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   و بزرگوار فرهیختهخوانندة

هـاي ایـن انتـشارات، بـه      نهادن بـه اعتمـاد شـما بـه کتـاب            نشر نوآور ضمن قدردانی و ارج     
فان و مترجمان و کا             استحضارتان می  هاي   رگروهرساند که همکاران این انتشارات، اعم از مؤلّ

ت خود را بـراي ارائـۀ کتـابی درخـور و                  مختلف آماده  سازي و نشر کتاب، تمامی سعی و هم
اند که اثري را ارائه نمایند کـه از           اند و تالش کرده     کار بسته   شایستۀ شما فرهیختۀ گرامی به    

اقل هاي استاندارد یک کتاب خوب، هم از نظر محتوایی و غناي علمی و فرهنگی و هـم                   حد
ت شکلی و ساختاري آن، برخوردار باشداز  نظر کیفی.  
هاي این انتشارات براي ارائۀ اثري با کمترین اشـکال، بـاز          رغم تمامی تالش    وجود، علی   بااین

ا از  هم احتمال بروز ایراد و اشکال در کار وجود دارد و هیچ اثري را نمی  نقص  توان الزاماً مبرّ
شکال دانست   دات حرفه   دیگر، این انت     ازسوي .و ا اي و اخالقی خود و نیز بنابه       شارت بنابه تعه

ویـژه از     اعتقاد راسخ به حقوق مسلّم خوانندگان گرامی، سعی دارد از هر طریق ممکـن، بـه               
هاي منتشرة خود آگاه  طریق فراخوان به خوانندگان گرامی، ازهرگونه اشکال احتمالی کتاب        

  .ها رفع نماید آنهاي بعدي  ها و ویرایش ها را در چاپ شده و آن
که حین مطالعـۀ کتـاب بـا          راستا، از شما فرهیختۀ گرامی تقاضا داریم درصورتی          لذا دراین   

اشکاالت، نواقص و یا ایرادهاي شکلی یا محتوایی در آن برخورد نمودید، اگر اصالحات را بر             
 هزینـۀ  شـدة خـود را بـا    اید پس از اتمام مطالعه، کتاب ویـرایش     روي خود کتاب انجام داده    

انتشارات نوآور، پس از هماهنگی با انتشارات، ارسال نمایید، و نیز چنانچه اصالحات خود را               
اید، لطف کرده عکس یا اسکن برگۀ مزبور را با ذکر  اي یادداشت نموده    بر روي برگۀ جداگانه   

سـی  نام و شمارة تلفن تماس خود به ایمیل انتشارات نوآور ارسال نمایید، تا این مـوارد برر                
عمال و اصالح گـردد و باعـث ارتقـا و هرچـه      ها و ویرایش شده و در چاپ  هاي بعدي کتاب ا

  .پربارترشدن محتوایی کتاب و ارتقاء سطح کیفی، شکلی و ساختاري آن گردد
دانه و مـسئوالنۀ شـما خواننـدة فرهیختـه و                    نشر نوآور، ضمن ابراز امتنان از این عمل متعه

کـه    تشکر از این همدلی و همکاري علمی و فرهنگـی، درصـورتی        منظور تقدیر و    گرانقدر، به 
ر و         اصالحات درسـت و بجـا باشـند، متناسـب بـا میـزان اصـالحات، بـه                  رسـم ادب و تـشکّ

شـدة آن و نیـز از سـایر کتـب             قدرشناسی، نسخۀ دیگري از همان کتاب و یا چـاپ اصـالح           
کـه   نماید، و درصـورتی  رسال میعنوان هدیه، به انتخاب خودتان، برایتان ا     منتشرة خود را به   

مۀ چاپ بعدي کتاب نیزاز زحمات شما تقدیر می شود اصالحات تأثیرگذار باشند در مقد.  
کارهاي شما  آورندگان کتاب، از پیشنهادها، نظرات، انتقادات و راه همچنین نشر نوآور و پدید

لمـی آن   عزیزان در راستاي هرگونه بهبود کتـاب، و هرچـه بهتـر شـدن سـطح کیفـی و ع                   
  .نمایند صمیمانه و مشتاقانه استقبال می

