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سخن ناشر

رشته ی حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله ی یکی از پرطرف دارترین 
رشته های دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به خود 
جلب کرده است؛ دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصه ی خدمت شده و در 

مناصب و جایگاه های گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان 
که طی  هستند  جزواتی  و  کتب  مجموعه ی  واقع،  در  دارد،  قرار  آن ها  مدار  بر 
سالیان متمادی چنان که باید تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه 

هماهنگ نکرده اند. 
این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، 
امری انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای 
رفع نیازهای علمی دانشجویان رشته ی حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید 
بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آن ها از 
یک سو و تناسب آن ها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ 

ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه ی آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در 
امر نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی 
با دانشجویان رشته ی حقوق بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از 
تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای علمی دانشجویان، به تولید آثاری 
یادگیری  تسریع  و  آموزش  تسهیل  آن ها،  دستاورد  مهم ترین  که  گمارد  همت 
پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، 
ظهور  منّصه ی  به  پیش  از  بیش  علمی  حوزه ی  این  در  را  خود  شایستگی های 

برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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قوانین مربوط به دیه

بخش اول: مواد عمومی1
فصل اول: تعریف دیه و موارد آن

ماده 448- دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت 
غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی 

قصاص ندارد، مقرر شده است. 
ماده 449- ارش، دیه غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است 
و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سالمت مجنی علیه و میزان 
خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدرو با جلب نظر کارشناس میزان آن را 
تعیین می کند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر این  که در 

این قانون ترتیب دیگری مقرر شود. 
ماده 450- در جنایت شبه عمدی، خطای محض و جنایت عمدی که قصاص 
دیه  ولی دم  یا  مجنی علیه  درخواست  صورت  در  نیست،  ممکن  یا  جایز  آن  در 

پرداخت می شود مگر به نحو دیگری مصالحه شود.
ماده 451- در صورتی که قاتل از ورثه مقتول باشد چنانچه قتل عمدی باشد 
از اموال و دیه مقتول و در صورتی که خطای محض یا شبه عمدی باشد از دیه 

وی ارث نمی برد. در موارد فقدان وارث دیگر، مقام رهبری وارث است.

فصل دوم: ضمان دیه
و  است  ولی دم  یا  مجنی علیه  شخصی  حق  مورد  حسب  دیه،   -452 ماده 
احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان را دارد. ذمه مرتکب جز با پرداخت دیه، 

مصالحه، ابراء و تهاتر، بری نمی گردد.
دیه  از  سهم االرث  نسبت  به  مادری  بستگان  جز  به  مقتول  ورثه  تبصره- 

مقتول نیز ارث می برند.

۱- الزم به یادآوری است که مواد قانونی برگرفته از قانون مجازات اسالمی مصوب ۱۳۹2/2/۱ منتشر شده در 
روزنامه رسمی به شماره ۱۹8۷۳ مورخ ۱۳۹2/۳/6 می باشد. 
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ماده 453- هرگاه دو یا چند نفر به نحو اشتراك مرتکب جنایت موجب دیه 
گردند، حسب مورد هریک از شرکا یا عاقله آنها به طور مساوی مکلف به پرداخت 

دیه است.

فصل سوم: راه های اثبات دیه
ماده 454- ادله اثبات دیه، عالوه بر قسامه، همان ادله اثبات دیون و ضمان 

مالی است.
با قسم  باب قصاص  به شرح مقرر در  قتل عمدی موجب دیه،  ماده 455- 
پنجاه مرد و قتل غیرعمدی با قسم بیست  و  پنج مرد، تنها درصورت حصول لوث 

و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر، اثبات می شود.
ماده 456- در جنایت بر اعضاء و منافع اعم از عمدی و غیرعمدی درصورت 
لوث و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر، مجنی علیه می تواند با اقامه قسامه به 
شرح زیر، جنایت مورد ادعاء را اثبات و دیه آن را مطالبه کند. لکن حق  قصاص 

با آن ثابت نمی شود.
الف- شش قسم در جنایتی که دیه آن به مقدار دیه کامل است.
ب- پنج قسم در جنایتی که دیه آن پنج ششم دیه کامل است.
پ- چهار قسم در جنایتی که دیه آن دو سوم دیه کامل است.
ت- سه قسم در جنایتی که دیه آن یک دوم دیه کامل است.
ث- دو قسم در جنایتی که دیه آن یک سوم دیه کامل است.

