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 قانون دیه
 یمواد عموم -اول  بخش
 و موارد آن هید فیتعر -اول  فصل
ت، منفع ایبر نفس، عضو  یرعمدیغ تیاست که در شرع مقدس به سبب جنا ینیمقدر، مال مع هید -444 ماده

 قصاص ندارد، مقرر شده است. یکه به هر جهت یدر موارد یعمد تیجنا ای

 تیفینشده است و دادگاه با لحاظ نوع و ک نییآن در شرع تع انز یاست که م رمقدریغ هی، داَرش -444 ماده
مقدر و با جلب نظر  هیخسارت وارده با در نظر گرفتن د زانیو م هیعل ی  آن بر سالمت مجن ریو تأث تیجنا

قانون  نیدر ا نکهیدارد مگر ا انیرج زین اَرشمقدر در مورد  هی. مقررات دکندیم نییآن را تع زانیم کارشناس
 مقرر شود. یگر ید بیترت

در  ست،یممکن ن ای زیکه قصاص در آن جا یعمد تیمحض و جنا یخطا ،یشبه عمد تیدر جنا -454 ماده
 مصالحه شود. یگر یمگر به نحو د شودیمپرداخت  هیدم د یول ای هیعل ی  صورت درخواست مجن

 کهدرصورتیمقتول و  هیاموال و دباشد از  یقاتل از ورثه مقتول باشد چنانچه قتل عمد کهدرصورتی -454 ماده
 وارث است. یمقام رهبر  گر،ی. در موارد فقدان وارث دبردینمارث  یو هیباشد از د یشبه عمد ایمحض  یخطا

 هیدوم ـ ضمان د فصل
ضمان  ای یمدن تیدم است و احکام و آثار مسؤول یول ای هیعل ی  مجن یحسب مورد حق شخص ه،ید -454 ماده

 .گرددینم یمصالحه، ابراء و تهاتر، بر  ه،یب جز با پرداخت درا دارد. ذمه مرتک

 .برندیمارث  زیمقتول ن هیاز د االرثسهمبه نسبت  یبستگان مادر  جزبهـ ورثه مقتول  تبصره

از شرکا  کیگردند، حسب مورد هر هیموجب د تیچند نفر به نحو اشتراک مرتکب جنا ایهرگاه دو  -454 ماده
 است. هیمکلف به پرداخت د یمساو ورطبه هاآنعاقله  ای

 هیاثبات د یهاراهسوم ـ  فصل
 است. یو ضمان مال ونیعالوه بر قسامه، همان ادله اثبات د ه،یادله اثبات د -454 ماده

با قسم  یرعمدیمقرر در باب قصاص با قسم پنجاه مرد و قتل غ به شرح ه،یموجب د یقتل عمد -455 ماده
 .شودیماز سوگند منکر، اثبات  ریغ گریحصول لوث و فقدان ادله د ورتدر صمرد، تنها  وپنجستیب

از  ریغ گریلوث و فقدان ادله د در صورت یرعمدیو غ یبر اعضاء و منافع اعم از عمد تیدر جنا -454 ماده
ه طالبآن را م هیرا اثبات و د ادعامورد  تیجنا ر،یبا اقامه قسامه به شرح ز تواندیم هیعل ی  سوگند منکر، مجن

 .شودینمکند. لکن حق قصاص با آن ثابت 

 کامل است. هیآن به مقدار د هیکه د یتیشش قسم در جنا -الف

https://subaresh.com/46قانون-دیه/
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 کامل است. هید ششمپنجآن  هیکه د یتیپنج قسم در جنا -ب

 کامل است. هید دوسومآن  هیکه د یتیچهار قسم در جنا -پ

 کامل است. هید دومکیآن  هیکه د یتیسه قسم در جنا -ت

 کامل است. هید سومیکآن  هیکه د یتیدو قسم در جنا -ث

 کمتر از آن است. ایکامل  هید ششمکیآن  هیکه د یتیقسم در جنا کی -ج

خواه مرد باشد خواه زن،  ه،یعل ی  فوق در صورت نبودن نفرات الزم، مجن یاز بندها کیدر مورد هر  ـ 4 تبصره
 به همان اندازه قسم را تکرار کند. تواندیم

از مقدار مقرر در آن بند و کمتر از مقدار مقرر در  شیب ه،یاز موارد فوق چنانچه مقدار د کیدر هر  ـ 4 بصرهت
 الزم است. شترینصاب ب تیباشد، رعا یبند قبل

 نیمطالبه قسامه کند و در ا ه،یعل یاز مدع تواندیمفوق، اقامه قسامه نکند،  بیبه ترت یاگر مدع -454 ماده
 .شودیمبا قسامه تبرئه  هیعل یصورت مدع

 مقررات سوگند در قسامه همان مقررات کتاب قصاص است. -454 ماده

نقصان منفعت عضو شود در  ایزوال  یاو مدع یول ای هیعل ی  واقع شده مجن تیهرگاه در اثر جنا -454 ماده
 ی  مجن یلم، ادعاو اختبار موجب ع شیمورد وثوق و عدم امکان آزما کارشناسبه  یصورت لوث و عدم دسترس

 .شودیمکه ذکر شد، اثبات  یبیاو با قسامه به ترت یول ای هیعل

 از منفعت زائل یبخش ایاو نسبت به بازگشت تمام  یول ای هیعل ی  مرتکب و مجن انیدر اختالف م -444 ماده
وبت به است و ن او با سوگند مقدم یول ای هیعل ی  قول مجن ،یاثبات لیفقدان دل در صورت افته،ینقصان  ایشده 
 .رسدینمقسامه  یاجرا

ده نمو نییبازگشت منفعت زائل شده تع یمورد وثوق برا کارشناسکه  یامیدر ا هیعل ی  هرگاه مجن -444 ماده
 کهورتیدرصمنکر آن باشند،  ت،یم یایبازگشت منفعت قبل از وفات بوده و اول یو مرتکب، مدع دیاست فوت نما

و  رسدینمقسامه  یو نوبت به اجرا استبا سوگند مقدم  اءیثابت کند، قول اولخود را  یمرتکب نتواند ادعا
 .شودیمنسبت به سهم آنان ثابت  هیسوگند بخورند، د اءیاز اول یچنانچه تنها برخ

 هیپرداخت د مسئولچهارم ـ  فصل
 خود مرتکب است. بر عهده یو شبه عمد یعمد تیجنا هید -444 ماده

 هیثابت شود، پرداخت د یعلم قاض ایقسامه  ای نهیبا ب تیجنا کهدرصورتیمحض  یخطا تیدر جنا-444 ماده
 خود او است. بر عهدهقسامه ثابت شد  اینکول او از سوگند  ایعاقله است و اگر با اقرار مرتکب  بر عهده

اخت پرد ئولمسعاقله  د،ینما قیعاقله اظهارات او را تصد ،ییخطا تیهرگاه پس از اقرار مرتکب به جنا -تبصره
 است. هید
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بودن آن  ییخطا یقسامه، اگر مرتکب مدع ای یبا شهادت، علم قاض تیدر موارد ثبوت اصل جنا -444 ماده
ست بر عهده مرتکب ا هیو د شودیم رفتهیقول عاقله با سوگند پذ د،یرا انکار نما تیبودن جنا خطاگردد و عاقله 

 است. هیپرداخت د بهعاقله مکلف  ،یم مدعقسم نکول کند با قس انیو چنانچه عاقله از ات

 لهیوس به هاآنو سهم  شوندیممعاف  هیاز پرداخت د ندینما ادیاز افراد عاقله سوگند  یبرخ کهدرصورتیـ  تبصره
 .گرددیممرتکب پرداخت 

 .ستین سازدیمکه شخص بر خود وارد  ییهاتیجنا هیعاقله، مکلف به پرداخت د -445 ماده

 ییخطا طوربهکه  یضامن اتالف مال کنیمحض است، ل یخطا هیقله، تنها مکلف به پرداخت دعا -444 ماده
 .باشدینمتلف شده است 

 مجنون ایهرچند مرتکب، نابالغ  ست،یکمتر از موضحه ن یهاتیجنا هیعاقله، مکلف به پرداخت د -444 ماده
 باشد.

به  ندیمالک رس د،یچند عضو وارد آ ای کیبر  یدصدمات متعد ،ییچند ضربه خطا ای کیـ هرگاه در اثر  تبصره
موضحه  هیبه د هاآنمجموع  هید دنیضمان عاقله، رس یجداگانه است و برا طوربه بیهر آس هیموضحه، د هید

 .ستین یکاف

ست. طبقات ارث ا بیبه ترت یپدر  ای یو مادر  یپدر  یعاقله عبارت از پدر، پسر و بستگان ذکور نسب -444 ماده
 .باشندیم هیمکلف به پرداخت د یمساو صورتبهارث ببرند  توانندیمکه در زمان فوت  ینهمه کسا

است که عالوه بر داشتن نسب مشروع، عاقل، بالغ و در مواعد پرداخت  مسئول یعاقله در صورت -444 ماده
 داشته باشد. یتمکن مال ه،یاقساط د

هلت را در م هینتواند د یعدم تمکن مال لیعاقله او به دل ایعاقله نباشد،  یمرتکب، دارا کهدرصورتی -444 ماده
 انیم یمورد فرق نی. در اشودیمپرداخت  المالبیتتوسط مرتکب و در صورت عدم تمکن از  هیمقرر بپردازد، د

 .ستیآن ن رینفس و غ هید

تکب ، مر کندیم یزندگ نرایکه در ا یدر قانون اساس شدهشناخته ینید یهاتیاقلاز  یرانیهرگاه فرد ا -444 ماده
را نداشته  هیتوان پرداخت د کهدرصورتیاست لکن  هیپرداخت د دارعهدهمحض گردد، شخصاً  یخطا تیجنا

ط توس هیبه پرداخت نباشد، معادل د قادر زیو اگر با مهلت مناسب ن شودیم باشد، به او مهلت مناسب داده
 .شودیمدولت پرداخت 

 بر عهدهثابت و پرداخت آن  هیثابت شود لکن نوع آن اثبات نشود د تیجنا که اصل یدر موارد -444 ماده
 مرتکب است.

را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت  یعمل ،یقانون فیوظا یدر اجرا یهرگاه مأمور  -444 ماده
 است. المالبیت بر عهده هیشود، د یکس یصدمه بدن ای
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ه ورود ک یگر یهر مکان د ایو  یوارد منطقه ممنوعه نظام ر،یتقص یاز رو ای با علم به خطر یـ هرگاه شخص تبصره
از ممنوعه بودن  کهدرصورتیو  ستیضمان ثابت ن رد،یبه آن ممنوع است، گردد و مطابق مقررات، هدف قرار گ

گاه  .شودیمپرداخت  المالبیتاز  هینداشته باشد، د یمکان مزبور آ

او  از مال هینباشد، د یفرار به مرتکب دسترس ایمرگ  لیبه دل کهیرصورتد یشبه عمد تیدر جنا -444 ماده
 .شودیمپرداخت  المالبیتنکند از  تیمال او کفا کهدرصورتیو  شودیمگرفته 

فرار،  ایبر عهده مرتکب است اگر به علت مرگ  هیکه پرداخت د یمحض در موارد یخطا تیدر جنا -445 ماده
د نداشته باش یمرتکب مال کهدرصورتیو  شودیماز اموال او پرداخت  تیجنا هید به او ممکن نباشد یدسترس

 .شودیمپرداخت  المالبیتاز  هید

 ریتابع احکام سا هی، دباشدیم هیپرداخت د مسئول یکه خود و یدر صورت فوت مرتکب در موارد -444 ماده
 است. یمتوف ونید

وجود لوث  در صورت ن،یچند نفر مع اینفر از دو  کیتوسط  ت،ینابه ارتکاب ج یدر موارد علم اجمال -444 ماده
و در صورت عدم وجود لوث، صاحب  شودیمباب عمل  نیطبق مواد قسامه در ا ،یاز اطراف علم اجمال یبر برخ
 لمالابیتاز  هیدر خصوص قتل د ندکن ادیسوگند  یاز متهمان مطالبه سوگند کند که اگر همگ تواندیمحق 

 .شودیم افتیاز متهمان در یبه نسبت مساو هیقتل، د ریو در غ شودیمپرداخت 

 افتیدر یبرا رندیمخ هیعل  یمجن ایدم  یایاقرار متهمان باشد، حسب مورد اول ،یهرگاه منشأ علم اجمال -تبصره
قتل  ریو قتل و غ یرعمدیو غ یعمد تیجنا نیب یامر تفاوت نیاز متهمان مراجعه کنند و در ا کیبه هر  هید
 .ستین

 طوربه هیاقامه قسامه امتناع کنند د ایسوگند  انیاز ات ،یاز اطراف علم اجمال یبرخ ایهرگاه همه  -444 ماده
پرداخت  دارعهده تنهاییبهباشد  یکیامتناع کننده  کهدرصورتیو  شودیمبر عهده امتناع کنندگان ثابت  یمساو

 .ستین نآ ریو غقتل  انیم یخواهد بود. در حکم فوق تفاوت هید

 از رفتارها باشد و یمستند به برخ ت،یمصدوم شود و جنا ایکشته  یاعدهدر اثر رفتار  یهرگاه کس -444 ماده
 بپردازند. یمساو طوربهصدمات را  هید اینفس  هید دیبا هاآنمرتکب هر رفتار مشخص نباشد، همه 

با قسامه، طبق  یاز اطراف علم اجمال نیمع یشخص هیعل ت،یدر موارد تحقق لوث و امکان اثبات جنا -444 ماده
 .شودیممقررات قسامه عمل 

، است نیچند نفر مع ایاز دو  نینامع یکنند که مرتکب شخص ادعادم  یایاول ای هیعل ی  هرگاه مجن -444 ماده
، مرتکب هاآناز  یکیقسامه بر مجرم بودن  ی. با اجرادیاقامه قسامه نما تواندیم یدر صورت تحقق لوث، مدع

 .گرددیم اجراو مفاد مواد فوق  شودیممشخص  یبه علم اجمال

چه مرتکب، چنان نییچند نفر و عدم امکان تع ایاز دو  یکیبه  تیبه انتساب جنا یدر موارد علم اجمال -444 ماده
 .شودیم هیباشد قصاص ساقط و حکم به پرداخت د یعمد ت،یجنا
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 تیاقرار کند که مرتکب همان جنا یگر یکند سپس شخص د هیموجب د تیاقرار به جنا یهرگاه کس -444 ماده
 هیاز آن دو مطالبه د یکیاست فقط از  ریمخ یاز دو اقرار نباشد مدع یکیبه کذب  یلیشده است و علم تفص

 کند.