  نشر نوآور  
  02166484191- 2: تلفن  

  www.noavarpub.com     info@noavarpub.com 

  فراخوان مساعدت فرهنگی و علمی
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   سوگندنامه مهندسان

حفـظ    انسان،شیجهان، رفاه و آسا داریتوسعه پا  وی در سازندگیهندستأثیر م   کامل از نقش و    یبا آگاه 
هاي زیست محیطی و تأمین شادي پایدار و دراز مدت خود و دیگران، به عنـوان   جهان هستی از آلودگی  

  : کنم که یک مهندس به پروردگار جهان سوگند یاد می
   انـسان، بـه    بـه  .باشـم   سـوگند وفـادار    نای  ه   خود ب  یاجتماع  و يا  حرفه ،ی شغل یسراسر زندگ   در همواره
 باشـم و    نیب  واقع و قیصد شم،یاندی ب نشیآفر  دهی پد نیزتریانگ  شگفت خرد و    موجود صاحب  کیعنوان  
   .نورزم  رساند، مبادرتبی آستیانسان که به انسان و ی  اقدامچیبه ه
 کـنم تـا   کوشش انم و است، مغتنم دي مشترك بشرراثی خود را که م    يا  و تجربه حرفه   ی مهندس دانش

   .میفزای بي بشرسودمندي ها  دانش و تجربهنهیآن را به روز نگهدارم و در حد توان خود به گنج
 نم،ی سـرزم  به  خود را  نیام، کوشش خواهم کرد که د       زادگاه من است که در آن زاده و پرورده شده          رانیا

   . ادا کنمندگانی و آاکانم،یمردمانم، ن
 حـد   در .باشـم   کشورم داشـته   داری در توسعه پا   يثرمؤخود تالش کنم تا نقش       يا  حرفه ی طول زندگ  در

 مکـان مقـدس   نیـ ا  کـه پـس از مـن در     ی من است و به کسان     ی و فن  ی علم یتوان به دانشگاه که مرب    
   . خدمت کنمافت،یپرورش خواهند 

 بـدانم و در     بـشر   تمام يها هیرما کار را س   يروی و ن  ستی ز طی مح ،ي چون ماده، انرژ   ،ی هست يها هیسرما
   .می آنها کوشش نمايحفظ و کاربرد درست و بهساز

 و  اجتمـاع   خود صداقت، دقت، نظم، عدالت، سـرعت عمـل، حفـظ منـابع             ی مهندس يها تیتمام فعال  در
 آنـان مهربـان،     بـه  وداشـته    ها را در نظـر      نسل ندهی و آ  یمنی را مراعات کنم و سالمت، ا      گرانیحقوق د 

 لیـ  رذا ری و سـا   يخـوار   رشـوه  کنم،  را در منافع عام جستجو     شیدلسوز و متعهد باشم و همواره سود خو       
   . و متعارف طلب کنممعقول در حدي  زحمات خود ارزش مادي را طرد و برایاخالق

 را بـا ابتکـار،   آنهـا   آگاه شـوم و ی فنيها افتهی نی خود از دانش روز و آخری مهندسيها  تمام کوشش در
   .کار بندم ه  و اجرا بيزیر  برنامه،ی در طراحي و نوآورتیخالق
 خـود کـار     ییتوانـا   دانـش و   طـه یح تنها در   خود استانداردها را مراعات و     ی مهندس يها تمام کوشش  در

  . کامل دارمی کنم که به آنها احاطه فنء را امضای مدارکهاقبول کنم و تن
 صـورت   وجود نـدارد، دانـش خـود را آزادانـه و بـه             ی اختصاص تی و حق مالک   یکه منع قانون   يموارد در
   . قرار دهمگرانی داری منتشر کنم و در اختگانیرا
  .باشم  و رازدارریپذ   مشارکتر،یپذ  تیمتعهد، مسئول  محول شده،يا حرفه  فی وظايادا در
 آورم و   وجود ه  ب مردم و وطنم را      به ایر  ی ب يگذار خدمت  عالقه به  ق و صفا و عش   محبت و   پر از  یطیمح