ج- یک قسم در جنایتی که دیه آن یک ششم دیه کامل یا کمتر از آن است. 
الزم،  نفرات  نبودن  درصورت  فوق  بندهای  از  هریک  مورد  در   -1 تبصره 
مجنی علیه، خواه مرد باشد خواه زن، می تواند به همان اندازه قسم را تکرار کند.

تبصره 2- در هر یک از موارد فوق چنانچه مقدار دیه، بیش از مقدار مقرر در 
آن بند و کمتر از مقدار مقرر در بند قبلی باشد، رعایت نصاب بیشتر الزم است. 
از  می تواند  نکند،  قسامه  اقامه  فوق،  ترتیب  به  مدعی  اگر   -457 ماده 
مدعی علیه، مطالبه قسامه کند و در این صورت مدعی علیه با قسامه تبرئه می شود.

ماده 458- مقررات سوگند در قسامه همان مقررات کتاب قصاص است.
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ماده 459- هرگاه در اثر جنایت واقع  شده مجنی علیه یا ولی او مدعی زوال 
یا نقصان منفعت عضو شود درصورت لوث و عدم دسترسی به کارشناس مورد 
وثوق و عدم امکان آزمایش و اختبار موجب علم، ادعای مجنی علیه یا ولی او با 

قسامه به ترتیبی که ذکر شد، اثبات می شود.
ماده 460- در اختالف میان مرتکب و مجنی علیه یا ولی او نسبت به بازگشت 
تمام یا بخشی از منفعت زایل  شده یا نقصان یافته، درصورت فقدان دلیل اثباتی، 
قول مجنی علیه یا ولی او با سوگند مقدم است و نوبت به اجرای قسامه نمی رسد.

برای  وثوق  مورد  کارشناس  که  ایامی   در  مجنی علیه  هرگاه   -461 ماده 
مدعی  مرتکب،  و  نماید  فوت  است  نموده  تعیین  زایل  شده  منفعت  بازگشت 
بازگشت منفعت قبل از وفات بوده و اولیای میت، منکر آن باشند، در صورتی  که 
مرتکب نتواند ادعای خود را ثابت کند، قول اولیاء با سوگند مقدم است و نوبت به 
اجرای قسامه نمی رسد و چنانچه تنها برخی از اولیاء سوگند بخورند، دیه نسبت 

به سهم آنان ثابت می شود.

فصل چهارم: مسئول پرداخت دیه
ماده 462- دیه جنایت عمدی و شبه عمدی برعهده خود مرتکب است. 

ماده 463- در جنایت خطای محض در صورتی که جنایت با بینه یا قسامه 
یا علم قاضی ثابت شود، پرداخت دیه بر عهده عاقله است و اگر با اقرار مرتکب یا 

نکول او از سوگند یا قسامه ثابت شد بر عهده خود او است. 
تبصره- هرگاه پس از اقرار مرتکب به جنایت خطایی، عاقله اظهارات او را 

تصدیق نماید، عاقله مسئول پرداخت دیه است.
ماده 464- در موارد ثبوت اصل جنایت با شهادت، علم قاضی یا قسامه، اگر 
مرتکب مدعی خطائی بودن آن گردد و عاقله خطاء بودن جنایت را انکار نماید، 
قول عاقله با سوگند پذیرفته می شود و دیه بر عهده مرتکب است و چنانچه عاقله 

از اتیان قسم نکول کند با قسم مدعی، عاقله مکلف به پرداخت دیه است.
تبصره- در صورتی که برخی از افراد عاقله سوگند یاد نمایند از پرداخت دیه 

معاف می شوند و سهم آنها به  وسیله مرتکب پرداخت می گردد. 
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بر خود  پرداخت دیه جنایت هایی که شخص  به  عاقله، مکلف  ماده 465- 
وارد می سازد نیست.

