ايز جارینمی شودآنان منتقل 

.استيز جاریواقع شده است ن

که زنده متولد می شوددم محسوب یولین در صورتین قانون، جنی) ا354(در مورد ماده-355ماده 
.شود

او یا ولینداشته باشد و یا مجنون است ولیر یکه صغیدمیا ولیه یعلمجنیایمقتولاگر-356ماده 
ذان از مقام یه با استیس قوه قضائیاست و رئياو، مقام رهبرینباشد، ولیا به او دسترسیشناخته نشود و 

.کندیض میمربوط تفويهارا به دادستانار آن یشان، اختیو در صورت موافقت ايرهبر

د و حق قصاص و یآیدم به شمار نمی، از ورثه باشد، وليت عمدیک در جنایا شریاگر مرتکب -357ماده 
.بردیز به ارث نمیه ندارد و حق قصاص را نید

ا یشود يت عمدیاو، مرتکب جنایا مجنون باشد و ولیر یدم، صغیا ولیه یعلمجنیاگر -358ماده 
.ت نداردین مورد، والیک در آن باشد، در ایشر



دم، یا ولیه یعلمجنیه نباشد، یدر موارد ثبوت حق قصاص، اگر قصاص مشروط به رد فاضل د-359ماده 
.ت او داردیاز به مصالحه با مرتکب و رضایه باشد، نید و اگر خواهان دیا گذشت نمایقصاص می تواندتنها 

ه به قصاص شونده است، صاحب حق یقصاص، مستلزم پرداخت فاضل ديکه اجرايدر موارد-360ماده
.ر استیت مرتکب مخیه مقرر در قانون ولو بدون رضایه و گرفتن دیان قصاص با رد فاضل دیقصاص، م

ا یدم، گذشت و اسقاط حق قصاص را مشروط به پرداخت وجه المصالحه یا ولیه یعلمجنیاگر -361ماده 
.استیاو باقيکند، حق قصاص تا حصول شرط، برايگریامر د

ا انجام یا قادر به پرداخت وجه المصالحه یا گذشت مشروط، مرتکب حاضر یاگر پس از مصالحه -362ماده 
به همان دادگاه یبررسيا شرط محقق نشود، حق قصاص محفوظ است و پرونده برایدادن تعهد خود نباشد 

.ز باشدیمگر مصالحه شامل فرض انجام ندادن تعهد نمی شودارجاع 

.ا پس از آن، موجب سقوط حق قصاص استیش از صدور حکم یا مصالحه، پیگذشت -363ماده 

دم، پس از گذشت، مرتکب را قصاص یا ولیه یعلمجنیست. اگر یرفته نیرجوع از گذشت پذ-364ماده 
.کند، مستحق قصاص است

ش از فوت، از یت و پیپس از وقوع جنامی توانده یعلمجنی، يات عمدیر جنایدر قتل و سا-365ماده 
از فوت او، حسب مورد، توانند پسیدم و وارثان نمياید و اولیا مصالحه نمایحق قصاص گذشت کرده 

.می شودمحکوم » راتیتعز«ر مقرر در کتاب پنجم یه کنند، لکن مرتکب به تعزیا دیمطالبه قصاص 

مردد باشد یا چند نفر ثابت باشد، لکن مقتول هر قاتلیجانب دو عمد ازيهاگر وقوع قتلا-366ماده 
ده باشند و اثبات نشود که هر کدام به دست کدام قاتل کشته ینکه دو نفر، توسط دو نفر به قتل رسیمانند ا

از یکیيایاگر اولشوند ویهر دو مقتول، خواهان قصاص باشند، هر دو قاتل قصاص ميایشده است، اگر اول
ز یگر نیمقتول ديایا آن را ساقط کنند، حق قصاص اولیدو مقتول، به هر سبب، حق قصاص نداشته باشند 

.می شودل یه تبدیبه سبب مشخص نبودن قاتل، به د

وارده بر يهاتیاست مشروط بر آنکه جنايز جاریبر عضو نيت عمدین ماده، در جنایمفاد ا-تبصره
متفاوت يگریديهاتیهم با جنایعلمجنیک از یوارده بر هر يتهایکسان باشد لکن اگر جنایهم یعلمجنی

ه یاست و به دیز منتفیهم خواهان قصاص باشند نیعلمجنیکه همه یدر فرضیباشد، امکان قصاص حت
.می شودل یتبد

مجنیدووباشندقصاصخواهانه،یعلمجنیدوهريایاولاگرقانون،نیا) 366(مادهدر–367ماده
نکه هر دو قاتل، مرد یهم باشد، مانند ایعلمجنیه یش از دیان بمرتکبهیدونباشندکسانیه،یدنظرازهیعل

ن یه کامل را بپردازد که در اید نصف دیزن باياز دو مقتول، زن باشد، خواهان قصاص از سویکیباشند و 



م یتقسيان مرتکبان به نسبت مساویه مذکور میفاضل دصورت، به سبب مشخص نبودن مرتکب قتل زن، 
.می شود

.می شودن قانون و قبل از قصاص به مستحق پرداخت ین ماده طبق ایه موضوع اید-تبصره

تیشرکت در جنا-فصل ششم

ها موجب قتل او بیاز آسیه وارد کنند و تنها برخیعلمجنیرا بر ییب های، آسياگر عده ا-368ماده 
ا یگران حسب مورد، به قصاص عضو یباشند و دیک در قتل میها، شربین آسیکنندگان افقط واردشود 

.شوندیه محکوم میپرداخت د

ا یي، شبه عمديک از شرکا حسب مورد عمدینسبت به هر می تواندگر، یت دیجناا هریقتل -369ماده 
.محض باشديخطا

ط معتبر در یاز شرایل، مانند فقدان شرطیاز شرکا، به هر دلیثابت نبودن حق قصاص بر بعض-370ماده 
ک از شرکا یست و هریگر شرکا نیت نسبت به او، مانع از حق قصاص بر دیبودن جناير عمدیا غیقصاص 

.حکم خود را دارند

او را به قتل برساند قاتل همان نفريگریوارد کند و بعد از آن دیبه شخصیبیآسیهرگاه کس-371ماده 
می فقط به قصاص عضو محکوم ید و اولیگردیموجب مرگ مییب سابق به تنهایچه آسدوم است اگر

.شود

را در حکم مرده قرار دهد و تنها يکه ويوارد کند به گونه ایبه شخصیبیآسیهرگاه کس-372ماده 
ان دهد یرمستقر او پایات غیبه حيبا انجام رفتاريگرین حال دیبماند و در ایات در او باقین رمق حیآخر

) 371(ن ماده و مادهی. حکم اگرددیمت محکوم یت بر میو نفر دوم به مجازات جنامی شودنفر اول قصاص 
.استيز جارینغیر عمديات ین قانون در مورد جنایا

از شرکا یکیمی توانددم یا ولیه یعلمجنی، حسب مورد، يت عمدیدر موارد شرکت در جنا-373ماده 
ا یه را به قصاص شونده بپردازند و ید بالفاصله سهم خود از دیگران بایرا قصاص کند و ديت عمدیدر جنا

آمده را دیت پدیه مازاد بر جناینکه دیاز آنان را قصاص کند، مشروط بر ایکیش از یا بینکه همه شرکا یا
ک از شرکا که یپردازد. اگر قصاص شوندگان همه شرکا نباشند، هر ش از قصاص، به قصاص شوندگان بیپ

.ت را به نسبت تعداد شرکا بپردازدیه جناید سهم خود از دیز باینمی شودقصاص ن



گر یدیاز شرکا باشد و از حق خود نسبت به برخیدم، خواهان قصاص برخیا ولیه یعلمجنیاگر -تبصره
تشان یش از سهم جنایه قصاص شوندگان بیکه دید، در صورتیمصالحه نماا با آنان یگذشت کند یمجان

.ه آنان را به قصاص شوندگان بپردازدیش از قصاص، مازاد دید پیباشد، با

ا یرا ي، مردینکه زنیت در مرتکب باشد مانند ایه مقابل آن جنایش از دیت، بیه جنایهرگاه د-374ماده 
ک نفر باشد، صاحب یرا قطع کند، اگر مرتکب يا دست ویرا عمداً به قتل برساند ی، مسلمانير مسلمان یغ

ه را ندارد و اگر مرتکبان متعدد باشند، صاحب حق قصاص یحق قصاص افزون بر قصاص، حق گرفتن فاضل د
ن یرا قصاص کند. همچنیت به آنان، همگیه جنایه قصاص شوندگان بر دیپس از پرداخت مازاد دمی تواند
یین صورت، شرکاینپردازد، که در ايزیت، قصاص کند و چیت، از شرکا در جنایه جنایبه اندازه دمی تواند

ن، صاحب حق یپردازند. افزون بر ایت را به قصاص شوندگان میه خود از جنایشوند، سهم دیکه قصاص نم
گر یه را از دیکند و فاضل دت است، قصاص یه جنایه اش کمتر از دیاز آنان را که دیکیمی تواندقصاص 
یک مطالبه کند، مگر در صورتین مقدار را از هریش از ایبمی تواندرد لکن صاحب حق قصاص نیشرکا بگ

از آنان که یا برخین اگر صاحب حق قصاص خواهان قصاص همه ید. همچنیشتر مصالحه نمایمقدار بکه بر
ه قصاص شونده نسبت به سهمش از ید فاضل دیات است باشد، نخست بیه جنایش از دیشان به مجموعید

.دیت را به او بپردازد و سپس قصاص نمایجنا

تیاکراه در جنا-فصل هفتم

و اکراه کننده، به حبس ابد محکوم می شودست و مرتکب، قصاص یاکراه در قتل مجوز قتل ن-375ماده 
.گرددیم

.باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص استا مجنون یز یممریاگر اکراه شونده طفل غ-1تبصره

ن مورد اکراه کننده به یپردازد. در ایه مقتول را میز باشد عاقله او دیاگر اکراه شونده طفل مم-2تبصره
.می شودحبس ابد محکوم 

قصاص در اکراه کننده و یط عمومیاکراه کننده مشروط به وجود شرايمجازات حبس ابد برا-376ماده 
باشد و قابل گذشت و مصالحه است. اگر اکراه کننده به هر علت به حبس ابد محکوم یدم ميایلحق او

.می شودنشود، به مجازات معاون در قتل محکوم 

.ت بر عضو موجب قصاص اکراه کننده استیاکراه در جنا-377ماده 

سوگند صاحب صورت عدم اثبات بادادگاه ثابت شود و درد دریت بر عضو بایاکراه برجنايادعا-378ماده 
.می شودحق قصاص، مباشر قصاص 



ت یت بر اکراه شونده گردد، جنایاکراه کند که موجب جنايرا به رفتاريگریدیهرگاه کس-379ماده 
و توجه به یت بر او را نداشته و آگاهیمگر اکراه کننده قصد جنامی شوداست و اکراه کننده قصاص يعمد

است يت شبه عمدین صورت جنایز نداشته باشد که در اینمی شودت بر او یه نوعاً موجب جنان اکراینکه ایا
.می شوده محکوم یو اکراه کننده به پرداخت د

ط مقرر در دفاع مشروع، مرتکب قتل اکراه یت شرایاز اکراه با رعاییدفاع و رهايبرایاگر شخص-380ماده 
.ر نداردیه و تعزیبه او وارد کند، قصاص، دیبیا آسیکننده شود 

قصاص نفس-بخش دوم

ط مقرر در قانون، قصاص و در یر شرایدم و وجود سایوليدر صورت تقاضايمجازات قتل عمد-381ماده 
.گرددیمر عمل یه و تعزیث دین قانون از حیگر اینصورت مطابق مواد دیر ایغ

عمداً کشته شود، حق قصاص ثابت است لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، یهرگاه زن مسلمان-382ماده 
ر مسلمان باشد، بدون یه کامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غیش از قصاص، نصف دید پیدم بایول

به ، پرداخت مار مسلمان یغبه سبب قتل زن ر مسلمانیغ. در قصاص مرد می شودقصاص يزیپرداخت چ
.ه آنها الزم استیالتفاوت د

توانند به یک از مقتوالن میدم هر يایا چند نفر را عمداً به قتل برساند، اولیک نفر، دو یاگر -383ماده 
ه به آنان اقدام به قصاص یاز دیگر و بدون پرداخت سهمیمقتوالن ديایت اولیو بدون گرفتن رضاییتنها

.کنند

دم همه مقتوالن، خواهان قصاص يایعمداً به قتل برساند و اولا چند نفر را یک نفر، دو یاگر -384ماده 
از مقتوالن، خواهان قصاص یدم برخيای. اگر اولمی شودبپردازد، قصاص يه اینکه دیباشند، قاتل بدون ا

ه به یصورت موافقت قاتل به پرداخت ده باشند، دریگر، خواهان دیا مقتوالن دیدم مقتول يایباشند و اول
و بدون موافقت قاتل، می شوده آنان از اموال قاتل پرداخت یشان، دمقابل گذشت از حق قصاصآنان در 

.ا اموالش را ندارندیه از او و یحق أخذ د

ا در حرم مکه یالحجه) يالقعده و ذيحرام (محرم، رجب، ذيهااز ماهیکیاگر قتل در -385ماده 
ه از یمذکور، قصاص گردد و قصاص مستلزم پرداخت فاضل دا مکانیا قاتل در زمان یمکرمه واقع شده باشد 

یاء میگر اولیدم به دیکه وليه این دی. همچنمی شودظ نیه تغلیدم به قاتل باشد، فاضل دیوليسو
قاتل، به علت يکه شرکايه ایا مکان مذکور باشد، دی، لکن اگر قتل در زمان می شودظ نیپردازد تغل

.می شودظ یپردازند، تغلیا به هر دو آنان میدم و یا ولیشونده رد به قصاصت، حسب مویسهمشان از جنا



قصاص عضو-بخش سوم

موجب قصاص عضو-فصل اول

ط یر شرایاو و وجود سایا ولیه یعلمجنیيبر عضو در صورت تقاضايت عمدیمجازات جنا-386ماده 
.گرددیمر عمل یه و تعزیث دین قانون از حیاگر ینصورت مطابق مواد دیر ایمقرر در قانون، قصاص و در غ

وارد بر يب کمتر از قتل مانند قطع عضو، جرح و صدمه هایت بر عضو عبارت از هر آسیجنا-387ماده 
.منافع است

کند، به یکه به زن وارد میبیزن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آس-388ماده 
ه کامل باشد، قصاص پس یش از ثلث دیا بیيت وارد بر زن، مساویه جنایلکن اگر دمی شودقصاص محکوم 

ه زن یعلمجنیکه یصورت. حکم مذکور درمی شوده عضو مورد قصاص به مرد، اجراء یاز پرداخت نصف د
ه، زن مسلمان و مرتکب، یعلمجنیاگر یاست. وليز جاریباشد نر مسلمانیغو مرتکب مرد ر مسلمانیغ

.می شوده، قصاص یباشد، مرتکب بدون پرداخت نصف در مسلمانیغمرد 

د، حق یا چند عضو به وجود آیک یدر يمتعدديتهایا چند ضربه، جنایک یاگر به علت -389ماده 
با مرتکب مصالحه یدرباره بعضمی توانده یعلمجنیت، به طور جداگانه ثابت است و یهر جنايقصاص برا

.را قصاص کندیگر گذشت و بعضیدید، نسبت به بعضینما

از یت مرتکب قسمتیبا رضامی توانده یعلمجنیمراتب باشد، يت بر عضو، دارایاگر جنا-390ماده 
ت را قصاص کند مانند آنکه در جراحت موضحه به متالحمه و در قطع دست از آرنج به قطع دست از یجنا

.دیا مصالحه نمایگر گذشت یاز قصاص قسمت دمچ بسنده و

ک نفر وارد کند و امکان قصاص همه آنها نباشد یمتعدد يبر اعضايت عمدیجنایهرگاه کس-391ماده 
تیشتر نداشته باشد، مرتکب در مقابل جنایک دست بیک نفر را قطع کند و خود ینکه هر دو دست یمانند ا

ر مقرر در کتاب یه و تعزیات، به پرداخت دیگر جنایديو برامی شودکه قصاص آن امکان دارد، قصاص ییها
.می شودمحکوم » راتیتعز«پنجم

چند نفر وارد کند، اگر امکان قصاص همه آنها باشد، يبر اعضايت عمدیجنایهرگاه کس-392ماده 
ش از یت بر او پیه اول که جنایعلمجنیشد ات نبایهمه جنايو اگر امکان قصاص برامی شودقصاص 

که یاتیجنايقصاص مقدم است و در صورت انجام قصاص، مرتکب برايفایواقع شده است، در استيگرید
. اگر می شودمحکوم » راتیتعز«ر مقرر در کتاب پنجمیه و تعزیست به پرداخت دیقصاص آن نيبرایمحل

توانند مبادرت به قصاص کنند و پس ازیه میعلمجنیک از دو یک زمان باشد، هریت، در یوقوع دو جنا
ر مقرر در یه و تعزیست، مرتکب به پرداخت دیکه قصاص ممکن نییهاتیگر جنایديقصاص، برايفایاست



ه یعلمجنیيکه پس از قصاص اول، محل قصاص برایصورت. درمی شودمحکوم » راتیتعز«کتاب پنجم
مقدار موجود را قصاص کند و مابه می تواندت از او باشد، یباشد لکن کمتر از عضو مورد جنایدوم باق

و آنگاه دست راست شخص ینکه مرتکب، نخست انگشت دست راست کسیرد مانند ایه بگیالتفاوت را د
يقصاص مقدم است و با اجرايه اول در اجرایعلمجنین صورت، یرا قطع کرده باشد که در ايگرید

.ردیز از او بگیه انگشت خود را نیدست راست مرتکب را قصاص کند و دمی توانده دوم یعلمجنیقصاص او، 

ط قصاص عضویشرا-فصل دوم

ان ین قانون بیکه در ایلیر با تفصیط زیقصاص، شرایط عمومیدر قصاص عضو، عالوه بر شرا-393ماده 
:ت شودید رعای، بامی شود

.باشدیکیت یمحل عضو مورد قصاص، با مورد جنا-الف

.باشديت، مساویقصاص با مقدار جنا-ب

.گر نباشدیا صدمه بر عضو دیخوف تلف مرتکب -پ

.قصاص عضو سالم، در مقابل عضو ناسالم نباشد-ت

.نباشدیراصلی، در مقابل عضو غیقصاص عضو اصل-ث

.قصاص عضو کامل در مقابل عضو ناقص نباشد-ج

که مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد یدر صورت-تبصره
.می شوداو قصاص يپا

مقدار طول و عرض، در قصاص جراحات الزم است لکن اگر طول عضو مورد يت تساویرعا-394ماده 
ت کند و نسبت یگر سراید به عضو دیه باشد، قصاص نبایعلمجنیده در یدبیقصاص، کمتر از طول عضو آس

.ت وارده استیت، صدق عنوان جنایزان در عمق جنایلکن ممی شوده گرفته یت، دیبه مازاد جنا

می ه یعلمجنیا ناقص باشد، یعضو مرتکب، ناسالم ا کامل باشد ویت، سالم یاگر عضو مورد جنا-395ماده 
.ردیه بگیت مرتکب، دیا با رضایند قصاص کتواند