 برسد و او هیعل یقاتل که با تحقق لوث نوبت به قسامه مدع ییدر موارد وقوع قتل و عدم شناسا-444 ماده
موارد لوث چنانچه نوبت به سوگند متهم برسد و  ریو در غ شودیمپرداخت  المالبیتاز  هیقامه قسامه کند، دا

 .شودیم ختپردا المالبیتاز  هیطبق مقررات بر عدم انجام قتل سوگند بخورد د

 ات کشتهمجاز  یدر اثر اجرا اتیسلب ح رمستوجبیحد غ ای ریتعز ایهرگاه محکوم به قصاص عضو  -445 ماده
 ریمستند به تقص ای یصدمه، عمد ایاز مجازات مورد حکم به او وارد شود، چنانچه قتل  شیب ایصدمه ایشود 

در مورد قصاص و حد،  ورتص نیا ری. در غشودیممحکوم  هید ایحکم، حسب مورد به قصاص  یباشد، مجر 
 .شودیمپرداخت  المالبیتاز  هید رات،یاست و در تعز یضمان منتف

 است. یباشد ضمان منتف هیمستند به محکوم  عل یاضاف بیچنانچه ورود آس -بصرهت

شده است پرونده در  یصدمه بدن ایکه موجب قتل،  ریتعز ایحکم قصاص، حد  یهرگاه پس از اجرا -444 ماده
 یدگیمجدد شده و عدم صحت آن حکم ثابت شود، دادگاه رس یدگیرس ،یدادرس نییدادگاه صالح طبق مقررات آ

به مرجع  یدگیجهت رس ستندات،را صادر و پرونده را با ذکر م المالبیتاز  هیمجدد، حکم پرداخت د کننده
 یاز طرف قاض ریتقص ایشود. در صورت ثبوت عمد  یدگیتا طبق مقررات رس دینمایممربوط ارسال  ییقضا

 مقرر در کتاب ریتعز ایص ضامن است و به حکم مرجع مذکور، حسب مورد به قصا یو ،یصادرکننده حکم قطع
 .شودیم حکومم المالبیتبه  هیو بازگرداندن د «راتیتعز»پنجم 

پرداخت  المالبیتاز  هیبر اثر ازدحام کشته شود د ایبه قتل برسد و قاتل شناخته نشود  یاگر شخص -444 ماده
 .گرددیم

 هیپنجم ـ مهلت پرداخت د فصل
ده ش یتراض یگر یبه نحو د نکهیاست مگر ا ریز بیبه ترت تیوع جنااز زمان وق ه،یمهلت پرداخت د -444 ماده
 باشد:

 یسال قمر  کیظرف  ه،یدر عمد موجب د -الف

 یدر شبه عمد، ظرف دو سال قمر  -ب

 یمحض، ظرف سه سال قمر  یدر خطا -پ

 د،یمااقدام ن هیاز د یقسمت ایمقرر نسبت به پرداخت تمام  یهامهلت نیدر ب کنندهپرداختهرگاه  -تبصره
 مکلف به قبول آن است. لهمحکوم

ظرف هر  ،یو در شبه عمد هید سومیکظرف هر سال،  دیبا کنندهپرداختمحض،  یخطا تیدر جنا -444 ماده
 را بپردازد. هیسال نصف د
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 صورتبه هیپرداخت د ایو  دیرا پرداخت نما هیاز انواع د کیبخواهد هر  کنندهپرداخت کهدرصورتی -444 ماده
 توافق شده باشد. یمبلغ قطع کیزمان پرداخت است مگر آنکه بر  متیق ار،یباشد، مع یطاقسا

توافق شود لکن  هیبر گرفتن د هیعل ی  مجن ایدم  یایو اول یعمد تیمرتکب جنا نیکه ب یدر موارد -444 ماده
 پرداخت گردد. یتراض نیسال از ح کیظرف  دیبا هیمهلت پرداخت آن مشخص نگردد، د

 ـ موجبات ضمانششم  فصل
حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از  جهیاست که نت هید ایموجب قصاص  یدر صورت تیجنا -444 ماده

 انجام شود. هاآنبه اجتماع  ای بیبه تسب ایآنکه به نحو مباشرت 

وت مانند ف تسین تیاز آن، مانع از تحقق جنا یناش جهیرفتار مرتکب و نت انیم ،یوجود فاصله زمان -444 ماده
( 444ماده و ماده ) نیاست. حکم ا هید ایکه حسب مورد موجب قصاص  کشنده یمار یاز انتقال عامل ب یناش
 است. یجرائم جار  هیقانون در مورد کل نیا

ً یمستق تیمباشرت آن است که جنا -444 ماده  توسط خود مرتکب واقع شود. ما

است مگر  هیگردد، ضامن د یصدمه بدن ایموجب تلف  دهدیمکه انجام  یهرگاه پزشک در معالجات -445 ماده
قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب  کهنیا ایباشد  یفن نیو مواز یآنکه عمل او مطابق مقررات پزشک

 لیحصت ایبودن او، معتبر نباشد و  نمجنو اینابالغ  لیبه دل ضیبرائت از مر اخذهم نشود و چنانچه  یر یتقص
 .شودیم لیتحص ضیمر یو مانند آن ممکن نگردد، برائت از ول یهوشیب لیبه دل برائت از او

 اخذبرائت  هرچندضمان وجود ندارد  یو یپزشک در علم و عمل برا ریتقص ایدر صورت عدم قصور  –4 تبصره
 نکرده باشد.

عدم  ایموارد فقدان است. در  یعام که مقام رهبر  یخاص است مانند پدر و ول یاعم از ول ماریب ولی -4 تبصره
مربوطه  یهادادستانبه  اریاخت ضیو تفو یاز مقام رهبر  ذانیبا است هییقوه قضا سیخاص، رئ یبه ول یدسترس
 .دینمایماقدام  بیبرائت به طب یبه اعطا

ت در صور  ،دینمایمپرستار و مانند آن صادر  ای ضیکه دستور انجام آن را به مر یپزشک در معالجات -444 ماده
 .دیقانون عمل نما نی( ا445ضامن است مگر آنکه مطابق ماده ) یصدمه بدن ایلف ت

 ودشیمپرستار بداند که دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف  ای ضیدر موارد مزبور، هرگاه مر -4 تبصره
تار رسپ ای ضیبلکه صدمه و خسارت مستند به خود مر ستیبه دستور عمل کند، پزشک ضامن ن باوجوداینو 

 است.

 .شودیمقانون عمل  نی( ا445طبق ماده ) یشده در معالجات پزشک جادیجراحات ا ایدر قطع عضو  -4 تبصره

طبق مقررات اقدام به  ض،ینجات مر یبرائت ممکن نباشد و پزشک برا لیکه تحص یدر موارد ضرور  -444 ماده
 .ستیصدمات وارده ن ایضامن تلف  یکس د،یمعالجه نما
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د گرد تیاز انحاء موجب جنا یبه نحو گرددیمحمل  هینقل لهیوس ایکه توسط انسان  یئیرگاه شه -444 ماده
 است. هیضامن د کنندهحمل

از  یتحرک اریبدون اخت ایفرار کند  اختیاربیرا بترساند و آن شخص در اثر ترس  یگر ید یهرگاه کس -444 ماده
 یمدرعیو غ یعمد اتیجنا فیردد، ترساننده حسب تعارگ یگر ید ایصدمه بر خودش  رادیاو سر بزند که موجب ا

 است. مسئول

لل در اثر ع نکهینباشد، مانند ا یمستند به رفتار کس گریهر نوع خسارت د ای تیکه جنا یدر موارد -544 ماده
 است. یواقع شود، ضمان منتف یقهر 

 یگر یهر کار د ای زدیاو برانگ ویسبهمانند سگ را  یوانیح ایسالح بکشد  یشخص یبه رو یهرگاه کس -544 ماده
 در یارعاب، شخص بم نیانجام دهد و بر اثر ا یانفجار صوت ای دنیکش ادیمانند فر گرددیمکه موجب هراس او 

 .شودیممحکوم  هیا دیبه قصاص  اتیانواع جنا فیمصدوم گردد حسب مورد بر اساس تعار ای

 شود بر اساس تیو سبب جنا افتدیب یشخص یو بر روپرت کند  یبلند یخود را از جا یهرگاه کس -544 ماده
 یاز او سر نزند و به علل قهر  یلکن اگر فعل شودیممحکوم  هید ایحسب مورد به قصاص  تیانواع جنا فیتعار

 .ستیضامن ن یکس ،بخورد و صدمه به او وارد کند یگر یهمچون طوفان و زلزله پرت شود و به د

 ای در یشخص پرت شده بم ایپرت کند و شخص ثالث  یشخص ثالث یرو را به یگر ید یهرگاه کس -544 ماده
 است. یشبه عمد تینگردد، جنا یعمد تیجنا فیمشمول تعر کهدرصورتیمصدوم گردد 

مقررات در حال حرکت  ریسا تیکه با داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطمئن و رعا یارانندههرگاه  -544 ماده
 ریبدون تقص ست،یکه حضورش در آن محل مجاز ن ینباشد و به کس لهیقادر به کنترل وس کهدرحالیاست 

 صورت راننده ضامن است. نیا ریو در غ یضمان منتف د،یبرخورد نما

که  ایگونهبهدر حادثه نداشته باشد  یر یتأث یاز مقررات رانندگ یبرخ تیدر موارد فوق هرگاه عدم رعا ـ 4 تبصره
 .ستید، راننده ضامن نحاصله نباش تیمرتکب علت جنا ریتقص

 است. یجار  زین گریو ابزارآالت د لیماده در مورد وسا نیحکم مندرج در ا -4 تبصره

 نانیبرخورد آن با موانع، سرنش ایمانند واژگون شدن خودرو و  یبه سبب حوادث یهرگاه هنگام رانندگ -545 ماده
ده نبوده و مستند به رانن لیون زلزله و سهمچ یسبب حادثه، علل قهر  کهدرصورتیتلف شوند  ایخودرو مصدوم 

ص باشد آن شخ یگر ید یقیحق ای یاست. چنانچه وقوع حادثه مستند به شخص حقوق هیباشد، راننده ضامن د
 ضامن است.

را فراهم کند و خود  یگر ید تیمصدوم ایسبب تلف شدن  یآن است که کس تیدر جنا بیتسب -544 ماده
ً یمستق  یمانند آنکه چاه شدینمحاصل  تیدر صورت فقدان رفتار او جنا کهطوریبهنشود  تیمرتکب جنا ما

 .ندیبب بیو آس فتدیدر آن ب یبکند و کس
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 زیچ ایحفر کند  یبدون اذن مالک، گودال یگر یملک د ای یدر معابر و اماکن عموم یهرگاه شخص -544 ماده
 نکهیاست مگر ا هیگردد، ضامن د یگر ید بیانجام دهد که سبب آس یهر عمل ایدر آن قرار دهد و  ایلغزنده
 د.یبا علم به آن و امکان اجتناب، عمداً با آن برخورد نما دیدهآسیبفرد 

که در  یمکان ای شیقانون را در ملک خو نی( ا544مذکور در ماده ) یاز کارها یکی یهرگاه شخص -544ماده 
گاه ب یشخص نکهیمگر ا ستین گردد، ضامن یگر ید بیاوست، انجام دهد و سبب آس اریتصرف و اخت ه را که آ

 وارد گردد. یبه و یتیبه آنجا بخواند و به استناد آن، جنا ستیآن ن

که قبل از انجام اعمال مذکور از مالک گرفته، وارد  یبا اذن ایبدون اذن مالک  دیدهآسیبهرگاه شخص  -4 تبصره
 تلف به علت اغواء، ایصدمه  نکهیمگر ا ستیشود و صاحب ملک از ورود او اطالع نداشته باشد، مالک ضامن ن

 در اطالع دادن و مانند آن مستند به مالک باشد. انگاریسهل

قانون  نی( ا544مذکور در ماده ) یاز کارها یکیو بدون اذن او، مرتکب  یگر یدر ملک د یهرگاه کس -4 تبصره
 نکهیاست مگر ا هید دارعهدهرتکب م ند،یبب بیکه بدون اذن وارد آن ملک شده است، آس یگردد و شخص ثالث

تکب مر  نکهیمانند ا ستین منصورت مرتکب ضا در اینبروز حادثه و صدمه مستند به خود مصدوم باشد که 
ارد با شکستن درب و ایدرب محل را قفل کند لکن مصدوم بدون توجه به عالئم  ایهشداردهنده بگذارد  یعالمت
 شود.

ان به مصلحت عابر  یعمل یمنیو نکات ا یمقررات قانون تیبا رعا یاماکن عموم ایدر معابر  یهرگاه کس -544 ماده
 .ستیخسارت گردد، ضامن ن ای تیانجام دهد و اتفاقاً موجب وقوع جنا

 ایرا که به جهت حفظ مال، جان، عرض  یرفتار  یگر یاحسان و کمک به د زهیبا انگ یهرگاه شخص -544 ماده
 یمقررات قانون تیخسارت شود در صورت رعا ایهمان عمل موجب صدمه و ناموس او الزم است، انجام دهد و 

 .ستیضامن ن ،یمنیو نکات ا

خود  هینقل لهیوس ایکه توقف در آنجا مجاز است توقف کند  یراه ایدر مکان  ایکه در ملک خود  یکس -544 ماده
فوت کند ضامن  ایمصدوم گردد  برخورد کند و هاآنبا  یرا در آنجا قرار دهد و شخص یگر یمجاز د ءیهر ش ای
 است. نمالش وارد شود، برخوردکننده ضام ایبر او  یو چنانچه خسارت ستین

را در  یوانیح ایو  ءیش ای دیتوقف نما ست،یمجاز ن هاآنکه توقف در  ییهامحلدر  یهرگاه شخص -544 ماده
 ایدر اثر برخورد  هاآنبدون توجه به  یر گیدر آن قرار دهد و د ایلغزنده زیچ ایمستقر سازد  هامحل لیقب نیا

ستقر را م وانیح ای ءیکه آن ش یکس ایشخص متوقف  ند،یبب یخسارت مال ایفوت کند  ایلغزش مصدوم شود 
مگر آنکه عابر با وسعت راه و محل عمداً  باشدیمخسارات  ریو سا هیراه را لغزنده کرده است، ضامن د اینموده 

 .شودیم زیخسارت وارده ن دارعهدهبلکه  ردیگینمخسارت به او تعلق  فقطنهصورت  نیابا آن برخورد کند که در 

، مفقود اندبرده رونیاز محل اقامتش فراخوانده و ب یمشکوک طوربهرا که شبانه و  یهرگاه شخص -544 ماده
 وت کرده به مرگاگر ف ایزنده است  شدهدعوتثابت کند که  نکهیاوست مگر ا هی، ضامن دکنندهدعوتشود، 
 نیاو را به قتل رسانده است. ا یگر ید هاگر کشته شد ایبه او نداشته است  یبوده که ارتباط یعلل قهر  ای یعاد
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 یجار  زیو آن شخص مفقود گردد ن دیرا بربا یکس ،یگر ید قیهر طر ای دیتهد ای لهیکه با ح یحکم در مورد کس
 است.