لیکن  است،  دیه خطای محض  پرداخت  به  مکلف  تنها  عاقله،  ماده 466- 
ضامن اتالف مالی که به طور خطایی تلف شده است نمی باشد.

ماده 467- عاقله، مکلف به پرداخت دیه جنایت های کمتر از موضحه نیست، 
هرچند مرتکب، نابالغ یا مجنون باشد.

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

ماده 468- عاقله عبارت از پدر، پسر و بستگان ذکور نسبی پدری و مادری 
یا پدری به ترتیب طبقات ارث است. همه کسانی که در زمان فوت می توانند ارث 

ببرند به صورت مساوی مکلف به پرداخت دیه می باشند.
ماده 469- عاقله در صورتی مسئول است که عالوه بر داشتن نسب مشروع، 

عاقل، بالغ و در مواعد پرداخت اقساط دیه، تمکن مالی داشته باشد.
ماده 470- در صورتی که مرتکب، دارای عاقله نباشد، یا عاقله او به دلیل 
عدم تمکن مالی نتواند دیه را در مهلت مقرر بپردازد، دیه توسط مرتکب و در 
صورت عدم تمکن از بیت المال پرداخت می شود. در این مورد فرقی میان دیه 

نفس و غیر آن نیست.
قانون  در  شده  شناخته  دینی  اقلیت های  از  ایرانی  فرد  هرگاه   -471 ماده 
اساسی که در ایران زندگی می کند، مرتکب جنایت خطای محض گردد، شخصاً 
عهده دار پرداخت دیه است لکن در صورتی که توان پرداخت دیه را نداشته باشد، 
پرداخت  به  قادر  نیز  مناسب  مهلت  با  اگر  و  داده می شود  مناسب  مهلت  او  به 

نباشد، معادل دیه توسط دولت پرداخت می شود.
ماده 472- در مواردی که اصل جنایت ثابت شود؛ لکن نوع آن اثبات نشود 

دیه ثابت و پرداخت آن برعهده مرتکب است.
ماده 473- هرگاه مأموری در اجرای وظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام 
دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی کسی شود، دیه برعهده بیت المال است.
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تبصره- هرگاه شخصی با علم به خطر یا از روی تقصیر، وارد منطقه ممنوعه 
نظامی  و یا هر مکان دیگری که ورود به آن ممنوع است، گردد و مطابق مقررات، 
هدف قرار گیرد، ضمان ثابت نیست و در صورتی که از ممنوعه بودن مکان مزبور 

آگاهی نداشته باشد، دیه از بیت المال پرداخت می شود.
ماده 474- در جنایت شبه عمدی در صورتی که به دلیل مرگ یا فرار به 
مرتکب دسترسی نباشد، دیه از مال او گرفته می شود و در صورتی که مال او 

کفایت نکند از بیت المال پرداخت می شود.
ماده 475- در جنایت خطای محض در مواردی که پرداخت دیه بر عهده 
مرتکب است اگر به علت مرگ یا فرار، دسترسی به او ممکن نباشد دیه جنایت 
از اموال او پرداخت می شود و در صورتی که مرتکب مالی نداشته باشد دیه از 

بیت المال پرداخت می شود.
ماده 476- در صورت فوت مرتکب در مواردی که خود وی مسئول پرداخت 

دیه می باشد، دیه تابع احکام سایر دیون متوفی است.
ماده 477- در موارد علم اجمالی به ارتکاب جنایت، توسط یک نفر از دو 
یا چند نفر معین، در صورت وجود لوث بر برخی از اطراف علم اجمالی، طبق 
مواد قسامه در این باب عمل می شود و در صورت عدم وجود لوث، صاحب حق 
در  کنند  یاد  سوگند  همگی  اگر  که  کند  سوگند  مطالبه  متهمان  از  می تواند 
به نسبت  بیت المال پرداخت می شود و در غیر قتل، دیه  از  خصوص قتل دیه 