ن یارین رفته باشد مانند عضو فلج و در غیآن از بیاست که منفعت اصليعضو ناسالم، عضو-تبصره
.باشديماریا بیضعف ي، هر چند دارامی شودصورت، عضو سالم محسوب 

.می شودفلج، قصاص ریوب غیف و معیح، در برابر عضو ضعیو صحيعضو قو-396ماده 



لکن عضو ناقص، در برابر عضو کامل قصاص می شودعضو کامل، در برابر عضو ناقص قصاص ن-397ماده 
.ه را بپردازدیبه التفاوت دد ماین صورت، مرتکب بایکه در امی شود

ا یا چند انگشت یک یکه فاقد یاز اجزاء باشد مانند دستیاست که فاقد بخشيعضو ناقص، عضو-تبصره
.ا چند انگشت استیک یز ایفاقد بخش

که یصورتا ناسالم باشند، فقط دریت و عضو مورد قصاص، هر دو ناقص یاگر عضو مورد جنا-398ماده 
ت باشد، حق قصاص ثابت یعضو مورد جناشتر ازیا بیيعضو مورد قصاص، مساونقصان و عدم سالمت در

.است

ت، زائد باشد و مرتکب، عضو زائد مشابه نداشته باشد، به پرداخت ارش یاگر عضو مورد جنا-399ماده 
.می شودمحکوم 

کمتر ممکن ر ت، ممکن نباشد و قصاص به مقدایادر طول و عرض و عمق جنيت تساویاگر رعا-400ماده 
ت یبا رضاا ید و یبه قصاص کمتر، اکتفاء کند و مابه التفاوت را ارش مطالبه نمامی توانده یعلمجنیباشد 

.ردیت را بگیه جنایدیجان

ر ییکه موجب تغیاستخوان و صدماتیت مأمومه، دامغه، جائفه، هاشمه، مُنقّله، شکستگیدر جنا-401ماده 
ر مقرر در کتاب یه به تعزی، قصاص ساقط است و مرتکب عالوه بر پرداخت دمی شودا ورم بدن یرنگ پوست 

ا یکه خطر تجاوز در قصاص عضو يگریحکم مذکور در هر مورد د. می شودز محکوم ین» راتیتعز«پنجم
.استيز جاریمنافع وجود داشته باشد ن

ک یش از ی، گرچه مرتکب بمی شودا کور کند، قصاص یرا درآورد یک چشم کسییاگر شخص-402ماده 
.استيزوج بدن جارين حکم در مورد همه اعضای. امی شودپرداخت نيبه ويه ایچشم نداشته باشد و د

ا آن را یک چشم دارد، درآورد یرا که فقط یچشم است، چشم کسدويکه دارایاگر شخص-403ماده 
ا از یافت دارد یه کامل را هم دریک چشم مرتکب را قصاص کند و نصف دیمی توانده یعلمجنیکور کند، 

ک چشم خود را قبالً در یه یعلمجنینکه یرد مگر ایه کامل بگیک چشم مرتکب منصرف شود و دیقصاص 
می تواندن صورت یاه آن را داشته است، از دست داده باشد، که دریکه استحقاق دیتیا جنایاثر قصاص 

.دیافت نمایه کامل را دریت مرتکب، نصف دیا با رضایک چشم مرتکب را قصاص کند و ی

ییناین ببرد، فقط بیبآن را ازیینایب،يگریب رساندن به حدقه چشم دیبدون آسیاگر شخص-404ماده 
ل به یب به حدقه چشم مرتکب، قصاص ممکن نباشد، تبدی. چنانچه بدون آسمی شودچشم مرتکب، قصاص 

.می شودر مقرر در قانون محکوم یه و تعزیو مرتکب به پرداخت دمی شوده ید

.می شودستند، قصاص یمتعارف نا شکل، ید و یکه از لحاظ دییهاچشم سالم، در برابر چشم-405ماده 



نا در برابر پلک چشم یلکن پلک چشم بمی شودمژه، در برابر پلک بدون مژه قطع نيپلک دارا-406ماده 
.می شودنا قصاص یناب

ت یشود، دو جناییایکه موجب زوال بوینیا قطع بیییقطع الله گوش که موجب زوال شنوا-407ماده 
.می شودمحسوب 

نداشته ییو شنواییایا گوش، موجب قصاص است گرچه حسب مورد حس بویینیقطع ب-408ماده 
.باشند

.ت شودید مقدار و محل آنها رعایا لب، موجب قصاص است و بایقطع زبان -409ماده 

می شوده گرفته یرا که الل است قطع کند، قصاص ساقط است و دیا، زبان کسیاگر شخص گو-410ماده 
حس يو زبان دارامی شودا قصاص یو زبان گويگریکه الل است، در برابر زبان الل دیلکن زبان کس

.می شودقصاص ییدر برابر زبان بدون حس چشاییچشا

مگر می شودده است، قصاص یکه هنوز به حد سخن گفتن نرسیا در برابر زبان کودکیزبان گو-411ماده 
.آنکه الل بودن کودك ثابت شود

ت یو در قصاص آن، رعامی شودا بکند به قصاص محکوم یرا بشکند يگریدندان دیاگر کس-412ماده 
.در محل دندان، الزم استيتساو

آن يبه جایکنده شود، چنانچه تا زمان قصاص، دندان سالميگریتوسط دیاگر دندان کس-413ماده 
که یو ارش جراحت و مدت» راتیتعز«ر مقرر در کتاب پنجمیو به تعزمی شودد، مرتکب قصاص نیبرو

وب باشد، مرتکب افزون برید معی. اگر دندان جدمی شوده بدون دندان بوده است محکوم یعلمجنی
ه کودك باشد، صدور حکم یعلمجنی. اگر می شودز محکوم یب نیمذکور، به پرداخت ارش عيهاتیمحکوم

می ه پرداخت یکصدم دیش دندان یصورت روو درمی افتدر یدن دندان به تأخییرويبه مدت متعارف برا
.می شوده محکوم یر مذکور، به پرداخت دین مدت فوت کند، مرتکب افزون بر تعزیه درایعلمجنی. اگر شود

ن قصاص دندان یه بیعلمجنیباشد، يریشریه غیعلمجنیو دندان يریاگر دندان مرتکب، ش-414ماده 
.در مرتکب، مختار استيریشریش دندان غیر قصاص تا رویو تأخيریش

ه یعلمجنیبر عهده يزید، چیه برویا گرفتن دیقصاص يه پس از اجرایعلمجنیاگر دندان -415ماده 
.می شودز بازگردانده نیه نیه به جهت عدم امکان قصاص بوده باشد دیست و اگر گرفتن دین

.ه حق قصاص دوباره آن را نداردیعلمجنید، یقصاص بروياگر دندان مرتکب، پس از اجرا-416ماده 



قصاصياجرا-بخش چهارم

یمواد عموم-فصل اول

.نده او الزم استیا نمایيقصاص، اذن مقام رهبريدر اجرا-417ماده 

ت حقوق صاحب ینظارت بر صحت اجراء و رعايقصاص، برايدر اجرايذان از مقام رهبریاست-418ماده 
قصاص توسط صاحب يفایذان، مانع از امکان استید مراسم استیاست و نبايگر دعویحق قصاص و اطراف د

.حق قصاص و محروم شدن او از حق خود شود

ن یه است که در صورت مرگ آنان، ایعلمجنیدم و یقصاص و مباشرت در آن، حق ولياجرا-419ماده 
يفریاحکام کيق واحد اجرایاز طريذان از مقام رهبرید پس از استیو بامی شودشان منتقل یحق به ورثه ا

.ردیمربوط انجام گ

ر مقرر در کتاب پنجمیاگر صاحب حق قصاص، بر خالف مقررات اقدام به قصاص کند به تعز-420ماده 
.می شودمحکوم » راتیتعز«

بدون اذن آنان او یاو حق قصاص مرتکب را ندارد و اگر کسیا ولیه یعلمجنیر از یچ کس غیه-421ماده 
.را قصاص کند، مستحق قصاص است

ک از یچ یک از صاحبان آن به طور مستقل حق قصاص دارند لکن هیهریدر هر حق قصاص-422ماده 
گر افراد یکه بدون اذن و موافقت دین ببرد و در صورتیگران را از بید حق دینبايفایآنان در مقام است

.گران استیه دیقصاص کند، ضامن سهم ديفایخواهان قصاص، مبادرت به است

ا از قصاص مرتکب گذشت یه باشند یاز صاحبان آن، خواهان دیاگر بعضیدر هر حق قصاص-423ماده 
گران را در صورت گذشت آنان به یه دید نخست سهم دیکه خواهان قصاص است بایکرده باشند، کس

.ه به خود آنان بپردازدیمرتکب و در صورت درخواست د

بت آنان کوتاه باشد صدور یاز صاحبان آن، غائب باشند و مدت غیاگر بعضیدر هر حق قصاص-424ماده 
به بازگشتن آنان نباشد مقام يدیا امیباشد و یبت طوالنیو اگر غمی افتدق یحکم تا آمدن غائب به تعو

يمعلوم نباشد مقام رهبررد و چنانچه زمان بازگشت یگیم میآنان تصميغائب به جایبه عنوان وليرهبر
که ید، کسانینمایم میبت اتخاذ تصمیشدن زمان غیآنها پس از گذشت زمان کوتاه و قبل از طوالنيبرا

ا با او ین سهم غائبان در دادگاه، قصاص کنند و اگر حاضران، گذشت کنند یپس از تأممی توانندحاضرند، 
د یآنان پس از حاضر شدن، خواهان قصاص باشند، باند، حق قصاص غائبان محفوظ است و اگر یمصالحه نما

ا با مرتکب مصالحه کرده اند به مرتکب بپردازند و سپس یرا که گذشت نموده اند یه کسانینخست سهم د
.قصاص کنند



ه یش از دیه بیعلمجنیت واردشده بر یه جنایوارد کند و ديگریبر دیتیاگر مرتکب عمداً جنا-425ماده 
می تواندرا به قتل برساند صاحب حق قصاص نیمرد مسلمانیباشد مانند آنکه زن مسلمانآن در مرتکب 

.ز مطالبه کندیه را نیافزون بر قصاص، تفاوت د

ه آن در مرتکب یه کمتر از دیعلمجنیت وارده بر یه جنایدر موارد ثبوت حق قصاص، اگر د-426ماده 
ه را به او بپردازد و یا اجراء کند که نخست فاضل دقصاص رمی تواندیباشد، صاحب حق قصاص در صورت

ست و در صورت مخالفت و اقدام به قصاص، افزون بر الزام به یز نیقصاص جايبدون پرداخت آن اجرا
.می شودمحکوم » راتیتعز«ه، به مجازات مقرر در کتاب پنجمیپرداخت فاضل د

گر صاحبان یه را به دیاز دید بخشیقصاص باياجرايکه صاحب حق قصاص برايدر موارد-427ماده 
رد و در صورت تخلف صاحب حق قصاص از یش از قصاص صورت گید پیحق قصاص بپردازد، پرداخت آن با

.می شودمحکوم » راتیتعز«ه مذکور به مجازات مقرر در کتاب پنجمین امر، افزون بر پرداخت دیا

حه دار یرا جریا احساسات عمومیرا بر هم زند یعمومت یت، نظم و امنیکه جنايدر موارد-428ماده 
گر یا سهم دیه یقصاص باشد لکن خواهان قصاص تمکن از پرداخت فاضل ديکند و مصلحت در اجرا

ت یه، مقدار مذکور از بیس قوه قضائید رئییصاحبان حق قصاص را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تأ
.می شودالمال پرداخت 

ا به یکه محکوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه يدر موارد-429ماده 
ه، مرتکب را در یعلمجنیا یدم یا افاقه ولیبلوغ يا به جهت انتظار برایه یدر پرداخت فاضل دیعلت ناتوان

را یمدت مناسبن امر، دادگاه صادرکننده حکم،یه از ایت محکومٌ علید، با شکاین رها نمایت نامعیوضع
يا اجرایکند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصالحه یمشخص و به صاحب حق قصاص اعالم م

ر بر اساس کتاب ین تعزییپس از تعمی تواندن مدت، دادگاه یقصاص اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در ا
س کل یو رئیس حوزه قضائیئد رییقه مناسب و تأیو گذشتن مدت زمان آن با أخذ وث» راتیتعز«پنجم

.صاحب حق قصاص، مرتکب را آزاد کنديف از سوین تکلییاستان تا تعيدادگستر

از مرتکب داشته یا صاحب حق قصاص، طلبیه اگر مقتول یدر موارد لزوم پرداخت فاضل د-430ماده 
ه، قابل محاسبه یت مرتکب، به عنوان فاضل دیت صاحب آن، هرچند بدون رضایباشد، طلب مذکور با رضا

.است

آن می تواندت، متعلق به قصاص شونده است و او یه جنایشرکا از دیا سهم پرداختیه یفاضل د-431ماده 
در آن انجام دهد لکن اگر يگریا هر نوع تصرف مالکانه دیخود ببخشد و يا شرکایرا به صاحب حق قصاص 

.را برگرداندد آنیرد، بایافت کرده باشد و قصاص صورت نگیآن را در



یون او کافیديادايحق قصاص، فوت کند و ترکه او برايفایش از استیه پیعلمجنیهرگاه -432ماده 
قصاص را دارد لکن حق گذشت يفایون، حق استین آن دیا تضمینباشد، صاحب حق قصاص، بدون اداء 

ون یديد در ادایل شود، بایه تبدیون را ندارد و اگر به هر علت، قصاص به دین دیا تضمی، بدون اداء یمجان
.استيز جارین حکم در مورد ترکه مقتول نیمذکور صرف شود. ا

آن از قصاص مرتکب ين اجرایا در حیش از قصاص یدم، پيایا همه اولیه یعلمجنیاگر -433ماده 
ده یقصاص به مرتکب رسين اجرایکه در حیو آنان ضامن خساراتمی شودگذشت کنند، قصاص متوقف 

يش از اجراید پیا مصالحه کنند، خواهان قصاص بایند یاز آنان گذشت نمایباشند و اگر برخیاست، نم
.ا مرتکب بپردازدیقصاص، سهم آنها را حسب مورد به آنان 

می الزام يل ویدهد به تحويشده است فراريت عمدیرا که مرتکب جنايفردیهرگاه کس-434ماده 
از منافع آن شده یکین رفتن یا از بیا نقص عضو یت بر عضو که منجر به قطع یل و جنا. اگر در موارد قتشود

د یدهنده به احضار مرتکب باشد، دادگاه بايا الزام فراریدهنده مؤثر در حضور مرتکب ياست، بازداشت فرار
ش یدهنده را بازداشت کند. اگر مرتکب پيمرتکب، فراريریبا درخواست صاحب حق قصاص تا زمان دستگ

می دهنده آزاد يت دهد، فراریا صاحب حق قصاص رضایمتعذر شود يويریا دستگیرد یبميریاز دستگ
ا تعذر یدر صورت فوت مرتکب می تواندو صاحب حق قصاص در همه موارد قصاص نفس و عضو، شود

يه برایپس از پرداخت دمی توانددهنده يرد. فراریدهنده بگيا فراریيه را از اموال ویاو، ديریدستگ
.افت آن به مرتکب رجوع کندیدر

به مرتکب ممکن نباشد با درخواست یا فرار، دسترسی، به علت مرگ يت عمدیهرگاه در جنا-435ماده 
نداشته باشد در یکه مرتکب مالیصورتو درمی شودت از اموال مرتکب پرداخت یه جنایصاحب حق، د

ا یبه آنها یا عدم دسترسینبود عاقله در صورترد و یه را از عاقله بگیدمی توانددم یخصوص قتل عمد، ول
ت المال خواهد بود. چنانچه یه بر بیر قتل، دیو در غمی شودت المال پرداخت یه از بیعدم تمکن آنها ، د

ه به یکه أخذ دیصورتر قتل، ممکن شود دریقتل و غت اعم از یبه مرتکب جنایه، دسترسیپس از أخذ د
د یه محفوظ است، لکن بایعلمجنیا یدم یوليجهت گذشت از قصاص نباشد، حق قصاص حسب مورد برا

.ه گرفته شده را برگرداندیقبل از قصاص، د

قصاص نفسياجرا-فصل دوم

ز است و یرساند، جایرا به قاتل من آزاریمتعارف، که کمتريوه هایقصاص نفس فقط به ش-436ماده 
.است» راتیتعز«ر مقرر در کتاب پنجمیه و تعزیمثله کردن او پس از قصاص، ممنوع و موجب د



ش از وضع حمل قصاص شود. اگر پس از ید پیزن حامله، که محکوم به قصاص نفس است، نبا-437ماده 
.می افتدر یفوظ بماند، قصاص به تأخات طفل محیکه حیم تلف طفل باشد، تا زمانیز بیوضع حمل ن

دم محفوظ است لکن یوليقصاص نفس، قاتل زنده بماند، حق قصاص براياگر پس از اجرا-438ماده 
ط یند مشروط به شرایب ببیکه قاتل آسیست، قصاص کرده باشد، در صورتیز نیکه جايرا به گونه اياگر و

يز برایدم، قاتل حق قصاص عضو او را دارد و حق قصاص نفس نیقصاص عضو از جمله عدم خوف تلف ول
ا گذشت کند یفاء، مصالحه ید حق خود را استیقصاص نفس، قاتل بايقبل از اجرایاست ولیدم باقیول

فرار از قصاص نفس يدم نخواهد دوباره قصاص کند، قاتل حق قصاص او را ندارد. اگر قاتل برایلکن اگر ول
را ین امر، دادگاه مدت مناسبیدم از ایت ولیحق خود نشود با شکايفایمصالحه و استحاضر به گذشت،

ا مطالبه قصاص عضو اقدام کند. یکند تا ظرف مهلت مقرر به گذشت، مصالحه یمشخص و به قاتل اعالم م
و با مطالبه او قصاص می شودر مقرر در قانون محکوم یدم به تعزین مدت، ولیدر صورت عدم اقدام او در ا

.، محفوظ استیورثه جانيو حق قصاص عضو براگرددیمنفس اجراء 

قصاص عضوياجرا-فصل سوم

ذاء یقصاص باشد و ايرآلوده و مناسب با اجرایز، غید تیابزار قطع و جرح درقصاص عضو با-439ماده 
ط زمان یا شرایمار یقانون است. اگر مرتکب، بر مقرر در یت او ممنوع و موجب تعزیش از مقدار جنایمرتکب، ب

رت امکان، موانع رفع گر باشد، در صویا صدمه دیت به نفس یم سرایباشد که در قصاص، بيو مکان به گونه ا
.می افتدر یت، قصاص به تأخیم سراین صورت تا برطرف شدن بیر ای. در غمی شودو قصاص اجرا

ت وجود نداشته باشد و قصاص یاجراء کرد لکن اگر علم به سراتوان فوراًیقصاص عضو را م-440ماده 
محسوب شود، مرتکب حسب مورد، يد آمده، عمدیت پدیت کند و سرایت سرایاجراء شود و پس از آن، جنا

