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 ۹صفحه                                                                                                / حقوق مدنی   قوانین خاص ویژه آزمون وکالت

 

   امید سلطانیگردآوری و تدوین شده توسط  

 

 

 قانون امور حسبی
 ۲/1/۱۹۱۳مصوب: 

 

 کلیات در :اول باب

 هاآن هب رسیدگی اینکه بدون نمایند اتخاذ تصمیمی و نموده اقدام امور آن به نسبت مکلفند هادادگاه که است اموری حسبی امور - ۱ ماده

 .باشد هاآن طرف از دعوی اقامه و اشخاص بین منازعه و اختالف وقوع بر متوقف

 .باشد شده مقرر آن خالف آنکه مگر هست باب این مقررات تابع حسبی امور به رسیدگی - ۲ ماده

 .آیدمی عمل به حقوقی هایدادگاه در حسبی امور به رسیدگی - ۳ ماده

 انجام تواندمی مزبور دادگاه شود انجام باید است مطرح آنجا در کار که دادگاهی مقر از خارج در امری هرگاه حسبی موضوعات در - ۴ ماده

 دادگاه به را نتیجه و انجام را شده ارجاع امر نامبرده دادگاه صورت این در و نماید ارجاع بشود باید آن حوزه در کار که دادگاهی به را امر آن

 .فرستدمی امر کنندهارجاع

 .بود خواهد حسبی امور شامل شده ذکر مدنی دادرسی آیین در که قضایی نیابت به راجع مقررات - ۵ ماده

 .نمایدیم رسیدگی است شده رجوع آن به بدواً که دادگاهی باشند صالح موضوعی به رسیدگی برای دادگاه چند یا دو که صورتی در - ۶ ماده

 .آیدمی عمل به مدنی دادرسی آیین در مقرر ترتیب به اختالف رفع هادادگاه صالحیت در اختالف حدوث صورت در - ۷ ماده

 :کند خودداری حسبی امور در مداخله از زیر موارد در باید دادرس - ۸ ماده

 .است ذینفع هاآن در که اموری - ۱

 (.است زوجه حکم در است رجعی طالق عده در که ایزوجه) خود زوجه به راجع امور - ۲

 .دوم طبقه از کیدرجه و اول طبقه از دو و کیدرجه در خود سببی و نسبی اقرباء امور - ۹

 .دارد هاآن به نسبت نمایندگی یا قیمومت یا والیت سمت که اشخاصی به راجع امور - 1

 ارجاع ترکینزد دادگاه به رسیدگی نباشد رسیدگی برای دارصالحیت دادرس حوزه آن در هرگاه دادرس خودداری موارد در - ۹ ماده

 .شودمی

 .نمایند رد را دادرس ماده این استناد به توانندنمی ذینفع اشخاص ولی نماید خودداری رسیدگی از باید دادرس 5 ماده موارد در - ۱۱ ماده

 آمده عمل به که تصمیمی یا اقدام قانونی آثار رافع امری خصوص در مداخله از دادرس خودداری یا دادگاه محلی صالحیت عدم - ۱۱ ماده

 .بود نخواهداست 

 تأخیر به تعطیل روزهای در را رسیدگی تواندمی دادرس ولی نیست حسبی امور در دادرس به رجوع از مانع تعطیل روزهای - ۱۲ ماده

 .باشد فوری امور از امر اینکهمگر  اندازد

 امضاء به و شده نوشتهمجلس صورت در زبانی درخواست. باشد زبانی یا کتبی است ممکن حسبی امور در درخواست - ۱۳ ماده

 .رسدمی کنندهدرخواست

 دادرس از درخواستی چند هر آورد عمل به است الزم قضیه اثبات برای که اقدامی و بازجویی هرگونه باید دادرس حسبی امور در - ۱۴ ماده

 .نماید قبول شودمی واقع استناد مورد که دالئلی تواندمی رسیدگی مواقع تمام در و باشد نشده اقدام آن به نسبت

 خود اههمر مشاور سمت به را کسی توانندمی نیز و بفرستند نماینده یا شوند حاضر دادگاه در شخصاً توانندمی ذینفع اشخاص - ۱۵ ماده

 .شود محرز دادرس نزد باید او نمایندگی شود فرستاده دادگاه به نماینده که صورتی در و بیاورندبه دادگاه 