 هیگردد، د ییقاتل شناسا ایود که شخص مفقود زنده است و مشخص ش ه،ید افتیـ هرگاه پس از در تبصره
 .شودیمشخص مفقود را عمداً کشته است قصاص ثابت  کنندهدعوتو چنانچه اثبات شود که  گرددیممسترد 

ضامن  کسهیچگردد،  بیو موجب آس دیبه وجود آ یو زلزله مانع لیمانند س یهرگاه در اثر علل قهر  -544 ماده
را به  یز یمانند آن، چ ای لیرا داشته باشند و اگر س هاآنتمکن برطرف کردن  یاشخاص ایخص گرچه ش ست،ین

شود،  بیقرار دهد که موجب آس یبدتر  یدر جا ایاول  ینامناسب مانند جا ییآن را جا یکس ولیکنهمراه آورد 
قرار دهد  یتر مناسب یجا نامناسب بردارد و در جهت مصلحت عابران در یاست و اگر آن را از جا هید دارعهده

 .ستیضامن ن

 زین ترمناسببه حالت  تیوضع ردهندهییبه وجود آمده باشد تغ یهرگاه مانع مزبور توسط شخص -4 تبصره
 .ستیضامن ن

ند، در صورت دار بر عهدهحوادث را  گونهاینرفع آثار  ایاصالح  تیکه مسؤول ییهادستگاه ایـ افراد  4 تبصره
 .باشندیمضامن  ،وظیفهانجامل استناد در قصور قاب ای ریتقص

در مقابل منزل و امثال آن عرف و عادت شده  لیتوقف اتومب ایهرگاه قرار دادن کاال در خارج مغازه  -545 ماده
مزاحمت  جادیبودن معبر و عدم ا ضیو عر یعدم منع قانون در صورت لیمتوقف کننده اتومب ایکاال  گزارندهباشد، 

 .ستیوارده ن یهاانیزمن عابران ضا یبرا

است،  زیدر آن جا اءیبالکن ملک خود که قرار دادن اش ای واریمانند د یرا در مکان یز یچ یهرگاه کس -544 ماده
د خسارت شو ایو موجب صدمه  فتدیب یگر یملک د ایبه معبر عام و  نشدهبینیپیشقرار دهد و در اثر حوادث 

 خسارت باشد. ایصدمه  دگذاشته باشد که نوعاً مستع یاست مگر آنکه آن را طور  یضمان منتف

بالکن و مانند آن را  ایرا به نحو مجاز بسازد  ییاست بنا یاحداث ملک دارعهدهکه  یکس ایاگر مالک  -544 ماده
که در استحکام بنا الزم است در محل مجاز احداث کند و اتفاقاً موجب  یو ضوابط فن یمنینکات ا تیبا رعا
 .ستیارت گردد، ضامن نخس ای بیآس

باشد که نتوان آن را به مالک مستند نمود مانند آنکه مستند به مهندسان  ایگونهبه رمجازیاگر عمل غ -تبصره
 که عمل مذکور مستند به اوست ضامن است. یو کس یساختمان باشد ضمان از مالک منتف ربطذی

زم است ال یمنیکه در استحکام بنا و ا یمقررات تیبا رعا محکم و بر پایهرا  یوار ید ایبنا  یهرگاه شخص -544 ماده
، ضامن گردد بیسقوط کند و موجب آس ل،یس ای، مانند زلزله نشدهبینیپیشلکن به علت حوادث  دیاحداث نما

که اگر سقوط کند طبعاً در ملک خود، سقوط  دیبنا را به سمت ملک خود احداث نما ای واریو چنانچه د ستین
 .ستیگردد، ضامن ن بیو موجب آس دیسقوط نما یگر یاتفاقاً به سمت دلکن  کندیم

 ای ردیقرار گ زشیاحداث شده است در معرض ر لیرمتمایاستوار و غ بر پایهکه  ییبنا ای واریهرگاه د -544 ماده
ا ر  خراب کردن آن ایمعبر گردد اگر قبل از آنکه مالک تمکن اصالح  ای یگر یبه سقوط به سمت ملک د لیمتما
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رض افراد در مع یبه نحو مقتض آنکهاست مشروط به  یگردد، ضمان منتف بیکند ساقط شود و موجب آس دایپ
گاه کرده باشد. چنانچه مالک با وجود تمکن از اصالح  بیآس گاه ایرفع  ایرا از وجود خطر آ از  یر یو جلوگ سازیآ

 ضامن است. د،ینما انگاریسهل ب،یوقوع آس

مذکور  یاو ضامن است و اگر بنا ولیمجنون باشد  ای ریکه ساقط شده متعلق به صغ ییبنا ای واریـ هرگاه د تبصره
 آن ضامن است. مسئولو  یباشد، متول یو دولت یعموم یاز بناها

صدمه و خسارت  دارعهده د،یبه سقوط نما لیرا بدون اذن او متما یگر ید یبنا ای وارید یهرگاه شخص -544 ماده
 ست.از سقوط آن ا یناش

 تیسرا یجایبهروشن کند و بداند که  یآتش ،یگر یمکان مجاز د ایدر ملک خود  یهرگاه شخص -544 ماده
و موجب خسارت و صدمه گردد ضمان  دینما تیسرا گرید یجایبهنکند لکن اتفاقاً  تیسرا زیو غالباً ن کندینم

 صورت ضامن است. نیا ریو در غ ستیثابت ن

گاه است با یوانیمتصرف هر ح -544 ماده او،  ریو اگر در اثر تقص دیآن را حفظ نما دیکه از احتمال حمله آن آ
گاه وانیاگر از احتمال حمله ح یصدمه وارد سازد، ضامن است. ول یگر یمزبور به د وانیح گاه نبوده و عدم آ  یآ

 .ستیاو نباشد، ضامن ن ریاز تقص یناش

 .شودیممحسوب  ریرا ندارد، تقصحفظ آن  ییکه شخص توانا یوانیح ینگهدار  -4 تبصره

قرار دهد و شخص قادر به حفظ  بیرا در معرض آس گرانیکه د یخطرناک ءیش ای لهیهر وس ینگهدار  -4 تبصره
 ماده است. نی( ا4آن نباشد، مشمول حکم تبصره ) رسانیآسیباز  یر یو جلوگ

که در تصرف اوست، گردد و از  یمحل ایکه حق اذن دارد، وارد منزل  یبا اذن کس یهرگاه شخص -544 ماده
 ای ءیاذن دهنده ضامن است، خواه آن ش ند،یکه در آن مکان است صدمه و خسارت بب یئیش ای وانیح هیناح
ن آ رسانیآسیبدهنده نسبت به  اذنبعداً در آن قرار گرفته باشد و خواه  ایقبل از اذن در آن محل بوده  وانیح

 علم داشته باشد خواه نداشته باشد.

ت مزبور خطرناک اس وانیمستند به مصدوم باشد مانند آنکه واردشونده بداند ح بیکه آس یدر موارد - تبصره
گاه ن  است. ی، ضمان منتفباشدینمقادر به رفع خطر  ایو  ستیو اذن دهنده از آن آ

در  دیتوقف نمام غیرمجاز یهامحل گرید ای یاست آن را در معابر عموم وانیکه سوار ح یهرگاه کس -544 ماده
ضامن است و چنانچه  باشدیمو مستند به فعل شخص مزبور  کندیموارد  وانیکه آن ح ییهاخسارتمورد تمام 

 فوق ضامن است. بیباشد مهارکننده به ترت یگر یدر دست د وانیمهار ح

است  ییهاتیجناگردد ضامن  وانیوحشت ح ای کیانجام دهد که موجب تحر یعمل یهرگاه شخص -545 ماده
 مگر آنکه عمل مزبور مصداق دفاع مشروع باشد. کندیموحشت وارد  ای کیدر اثر تحر وانیکه ح

اشند، داشته ب ریتأث ،یتیدر وقوع جنا بیبه تسب یبه مباشرت و بعض یچند عامل، برخ ایهرگاه دو  -544 ماده
 یومسا طوربهامل باشد مستند به تمام عو تیمستند به اوست ضامن است و چنانچه جنا تیکه جنا یعامل
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 مسئولان اَرشرفت ریتأث زانیبه م کیرصورت ه نیرفتار مرتکبان متفاوت باشد که در ا ریمگر تأث باشندیمضامن 
بب، باشد فقط س هاآنمجنون و مانند  ای زیرممیغ ریجاهل، صغ ،اختیاربی تیمباشر در جنا کهدرصورتیهستند. 

 ضامن است.

 ریتأث زانیچنانچه م نند،یبب بیآس ایکشته شوند  گریکدیبا  واسطهبیبر اثر برخورد هرگاه دو نفر  -544 ماده
 یو در مورد خطا یگر یاز مال د هرکدام هینصف د یشبه عمد تیباشد در مورد جنا یدر برخورد، مساو هاآن

 بیآس ایود کشته ش هاآناز  یکی تنهاو اگر  شودیمپرداخت  یگر یعاقله د لهیبه وس هرکدام هیمحض نصف د
 دم او بپردازند. یایاول ای هیعل ی  به مجن دیرا با هیخود مرتکب، نصف د ایحسب مورد عاقله  ند،یبب

 اید کشته شون هاآن نانیسرنش ایراننده  ،ییهوا ای یآب ،ینیزم هینقل لهیهرگاه در اثر برخورد دو وس -544 ماده
 نانیراننده مقابل و سرنش هینصف د مسئول کی، هر انتساب برخورد به هر دو راننده در صورت نندیبب بیآس

 هید ومسیک مسئولاز رانندگان  کیهر  کنندبا هم برخورد  هینقل لهیاست و چنانچه سه وس هینقل لهیهر دو وس
محاسبه  ،شتریب هینقل لیصورت در وسا نیو به هم باشدیم هینقل لهیهر سه وس نانیمقابل و سرنش یهاراننده

 که برخورد به او مستند شود، فقط او ضامن است. ایگونهبهمقصر باشد  نیاز طرف یکیه و هرگا شودیم

 جهیاست، دادگاه موظف است استناد نت یفر یک ای یموجب ضمان مدن ریکه تقص یموارد هیدر کل -544 ماده
 .دیمرتکب را احراز نما ریحاصله به تقص

 د،یو طوفان به وجود آ لیمانند س یبر اثر عوامل قهر  هینقل لهیوس ایچند نفر  ایدو  نیهرگاه برخورد ب -544 ماده
 است. یضمان منتف

 قدریهب نیاز طرف یکیحرکت  اینکهمثلمستند باشد  نیاز طرف یکیدر موارد برخورد هرگاه حادثه به  -544 ماده
 ست.مان ثابت اکه حادثه مستند به او است، ض یبر آن مترتب نگردد، تنها درباره طرف یباشد که اثر  فیضع

گردد  یعمد اتیجنا فیمشمول تعر هاآناز  یکی ایهرگاه رفتار هر دو  هینقل لهیدر برخورد دو وس -544 ماده
 .شودیمحکم  هید ایحسب مورد به قصاص 

آن  کهطوریبهگردند  یگر یبر د یخسارت ای تیچند نفر به نحو شرکت سبب وقوع جنا ایهرگاه دو  -544 ماده
 .باشندیمضامن  یمساو طوربهمستند باشد،  یهمگ ایرت به هر دو خسا ای تیجنا

 با هم برخورد کنند و به علت برخورد هینقل لهیوس ایچند نفر  ایدو  یسبب ایمانع  جادیهرگاه بر اثر ا -544 ماده
 کشته شوند، مسبب ضامن است. ایو  نندیبب بیآس

 دخالت یطول صورتبهبه نحو سبب و  یتیدر وقوع جنا ازرمجیچند نفر با انجام عمل غ ایهرگاه دو  -545 ماده
ت مانند باشد، ضامن اس گریاسباب د ایسبب  ریقبل از تأث تیکار او در وقوع جنا ریکه تأث یداشته باشند کس

به سبب برخورد با سنگ به  یدر کنار آن قرار دهد و عابر  یسنگ یگر یحفر کند و د یاز آنان گودال یکیآنکه 
را  تیکه سنگ را گذاشته، ضامن است مگر آنکه همه قصد ارتکاب جنا یصورت، کس نیکه در ا فتدیگودال ب

 .شودیمصورت شرکت در جرم محسوب  نیداشته باشند که در ا
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مجاز باشد مانند  یگر یو عمل د رمجازیاز دو نفر غ یکیقانون عمل  نی( ا545هرگاه در مورد ماده ) -544 ماده
حفر کند  یکنار آن چاه یگر یکه مجاز است، قرار دهد و د یرا در کنار معبر عموم یز یچ ای لهیوس یآنکه شخص
پس از عمل نفر اول و با  یخصبوده، ضامن است. اگر عمل ش رمجازیکه عملش غ یشخص ست،یکه مجاز ن
 انجام گرفته باشد، نفر شودیم گرانیآن سبب در کنار سبب اول موجب صدمه زدن به د جادیا نکهیتوجه به ا

 دوم ضامن است.

باشد  هیعل ی  مجن ریتقص ایمنحصراً مستند به عمد و  تیفصل هرگاه جنا نیموارد مذکور در ا هیدر کل -544 ماده
مستند  آن تیمرتکب باشد لکن سرا ریتقص ایمستند به عمد  تیکه اصل جنا ی. در مواردستیضمان ثابت ن

 ست.یضامن ن تید سراباشد مرتکب نسبت به مور  هیعل ی  مجن ریتقص ایبه عمد 

 اتیفصل هفتم ـ تداخل و تعدد د
قانون خالف  نیکه در ا یاست مگر موارد هاآنو عدم تداخل  اتیاصل بر تعدد د ات،یدر تعدد جنا -544 ماده

 آن مقرر شده است.