را که به یتیه جناید، دیدم بایقصاص نفس وليش از اجرایلکن پمی شودا عضو محکوم یبه قصاص نفس 
محسوب يعمدرید آمده، غیت پدیتکب وارد شده است به او بپردازد و اگر سراعنوان قصاص عضو بر مر

که قصاص يه مقداریو دمی شوددآمده است، محکوم یت، پدیله سرایکه به وسیتیه جنایشود، مرتکب به د
.می شودشده است کسر ن

شود و هر يریاندازه گد حدود جراحت کامالً یت، بایقصاص عضو با جنايت تساویرعايبرا-441ماده 
.اد آن باشد، برطرف گرددیا موجب ازدیقصاص يفایکه مانع از استيزیچ

ت انجام شود، یش از جنایآن، موجب شود که قصاص بریا غیاگر مرتکب به سبب حرکت -442ماده 
ایاده باشد حسب مورد به قصاص یموجب زيگریا فرد دیست و اگر قصاص کننده یکننده ضامن نقصاص

.می شوده محکوم ید



م یا پس از وضع حمل، بیش یقصاص، پياگر زن حامله، محکوم به قصاص عضو باشد و در اجرا-443ماده 
.می افتدر یم مذکور بر طرف شود به تأخیکه بیب بر طفل باشد، قصاص تا زمانیا آسیتلف 

حس کردن عضو او، یا بیيهوش کردن ویت بر عضو، بدون بیقصاص کردن مرتکب در جنا-444ماده 
.ه اتفاق افتاده باشدیعلمجنیعضو یحسیا بییهوشیحال بت درینکه جنایه است مگر ایعلمجنیحق 

.ز استیقصاص جايحس کردن عضو او پس از اجرایهوش کردن مرتکب و بیمداوا و ب-445ماده 

وند یه قسمت جدا شده را پیعلمجنیرا قطع کند و يگریاز عضو ديا مقداریهمه یاگر شخص-446ماده 
.می شودبزند، قصاص ساقط ن

ارجاع داده شده است، در خصوص » راتیتعز«ن بخش به کتاب پنجمیکه در ايه مواردیدر کل-447ماده 
می آن عمل تبصره) و 614مطابق ماده (يات عمدیر جنای) آن قانون و در سا612مطابق ماده (يقتل عمد

.شود

اتید-کتاب چهارم

یمواد عموم-بخش اول 

ه و موارد آنیف دیتعر-فصل اول 

ا یبر نفس، عضو غیر عمديت یاست که در شرع مقدس به سبب جناینیه مقدر، مال معید-448ماده 
.قصاص ندارد، مقرر شده استیکه به هر جهتيدر موارديت عمدیا جنایمنفعت، 

ن نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و ییشرع تعزان آن در یرمقدر است که میه غیارش، د-449ماده 
ه مقدر و با جلب یزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه و میعلٌیر آن بر سالمت مجنیت و تأثیت جنایفیک

ن ینکه در ایان دارد مگر ایز جریه مقدر در مورد ارش نیکند. مقررات دین مییزان آن را تعینظر کارشناس م
.قرر شودميگریب دیقانون ترت

ست، یا ممکن نیز یکه قصاص در آن جايت عمدیمحض و جناي، خطايت شبه عمدیدر جنا-450ماده 
.مصالحه شوديگریمگر به نحو دمی شوده پرداخت یدم دیا ولیه یعلمجنیدر صورت درخواست 

ه مقتول و در یباشد از اموال و ديکه قاتل از ورثه مقتول باشد چنانچه قتل عمدیدر صورت-451ماده 
گر، مقام یبرد. در موارد فقدان وارث دیارث نميه ویباشد از ديا شبه عمدیمحض يکه خطایصورت
.وارث استيرهبر



هیفصل دوم ـ ضمان د

ا ییمدنتیمسئولدم است و احکام و آثار یا ولیه یعلمجنییه، حسب مورد حق شخصید-452ماده 
.گرددینميه، مصالحه، ابراء و تهاتر، بریپرداخت دضمان را دارد. ذمه مرتکب جز با 

.برندیز ارث میه مقتول نیبه نسبت سهم االرث از ديورثه مقتول به جز بستگان مادر-تبصره

ک از یه گردند، حسب مورد هریت موجب دیا چند نفر به نحو اشتراك مرتکب جنایهرگاه دو -453ماده 
.ه استیمکلف به پرداخت ديا عاقله آنها به طور مساویشرکا 

هیاثبات ديراهها-فصل سوم 

.استیون و ضمان مالیه، عالوه بر قسامه، همان ادله اثبات دیادله اثبات د-454ماده 

با يعمدریه، به شرح مقرر در باب قصاص با قسم پنجاه مرد و قتل غیموجب ديقتل عمد-455ماده 
.می شودر از سوگند منکر، اثبات یگر غیحصول لوث و فقدان ادله ددر صورتست و پنج مرد، تنها یقسم ب

ر از یگر غیصورت لوث و فقدان ادله ددرغیر عمديو يت بر اعضاء و منافع اعم از عمدیدر جنا-456ماده 
ه آن را یت مورد ادعاء را اثبات و دیر، جنایبا اقامه قسامه به شرح زمی توانده یعلمجنیسوگند منکر، 

.می شودمطالبه کند. لکن حق قصاص با آن ثابت ن

.ه کامل استیه آن به مقدار دیکه دیتیشش قسم در جنا-الف

.ه کامل استیه آن پنج ششم دیکه دیتیپنج قسم در جنا-ب

.ه کامل استیه آن دو سوم دیکه دیتیچهار قسم در جنا-پ

.استه کامل یک دوم دیه آن یکه دیتیسه قسم در جنا-ت

.ه کامل استیک سوم دیه آن یکه دیتیدو قسم در جنا-ث

.ا کمتر از آن استیه کامل یک ششم دیه آن یکه دیتیک قسم در جنای-ج

ه، خواه مرد باشد خواه یعلمجنینبودن نفرات الزم، در صورتفوق يک از بندهایدر مورد هر-1تبصره
.به همان اندازه قسم را تکرار کندمی تواندزن، 



ش از مقدار مقرر در آن بند و کمتر از مقدار مقرر یه، بیک از موارد فوق چنانچه مقدار دیدر هر-2تبصره
.شتر الزم استیت نصاب بیباشد، رعایدر بند قبل

مطالبه قسامه کند و در ه، یعلیاز مدعمی تواندب فوق، اقامه قسامه نکند، یبه ترتیاگر مدع-457ماده 
.می شوده با قسامه تبرئه یعلین صورت مدعیا

.مقررات سوگند در قسامه همان مقررات کتاب قصاص است-458ماده 

در ا نقصان منفعت عضو شود یزوال یاو مدعیا ولیه یعلمجنیت واقع شده یهرگاه در اثر جنا-459ماده 
يش و اختبار موجب علم، ادعایبه کارشناس مورد وثوق و عدم امکان آزمایلوث و عدم دسترسصورت
.می شودکه ذکر شد، اثبات یبیاو با قسامه به ترتیا ولیه یعلمجنی

از منفعت زائل یا بخشیاو نسبت به بازگشت تمام یا ولیه یعلمجنیان مرتکب و یدر اختالف م-460ماده 
او با سوگند مقدم است و نوبت به یا ولیه یعلمجنی، قول یل اثباتیان دلفقددر صورتافته، یا نقصان یشده 
.رسدیقسامه نمياجرا

ن ییبازگشت منفعت زائل شده تعيکه کارشناس مورد وثوق برایامیه در ایعلمجنیهرگاه -461ماده 
منکر آن باشند، ت، یميایبازگشت منفعت قبل از وفات بوده و اولید و مرتکب، مدعینموده است فوت نما

ياء با سوگند مقدم است و نوبت به اجرایخود را ثابت کند، قول اوليکه مرتکب نتواند ادعایدر صورت
.می شوده نسبت به سهم آنان ثابت یاء سوگند بخورند، دیاز اولیرسد و چنانچه تنها برخیقسامه نم

هیمسؤول پرداخت د-فصل چهارم 

.برعهده خود مرتکب استيو شبه عمديت عمدیه جناید-462ماده 

ثابت شود، یا علم قاضیا قسامه ینه یت با بیکه جنایدر صورتمحض يت خطایدر جنا-463ماده 
ا قسامه ثابت شد برعهده خود او ینکول او از سوگند ایه برعهده عاقله است و اگر با اقرار مرتکب یپرداخت د

.است

بودن آن یخطائیا قسامه، اگر مرتکب مدعییت با شهادت، علم قاضیدر موارد ثبوت اصل جنا-464ماده 
ه بر عهده مرتکب یو دمی شودرفته ید، قول عاقله با سوگند پذیت را انکار نمایگردد و عاقله خطاء بودن جنا

.ه استی، عاقله مکلف به پرداخت دیان قسم نکول کند با قسم مدعیاست و چنانچه عاقله از ات

شوند و سهم آنها به یه معاف میند از پرداخت دیاد نمایاز افراد عاقله سوگند یکه برخیدر صورت-تبصره
.گرددیمله مرتکب پرداخت یوس



.ستیسازد نیکه شخص بر خود وارد مییتهایه جنایعاقله، مکلف به پرداخت د-465ماده 

که به طور یکن ضامن اتالف مالیمحض است، ليه خطایعاقله، تنها مکلف به پرداخت د-466ماده 
.باشدیتلف شده است نمیخطائ

ا یچند مرتکب، نابالغ ست، هریکمتر از موضحه نيهاتیه جنایعاقله، مکلف به پرداخت د-467ماده 
.مجنون باشد

د، مالك یا چند عضو وارد آیک یبر ي، صدمات متعددیا چند ضربه خطائیک یهرگاه در اثر -تبصره
ه مجموع آنها به یدن دیضمان عاقله، رسيب به طور جداگانه است و برایه هر آسیه موضحه، دیدن به دیرس
.ستینیه موضحه کافید

ب طبقات ارث یبه ترتيا پدریيو مادريپدریعاقله عبارت از پدر، پسر و بستگان ذکور نسب-468ماده 
.باشندیه میمکلف به پرداخت ديمساوارث ببرند به صورت می توانندکه در زمان فوت یاست. همه کسان

ول است که عالوه بر داشتن نسب مشروع، عاقل، بالغ و در مواعد پرداخت ئمسیعاقله در صورت-469ماده 
.داشته باشدیه، تمکن مالیاقساط د

در ه راینتواند دیل عدم تمکن مالیا عاقله او به دلیعاقله نباشد، يکه مرتکب، دارایدر صورت-470ماده 
ن مورد ی. در امی شودت المال پرداخت یه توسط مرتکب و در صورت عدم تمکن از بیمهلت مقرر بپردازد، د

.ستیر آن نیه نفس و غیان دیمیفرق

یمیران زندگیکه در ایشناخته شده در قانون اساسینیديهاتیاز اقلیرانیهرگاه فرد ا-471ماده 
که توان یه است لکن در صورتیمحض گردد، شخصاً عهده دار پرداخت ديت خطایکند، مرتکب جنا

ز قادر به پرداخت یو اگر با مهلت مناسب نمی شوده را نداشته باشد، به او مهلت مناسب داده یپرداخت د
.می شوده توسط دولت پرداخت ینباشد، معادل د

ه ثابت و پرداخت آن برعهده یت نشود دت ثابت شود لکن نوع آن اثبایکه اصل جنايدر موارد-472ماده 
.مرتکب است

را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل ی، عملیف قانونیوظايدر اجرايهرگاه مأمور-473ماده 
.ت المال استیعهده به بریشود، دیکسیا صدمه بدنیموجب فوت 



يگریا هر مکان دیو یممنوعه نظامر، وارد منطقه یتقصيا از رویبا علم به خطر یهرگاه شخص-تبصره
که از یست و در صورتیرد، ضمان ثابت نیکه ورود به آن ممنوع است، گردد و مطابق مقررات، هدف قرار گ

.می شودت المال پرداخت یه از بینداشته باشد، دیممنوعه بودن مکان مزبور آگاه

ه از ینباشد، دیفرار به مرتکب دسترسا یل مرگ یکه به دلیدر صورتيت شبه عمدیدر جنا-474ماده 
.می شودت المال پرداخت یت نکند از بیکه مال او کفایصورتو درمی شودمال او گرفته 

ا یه بر عهده مرتکب است اگر به علت مرگ یکه پرداخت ديمحض در موارديت خطایدر جنا-475ماده 
یکه مرتکب مالیدر صورتو می شودت از اموال او پرداخت یه جنایبه او ممکن نباشد دیفرار، دسترس

.می شودت المال پرداخت یه از بینداشته باشد د

ه تابع احکام یباشد، دیه میول پرداخت دئمسيکه خود ويوت مرتکب در موارددر صورت ف-476ماده 
.استیون متوفیر دیسا

وجود در صورتن، یا چند نفر معیک نفر از دو یسط ت، تویبه ارتکاب جنایدر موارد علم اجمال-477ماده 
عدم وجود لوث، در صورتو می شودن باب عمل ی، طبق مواد قسامه در ایاز اطراف علم اجمالیلوث بر برخ

ه از یاد کنند در خصوص قتل دیسوگند یاز متهمان مطالبه سوگند کند که اگر همگمی تواندصاحب حق 
.می شودافت یاز متهمان دريه به نسبت مساویر قتل، دیو در غمی شودالمال پرداخت تیب

يرند برایه مخیعلمجنیا یدم يای، اقرار متهمان باشد، حسب مورد اولیهرگاه منشأ علم اجمال-تبصره
و قتل و يعمدریو غيت عمدین جنایبین امر تفاوتیک از متهمان مراجعه کنند و در ایه به هر یافت دیدر
.ستیر قتل نیغ

ه بهیا اقامه قسامه امتناع کنند دیان سوگند ی، از اتیاز اطراف علم اجمالیا برخیهرگاه همه -478ماده 
عهده ییباشد به تنهایکیکه امتناع کننده یدر صورتو می شودبر عهده امتناع کنندگان ثابت يطور مساو

.ستیر آن نیان قتل و غیمیه خواهد بود. در حکم فوق تفاوتیدار پرداخت د

از رفتارها یت، مستند به برخیا مصدوم شود و جنایکشته يادر اثر رفتار عدهیهرگاه کس-479ماده 
.بپردازنديه صدمات را به طور مساویا دیه نفس ید دیباشد و مرتکب هر رفتار مشخص نباشد، همه آنها با

با قسامه، ین از اطراف علم اجمالیمعیه شخصیت، علیدر موارد تحقق لوث و امکان اثبات جنا-480ماده 
.می شودطبق مقررات قسامه عمل 

ن یا چند نفر معین از دو ینامعیکنند که مرتکب شخصدم ادعايایا اولیه یعلمجنیهرگاه -481ماده 
از آنها، یکیقسامه بر مجرم بودن يد. با اجرایاقامه قسامه نمامی تواندیتحقق لوث، مدعدر صورتاست، 

.گرددیمو مفاد مواد فوق اجراء می شودمشخص یمرتکب به علم اجمال



ن مرتکب، ییعدم امکان تعا چند نفر ویاز دو یکیت به یبه انتساب جنایدر موارد علم اجمال-482ماده 
.می شوده یباشد قصاص ساقط و حکم به پرداخت ديت، عمدیچنانچه جنا

اقرار کند که مرتکب همان يگریه کند سپس شخص دیت موجب دیبه جنااقرار یهرگاه کس-483ماده 
از آن دو یکیر است فقط از یمخیاز دو اقرار نباشد مدعیکیبه کذب یلیت شده است و علم تفصیجنا

.ه کندیمطالبه د

و او ه برسدیعلیقاتل که با تحقق لوث نوبت به قسامه مدعییدر موارد وقوع قتل و عدم شناسا-484ماده 
ر موارد لوث چنانچه نوبت به سوگند متهم یو در غمی شودت المال پرداخت یه از بیاقامه قسامه کند، د

.می شودت المال پرداخت یه از بیبرسد و طبق مقررات بر عدم انجام قتل سوگند بخورد د

مجازات ياجراات در اثر یمستوجب سلب حریا حد غیر یا تعزیهرگاه محکوم به قصاص عضو -485ماده 
ا مستند یيا صدمه، عمدیش از مجازات مورد حکم به او وارد شود، چنانچه قتل یبيا صدمه ایکشته شود 

ن صورت در مورد یر ای. در غمی شوده محکوم یا دیحکم، حسب مورد به قصاص ير باشد، مجریبه تقص
.می شودت المال پرداختیه از بیرات، دیاست و در تعزیقصاص و حد، ضمان منتف

.استیه باشد ضمان منتفیمستند به محکومٌ علیب اضافیچنانچه ورود آس-تبصره

شده است پرونده یا صدمه بدنیر که موجب قتل، یا تعزیحکم قصاص، حد يهرگاه پس از اجرا-486ماده 
مجدد شده و عدم صحت آن حکم ثابت شود، دادگاه یدگی، رسین دادرسییدر دادگاه صالح طبق مقررات آ

یدگیت المال را صادر و پرونده را با ذکر مستندات، جهت رسیه از بیکننده مجدد، حکم پرداخت دیدگیرس
ر از یا تقصیثبوت عمد در صورتشود. یدگید تا طبق مقررات رسینمایمربوط ارسال میبه مرجع قضائ

ا یضامن است و به حکم مرجع مذکور، حسب مورد به قصاص يو،یصادرکننده حکم قطعیطرف قاض
.می شودت المال محکوم یه به بیو بازگرداندن د» راتیتعز«ر مقرر در کتاب پنجم یتعز

ت المال یه از بیا بر اثر ازدحام کشته شود دیبه قتل برسد و قاتل شناخته نشود یاگر شخص-487ماده 
.گرددیمپرداخت 

هیمهلت پرداخت د-فصل پنجم 

یتراضيگرینکه به نحو دیر است مگر ایب زیت به ترتیه، از زمان وقوع جنایمهلت پرداخت د-488ماده 
:شده باشد

يک سال قمریه، ظرف یدر عمد موجب د-الف



يدر شبه عمد، ظرف دو سال قمر-ب

يمحض، ظرف سه سال قمريدر خطا-پ

ه اقدام یاز دیا قسمتیمقرر نسبت به پرداخت تمام يمهلت هان یهرگاه پرداخت کننده در ب-تبصره
.له مکلف به قبول آن استد، محکومینما

، يه و در شبه عمدیک سوم دید ظرف هر سال، یمحض، پرداخت کننده بايت خطایجنادر-489ماده 
.ه را بپردازدیظرف هر سال نصف د

ه به یا پرداخت دید و یه را پرداخت نمایاز انواع دکیکه پرداخت کننده بخواهد هر یدر صورت-490ماده 
.توافق شده باشدیک مبلغ قطعیمت زمان پرداخت است مگر آنکه بر یار، قیباشد، معیصورت اقساط

ه توافق شود یه بر گرفتن دیعلمجنیا یدم يایو اوليت عمدین مرتکب جنایکه بيدر موارد-491ماده 
.پرداخت گرددیتراضن یکسال از حید ظرف یه باید، دلکن مهلت پرداخت آن مشخص نگرد

موجبات ضمان-فصل ششم 

جه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد یه است که نتیا دیموجب قصاص یدر صورتت یجنا-492ماده 
.ا به اجتماع آنها انجام شودیب یا به تسبیاعم از آنکه به نحو مباشرت 