 .است هاآن غیر یا دادگستریوکال  از اعم نماینده - تبصره

 روز موعد آخر شود تعطیل با مصادف موعد آخر روز اگر و شده ذکر مدنی دادرسی آیین در که است ترتیبی به مواعد حساب - ۱۶ ماده

 .بود خواهدتعطیل  از بعد

 .است مسافت به راجع مدنی دادرسی آیین مقررات مطابق آن ترتیب شودمی رعایت مسافت که هاییمهلت در - ۱۷ ماده
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 1صفحه                                                                                                / حقوق مدنی   قوانین خاص ویژه آزمون وکالت

 

   امید سلطانیگردآوری و تدوین شده توسط  

 

 ردفت از نشده گواهی یا شدهیگواه رونوشت آن محتویات از و نموده مالحظه را حسبی امور هایپرونده توانندمی ذینفع اشخاص - ۱۸ ماده

 .بگیرند دادگاه

 ینتعی به متوقف حسبی امور به رسیدگی که شود حادث ذینفع اشخاص طرف از دعوایی حسبی امور به رسیدگی ضمن هرگاه - ۱۹ ماده

 صادر فوری دادرسی مقررات مطابق دعوی آن موضوع در موقتی دستور درخواست صورت در دادرس باشد دعوی آن به نسبتتکلیف 

 .نمایدمی

 .است شده تصریح قانون در که است مواردی به مخصوص حسبی امور در دادستان دخالت و اقدام - ۲۱ ماده

 دادگاه آن حوزه در رسیدگی که است شهرستانی دادگاه دادسرای عهده به اقدام هست اقدامی به مکلف دادستان که مواردی در - ۲۱ ماده

 .آیدمی عمل به

 .نمایدمی اعالم را خود تصمیم روز دو ظرف در منتهی رسیدگی، و بازجویی شدن تمام از پس دادرس - ۲۲ ماده

 .باشد مدلل و موجه باید دادرس تصمیم - ۲۳ ماده

 .است مدنی دادرسی آیین مقررات مانند ابالغ ترتیب شود ابالغ باید دادگاه تصمیمات که مواردی در - ۲۴ ماده

 .دهد توردس و گرفته نظر در ابالغ برای تریسهل ترتیب تواندمی دادرس آید عمل به باید بیگانه کشور در ابالغ که صورتی در - ۲۵ ماده

 وبمحس ابالغ عمل این و اعالم او به دادگاه تصمیم باشد حاضر دادگاه در شود ابالغ او به باید دادگاه تصمیم که شخصی هرگاه - ۲۶ ماده

 .شودمی داده او به نیز رونوشت و است

 .باشد شده تصریح قانون در آنچه جز نیست فرجام و پژوهش قابل حسبی امور در دادگاه تصمیم - ۲۷ ماده

 صالحیت مدنی دادرسی آیین مطابق که است دادگاهی حسبی امور در پژوهش قابل تصمیمات از پژوهشی شکایت مرجع - ۲۸ ماده

 .دارد دعاوی مورد در تصمیم صادرکننده دادگاه احکام به پژوهشیرسیدگی 

 .شده مقرر مدنی دادرسی آیین در احکام پژوهش برای که است همان پژوهش مدت - ۲۹ ماده

 رفع تاریخ از روز ده ظرف در و بوده موجه عذر واسطه به موعد در او نخواستن پژوهش که کند اثباتخواه پژوهش که صورتی در - ۳۱ ماده

 انقضاء تاریخ از اینکه به مشروط نماید تجدید را پژوهش مهلت تواندمی است پژوهش رسیدگی مرجع که دادگاهی بخواهد پژوهش عذر

 .باشد نگذشته ماه شش از بیش پژوهش مدت

 .نیست پذیرفته دفعهکی از بیش مهلت تجدید درخواست و باشد پژوهشی موعد از بیش نباید جدید مهلت - ۳۱ ماده

 نامهایتشک فوراً باید نامبرده دفتر و شودمی داده بوده شکایت مورد تصمیم صادرکننده که دادگاهی دفتر به پژوهشی شکایت - ۳۲ ماده