 يهـا   بـدارم و ارزش دوسـت  دهیـ  سن و عقت،ی نژاد، مذهب، جنست،یهمکاران خود را بدون توجه به مل      
   . را در خود و در آنان پرورش دهمیانسان
 و  یسـع   عـالوه بـر  را دست آمـده    بهيها تی متواضع باشم و موفقي فردشهی خود هم  ی مهندس يها  کوشش در

   . کنميگذار  و سپاسیقدردان آنان  بدانم و ازنشیآفر  نظام کوشش خود مرهون تالش همکاران و
 و از لطمـه زدن بـه   باشـم   نقد و اظهار نظر صادقانه همکارانيرای و پذ  ای خود جو  ی مهندس يها تمام کوشش  در
   . کنمي آنان خوداري براخواهانهز اقدامات بد و ازی پرهگرانی اشتغال دای یی شهرت، دارات،یثیح
 رد،یـ گ یمـ   انجـام  ی که به منظـور توسـعه رفـاه عمـوم          ی اجتماع يها تی و فعال  ی فرهنگ يها کوشش از

   . کنماستقبال و در آنها شرکت
   . کنمقی تشويا  و وجدان حرفهی اصول اخالق مهندستی خود را به رعاهمکاران



  قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با مسئولیت مجري  8   

  
  

پ و نشر این کتاب مطابق با قـانون حقـوق مؤلّفـان و مـصنّفان و هنرمنـدان                   کلیه حقوق چا  
، براي ناشر محفوظ و منحصراً متعلـق       1350نامۀ اجرایی آن مصوب        و آیین  1348مصوب سال   

 لذا هر گونه استفاده از کل یا قسمتی از مطالب، اشکال، نمودارها، جـداول         .به نشر نوآور است   
ها و موارد دیگر، و نیز هـر گونـه            یگر کتب، مجالت، نشریات، سایت    و تصاویر این کتاب، در د     

برداري از مطالب این کتاب تحت هر عنوانی از قبیل چاپ، فتوکپی، اسکن، تایـپ از آن،                   بهره
صورت اینترنتـی،     برداري از کتاب، و همچنین هر نوع انتشار به            تهیه فایل پی دي اف و عکس      

فیلم، فایل صوتی یا تصویري و غیره بـدون اجازه کتبی از            وي دي،     الکترونیکی، سی دي، دي   
 اسـت، و متخلّفـین تحـت پیگـرد           حرام شرعاً نیز   نشر نوآور ممنوع و غیرقانونی بوده و      

 .گیرند  قرار میقانونی و قضایی
صورت فایل ورد یا پی دي اف و موارد  با توجه به اینکه هیچ کتابی از کتب نشر نوآور به 

که  ط این انتشارات در هیچ سایت اینترنتی ارائه نشده است، لذا درصورتیچنین، توس این
هر سایتی اقدام به تایپ، اسکن و یا موارد مشابه نماید و کل یا قسمتی از متن کتب نشر 
نوآور را در سایت خود قرار داده و یا اقدام به فروش آن نماید، توسط کارشناسان امور 

مسئولیت ادارة سایت را به عهده دارند و به طور روزانه به اینترنتی این انتشارات، که 
شدن هرگونه تخلّف،  پردازند، بررسی و در صورت مشخّص ها می بررسی محتواي سایت

باشد، وکیل  ضمن اینکه این کار از نظر قانونی غیر مجاز و از نظر شرعی نیز حرام می
پلیس رسیدگی به ( پلیس فتای، قانونی انتشارات از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم

، و طی عمل آورده  و نیز سایر مراجع قانونی، اقدام مقتضی به) اي و اینترنتی جرایم رایانه
انجام مراحل قانونی و اقدامات قضایی، خاطیان را مورد پیگرد قانونی و قضایی قرار داده و 

  .ذ خواهد شدکلّیۀ خسارات وارده به این انتشارات و مؤلّف از متخلّفان اخ
، اقدام به تهیۀ کپی، جزوه، چاپ دیجیتال، ها که هر یک از کتابفروشی همچنین در صورتی 

چاپ ریسو، ُافست از کتب انتشارات نوآور نموده و اقدام به فروش آن نمایند، ضمن 
زعین محترم، از طریق  اطّالع ورسانی تخلّفات کتابفروشی مزبور به سایر همکاران و م