ست مانند یت نیاز آن، مانع از تحقق جنایجه ناشیان رفتار مرتکب و نتی، میوجود فاصله زمان-493ماده 
ن ماده و مادهیه است. حکم ایا دیکشنده، که حسب مورد موجب قصاص يماریاز انتقال عامل بیفوت ناش

.استيه جرائم جارین قانون در مورد کلی) ا492(

.کب واقع شودماً توسط خود مرتیت مستقیمباشرت آن است که جنا-494ماده 

ه است یگردد، ضامن دیا صدمه بدنیموجب تلف می دهدکه انجام یهرگاه پزشک در معالجات-495ماده 
ن که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و یا ایباشد ین فنیو موازیمگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشک

ا یا مجنون بودن او، معتبر نباشد و یل نابالغ یض به دلیهم نشود و چنانچه أخذ برائت از مريریمرتکب تقص
.می شودل یض تحصیمریو مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولیهوشیل بیل برائت از او به دلیتحص

ضمان وجود ندارد هرچند برائت يوير پزشک در علم و عمل برایتقصایقصورعدمصورتدر-1تبصره
.أخذ نکرده باشد



ا یاست. در موارد فقدان يعام که مقام رهبریخاص است مانند پدر و ولیاعم از ولمار یبیول-2تبصره
يهاار به دادستانیض اختیو تفويذان از مقام رهبریه با استیس قوه قضائیخاص، رئیبه ولیعدم دسترس

.دینمایب اقدام میبرائت به طبيمربوطه به اعطا

در د، ینمایا پرستار و مانند آن صادر میض یکه دستور انجام آن را به مریپزشک در معالجات-496ماده 
.دین قانون عمل نمای) ا495(ضامن است مگر آنکه مطابق مادهیا صدمه بدنیتلف صورت

می ا پرستار بداند که دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف یض یدر موارد مزبور، هرگاه مر-1ه تبصر
ا یض یست بلکه صدمه و خسارت مستند به خود مرین به دستور عمل کند، پزشک ضامن نیو با وجود اشود

.پرستار است

می ن قانون عمل ی) ا495(طبق مادهیجاد شده در معالجات پزشکیا جراحات ایدر قطع عضو -2تبصره
.شود

طبق مقررات ض، ینجات مريل برائت ممکن نباشد و پزشک برایکه تحصيدر موارد ضرور-497ماده 
.ستیا صدمات وارده نیضامن تلف ید، کسیاقدام به معالجه نما

ت یاز انحاء موجب جنايبه نحوگرددیمه حمل یله نقلیا وسیکه توسط انسان یئیهرگاه ش-498ماده 
.ه استیگردد حمل کننده ضامن د

ار یا بدون اختیار فرار کند یاختیرا بترساند و آن شخص در اثر ترس بيگریدیهرگاه کس-499ماده 
ات یف جنایتعارگردد، ترساننده حسب يگریا دیراد صدمه بر خودش یاز او سر بزند که موجب ایحرکت
.ول استئمسيعمدریو غيعمد

نکه در اثر ینباشد، مانند ایگر مستند به رفتار کسیا هر نوع خسارت دیت یکه جنايدر موارد-500ماده 
.استیواقع شود، ضمان منتفيعلل قهر

ا هر کار یزد یاو برانگيمانند سگ را به سویوانیا حیسالح بکشد یشخصيبه رویهرگاه کس-501ماده 
ن ارعاب، یانجام دهد و بر اثر ایا انفجار صوتیدن یاد کشیمانند فرگرددیمکه موجب هراس او يگرید

.می شوده محکوم یا دیات به قصاص یف انواع جنایارا مصدوم گردد حسب مورد بر اساس تعیرد یشخص بم

ت شود بر یافتد و سبب جنایبیشخصيپرت کند و بر رويبلنديخود را از جایهرگاه کس-502ماده 
از او سر نزند و به یلکن اگر فعلمی شوده محکوم یا دیت حسب مورد به قصاص یف انواع جنایاساس تعار

.ستیضامن نیبخورد و صدمه به او وارد کند، کسيگریهمچون طوفان و زلزله پرت شود و به ديعلل قهر



رد یا شخص پرت شده بمیپرت کند و شخص ثالث یشخص ثالثيرا به رويگریدیهرگاه کس-503ماده
.استيت شبه عمدینگردد، جنايت عمدیف جنایکه مشمول تعریدر صورتا مصدوم گردد ی

ر مقررات در حال یت سایکه با داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطمئن و رعايهرگاه راننده ا-504ماده 
ست، بدون یکه حضورش در آن محل مجاز نیله نباشد و به کسیکه قادر به کنترل وسیحرکت است در حال

.ن صورت راننده ضامن استیر ایو در غید، ضمان منتفیر برخورد نمایتقص

در حادثه نداشته باشد به گونه يریتأثیاز مقررات رانندگیت برخیدر موارد فوق هرگاه عدم رعا-1تبصره
.ستیت حاصله نباشد، راننده ضامن نیر مرتکب علت جنایکه تقصيا

.استيز جاریگر نیآالت دل و ابزارین ماده در مورد وسایحکم مندرج در ا-2تبصره

ا برخورد آن با موانع، یمانند واژگون شدن خودرو و یبه سبب حوادثیهرگاه هنگام رانندگ-505ماده 
ل نبوده و یهمچون زلزله و سيکه سبب حادثه، علل قهریا تلف شوند در صورتینان خودرو مصدوم یسرنش

یقیا حقییه است. چنانچه وقوع حادثه مستند به شخص حقوقیمستند به راننده باشد، راننده ضامن د
.شخص ضامن استباشد آنيگرید

را فراهم کند و خود يگریت دیا مصدومیسبب تلف شدن یت آن است که کسیب در جنایتسب-506ماده 
شد مانند آنکه یت حاصل نمیکه در صورت فقدان رفتار او جنايت نشود به طوریماً مرتکب جنایمستق
.ندیب ببیفتد و آسیدر آن بیبکند و کسیچاه

ا یحفر کند یبدون اذن مالک، گوداليگریا ملک دییدر معابر و اماکن عمومیهرگاه شخص-507ماده 
ه است مگر یگردد، ضامن ديگریب دیانجام دهد که سبب آسیا هر عملیدر آن قرار دهد و يز لغزنده ایچ
.دیده با علم به آن و امکان اجتناب، عمداً با آن برخورد نمایب دینکه فرد آسیا

که یا مکانیش ین قانون را در ملک خوی) ا507(مذکور در مادهياز کارهایکییصهرگاه شخ-508ماده 
را که ینکه شخصیست مگر ایگردد، ضامن نيگریب دیار اوست، انجام دهد و سبب آسیدر تصرف و اخت

.وارد گردديبه ویتیست به آنجا بخواند و به استناد آن، جنایآگاه به آن ن

که قبل از انجام اعمال مذکور از مالک یا با اذنیده بدون اذن مالک یدب یهرگاه شخص آس-1تبصره
ا تلف به ینکه صدمه یست مگر ایگرفته، وارد شود و صاحب ملک از ورود او اطالع نداشته باشد، مالک ضامن ن

.در اطالع دادن و مانند آن مستند به مالک باشديعلت اغواء، سهل انگار

ن ی) ا507(مذکور در مادهياز کارهایکیو بدون اذن او، مرتکب يگریدر ملک دیهرگاه کس-2تبصره
ه است یند، مرتکب عهده دار دیب ببیکه بدون اذن وارد آن ملک شده است، آسیقانون گردد و شخص ثالث

ست مانند ین صورت مرتکب ضامن نیانکه بروز حادثه و صدمه مستند به خود مصدوم باشد که دریمگر ا



ا بایمصدوم بدون توجه به عالئم ا درب محل را قفل کند لکنیهشدار دهنده بگذارد یکه مرتکب عالمتنیا
.شکستن درب وارد شود

به مصلحت یعملیمنیو نکات ایت مقررات قانونیبا رعایا اماکن عمومیدر معابر یهرگاه کس-509ماده 
.ستیخسارت گردد، ضامن نا یت یعابران انجام دهد و اتفاقاً موجب وقوع جنا

را که به جهت حفظ مال، جان، عرض يرفتاريگریزه احسان و کمک به دیبا انگیهرگاه شخص-510ماده 
ت مقررات یرعادر صورتا خسارت شود یا ناموس او الزم است، انجام دهد و همان عمل موجب صدمه و ی

.ستی، ضامن نیمنیو نکات ایقانون

له یا وسیکه توقف در آنجا مجاز است توقف کند یا راهیا در مکان یکه در ملک خود یکس-511ماده 
ا فوت یبا آنها برخورد کند و مصدوم گردد یرا در آنجا قرار دهد و شخصيگریء مجاز دیا هر شیه خود ینقل

.کننده ضامن استخوردبرا مالش وارد شود،یبر او یخسارتست و چنانچهیکند ضامن ن

را در یوانیا حیء و یا شید یست، توقف نمایکه توقف در آنها مجاز نيدر محله ایهرگاه شخص-512ماده
ا یبدون توجه به آنها در اثر برخورد يگریدر آن قرار دهد و ديز لغزنده ایا چیل محلها مستقر سازد ین قبیا

وان را یا حییکه آن شیا کسیند، شخص متوقف یببیا خسارت مالیا فوت کند یلغزش مصدوم شود 
باشد مگر آنکه عابر با وسعت راه و یر خسارات میه و سایا راه را لغزنده کرده است، ضامن دیمستقر نموده 

رد بلکه عهده دار خسارت یگین صورت نه فقط خسارت به او تعلق نمیمحل عمداً با آن برخورد کند که در ا
.می شودز یوارده ن

رون برده اند، یاز محل اقامتش فراخوانده و بیرا که شبانه و به طور مشکوکیهرگاه شخص-513ماده 
ا اگر فوت کرده ینکه ثابت کند که دعوت شده زنده است یه اوست مگر ایمفقود شود، دعوت کننده، ضامن د

رسانده او را به قتل يگریا اگر کشته شده دیبه او نداشته است یبوده که ارتباطيا علل قهریيبه مرگ عاد
د و آن شخص مفقود یرا بربای، کسيگریق دیا هر طرید یا تهدیله یکه با حین حکم در مورد کسیاست. ا
.استيز جاریگردد ن

ه یگردد، دییا قاتل شناسایه، مشخص شود که شخص مفقود زنده است و یافت دیهرگاه پس از در-تبصره
می و چنانچه اثبات شود که دعوت کننده شخص مفقود را عمداً کشته است قصاص ثابت گرددیممسترد 

.شود

چکس یب گردد، هید و موجب آسیبه وجود آیل و زلزله مانعیمانند سيهرگاه در اثر علل قهر-514ماده 
آن، ا مانندیل یتمکن برطرف کردن آنها را داشته باشند و اگر سیا اشخاصیست، گرچه شخص یضامن ن

قرار دهد که يبدتريا در جایاول ينامناسب مانند جاییآن را جایرا به همراه آورد ولکن کسيزیچ



نامناسب بردارد و در جهت مصلحت عابران در يه است و اگر آن را از جایب شود، عهده دار دیموجب آس
.ستیقرار دهد ضامن نيترمناسبيجا

ز یت به حالت مناسبتر نیدهنده وضعرییبه وجود آمده باشد تغیهرگاه مانع مزبور توسط شخص-1تبصره
.ستیضامن ن

در صورتعهده دارند، نگونه حوادث را بریا رفع آثار ایاصالح تیمسئولکه ییهاا دستگاهیافراد -2تبصره
.باشندیفه، ضامن میا قصور قابل استناد در انجام وظیر یتقص

ل در مقابل منزل و امثال آن عرف و عادت یا توقف اتومبیهرگاه قرار دادن کاال در خارج مغازه -515ماده 
ض بودن معبر و عدم یو عریعدم منع قانوندر صورتل یا متوقف کننده اتومبیشده باشد، گذارنده کاال 

.ستیوارده نيهاانیعابران ضامن زيجاد مزاحمت برایا

ز یاء در آن جایا بالکن ملک خود که قرار دادن اشیوار یمانند دیرا در مکانيزیچیهرگاه کس-516ماده 
ا یفتد و موجب صدمه یبيگریا ملک دینشده به معبر عام و ینیبشیاست، قرار دهد و در اثر حوادث پ

.ا خسارت باشدیگذاشته باشد که نوعاً مستعد صدمه ياست مگر آنکه آن را طوریخسارت شود ضمان منتف

ا بالکن و مانند یرا به نحو مجاز بسازد ییاست بنایکه عهده دار احداث ملکیا کسیاگر مالک -517اده م
مجاز احداث کند و اتفاقاً که در استحکام بنا الزم است در محلیو ضوابط فنیمنیت نکات ایآن را با رعا

ت.سیا خسارت گردد، ضامن نیب یجب آسمو

باشد که نتوان آن را به مالک مستند نمود مانند آنکه مستند به يگونه امجاز به ریاگر عمل غ-تبصره
.که عمل مذکور مستند به اوست ضامن استیو کسیربط ساختمان باشد ضمان از مالک منتفیمهندسان ذ

یمنیکه در استحکام بنا و ایت مقرراتیه محکم و با رعایپارا بريواریا دیبنا یهرگاه شخص-518ماده 
ل، سقوط کند و موجب یا سینشده، مانند زلزله ینیبشید لکن به علت حوادث پیالزم است احداث نما

د که اگر سقوط کند طبعاً یا بنا را به سمت ملک خود احداث نمایوار یست و چنانچه دیب گردد، ضامن نیآس
.ستیگردد، ضامن نبید و موجب آسیسقوط نمايگریکند لکن اتفاقاً به سمت دیدر ملک خود، سقوط م

زش قرار یل احداث شده است در معرض ریرمتمایه استوار و غیپاکه برییا بنایوار یهرگاه د-519ماده 
ا خراب یا معبر گردد اگر قبل از آنکه مالک تمکن اصالح یيگریل به سقوط به سمت ملک دیا متمایرد یگ

یاست مشروط به آنکه به نحو مقتضیمنتفب گردد، ضمان یدا کند ساقط شود و موجب آسیکردن آن را پ
ا آگاه یا رفع یب را از وجود خطر آگاه کرده باشد. چنانچه مالک با وجود تمکن از اصالح یافراد در معرض آس

.د، ضامن استینمايب، سهل انگاریاز وقوع آسيریو جلوگيساز



ياو ضامن است و اگر بنایباشد ولا مجنون یر یکه ساقط شده متعلق به صغییا بنایوار یهرگاه د-تبصره
.ول آن ضامن استئو مسیباشد، متولیو دولتیعموميمذکور از بناها

د، عهده دار صدمه و یل به سقوط نمایرا بدون اذن او متمايگریديا بنایوار یدیهرگاه شخص-520ماده 
.از سقوط آن استیخسارت ناش

ت یسراییروشن کند و بداند که به جای، آتشيگریمجاز دا مکان یدر ملک خود یهرگاه شخص-521ماده 
د و موجب خسارت و صدمه گردد یت نمایگر سرایدییت نکند لکن اتفاقاً به جایز سرایکند و غالباً نینم

.ن صورت ضامن استیر ایست و در غیضمان ثابت ن

ر ید و اگر در اثر تقصیحفظ نماد آن را یکه از احتمال حمله آن آگاه است بایوانیمتصرف هر ح-522ماده 
وان آگاه نبوده و عدم یاگر از احتمال حمله حیصدمه وارد سازد، ضامن است. وليگریوان مزبور به دیاو، ح
.ستیر او نباشد، ضامن نیاز تقصیناشیآگاه

.می شودر محسوب یحفظ آن را ندارد، تقصییکه شخص توانایوانیحينگهدار-1تبصره

ب قرار دهد و شخص قادر به یگران را در معرض آسیکه دیخطرناکیا شیله یهر وسينگهدار-2تبصره
.ن ماده استی) ا1(تبصرهآن نباشد، مشمول حکم یب رسانیاز آسيریحفظ و جلوگ

که در تصرف اوست، گردد و یا محلیکه حق اذن دارد، وارد منزل یبا اذن کسیهرگاه شخص-523ماده 
دهنده ضامن است، خواه آن ند، اذنیکه در آن مکان است صدمه و خسارت ببیئیا شیوان یه حیاز ناح

ا بعداً در آن قرار گرفته باشد و خواه اذن دهنده نسبت به یوان قبل از اذن در آن محل بوده یا حیء یش
.آن علم داشته باشد خواه نداشته باشدیب رسانیآس

وان مزبور خطرناك یشونده بداند حدوم باشد مانند آنکه واردب مستند به مصیکه آسيدر موارد-تبصره
.استیباشد، ضمان منتفیا قادر به رفع خطر نمیست و یدهنده از آن آگاه ناست و اذن

ر مجاز متوقف یغيهاگر محلیا دییوان است آن را در معابر عمومیکه سوار حیهرگاه کس-524ماده 
باشد ضامن یکند و مستند به فعل شخص مزبور میوان وارد میکه آن حییهاد در مورد تمام خسارتینما

.ب فوق ضامن استیکننده به ترتباشد مهاريگریوان در دست دیاست و چنانچه مهار ح

ییهاتیوان گردد ضامن جنایا وحشت حیک یانجام دهد که موجب تحریعملیهرگاه شخص-525ماده 
.مصداق دفاع مشروع باشدکند مگر آنکه عمل مزبوریوحشت وارد ما یک یوان در اثر تحریاست که ح

ر داشته ی، تأثیتیب در وقوع جنایبه تسبیبه مباشرت و بعضیا چند عامل، برخیهرگاه دو -526ماده 
ت مستند به تمام عوامل باشد به یت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایکه جنایباشند، عامل



ر یزان تأثیک به میهرن صورت یر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در ایباشند مگر تأثیضامن ميطور مساو
ا مجنون و یز یممریر غیار، جاهل، صغیاختیت بیکه مباشر در جنایول هستند. در صورتئرفتارشان مس

.مانند آنها باشد فقط سبب، ضامن است

زان ینند، چنانچه میب ببیا آسیگر کشته شوند یکدیواسطه با یهرگاه دو نفر بر اثر برخورد ب-527ماده 
و در مورد يگریه هر کدام از مال دینصف ديت شبه عمدیباشد در مورد جناير آنها در برخورد، مساویتأث

از آنها کشته شود یکیو اگر تنها می شودپرداخت يگریله عاقله دیه هر کدام به وسیمحض نصف ديخطا
.دم او بپردازنديایا اولیه یعلمجنید به یه را بایا خود مرتکب، نصف دیند، حسب مورد عاقله یب ببیا آسی

نان آنها کشته شوند یا سرنشی، راننده ییا هوایی، آبینیه زمیله نقلیهرگاه در اثر برخورد دو وس-528ماده 
ه راننده مقابل و یدول نصفئک مسیبرخورد به هر دو راننده، هرانتساب در صورتنند یب ببیا آسی

ک از رانندگان یبرخورد کنند هره با هم یله نقلیه است و چنانچه سه وسیله نقلینان هر دو وسیسرنش
ن صورت در یباشد و به همیه میله نقلینان هر سه وسیمقابل و سرنشيه راننده هایک سوم دیول ئمس
که برخورد به او مستند يمقصر باشد به گونه ان یاز طرفیکیو هرگاه می شودشتر، محاسبه یه بیل نقلیوسا