 رسیدگی مرجع که دادگاهی آن به مربوط یهابرگ با را پژوهشی نامهشکایت روز دو ظرف در منتهی و داده شاکی به را آن دیو رس ثبت را

 .بفرستد است پژوهشی

 و شاکی امضاء به و درج دادگاهمجلس صورت در نامبرده شکایت صورت این در باشد شفاهی است ممکن پژوهشی شکایت - ۳۳ ماده

 .شد خواهد فرستاده پژوهشی رسیدگی مرجع دادگاه به مربوطه یهابرگ بامجلس صورت این و رسدمی دادرس

 .باشد جدید ادله یا جهات بر مبنی است ممکن پژوهشی شکایت - ۳۴ ماده

 تأخیر رارق کندمی پژوهشی رسیدگی که دادگاهی اینکه مگر شودنمی شکایت مورد تصمیماجرا  تعویق موجب پژوهشی شکایت - ۳۵ ماده

 .بدهد را آناجرای 

 .شودمی معلوم آراء اکثریت به یااتفاق به استان دادگاه تصمیم - ۳۶ ماده

 عمل هب درخواست به احتیاج بدون بداند الزم و مفید که تحقیقی و رسیدگی هرگونه نمایدمی پژوهشی رسیدگی که دادگاهی - ۳۷ ماده

 نظر افقمو کند مشاهده نامبرده تصمیم در نقصی چنانچه و تایید را آن بداند صحیح را شکایت مورد تصمیم اگر رسیدگی ازو پس  آوردمی

 .نمایدمی اعالم را مقتضی تصمیم و نموده الغاء را آن نداند صحیح را شکایت مورد تصمیم هرگاه و نمایدمیتکمیل  را آن خود

 اشخاص از یکی نام افتادن قلم از مثل دهد رخ دیگری اشتباهات یا قلم سهو یا حساب در اشتباهی دادگاه تصمیم در هرگاه - ۳۸ ماده

 مستقالً میمتص صادرکننده دادگاه باشد نشده خارج دادگاه از باالتر دادگاه به شکایت وسیله به تصمیم آن که مادام نامی شدن زیاد یا ذینفع

نوشته  شودیم آن پیوست که دیگری برگ یا دادگاه تصمیم زیر تصحیح این و نمایدمی تصحیح را آن ذینفع اشخاصاز  یکی درخواست به یا

 .است ممنوع نامبرده پیوست بدون دادگاه تصمیم از رونوشت دادن. شد خواهد

 در هم آن تصحیح است پژوهش قابل دادگاه تصمیم که مواردی در و شودمی ابالغ شود ابالغ باید دادگاه تصمیم که اشخاصی به تصحیح

 .بود خواهد پژوهش قابل پژوهشبرای  مقرر مدت

 .افتاد خواهد اعتبار از هم تصحیح باشد افتاده اعتبار از دادگاه تصمیم هرگاه - ۳۹ ماده
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   امید سلطانیگردآوری و تدوین شده توسط  

 

 را آن تواندمی نباشد پژوهش قابل تصمیم آن که صورتی در برخورد خود تصمیمخطا  به تذکر برحسب یارأساً  دادگاه هرگاه - ۴۱ ماده

 .دهد تغییر

 .است درخواست به محتاج هم آن تغییر است آمده عمل به درخواستی زمینه در که تصمیمی - ۴۱ ماده

 یحسب امر به که دادگاهی باشدنظر اختالف کنندمی پژوهشی رسیدگی که ییهادادرس بین قانون مواد از استنباط در هرگاه - ۴۲ ماده

 ظرن دادگاه صورت این در و بخواهد را کشور دیوان عمومی هیأت نظر کشور دیوان دادستان توسط به تواندمی نمایدمی پژوهشی رسیدگی

 نآ مطابق است مکلف دادگاه کرد اعالم را خود نظر کشور دیوان آنکه از پس و فرستدمی کشور دیوان دادستان برای آن دالیل با را خود

 .نماید عمل

 هادادگاه نظراختالف به یا بشود هادادگاه در قانون این مواد از استنباط سوء به مطلع که طریقی هر از کشور دیوان دادستان - ۴۳ ماده

 دهدمی اطالع دادگستری وزارت به و خواسته را کشور دیوان عمومی هیأت نظر باشد مؤثر و مهم که کند حاصل اطالع حسبی امور به راجع

