
 یمدن تیقانون مسئول

 یآزاد ایمال  ای یسالالتمت ایبه جان  یاطیاحت یب جهیدر نت ایعمدا  یمجوز قانون بدون هرکس  - 1 ماده

 یه الطم دهیگرد جادیافراد ا یکه به موجب قانون برا گریبه هر حق د ای یشالالالالالجرت تجارت ای تیثیح ای

تود  ملاز ع یشالالود مسالالجول جبران تسالالارت ناشالال یگرید یمعنو ای یکه موجب ضالالرر ماد دیوارد نما

 باشد. یم

 

شالالالالالده باشالالالالالد  دهید انیز یمعنو ای یموجب تسالالالالالارت ماد انیکه عمل واردکننده ز یدر مورد - 2 ماده

چه عمل و چنان  دینما یو ثبوت امر او را به جبران تسارات مزبور محکوم م یدگیدادگاه پس از رس

 یاتاز تسالالارات مزبور باشالالد دادگاه او را به جبران همان نوا تسالالار یکیفقط موجب  انیواردکننده ز

 که وارد نموده محکوم تواهد نمود.

 

 نییتع هیجبران آن را با توجه به اوضالالالاا و احوال قضالالال تیفیو ک قهیو طر انیز زانیدادگاه م - 3 ماده

 یمقتض نیتام ونیکرد مگر آن که مد نییشود تع ینم یرا به صورت مستمر انیتواهد کرد جبران ز

 .دینما زیآن که قانون آن را تجو ایپرداتت آن بدهد  یبرا

 

 دهد: فیتتف ریتسارت را در مورد ز زانیتواند م یدادگاه م - 4 ماده

کمک و مساعدت کرده  دهید انیبه ز یبه نحو موثر انیهر گاه پس از وقوا تسارت واردکننده ز - 1

 باشد.

موجب  زیبود که عرفا قابل اغماض باشالالالالد و جبران آن ن یاز غفلت یهر گاه وقوا تسالالالالارت ناشالالالال - 2

 شود. انیواردکننده ز یعسرت و تنگدست

به اضالالافه شالالدن  ایرا فراهم نموده  انیز جادیا لیاز انحا موجبات تسالالج یبه نحو دهید انیکه ز یوقت - 3

 کرده باشد. دیرا تشد انیواردکننده ز تیوضع ایآن کمک و 

 

وه کار ق ایشود  دایپ یوارد شده در بدن او نقص یکس یستمت ایکه به بدن  یبیاگر در اثر آس - 5 ماده

 انیاو بشالالالالالالالود واردکننده ز یمتارج زندگان شیموجب افزا ایبرود و  نیاز ب ایکم گردد و  دهید انیز

 تسارات مزبور است . هیمسجول جبران کل

ا دفعت یپرداتت مبلغ ایو  یمسالالتمر قیبه طر هیاوضالالاا و احوال قضالال تیعارا با ر انیجبران ز دادگاه

 نیا صیتشالالالت دیبه عمل آ یمسالالالتمر قیبه طر دیبا انیکه جبران ز یو در موارد دینما یم نییواحده تع

 دادگاه است . باگرفت  نیتام انیتوان از واردکننده ز یو تا چه مبلغ م زانیکه به چه اندازه و تا چه م

 خیممکن نباشالالالالد دادگاه از تار قیبه طور تحق یعواقب صالالالالدمات بدن نییدر موقع صالالالالدور حکم تع اگر

 نظر نسبت به حکم تواهد داشت . دیصدور حکم تا دو سال حق تجد

 



 باشد یکفن و دفن م نهیها متصوصا هز نهیهز هیشامل کل انیز دهید بیدر صورت مرگ آس - 6 ماده

جز  زین یاز سالالاللب قدرت کردن در مدت ناتوشالالال یناشالالال انیو زمعالجه  نهینباشالالالد هز یاگر مرگ فور

ممکن  ایقانونا مکلف بوده و  دهیاندیز بیکه در زمان وقوا آس یمحسوب تواهد شد. در صورت انیز

و در اثر مرگ او شتص ثالث از آن حق  دینما یم یرا نگاهدار یبعدها مکلف شود شتص ثالث ستا

 دهید بیآس اتیکه ادامه ح یمتناسب با مدت یبه عنوان مستمر یمبلغ دیبا انیمحروم گردد واردکننده ز

 شتص ثالث یعادتا ممکن و مکلف به نگاهدار

ت گرفته شود با دادگاه اس دیکه با نیتام زانیم صیصورت تشت نیبه آن شتص پرداتت کند در ا بوده

باشد  امدهین ایدنهنوز طفل به  اینطفه شتص ثالث بسته شده و  بیکه در زمان وقوا آس ی. در صورت

 را تواهد داشت . یشتص مزبور استحقاق مستمر

 

 یبر حسالالالب قرارداد به عجده او م ایقانونا  ریصالالالغ ایمواظبت مجنون  ای یکه نگاهدار یکسالالال - 7 ماده

 ایمجنون و  هیوارده از ناح انیمواظبت مسالالالجول جبران ز ای یدر نگاهدار ریباشالالالد در صالالالورت تقصالالال

 زاوارده را نداشالالته باشالالد  انیاز ز یقسالالمت ایکه اسالالتطاعت جبران تمام  یباشالالد و در صالالورت یم ریصالالغ