رهنگ و ارشاد اسالمی، اّتحادیۀ ناشران، و انجمن ناشران دانشگاهی و نیز مراجع وزارت ف
  .نماید قانونی و قضایی اقدام به استیفاي حقوق خود از متخلّف می

  خرید، فروش، تهیه، استفاده و مطالعه از روي نسخۀ غیراصلِ کتاب،
  .از نظر قانونی غیرمجاز و شرعاً نیز حرام است

 از خوانندگان گرامی خود درخواست دارد که در صورت مشاهده هر گونـه تخلّـف از      انتشارات نوآور 
 021 66484191 - 2هاي  هاي انتشارات نوآور به شماره قبیل موارد فـوق، مراتب را یا از طـریق تلفـن

و یا از طریق     info@noavarpub.com  و یا از طریق ایمیل انتشارات به آدرس        09123076748و  
به این انتشارات ابالغ نمایند، تا از تضییع         www.noavarpub.comبا ما در سایت     منوي تماس   

 عمـل آیـد، و در راسـتاي          حقوق ناشر، پدیدآورنده و نیز خود خوانندگان محترم جلوگیري بـه          
  .عنوان تشکّر و قدردانی، از کتب انتشارات نوآور نیز هدیه دریافت نمایند انجام این امر مهم، به 

  هشدار
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  اولبخش 
   حاکمیتی و مقرراتقوانین
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  قوانین و مقررات

  

  اصولی از قانون اساسی
 حـق مـسلم هـر فـرد اسـت و هـر کـس                یدادخواه - قانون اساسی   و چهارم  یاصل س 
 همه افراد ملـت حـق   د،یح رجوع نما صال يها  به دادگاه  یتواند به منظور دادخواه    یم

تـوان از    ی کـس را نمـ     چیباشـند و هـ     را در دسـترس داشـته     ها   گونه دادگاه  نیدارند ا 
  .د که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کریدادگاه

 بـه   1ضـرار  ا لهی را وس  شیتواند اعمال حق خو    ی کس نم  چیه - قانون اساسی  اصل چهلم 
  . قرار دهدی تجاوز به منافع عمومای ریغ

 خـویش  2 مـشروع  حاصل کسب و کار   هر کس مالک   - اساسی  قانون اصل چهل و ششم   
تواند به عنوان مالکیت نـسبت بـه کـسب و کـار خـود امکـان        است و هیچ کس نمی 

  .کسب و کار را از دیگري سلب کند
، 3هـاي ناشـی از ربـا، غـصب         دولت موظف است ثـروت     - قانون اساسی  اصل چهل و نهم   

ــار   ــرقت، قم ــتالس، س ــوه، اخ ــوءرش ــتفاده ، س ــاتاس ــوء4 از موقوف ــتفاده از  ، س اس
  اصـلی، دائـر  6هاي مـوات و مباحـات    و معامالت دولتی، فروش زمین 5ها کاري مقاطعه

کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حـق رد کنـد و در                
                                                                 

 .کسی به زدن زیان ،گزند رسانیدن: یعنیاضرار . 1
 . روا و جایز و مطابق شرع: یعنیمشروع. 2
  .کسی از چیزي گرفتن ستم به : یعنیغصب. 3
  .باشد شده وقف خدا راه در که چیزي هر : یعنیموقوفات. 4
 در را آن جـز  و پـل  یـا  جـاده  یا خانه ساختن یا کاري دادن انجام آنکه ،پیمانکار :یعنی کار مقاطعه. 5

  .گیرد می عهده به معین مبلغی مقابل
   .کارهاي مباح و مشروع و روا: یعنی مباحات. 6
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د بـا رسـیدگی و تحقیـق و     المال بدهد این حکـم بایـ       صورت معلوم نبودن او به بیت     
  . شرعی به وسیله دولت اجرا شود1بوتثُ

عالوه بر مواردي که هیأت وزیران یا وزیـري   - قانون اساسی اصل یکصد و سی و هشتم     
شـود، هیـأت وزیـران حـق دارد بـراي              اجرائی قوانین می   هاي  نامه  نییمأمور تدوین آ  

