
 

 

 

 

 مدین تیقانون مس ئول 

 

 (نیجملس یمشرتک دادگسرت ونیس  ی ک ) 9331 هبشتی ارد 7 مصوب

 سالمیت ایبه جان  یاطیاحت یب جهیدر نت  ایمعدًا  هر کس بدون جموز قانوین - 9 ماده

 یبه موجب قانون برا کهگریبه هر حق د ای شهرت جتاریت ای تیث ی ح  ای یآ زاد ایمال  ای

 شود مس ئول یگرید یمعنو ای یکه موجب رضر ماد دیوارد منا یالطمه دهیگرد ادجیا افراد

 .ابشدیماز معل خود خسارت انیش جربان

 شده دهیدنایز یمعنو ای یموجب خسارت ماد نایکه معل واردکننده ز یدر مورد - 2 ماده

 دیمنایخسارات مزبور حمکوم مو ثبوت امر او را به جربان یدگیدادگاه پس از رس   ابشد

 از خسارات مزبور ابشد دادگاه او را به یکیفقط موجب  نایچنان چه معل واردکننده ز و

 وارد منوده حمکوم خواهد منود.که هامن نوع خسارایت جربان

 جربان آ ن را اب توجه به اوضاع و تیف ی و ک  قهیو طر  نایز انی دادگاه م - 3 ماده

 کرد مگر ینیتع  شودیمنیورت مس متررا به ص نایخواهد کرد جربان ز ینیتع  هیقض  احوال

 .دیمنا زیآ ن که قانون آ ن را جتو  ایپرداخت آ ن بدهد  یبرا مقتیض نیتأ م ونیکه مد آ ن

 دهد: فیختف  ریخسارت را در مورد ز  انی م تواندیدادگاه م - 4 ماده

 کک و دهیدنایبه ز یبه حنو مؤثر نایهر گاه پس از وقوع خسارت واردکننده ز - 9

 کرده ابشد. مساعدت

 یبود که عرفًا قابل اغامض ابشد و جربان آ ن ن از غفلیت هر گاه وقوع خسارت انیش - 2

 شود. نایواردکننده ز عرست و تنگدس یت موجب



 

 

 

 را فرامه منوده نایز ادجیا لیاز احناء موجبات تسه  یبه حنو دهیدنایکه ز وقیت - 3

 کرده ابشد. دیتشدرا نایواردکننده ز تیوضع  ایبه اضافه شدن آ ن کک و  ای

 

 دایپ  وارد شده در بدن او نقیص کیس سالمیت ایکه به بدن  یبیاگر در اثر آ س  - 5 ماده

 خمارج شیافزاموجب ایبرود و  نیاز ب ایمک گردد و  دهیدنایقوه اکر ز ای شود

 خسارات مزبور است. هیمس ئول جربان ک  نایاو بشود واردکننده ز زندگاین

 پرداخت ایو  یمس متر قیبه طر  هیاوضاع و احوال قض  تیرا اب رعا نایجربان ز دادگاه

 یمس متر قیبه طر  دیابنایکه جربان ز یو در موارد دیمنایم ینیدفعتًا واحده تع  یمبلغ

 از توانیو ات چه مبلغ م انی که به چه اندازه و ات چه م نیا صیتشخ  دیمعل آ   به

 گرفت اب دادگاه است. نیتأ م نایز واردکننده

 ممکن نباشد دادگاه از قیبه طور حتق  عواقب صدمات بدین ینیدر موقع صدور حمک تع  اگر

 خواهد داشت.نظر نسبت به حمک دیصدور حمک ات دو سال حق جتد خیاتر

 کفن و دفن نهی خمصوصًا هز  هانهی هز  هیشامل ک  نایز دهیدبیدر صورت مرگ آ س  - 6 ماده

 سلب قدرت اکر کردن در مدت ازانیش نایمعاجله و ز نهی نباشد هز  یاگر مرگ فور ابشدیم

 حمسوب خواهد شد. نایجزء ز ین انخویش

 ممکن است بعدها ایقانواًن ملکف بوده و  دهیندایز بیکه در زمان وقوع آ س  صوریت در

 ن حق حمرومخشص اثلث از آ  و در اثر مرگ او دیمنایم یرا نگاهدار شود خشص اثلیث ملکف

 اتیکه ادامه ح  متناسب اب مدیت یبه عنوان مس متر یمبلغ دیاب نایواردکننده ز گردد

 خشص اثلث بوده به آ ن خشص پرداخت کند در ینگاهدارعاداًت ممکن و ملکف به دهیدبیآ س 

 گرفته شود اب دادگاه است. دیکه اب نیتأ م انی م صیصورت تشخ  نیا



 

 

 

 ایهنوز طفل به دن  اینطفه خشص اثلث بس ته شده و  بیکه در زمان وقوع آ س  صوریت در

 را خواهد داشت. یابشد خشص مزبور اس تحقاق مس متر امدهین 

 بر حسب قرارداد به ایقانواًن  ریصغ ایمواظبت جمنون  ای یکه نگاهدار کیس - 7 ماده

 