صالالالورت  یبه نحو دیبا انیجبران تواهد شالالالد و در هر صالالالورت جبران ز انیز ریصالالالغ ایمال مجنون 

 جبران کننده نباشد. یکه موجب عسرت و تنگدست ردیگ

 

 تیاعتبارات و و موقعو  تیثیانتشالالالالالالارات متالف واقع به ح ای قاتیکه در اثر تصالالالالالالد یکسالالالالالال - 8 ماده

 لیوسا ریسا ایکه در اثر انتشارات مزبور  یوارد آورد مسجول جبران آن است . شتص انیز یگرید

 اتیتواند موقوف شالالدن عمل یرفتن باشالالد م نیدر معرض از ب ایکم و  انشیمشالالتر تیمتالف با حسالالن ن

 .دیوارده را از واردکننده مطالبه نما انیز ریرا تواسته و در صورت اثبات تقص مزبور

 

 یهمتوابگ یدسالالالالالالالت بودن برا ریسالالالالالالالو اسالالالالالالالتفاده از ز ایو  دیتجد ای لهیکه در اثر ح یدتتر - 9 ماده

 .دیهم بنما یمعنو انیمطالبه ز یماد انیتواند از مرتکب عتوه از ز ینامشروا شده م

 

شود م یتانوادگ ای یو اعتبارات شتص تیثیکه به ح یکس - 10 ماده  یتواند از کس یاو لطمه وارد 

گاه اهم یمعنو یماد انیکه لطمه وارد آورده اسالالالالالالالالت جبران ز هد هر  و نوا  انیز تیتود را بتوا

 یعتوه بر صدور حکم به تسارت مال ریتواند در صورت اثبات تقص یدادگاه م دینما جابیا ریتقص

 .دیو امثال آن نما دیو درج حکم در جرا یالزام به عذرتواه لیاز قب گرید قیاز طر انیبه رفع ز حکم

 

 ایعمدا  فهیو موسسات وابسته به آنجا که به مناسبت انجام وظ جایکارمندان دولت و شجردار - 11 ماده

اشند ب یشتصا مسجول جبران تسارت وارده م ندیبه اشتاص وارد نما یتسارات یاطیاحت یب جهیدر نت

موسسات  ای وادارات  لیآنان نبوده و مربوط به نقص وساهر گاه تسارات وارده مستند به عمل  یول

در مورد  یموسالالسالاله مربوطه اسالالت ول ایصالالورت جبران تسالالارت بر عجده اداره  نیمزبور باشالالد در ا

طبق قانون  یمنافع اجتماع نیتام یکه بر حسالالالالب ضالالالالرورت برا یدولت هر گاه اقدامات تیاعمال حاکم

 شود دولت مجبور به پرداتت تسارات نتواهد بود. یگریو موجب ضرر د دیبه عمل آ



باشالالند که از طرف  یم یکه مشالالمول قانون کار هسالالتند مسالالجول جبران تسالالارات یانیکارفرما - 12 ماده

که  نیبه مناسالالالالبت آن وارد شالالالالده اسالالالالت مگر ا ایانجام کار  نیکارگران آنان در ح ایو  یکارکنان ادار

که  نیا اینموده به عمل آورده و  یم جابیا هیاحوال قضالالالالکه اوضالالالالاا و  ییاطجایمحرز شالالالالود تمام احت

بود کارفرما  یمقدور نم انیاز ورود ز یریآورند باز هم جلوگ یمزبور را به عمل م یها اطیاگر احت

 .دیکه مطابق قانون مسجول شناتته شود مراجعه نما یتواند به واردکننده تسارت در صورت یم

 

تود را در مقابل  یمکلفند تمام کارگران و کارکنان ادار 12مشالالالالالالالمول ماده  انیکارفرما - 13 ماده

 .ندینما مهیآن به اشتاص ثالث ب هیتسارت وارده از ناح

 

وارد آورند متضالالالالالالالامنا مسالالالالالالالجول جبران  یانیهر گاه چند نفر مجتمعا ز 12در مورد ماده  - 14 ماده

 تسارت وارده هستند.

 نییاز طرف دادگاه تع کیآنان با توجه به نحوه مداتله هر  از کیهر  تیمسالالالالالجول زانیمورد م نیا در

 شود. یم

 

شالالود مسالالجول  یشالالتص متعدد یمال ای یکه در مقام دفاا مشالالروا موجب تسالالارات بدن یکسالال - 15 ماده

 که تسارت وارده بر حسب متعارف متناسب با دفاا باشد. نیمشروط بر ا ستیتسارت ن

 

 قانون است . نیا یمامور اجرا یوزارت دادگستر - 16 ماده

ه و ن یو س صدیهزار و س کیماه  بجشتیهفتم ارد خیفوق که مشتمل بر شانزده ماده و در تار قانون

 حیاسالالالت به موجب قانون اجازه اجرا لوا دهیرسالالال نیمجلسالالال یمشالالالترا دادگسالالالتر ونیسالالالیکم بیبه تصالالالو

قابل  نیمجلسالال یدادگسالالتر نیمشالالترا قوان ونیسالالیکم بیپس از تصالالو یدادگسالالتر یفعل ریوز یشالالنجادیپ

 باشد. یاجرا م