 عاو قط یاز اعضا یعضو ای دیفوت نما یرعمدیصدمات غ ایصدمه  تیدر اثر سرا هیعل ی  هرگاه مجن -544 ماده
 :شودیم نییتع هید لیذ بیبه ترت ندیبب تریبزرگ بیآس ایشود 

 .شودیمثابت  تربزرگ بیآس ایعضو  اینفس  هیباشد، تنها د یکیصدمه وارده  کهدرصورتی - الف

ها تمام صدمات باشد، تن تیدر اثر سرا شتر،یب بیآس ایقطع عضو  ایدر صورت تعدد صدمات چنانچه مرگ  - ب
 یبرخ تیدر اثر سرا تربزرگ بیآس ایقطع عضو  ایو اگر مرگ  شودیمثابت  تربزرگ بیآس ای عضو اینفس  هید

صدمات  هیو د کندیم اخلتد تربزرگ بیآس ایعضو  اینفس  هیدر د یصدمات مسر  هیاز صدمات باشد، د
 .شودیمجداگانه محاسبه و مورد حکم واقع  ،یرمسر یغ

اقاً نباشد لکن اتف شتریب بیآس ایموجب قطع عضو  اید و نوعاً کشنده باش یهرگاه صدمه وارده عمد -544 ماده
 دیبا زین شتریب تیجنا هیکمتر، حسب مورد د یعمد تینسبت به جنا ه،ید ایکند، عالوه بر حق قصاص  تیسرا

ً را قطع کند و اتف یگر یعمداً انگشت د یشخص نکهیپرداخت شود مانند ا وت کند و موجب ف تیقطع سرا نیا اقا
دست  هید اینفس  هیانگشت، حسب مورد د هید ایقطع دست او گردد، عالوه بر حق قصاص  ای هیعل ی  جنم

 پرداخت شود. دیبا زین هیعل ی  مجن

چنانچه  دیبدن به وجود آ یمتعدد در اعضا یهابیآس گر،یهر رفتار د ایضربه  کیهرگاه در اثر  -544 ماده
باشد و  یگر یاز نوع د ریغ یبینوع هر آس یعضو بوده ول کیه در هم ایمختلف باشد  یدر اعضا هاآناز  کیهر
 جداگانه دارد. هید بیآس هرعضو باشد،  کیچند محل جداگانه از  ایدر دو  ولیکننوع بوده  کیاز  ای

 جداگانه دارد. هید یبیشود هر آس جادیمتعدد ا یهابیآسمتعدد،  یهرگاه در اثر رفتارها -544 ماده

 کی هیو تنها د کندیممتعدد تداخل  یهابیآس هید ل،یچهارگانه ذ طیوجود مجموع شرا تدر صور  -544 ماده
 :شودیمثابت  بیآس
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 نوع باشد. کیجراحات متعدد از  ایمتعدد  یهایشکستگشده مانند  جادیا یهابیآسهمه  -الف

 عضو باشد. کیدر  هابیآسهمه  -ب

 محسوب شود. بیآس کیهم باشد که عرفاً به  کینزد ایگونهبه ای همبهمتصل هابیآس -پ

 .دیرفتار مرتکب به وجود آ کیبا  هابیآسمجموع  -ت

در اثر ضربه به سر،  نکهیناقص شود مانند ا ایچند رفتار، منافع متعدد زائل  ای کیهرگاه در اثر  -544 ماده
 جداگانه دارد. هید کیکم شود، هر ایبرود  نیاز ب یو عقل کس ییشنوا ،یینایب

 اختالل منفعت گردد ایبر آن عضو که منجر به زوال  تیباشد در جنا یقائم به عضو یهرگاه منفعت -545 ادهم
عت رفتن عضو و زوال منف نیاز ب انیاگر منفعت قائم به آن عضو نبوده و م یول شودیمثابت  شتریب هیتنها د

 تیر تقوکه د ینیمانند الله گوش و ب شد،امنفعت مؤثر ب لیو تسه تیمالزمه نباشد، اگرچه وجود آن عضو در تقو
دد، هرکدام ناقص گر  ایزائل  زین ییایبو ای ییشنوا ،ینیب ایمؤثرند و به سبب قطع الله گوش  ییایو بو ییشنوا

 جداگانه دارد. هید

، با شکستن سر نکهیمانند ا دیبه وجود آ تریبزرگجراحت، صدمه  ایضربه  رادیچنانچه به سبب ا -544 ماده
جراحت واقع  ایضربه  کینقصان منفعت باشد اگر با  ایزائل شود، هرگاه آن جراحت علت و سبب زوال  عقل

است  ترشینقصان منفعت که ب ایزوال  هیو تنها د کندیمتداخل  شتریب هیجراحت در د ایضربه  هیشده باشد د
که جراحت را  یاضربهاز  ریغ یگر یجراحت د اینقصان آن با ضربه  ایو چنانچه زوال منفعت  شودیمپرداخت 

 که الزم و ایگونهبهنقصان منفعت  ایجراحت وارده علت زوال  ایضربه  ایکرده است، واقع شده باشد و  جادیا
جراحت و  ایضربه  ابد،ینقصان  ایزائل گردد  زینباشد و اتفاقاً با آن ضربه و جراحت، منفعت ن گرند،یکدیملزوم 

 دارد.جداگانه  هید هرکداممنفعت، 

 پرداخت قیهمان جراحت عم هیواقع شود، تنها د کبارهیجائفه  ایمانند منقّله و  یقیهرگاه جراحت عم -544 ماده
د مانن دتریمانند موضحه و سپس جراحت شد ترفیخفجراحت  ابتدا یعنیواقع شود  تدریجبهو اگر  شودیم

و  شودیمپرداخت  دتریجراحت شد هیا دجراحت اول باشد تنه تیشود، چنانچه به سبب سرا جادیمنقّله ا
ت، از دو جراح کینفر خواه از چند نفر باشد، هر کیباشد، خواه دو ضربه از  یگر یبه سبب ضربه د کهدرصورتی

 جداگانه دارد. هید

و  ستیمنفعت ن ایآن عضو  یمقدر برا هیاز د شیب ت،یجنا کی اَرشدر اعضاء و منافع، مقدار  -544 ماده
 هید بیهر آس یشود، برا جادیا هاآندر  یبیع ایرود  نیاز ب یگر یعضو د ایمنفعت  ت،یب آن جناچنانچه به سب

 .گرددیم نییتع ایجداگانه
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 هید ریدوم ـ مقاد بخش
 نفس هیاول ـ د فصل
هر سال  یآن در ابتدا زانیشده است و م نییکامل همان است که در مقررات شرع تع هیموارد د -544 ماده

 .شودیمو اعالم  نییتع ینظر مقام رهبر  بر اساس تفصیلبه هییوه قضاق سیتوسط رئ

 مرد است. هیقتل زن، نصف د هید -554 ماده

مشکل، نصف  یخنثا هیزن و د هیملحق به زن، د یخنثا هیمرد و د هیملحق به مرد، د یخنثا هید -554 ماده
 زن است. هینصف د عالوهبهمرد  هید

 نیمرد از صندوق تأم هیتا سقف د هیمعادل تفاوت د ست،یمرد ن هیعل ی  مجنکه  یاتیجنا در کلیه -تبصره
 .شودیمپرداخت  یبدن یهاخسارت

مانند  هیزنا مسلمان باشند، در احکام د نیاز طرف یکی ایهر دو  کهدرصورتیشخص متولد از زنا  -554 ماده
 مسلمان است.

 تیند و همسر نداشته باشد و زنا از هر دو طرف با رضافرز  کهدرصورتیشخص متولد از زنا  هیوارث د -554 ماده
 ایاکراه شده باشد، همان طرف  ایشبهه داشته  نیاز طرف یکیاست و چنانچه  یصورت گرفته باشد، مقام رهبر 

 .باشندیم هیاقوام او، وارث د

 یر قانون اساسد شدهشناخته ینید یهاتیاقلبر  تیجنا هید ،یمقام رهبر  ینظر حکومت بر اساس -554 ماده
 .گرددیم نییمسلمان تع هید اندازهبه رانیا یاسالم یجمهور 

« الحجهذی و القعدهذیمحرم، رجب، »حرام  یهاماههر دو در  هیعل ی  هرگاه رفتار مرتکب و فوت مجن -555 ماده
 هید سومکینفس،  هیباشد، عالوه بر د یرعمدیخواه غ یعمد تیدر محدوده حرم مکه، واقع شود خواه جنا ای
 .ستین هید ظیحکم تغل لمقدس و متبرک مشمو یهازمانو  هامکان ری. ساگرددیمافزوده  زین

روز ماه  نیآخر یاست مانند ماه رجب که از مغرب شرع یحرام، مغرب شرع یهاماه انیشروع و پا اریـ مع تبصره
 .رسدیم انیروز ماه رجب به پا نیآخر یشروع و با مغرب شرع ،الثانیجمادی

 نیجنسقط. ستین رمسلمانیزن و مرد و مسلمان و غ ،بالغ ریغبالغ و  انیم یفرق هید ظیدر حکم تغل -554 ماده
 کنندهپرداخت المالبیت ایکه عاقله  یدر موارد ه،ید ظیاست. تغل ظیروح، مشمول حکم تغل شیدایپس از پ زین
 شودیمپرداخت  هیعدم جواز آن د این قصاص عدم امکا به علتکه  یاست. در قتل عمد یجار  زیباشد ن هید
 است. یحکم جار  نیا زین

 .ستین یبر اعضاء و منافع جار  تیمخصوص قتل نفس است و در جنا هید ظیتغل -554 ماده
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 اعضاء هید یدوم ـ قواعد عموم فصل
 ای تسیقصاص در آن ممکن ن ایکه قصاص ندارد  یعمد تیبر اعضاء و جنا یرعمدیغ تیدر جنا -554 ماده
 .شودیمثابت  هیقانون، د نیمصالحه شده و مقدار آن مشخص نشده است به شرح مقرر در ا ه،یبر د

 ایمقدر  هیدر شرع د تیآن جنا یچنانچه برا دیمنافع وارد آ ایبر عضو  ایصدمه تیهرگاه در اثر جنا -554 ماده
 یراب یمقرر و چنانچه شرعاً مقدار خاص قانون مقرر شده باشد مقدار نیاز آن به شرح مندرج در ا ینینسبت مع

 آن قابل مطالبه است. اَرشنشده  نییآن تع

 شتریب ایاست و چنانچه ثلث  کسانیکامل مرد  هیزن و مرد در اعضاء و منافع تا کمتر از ثلث د هید -544 ماده
 .ابدییم لیزن به نصف تقل هیشود د

 هید دنیچند عضو وارد شود، مالک رس ای کیبر  یمتعدد یهابیآسچند ضربه،  ای کیهرگاه در اثر  -544 ماده
ً  یهابیآس نکهیجداگانه است مگر ا طوربه بیهر آس هیبه ثلث، د  تیو جنا بیآس کیوارده بر عضو، عرفا

 محسوب شود.

 دیوارده بر اعضاء و منافع زن نبا تیجنا اَرش زانیلکن م ستیزن و مرد ن انیم یفرق اَرشدر موارد  -544 ماده
 در مرد باشد. تیهمان جنا اَرشبا  یمساو اگرچهاعضاء و منافع او باشد،  هیاز د شیب

از  کیبردن هر نیکامل و از ب هیزوج، د یفرد و هر دو عضو از اعضا یاز اعضا کیبردن هر  نیاز ب -544 ماده
مگر  یظاهر  یابدن باشد خواه از اعض یداخل یکامل دارد. خواه عضو مزبور از اعضا هیزوج، نصف د یاعضا

 مقرر شده باشد. یگر ید بیدر قانون ترت نکهیا

همان  هید سومیکبردن عضو فلج،  نیآن عضو و از ب هید دوسوم ن،یمع هید یفلج کردن عضو دارا -544 ماده
ته، از دست رف ییبا توجه به کارا ،رودیم نیآن از ب ییاز کارا یعضو که درصد یعضو را دارد. در فلج کردن نسب

 .گرددیم نییتع اَرش

ه از ک ترتیباینبهدارد  هیمقدر به همان نسبت د هید یمنفعت دارا ایاز عضو  یبردن قسمت نیاز ب -545 ماده
در  هنکیاست مگر ا هید یدارا سومیک زانیآن به م سومیکبردن  نینصف و از ب زانیبردن نصف آن به م نیب

 مقرر شده باشد. یگر ید بیقانون ترت

 .شودیم نییتع اَرشنباشد،  صیتشخقابلرفته  نیکه نسبت از ب یموارد در -4 تبصره

ن از قطع آ ریناگز هیعل ی  ، مجنکارشناس صیقرار دهد که به تشخ یتیعضو را در وضع ت،یهرگاه جنا -4 تبصره
 .شودیمقطع عضو ثابت  هیباشد د

 یته، قرار گرفته است و مانند عضو اصلرف نیو امثال آن در محل عضو از ب وندیکه با پ ییاعضا هید -544 ماده
شود،  وبیمع یگر یاز جهت د یگردد ول اتیح یاست و اگر دارا یعضو اصل هید زانیبه م شوندیم اتیح یدارا
 است. یمال انتنها موجب ضم ،یمصنوع یبردن اعضا نیرا دارد. از ب وبیعضو مع هید
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 یاز خود در بدن برجا یدر بدن گردد و نه اثر  یبیو ع بیکه رفتار مرتکب نه موجب آس یدر موارد -544 ماده
درجه  یر یشالق تعز ایدر صورت عدم تصالح، مرتکب به حبس  یاست لکن در موارد عمد یبگذارد ضمان منتف

 .شودیمهفت محکوم 

 چیاصالح شود که ه ایگونهبه تیمقدر است، چنانچه پس از جنا هید یکه دارا یعضو در شکستگی -544 ماده
ح و نقص اصال بیآن عضو ثابت است و چنانچه با ع هیو پنجم د ستینماند، چهار ب یدر آن باق ینقص و بیع

قانون خالف آن مقرر شده  نیکه در ا یثابت است مگر در موارد اَرشنباشد،  یمقدر  هیآن عضو د یبرا ایشود 
 باشد.

 است: ریمقدر به شرح ز هید یشکستن، ترک برداشتن و خرد شدن استخوان هر عضو دارا هید -544 ماده

ستن شک هید چهارپنجمدرمان شود  بیآن عضو و اگر بدون ع هید پنجمکیشکستن استخوان هر عضو  هید -الف
 آن است.

خرد  هید چهارپنجمدرمان شود  بیآن عضو و اگر بدون ع هید سومیکخرد شدن استخوان هر عضو  هید -ب
 شدن آن استخوان است.

 شکستن آن عضو است. هید چهارپنجمستخوان هر عضو ترک برداشتن ا هید -پ

 چهارمکیموضحه آن،  هید زیآن گردد و ن یکه به استخوان نفوذ کند بدون آنکه موجب شکستگ یجراحت هید -ت
 آن عضو است. یشکستگ هید

عرفاً  کهدرصورتیترک بخورد،  ایخرد شود  ایاز هم بشکند  یاستخوان از چند نقطه جدا کیهرگاه  -544 ماده
 هیو مجموع د دیضربه به وجود آ کیجداگانه دارد هرچند با  هید کیمتعدد محسوب گردد، هر یهاتیجنا
 باشد. شتریعضو هم ب هیمزبور از د یهاتیجنا

َ کامل عضو نگردد، موجب  یازکارافتادگ ایموجب شلل  کهدرصورتیاستخوان از مفصل،  یدررفتگ -544 ماده  رشا
 دوسوماز  چهارپنجمموجب  بیهمان عضو و در صورت درمان بدون ع هید دوسومجب صورت مو نیا ریو در غ

 .باشدیمآن عضو  هید

 ثابت است. یشکستگ هیاز استخوان از آن جدا شود، د یتکه کوچک یتیهرگاه در اثر جنا -544 ماده

 دارد. ایگانهجدا هید کیگردد، هر  یگر یصدمه د ایهرگاه صدمه بر استخوان، موجب نقص عضو  -544 ماده

، دو ترک بخورد ایبشکند  زیمفصل، استخوان ن یچند ضربه، عالوه بر دررفتگ ای کیهرگاه بر اثر  -544 ماده
هم استخوان بشکند و هم  ،یاضربهجداگانه دارد. اگر بر اثر  اَرش ای هید کیو هر شودیممحسوب  تیجنا

 است. یجار  محک نیا زیشود ن جادیجائفه در بدن ا اینافذه و  ایمانند موضحه  یجراحت

 ندارد. هیدر د یر یتأث تیخوردن عضو پس از جنا وندیپ -545 ماده
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 مقدر اعضاء هید -سوم  فصل
 مو هید -اول  مبحث

کامل دارد و اگر  هید د،ینرو گرید کهدرصورتیمرد،  شیر ایسر  یبردن تمام مو نیاز ب ایکندن و  -544 ماده
 انیم یحکم فرق نیکامل ثابت است. در ا هید سومیک شیو نسبت به ر اَرش، سر ینسبت به مو د،یدوباره برو