 وارده از نایمس ئول جربان زمواظبت ای یدر نگاهدار ریدر صورت تقص ابشدیاو م عهده

 نایاز ز قسمیت ایکه اس تطاعت جربان متام  و در صوریت ابشدیم ریصغ ایجمنون و  هیح ان

 جربان خواهد شد و در هر صورت نایز ریصغ ایجمنون را نداش ته ابشد از مال وارده

 کننده نباشد.جربان که موجب عرست و تنگدس یت دری صورت گ یبه حنو دیاب نایز جربان

 و اعتبارات و و تیث ی انتشارات خمالف واقع به ح  ای قاتیکه در اثر تصد کیس - 8 ماده

 وارد آ ورد مس ئول جربان آ ن است. نایز یگرید تیموقع 

 ایمک و  نشایمشرت تیخمالف اب حسن ن  لیوسا ریسا ایکه در اثر انتشارات مزبور  خشیص

 را خواس ته و در صورت مزبوراتیموقوف شدن معل  تواندیرفنت ابشد م نیمعرض از ب در

 .دیوارده را از واردکننده مطالبه منا نایز ریتقص اثبات

 دست بودن ریسوء اس تفاده از ز  ایو  دیهتد ای هلیکه در اثر اعامل ح  یدخرت - 1 ماده

 نایز مطالبهیماد نایاز مرتکب عالوه از ز تواندیانمرشوع شده م یمهخوابگ یبرا

 .دیمه بامن یمعنو

 او لطمه وارد شود یخانوادگ ای و اعتبارات خشیص تیث ی که به ح  کیس - 91 ماده

 خود را خبواهد هر یمعنویماد نایکه لطمه وارد آ ورده است جربان ز از کیس تواندیم

 ریدر صورت اثبات تقص تواندیدادگاه م دیمنا ابجیا ریو نوع تقص نایز تیامه  گاه

 الزام به لیاز قب  گرید قیاز طر  نایبه رفع ز حمکبر صدور حمک به خسارت مایل عالوه



 

 

 

 .دیو امثال آ ن منا دیو درج حمک در جرا یعذرخواه

 و مؤسسات وابس ته به آ هنا که به مناسبت اجنام اهیاکرمندان دولت و شهردار  - 99 ماده

 خشصًا مس ئول جربان ندی وارد منابه اشخاص خسارایت یاطیاحت یب جهیدر نت  ایمعدًا  فهیوظ 

 هر گاه خسارات وارده مستند به معل آ انن نبوده و مربوط به ویل ابش ندیوارده م خسارت

 

 صورت جربان خسارت بر عهده اداره نیمزبور ابشد در ا مؤسساتایادارات و  لیوسا نقص

 حسبکه بر دولت هر گاه اقدامایت تیدر مورد اعامل حاک  مؤسسه مربوطه است ویل ای

 شود دولت یگریو موجب رضر د دیطبق قانون به معل آ   یمنافع اجامتع نیتأ م یبرا رضورت

 به پرداخت خسارات خنواهد بود. جمبور

 که ابش ندیم که مشمول قانون اکر هستند مس ئول جربان خسارایت ینایاکرفرما - 92 ماده

 مناسبت آ ن وارد بهایاجنام اکر  نیاکرگران آ انن در ح ایو  یطرف اکرکنان ادار از

 ابجیا هیکه اوضاع و احوال قض  ییاطهایکه حمرز شود متام احت  نیاست مگر ا هشد

 ابز مه آ ورندیمزبور را به معل م یاطهایاحت که اگر نیا ایبه معل آ ورده و  منودهیم

 به واردکننده خسارت در صوریت تواندیاکرفرما م بودیمقدور من نایاز ورود ز یریجلوگ

 .دیه شود مراجعه منامس ئول ش ناختمطابق قانون که

 خود را یملکفند متام اکرگران و اکرکنان ادار 92مشمول ماده  نایاکرفرما - 93 ماده

 .ندی مناهمیآ ن به اشخاص اثلث ب  هیمقابل خسارت وارده از انح  در

 وارد آ ورند متضامنًا مس ئول ینایهر گاه چند نفر جممتعًا ز 92در مورد ماده  - 94 ماده

 خسارت وارده هستند. جربان

 از طرف کیاز آ انن اب توجه به حنوه مداخهل هر  کیهر  تیمس ئول  انی مورد م نیا در



 

 

 

 .شودیم ینیتع  دادگاه

 شود یخشص متعدد مایل ای که در مقام دفاع مرشوع موجب خسارات بدین کیس - 95 ماده

 ناسب اب دفاع ابشد.وارده بر حسب متعارف مت که خسارت نیمرشوط بر ا ستی خسارت ن  مس ئول

 قانون است. نیا یمأ مور اجرا یوزارت دادگسرت - 96 ماده

 صدیهزار و س   کیماه  هبشتی هفمت ارد خیفوق که مش متل بر شانزده ماده و در اتر قانون

 

 است به موجب قانون اجازه دهیرس  نیجملس یمشرتک دادگسرت ونیس  ی ک  بیو نه به تصو  یس و

 نیمشرتک قوان ونیس  ی ک  بیپس از تصو  یدادگسرت فعیل ریوز یش هنادی پ  حیلوا اجراء

 .ابشدیمقابل اجراء نیجملس یدادگسرت

 میل یجملس شورا سییجملس س نا ر  سییر 

 صدر رضا حمکت حمسن


