
متخصص پزشکی قانونی-دکتر کارگر بیده



قانون مسئولیت مدنی-1

قانون مجازات اسالمی-2



نتیجهدریاعمداًقانونیمجوزبدونکسهر-1 ماده
یاتحیثییاآزادییامالیاسالمتییاجانبهبی احتیاطی،

افرادیبراقانونموجببهدیگر کهحقهربهیاتجارتیشهرت
یامادیضررموجبکهنمایدواردلطمه ایگردیدهایجاد

عملازناشیخسارتجبرانمسئولشوددیگریمعنوی
. می باشدخود



آنانجبرکیفیتوطریقهوزیانمیزاندادگاه-3ماده
کردخواهدتعیینقضیهاحوالواوضاعبهتوجهبارا

کردنتعییمستمری نمی شودصورتبهرازیانجبران
نآپرداختبرایمقتضیتأمینمدیونکهآنمگر

.نمایدتجویزراآنقانونکهآنیابدهد



ه در بدن اگر در اثر آسیبی که به بدن یا سالمتی کسی وارد شد-5ماده 
ود و یا یا قوه کار زیان دیده کم گردد و یا از بین برپیدا شود او نقصی 

ران او بشود واردکننده زیان مسئول جبمخارج زندگانی موجب افزایش 
.مزبور استکلیه خسارات 

مری  دادگاه جبران زیان را با رعایت اوضاع و احوال قضیه به طریق مست
بران دفعتاً واحده تعیین می نماید و در مواردی که جپرداخت مبلغی و یا 

ه اندازه و عمل آید تشخیص این که به چمستمری به به طریق زیان  باید 
با دادگاه زیان تأمین گرفتازواردکننده تا چه میزان و تا چه مبلغ می توان 

.است



در صورت مرگ آسیب دیده زیان شامل کلیه هزینه ها مخصوصاً -6ماده 
ن اگر مرگ فوری نباشد هزینه معالجه و زیادفن می باشد هزینه کفن و 

نیز جزء زیان محسوب مدت ناخوشی ناشی از سلب قدرت کار کردن در 
.خواهد شد

مکن  در صورتی که در زمان وقوع آسیب زیاندیده قانوناً مکلف بوده و یا م
رگ شود شخص ثالثی را نگاهداری می نماید و در اثر مبعدها مکلف است 

نوان واردکننده زیان باید مبلغی به عمحروم گردد او شخص ثالث از آن حق 
کلف عادتاً ممکن و محیات آسیب دیده مستمری متناسب با مدتی که ادامه 

رت صودر این به نگاهداری شخص ثالث بوده به آن شخص پرداخت کند 
.تشخیص میزان تأمین که باید گرفته شود با دادگاه است

یا هنوز  در صورتی که در زمان وقوع آسیب نطفه شخص ثالث بسته شده و
.داشتباشد شخص مزبور استحقاق مستمری را خواهددنیا نیامده طفل به 



درکهاستمالیغیرمقدر،ومقدرازاعمدیه-17ماده
نفس،برغیرعمدیجنایتایرادبرایمقدسشرع

هربهکهمواردیدرعمدیجنایتیاومنافعواعضاء
.شودمیمقررقانونموجببهنداردقصاصجهتی



مقدسشرعدرکهاستمعینیمالمقدر،دیه-۴۴۸ماده
یاعت،منفیاعضونفس،برغیرعمدیجنایتسبببه

،نداردقصاصجهتیهربهکهمواردیدرعمدیجنایت
.استشدهمقرر



ین ارش، دیه غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعی-۴۴۹ماده 
یر آن بر نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأث

ن دیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتمجنیٌ علیه سالمت 
. مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند

مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر اینکه در 
.این قانون ترتیب دیگری مقرر شود



مقرراتدرکهاستهمانکاملدیهموارد-5۴۹ماده
سالهرابتدایدرآنمیزانواستشدهتعیینشرع

مقامنظراساسبرتفصیلبهقضائیهقوهرئیستوسط
.شودمیاعالموتعیینرهبری



.استمرددیهنصفزن،قتلدیه-55۰ماده
ثثلازکمترتامنافعواعضاءدرمردوزندیه-56۰ماده
دیهشودبیشتریاثلثچنانچهواستیکسانمردکاملدیه
.یابدمیتقلیلنصفبهزن