 .نمایند رفتار مزبور نظر طبق بر مکلفند هادادگاه وشود  ابالغ هادادگاه به که

 خستن دادگاه از تصمیم خواه نمایند اعتراض آن بر توانندمی بدانند مضر خود برای حسبی امور در را دادگاه تصمیم که کسانی - ۴۴ ماده

 .است فرجام و پژوهش قابل شودمی صادر اعتراض نتیجه در که حکمی و باشد پژوهشی دادگاه از یا و صادرشده

 .بود خواهد نیز حسبی امور شامل رسیدگی جلسه نظم به راجع مدنی دادرسی آیین مقررات - ۴۵ ماده

 دادرس مترجم به احتیاج صورت در و نیست مترجم دادن مداخله به ملزم باشد اشخاص زبان به آشنا دادرس اگر حسبی امور در - ۴۶ ماده

 .نماید انتخاب ترجمه برای است او اعتماد طرف که کسی تواندمی

 .شود انتخاب ۱ ماده در مذکور اشخاص از نباید مترجم

 ونقان این مقررات مطابق رسیدگی ترتیب امین ضم یا قیم یا وصی عزل موجبات سایر و لیاقت عدم یا خیانت دعوی مورد در - ۴۷ ماده

 .است فرجام و پژوهش قابل مدنی دادرسی آیین مطابق شودمی صادر خصوص این در که حکمی و است

 قیمومت در :دوم باب
 قیمومت دادگاه صالحیت - اول فصل

 اقامتگاه ایران در محجور اگر و است دادگاه آن حوزه در محجور اقامتگاه که است شهرستانی دادگاه به راجع قیمومت امور - ۴۸ ماده

 .است صالح قیمومت امور برای دارد سکنی دادگاه آن حوزه در محجور که دادگاهینداشته باشد 

 .است تهران شهرستان دادگاه به راجع قیمومت امور باشد داشته سکنی یا اقامت ایران خارج در محجور هرگاه - ۴۹ ماده

 برای موقت قیم ایران کنسولی مأمور مدنی قانون ۱۲۲۱ ماده مطابق و دارد سکنی یا اقامت ایران خارج در محجور که صورتی در - ۵۱ ماده

 .بود خواهد نامبرده دادگاه با قیم تعیین نکند تنفیذ را کنسولی مأمور تصمیم تهران دادگاه اگر نماید معین محجور

 کرده مقی تعیین بدواً صغار از نفر یک برای که دادگاهی است مختلف هاآن اقامتگاه که باشد صغاری دارای متوفی که صورتی در - ۵۱ ماده

 نتریکوچک که دادگاهی باشد نشده معین قیم اگر و نماید معین قیم ندارند اقامت دادگاه آن حوزه در که هم صغاری برای تواندمی است

 ترندکوچک صغار از یک کدام نباشد معلوم اگر داشت و خواهد صالحیت صغار تمام به نسبت قیم تعیین برای دارد اقامتآن  حوزه در صغیر

 .است صالح دارد اقامت دادگاه آن حوزه درصغیر  که هادادگاه از یک هر

 گاهاقامت به دارصالحیت دادگاه نیترکینزد با مزبور امور نباشد قیمومت امور برای دارصالحیت دادگاه محجور اقامتگاه در هرگاه - ۵۲ ماده

 .بود خواهد محجور

 .شودمی یافت دادگاه آن حوزه در محجور که است دادگاهی با قیمومت امور نباشد معلوم محجور اقامتگاه که صورتی در - ۵۳ ماده

 یمق تعیین بدواً که است دادگاهی با است دادگاه به راجع که محجور امور سایر و موقت قیم تعیین و جدید قیم تعیین و عزل - ۵۴ ماده

 .است کرده

 قیم تعیین ترتیب - دوم فصل

 وها مأمورین آن و احوالثبت و آمار اداره و شهرداری مدنی قانون ۱۲۲۱ و ۱۲۲7 و ۱۲۱۳ ماده در مذکور اشخاص بر عالوه - ۵۵ ماده

 العاط خود حوزه شهرستان دادستان به است قیم تعیین به محتاج که صغیری وجود به اطالع از پس مکلفند محل هر در بخشدارو  دهبان