.شود، فقط او ضامن است

است، دادگاه موظف است استناد يفریا کییر موجب ضمان مدنیکه تقصيه مواردیدر کل-529ماده 
.دیر مرتکب را احراز نمایجه حاصله به تقصینت

ل و طوفان به یمانند سيعوامل قهره بر اثریله نقلیا وسیا چند نفر ین دو یهرگاه برخورد ب-530ماده 
.استید، ضمان منتفیوجود آ

ن یاز طرفیکینکه حرکت ین مستند باشد مثل ایاز طرفیکیدر موارد برخورد هرگاه حادثه به -531ماده 
که حادثه مستند به او است، ضمان یبر آن مترتب نگردد، تنها درباره طرفيف باشد که اثریضعيبه قدر

.ثابت است

يات عمدیف جنایاز آنها مشمول تعریکیا یه هرگاه رفتار هر دو یله نقلیدر برخورد دو وس-532ماده 
.می شوده حکم یا دیگردد حسب مورد به قصاص 

يگردند به طوريگریبر دیا خسارتیت یا چند نفر به نحو شرکت سبب وقوع جنایهرگاه دو -533ماده 
.باشندیضامن ميمستند باشد، به طور مساویهمگا یا خسارت به هر دو یت یکه آن جنا

ه با هم برخورد کنند و به علت یله نقلیا وسیا چند نفر یدو یا سببیجاد مانع یهرگاه بر اثر ا-534ماده 
.ا کشته شوند، مسبب ضامن استینند و یب ببیبرخورد آس



یبه نحو سبب و به صورت طولیتیمجاز در وقوع جناریا چند نفر با انجام عمل غیهرگاه دو -535ماده 
گر باشد، ضامن یا اسباب دیر سبب یت قبل از تأثیر کار او در وقوع جنایکه تأثیدخالت داشته باشند کس

به سبب يدر کنار آن قرار دهد و عابریسنگيگریحفر کند و دیاز آنان گودالیکیاست مانند آنکه 
که سنگ را گذاشته، ضامن است مگر آنکه همه یت، کسن صوریفتد که در ایبرخورد با سنگ به گودال ب

.می شودن صورت شرکت در جرم محسوب یت را داشته باشند که در ایقصد ارتکاب جنا

مجاز باشد يگریمجاز و عمل دریاز دو نفر غیکین قانون عمل ی) ا535(هرگاه در مورد ماده-536ماده 
یکنار آن چاهيگریکه مجاز است، قرار دهد و دیرا در کنار معبر عموميزیا چیله یوسیمانند آنکه شخص

پس از عمل نفر یبوده، ضامن است. اگر عمل شخصغیر مجازکه عملش یست، شخصیحفر کند که مجاز ن
انجام گرفته می شودگران یجاد آن سبب در کنار سبب اول موجب صدمه زدن به دینکه ایاول و با توجه به ا

.ر دوم ضامن استباشد، نف

مجنیر یا تقصیت منحصراً مستند به عمد و ین فصل هرگاه جنایه موارد مذکور در ایدر کل-537ماده 
ت یر مرتکب باشد لکن سرایا تقصیت مستند به عمد یکه اصل جنايست. در مواردیه باشد ضمان ثابت نیعل

.ستیت ضامن نیسراه باشد مرتکب نسبت به موردیعلمجنیر یا تقصیآن مستند به عمد 

اتیتداخل و تعدد د-فصل هفتم 

ن قانون یکه در ايات و عدم تداخل آنها است مگر مواردیات، اصل بر تعدد دیدر تعدد جنا-538ماده 
.خالف آن مقرر شده است

او ياز اعضايا عضوید یفوت نمايعمدریا صدمات غیت صدمه یه در اثر سرایعلمجنیهرگاه -539ماده 
:می شودن ییه تعیل دیب ذیند به ترتیببيب بزرگتریا آسیقطع شود 

.می شودب بزرگتر ثابت یا آسیا عضو یه نفس یباشد، تنها دیکیکه صدمه وارده یدر صورت-الف

ت تمام صدمات باشد، یشتر، در اثر سرایب بیا آسیا قطع عضو یدر صورت تعدد صدمات چنانچه مرگ -ب
ت یب بزرگتر در اثر سرایا آسیا قطع عضو یو اگر مرگ می شودب بزرگتر ثابت یا آسیا عضو یه نفس یتنها د

ه یکند و دیب بزرگتر تداخل میا آسیا عضو یه نفس یدر ديه صدمات مسریاز صدمات باشد، دیبرخ
.می شود، جداگانه محاسبه و مورد حکم واقع يمسرریصدمات غ

شتر نباشد لکن یب بیا آسیا موجب قطع عضو یباشد و نوعاً کشنده يهرگاه صدمه وارده عمد-540ماده 
شتر یت بیه جنایحسب مورد دکمتر،يت عمدیه، نسبت به جنایا دیت کند، عالوه بر حق قصاص یاتفاقاً سرا

ت کند و ین قطع سرایرا قطع کند و اتفاقاً ايگریعمداً انگشت دینکه شخصید پرداخت شود مانند ایز باین



ا یه نفس یه انگشت، حسب مورد دیا دیا قطع دست او گردد، عالوه بر حق قصاص یه یعلمجنیموجب فوت 
.د پرداخت شودیز بایه نیعلمجنیه دست ید

د چنانچه یوجود آبدن بهيمتعدد در اعضايهابیگر، آسیا هر رفتار دیک ضربه یهرگاه در اثر -541ماده 
باشد و يگریر از نوع دیغیبینوع هر آسیک عضو بوده ولیا همه در یمختلف باشد يک از آنها در اعضایهر

.ه جداگانه داردیب دیک عضو باشد، هر آسیا چند محل جداگانه از یک نوع بوده ولکن در دو یا از ی

.ه جداگانه داردیدیبیجاد شود هر آسیمتعدد ايهابیمتعدد، آسيهرگاه در اثر رفتارها-542ماده 

کند و تنها یمتعدد تداخل ميهابیه آسیل، دیط چهارگانه ذیوجود مجموع شرادر صورت-543ماده 
:می شودب ثابت یک آسیه ید

.ک نوع باشدیا جراحات متعدد از یمتعدد يهایجاد شده مانند شکستگیايهابیهمه آس-الف

.ک عضو باشدیها در بیهمه آس-ب

.ب محسوب شودیک آسیک به هم باشد که عرفاً ینزديگونه اا بهیبها متصل به هم یآس-پ

.دیک رفتار مرتکب به وجود آیها با بیمجموع آس-ت

نکه در اثر ضربه به سر، یا ناقص شود مانند ایا چند رفتار، منافع متعدد زائل یک یهرگاه در اثر -544ماده 
.ه جداگانه داردیدکیا کم شود، هرین برود یاز بیو عقل کسیی، شنوایینایب

ا اختالل منفعت یت بر آن عضو که منجر به زوال یباشد در جنايقائم به عضویهرگاه منفعت-545ماده 
ن رفتن عضو و زوال یان از بیاگر منفعت قائم به آن عضو نبوده و میولمی شودشتر ثابت یه بیگردد تنها د

ینیل منفعت مؤثر باشد، مانند الله گوش و بیو تسهت یچه وجود آن عضو در تقومنفعت مالزمه نباشد، اگر
ا ناقص یز زائل ینییایا بوییی، شنواینیا بیمؤثرند و به سبب قطع الله گوش ییایو بوییت شنوایکه در تقو
.ه جداگانه داردیکدام دگردد، هر

نکه با شکستن ید مانند ایبه وجود آيا جراحت، صدمه بزرگتریراد ضربه یچنانچه به سبب ا-546ماده 
ا جراحت یک ضربه یا نقصان منفعت باشد اگر با یسر، عقل زائل شود، هرگاه آن جراحت علت و سبب زوال 

ا نقصان منفعت که یه زوال یکند و تنها دیشتر تداخل میه بیا جراحت در دیه ضربه یواقع شده باشد د
يار از ضربهیغيگریا جراحت دیا نقصان آن با ضربه یو چنانچه زوال منفعت می شودشتر است پرداخت یب

ا نقصان منفعت به یا جراحت وارده علت زوال یا ضربه یجاد کرده است، واقع شده باشد و یکه جراحت را ا
ا نقصان یز زائل گردد یگرند، نباشد و اتفاقاً با آن ضربه و جراحت، منفعت نیکدیکه الزم و ملزوم يگونه ا

.ه جداگانه داردیجراحت و منفعت، هر کدام دا یابد، ضربه ی



ق یه همان جراحت عمیکباره واقع شود، تنها دیا جائفه یمانند منقّله و یقیهرگاه جراحت عم-547ماده 
تر مانند موضحه و سپس جراحت فیابتداء جراحت خفیعنیج واقع شود یو اگر به تدرمی شودپرداخت 

دتر یه جراحت شدیت جراحت اول باشد تنها دیچنانچه به سبب سراجاد شود، یدتر مانند منقّله ایشد
ک نفر خواه از چند نفر یباشد، خواه دو ضربه از يگریکه به سبب ضربه دیدر صورتو می شودپرداخت 
.ه جداگانه داردیک از دو جراحت، دیباشد، هر

ست و یا منفعت نیآن عضو يبراه مقدر یش از دیت، بیک جنایدر اعضاء و منافع، مقدار ارش -548ماده 
ب یهر آسيجاد شود، برایدر آنها ایبیا عین رود یاز بيگریا عضو دیت، منفعت یسبب آن جناچنانچه به

.گرددیمن ییتعياه جداگانهید

هیر دیمقاد-بخش دوم 

ه نفسیدد-فصل اول 

هر يزان آن در ابتدایاست و من شده ییه کامل همان است که در مقررات شرع تعیموارد د-549ماده 
.می شودن و اعالم ییتعيمقام رهبرل بر اساس نظریه به تفصیس قوه قضائیسال توسط رئ

.ه مرد استیه قتل زن، نصف دید-550ماده 

مشکل، يه خنثایه زن و دیملحق به زن، ديه خنثایه مرد و دیملحق به مرد، ديه خنثاید-551ماده 
.ه زن استینصف ده مرد به عالوهینصف د

ن یه مرد از صندوق تأمیه تا سقف دیست، معادل تفاوت دیه مرد نیعلمجنیکه یاتیه جنایدرکل-تبصره
.می شودپرداخت یبدنيهاخسارت

ه ین زنا مسلمان باشند، در احکام دیاز طرفیکیا یکه هر دو یشخص متولد از زنا در صورت-552ماده 
.مانند مسلمان است

که فرزند و همسر نداشته باشد و زنا از هر دو طرف با یدر صورته شخص متولد از زنا یوارث د-553ماده 
ا اکراه شده باشد، ین شبهه داشته یاز طرفیکیاست و چنانچه يت صورت گرفته باشد، مقام رهبریرضا

.باشندیه میا اقوام او، وارث دیهمان طرف 

شناخته شده در قانون ینیديهاتیت بر اقلیه جنای، ديمقام رهبریاساس نظر حکومتبر-554ماده 
.گرددیمن ییه مسلمان تعیران به اندازه دیایاسالميجمهوریاساس



يالقعده وذيمحرم، رجب، ذ«حرام يهاه هر دو در ماهیعلمجنیهرگاه رفتار مرتکب و فوت -555ماده 
ه نفس، یباشد، عالوه بر دغیر عمديخواه يعمدت یا در محدوده حرم مکه، واقع شود خواه جنای» الحجه

ه یظ دیمقدس و متبرك مشمول حکم تغليهاها و زمانر مکانی. ساگرددیمز افزوده یه نیک سوم دی
.ستین

ن یآخریاست مانند ماه رجب که از مغرب شرعیحرام، مغرب شرعيهاان ماهیار شروع و پایمع-تبصره
.رسدیان مین روز ماه رجب به پایآخریبا مغرب شرع، شروع و یالثانيروز ماه جماد

ست. ینر مسلمانیغبالغ، زن و مرد و مسلمان و ریان بالغ و غیمیه فرقیظ دیدر حکم تغل-556ماده 
تیا بیکه عاقله يه، در مواردیظ دیظ است. تغلیش روح، مشمول حکم تغلیدایز پس از پین نیسقط جن

ا عدم جواز یکه به علت عدم امکان قصاص ياست. در قتل عمديز جارینه باشد یالمال پرداخت کننده د
.استين حکم جاریز اینمی شوده پرداخت یآن د

.ستینيو منافع جارت بر اعضایه مخصوص قتل نفس است و در جنایظ دیتغل-557ماده 

ه اعضایدیقواعد عموم-فصل دوم 

ست یا قصاص در آن ممکن نیکه قصاص ندارد يت عمدیو جنابر اعضاغیر عمديت یدر جنا-558ماده 
.می شوده ثابت ین قانون، دیه، مصالحه شده و مقدار آن مشخص نشده است به شرح مقرر در ایا بر دی

ه یت در شرع دیآن جنايد چنانچه برایا منافع وارد آیبر عضو يت صدمه ایهرگاه در اثر جنا-559ماده 
ن قانون مقرر شده باشد مقدار مقرر و چنانچه شرعاً مقدار یاز آن به شرح مندرج در اینیا نسبت معیمقدر 
.ن نشده ارش آن قابل مطالبه استییآن تعيبرایخاص

ا یکسان است و چنانچه ثلث یه کامل مرد یه زن و مرد در اعضاء و منافع تا کمتر از ثلث دید-560ماده 
.ابدییل میه زن به نصف تقلیشتر شود دیب

ا چند عضو وارد شود، مالك یک یبر يمتعدديهابیا چند ضربه، آسیک یهرگاه در اثر -561ماده 
ک یوارده بر عضو، عرفاً يهابینکه آسیب به طور جداگانه است مگر ایه هر آسیه به ثلث، دیدن دیرس
.ت محسوب شودیب و جنایآس

ت وارده بر اعضاء و منافع زن یزان ارش جنایلکن مست یان زن و مرد نیمیدر موارد ارش فرق-562ماده 
.ت در مرد باشدیبا ارش همان جنايه اعضاء و منافع او باشد، اگرچه مساویش از دید بینبا



ک ین بردن هریه کامل و از بیزوج، ديفرد و هر دو عضو از اعضايک از اعضاین بردن هر یاز ب-563ماده 
مگر يظاهريبدن باشد خواه از اعضایداخليخواه عضو مزبور از اعضاه کامل دارد.یزوج، نصف دياز اعضا

.مقرر شده باشديگریب دینکه در قانون ترتیا

ه یک سوم دین بردن عضو فلج، یه آن عضو و از بین، دو سوم دیه معیديفلج کردن عضو دارا-564ماده 
از ییرود، با توجه به کاراین میآن از بییاز کارايعضو که درصدیهمان عضو را دارد. در فلج کردن نسب

.گرددیمن ییدست رفته، ارش تع

ب ین ترتیه دارد به ایه مقدر به همان نسبت دیديا منفعت دارایاز عضو ین بردن قسمتیاز ب-565ماده 
ه است مگر یديک سوم دارایزان یسوم آن به مکین بردن یزان نصف و از بین بردن نصف آن به میکه از ب

.مقرر شده باشديگریب دینکه در قانون ترتیا

.می شودن ییص نباشد، ارش تعین رفته قابل تشخیکه نسبت از بيدر موارد-1تبصره

ر از یه ناگزیعلمجنیص کارشناس، یقرار دهد که به تشخیتیت، عضو را در وضعیهرگاه جنا-2تبصره
.می شوده قطع عضو ثابت یقطع آن باشد د

ن رفته، قرار گرفته است و مانند عضو یوند و امثال آن در محل عضو از بیکه با پیاعضائهید-566ماده 
يگریاز جهت دیات گردد ولیحياست و اگر دارایه عضو اصلیزان دیشوند به میات میحيدارایاصل
.استی، تنها موجب ضمان مالیمصنوعين بردن اعضایوب را دارد. از بیه عضو معیوب شود، دیمع

از خود در بدن بريدر بدن گردد و نه اثریبیب و عیکه رفتار مرتکب نه موجب آسيدر موارد-567ماده 
ا شالق یدر صورت عدم تصالح، مرتکب به حبس ياست لکن در موارد عمدیبگذارد ضمان منتفيجا
.می شوددرجه هفت محکوم يریتعز

اصالح شود يت به گونه ایچنانچه پس از جناه مقدر است، یديکه دارايعضویدرشکستگ-568ماده 
ب و یه آن عضو ثابت است و چنانچه با عیست و پنجم دینماند، چهار بیدر آن باقیب و نقصیچ عیکه ه

ن قانون خالف یکه در اينباشد، ارش ثابت است مگر در موارديه مقدریآن عضو ديا براینقص اصالح شود 
.آن مقرر شده باشد

:ر استیه مقدر به شرح زیديشکستن، ترك برداشتن و خرد شدن استخوان هر عضو داراهید-569ماده 

ه یپنجم دب درمان شود چهاریه آن عضو و اگر بدون عیک پنجم دیه شکستن استخوان هر عضو ید-الف
.شکستن آن است



ه یپنجم درب درمان شود چهایه آن عضو و اگر بدون عیک سوم دیه خرد شدن استخوان هر عضو ید-ب
.خرد شدن آن استخوان است

.ه شکستن آن عضو استیه ترك برداشتن استخوان هر عضو چهار پنجم دید-پ

ه موضحه آن، یز دیآن گردد و نیکه به استخوان نفوذ کند بدون آنکه موجب شکستگیه جراحتید-ت
.آن عضو استیه شکستگیک چهارم دی

که یدر صورتا ترك بخورد، یا خرد شود یاز هم بشکند ينقطه جداک استخوان از چند یهرگاه -570ماده 
د و مجموع یک ضربه به وجود آیچند با ه جداگانه دارد هریک دیمتعدد محسوب گردد، هريهاتیعرفاً جنا

.شتر باشدیه عضو هم بیمزبور از ديهاتیه جناید

کامل عضو نگردد، یافتادگا از کاریکه موجب شلل یدر صورتاستخوان از مفصل، یرفتگدر-571ماده 
ب موجب چهاریدرمان بدون عدر صورته همان عضو و ین صورت موجب دو سوم دیر ایموجب ارش و در غ

.باشدیه آن عضو میسوم دپنجم از دو

.ثابت استیه شکستگیاز استخوان از آن جدا شود، دیتکه کوچکیتیهرگاه در اثر جنا-572ماده 

ياه جداگانهیک دیگردد، هر يگریا صدمه دیهرگاه صدمه بر استخوان، موجب نقص عضو -573ماده 
.دارد

ا ترك بخورد، یز بشکند یمفصل، استخوان نیرفتگا چند ضربه، عالوه بر دریک یهرگاه بر اثر -574ماده 
استخوان بشکند و ، همياا ارش جداگانه دارد. اگر بر اثر ضربهیه یک دیو هرمی شودت محسوب یدو جنا

.استين حکم جاریز ایجاد شود نیا جائفه در بدن ایا نافذه و یمانند موضحه یهم جراحت

.ه نداردیدر ديریت تأثیوند خوردن عضو پس از جنایپ-575ماده 

ه مقدر اعضاءید-فصل سوم 

ه موید-مبحث اول 

ه کامل دارد و ید، دیگر نرویکه دیدر صورتش مرد، یا ریسر ين بردن تمام مویا از بیکندن و -576ماده 
ن حکم یه کامل ثابت است. در ایک سوم دیش یسر، ارش و نسبت به ريد، نسبت به مویاگر دوباره برو