مساوی از متهمان دریافت می شود. 
تبصره- هرگاه منشأ علم اجمالی، اقرار متهمان باشد، حسب مورد اولیای دم 
یا مجنی علیه مخیرند برای دریافت دیه به هر یک از متهمان مراجعه کنند و در 

این امر تفاوتی بین جنایت عمدی و غیر عمدی و قتل و غیر قتل نیست.
سوگند  اتیان  از  اجمالی،  علم  اطراف  از  برخی  یا  همه  هرگاه  ماده 478- 
ثابت  امتناع کنندگان  بر عهده  امتناع کنند دیه به طور مساوی  اقامه قسامه  یا 
می شود و در صورتی که امتناع کننده یکی باشد به تنهایی عهده دار پرداخت دیه 

خواهد بود. در حکم فوق تفاوتی میان قتل و غیر آن نیست.
ماده 479- هرگاه کسی در اثر رفتار عده ای کشته یا مصدوم شود و جنایت، 
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مستند به برخی از رفتارها باشد و مرتکب هر رفتار مشخص نباشد، همه آن ها 
باید دیه نفس یا دیه صدمات را به طور مساوی بپردازند.

ماده 480- در موارد تحقق لوث و امکان اثبات جنایت، علیه شخصی معین 
از اطراف علم اجمالی با قسامه، طبق مقررات قسامه عمل می شود.

ادعا کنند که مرتکب شخصی  اولیای دم  یا  هرگاه مجنی علیه  ماده 481- 
نامعین از دو یا چند نفر معین است، درصورت تحقق لوث، مدعی می تواند اقامه 
قسامه نماید. با اجرای قسامه بر مجرم بودن یکی از آنها، مرتکب به علم اجمالی 

مشخص می شود و مفاد مواد فوق اجراء می گردد.
ماده 482- در موارد علم اجمالی به انتساب جنایت به یکی از دو یا چند نفر 
و عدم امکان تعیین مرتکب، چنانچه جنایت، عمدی باشد قصاص ساقط و حکم 

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

لوث  تحقق  با  که  قاتل  شناسایی  عدم  و  قتل  وقوع  موارد  در  ماده 484- 
نوبت به قسامه مدعی علیه برسد و او اقامه قسامه کند، دیه از بیت المال پرداخت 
می شود و در غیر موارد لوث چنانچه نوبت به سوگند متهم برسد و طبق مقررات 

بر عدم انجام قتل سوگند بخورد دیه از بیت المال پرداخت می شود.
ماده 485- هرگاه محکوم به قصاص عضو یا تعزیر یا حد غیر مستوجب سلب 
حیات در اثر اجرای مجازات کشته شود یا صدمه ای بیش از مجازات مورد حکم به 
او وارد شود، چنانچه قتل یا صدمه، عمدی یا مستند به تقصیر باشد، مجری حکم، 
حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می شود. در غیر این صورت در مورد قصاص و 

حد، ضمان منتفی است و در تعزیرات، دیه از بیت المال پرداخت می شود.
ضمان  باشد  محکوم علیه  به  مستند  اضافی  آسیب  ورود  چنانچه  تبصره- 

منتفی است.
ماده 486- هرگاه پس از اجرای حکم قصاص، حد یا تعزیر که موجب قتل، 
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یا صدمه بدنی شده است پرونده در دادگاه صالح طبق مقررات آیین دادرسی، 
رسیدگی مجدد شده و عدم صحت آن حکم ثابت شود، دادگاه رسیدگی کننده 
با ذکر مستندات،  را  پرونده  و  را صادر  بیت المال  از  پرداخت دیه  مجدد، حکم 
جهت رسیدگی به مرجع قضایی مربوط ارسال می نماید تا طبق مقررات رسیدگی 
شود. در صورت ثبوت عمد یا تقصیر از طرف قاضی صادرکننده حکم قطعی، وی 
ضامن است و به حکم مرجع مذکور، حسب مورد به قصاص یا تعزیر مقرر در 

کتاب پنجم »تعزیرات« و بازگرداندن دیه به بیت المال محکوم می شود.
ماده 487- اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدحام 

کشته شود دیه از بیت المال پرداخت می گردد. 