 .دهند

 رایب دادستان به باید باشد نداشته قیم یا وصی یا ولی که شود محجوری وجود به مطلع دعوی جریان در که هادادگاه از یک هر - ۵۶ ماده

 .بدهد اطالعقیم  تعیین
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 4صفحه                                                                                                / حقوق مدنی   قوانین خاص ویژه آزمون وکالت

 

   امید سلطانیگردآوری و تدوین شده توسط  

 

 به داندب الزم که تحقیقی هرگونه اندشده معرفی سفیه یا مجنون که اشخاصی به نسبت دادگاه حجر درخواست به رسیدگی در - ۵۷ ماده

 رستدبف نماینده نامبرده اشخاص از تحقیق برای یا و نموده احضار بداند استفاده قابل را هاآن اطالعات که اشخاصی تواندمی و آوردمی عمل

 .نمایدمی رد را حجر درخواست حجر احراز عدم صورت در و دهدمی حجر به حکم حجر احراز و الزم تحقیقات و رسیدگی از پس و

 حاضر موجه عذر واسطه به دادگاه در نتواند شخص آن و کند تحقیق شده معرفی محجور که کسی از بداند الزم دادگاه هرگاه - ۵۸ ماده

 .نمایدمی تحقیق او از دادگاه از خارج در نماینده وسیله به یا شخصاً دادگاهشود دادرس 

 را وا سفه یا جنون دادستان به باید قیم باشد مجنون یا سفیه رشد سن به رسیدن زمان در ندارد خاص ولی که صغیری هرگاه - ۵۹ ماده

 کارشناس نظریات از اعم را آن دالیل و نموده تحقیق سفاهت و جنون موضوع در است مکلف امر این به اطالع از پس دادستانو  دهد اطالع

 در دنمایمی صادر حجر بقاء و استمرار به حکم سفه یا جنون احراز و رسیدگی از پس دادگاه و بفرستد دادگاه به غیرهو  مطلعین اطالعات و

 .نمود ابقاء قیمومت به هم را سابق قیم است ممکن صورت این

 علیحده قیم به محتاج هاآن از یک هر امور اداره آنکه مگر نمود معین قیم یک توانمی قیم به محتاج اشخاص از نفر چند برای - ۶۱ ماده

 .باشد

 .هست مقدم دیگران بر قیمومت برای صالحیت داشتن با ندارد شوهر که مادام محجور مادر یا پدر - ۶۱ ماده

 .است مقدم دیگران بر قیمومت برای صالحیت داشتن با شوهر زن شدن محجور صورت در - ۶۲ ماده

 ای هاقیم بین نظراختالف صورت در که کندمی معین دادگاه است شده معین ناظر که موردی در همچنین و قیم تعدد مورد در - ۶۳ ماده

 .نماید بینیپیش اختالف رفع برای را دیگری ترتیب یا و نماید رجوع ثالثی شخص یا دادگاه به ناظرو  قیم بین

 آن شدن قطعی از قبل و حکم صدور از بعد یا و حکم صدور از قبل است شده او حجر درخواست که را شخصی تواندمی دادگاه - ۶۴ ماده

 عینم دارد ضرورت که تصرفاتی و اموال حفظ برای موقتاً امینی دادگاه صورت این در و نماید ممنوع موقتاً اموال در تصرفات تمام یابعض  از

 .نمایدمی

 .گرددمی قیم تعیین به اقدام حجر به پژوهشی حکم صدور یا پژوهش مدت انقضاء واسطه به حجر حکم شدن قطعی از بعد - ۶۵ ماده

 هر باشد متعدد قیم اگر بخواهند پژوهش توانندمی زیر موارد در دادگاه تصمیمات به نسبت محجور قیم و محجور و دادستان - ۶۶ ماده

 :دارند پژوهش حق هاآن از یک

 .حجر حکم - ۱

 .حجر بقاء حکم - ۲

 .حجر رفع - ۹

 .حجر درخواست رد - 1

 .حجر بقاء درخواست رد - 2

 .حجر رفع درخواست رد - 4

 .رددگ ابالغ او به فوراً باید نباشد حاضر دادگاه در اگر و اعالم او به حضوراً باشد حاضر دادگاه در قیم که صورتی در قیم نصب - ۶۷ ماده