.ستیپشت و کودك و بزرگسال نکم پشت و پريان مویمیفرق



ه کامل زن و ید، موجب دینروگر یکه دیدر صورتسر زن، ين بردن تمام مویا از بیکندن و -577ماده 
پشت و کودك و کم پشت و پريان مویمین حکم فرقید، موجب مهرالمثل است. در ایاگر دوباره برو

.ستیبزرگسال ن

.می شوده کامل زن، پرداخت یه کامل زن باشد فقط به مقدار دیش از دیاگر مهرالمثل ب-تبصره

د به ید، بایگر نروین برود که دیاز بيش مرد طوریا ریا زن یسر مرد ياز مویچنانچه قسمت-578ماده 
ه یک سوم دیش به نسبت از یسر مرد، ارش و در ريد، در مویه پرداخت شود و اگر دوباره بروینسبت، د

.ه پرداخت شودید دیسر زن به همان نسبت از مهرالمثل، بايکامل و در مو

که اذن شخص يا در مواردیت شخص یچنانچه با رضاش مرد، یا ریا مرد یسر زن يکندن مو-579ماده 
.ا ارش نداردیه یالزم باشد، دیپزشکيهاا به جهت ضرورتیاو باشد یت ولیست، با رضاینمعتبر

دن ییدن مو با کارشناس مورد وثوق است. چنانچه نظر کارشناس بر نروییدن و نروییص رویتشخ-580ماده 
ا یه و یک سوم دیا ید مازاد بر ارش یآن خالف نظر او ثابت گردد، باپس ازیه پرداخت شود، ولیباشد و د

ا یدن باشد و ارش ییه، مسترد شود و اگر نظر کارشناس بر رویمهرالمثل، حسب مورد به پرداخت کننده د
د مابه التفاوت آن یخالف نظر او ثابت گردد، بایا مهرالمثل، حسب مورد پرداخت شود ولیه و یک سوم دی

.شودپرداخت

که اذن ياو در مواردیا ولیت شخص یک از ابروها، اگر بدون رضاین بردن هر یا از بیکندن و -581ماده 
د، یه کامل دارد و اگر دوباره برویک چهارم دیزکننده باشد یا بدون ضرورت تجویست و یشخص معتبر ن

که يرش و نسبت به مقدارده، اییکه رويد نسبت به مقداریاز آن برويموجب ارش است و اگر مقدار
.می شودن ییه با احتساب مقدار مساحت، تعیده، دیینرو

مانده ین رفته باشد، زائل کردن باقیت از بیش از جنایش و ابرو پیسر، رياز موياگر مقدار-582ماده 
.از مو را داردین بردن قسمتیآنها، حکم از ب

ه ین برود، عالوه بر دیا ابرو از بیش یسر، ريمانند آن، موا پوست و ین بردن عضو یهرگاه با از ب-583ماده 
.می شودز پرداخت یت نیا ارش جنایه یا ابرو، حسب مورد دیش یا ریمو 

ب و نقص یبدن در صورت بروز عير موهایا سایپلک ياز مویا قسمتین بردن تمام یاز ب-584ماده 
ا کندن پوست و مانند آن باشد، ین بردن عضو یاز بد و چنانچه با ید خواه نرویموجب ارش است، خواه برو

.می شودا ارش محل مو پرداخت یه یتنها د

د مانند آنکه یب و نقص بروین رفته است با عیش مرد که از بیا ریا زن یسر مرد يهرگاه مو-585ماده 
د یش بایدر مورد رد، ارش ثابت است. مقدار ارش مزبور یا کم پشت برویر کند ییآن تغیعیا حالت طبیرنگ 



ب یش بدون عیرودر صورتباشد که یشتر از ارشیسر مرد، بيه کامل و در مورد مویک سوم دیشتر از یب
د ارش یا مهرالمثل حسب مورد بایه یا ثلث دیز عالوه بر ارش یسر زن ني. در مورد مومی شودن ییتع
.ب حاصله پرداخت شودیعيبرايگرید

ا ین بردن مانند کندن یوه از بین بردن آن است و شیصدمه به مو، از بتیمسئولمالك -586ماده 
.در حکم ندارديریسوزاندن، تأث

ه چشمید-مبحث دوم 

که ییه دارد. چشمهایک از آنها نصف دیه کامل و هرینا دین بردن دو چشم بیا از بیدرآوردن و -587ماده 
يگر مانند شب کوریا از جهات دیآنها متفاوت باشد یینایزان بیکسانند هرچند مین حکم یدارند در ایینایب

.و منحرف بودن با هم فرق داشته باشند

ن مقدار ییکه تعیدر صورتاز چشم گردد، یقسمتیینایموجود در چشم مانع بیهرگاه لکه دائم-تبصره
.می شودن صورت، ارش پرداخت یر ایه کسر و در غیآن ممکن باشد به همان نسبت از د

گرش ینا دارد و چشم دیک چشم بیکه فقط یکسيناین بردن چشم بیا از بیدرآوردن و -588ماده 
گرش را یه کامل است لکن اگر چشم دین رفته باشد موجب دیاز بییجناریا به علل غیو يزادمادرينایناب

ه ینا، نصف دیشم به چیه آن را داشته است از دست داده باشد دیکه استحقاق دیتیا جنایدر اثر قصاص 
.باشدیکامل م

.ه کامل استیک ششم دیندارد یینایکه بین بردن هر چشمیا از بیه درآوردن و ید-589ماده 

ه کامل و یک ششم دیباال، يهاک از پلکیه هریه کامل، دیچشم، دپلک دوه مجموع چهارید-590ماده 
.ه کامل استیک چهارم دین، ییپايهاک از پلکیه هر ید

.ه جداگانه داردیک دین ببرد، هریکجا از بیچشم و پلک را یهرگاه کس-تبصره

ن، ییپايهاک از پلکیه و شکافتن هریک ششم دیباال، موجب يهاک از پلکیشکافتن هر-591ماده 
.ه استیک چهارم دیموجب 

ینیه بید-مبحث سوم 

ه کامل یاست دینین استخوان بییکه پايانرمها یینین بردن تمام بیا از بیقطع کردن و -592ماده 
ه یک دفعه باشد، موجب دیکه در یدر صورتینیاز استخوان بيا مقدارین بردن تمام نرمه با تمام یدارد. از ب



ن برود، یگر از بیدر دفعه دینیاز استخوان بيا مقداریک دفعه و تمام یدر ینیکامل است لکن اگر نرمه ب
.می شودن ییاستخوان، ارش تعيکامل و براه ینرمه ديبرا

ه کامل ین رفتن آن شود، دیو از بینیکه موجب فساد بیدر صورتینیشکستن استخوان ب-593ماده 
دا یب و نقص بهبود پیه کامل و اگر با عیدهم دکیب و نقص اصالح شود موجب یدارد و چنانچه بدون ع

که منجر به فساد آن نشود، ارش ثابت ینیشکستن استخوان با یینیکند، موجب ارش است. در کج شدن ب
.می شود

.ه کامل استیک سوم دیان دو سوراخ، موجب یا پرده میینیبيک از پره هاین بردن هریاز ب-594ماده 

ه کامل یک سوم دیفلج، موجب ینین بردن بیه کامل و از بیسوم د، موجب دوینیفلج کردن ب-595ماده 
.است

همراه باشد خواه نباشد، یان آن، خواه با پارگیو پرده فاصل مینیسوراخ کردن هر دو طرف ب-596ماده 
ابد، یه کامل است و اگر بهبود یسوم دکیا نوك آن نشود، موجب یینین رفتن بیکه باعث از بیدر صورت
.ه کامل استیک پنجم دیموجب 

که یدر صورته کامل و یک نهم دیابد یکه بهبود نیدر صورتینیک طرف بیه سوراخ کردن ید-597ماده 
که یدر صورتبا پرده وسط آن ینیطرف بکیه سوراخ کردن یه کامل است و دیستم دیک بیابد، یبهبود 
.ه کامل استیک پانزدهم دیابد، یکه بهبود یدر صورته کامل و ینهم دابد دویبهبود ن

ه یک سوم دیا نوك آن نشود، یینین رفتن بیکه سبب از بیدر صورتینیه پاره کردن بید-598ماده 
.ه کامل استیک دهم دیابد یکامل و اگر بهبود 

.باشدیه کامل میدن خون است، نصف دیکه محل چکینین بردن نوك بیه از بید-599ماده 

ه الله گوشید-مبحث چهارم 

.ه کامل داردیک از آنها نصف دیبردن هرن یه کامل و از بین بردن دو الله گوش، دیاز ب-600ماده 

.ه کامل استیک ششم دین بردن نرمه هر گوش، موجب یاز ب-تبصره

ک یک گوش، موجب یه کامل و پاره کردن نرمه یک ششم دیک گوش، موجب یپاره کردن الله -601ماده 
.کامل، ارش ثابت استيه کامل است و در هر دو مورد در صورت بهبودینهم د

.ه آن را داردیک سوم دیدن الله گوش فلج شده، یه آن و بریسوم دفلج کردن الله هر گوش، دو-602ماده



ه الله گوش، یر آن ظاهر گردد عالوه بر دیقطع شود که استخوان زيهرگاه الله گوش به نحو-603ماده 
.د پرداخت شودیز بایه موضحه نید

ن یات کامل باشد در احکام ایحس و حيکه الله آن سالم و دارایوبیا معیگوش شنوا و ناشنوا -604ماده 
.کسان هستندیفصل 

ا نقصان ین برود یز از بینییپاره کردن پرده گوش، موجب ارش است و اگر در اثر آن حس شنوا-605ماده 
.د پرداخت شودیز بایه آن نیدا کند، دیپ

ت به استخوان و یا موجب سرایت کند یسراییب رساندن به گوش به حس شنوایهرگاه آس-606ماده 
.داردياه جداگانهیآن شود هر کدام دیشکستگ

ه لبید-مبحث پنجم 

از لب ين بردن مقداریه از بیه کامل دارد و دیک، نصف دیه کامل و هرین بردن دو لب، دیاز ب-607ماده 
.می شودبه نسبت تمام لب محاسبه 

متصل ینیواره بیپوشاند و به دو روزنه و دیاست که لثه را ميحدود لب باال از نظر عرض، مقدار-تبصره
پوشاند و طول یاست که لثه را مين از نظر عرض، مقدارییو طول آن همان طول دهان است و حدود لب پا

.می شودها محسوب نه گونه ها جزء لبیآن همان طول دهان است. حاش

از آن گردد موجب ارش است خواه یا قسمتیا دو لب و یک یکه باعث جمع شدن یتیجنا-608ماده 
.ها بشود خواه نشودان شدن دندانیموجب نما

که با خنده و مانند آن از يک از لبها گردد به گونه ایکه موجب سست و فلج شدن هریتیجنا-609ماده 
سست و فلج شده موجب يهاک از لبیبردن هرنیک لب و از بیه یسوم دها کنار نرود، موجب دودندان

.ه آن استیسوم دکی

ه کامل و در یسوم دکیها شود، ان شدن دندانیکه باعث نمايشکافتن هر دو لب به نحو-610ماده 
در ه کامل و یک ششم دیک لب موجب یه کامل دارد. شکافتن یک پنجم دیب، یبدون عيصورت بهبود

.ه کامل استیک دهم دیب، موجب یبدون عيبهبودصورت

ق حارصه، یکه از مصادیها نگردد در صورتان شدن دندانیجراحات وارده بر لب هرگاه باعث نما-تبصره
.ه و متالحمه باشد، حکم جراحات مذکور را داردیدام



ه زبانید-مبحث ششم 

از آن به ین بردن قسمتیه از بیده کامل است و یا موجب دین بردن تمام زبان گویا از بیقطع و -611ماده 
.می شوده به حروف محاسبه یم تمام دین رفته است که با تقسیاز بییاینسبت گو

مانند می شودن ییه تعیعلمجنیهر حرف با توجه به حروف زبان تکلم ين بردن ادایه از بید-1تبصره
.ه کامل استیدوم دویک سیزبان، یک حرف شخص فارسیين بردن قدرت اداینکه از بیا

از حروف را یا برخید یگویسخن ميا تندیيا به کندیلکنت زبان است و يکه دارایشخص-2تبصره
.می شودا محسوب یتلفظ کند، گومی تواندن

از آن، ين بردن مقداریه کامل است و از بیک سوم دین بردن تمام زبان الل موجب یقطع و از ب-612ماده 
.ه به نسبت مساحت تمام زبان استیموجب همان مقدار د

به طور موقت قادر به يکه به واسطه عارضه ایاست لکن کسیو عارضيزادالل اعم از مادر-تبصره
.می شودا محسوب یست، گویسخن گفتن ن

از يتعداديادان رفتن قدرت یرا قطع کند و موجب از بیاز زبان کسيمقداریهرگاه شخص-613ماده 
تعداد ين رفتن قدرت ادایگر از زبان او را قطع کند و موجب از بیديمقداريگریحروف گردد و شخص د

ین برده است، ضامن میآنها را از بيکه قدرت ادایاز حروف شود هر شخص به نسبت تعداد حروفيگرید
.باشد

ه کامل یده، موجب دیخن گفتن او فرا نرسکه زمان سین بردن تمام زبان کودکیقطع و از ب-614ماده 
.می شوده مسترد یک سوم دیاست لکن اگر بعداً معلوم شود که الل بوده است، مازاد بر 

زان یده است، قطع شود به میکه زمان سخن گفتن او فرا نرسیاز زبان کودکیهرگاه قسمت-615ماده 
سوم لکن اگر بعداً معلوم شود که کودك الل بوده است، دومی شوده پرداخت ینسبت مساحت قطع شده، د

ه ین رفته از دیه حروف از بیکه دیدر صورتا بوده است، یو چنانچه معلوم شود که گوگرددیمآن مسترد 
.د پرداخت شودیبه التفاوت آن باشتر باشد، ماین رفته بیاز بییاینسبت گو

ه دندانید-مبحث هفتم 

می ع یر توزیب زیه کامل دارد که به ترتیهشتگانه دست ویدائم بين بردن تمام دندانهایاز ب-616ماده 
:شود



ن ییش که از هر کدام دو عدد در باال و دو عدد در پایو نییش، چهارتایپ:جلو که عبارتند ازيدندانها-الف
.ه کامل داردیستم دیک بید و جمعاً دوازده عدد است، هر کدام یرویم

ک ضاحک و سه ضرس قرار دارد و ین در هر کدام ییاز باال و پایانیعقب که در چهار سمت پايدندانها-ب
.ه کامل داردیک چهلم دیجمعاً شانزده عدد است، هر کدام 

حاصل یده باشد اگر در کندن آنها نقصییبه هر نام که باشد و به هر نحو که رویاضافيدندانها-617ماده 
.ز نداردیحاصل نشود ارش نیگونه نقصچیو اگر هگرددیمشود، ارش ثابت 

جراحت مزبور، يد، برایبه وجود آیحاصل نشود لکن جراحتیهرگاه در کندن دندان زائد نقص-1تبصره
.ارش ثابت است

د وجود داشته باشد و با رجوع به یا زائد، تردیاست ینکه دندان کنده شده اصلیهرگاه در مورد ا-2تبصره
و ارش دندان زائد پرداخت یه دندان اصلین از دیبودن آن مشخص نشود، اقل االمریا اصلیارشناس، زائد ک

.می شود

ه کامل یهشت عدد کمتر باشد به همان نسبت از دست ویاز بیدائمیاصليهرگاه دندانها-618ماده 
.کم شده باشديا در اثر عارضه ایابد خواه خلقتاً کمتر باشد ییکاهش م

در اثر یگوناگون دارند، وجود ندارد و اگر دندانيکه رنگهاییان دندانهایمیه تفاوتیزان دیدر م-619ماده 
ک یاه شده است، یکه قبالً سیه دندانیه همان دندان است و دیسوم ده آن دویفتد دیاه شود و نیت، سیجنا

.ه همان دندان استیسوم د

ن برود، ارش ثابت است و اگر پس از یا منفعت آن از بیاه شود یآنکه سر رنگ دندان، بدون ییدر تغ-تبصره
.ه کامل همان دندان را بدهدید دیدندان مزبور را بکند، بایآن شخص

ه همان دندان و ین بردن آن باشد، موجب دیا لق کردن دندان هرگاه در حکم از بیجاد ترك یا-620ماده 
.ن صورت موجب ارش استیر ایدر غ

ن یر ایه همان دندان و در غیاست، موجب دیا ترك خورده که منفعت آن باقیکندن دندان لق -621ماده 
.صورت موجب ارش است

یه همان دندان را دارد و اگر کسیشه، دیريان است با بقایشکستن آن مقدار از دندان که نما-622ماده 
ا یان دندان را شکسته است یاشد که مقدار نمابیشه را بکند، خواه مرتکب کسیبعد از شکستن مقدار مزبور ر

.می شودن یی، ارش تعيگرید

.ه داردیان دندان به همان نسبت دیاز قسمت نمايشکستن مقدار-1تبصره



ن رفته باشد به همان یقبالً از بيا عارضه ایت یاز دندان کنده شده در اثر جنایهرگاه قسمت-2تبصره
.ابدییه دندان کاهش مینسبت از د

نکه کندن آن موجب گردد دندان یه کامل ثابت است مگر ایک صدم دیيریدر کندن دندان ش-623ماده 
.پرداخت شودیه کامل دندان دائمید دین صورت باید که در اینرویدائم

.موجب ارش استيریوب کردن و شکافتن دندان شیشکستن، مع-تبصره

، اگرچه دوباره در محل آن، دندان می شوده همان دندان ثابت یدیبا کنده شدن دندان دائم-624ماده 
ه کامل همان ید دیده شده را دوباره بکند، باییدندان روید و مانند سابق شود و چنانچه شخصیبرويگرید

.دندان را بپردازد

یاصلرد و مانند دندانیا همان دندان قرار گیيگریدندان کنده شده دندان ديهرگاه به جا-625ماده 
ات نباشد، کندن آن یحس و حيه همان دندان را دارد لکن اگر دارایات شود، کندن آن، دیحس و حيدارا

.استیموجب ضمان مال

ه گردنید-مبحث هشتم 

ن حالت یماندن ایو باقيدر صورت عدم بهبودیگردن در اثر شکستگیدگیکج شدن و خم-626ماده 
.موجب ارش استیو کج شدگیدگیو زوال حالت خميه کامل و در صورت بهبودیموجب د

.آن موجب ارش استیدگیگردن بدون کج شدن و خمیشکستگ-627ماده 

ا مانع حرکت گردن شود یا نقص آن و یدن غذا و یا جویت بر گردن که مانع فرو بردن یجنا-628ماده 
.موجب ارش است

ه فکید-مبحث نهم 

ن ییپايش دندانهاین بردن دو استخوان چپ و راست فک که محل رویا از بیقطع کردن و -629ماده 
.ه داردیاز آنها به همان نسبت ديه کامل و مقداریه کامل، هر کدام از آنها نصف دیاست، د