 .ستین سالبزرگو پرپشت و کودک و  پشتکم یمو

کامل زن و اگر دوباره  هیموجب د د،ینرو گرید کهدرصورتیسر زن،  یبردن تمام مو نیاز ب ایکندن و  -544 ماده
 .ستین سالبزرگو پرپشت و کودک و  پشتکم یمو انیم یحکم فرق نیموجب مهرالمثل است. در ا د،یبرو

 .شودیمکامل زن، پرداخت  هیکامل زن باشد فقط به مقدار د هیاز د شیاگر مهرالمثل ب -تبصره

ت، به نسب دیبا د،ینرو گریبرود که د نیاز ب یمرد طور  شیر ایزن  ایسر مرد  یاز مو یچنانچه قسمت -544 ماده
 یکامل و در مو هید سومیکبه نسبت از  شیو در ر اَرشسر مرد،  یدر مو د،یره بروپرداخت شود و اگر دوبا هید

 پرداخت شود. هید دیسر زن به همان نسبت از مهرالمثل، با

که اذن شخص معتبر  یدر موارد ایشخص  تیمرد، چنانچه با رضا شیر ایمرد  ایسر زن  یکندن مو -544 ماده
 ندارد. اَرش ای هیالزم باشد، د یپزشک یهاضرورتهت به ج ایاو باشد  یول تیبا رضا ست،ین

باشد  ندییبر نرو کارشناسمورد وثوق است. چنانچه نظر  کارشناسمو با  دنییو نرو دنییرو صیتشخ -544 ماده
مهرالمثل،  ایو  هید سومیک ای اَرشمازاد بر  دیخالف نظر او ثابت گردد، با ازآنپس یپرداخت شود، ول هیو د

 ایو  هید سومیک ای اَرشباشد و  دنییرو بر کارشناسمسترد شود و اگر نظر  ه،ید کنندهپرداختبه حسب مورد 
 آن پرداخت شود. التفاوتمابه دیخالف نظر او ثابت گردد، با یمهرالمثل، حسب مورد پرداخت شود ول

که اذن شخص  یو در مواردا یول ایشخص  تیاز ابروها، اگر بدون رضا کیبردن هر  نیاز ب ایکندن و  -544 ماده
است  اَرشموجب  د،یکامل دارد و اگر دوباره برو هید چهارمیکباشد  زکنندهیبدون ضرورت تجو ایو  ستیمعتبر ن

 با احتساب هید ده،ییکه نرو یبه مقدار  سبتو ن اَرش ده،ییکه رو ینسبت به مقدار  دیاز آن برو یو اگر مقدار 
 .شودیم نییمقدار مساحت، تع

، هاآن ماندهیرفته باشد، زائل کردن باق نیاز ب تیاز جنا شیو ابرو پ شیسر، ر یاز مو یاگر مقدار  -544 ماده
 از مو را دارد. یبردن قسمت نیحکم از ب

مو  هیبرود، عالوه بر د نیابرو از ب ای شیسر، ر یپوست و مانند آن، مو ایبردن عضو  نیهرگاه با از ب -544 ماده
 .شودیمپرداخت  زین تیجنا اَرش ای هیورد دابرو، حسب م ای شیر ای

و نقص موجب  بیبدن در صورت بروز ع یموها ریسا ایپلک  یاز مو یقسمت ایبردن تمام  نیاز ب -544 ماده
 ای هیکندن پوست و مانند آن باشد، تنها د ایبردن عضو  نیو چنانچه با از ب دیخواه نرو دیاست، خواه برو اَرش
 .شودیممحل مو پرداخت  اَرش
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 ایمانند آنکه رنگ  دیو نقص برو بیرفته است با ع نیمرد که از ب شیر ایزن  ایسر مرد  یهرگاه مو -545 ماده
از  شتریب دیبا شیمزبور در مورد ر اَرشثابت است. مقدار  اَرش د،یبرو پشتکم ایکند  رییآن تغ یعیحالت طب

. شودیم نییتع بیبدون ع شیرو در صورتباشد که  یشاَر از  شتریسر مرد، ب یکامل و در مورد مو هید سومیک
ه حاصل بیع یبرا یگر ید اَرش دیمهرالمثل حسب مورد با ای هیثلث د ای اَرشعالوه بر  زیسر زن ن یدر مورد مو

 پرداخت شود.

 سوزاندن، ایبردن مانند کندن  نیاز ب وهیبردن آن است و ش نیصدمه به مو، از ب تیمالک مسؤول -544 ماده
 در حکم ندارد. یر یثتأ

 چشم هیدوم ـ د مبحث
که  ییهاچشمدارد.  هینصف د هاآناز  کیکامل و هر هید نایبردن دو چشم ب نیاز ب ایدرآوردن و  -544 ماده

و  یکور شبمانند  گریاز جهات د ایمتفاوت باشد  هاآن یینایب زانیم هرچند کسانندیحکم  نیدارند در ا یینایب
 ق داشته باشند.منحرف بودن با هم فر 

ن مقدار آ نییتع کهدرصورتیاز چشم گردد،  یقسمت یینایموجود در چشم مانع ب یـ هرگاه لکه دائم تبصره
 .شودیمپرداخت  اَرشصورت،  نیا ریکسر و در غ هیممکن باشد به همان نسبت از د

 یانیناب گرشیچشم د دارد و نایچشم ب کیکه فقط  یکس ینایبردن چشم ب نیاز ب ایدرآوردن و  -544 ماده
اص را در اثر قص گرشیکامل است لکن اگر چشم د هیرفته باشد موجب د نیاز ب ییرجنایبه علل غ ایو  یمادرزاد

 .دباشیمکامل  هینصف د نا،یچشم ب هیآن را داشته است از دست داده باشد د هیکه استحقاق د یتیجنا ای

 کامل است. هید ششمیکندارد  یینایکه ب یبردن هر چشم نیاز ب ایدرآوردن و  هید -544 ماده

 هیکامل و د هید ششمیکباال،  یهاپلکاز  کیهر هیکامل، د هیمجموع چهار پلک دو چشم، د هید -544 ماده
 کامل است. هید چهارمیک ن،ییپا یهاپلکاز  کیهر 

 جداگانه دارد. هید کیببرد، هر نیاز ب کجایچشم و پلک را  یهرگاه کس - تبصره

موجب  ن،ییپا یهاپلکاز  کیو شکافتن هر  هید ششمیکباال، موجب  یهاپلکاز  کیشکافتن هر -544 هماد
 است. هید چهارمیک

 ینیب هیسوم ـ د مبحث
 نی. از بکامل دارد هیاست د ینیاستخوان ب نییکه پا یانرمه ای ینیبردن تمام ب نیاز ب ایقطع کردن و  -544 ماده

کن کامل است ل هیدفعه باشد، موجب د کیدر  کهدرصورتی ینیاز استخوان ب یمقدار  ایبردن تمام نرمه با تمام 
کامل و  هینرمه د یبرود، برا نیاز ب گریدر دفعه د ینیب ناز استخوا یمقدار  ایدفعه و تمام  کیدر  ینیاگر نرمه ب

 .شودیم نییتع اَرشاستخوان،  یبرا
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د و کامل دار  هیرفتن آن شود، د نیو از ب ینیجب فساد بمو کهدرصورتی ینیشکستن استخوان ب -544 ماده
 کند، موجب دایو نقص بهبود پ بیکامل و اگر با ع هید دهمیکو نقص اصالح شود موجب  بیچنانچه بدون ع

 .ودشیمثابت  اَرشکه منجر به فساد آن نشود،  ینیشکستن استخوان ب ای ینیاست. در کج شدن ب اَرش

 کامل است. هید سومیکدو سوراخ، موجب  انیپرده م ای ینیب یهاپرهاز  کیهربردن  نیاز ب -544 ماده

 ت.کامل اس هید سومیکفلج، موجب  ینیبردن ب نیکامل و از ب هیموجب دوسوم د ،ینیفلج کردن ب -545 ماده

د، همراه باشد خواه نباش یآن، خواه با پارگ انیو پرده فاصل م ینیسوراخ کردن هر دو طرف ب -544 ماده
موجب  ،ابدیکامل است و اگر بهبود  هید سومیکنوک آن نشود، موجب  ای ینیرفتن ب نیباعث از ب کهدرصورتی

 کامل است. هید پنجمیک

 ابد،یبود به کهدرصورتیکامل و  هید نهمیک ابدیبهبود ن کهدرصورتی ینیطرف ب کیسوراخ کردن  هید -544 ماده
 دونهم دابیبهبود ن کهدرصورتیبا پرده وسط آن  ینیطرف ب کیکردن  سوراخ هیکامل است و د هید بیستمیک
 .استکامل  هیپانزدهم د کی ابد،یبهبود  کهدرصورتیکامل و  هید

امل و اگر ک هید سومیکنوک آن نشود،  ای ینیرفتن ب نیسبب از ب کهدرصورتی ینیپاره کردن ب هید -544 ماده
 کامل است. هید دهمیک ابدیبهبود 

 .باشدیمکامل  هیخون است، نصف د دنیکه محل چک ینیبردن نوک ب نیاز ب هید -544 ماده

 الله گوش هیچهارم ـ د مبحث
 کامل دارد. هینصف د هاآناز  کیبردن هر نیکامل و از ب هیبردن دو الله گوش، د نیاز ب -444 ماده

 کامل است. هید ششمیکبردن نرمه هر گوش، موجب  نیـ از ب تبصره

 نهمیکگوش، موجب  کیکامل و پاره کردن نرمه  هید ششمیکگوش، موجب  کیپاره کردن الله  -444 ماده
 ثابت است. اَرشکامل،  یکامل است و در هر دو مورد در صورت بهبود هید

 آن را دارد. هید سومیکالله گوش فلج شده،  دنیآن و بر هید دوسومفلج کردن الله هر گوش،  -444 ماده

 هیالله گوش، د هیآن ظاهر گردد عالوه بر د ریقطع شود که استخوان ز یرگاه الله گوش به نحوه -444 ماده
 پرداخت شود. دیبا زیموضحه ن

ل فص نیکامل باشد در احکام ا اتیحس و ح یکه الله آن سالم و دارا یوبیمع ایگوش شنوا و ناشنوا  -444 ماده
 هستند. کسانی

 داینقصان پ ایبرود  نیاز ب زین ییاست و اگر در اثر آن حس شنوا اَرشجب پاره کردن پرده گوش، مو -445 ماده
 پرداخت شود. دیبا زیآن ن هیکند، د

 یبه استخوان و شکستگ تیموجب سرا ایکند  تیسرا ییرساندن به گوش به حس شنوا بیهرگاه آس -444 ماده
 دارد. ایجداگانه هید هرکدامآن شود 
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 لب هیپنجم ـ د مبحث
از لب به  یبردن مقدار  نیاز ب هیکامل دارد و د هینصف د ک،یکامل و هر  هیبردن دو لب، د نیاز ب -444 ماده

 .شودیمنسبت تمام لب محاسبه 

طول  متصل و ینیب وارهیو به دو روزنه و د پوشاندیماست که لثه را  یحدود لب باال از نظر عرض، مقدار  -تبصره
و طول آن همان  پوشاندیماست که لثه را  یاز نظر عرض، مقدار  نییآن همان طول دهان است و حدود لب پا

 .شودینممحسوب  هالبجزء  هاگونه هیطول دهان است. حاش

است خواه موجب  اَرشاز آن گردد موجب  یقسمت ایدو لب و  ای کیکه باعث جمع شدن  یتیجنا -444 ماده
 بشود خواه نشود. هادندانشدن  انینما

که با خنده و مانند آن از  ایگونهبهگردد  هالباز  کیه موجب سست و فلج شدن هرک یتیجنا -444 ماده
سست و فلج شده موجب  یهالباز  کیبردن هر  نیلب و از ب کی هید دوسومکنار نرود، موجب  هادندان
 آن است. هید سومیک

کامل و در صورت  هید ومسیکشود،  هادندانشدن  انیباعث نما کهنحویبهشکافتن هر دو لب  -444 ماده
 یکامل و در صورت بهبود هید ششمیکلب موجب  کیکامل دارد. شکافتن  هید پنجمیک ب،یبدون ع یبهبود

 کامل است. هید دهمیکموجب  ب،یبدون ع

و  هیحارصه، دام قیاز مصاد کهدرصورتینگردد  هادندانشدن  انیـ جراحات وارده بر لب هرگاه باعث نما تبصره
 باشد، حکم جراحات مذکور را دارد. متالحمه

 زبان هیششم ـ د مبحث
بت از آن به نس یبردن قسمت نیاز ب هیکامل است و د هیموجب د ایبردن تمام زبان گو نیاز ب ایقطع و  -444 ماده
 .شودیمبه حروف محاسبه  هیتمام د میرفته است که با تقس نیاز ب ییایگو

از  کهنیمانند ا شودیم نییتع هیعل ی  رف با توجه به حروف زبان تکلم مجنهر ح یبردن ادا نیاز ب هید -4 تبصره
 کامل است. هیو دوم د یس کی، زبانفارسیحرف شخص  کی یبردن قدرت ادا نیب

 واندتینماز حروف را  یبرخ ای دیگویمسخن  یتند ای کندیبه ایلکنت زبان است و  یکه دارا یشخص -4 تبصره
 .شودیممحسوب  ایتلفظ کند، گو

از آن،  یبردن مقدار  نیکامل است و از ب هید سومیکبردن تمام زبان الل موجب  نیقطع و از ب -444 ماده
 به نسبت مساحت تمام زبان است. هیموجب همان مقدار د

موقت قادر به سخن گفتن  طوربه ایعارضه واسطهبهکه  یاست لکن کس یو عارض یالل اعم از مادرزاد -تبصره
 .شودیممحسوب  ایوگ ست،ین
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از حروف  یتعداد یرفتن قدرت ادا نیرا قطع کند و موجب از ب یاز زبان کس یمقدار  یهرگاه شخص -444 ماده
از  یگر یتعداد د یرفتن قدرت ادا نیاز زبان او را قطع کند و موجب از ب گرید یمقدار  یگر یگردد و شخص د

 .باشدیماست، ضامن  ردهب نیرا از ب هاآن یکه قدرت ادا یتعداد حروف حروف شود هر شخص به نسبت

ن کامل است لک هیموجب د ده،یکه زمان سخن گفتن او فرا نرس یبردن تمام زبان کودک نیقطع و از ب -444 ماده
 .شودیممسترد  هید سومیکاگر بعداً معلوم شود که الل بوده است، مازاد بر 

بت نس زانیاست، قطع شود به م دهین گفتن او فرا نرسکه زمان سخ یاز زبان کودک یهرگاه قسمت -445 ماده
د آن مستر  دوسوملکن اگر بعداً معلوم شود که کودک الل بوده است،  شودیمپرداخت  هیمساحت قطع شده، د

از  ییاینسبت گو هیرفته از د نیب زحروف ا هید کهدرصورتیبوده است،  ایو چنانچه معلوم شود که گو گرددیم
 پرداخت شود. دیآن با التفاوتمابهباشد،  شتریرفته ب نیب

 دندان هیهفتم ـ د مبحث
 :شودیم عیتوز ریز بیکامل دارد که به ترت هیگانه د وهشتبیستدائم  یهادندانبردن تمام  نیاز ب -444 ماده

 نییپادو عدد در باال و دو عدد در  هرکدامکه از  شیو ن ییچهارتا ش،یجلو که عبارتند از: پ یهادندان -الف
 کامل دارد. هید بیستمیک هرکدامو جمعاً دوازده عدد است،  دیرویم

ضاحک و سه ضرس قرار دارد و  کی هرکدامدر  نییاز باال و پا یانیعقب که در چهار سمت پا یهادندان -ب
 کامل دارد. هید چهلمیک هرکدامجمعاً شانزده عدد است، 

حاصل  ینقص هاآنباشد اگر در کندن  دهییشد و به هر نحو که روبه هر نام که با یاضاف یهادندان -444 ماده
 ندارد. زین اَرشحاصل نشود  ینقص گونههیچو اگر  گرددیمثابت  اَرششود، 

 اَرشجراحت مزبور،  یبرا د،یبه وجود آ یحاصل نشود لکن جراحت یهرگاه در کندن دندان زائد نقص -4 تبصره
 ثابت است.