هـاي اداري بـه وضـع     انانجام وظایف اداري و تأمین اجراي قـوانین و تنظـیم سـازم    
 هر یک از وزیران نیـز در حـدود وظـایف خـویش و               . بپردازد نامه  نیینامه و آ    تصویب

 و صدور بخشنامه را دارد ولـی مفـاد ایـن            نامه  نییمصوبات هیأت وزیران حق وضع آ     
توانـد تـصویب برخـی از          مـی  دولت .مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد        

هاي متشکل از چند وزیـر واگـذار نمایـد     ف خود را به کمیسیون    امور مربوط به وظای   
االجراء    الزم جمهور    رئیس ها در محدودة قوانین پس از تأیید        مصوبات این کمیسیون  

هاي مـذکور در ایـن         دولت و مصوبات کمیسیون    هاي  نامه  نیی و آ  ها  نامه  تصویب .است
رسـد تـا در       اسالمی می اصل، ضمن ابالغ براي اجراء به اطالع رئیس مجلس شوراي           

صورتی که آنها را بر خالف قوانین بیابد با ذکر دلیـل بـراي تجدیـد نظـر بـه هیـأت         
  .وزیران بفرستد

 فعل یا ترك فعلی به استناد قانونی که         هیچ - قانون اساسی   یکصد و شصت و نهم     اصل
  .شود است جرم محسوب نمی بعد از آن وضع شده

 هـا و  نامه ا مکلفند از اجراي تصویبه  دادگاهاتقض - قانون اساسی یکصد و هفتادم اصل
تی که مخـالف بـا قـوانین و مقـررات اسـالمی یـا خـارج از حـدود           دول هاي  نامه  نییآ

گونـه   توانـد ابطـال ایـن    اختیارات قوه مجریه است خودداري کننـد و هـر کـس مـی     
  .الت اداري تقاضا کندمقررات را از دیوان عد

 و ، تظلمـات  منظور رسیدگی به شـکایات به - قانون اساسی یکصد و هفتاد و سوم  اصل
تی و احقاق حقـوق   دولهاي نامه نیی نسبت به مأمورین یا واحدها یا آ       اعتراضات مردم 

  .گردد نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می یوانی به نام دیوان عدالت اداري زیرآنها، د
  
  

                                                                 
  .مداومت استقرار، پایداري، شدن، استوار گرفتن، قرار: یعنی ثبوت. 1
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  موادي از قانون مدنی
انـد   را منعقد نموده  که آنی نسبت به کسان ی خصوص يقراردادها - قانون مدنی  10ماده

  . است1 قانون نباشد نافذحی که مخالف صریدر صورت
 بدون اذن   هی خانه همسا  ي حق ندارد خانه خود را به فضا       یکس -نی قانون مد  130ماده

  . بدهد ملزم به رفع آن خواهد بودی بدهد و اگر بدون اذن خروجیاو خروج
ز کنـد  ر با دهی خود به خانه همسا خانهواریتواند از د ی نمیکس - قانون مـدنی  133ماده

 ایـ  2 خود روزنـه   ی مختص واری از د  تواند  ی م کنی او باشد ل   ی ملک مختص  واریاگر چه د  
 جلـو روزنـه و      توانـد   ی مـ  هی همـسا  ی حق منع او را ندارد ول      هیشبکه باز کند و همسا    

  .شود تی که مانع روزدیاوی پرده بای بکشد واریشبکه د
 بـه مالـک اطـالع    دی بادی نما دای پ نهیدف،   غیر  در ملک  یاگر کس  - قانون مدنی  175ماده

 ی بـه مـدع  نـه یرا ثابت کـرد دف   شد و آن   نهی دف تی مالک ی مدع نیدهد اگر مالک زم   
  .ردیگ ی تعلق متیمالک
 یـا  یـک  مقابـل  در نفـر  چند یا یک که این از است عبارت عقد -ی قانون مدن  183ماده
   .باشد آنها قبول مورد و نمایند امري بر تعهد دیگر نفر چند
 جـائز،  الزم،: شـوند  مـی  منقـسم  ذیل اقسام به معامالت و عقود -یمدن قانون 184ماده