ا ین برود یر آن از بیا غیر اعضاء است و اگر با فک، دندان یه دندان و سایه فک، مستقل از دید-630ماده 
.ا ارش جداگانه داردیه یام دند هر کدیب ببیآس



ا موجب نقص آنیدن ینانچه مانع جوحرکت فک شود، ارش دارد و چيکه موجب کندیتیجنا-631ماده 
.می شودز افزوده یشود، ارش آن ن

.از فک باال، موجب ارش استیا قسمتین بردن تمام یاز ب-632ماده 

استخوان فک باال یاستخوان و شکستگیشکستگن مشمول حکم ییاستخوان فک پایشکستگ-633ماده 
.سر و صورت استياستخوانهایمشمول حکم شکستگ

.ه کامل داردیک سوم دیه کامل و قطع فک فلج، ین، دوسوم دییفلج کردن فک پا-634ماده 

ه دست و پاید-مبحث دهم 

انگشتان کامل يآنکه داراک از دستها از مفصل مچ به شرط ین بردن هریا از بیقطع کردن و -635ماده 
ک دست یيدو دست و خواه به هر علت دارايه دارایعلمجنیه کامل است خواه یباشد، موجب نصف د

.باشد

.ه کامل استیا تا مچ، موجب نصف دیانگشتان يک دست از انتهایقطع تمام انگشتان -636ماده 

باشد، موجب ارش یانگشت نميت داراکه به هر علین بردن کف دستیا از بیقطع کردن و -637ماده 
.است

ه آن انگشتان، یکه کمتر از پنج انگشت دارد، عالوه بر دین بردن کف دستیا از بیدر قطع کردن و -تبصره
ه یک انگشت باشد، عالوه بر دیيب که اگر مچ دست داراین ترتیز ثابت است، بدیاز ارش کف دست نینسبت

ه دو انگشت، سه پنجم یدو انگشت باشد، عالوه بر ديدست و اگر داراپنجم ارش کف ک انگشت، چهاری
يپنجم ارش کف دست و اگر داراه سه انگشت، دویسه انگشت باشد، عالوه بر ديارش کف دست و اگر دارا

.می شودز پرداخت یپنجم ارش کف دست نکیه چهار انگشت، یچهار انگشت باشد، عالوه بر د

ه کامل دارد و قطع یکف باشد خواه نباشد نصف ديساعد از آرنج، خواه دارايقطع دست دارا-638ماده 
.ه کامل داردیآرنج باشد خواه نباشد، نصف ديبازو از شانه، خواه دارايدست دارا

ساعد است اگر يکه دارایز دستیانگشتان است اگر باالتر از مفصل مچ و نيکه دارایدست-639ماده 
.باشدیز میکه قطع شده نيه کامل، موجب ارش مقدار زائدیگردد عالوه بر نصف دباالتر از آرنج قطع 

ه کامل و یدو دست است، موجب نصف ديا شانه دارایا آرنج یکه از مچ یکسیقطع دست اصل-640ماده 
.عهده کارشناس مورد وثوق استو زائد بریص دست اصلیقطع دست زائد موجب ارش است. تشخ



.ه کامل استیک دهم دیدست، یک از انگشتان اصلیهرهید-641ماده 

ه آن انگشت و هر بند یسوم دکیر شست، موجب ین بردن هر بند انگشت غیا از بیدن یبر-642ماده 
.ه شست استیانگشت شست، موجب نصف د

ه همانیک سوم دیانگشت زائد، يه بندهایو دیه انگشت اصلیک سوم دیه انگشت زائد، ید-643ماده 
.همان انگشت استیه بند اصلیک سوم دییه بند زائد انگشت اصلیو دیبند اصل

.می شوده آن کاسته یزان از مقدار دیکه بند انگشت نقصان داشته باشد به همان میدر صورت-تبصره

ه همان یسوم ده فلج کردن هر انگشت دویه دست، دیسوم ده فلج کردن هر دست دوید-644ماده 
.ه همان انگشت استیک سوم دیه قطع انگشت فلج یه دست و دیک سوم دیه قطع دست فلج یانگشت، د

ه کامل و یدرصد دکید، یوب برویا فاسد و معید یگر نرویکه دين بردن ناخن به طوریه از بید-645ماده 
.باشدیه کامل میم درصد دید، نیب برویاگر بدون ع

.استيز جاریانگشتان آن، در پا و انگشتان آن نه دست و یاحکام مذکور در د-646ماده 

منگاهیه ستون فقرات، نخاع و نشید-ازدهم یمبحث 

:ل استیب ذیه شکستن ستون فقرات به ترتید-647ماده 

د، یده درآیا بعد از عالج به صورت خمیکه اصالً درمان نشود و یدر صورتشکستن ستون فقرات -الف
.ه کامل استیموجب د

نکه یاز منافع گردد مانند ایکین رفتن یموجب از بیب درمان شود ولیعیشکستن ستون فقرات که ب-ب
ن برود، موجب یاز بيا کنترل ادرار وییا توان جنسیا نشستن نداشته باشد و یه توان راه رفتن یعلمجنی

.ه کامل استید

وارد مندرج در بند(ب) شود، عالوه بر ل میاز قبیشکستن ستون فقرات که درمان نشود و موجب عوارض-پ
.ز استیک از عوارض حاصله نیا ارش هریه یستون فقرات، موجب دیه کامل شکستگید

.ه کامل استیک دهم دیب درمان شود، موجب یشکستن ستون فقرات که بدون ع-ت

موجب دوه ستون فقرات، یحس شدن پاها گردد عالوه بر دیشکستن ستون فقرات که موجب فلج و ب-ث
.ز استیفلج دو پا نيه برایسوم د



ستون فقرات به جز مهره يا چند مهره از مهره هایک یمراد از شکستن ستون فقرات، شکستن -1تبصره
.باشدیگردن و استخوان دنبالچه ميها

یدر صورتپشت شود بدون آنکه موجب شکستن ستون فقرات گردد یدگیکه سبب خمیتیجنا-2تبصره
ه یک دهم دیه آن یشود، دب درمانیکه بدون عیدر صورتامل و ه کیدرمان نشود، موجب دیدگیکه خم

.کامل است

.ه داردیاز آن به نسبت مساحت عرض، دیه کامل و قطع جزئیقطع نخاع د-648ماده 

ه نخاع یا ارش آن عضو بر دیه یگر شود، حسب مورد دیب عضو دیهرگاه قطع نخاع موجب ع-649ماده 
.می شودافزوده 

ه یه کامل و هر کدام از آنها، نصف دیکه به استخوان برسد، دين بردن دو کپل به نحویاز ب-650ماده 
.ه داردیاز آن، به همان نسبت دیکامل و قسمت

ه یعلمجنیت مزبور باعث شود یشکستن استخوان دنبالچه، موجب ارش است مگر آنکه جنا-651ماده 
قادر به یه کامل دارد و اگر قادر به ضبط مدفوع باشد ولین صورت دیمدفوع نباشد که در اقادر به ضبط 

.می شودز پرداخت یضبط باد نباشد، ارش آن ن

ا یضه ها و مقعد وارد شده است موجب عدم ضبط ادرار یکه به حد فاصل بيهرگاه صدمه ا-652ماده 
.ه کامل داردیک دیدو گردد، ا هریمدفوع 

ه دنده و ترقوهید-مبحث دوازدهم 

ه یک چهلم دیکند، یط به قلب که از آن حفاظت میمحيهاک از دندهیه شکستن هرید-653ماده 
.باشدیه کامل میک صدم دیگر، یديک از دنده هایه شکستن هریکامل و د

ت.کندن دنده موجب ارش اس-تبصره

ک از دنده یه ترك خوردن هریه شکستن آن، دیچهارم دک یک از دنده ها، یه موضحه هرید-654ماده 
ه ترك یه کامل است. دیم هزارم دینآن، هفت ویه دررفتگیه کامل، و دیک هشتادم دیط به قلب، یمحيها

.ه کامل استیآنها پنج هزارم دیرفتگه دریه کامل و دیگر هفت هزارم دیديک از دنده هایخوردن هر

ه یه کامل و هر کدام از آنها، موجب نصف دیدن دو استخوان ترقوه، موجب دن بریقطع و از ب-655ماده 
.کامل است



ب درمان شود، موجب چهار درصد یکه بدون عیدر صورتترقوه يک از استخوانهایشکستن هر-656ماده 
.ه کامل استیب درمان شود، موجب نصف دیا با عیکه درمان نشود و یه کامل و در صورتید

ست و پنج یه موضحه آن، بیدو هزارم، دویترقوه، سيک از استخوانهایه ترك خوردن هرید-657ماده 
.ه کامل استیه سوراخ شدن آن، ده هزارم دیست هزارم و دیآن، بیرفتگه دریهزارم، د

ه ازاله بکارت و افضاءید-زدهم یمبحث س

ت صورت گرفته یو بدون رضايگریله دیا به هر وسیهمسر با مقاربت ریهرگاه ازاله بکارت غ-658ماده 
.باشد موجب ضمان مهرالمثل است

.ستیثابت نيزیت انجام گرفته باشد چیهرگاه ازاله بکارت با مقاربت و با رضا-1تبصره

ت یبه زنا نداشته در حکم عدم رضایت واقعیکه رضایا مکرَهیا مجنون یت دختر نابالغ یرضا-2تبصره
.است

ده و یب دید مانند آنکه مثانه آسیز به وجود آینيگریت دیهرگاه به همراه ازاله بکارت جنا-659ماده 
.ا ارش جداگانه داردیه یت مزبور حسب مورد دیشخص نتواند ادرار خود را ضبط کند، جنا

:ل موجب ضمان استیب ذیهمسر به ترتيافضا-660ماده 

.د پرداخت شودیه کامل زن بایاز مقاربت باشد، در یغیهرگاه همسر، بالغ و افضاء به سبب-الف

ز تا یه کامل زن، نفقه نیباشد عالوه بر تمام مهر و دیهرگاه همسر، نابالغ و افضاء به سبب مقاربت جنس-ب
.ن بر عهده زوج است هر چند او را طالق داده باشدیاز زوجیکیزمان وفات 

.ض و غائط استیا حیض یبول و حيشدن دو مجرایکیافضاء عبارت از -تبصره

ضهیو بیه اندام تناسلید-مبحث چهاردهم 

کامل است و در هیشتر از آن، موجب دیا بیگاه و مرد تا ختنهین بردن اندام تناسلیقطع و از ب-661ماده 
.می شوده پرداخت یکمتر از ختنه گاه به نسبت ختنه گاه محاسبه و به همان نسبت د

وب یا معیضه سالم یبيکه دارایم و شخصیر، عقین اندام کودك، جوان، پیبین حکم تفاوتیدر ا-1تبصره
.ضه است، وجود نداردیا فاقد بی



ا یمانده یباقيگریا شخص دین برود و سپس مرتکب یک ضربه تا ختنه گاه از بیهرگاه با -2تبصره
شتر، ارش ثابت یه کامل و در مقدار بیختنه گاه، دن ببرد، نسبت به یرا از بیگر از اندام تناسلیدیقسمت
.است

قطع کند، يگریگر از ختنه گاه را شخص دیو قسمت دیاز ختنه گاه را شخصیهرگاه قسمت-3تبصره
از ختنه یقسمتیباشند و چنانچه شخصیکه از ختنه گاه قطع کرده اند، ضامن میک به نسبت مساحتیهر

قطع کند، نسبت یاز اندام تناسلیا قسمتیمانده ختنه گاه را به انضمام تمام یباقيگریگاه را قطع کند و د
ت دوم، ارش مقدار قطع شده از یه به مقدار مساحت قطع شده از ختنه گاه و نسبت به جنایت اول، دیبه جنا

.ثابت استیاندام تناسل

ه یسوم ددام سالم موجب دوه کامل و فلج کردن انیک سوم دیفلج، موجب یقطع اندام تناسل-662ماده 
ه کامل ثابت است.ین ثلث دیکامل است لکن در قطع اندام عنّ

ر ی، خواه قسمت مقطوع ختنه گاه باشد خواه غیاز اندام فلج به نسبت تمام اندام تناسلیقطع قسمت-تبصره
.ه داردیآن د

ه کامل زن است و یزن، موجب نصف دیک از دو طرف اندام تناسلین بردن هر یقطع و از ب-663ماده 
باکره، ریان باکره و غیمین حکم فرقیه دارد. در ایاز آن، به همان نسبت دین بردن بخشیقطع و از ب

.ستیل رتقاء و قرناء نیوب از قبیخردسال و بزرگسال سالم و مع

:ل موجب ضمان استیب ذیترترهمسر، بهیغيافضا-664ماده 

ه کامل زن، یا مکرَه بوده و افضاء به سبب مقاربت باشد، عالوه بر مهرالمثل و دیشده نابالغ هرگاه افضاء-الف
در ه کامل زن و یمقاربت باشد، دریز ثابت خواهد بود و اگر افضاء به غیازاله بکارت، ارش البکاره ندر صورت

ت.ز ثابت اسیاله بکارت، مهرالمثل نازصورت

ه کامل زن ثابت یق مقاربت انجام گرفته باشد، تنها پرداخت دیبالغ و از طرت زن یهرگاه افضاء با رضا-ب
.خواهد بود

ز یازاله بکارت، موجب ارش البکاره ندر صورته، یبه شبهه عالوه بر مهرالمثل و دیاز وطیناشيافضا-پ
.باشدیم

ه یضه راست، ثلث دیه و قطع بیضه چپ، دو ثلث دیه کامل و قطع بیکباره دیضه یقطع دو ب-665ماده 
.دارد

.ستین و سالم و مانند آن نیر و کودك و بزرگ و عنین جوان و پیدر حکم مذکور بیفرق-تبصره



ه آن ید شود دیه کامل است و اگر تورم مانع راه رفتن مفیدهم دضه، دویک بیه ورم کردن ید-666ماده 
.ه کامل استیهشت دهم د

ضه یه کامل است. قطع بیملحق به مرد، موجب ديمردانه خنثایتناسلا اندام یضه ها یقطع ب-667ماده 
.ا ملحق به زن، موجب ارش استیمشکل يمردانه خنثایا اندام تناسلیها 

.ا زن، موجب ارش استین بردن عانه مرد یاز ب-668ماده 

ه پستانید-مبحث پانزدهم 

از ين بردن مقداریه کامل زن و از بیموجب نصف دک از دو پستان زن، ین بردن هریقطع و از ب-669ماده 
ا یاز پوست ياز پستان مقداریا بخشین رفتن تمام یه است و اگر همراه با از بیآن به همان نسبت موجب د

ت یا ارش جنایه یه پستان، دیگردد، عالوه بر ديگریت دیا موجب جناین برود یگوشت اطراف آن هم از ب
.ودد پرداخت شیز بایمزبور ن

ر از یا متعذر کردن خروج شیر ید شین بردن قدرت تولیا از بیر پستان زن یدر قطع کردن ش-670ماده 
.در آن، ارش ثابت استيگریجاد هر نقص دیا ایپستان و 

ه منافعیدیقواعد عموم-فصل چهارم

مجنیان مرتکب و یاختالف مه اعضاء است. در موارد یه منافع، همان ادله اثبات دیادله اثبات د-671ماده 
ا قول یینه، علم قاضیش، اقرار، بیق اختبار و آزمایا نقصان آن، چنانچه از طریه در زوال منفعت یعل

با قسامه می توانده یعلمجنیا نقصان منفعت ثابت نشود در صورت تحقق لوث، یکارشناس مورد وثوق، زوال 
ا ناقص یه را ثابت کند و چنانچه نسبت به بازگشت منفعت زائل یه اعضاء مقرر است، دیکه در ديبه نحو

.ستیبه قسامه نيازیو نمی شوده ثابت یعلمجنیک سوگند یه با یشده اختالف باشد د

باشد چنانچه ینیا ناقص شده در مدت معیبازگشت منفعت زائل یکه نظر کارشناسيدر موارد-672ماده 
.می شوده ثابت یفوت کند دن شده ییه قبل از مدت تعیعلمجنی

ه یعلمجنیت کند و سبب مرگ یاز منافع شده است، سرایکیکه موجب زوال یتیهرگاه جنا-673ماده 
.ه نفس قابل مطالبه استیکند و تنها دیه نفس تداخل میه منفعت در دیشود د

ده، ین گردییشده، تعا ناقصیبازگشت منفعت زائل يبرايق معتبریکه به طریهرگاه در مهلت-674ماده 
ن یآن به طور موقت از بیینایکه بین برود، به عنوان مثال چشمیکه منفعت، قائم به آن است از بيعضو



ن رفتن ید، مرتکب، فقط ضامن ارش زوال موقت آن منفعت است و چنانچه از بیایرون بیرفته است از حدقه ب
.باشدیه کامل آن عضو میضامن دگر باشد مرتکب دوم، یت شخص دیآن عضو به سبب جنا

ه مقرر منافعید-فصل پنجم 

ه عقلید-مبحث اول

ت در اثر یجاد نقص در آن موجب ارش است، خواه جنایه کامل و ایزائل کردن عقل موجب د-675ماده 
.راد ضربه و جراحت و خواه ترساندن و مانند آن باشدیا

.شود ارش ثابت استيادواره دچار جنون یعلمجنیکه یدر صورت-تبصره

.که به حد جنون نرسد ارش ثابت استیدر صورتیز اختالل روانیدر زوال و نقصان حافظه و ن-676ماده 

ه یباشد حسب مورد، موجب ديشدن آن شود هرچند عمدا کمیکه موجب زوال عقل یتیجنا-677ماده 
.می شودا ارش است و مرتکب قصاص نی

ه یک دیابد، هریا نقصان یا صورت، عقل زائل شود یمانند شکستن سر ياهرگاه در اثر صدمه-678ماده 
.داردياا ارش جداگانهی

ه مسترد و یه کامل عقل برگردد، دیافت دیعقل زائل گردد و پس از دریتیهرگاه در اثر جنا-679ماده 
.می شودارش پرداخت 

به فوت او گردد، یهوش شود و به اغماء برود، چنانچه منتهیه بیعلمجنییتیهرگاه در اثر جنا-680ماده 
و می شودهوش بوده، ارش ثابت یکه بید، نسبت به زمانیو چنانچه به هوش آمی شوده نفس ثابت ید

.د پرداخت شودیز بایا ارش عوارض مزبور نیه ید، دیوجود آز بهینيگریديهابیچنانچه عوارض و آس

ه، یو مانند آن است از جهت احکام مربوط به قصاص و دیهوشیا بیکه در اغماء یکست بریجنا-681ماده 
.می شودار محسوب یت بر شخص هوشیجنا

ییه شنواید-مبحث دوم 

ه کامل یک گوش نصف دییین بردن شنوایه کامل و از بیهر دو گوش دیین بردن شنوایاز ب-682ماده 
.اندازه نباشدک یدو گوش به ییدارد هرچند شنوا



شنود، موجب نصف یاو نميهااز گوشیکیکه یشخصيگوش شنوایین بردن شنوایاز ب-683ماده 
.ه کامل استید