فصل پنجم: مهلت پرداخت دیه
ماده 488- مهلت پرداخت دیه، از زمان وقوع جنایت به ترتیب زیر است مگر 

اینکه به نحو دیگری تراضی شده باشد: 
الف- در عمد موجب دیه، ظرف یک سال قمری

ب- در شبه عمد، ظرف دو سال قمری 
پ- در خطای محض، ظرف سه سال قمری 

پرداخت  به  نسبت  مقرر  مهلت های  بین  در  پرداخت کننده  هرگاه  تبصره- 
تمام یا قسمتی از دیه اقدام نماید، محکوم ٌله مکلف به قبول آن است.

ماده 489- درجنایت خطای محض، پرداخت کننده باید ظرف هر سال، یک 
سوم دیه و در شبه عمدی، ظرف هر سال نصف دیه را بپردازد.

را  دیه  انواع  از  یک  هر  بخواهد  پرداخت کننده  که  صورتی  در   -490 ماده 
زمان  قیمت  معیار،  باشد،  اقساطی  به صورت  دیه  پرداخت  یا  و  نماید  پرداخت 

پرداخت است مگر آنکه بر یک مبلغ قطعی توافق شده باشد.
ماده 491- در مواردی که بین مرتکب جنایت عمدی و اولیاء دم یا مجنی  علیه 
بر گرفتن دیه توافق شود لکن مهلت پرداخت آن مشخص نگردد، دیه باید ظرف 

یک  سال از حین تراضی پرداخت گردد.
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فصل ششم: موجبات ضمان
ماده 492- جنایت درصورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله 
به  یا  تسبیب  به  یا  مباشرت  به نحو  آنکه  از  اعم  باشد  مرتکب  رفتار  به  مستند 

اجتماع آنها انجام شود. 
ماده 493- وجود فاصله زمانی، میان رفتار مرتکب و نتیجه ناشی از آن، مانع از 
تحقق جنایت نیست مانند فوت ناشی از انتقال عامل بیماری کشنده، که حسب مورد 
موجب قصاص یا دیه است. حکم این ماده و ماده 492 این قانون در مورد کلیه جرایم 

جاری است.
ماده 494- مباشرت آن است که جنایت مستقیماً توسط خود مرتکب واقع 

شود.
یا  تلف  موجب  می دهد  انجام  که  معالجاتی  در  پزشک  هرگاه  ماده 495- 
صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و 
موازین فنی باشد یا این که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری 
هم نشود و چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون  بودن او، معتبر 
نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت 

از ولی مریض تحصیل می شود. 
تبصره 1- در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی 

ضمان وجود ندارد هرچند برائت اخذ نکرده باشد.
تبصره 2- ولی بیمار اعم از ولی خاص است مانند پدر و ولی عام که مقام 
رهبری است. در موارد فقدان یا عدم دسترسی به ولی خاص، رئیس قوه قضاییه با 
استیذان از مقام رهبری و تفویض اختیار به دادستان های مربوطه به اعطاء برائت 

به طبیب اقدام می نماید.
ماده 496- پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار 
و مانند آن صادر می نماید، در صورت تلف یا صدمه بدنی ضامن است مگر آنکه 

مطابق ماده 495 این قانون عمل نماید.
تبصره 1- در موارد مزبور، هرگاه مریض یا پرستار بداند که دستور اشتباه 
است و موجب صدمه و تلف می شود و با وجود این به دستور عمل کند، پزشک 
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ضامن نیست بلکه صدمه و خسارت مستند به خود مریض یا پرستار است.
ایجادشده در معالجات پزشکی طبق  یا جراحات  تبصره 2- در قطع عضو 