وجود داشته باشد و با رجوع به  دیزائد، ترد ایاست  یاصل شدهکندهدندان  نکهیاهرگاه در مورد  -4 تبصره
دندان زائد پرداخت  اَرشو  یدندان اصل هیاز د نیآمربودن آن مشخص نشود، اقالل  یاصل ای، زائد کارشناس

 .شودیم

کامل کاهش  هیز دعدد کمتر باشد به همان نسبت ا وهشتبیستاز  یدائم یاصل یهادندانهرگاه  -444 ماده
 کم شده باشد. ایعارضهدر اثر  ایخواه خلقتاً کمتر باشد  ابدییم

در اثر  یگوناگون دارند، وجود ندارد و اگر دندان یهارنگکه  ییهادندان انیم یتفاوت هید زانیدر م -444 ماده
ً  یدندان هیهمان دندان است و د هیآن دوسوم د هید فتدیشود و ن اهیس ت،یجنا  سومکیشده است،  اهی سکه قبال
 همان دندان است. هید

 ازآنسپثابت است و اگر  اَرشبرود،  نیمنفعت آن از ب ایشود  اهیرنگ دندان، بدون آنکه س رییـ در تغ تبصره
 کامل همان دندان را بدهد. هید دیدندان مزبور را بکند، با یشخص
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 ریهمان دندان و در غ هیبردن آن باشد، موجب د نیب لق کردن دندان هرگاه در حکم از ایترک  جادیا -444 ماده
 است. اَرشصورت موجب  نیا

صورت  نیا ریهمان دندان و در غ هیاست، موجب د یکه منفعت آن باق خوردهترک ایکندن دندان لق  -444 ماده
 است. اَرشموجب 

د بع یندان را دارد و اگر کسهمان د هید شه،یر یاست با بقا انیشکستن آن مقدار از دندان که نما -444 ماده
 ایدندان را شکسته است  انیباشد که مقدار نما یرا بکند، خواه مرتکب کس شهیاز شکستن مقدار مزبور ر

 .شودیم نییتع اَرش ،یگر ید

 دارد. هیدندان به همان نسبت د انیاز قسمت نما یشکستن مقدار  -4 تبصره

رفته باشد به همان نسبت از  نیقبالً از ب ایعارضه ای تیر جنادر اث شدهکندهاز دندان  یهرگاه قسمت -4 تبصره
 .ابدییمدندان کاهش  هید

 یکندن آن موجب گردد دندان دائم نکهیکامل ثابت است مگر ا هید صدمیک یر یدر کندن دندان ش -444 ماده
 پرداخت شود. یکامل دندان دائم هید دیصورت با نیکه در ا دینرو

 است. اَرشموجب  یر یکردن و شکافتن دندان ش وبیشکستن، مع -تبصره

 یگر ی، اگرچه دوباره در محل آن، دندان دشودیمهمان دندان ثابت  هید یبا کنده شدن دندان دائم -444 ماده
کامل همان دندان را  هید دیشده را دوباره بکند، با دهییدندان رو یو مانند سابق شود و چنانچه شخص دیبرو

 بپردازد.

 یدارا یو مانند دندان اصل ردیهمان دندان قرار گ ای یگر یدندان د شدهکندهدندان  جایبهرگاه ه -445 ماده
نباشد، کندن آن موجب  اتیحس و ح یهمان دندان را دارد لکن اگر دارا هیشود، کندن آن، د اتیحس و ح
 است. یضمان مال

 گردن هیهشتم ـ د مبحث
حالت موجب  نیماندن ا یو باق یدر صورت عدم بهبود یگگردن در اثر شکست یدگیکج شدن و خم-444 ماده

 است. اَرشموجب  یو کج شدگ یدگیو زوال حالت خم یکامل و در صورت بهبود هید

 است. اَرشآن موجب  یدگیگردن بدون کج شدن و خم یشکستگ -444 ماده

رکت گردن شود موجب مانع ح اینقص آن و  ایغذا و  دنیجو ای فروبردنبر گردن که مانع  تیجنا -444 ماده
 است. اَرش

 فک هینهم ـ د مبحث
است،  نییپا یهادندان شیبردن دو استخوان چپ و راست فک که محل رو نیاز ب ایقطع کردن و  -444 ماده

 دارد. هیبه همان نسبت د هاآناز  یکامل و مقدار  هینصف د هاآناز  هرکدامکامل،  هید
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 بیآس ایبرود  نیآن از ب ریغ ایاعضاء است و اگر با فک، دندان  ریو سادندان  هیفک، مستقل از د هید -444 ماده
 جداگانه دارد. اَرش ای هید هرکدام ندیبب

موجب نقص آن شود،  ای دنیدارد و چنانچه مانع جو اَرشحرکت فک شود،  یکه موجب کند یتیجنا -444 ماده
 .شودیمافزوده  زیآن ن اَرش

 است. اَرشاز فک باال، موجب  یسمتق ایبردن تمام  نیاز ب -444 ماده

باال  استخوان فک یاستخوان و شکستگ یمشمول حکم شکستگ نییاستخوان فک پا یشکستگ -444 ماده
 است. سروصورت یهااستخوان یمشمول حکم شکستگ

 کامل دارد. هید سومیککامل و قطع فک فلج،  هیدوسوم د ن،ییفلج کردن فک پا -444 ماده

 و پا دست هیدهم ـ د مبحث
انگشتان کامل باشد،  یآنکه دارا شرطبهاز مفصل مچ  هادستاز  کیبردن هر نیاز ب ایقطع کردن و  -445 ماده

 دست باشد. کی یدو دست و خواه به هر علت دارا یدارا هیعل ی  کامل است خواه مجن هیموجب نصف د

 کامل است. هیجب نصف دتا مچ، مو ایانگشتان  یدست از انتها کیقطع تمام انگشتان  -444 ماده

 است. اَرشموجب  ،باشدینمانگشت  یکه به هر علت دارا یبردن کف دست نیاز ب ایقطع کردن و  -444 ماده

 یان، نسبتآن انگشت هیکه کمتر از پنج انگشت دارد، عالوه بر د یبردن کف دست نیاز ب ایـ در قطع کردن و  تبصره
 کی هیانگشت باشد، عالوه بر د کی یکه اگر مچ دست دارا بیترت نیثابت است، بد زیکف دست ن اَرشاز 

ف ک اَرش پنجمسهدو انگشت،  هیدو انگشت باشد، عالوه بر د یکف دست و اگر دارا اَرش چهارپنجمانگشت، 
ت چهار انگش یکف دست و اگر دارا اَرش دوپنجمسه انگشت،  هیسه انگشت باشد، عالوه بر د یدست و اگر دارا
 .شودیمپرداخت  زیکف دست ن اَرش پنجمیکچهار انگشت،  هیر دباشد، عالوه ب

کامل دارد و قطع دست  هیکف باشد خواه نباشد نصف د یساعد از آرنج، خواه دارا یقطع دست دارا -444 ماده
 کامل دارد. هیآرنج باشد خواه نباشد، نصف د یبازو از شانه، خواه دارا یدارا

ر از ساعد است اگر باالت یکه دارا یدست زیاست اگر باالتر از مفصل مچ و ن انگشتان یکه دارا یدست -444 ماده
 .باشدیم زیکه قطع شده ن یمقدار زائد اَرشکامل، موجب  هیآرنج قطع گردد عالوه بر نصف د

کامل و  هیدو دست است، موجب نصف د یشانه دارا ایآرنج  ایکه از مچ  یکس یقطع دست اصل -444 ماده
 مورد وثوق است. کارشناس بر عهدهو زائد  یدست اصل صیاست. تشخ اَرشموجب قطع دست زائد 

 کامل است. هید دهمیکدست،  یاز انگشتان اصل کیهر هید -444 ماده

آن انگشت و هر بند انگشت  هید سومیکشست، موجب  ریبردن هر بند انگشت غ نیاز ب ای دنیبر -444 ماده
 شست است. هیشست، موجب نصف د
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همان بند  هید سومیکانگشت زائد،  یبندها هیو د یانگشت اصل هید سومیکانگشت زائد،  هید -444 ماده
 همان انگشت است. یبند اصل هید سومیک یبند زائد انگشت اصل هیو د یاصل

 .شودیمآن کاسته  هیاز مقدار د زانیبند انگشت نقصان داشته باشد به همان م کهدرصورتیـ  تبصره

همان انگشت،  هید دوسومفلج کردن هر انگشت  هیدست، د هید دوسومفلج کردن هر دست  هید -444 ماده
 همان انگشت است. هید سومیکقطع انگشت فلج  هیدست و د هید سومیکقطع دست فلج  هید

کامل و اگر  هیدرصد د کی د،یبرو وبیفاسد و مع ای دینرو گرید کهطوریبهبردن ناخن  نیاز ب هید -445 ماده
 .باشدیمکامل  هیدرصد د مین د،یبرو بین عبدو

 است. یجار  زیدست و انگشتان آن، در پا و انگشتان آن ن هیاحکام مذکور در د -444 ماده

 منگاهیستون فقرات، نخاع و نش هیـ د ازدهمی مبحث
 است: لیذ بیشکستن ستون فقرات به ترت هید -444 ماده

 هید موجب د،یدرآ دهیخم صورتبهبعد از عالج  ایمان نشود و اصالً در  کهدرصورتیشکستن ستون فقرات  -الف
 کامل است.

 ی  مجن کهنیاز منافع گردد مانند ا یکیرفتن  نیموجب از ب یدرمان شود ول عیببیشکستن ستون فقرات که  -ب
کامل  هیبرود، موجب د نیاز ب یکنترل ادرار و ای یتوان جنس اینشستن نداشته باشد و  ایتوان راه رفتن  هیعل

 است.

موارد مندرج در بند )ب( شود، عالوه بر  لیاز قب یشکستن ستون فقرات که درمان نشود و موجب عوارض -پ
 است. زیاز عوارض حاصله ن کیهر  اَرش ای هیستون فقرات، موجب د یکامل شکستگ هید

 کامل است. هید دهمیکدرمان شود، موجب  بیشکستن ستون فقرات که بدون ع -ت

 ومدوسستون فقرات، موجب  هیشدن پاها گردد عالوه بر د حسبین ستون فقرات که موجب فلج و شکست -ث
 است. زیفلج دو پا ن یبرا هید

 هایمهره جزبهستون فقرات  هایمهرهچند مهره از  ای کیمراد از شکستن ستون فقرات، شکستن  -4 تبصره
 .باشدیمگردن و استخوان دنبالچه 

 کهدرصورتیپشت شود بدون آنکه موجب شکستن ستون فقرات گردد  یدگیسبب خمکه  یتیجنا -4 تبصره
 کامل است. هید دهمیکآن  هیدرمان شود، د بیبدون ع کهدرصورتیکامل و  هیدرمان نشود، موجب د یدگیخم

 دارد. هیاز آن به نسبت مساحت عرض، د یکامل و قطع جزئ هیقطع نخاع د -444 ماده

نخاع افزوده  هیآن عضو بر د اَرش ای هیشود، حسب مورد د گریعضو د بیخاع موجب عهرگاه قطع ن -444 ماده
 .شودیم
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کامل و  هی، نصف دهاآناز  هرکدامکامل و  هیبه استخوان برسد، د کهنحویبهبردن دو کپل  نیاز ب -454 ماده
 دارد. هیاز آن، به همان نسبت د یقسمت

ر قاد هیعل ی  مزبور باعث شود مجن تیاست مگر آنکه جنا اَرششکستن استخوان دنبالچه، موجب  -454 ماده
باد  قادر به ضبط یکامل دارد و اگر قادر به ضبط مدفوع باشد ول هیصورت د نیبه ضبط مدفوع نباشد که در ا

 .شودیمپرداخت  زیآن ن اَرشنباشد، 

 ایمدفوع  ایعدم ضبط ادرار و مقعد وارد شده است موجب  هاضهیب حدفاصلکه به  ایصدمههرگاه  -454 ماده
 کامل دارد. هید کیهر دو گردد، 

 دنده و ترقوه هیدوازدهم ـ د مبحث
 هیکامل و د هید چهلمیک، کندیمبه قلب که از آن حفاظت  طیمح هایدندهاز  کیشکستن هر هید -454 ماده

 .باشدیمکامل  هید صدمیک گر،ید هایدندهاز  کیشکستن هر 

 است. اَرشموجب کندن دنده  - تبصره

 هایدندهاز  کیترک خوردن هر  هیشکستن آن، د هید چهارمیک، هادندهاز  کیموضحه هر هید -454 ماده
ترک خوردن  هیکامل است. د هیهزارم د میآن، هفت و ن یدررفتگ هیو د کامل هید هشتادمیکبه قلب،  طیمح
 کامل است. هید هزارمپنج هاآن یدررفتگ هیکامل و د هید هزارمهفت گرید هایدندهاز  کیهر 

کامل  هی، موجب نصف دهاآناز  هرکدامکامل و  هیبردن دو استخوان ترقوه، موجب د نیقطع و از ب -455 ماده
 است.

 هیدرمان شود، موجب چهار درصد د بیبدون ع کهدرصورتیترقوه  یهااستخواناز  کیشکستن هر -454 ماده
 کامل است. هیدرمان شود، موجب نصف د بیبا ع ایدرمان نشود و  کهدرصورتیکامل و 

، هزارمپنجو  ستیموضحه آن، ب هیهزارم، د ودوسیترقوه،  یهااستخواناز  کیترک خوردن هر  هید -454 ماده
 کامل است. هید هزارمدهسوراخ شدن آن،  هیهزارم و د ستیآن، ب یدررفتگ هید

 ازاله بکارت و افضاء هیـ د زدهمیس مبحث
صورت گرفته باشد  تیو بدون رضا یگر ید لهیبه هر وس ایبا مقاربت  رهمسریهرگاه ازاله بکارت غ -454 ماده

 موجب ضمان مهرالمثل است.