   .معلق و منجز خیاري،
 آن فـسخ  حق معامله طرفین از  یک  هیچ که است آن الزم عقد -یقانون مدن  185ماده
   .معینه موارد در مگر باشد نداشته را
 وقتـی  هـر  بتوانـد  طـرفین  از یـک  هـر  کـه  است آن جائز عقد -یقانون مدن  186ماده

   .کند فسخ بخواهد
 بـراي  یـا  آنهـا  از یکـی  یا طرفین براي که است آن خیاري عقد -یقانون مدن  188ماده

   .باشد فسخ اختیار ثالثی
 امـر  به موقوف انشاي حسب بر آن تأثیر هک است  آن منجز عقد -یقانون مدن  189ماده

  .بود خواهد معلق االّ و نباشد دیگري
                                                                 

 . درگذرنده،نفوذکننده،  روا، امر و فرمان مطاع، نفوذي دارا،ذارگریثأت: یعنی نافذ. 1
  .پنجره باجه، رخنه، ، سوراخ:یعنی هروزن. 2
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  :است اساسی ذیل شرایط معامله هر صحت براي -یقانون مدن 190ماده
   .آنها رضاي و طرفین  قصد-1
  .طرفین  اهلیت-2
   .باشد معامله مورد که معین  موضوع-3
   .معامله جهت  مشروعیت-4
 بـه  بـودن  مقـرون  شـرط  بـه  انشاء قصد به شود می محقق قدع -یقانون مدن  191ماده

   .کند قصد بر داللت که چیزي
 نباشـد،  ممکن تلفظ از آنها  یکی یا طرفین براي که در مواردي  -یقانون مدن  192ماده

   .بود خواهد کافی باشد و رضا قصد مبین که اشاره
 و رضـا   قصد مبین که عملی وسیله به است ممکن معامله انشاء -یقانون مدن  193ماده
   .باشد کرده استثناء قانون که مگر در مواردي گردد حاصل 1اقباض و قبض مثل باشد
 انـشاء  آن وسـیله  به متعاملین دیگر که و اعمال  اشارات و الفاظ -یقانون مدن  194ماده

 قبـول  را عقـدي  همـان  طـرفین  احد که نحوي به باشد باید موافق نمایند  می معامله
   .بود خواهد باطل معامله باشد و االّ را داشته  او انشاء قصد ردیگ طرف که کند
 نمایـد  معامله در خواب یا هوشی یا بی  مستی در حال  اگر کسی  -یقانون مدن  195ماده
   .است باطل قصد فقدان واسطه به معامله آن
 شـخص  آن خـود  بـراي  معاملـه  آن کنـد   مـی  معامله که کسی -یقانون مدن  196ماده

 آن خـالف  بعـد  یا نماید را تصریح  آن خالف عقد موقع در اینکه مگر است محسوب
 کنـد   مـی  خـود  بـراي  شـخص  کـه  معاملـه  در ضمن  است ممکن معذلک شود ثابت
   .بنماید ثالثی شخص نفع به هم تعهدي
 صـالحه  مقامـات  حکـم  بـه  معاملـه  انشاء به شخص شدن ملزم -ی قانون مدن  207ماده

   .شود نمی محسوب اکراه قانونی
 متعـاملین  از یـک  هـر  کـه  باشد عملی یا مال باید معامله مورد -ی قانون مدن  214ماده
   .کند می را آن ایفاء یا تسلیم تعهد
 عقالنـی  منفعـت  متـضمن  و داشـته  مالکیـت  باید معامله مورد -ی قانون مدن  215ماده

   .باشد مشروع

                                                                 
  .گرفتن قبض و دادن قبض ، داد و ستد قبض در معامالتبه تصرف در آوردن،:  یعنیاقباض. 1
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 صوري طور هب دین از فرار قصد با معامله که شود معلوم هر گاه  -ی قانون مدن  218ماده
   .است باطل معامله آن شده انجام
 مقام و قائم متعاملین بین باشد شده واقع قانون بر طبق که عقودي - ی قانون مدن219ماده
   .شود فسخ قانونی علت به یا2اقاله طرفین رضاي به مگر اینکه است 1االتباع الزم آنها
 از انجام  که نماید یا تعهد  بکند را امري به اقدام تعهد اگر کسی  -ی قانون مدن  221ماده

