قانون مسئولیت مدنی
ماده  - 1هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سالالتمتی یا مال یا آزادی
یا حیثیت یا ش الالالالجرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای
وارد نماید که موجب ضالالرر مادی یا معنوی دیگری شالالود مسالالجول جبران تسالالارت ناش الی از عمل تود
می باشد.

ماده  - 2در موردی که عمل واردکننده زیان موجب تس الالالالارت مادی یا معنوی زیان دیده ش الالالالده باش الالالالد
دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران تسارات مزبور محکوم می نماید و چنان چه عمل
واردکننده زیان فقط موجب یکی از تسالالارات مزبور باشالالد دادگاه او را به جبران همان نوا تسالالاراتی
که وارد نموده محکوم تواهد نمود.

ماده  - 3دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوض الالاا و احوال قض الالیه تعیین
تواهد کرد جبران زیان را به صورت مستمری نمی شود تعیین کرد مگر آن که مدیون تامین مقتضی
برای پرداتت آن بدهد یا آن که قانون آن را تجویز نماید.

ماده  - 4دادگاه می تواند میزان تسارت را در مورد زیر تتفیف دهد:
 - 1هر گاه پس از وقوا تسارت واردکننده زیان به نحو موثری به زیان دیده کمک و مساعدت کرده
باشد.
 - 2هر گاه وقوا تس الالالارت ناش الالالی از غفلتی بود که عرفا قابل اغماض باش الالالد و جبران آن نیز موجب
عسرت و تنگدستی واردکننده زیان شود.
 - 3وقتی که زیان دیده به نحوی از انحا موجبات تسالالجیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به اضالالافه شالالدن
آن کمک و یا وضعیت واردکننده زیان را تشدید کرده باشد.

ماده  - 5اگر در اثر آسیبی که به بدن یا ستمتی کسی وارد شده در بدن او نقصی پیدا شود یا قوه کار
ز یان د یده کم گردد و یا از بین برود و یا موجب افزایش متارج زندگانی او بش الالالالالالود واردکننده ز یان
مسجول جبران کلیه تسارات مزبور است .
دادگاه جبران زیان را با رعایت اوضالالاا و احوال قض الیه به طریق مسالالتمری و یا پرداتت مبلغی دفعتا
واحده تعیین می نماید و در مواردی که جبران زیان باید به طریق مس الالتمری به عمل آید تش الالتیص این
که به چه اندازه و تا چه میزان و تا چه مبلغ می توان از واردکننده زیان تامین گرفت با دادگاه است .
اگر در موقع صالالالالدور حکم تعیین عواقب صالالالالدمات بدنی به طور تحقیق ممکن نباشالالالالد دادگاه از تاریخ
صدور حکم تا دو سال حق تجدید نظر نسبت به حکم تواهد داشت .

ماده  - 6در صورت مرگ آسیب دیده زیان شامل کلیه هزینه ها متصوصا هزینه کفن و دفن می باشد
اگر مرگ فوری نباش الالد هزینه معالجه و زیان ناش الالی از س الاللب قدرت کردن در مدت ناتوش الالی نیز جز
زیان محسوب تواهد شد .در صورتی که در زمان وقوا آسیب زیاندیده قانونا مکلف بوده و یا ممکن
است بعدها مکلف شود شتص ثالثی را نگاهداری می نماید و در اثر مرگ او شتص ثالث از آن حق
محروم گردد واردکننده زیان باید مبلغی به عنوان مستمری متناسب با مدتی که ادامه حیات آسیب دیده
عادتا ممکن و مکلف به نگاهداری شتص ثالث
بوده به آن شتص پرداتت کند در این صورت تشتیص میزان تامین که باید گرفته شود با دادگاه است
 .در صورتی که در زمان وقوا آسیب نطفه شتص ثالث بسته شده و یا هنوز طفل به دنیا نیامده باشد
شتص مزبور استحقاق مستمری را تواهد داشت .

ماده  - 7کسالالالی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صالالالغیر قانونا یا بر حسالالالب قرارداد به عجده او می
باش الالد در ص الالورت تقص الالیر در نگاهداری یا مواظبت مس الالجول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون و یا
صالالغیر می باشالالد و در صالالورتی که اسالالتطاعت جبران تمام یا قسالالمتی از زیان وارده را نداشالالته باشالالد از
مال مجنون یا ص الالغیر زیان جبران تواهد ش الالد و در هر ص الالورت جبران زیان باید به نحوی ص الالورت
گیرد که موجب عسرت و تنگدستی جبران کننده نباشد.