 .ستیثابت ن یز یانجام گرفته باشد چ تیهرگاه ازاله بکارت با مقاربت و با رضا -4 تبصره

 ت.اس تیبه زنا نداشته در حکم عدم رضا یواقع تیکه رضا یمکرَه ایمجنون  ایدختر نابالغ  تیرضا -4 تبصره

و شخص  دیدهآسیبمانند آنکه مثانه  دیبه وجود آ زین یگر ید تیهرگاه به همراه ازاله بکارت جنا -454 ماده
 جداگانه دارد. اَرش ای هیمزبور حسب مورد د تینتواند ادرار خود را ضبط کند، جنا

 ت:موجب ضمان اس لیذ بیهمسر به ترت یافضا -444 ماده
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 پرداخت شود. دیکامل زن با هیاز مقاربت باشد، د ریغ یهرگاه همسر، بالغ و افضاء به سبب -الف

تا  زیکامل زن، نفقه ن هیباشد عالوه بر تمام مهر و د یهرگاه همسر، نابالغ و افضاء به سبب مقاربت جنس -ب
 او را طالق داده باشد. هرچندبر عهده زوج است  نیاز زوج یکیزمان وفات 

 و غائط است. ضیح ای ضیبول و ح یشدن دو مجرا یکیافضاء عبارت از  - تبصره

 موجب ضمان است: لیذ بیبه ترت رهمسر،یغ یافضا -444 ماده

امل زن، ک هیمکرَه بوده و افضاء به سبب مقاربت باشد، عالوه بر مهرالمثل و د ایهرگاه افضاء شده نابالغ  -الف
 کامل زن و در هیباشد، د رمقاربتیثابت خواهد بود و اگر افضاء به غ زیره نالبکا اَرشدر صورت ازاله بکارت، 

 ثابت است. زیصورت ازاله بکارت، مهرالمثل ن

واهد کامل زن ثابت خ هیمقاربت انجام گرفته باشد، تنها پرداخت د قیزن بالغ و از طر تیهرگاه افضاء با رضا -ب
 بود.

 زیالبکاره ن اَرشدر صورت ازاله بکارت، موجب  ه،یمهرالمثل و دبه شبهه عالوه بر  یاز وط یناش یافضا -پ
 .باشدیم

 ضهیو ب یاندام تناسل هید -چهاردهم  مبحث
ر کامل است و در کمت هیاز آن، موجب د شتریب ایو  گاهختنهمرد تا  یبردن اندام تناسل نیقطع و از ب -444 ماده
 .شودیمپرداخت  هینسبت دمحاسبه و به همان  گاهختنهبه نسبت  گاهختنهاز 

 ای وبیمع ایسالم  ضهیب یکه دارا یو شخص میعق ر،یاندام کودک، جوان، پ نیب یحکم تفاوت نیدر ا -4 تبصره
 است، وجود ندارد. ضهیفاقد ب

 گرید یمتقس ای ماندهیباق یگر یشخص د ایبرود و سپس مرتکب  نیاز ب گاهختنهضربه تا  کیهرگاه با  -4 تبصره
 ثابت است. اَرش شتر،یکامل و در مقدار ب هی، دگاهختنهببرد، نسبت به  نیرا از ب یتناسلاز اندام 

 کیقطع کند، هر  یگر یرا شخص د گاهختنهاز  گریو قسمت د یرا شخص گاهختنهاز  یهرگاه قسمت -4 تبصره
را قطع  هگاختنه از یقسمت یو چنانچه شخص باشندیم، ضامن اندکردهقطع  گاهختنهکه از  یبه نسبت مساحت

اول،  تیقطع کند، نسبت به جنا یاز اندام تناسل یقسمت ایرا به انضمام تمام  گاهختنه ماندهیباق یگر یکند و د
مقدار زائد قطع شده از  اَرشو  هید هیدوم، بق تیو نسبت به جنا گاهختنهبه مقدار مساحت قطع شده از  هید

 ثابت است. یاندام تناسل

 کامل هید دوسومکامل و فلج کردن اندام سالم موجب  هید سومیکفلج، موجب  یدام تناسلقطع ان -444 ماده
 ّ  کامل ثابت است. هیثلث د نیاست لکن در قطع اندام عن

 ریاه غباشد خو گاهختنهخواه قسمت مقطوع  ،یاز اندام فلج به نسبت تمام اندام تناسل یـ قطع قسمت تبصره
 دارد. هیآن د
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کامل زن است و قطع و  هیزن، موجب نصف د یاز دو طرف اندام تناسل کیبردن هر  نیز بقطع و ا -444 ماده
خردسال و  ،غیر باکرهباکره و  انیم یحکم فرق نیدارد. در ا هیاز آن، به همان نسبت د یبردن بخش نیاز ب

 .ستیرتقاء و قرناء ن لیاز قب وبیسالم و مع سالبزرگ

 دارد. هیراست، ثلث د ضهیو قطع ب هیچپ، دو ثلث د ضهیکامل و قطع ب هید کبارهی ضهیقطع دو ب -445 ماده

 .ستیو سالم و مانند آن ن نیو کودک و بزرگ و عن ریجوان و پ نیدر حکم مذکور ب یفرق - تبصره

آن  هیشود د دیکامل است و اگر تورم مانع راه رفتن مف هیدودهم د ضه،یب کیورم کردن  هید -444 ماده
 است. کامل هید دهمهشت

 ای هاضهیبکامل است. قطع  هیملحق به مرد، موجب د یمردانه خنثا یاندام تناسل ای هاضهیبقطع  -444 ماده
 است. اَرشملحق به زن، موجب  ایمشکل  یمردانه خنثا یاندام تناسل

 است. اَرشزن، موجب  ایبردن عانه مرد  نیاز ب -444 ماده

 پستان هیپانزدهم ـ د مبحث
از آن  یبردن مقدار  نیکامل زن و از ب هیاز دو پستان زن، موجب نصف د کیبردن هر نیو از ب قطع -444 ماده

گوشت  ایاز پوست  یاز پستان مقدار  یبخش ایرفتن تمام  نیاست و اگر همراه با از ب هیبه همان نسبت موجب د
 دیبا زیمزبور ن تیجنا اَرش ای هیه پستان، دیگردد، عالوه بر د یگر ید تیموجب جنا ایبرود  نیاطراف آن هم از ب
 پرداخت شود.

تان و از پس ریمتعذر کردن خروج ش ای ریش دیبردن قدرت تول نیاز ب ایپستان زن  ریدر قطع کردن ش -444 ماده
 ثابت است. اَرشدر آن،  یگر یهر نقص د جادیا ای

 منافع هید یقواعد عموم -چهارم فصل
 ی  مرتکب و مجن انیاعضاء است. در موارد اختالف م هیله اثبات دمنافع، همان اد هیادله اثبات د -444 ماده
 سکارشناقول  ای یعلم قاض نه،یاقرار، ب ش،یاختبار و آزما قینقصان آن، چنانچه از طر ایدر زوال منفعت  هیعل

 کهحوینبهبا قسامه  تواندیم هیعل ی  مجن ،نقصان منفعت ثابت نشود در صورت تحقق لوث ایمورد وثوق، زوال 
اشد ناقص شده اختالف ب ایرا ثابت کند و چنانچه نسبت به بازگشت منفعت زائل  هیاعضاء مقرر است، د هیدر د
 .ستیبه قسامه ن یاز یو ن شودیمثابت  هیعل ی  سوگند مجن کیبا  هید

باشد چنانچه  ینیناقص شده در مدت مع ایبازگشت منفعت زائل  یکارشناسکه نظر  یدر موارد -444 ماده
 .شودیمثابت  هیشده فوت کند د نییقبل از مدت تع هیعل ی  نمج

 شود هیعل ی  کند و سبب مرگ مجن تیاز منافع شده است، سرا یکیکه موجب زوال  یتیهرگاه جنا -444 ماده
 نفس قابل مطالبه است. هیو تنها د کندیمنفس تداخل  هیمنفعت در د هید

 یعضو ده،یگرد نییناقص شده، تع ایبازگشت منفعت زائل  یبرا یمعتبر  قیکه به طر یهرگاه در مهلت -444 ماده
ت از رفته اس نیموقت از ب طوربهآن  یینایکه ب یچشم مثالعنوانبهبرود،  نیکه منفعت، قائم به آن است از ب
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رفتن آن عضو به  نیزوال موقت آن منفعت است و چنانچه از ب اَرشمرتکب، فقط ضامن  د،یایب رونیحدقه ب
 .باشدیمکامل آن عضو  هیباشد مرتکب دوم، ضامن د گریشخص د تیاسبب جن

 مقرر منافع هیپنجم ـ د فصل
 عقل هید -اول مبحث

 رادیدر اثر ا تیاست، خواه جنا اَرشنقص در آن موجب  جادیکامل و ا هیزائل کردن عقل موجب د -445 ماده
 ضربه و جراحت و خواه ترساندن و مانند آن باشد.

 ثابت است. اَرششود  یدچار جنون ادوار  هیعل ی  مجن کهیدرصورت -تبصره

 ثابت است. اَرشبه حد جنون نرسد  کهدرصورتی یاختالل روان زیدر زوال و نقصان حافظه و ن -444 ماده

 ای هیباشد حسب مورد، موجب د یآن شود هرچند عمد کم شدن ایکه موجب زوال عقل  یتیجنا -444 ماده
 .شودینماست و مرتکب قصاص  اَرش

 ای هید کیهر ابد،ینقصان  ایصورت، عقل زائل شود  ایمانند شکستن سر  ایصدمههرگاه در اثر  -444 ماده
 دارد. ایجداگانه اَرش

 اَرشمسترد و  هیکامل عقل برگردد، د هید افتیعقل زائل گردد و پس از در یتیهرگاه در اثر جنا -444 ماده
 .شودیمپرداخت 

 هیبه فوت او گردد، د یشود و به اغماء برود، چنانچه منته هوشبی هیعل ی  مجن یتیاثر جنا هرگاه در -444 ماده
و چنانچه  شودیمثابت  اَرشبوده،  هوشبیکه  ینسبت به زمان د،یو چنانچه به هوش آ شودیمنفس ثابت 
 شود. پرداخت دیز بایعوارض مزبور ن اَرش ای هید د،یآ به وجود زین یگر ید یهابیآسعوارض و 

 ه،یو مانند آن است از جهت احکام مربوط به قصاص و د یهوشیب ایکه در اغماء  یبر کس تیجنا -444 ماده
 .شودیممحسوب  اریبر شخص هوش تیجنا

 ییشنوا هید -دوم  مبحث
کامل دارد  هیگوش نصف د کی ییبردن شنوا نیکامل و از ب هیهر دو گوش د ییبردن شنوا نیاز ب -444 ماده

 اندازه نباشد. کیدو گوش به  ییشنواهرچند 

امل ک هیموجب نصف د ،شنودینماو  یهاگوشاز  یکیکه  یشخص یگوش شنوا ییبردن شنوا نیاز ب -444 ماده
 است.

 دارد. هیباشد به همان نسبت د تشخیصقابلمقدار آن  کهدرصورتی ییکاهش شنوا -444 ماده

 کیر ه ابدینقصان  ایبرود  نیاز ب ییشنوا یگر ید تیهر جنا ای بردن گوش و نیاز ب ایهرگاه با قطع  -445 ماده
 جداگانه دارد. اَرش ای هی، دهاتیجنااز 
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 دنیکامل مانع شن طوربه کهنحویبهشود  جادیا ینقص دائم ،ییشنوا یدر مجرا یتیهرگاه در اثر جنا -444 ماده
 .شودیم نییتع اَرشباشد  ینقص موقت کهدرصورتیثابت است و  ییشنوا هیگردد، د

 یکودک ایو  دیاست در اثر کر شدن نتواند سخن بگو دهیکه زمان سخن گفتن او فرا نرس یهرگاه کودک -444 ماده
الوه و بر زبان آورد، ع ردیگ ادیرا  گریاست در اثر کر شدن نتواند کلمات د دهیکه تازه زمان سخن گفتن او فرا رس

 .شودیمحسب مورد ثابت  ز،یص گفتار ننق ایزوال  اَرش ای هید ،ییشنوا هیبر د

 کامل دارد. هید کیبرود، هرکدام  نیهر دو از ب ،ییایو گو ییحس شنوا یتیهرگاه در اثر جنا -444 ماده

 یینایب هید -سوم  مبحث
 کامل دارد. هیچشم نصف د کی یینایبردن ب نیکامل و از ب هیهر دو چشم د یینایبردن ب نیاز ب -444 ماده

از  اید متفاوت باش هاآن یینایب زانیهستند هرچند م کسانیدارند در حکم مذکور  یینایکه ب ییهاچشم -تبصره
 و منحرف بودن با هم تفاوت داشته باشند. یمانند شبکور  گریجهات د

دارد و چنانچه  هیباشد به همان نسبت د تشخیصقابلمقدار آن  کهدرصورتی ،یینایکاهش ب -444 ماده
 است. اَرشد، موجب نباش تشخیصقابل

بوده و  یمادرزاد ینایناب گرشیدارد و چشم د نایچشم ب کیکه فقط  یچشم کس یینایبردن ب نیاز ب -444 ماده
 ایرا در اثر قصاص  گرشیکامل است لکن اگر چشم د هیرفته باشد، موجب د نیاز ب ییرجنایدر اثر علل غ ای

 .باشدیمکامل  هینصف د نا،یچشم ب هیداده باشد، دآن را داشته است، از دست  هیکه استحقاق د یتیجنا

ندارد  یگر ید هید ،یینایرفتن ب نیدارد و از ب هید کیآوردن چشم از حدقه فقط  رونیب ایبردن  نیاز ب -444 ماده
 هیب مورد دحس هرکدام ابد،ینقصان  ایبرود  نیاز ب زین یینایمانند شکستن سر، ب یگر یلکن اگر در اثر صدمه د

 جداگانه دارد. شاَر  ای

 ییایبو هید -چهارم  مبحث
 دارد. اَرشاز آن،  یبردن قسمت نیکامل است و از ب هیموجب د ،ییایبردن کامل بو نیاز ب -444 ماده

 کامل دارد. هیبرود نصف د نیکامل از ب طوربه ینیاز دو سوراخ ب یکی ییایبو ت،یاگر در اثر جنا - تبصره

هر  ابدینقصان  ایبرود  نیاز ب زین ییایبو یگر ید تیجنا ای ینیبردن ب نیاز ب ای دنیهرگاه در اثر بر -444 ماده
 جداگانه دارد. اَرش ای هید ت،یجنا

 ییچشا هید -پنجم  مبحث
 است. اَرشو نقصان آن، موجب  ییبردن حس چشا نیاز ب -445 ماده

ع و اگر با قط شودیمزبان پرداخت  قطع هیبرود، فقط د نیاز ب ییهرگاه با قطع تمام زبان، حس چشا -444 ماده
بان رفته مربوط به همان قسمت ز نیاز ب ییچشا کهدرصورتی ابد،ینقصان  ایبرود  نیاز ب ییاز زبان، چشا یبخش

ربوط به رفته م نیاز ب ییپرداخت شود و اگر چشا دیباشد، با شتریزبان که ب هیو د ییچشا اَرشباشد، هرکدام از 
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 شتریکامل ب هیاز د نکهیپرداخت شود مگر ا دیزبان جداگانه با هیو د ییچشا اَرششد، همان قسمت از زبان نبا
برود  نیاز ب ییچشا رزبان،یبر غ تیو اگر با جنا شودیمکامل پرداخت  هید زانیصورت فقط به م نیباشد که در ا

 .گرددیمافزوده  ییچشا اَرشبر  تیآن جنا اَرش ای هیکند، د داینقصان پ ای

 ییایصوت و گو هید -م شش مبحث
د کامل دار  هیرا آشکار کند، د شیکه شخص نتواند صدا ایگونهبهکامل  طوربهبردن صوت  نیاز ب -444 ماده

 را برساند. شیگرچه بتواند با اخفات و آهسته صدا

از  یرخب یبردن قدرت ادا نیکامل و از ب هیکامل و بدون قطع زبان، د طوربه ییایبردن گو نیاز ب -444 ماده
 دارد. هیحروف به همان نسبت د

 تواندینماز حروف را  یبرخ ای دیگویمسخن  یتند ای کندیبه ایلکنت زبان است و  یکه دارا یـ شخص تبصره
 ی  هر حرف با توجه به تعداد حروف زبان تکلم مجن یبردن ادا نیاز ب هیو د شودیممحسوب  ایتلفظ کند، گو

 هیو دوم د یس کی، زبانفارسیحرف شخص  کی یبردن قدرت ادا نیاز ب نکهیمانند ا؛ شودیم نییتع هیعل
 کامل است.