بـر   مشروط است مقابل طرف خسارت مسئول تخلف در صورت  کند خودداري امري
 بـر  باشـد و یـا     تـصریح  منزلـه  تعهد عرفاً بـه    و یا  شده تصریح خسارت جبران اینکه

   .باشد ضمان موجب قانون، حسب
حمـول  باشد شده واقع که هر معامله -یانون مـدن  ق 223ماده مگـر  اسـت  صـحت  بـر  3م 

   .شود معلوم آن فساد اینکه
 طرف از متعاملین، یکی طرف از تعهدات ایفاي عدم در مورد -ی قانون مدن226ماده
مقرر  معینی مدت تعهد ایفاي براي اینکه مگر .نماید خسارت ادعاي تواند نمی دیگر
 طرف نبوده مقرر مدتی تعهد ایفاي براي و اگر باشد شده مزبور منقضی مدت و ده،ش

 که نماید ثابت و بوده او با انجام اختیار موقع که نماید خسارت ادعاي تواند می وقتی
   .است کرده مطالبه را تعهد انجام
 شـود  مـی  خسارت تأدیه به محکوم وقتی تعهد از انجام  متخلف -ی قانون مدن  227ماده
 تـوان   نمـی  کـه  است بوده خارجی علت واسطه به انجام عدم که نماید ثابت نتواند که

  .نمود او به مربوط
حـاکم   باشـد  دیـه وجـه نقـدي     أت صورتی که موضوع تعهـد      در -ی قانون مدن  228ماده
 دیه دیـن  أت خیرأت به جبران خسارت حاصله از     مدیون را  221با رعایت ماده   تواند می

   .محکوم نماید
متخلف  تخلف صورت در که باشد شده شرط معامله اگر در ضمن - ی قانون مدن230ماده

 که کمتر از آنچه یا بیشتر به را او تواند نمی حاکم نماید تأدیه خسارت عنوان به مبلغی
   .کند محکوم است شده ملزم
کننده   رر امضاء ض بر باشد سندي یا نوشته روي در که امضائی -ی قانون مدن  1301ماده

  .است دلیل
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  یت مدنیقانون مسئولموادي از 
جـه  یا در نت  یـ  عمـدًا    یهـر کـس بـدون مجـوز قـانون          - قـانون مـسئولیت مـدنی      1ماده
ا به هر   ی یا شهرت تجارت  یت  یثیا ح ی يا آزاد یا مال   ی یا سالمت ی به جان    یاطیاحت  یب

موجب د که ی وارد نمايا ده لطمهیجاد گردی افراد ايکه به موجب قانون برا     گریحق د 
  .باشد یم  از عمل خود ی ناش شود مسئول جبران خسارتيگری ديا معنوی يضرر ماد

ف یـ ر تخف یـ  را در مورد ز    زان خسارت یتواند م   یدادگاه م   - قانون مسئولیت مدنی   4ماده  
  :دهد

ده کمک و   ید انی به ز  ين به نحو مؤثر   ایزکننده     هر گاه پس از وقوع خسارت وارد        -1
  .باشد مساعدت کرده

 باشـد و جبـران      1 بود که عرفاً قابل اغماض     ی از غفلت  ی ناش ، هر گاه وقوع خسارت     -2
  .ان شودیزکننده   واردی و تنگدست2سرتز موجب عیآن ن

ان را فراهم نموده    یجاد ز یل ا ی از انحاء موجبات تسه    يده به نحو  ید  انی که ز  ی وقت  -3
  .باشد د کردهی تشد ان رایزکننده  ت واردیا وضعیا به اضافه شدن آن کمک و ی

 وارد شده   ی کس یا سالمت ی که به بدن     یبیاگر در اثر آس     - قانون مسئولیت مدنی   5ماده  
ـ   یـ ده کـم گـردد و       یـ د  انیا قوه کار ز   یدا شود   ی پ یدر بدن او نقص    ا یـ ن بـرود و   یا از ب

ه یـ ان مـسئول جبـران کل     یـ زکننـده     د وارد  او بـشو   یش مخـارج زنـدگان    ی افزا  موجب
ق یـ ه به طر  یت اوضاع و احوال قض    یان را با رعا   یدادگاه جبران ز     .خسارات مزبور است  