ماده 495 این قانون عمل می شود.
ماده 497- در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای 
نجات مریض، طبق مقررات اقدام به معالجه نماید، کسی ضامن تلف یا صدمات 

وارده نیست.
می گردد  حمل  وسیله نقلیه  یا  انسان  توسط  که  شیئی  هرگاه  ماده 498- 

به نحوی از انحاء موجب جنایت گردد حمل کننده ضامن دیه است. 
ماده 499- هرگاه کسی دیگری را بترساند و آن شخص در اثر ترس بی اختیار 
فرار کند یا بدون اختیار حرکتی از او سر بزند که موجب ایراد صدمه بر خودش یا 
دیگری گردد، ترساننده حسب تعاریف جنایات عمدی و غیرعمدی مسئول است.

ماده 500- در مواردی که جنایت یا هر نوع خسارت دیگر مستند به رفتار 
کسی نباشد، مانند اینکه در اثر علل قهری واقع شود، ضمان منتفی است.

ماده 501- هرگاه کسی به روی شخصی سالح بکشد یا حیوانی مانند سگ 
مانند  می گردد  او  هراس  موجب  که  دیگری  کار  هر  یا  برانگیزد  او  به سوی  را 
یا  بمیرد  ارعاب، شخص  این  اثر  بر  و  انجام دهد  انفجار صوتی  یا  فریادکشیدن 
مصدوم گردد حسب مورد بر اساس تعاریف انواع جنایات به قصاص یا دیه محکوم 

می شود.
ماده 502- هرگاه کسی خود را از جای بلندی پرت کند و بر روی شخصی 
بیفتد و سبب جنایت شود بر اساس تعاریف انواع جنایت حسب مورد به قصاص یا 
دیه محکوم می شود لکن اگر فعلی از او سر نزند و به  علل قهری همچون طوفان 
و زلزله پرت شود و به دیگری بخورد و صدمه به او وارد کند، کسی ضامن نیست.

ماده 503- هرگاه کسی دیگری را به روی شخص ثالثی پرت کند و شخص 
ثالث یا شخص پرت شده بمیرد یا مصدوم گردد در صورتی که مشمول تعریف 

جنایت عمدی نگردد، جنایت شبه عمدی است.
ماده 504- هرگاه راننده ای که با داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطمئن 
و رعایت سایر مقررات در حال حرکت است در حالی که قادر به کنترل وسیله 
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برخورد  تقصیر  بدون  نیست،  به کسی که حضورش در آن محل مجاز  و  نباشد 
نماید، ضمان منتفی و در غیر این  صورت راننده ضامن است. 

تبصره 1- در موارد فوق هرگاه عدم رعایت برخی از مقررات رانندگی تأثیری 
در حادثه نداشته باشد به گونه ای که تقصیر مرتکب علت جنایت حاصله نباشد، 

راننده ضامن نیست. 
تبصره 2- حکم مندرج در این ماده در مورد وسایل و ابزارآالت دیگر نیز 

جاری است. 
ماده 505- هرگاه هنگام رانندگی به سبب حوادثی مانند واژگون شدن خودرو 
و یا برخورد آن با موانع، سرنشینان خودرو مصدوم یا تلف شوند در صورتی که 
سبب حادثه، علل قهری همچون زلزله و سیل نبوده و مستند به راننده باشد، 
راننده ضامن دیه است. چنانچه وقوع حادثه مستند به شخص حقوقی یا حقیقی 

دیگری باشد آن شخص ضامن است.
یا  تلف شدن  سبب  کسی  که  است  آن  جنایت  در  تسبیب   -506 ماده 
مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود به طوری 
که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمی شد مانند آنکه چاهی بکند و 

کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند. 
ماده 507- هرگاه شخصی در معابر و اماکن عمومی یا ملک دیگری بدون 
اذن مالک، گودالی حفر کند یا چیز لغزنده ای در آن قرار دهد و یا هر عملی انجام 
دهد که سبب آسیب دیگری گردد، ضامن دیه است مگر اینکه فرد آسیب دیده 