.ه داردیص باشد به همان نسبت دیکه مقدار آن قابل تشخیدر صورتییکاهش شنوا-684ماده 

ابد یا نقصان ین برود یاز بییشنوايگریت دیا هر جناین بردن گوش و یا از بیهرگاه با قطع -685ماده 
.ا ارش جداگانه داردیه یها، دتیک از جنایهر

که به طور کامل مانع يجاد شود به نحویای، نقص دائمییشنوايدر مجرایتیهرگاه در اثر جنا-686ماده 
.می شودن ییباشد ارش تعیکه نقص موقتیدر صورتثابت است و ییه شنوایدن گردد، دیشن

ا ید و یشدن نتواند سخن بگورده است در اثر کَیکه زمان سخن گفتن او فرا نرسیهرگاه کودک-687ماده 
رد و بر زبان یاد گیگر را یر شدن نتواند کلمات دده است در اثر کَیکه تازه زمان سخن گفتن او فرا رسیکودک

.می شودرد ثابت ز، حسب مویا نقص گفتار نیا ارش زوال یه ی، دییه شنوایآورد، عالوه بر د

.ه کامل داردیک دین برود، هرکدام ی، هر دو از بییایو گوییحس شنوایتیهرگاه در اثر جنا-688ماده 

یینایه بید-مبحث سوم 

ه کامل یک چشم نصف دیییناین بردن بیه کامل و از بیهر دو چشم دییناین بردن بیاز ب-689ماده 
.دارد

آنها متفاوت یینایزان بیچند مکسان هستند هریدارند در حکم مذکور یینایکه بییهاچشم-تبصره
.و منحرف بودن با هم تفاوت داشته باشنديگر مانند شب کوریا از جهات دیباشد 

ه دارد و چنانچه یص باشد به همان نسبت دیکه مقدار آن قابل تشخیدر صورت، یینایکاهش ب-690ماده 
.ستص نباشد، موجب ارش ایقابل تشخ

يمادرزادينایگرش نابینا دارد و چشم دیک چشم بیکه فقط یچشم کسییناین بردن بیاز ب-691ماده 
گرش را در اثر یه کامل است لکن اگر چشم دین رفته باشد، موجب دیاز بییجناریا در اثر علل غیبوده و 
ه کامل ینا، نصف دیه چشم بیه آن را داشته است، از دست داده باشد، دیکه استحقاق دیتیا جنایقصاص 

.باشدیم

ه ی، دییناین رفتن بیه دارد و از بیک دیرون آوردن چشم از حدقه فقط یا بین بردن یاز ب-692ماده 
ابد، هرکدام یا نقصان ین برود یز از بینیینایمانند شکستن سر، بيگریندارد لکن اگر در اثر صدمه ديگرید

.ا ارش جداگانه داردیه یحسب مورد د



ییایه بوید-مبحث چهارم 

.از آن، ارش داردین بردن قسمتیه کامل است و از بی، موجب دییاین بردن کامل بویاز ب-693ماده 

.ه کامل داردین برود نصف دیبه طور کامل از بینیسوراخ باز دویکیییایت، بویاگر در اثر جنا-تبصره

ابد یا نقصان ین برود یز از بینییایبويگریت دیا جنایینیبن بردنیا از بیدن یهرگاه در اثر بر-694ماده 
.ا ارش جداگانه داردیه یت، دیهر جنا

ییه چشاید-مبحث پنجم 

.و نقصان آن، موجب ارش استیین بردن حس چشایاز ب-695ماده 

و اگر شودمی ه قطع زبان پرداخت ین برود، فقط دیاز بییهرگاه با قطع تمام زبان، حس چشا-696ماده 
ن رفته مربوط به همان یاز بییکه چشایدر صورتابد، یا نقصان ین برود یاز بییاز زبان، چشایبا قطع بخش

ن یاز بیید پرداخت شود و اگر چشایشتر باشد، بایه زبان که بیو دییقسمت زبان باشد، هرکدام از ارش چشا
نکه از ید پرداخت شود مگر ایه زبان جداگانه بایو دییرفته مربوط به همان قسمت از زبان نباشد، ارش چشا

ر یت بر غیو اگر با جنامی شوده کامل پرداخت یزان دین صورت فقط به میشتر باشد که در ایه کامل بید
.گرددیمافزوده ییت بر ارش چشایا ارش آن جنایه یدا کند، دیا نقصان پین برود یاز بییزبان، چشا

ییایگوه صوت و ید-مبحث ششم 

ه کامل یش را آشکار کند، دیکه شخص نتواند صداين بردن صوت به طور کامل به گونه ایاز ب-697ماده 
.ش را برساندیدارد گرچه بتواند با اخفات و آهسته صدا

یبرخين بردن قدرت ادایه کامل و از بیبه طور کامل و بدون قطع زبان، دییاین بردن گویاز ب-698ماده 
.ه داردیهمان نسبت داز حروف به

می از حروف را نیا برخید یگویسخن ميا تندیيا به کندیلکنت زبان است و يکه دارایشخص-تبصره
هر حرف با توجه به تعداد حروف زبان تکلم ين بردن ادایه از بیو دمی شودا محسوب یتلفظ کند، گوتواند

ویک سیزبان، یک حرف شخص فارسیيقدرت ادان بردن ینکه از بی. مانند امی شودن ییه تعیعلمجنی
.ه کامل استیدوم د



ب موجود در آن را یا عیحروف گردد و يا ادایدر گفتار یبیش عیدایکه موجب پیتیجنا-699ماده 
.د کند، موجب ارش استیتشد

يآنکه به جاد، مانند یگر اداء نمایحرف ديرا به جایه حرفیعلمجنیکه باعث شود یتیجنا-700ماده 
.شود، موجب ارش استیب تلقید اگر عرفاً عیتلفظ نما» ر«، حرف »ل«حرف 

ا صحبت کردن از یآن و ین صدا، گرفتگیدر صوت مانند کاهش طنیبیکه موجب عیتیجنا-701ماده 
.شود، ارش داردینیق بیطر

.از حروف، موجب ارش استین رفتن صوت بعضیاز ب-702ماده 

.می شوده ثابت یز گردد، دو دیت، عالوه بر زوال صوت، موجب زوال نطق نیکه جنایصورتدر -703ماده 

ر منافعیه ساید-مبحث هفتم 

که موجب یتیه کامل دارد و جنایزش ادرار گردد، دیکه به طور دائم موجب سلس و ریتیجنا-704ماده 
.ادرار گردد، موجب ارش استیردائمیزش غیر

.ه کامل داردیا ادرار شود، دیکه موجب عدم ضبط دائم مدفوع یتیجنا-705ماده 

ا ین بردن لذت مقاربت زن یا از بیزن و يا باردارید مثل مرد یا تولین بردن قدرت انزال یاز ب-706ماده 
.مرد موجب ارش است

.ه کامل استین بردن کامل قدرت مقاربت، موجب دیاز ب-707ماده 

گر مانند المسه، خواب و عادت ماهانه و یا منافع دیا موقت حواس یا نقص دائم ین بردن یاز ب-708ماده 
.، ترس و غش، موجب ارش استی، گرسنگیمانند لرزش، تشنگیز به وجود آوردن امراضین

ه جراحاتید-فصل ششم 

:ل استیب ذیه آنها به ترتیجراحات سر و صورت و د-709ماده 

.ه کاملیک صدم دیشود، يخراش پوست بدون آنکه خون جار:حارصه-الف

ه یصدم داد خون باشد، دویا زیان کم یوارد گوشت شود و همراه با جریکه اندکیجراحت:هیدام-ب
.کامل



استخوان نرسد، سه يق گوشت شود لکن به پوست نازك رویعمیدگیکه موجب بریجراحت:متالحمه-پ
.ه کاملیصدم د

.ه کاملیاستخوان برسد، چهارصدم ديکه به پوست نازك رویجراحت:سمحاق-ت

هیتخوان را آشکار کند، پنج صدم داستخوان را کنار بزند و اسيکه پوست نازك رویجراحت:موضحه-ث
.کامل

.ه کاملید نکند، ده صدم دیرا تولیاستخوان شود گرچه جراحتیکه موجب شکستگیتیجنا:هاشمه-ج

.ه کاملیسر نباشد، پانزده صدم دیکه درمان آن جز با جابه جا کردن استخوان میتیجنا:مُنَقَّله-چ

.ه کاملیک سوم دیسه مغز برسد، یکه به کیجراحت:مأمومه-ح

ه مأمومه، موجب ارش پاره شدن یسه مغز را پاره کند، که عالوه بر دیکه کیا جراحتیصدمه :دامغه-خ
.باشدیز میسه مغز نیک

ن شده است، یه معیآن ديکه براير مواردی، لب، زبان و داخل دهان، در غینیجراحات گوش، ب-1تبصره
.در حکم جراحات سر و صورت است

زان یدر ميریمذکور، مقدار نفوذ جراحت بوده و طول و عرض آن تأثيه در جراحتهایمالك د-2تبصره
.ه نداردید

ه کامل و اگر به یستم دیک بیان نسازد، موجب یکه داخل دهان را نمایصورتدر ت بر گونه یجنا-3تبصره
ن مورد چنانچه پس از یه کامل است. در ایک پنجم دیان سازد، موجب یباشد که داخل دهان را نماينحو

د یز بایگر نیه دیستم دیک بیبماند، عالوه بر آن، یباقدر صورت، یب فاحشیجراحت، اثر و عيبهبود
.شودپرداخت

ه موضحه، یبگذارد، عالوه بر دياز خود بر جايام، اثریت موضحه صورت بعد از التیهرگاه جنا-4تبصره
یاز آن باقيام اثریت در حد موضحه نبوده و بعد از التیز ثابت است و هرگاه جنایه کامل نیک هشتادم دی

جاد کند یادر صورتیت، شکافینچه جناز ثابت است و چنایه کامل نیکصدم دیت، یه جنایبماند، عالوه بر د
.ه کامل استیه آن هشت صدم دید

ر سر و ین قانون در غی) ا709((ث) مادهتا(الف)يمذکور در بندهاياز جراحتهایکیهرگاه -710ماده 
ه آن یفوق از ديهاه به حساب نسبتین باشد، دیه معیديکه آن عضو دارایدر صورتصورت واقع شود، 

.ن نباشد، ارش ثابت استیه معیديو اگر آن عضو دارامی شودن ییعضو تع

.جراحات وارده به گردن، در حکم جراحات بدن است-1تبصره



ک ضربه به وجود آمده باشد که ین قانون با ی) ا709(مذکور در مادهيک از جراحتهایهرگاه هر-2تبصره
شتر را دارد لکن اگر با چند ضربه یجراحت به یو دمی شودک جراحت محسوب یث عمق متعدد باشد یاز ح

گر آن جراحت به موضحه مبدل شود یجاد شود و با ضربه دیک ضربه حارصه اینکه با یجاد شود مانند ایا
.ک نفر خواه دو نفر باشدیت یه مستقل ثابت است، خواه مرتکب هر دو جنایهر جراحت، ديبرا

له و از هر جهت به درون بدن انسان اعم از یاست که با وارد کردن هر نوع وسیجائفه جراحت-711ماده 
له مزبور از یکه وسیدر صورته کامل است. یسوم دکیو موجب می شودجاد ینه، پشت و پهلو ایشکم، س

.می شودگر خارج گردد، دو جراحت جائفه محسوب یک طرف وارد و از طرف دی

ا ارش یه یه جائفه، دین برود، عالوه بر دیا از بیب برسد و یبدن آسیدرونيهرگاه در جائفه به اعضا-تبصره
.می شودز محاسبه یآن ن

ا منقله به داخل یا هاشمه و یجاد جراحت موضحه یا گلوله و مانند آن عالوه بر ایزه یهرگاه ن-712ماده 
ه یا هاشمه و منقله، دیموضحه ه ینه فرو رود، دو جراحت محسوب و عالوه بر دیا سیبدن مانند حلق و گلو 

.می شودز ثابت یجراحت جائفه ن

می شودجاد یا پا ایا گلوله در دست یزه یمانند نيله ایاست که با فرو رفتن وسینافذه جراحت-713ماده 
.می شوده کامل است و در زن ارش ثابت یدهم دکیه آن در مرد ید

ه کامل یدهم دکیشتر از یه آن عضو بیاست که دیاعضائن ماده نسبت به یحکم مذکور در ا-1تبصره
نکه گلوله یه کامل باشد، ارش ثابت است مانند ایدهم دکیا کمتر از یيه آن مساویکه ديباشد، در عضو

.در بند انگشت فرو رود

گر خارج گردد، دو جراحت یوجود آورده است از طرف دکه جراحت نافذه را بهیئیهرگاه ش-2تبصره
.می شودفذه محسوب نا

:ل استی، به شرح ذمی شودر رنگ پوست ییکه موجب تغیه صدماتید-714ماده 

م هزارم ینک ویاه شدن پوست صورت، شش هزارم، کبود شدن آن، سه هزارم و سرخ شدن آن، یس-الف
.ه کاملید

.(الف)ر مذکور در بندیر اعضاء، حسب مورد نصف مقادیر رنگ پوست ساییتغ-ب

ن یبین فرقیهمچنست.یا نباشد، نیه مقدر باشد یدينکه عضو داراین ایبیدر حکم مذکور فرق-1تبصره
.باشدیا زوال اثر آن نمیز بقاء یاز عضو و نیا قسمتیر رنگ تمام ییتغ

.ر رنگ پوست سر، ارش ثابت استییدر تغ-2تبصره



گردد، ارش دارد و چنانچه عالوه بر تورم موجب ا صورت یکه موجب تورم بدن، سر يصدمه ا-715ماده 
.می شودر رنگ به آن افزوده ییه و ارش تغیز گردد، حسب مورد دیر رنگ پوست نییتغ

نیه جنید-فصل هفتم 

:ل استیب ذین به ترتیه سقط جنید-716ماده 

.ه کاملیصدم دکه در رحم مستقر شده است، دوينطفه ا-الف

.ه کاملیصدم دد، چهاریآین به صورت خون بسته در میعلقه که در آن جن-ب

.ه کاملیصدم دد، ششیآیدر مین به صورت توده گوشتیمضغه که در آن جن-پ

ه یده نشده است، هشتصدم دیین به صورت استخوان درآمده لکن هنوز گوشت رویعظام که در آن جن-ت
.کامل

ه یک دهم دیده نشده است یروح در آن دمیآن تمام شده وليبندکه گوشت و استخوانینیجن-ث
.کامل

ه کامل و اگر دختر باشد نصف آن و اگر یده شده است اگر پسر باشد، دیکه روح در آن دمینیه جنید-ج
.ه کاملیمشتبه باشد، سه چهارم د

ه یت بر مادر، دیا ارش جنایهین برود، عالوه بر دین از بیت وارد بر مادر، جنیهرگاه در اثر جنا-717ماده 
.می شوداز رشد که باشد پرداخت ياز در هر مرحلهین نیجن

ن ببرد، یا خطاء از بیکه باشد، به عمد، شبه عمد ين خود را، در هر مرحله ایجنیهرگاه زن-718ماده 
.می شودا عاقله او پرداخت ین، حسب مورد توسط مرتکب یه جنید

ه یدارد به منظور حفظ نفس مادر سقط شود، دیمادر خطر جانيآن برايکه بقاینیهرگاه جن-تبصره
.می شودثابت ن

.ه جداگانه داردیک از آنها، دیک رحم باشند سقط هرین در یهرگاه چند جن-719ماده 

یآن کامل شده وليکه استخوان بندين در مرحلهایگر صدمات وارد بر جنیه اعضاء و دید-720ماده 
ده شدن یو بعد از دمگرددیمن مرحله محاسبه ین در ایه جنیده نشده است به نسبت دیروح در آن دم

ه ین برود، فقط دین از بیت جنیو چنانچه بر اثر همان جنامی شوده محاسبه ین، دیت جنیروح، حسب جنس
.می شودن پرداخت یجن



ص کارشناس مورد وثوق، یاز زن سقط شود که به تشخيزیا صدمه، چیت و یهرگاه در اثر جنا-721ماده 
بر مادر وارد گردد، حسب ياه و ارش ندارد لکن اگر در اثر آن، صدمهیمنشأ انسان بودن آن ثابت نگردد، د

.می شودن ییا ارش تعیه یمورد د

تیت بر میه جناید-فصل هشتم 

ت که یاست مانند جداکردن سر از بدن مه کامل انسان زندهیک دهم دیت، یت بر میه جناید-722ماده 
کصدم یک انگشت، یه و یک دهم دیه و هر دو دست، یستم دیک بیک دست، یه و جدا کردن یک دهم دی
می ن نسبت محاسبه یت به همیر اعضاء و جوارح میصورت و ساوه جراحات وارده به سریه کامل دارد. دید

.شود

يون بودن ویمددر صورتت است که یرسد بلکه متعلق به خود میت به ارث نمیت بر میه جناید-تبصره
می ر صرف یاو در امور خين صورت برایر ایو درغگرددیماو یت ترکه، صرف پرداخت بدهیو عدم کفا

.شود

نسبت به یتین جنایک دهم ارش چنیه مقدر نداشته باشد، یت، دیب وارده بر میهرگاه آس-723ماده 
.گرددیمانسان زنده محاسبه و پرداخت 

.ه نداردیت او باشد، دیکه با وصیدر صورتيگریوند به دیپيت برایميقطع اعضا-724ماده 

ن ینکه مرتکب نتواند فوراً آن را پرداخت کند که در ایت حالّ است مگر ایت بر میه جناید-725ماده 
.می شودصورت به او مهلت مناسب داده 

.می شودتوسط خود مرتکب پرداخت یا خطائیباشد يت خواه عمدیت بر میه جناید-726ماده 

د، عالوه بر یرا هتک نمايا ویت وارد سازد یبر میتی، جنايبه طور عمدیهرگاه شخص-727ماده 
.دمی شودرجه شش محکوم يریک تا هفتاد و چهارضربه شالق تعزیو یت، به سیا ارش جنایه یپرداخت د

، قانون 7/3/1352مصوب ی، قانون مجازات عموم7/11/1304مصوب یقانون مجازات عموم-728ماده 
)، 627)، (626)، (625(، مواد8/5/1370مصوب ی، قانون مجازات اسالم18/5/1362مصوب یمجازات اسالم

يمجازاتهارات و یتعز«ی) کتاب پنجم قانون مجازات اسالم728) و (727)، (726)، (629)، (628(
مؤثر يتهایف محکومیو قانون تعر12/2/1339مصوب ینی، قانون اقدامات تأم2/3/1375مصوب » بازدارنده



ن یر قوانیعدم نسخ در سادر صورتآنها يو اصالحات و الحاقات بعد26/7/1366مصوب ین جزائیدر قوان
.گرددیمخ ن قانون نسیخ الزم االجراء شدن ایر از تارین مغایر قوانیو سایقبل

صد و یهزار و سکیبهشت ماه یست و هشت ماده در جلسه مورخ اول اردیقانون فوق مشتمل بر هفتصد و ب
ی) قانون اساس85(طبق اصل هشتاد و پنجمیاسالميمجلس شورایو حقوقیون قضائیسینود و دو کم

به 11/2/1392خ یآن به مدت پنج سال، در تاریشیآزمايد و پس از موافقت مجلس با اجرایب گردیتصو
.دینگهبان رسيد شوراییتأ