 که جبـران    يد و در موارد   ینما  ین م یی دفعتاً واحده تع   یا پرداخت مبلغ  ی و   يمستمر
زان یص اینکه به چه اندازه و تا چه مید تشخی به عمل آ  يق مستمر ید به طر  یبا  ان  یز

اگـر در موقـع        . گرفت با دادگاه است    تأمینان  یزکننده    توان از وارد    یو تا چه مبلغ م    
 خیق ممکن نباشد دادگاه از تار    ی به طور تحق   ین عواقب صدمات بدن   ییصدور حکم تع  

  . خواهد داشت د نظر نسبت به حکمیصدور حکم تا دو سال حق تجد
هـا   نـه یه هزیان شامل کلی ز،هدید  بیدر صورت مرگ آس     - قانون مسئولیت مدنی   6ماده  

ان یـ نـه معالجـه و ز     ی نباشد هز  يباشد اگر مرگ فور     ینه کفن و دفن م    یمخصوصاً هز 
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ان محـسوب خواهـد   یـ ز جـزء ز   ی ن ی قدرت کار کردن در مدت ناخوش      1 از سلب   یناش
 ممکـن  ایـ ده قانونـاً مکلـف بـوده و    ید انی ز،بی که در زمان وقوع آس    یدر صورت    .شد

شـخص   د و در اثر مرگ او       ینما  ی م ي را نگاهدار  یاست بعدها مکلف شود شخص ثالث     
 ي بـه عنـوان مـستمر      ید مبلغـ  یـ ان با یـ زکننـده     ثالث از آن حق محروم گردد وارد      

 ينگاهـدار   ه عادتـاً ممکـن و مکلـف بـه           دید  بیات آس ی که ادامه ح   یمتناسب با مدت  
 تـأمین زان  یص م ین صورت تشخ  یخص پرداخت کند در ا    شخص ثالث بوده به آن ش     

 نطفـه   ،بی کـه در زمـان وقـوع آسـ         یدر صـورت     .د گرفته شود با دادگاه اسـت      یکه با 
امده باشد شخص مزبـور اسـتحقاق   یا نیا هنوز طفل به دن  یشخص ثالث بسته شده و      

  . را خواهد داشتيمستمر
ها و مؤسسات وابـسته بـه          و شهرداري  کارمندان دولت   - قانون مسئولیت مدنی   11ماده  

 به اشخاص   ی خسارات یاطیاحت  یجه ب یا در نت  یفه عمداً   یمناسبت انجام وظ    آنها که به  
ـ   ی وارده م ند شخصاً مسئول جبران خسارت    یوارد نما     هـر گـاه خـسارات    یباشـند ول

 مؤسسات مزبور  ایل ادارات و یط به نقص وساوارده مستند به عمل آنان نبوده و مربو     
ـ     ا مؤسسه ین صورت جبران خسارت بر عهده اداره        یباشد در ا    در  ی مربوطه اسـت ول

 منـافع   تأمین يحسب ضرورت برا     که بر  یت دولت هر گاه اقدامات    یمورد اعمال حاکم  
ر بـه    شـود دولـت مجبـو      يگـر ید و موجـب ضـرر د      ی طبق قانون به عمل آ     یاجتماع

  .پرداخت خسارات نخواهد بود
 هـستند مـسئول      که مـشمول قـانون کـار       یانیکارفرما  - قانون مسئولیت مدنی   12ماده

ن یا کـارگران آنـان در حـ   یـ  و يباشند که از طرف کارکنان ادار    ی م یجبران خسارات 
 ییهـا   اطیـ  تمام احت  است مگر اینکه محرز شود      به مناسبت آن وارد شده      ا  یانجام کار   

 يهـا  اطیـ احت  ا اینکه اگرینموده به عمل آورده و     یجاب م یه ا یکه اوضاع و احوال قض    
بـود کارفرمـا      یان مقـدور نمـ    یـ  از ورود ز   يریآورند باز هم جلوگ     یمزبور را به عمل م    

 مـسئول شـناخته شـود        که مطابق قـانون    یخسارت در صورت  کننده    تواند به وارد    یم
  .دیمراجعه نما
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