با علم به آن و امکان اجتناب، عمداً با آن برخورد نماید. 
ماده 508- هرگاه شخصی یکی از کارهای مذکور در ماده)507( این قانون 
را در ملک خویش یا مکانی که در تصرف و اختیار اوست، انجام دهد و سبب 
آسیب دیگری گردد، ضامن نیست مگر اینکه شخصی را که آگاه به آن نیست به 

آنجا بخواند و به استناد آن، جنایتی به وی وارد گردد.
قبل  که  اذنی  با  یا  مالک  اذن  بدون  آسیب دیده  شخص  هرگاه   -1 تبصره 
او  ورود  از  ملک  صاحب  و  شود  وارد  گرفته،  مالک  از  مذکور  اعمال  انجام  از 
اطالع نداشته باشد، مالک ضامن نیست مگر اینکه صدمه یا تلف به علت اغواء، 
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سهل انگاری در اطالع دادن و مانند آن مستند به مالک باشد.
از  یکی  مرتکب  او،  اذن  بدون  و  دیگری  ملک  در  کسی  هرگاه   -2 تبصره 
کارهای مذکور در ماده)507( این قانون گردد و شخص ثالثی که بدون اذن وارد 
بروز  اینکه  ببیند، مرتکب عهده دار دیه است، مگر  آن ملک شده  است، آسیب 
مرتکب ضامن  دراین صورت  باشد که  به خود مصدوم  و صدمه مستند  حادثه 
قفل  را  یا درب محل  بگذارد  مرتکب عالمتی هشداردهنده  اینکه  مانند  نیست 

کند؛ لکن مصدوم بدون توجه به عالئم یا با شکستن درب وارد شود.
ماده 509- هرگاه کسی در معابر یا اماکن عمومی  با رعایت مقررات قانونی و 
نکات ایمنی عملی به مصلحت عابران انجام دهد و اتفاقاً موجب وقوع جنایت یا 

خسارت گردد، ضامن نیست.
ماده 510- هرگاه شخصی با انگیزه احسان و کمک به دیگری رفتاری را که به 
جهت حفظ مال، جان، عرض یا ناموس او الزم است، انجام دهد و همان عمل موجب 
صدمه و یا خسارت شود درصورت رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی، ضامن نیست.

ماده 511- کسی که در ملک خود یا در مکان یا راهی که توقف در آنجا مجاز 
است توقف کند یا وسیله  نقلیه خود یا هر شیء مجاز دیگری را در آنجا قرار دهد 
و شخصی با آنها برخورد کند و مصدوم گردد یا فوت کند ضامن نیست و چنانچه 

خسارتی بر او یا مالش وارد شود، برخوردکننده ضامن است.
ماده 512- هرگاه شخصی در محل هایی که توقف در آنها مجاز نیست، توقف 
نماید یا شیء و یا حیوانی را در این قبیل محل ها مستقر سازد یا چیز لغزنده ای 
در آن قرار دهد و دیگری بدون توجه به آنها در اثر برخورد یا لغزش مصدوم شود 
یا فوت کند یا خسارت مالی ببیند، شخص متوقف یا کسی که آن شیء یا حیوان 
را مستقر نموده یا راه را لغزنده کرده است، ضامن دیه و سایر خسارات می باشد 
مگر آنکه عابر با وسعت راه و محل عمداً با آن برخورد کند که در این صورت نه 

فقط خسارت به او تعلق نمی گیرد بلکه عهده دار خسارت وارده نیز می شود. 
ماده 513- هرگاه شخصی را که شبانه و به طور مشکوکی از محل اقامتش فرا 
خوانده و بیرون برده اند، مفقود شود، دعوت کننده، ضامن دیه اوست مگر اینکه 
ثابت کند که دعوت شده زنده است یا اگر فوت کرده به مرگ عادی یا علل قهری 
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