معادل،نیستمردعلیهمجنیٌکهجنایاتیدرکلیه-تبصره
هایخسارتتأمینصندوقازمرددیهسقفتادیهتفاوت

.شودمیپرداختبدنی



دیهرهبری،مقامحکومتینظربراساس-55۴ماده
ساسیاقانوندرشدهشناختهدینیاقلیتهایبرجنایت

یمتعیینمسلماندیهاندازهبهایراناسالمیجمهوری
.گردد



و هرگاه رفتار مرتکب و فوت مجنیٌ علیه هر د-555ماده 
یا « محرم، رجب، ذی القعده وذی الحجه»در ماههای حرام 

در محدوده حرم مکه، واقع شود خواه جنایت عمدی خواه 
غیرعمدی باشد، عالوه بر دیه نفس، یک سوم دیه نیز

سایر مکانها و زمانهای مقدس و متبرک. افزوده می گردد
.نیستمشمول حکم تغلیظ دیه 

تغلیظ دیه مخصوص قتل نفس است و در -557ماده 
.نیستجنایت بر اعضاء و منافع جاری 



عدمودیاتتعددبراصلجنایات،تعدددر-53۸ماده
آنخالفقانونایندرکهمواردیمگراستآنهاتداخل

.استشدهمقرر
ائلزمتعددمنافعرفتار،چندیایکاثردرهرگاه-5۴۴ماده

ایی،بینسر،بهضربهاثردراینکهمانندشودناقصیا
یهدهریکشود،کمیابرودبینازکسیعقلوشنوایی
.داردجداگانه



ازیکهربخواهدکنندهپرداختکهدرصورتی-۴۹۰ماده
اطیاقسصورتبهدیهپرداختیاونمایدپرداخترادیهانواع
بلغمیکبرآنکهمگراستپرداختزمانقیمتمعیار،باشد،
باشدشدهتوافققطعی



تغییر رنگ-
تورم -
جراحات-
سوختگی-
....از دست رفتن المسه، درد، خشکی، تعریق و-



د،مرریشیاسرمویتمامبردنبینازیاوکندن-576ماده
ید،برودوبارهاگروداردکاملدیهنروید،دیگرکهدرصورتی

کاملدیهسومیکریشبهنسبتوارشسر،مویبهنسبت
وشتپرپوپشتکممویمیانفرقیحکمایندر.استثابت

.نیستبزرگسالوکودک



زن،سرمویتمامبردنبینازیاوکندن-577ماده
راگوزنکاملدیهموجبنروید،دیگرکهدرصورتی

قیفرحکمایندر.استمهرالمثلموجببروید،دوباره
لبزرگساوکودکوپرپشتوپشتکممویمیان

.نیست



راگابروها،ازیکهربردنبینازیاوکندن-5۸1ماده
اذنکهمواردیدراوولییاشخصرضایتبدون

نندهتجویزکضرورتبدونیاونیستمعتبرشخص
بروید،دوبارهاگروداردکاملدیهچهارمیکباشد

هبنسبتبرویدآنازمقداریاگرواستارشموجب
ییده،نروکهمقداریبهنسبتوارشروییده،کهمقداری

.شودمیتعیینمساحت،مقداراحتساببادیه



انندموپوستیاعضوبردنبینازباهرگاه-5۸3ماده
موهدیبرعالوهبرود،بینازابرویاریشسر،مویآن،
نیزجنایتارشیادیهموردحسبابرو،یاریشیا

.شودمیپرداخت



ایپلکمویازقسمتییاتمامبردنبیناز-5۸۴ماده
موجبنقصوعیببروزصورتدربدنموهایسایر
بینازباچنانچهونرویدخواهبرویدخواهاست،ارش
یاهدیتنهاباشد،آنمانندوپوستکندنیاعضوبردن
.شودمیپرداختمومحلارش