ند، ک دیموجود در آن را تشد بیع ایحروف گردد و  یادا ایدر گفتار  یبیع شیدایکه موجب پ یتیجنا -444 ماده
 است. اَرشموجب 

، «ل»حرف  جایبهمانند آنکه  د،یء نماادا گریحرف د جایبهرا  یحرف هیعل ی  که باعث شود مجن یتیجنا -444 ماده
 است. اَرششود، موجب  یتلق بیاگر عرفاً ع دیتلفظ نما« ر»حرف 

 قیصحبت کردن از طر ایآن و  یصدا، گرفتگ نیدر صوت مانند کاهش طن یبیکه موجب ع یتیجنا -444 ماده
 دارد. اَرششود،  ینیب

 است. اَرشاز حروف، موجب  یرفتن صوت بعض نیاز ب -444 ماده

 .شودیمثابت  هیگردد، دو د زیعالوه بر زوال صوت، موجب زوال نطق ن ت،یجنا کهدرصورتی -444 ماده

 منافع ریسا هید -هفتم  مبحث
 زشیکه موجب ر یتیکامل دارد و جنا هیادرار گردد، د زشیدائم موجب سلس و ر طوربهکه  یتیجنا -444 ماده

 است. اَرشادرار گردد، موجب  یردائمیغ

 کامل دارد. هیادرار شود، د ایکه موجب عدم ضبط دائم مدفوع  یتیجنا -445 ادهم

مرد  ایبردن لذت مقاربت زن  نیاز ب ایزن و  یباردار  ایمرد  تولیدمثل ایبردن قدرت انزال  نیاز ب -444 ماده
 است. اَرشموجب 

 کامل است. هیبردن کامل قدرت مقاربت، موجب د نیاز ب -444 ماده
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 زیمانند المسه، خواب و عادت ماهانه و ن گریمنافع د ایموقت حواس  اینقص دائم  ایبردن  نیاز ب -444 ماده
 است. اَرشترس و غش، موجب  ،یگرسنگ ،یمانند لرزش، تشنگ یبه وجود آوردن امراض

 جراحات هیششم ـ د فصل
 است: لیذ بیترت به هاآن هیو د سروصورتجراحات  -444 ماده

 کامل هید صدمیکشود،  یپوست بدون آنکه خون جار حارصه: خراش  -الف

 کامل هید دوصدمخون باشد،  ادیز ایکم  انیوارد گوشت شود و همراه با جر یکه اندک ی: جراحتهیدام -ب

 صدمسهاستخوان نرسد،  یگوشت شود لکن به پوست نازک رو قیعم یدگیکه موجب بر یمتالحمه: جراحت -پ
 کامل هید

 کامل هید چهارصدماستخوان برسد،  یبه پوست نازک رو که یسمحاق: جراحت -ت

 املک هید صدمپنجاستخوان را کنار بزند و استخوان را آشکار کند،  یکه پوست نازک رو یموضحه: جراحت -ث

 کامل هید صدمدهنکند،  دیرا تول یاستخوان شود گرچه جراحت یکه موجب شکستگ یتیهاشمه: جنا -ج

َّله: جنا -چ  کامل هید صدمدهنباشد، پانز  سریکردن استخوان م جاجابهدرمان آن جز با که  یتیمُنَق

 کامل هید سومیکمغز برسد،  سهیکه به ک یمأمومه: جراحت -ح

 سهیپاره شدن ک اَرشمأمومه، موجب  هیکه عالوه بر د مغز را پاره کند سهیکه ک یجراحت ایدامغه: صدمه  -خ
 .باشدیم زیمغز ن

شده است، در  نیمع هیآن د یکه برا یموارد ریلب، زبان و داخل دهان، در غ ،ینیش، بجراحات گو - 4 تبصره
 است. سروصورتحکم جراحات 

 هید زانیدر م یر یمذکور، مقدار نفوذ جراحت بوده و طول و عرض آن تأث یهاجراحتدر  هیمالک د - 4 تبصره
 ندارد.

 یونح کامل و اگر به هید بیستمیکنسازد، موجب  انیداخل دهان را نما کهدرصورتیبر گونه  تیجنا - 4 تبصره
 یمورد چنانچه پس از بهبود نیکامل است. در ا هید پنجمیکسازد، موجب  انیباشد که داخل دهان را نما

 .پرداخت شود دیبا زین گرید هید بیستمیکبر آن،  بماند، عالوه یدر صورت باق ،یفاحش بیجراحت، اثر و ع

موضحه،  هیبگذارد، عالوه بر د یاز خود بر جا یاثر  ام،یموضحه صورت بعد از الت تیهرگاه جنا - 4 تبصره
ماند، ب یاز آن باق یاثر  امیدر حد موضحه نبوده و بعد از الت تیثابت است و هرگاه جنا زیکامل ن هید هشتادمیک

آن  هیکند د جادیا در صورت یشکاف ت،یجنا چهثابت است و چنان زیکامل ن هید صدمیک ت،یجنا هیبر د عالوه
 کامل است. هید صدمهشت
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 سروصورت ریقانون در غ نی( ا444)الف( تا )ث( ماده ) یمذکور در بندها یهاجراحتاز  یکیهرگاه  -444 ماده
 نییآن عضو تع هیفوق از د یهانسبتبه حساب  هیباشد، د نیمع هید یآن عضو دارا کهدرصورتیواقع شود، 

 ثابت است. اَرشنباشد،  نیمع هید یو اگر آن عضو دارا شودیم

 جراحات وارده به گردن، در حکم جراحات بدن است. ـ 4 تبصره

ضربه به وجود آمده باشد که از  کیقانون با  نی( ا444مذکور در ماده ) یهاجراحتاز  کیـ هرگاه هر  4تبصره 
 ادجیکن اگر با چند ضربه ارا دارد ل شتریجراحت ب هیو د شودیمجراحت محسوب  کیعمق متعدد باشد  ثیح

ر ه یبه موضحه مبدل شود برا حتآن جرا گریشود و با ضربه د جادیضربه حارصه ا کیبا  نکهیشود مانند ا
 نفر خواه دو نفر باشد. کی تیمستقل ثابت است، خواه مرتکب هر دو جنا هیجراحت، د

به درون بدن انسان اعم از شکم،  هتازهرجو  لهیاست که با وارد کردن هر نوع وس یجائفه جراحت -444 ماده
ارد و طرفازیکمزبور  لهیوس کهدرصورتیکامل است.  هید سومیکو موجب  شودیم جادیپشت و پهلو ا نه،یس

 .شودیمخارج گردد، دو جراحت جائفه محسوب  گریو از طرف د

آن  اَرش ای هیجائفه، د هیه بر دبرود، عالو نیاز ب ایبرسد و  بیبدن آس یدرون یهرگاه در جائفه به اعضا - تبصره
 .شودیممحاسبه  زین

منقله به داخل بدن  ایهاشمه و  ایجراحت موضحه  جادیگلوله و مانند آن عالوه بر ا ای زهیهرگاه ن -444 ماده
جراحت  هیهاشمه و منقله، د ایموضحه  هیفرو رود، دو جراحت محسوب و عالوه بر د نهیس ایمانند حلق و گلو 

 .شودیمثابت  زیجائفه ن

آن  هید شودیم جادیپا ا ایگلوله در دست  ای زهیمانند ن یالهیوساست که با فرو رفتن  ینافذه جراحت -444 ماده
 .شودیمثابت  اَرشکامل است و در زن  هید دهمیکدر مرد 

، امل باشدک هید دهمیکاز  شتریآن عضو ب هیاست که د ییماده نسبت به اعضا نیحکم مذکور در ا -4 تبصره
گلوله در بند  نکهیثابت است مانند ا اَرشکامل باشد،  هید دهمیککمتر از  ای یآن مساو هیکه د یدر عضو

 انگشت فرو رود.

خارج گردد، دو جراحت نافذه  گریکه جراحت نافذه را به وجود آورده است از طرف د یئیهرگاه ش -4 تبصره
 .شودیممحسوب 

 است: لی، به شرح ذشودیمرنگ پوست  رییب تغکه موج یصدمات هید -444 ماده

 هیهزارم د میو ن کیو سرخ شدن آن،  هزارمسه، کبود شدن آن، هزارمشششدن پوست صورت،  اهیس -الف
 کامل

 مذکور در بند )الف( ریاعضاء، حسب مورد نصف مقاد ریرنگ پوست سا رییتغ -ب

 رییتغ نیب یفرق نی. همچنستینباشد، ن ایمقدر باشد  هید یعضو دارا نکهیا نیب یدر حکم مذکور فرق -4 تبصره
 .باشدینمزوال اثر آن  ایبقاء  زیاز عضو و ن یقسمت ایرنگ تمام 
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 ثابت است. اَرشرنگ پوست سر،  رییدر تغ -4 تبصره

 رییدارد و چنانچه عالوه بر تورم موجب تغ اَرشصورت گردد،  ایکه موجب تورم بدن، سر  ایصدمه -445 ماده
 .شودیمرنگ به آن افزوده  رییتغ اَرشو  هیگردد، حسب مورد د زیپوست نرنگ 

 نیجن هید -هفتم  فصل
 است: لیذ بیبه ترت نیسقط جن هید -444 ماده

 کامل هید دوصدمکه در رحم مستقر شده است،  یانطفه -الف

 کامل هید چهارصدم ،دیآیدرمخون بسته  صورتبه نیعلقه که در آن جن -ب

 کامل هید صدمشش ،آیددرمی یتوده گوشت صورتبه نیدر آن جن مضغه که -پ

 هید صدمهشتنشده است،  دهییاستخوان درآمده لکن هنوز گوشت رو صورتبه نیعظام که در آن جن -ت
 کامل

 کامل هید دهمیکنشده است  دهیروح در آن دم یآن تمام شده ول بندیاستخوانکه گوشت و  ینیجن -ث

کامل و اگر دختر باشد نصف آن و اگر مشتبه  هیشده است اگر پسر باشد، د دهیوح در آن دمکه ر  ینیجن هید -ج
 کامل هید چهارمسهباشد، 

 نیجن هیبر مادر، د تیجنا اَرش ای هیبرود، عالوه بر د نیاز ب نیوارد بر مادر، جن تیهرگاه در اثر جنا -444 ماده
 .ودشیماز رشد که باشد پرداخت  یامرحلهدر هر  زین

 ،نیجن هیببرد، د نیاز ب خطا ایکه باشد، به عمد، شبه عمد  یامرحلهخود را، در هر  نیجن یهرگاه زن -444 ماده
 .شودیمعاقله او پرداخت  ایحسب مورد توسط مرتکب 

ت ثاب هیحفظ نفس مادر سقط شود، د منظوربهدارد  یمادر خطر جان یآن برا یکه بقا ینیهرگاه جن - تبصره
 .شودینم

 جداگانه دارد. هی، دهاآناز  کیرحم باشند سقط هر کیدر  نیهرگاه چند جن -444 ماده

روح در  یآن کامل شده ول بندیاستخوانکه  یامرحلهدر  نیصدمات وارد بر جن گریاعضاء و د هید -444 ماده
دن روح، حسب ش دهیو بعد از دم گرددیممرحله محاسبه  نیدر ا نیجن هینشده است به نسبت د دهیآن دم
اخت پرد نیجن هیبرود، فقط د نیاز ب نیجن تیو چنانچه بر اثر همان جنا شودیممحاسبه  هید ن،یجن تیجنس

 .شودیم

مورد وثوق، منشأ  کارشناس صیاز زن سقط شود که به تشخ یز یصدمه، چ ایو  تیهرگاه در اثر جنا -444 ماده
 هیبر مادر وارد گردد، حسب مورد د ایصدمهاگر در اثر آن،  ندارد لکن اَرشو  هیانسان بودن آن ثابت نگردد، د

 .شودیم نییتع اَرش ای
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 تیبر م تیجنا هید -هشتم  فصل
که  تیکامل انسان زنده است مانند جدا کردن سر از بدن م هید دهمیک ت،یبر م تیجنا هید -444 ماده
 هید صدمیکانگشت،  کیو  هید دهمیکو هر دو دست،  هید بیستمیکدست،  کیو جدا کردن  هید دهمیک

 .شودیممحاسبه  سبتن نیبه هم تیاعضاء و جوارح م ریو سا سروصورتجراحات وارده به  هیکامل دارد. د

و  یبودن و ونیاست که در صورت مد تیبلکه متعلق به خود م رسدینمبه ارث  تیبر م تیجنا هید - تبصره
 .شودیمصرف  ریاو در امور خ یصورت برا نیا ریدر غو  ددگر یماو  یترکه، صرف پرداخت بده تیکفاعدم

نسبت به انسان  یتیجنا نیچن اَرش دهمیکمقدر نداشته باشد،  هید ت،یوارده بر م بیهرگاه آس -444 ماده
 .گرددیمزنده محاسبه و پرداخت 

 ارد.ند هیاو باشد، د تیبا وص کهدرصورتی یگر یبه د وندیپ یبرا تیم یقطع اعضا -444 ماده

ه صورت ب نیمرتکب نتواند فوراً آن را پرداخت کند که در ا نکهیحالّ است مگر ا تیبر م تیجنا هید -445 ماده
 .شودیماو مهلت مناسب داده 

 .شودیمتوسط خود مرتکب پرداخت  ییخطا ایباشد  یخواه عمد تیبر م تیجنا هید -444 ماده

 هیعالوه بر پرداخت د د،یرا هتک نما یو ایوارد سازد  تیم بر یتیجنا ،یعمد طوربه یهرگاه شخص -444 ماده
 .شودیمدرجه شش محکوم  یر یضربه شالق تعز هفتادوچهارتا  ویکسیبه  ت،یجنا اَرش ای