ماده  - 8کس الالالالالی که در اثر تص الالالالالدیقات یا انتش الالالالالارات متالف واقع به حیثیت و اعتبارات و و موقعیت
دیگری زیان وارد آورد مسجول جبران آن است  .شتصی که در اثر انتشارات مزبور یا سایر وسایل
متالف با حسالالن نیت مشالالتریانش کم و یا در معرض از بین رفتن باشالالد می تواند موقوف شالالدن عملیات
مزبور را تواسته و در صورت اثبات تقصیر زیان وارده را از واردکننده مطالبه نماید.

ماده  - 9دتتری که در اثر حیله یا تجدید و یا س الالالالالالو اس الالالالالالتفاده از زیر دس الالالالالالت بودن برای همتوابگی
نامشروا شده می تواند از مرتکب عتوه از زیان مادی مطالبه زیان معنوی هم بنماید.

ماده  - 10ک سی که به حیثیت و اعتبارات شت صی یا تانوادگی او لطمه وارد شود می تواند از ک سی
که لطمه وارد آورده اسالالالالالالالت جبران ز یان مادی معنوی تود را بتواهد هر گاه اهم یت ز یان و نوا
تقصیر ایجاب نماید دادگاه می تواند در صورت اثبات تقصیر عتوه بر صدور حکم به تسارت مالی
حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرتواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید.

ماده  - 11کارمندان دولت و شجرداریجا و موسسات وابسته به آنجا که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا
در نتیجه بی احتیاطی تساراتی به اشتاص وارد نمایند شتصا مسجول جبران تسارت وارده می باشند
ولی هر گاه ت سارات وارده م ستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص و سایل ادارات و یا مو سسات
مزبور باشالالد در این صالالورت جبران تسالالارت بر عجده اداره یا موسالالسالاله مربوطه اسالالت ولی در مورد
اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که بر حسالالالب ضالالالرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون
به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداتت تسارات نتواهد بود.

ماده  - 12کارفرمایانی که مشالالمول قانون کار هسالالتند مسالالجول جبران تسالالاراتی می باشالالند که از طرف
کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسالالالالبت آن وارد شالالالالده اسالالالالت مگر این که
محرز شالالالود تمام احتیاطجایی که اوضالالالاا و احوال قضالالالیه ایجاب می نموده به عمل آورده و یا این که
اگر احتیاط های مزبور را به عمل می آورند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود کارفرما
می تواند به واردکننده تسارت در صورتی که مطابق قانون مسجول شناتته شود مراجعه نماید.

ماده  - 13کارفرما یان مش الالالالالالمول ماده  12مکلفند تمام کارگران و کارکنان اداری تود را در مقابل
تسارت وارده از ناحیه آن به اشتاص ثالث بیمه نمایند.

ماده  - 14در مورد ماده  12هر گاه چند نفر مجتمعا ز یانی وارد آورند متضالالالالالالالامنا مس الالالالالالجول جبران
تسارت وارده هستند.
در این مورد میزان مسالالالالجولیت هر یک از آنان با توجه به نحوه مداتله هر یک از طرف دادگاه تعیین
می شود.

ماده  - 15کسالی که در مقام دفاا مشالالروا موجب تسالالارات بدنی یا مالی شالالتص متعددی شالالود مسالالجول
تسارت نیست مشروط بر این که تسارت وارده بر حسب متعارف متناسب با دفاا باشد.

ماده  - 16وزارت دادگستری مامور اجرای این قانون است .
قانون فوق که مشتمل بر شانزده ماده و در تاریخ هفتم اردیبجشت ماه یک هزار و سی صد و سی و نه
به تص الالویب کمیس الالیون مش الالترا دادگس الالتری مجلس الالین رس الالیده اس الالت به موجب قانون اجازه اجرا لوایح
پیشالالنجادی وزیر فعلی دادگسالالتری پس از تصالالویب کمیس الیون مشالالترا قوانین دادگسالالتری مجلس الین قابل
اجرا می باشد.