 دتم این در اگر و دهد اطالع دادستان به را قیمومت قبول عدم یا قبول مسافت رعایت با ابالغ از پس روز سه ظرف در باید قیم - ۶۸ ماده

 .کندمی مطلع قیمومت سمت به دیگری شخص تعیین برای را دادگاه دادستان نکرد قبول را قیمومت یا نداد اطالع راخود  قبول

 ینمع دیگری شخص دهد اطالع دادستان به را قیمومت قبول شده معین قیمومت به قبالً که شخصی جدید قیم تعیین از قبل هرگاه و

 .شد نخواهد

 .دهدمی اطالع دادستان به بداند مقتضی که طریقی هر به را خود تصمیمات امور تمام در دادگاه - ۶۹ ماده

 حجر اثر داشته وجود حجر حکم تاریخ از قبل حجر علت که شود ثابت اگر لیکن شودمی مترتب حکم قطعیت تاریخ از حجر اثر - ۷۱ ماده

 .شودمی مترتب حجر علت وجودتاریخ  از

 خود حکم در است شده معلوم او بر که را حجر تاریخابتدا  باید دادگاه باشد شده حادث رشد از بعد حجر علت که مواردی در - ۷۱ ماده

 .نماید قید

 فعر از بعد یا و حجر حکم از قبل دادگاهی در متعاملین از یکی اهلیت عدم یا اهلیت اگر که نیست مانع حجر رفع یا حجر حکم - ۷۲ ماده

 .دهد اثر ترتیب است شده ثابت او نزد آنچه به دادگاه شودثابت  حجر

 از بعد دادرس فقط و ندارند او امور اداره در دخالت حق دادگاه و دادستان باشد داشته وصی یا ولی محجور که صورتی در - ۷۳ ماده

 .نماید تصدیق را وصی وصایت تواندمیرسیدگی الزم 
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 قیم مسئولیت و اختیارات - سوم فصل

 .نمود خواهد قیمومت اعمال به شروع شودمی داده اطالع او به قیمومت سمت که تاریخی از قیم - ۷۴ ماده

 .است نافذ باشد کرده محجور به نسبت قیمومت عنوان به عملی او به ابالغ از قبل و نصب تاریخ از پس قیم هرگاه - ۷۵ ماده

 تمام و امالک اسناد و دیون اسناد و بهادار یهابرگ باید کندمی تنظیم خود دخالتابتدا  در که محجور اموال سیاهه در قیم - ۷۶ ماده

 در راها برگ عدد و بایگانی علیحده را هاآن از نوعی هر ندارد اهمیتی و بهاء که ییهابرگ و نماید ذکر است اهمیت دارایکه  ییهابرگ

 .کند قید دارایی سیاهه

 .بپردازد محجور مال از است شده معین دادرس یا دادستان طرف از اموال حفظ برای که کسی اجرت باید قیم - ۷۷ ماده

 محجوری از خود سمت زوال از پس استبرنداشته  محجور اموال از اگر را اموال تسلیم و صورتحساب تهیه هزینه تواندمی قیم - ۷۸ ماده

 .نماید مطالبه است شده منصوب قیمومت سمت به او جای به که کسی یا شده او از حجر رفع که

 .بنماید را مصلحت رعایت او امور در و نماید اهتمام و سعی محجور حال اصالح و تربیت در باید قیم - ۷۹ ماده

 هک دیگری ترتیب به یا و خریداری مالی محجور مصلحت رعایت با آن پول از و بفروشد را محجور شدنی ضایع اموال باید قیم - ۸۱ ماده

 .نماید رفتار باشدمصلحت 

 عمل فوق ماده مطابق آن پول به نسبت و فروخته نیست محجور احتیاج مورد که ایمنقوله اموال مصلحت رعایت با تواندمی قیم - ۸۱ ماده

 .نماید

 الزم هزینه و غیره و بیمارستان در را هاآن معالجه هزینه همچنین و او النفقهواجب اشخاص و محجور زندگانی هزینه باید قیم - ۸۲ ماده

 قرار عالجهم تحت تیمارستان یا خانه در اقتضاء حسببه باید باشد دیوانه محجور اگر و بپردازد را محجور اطفال تربیت هزینهقبیل  از دیگر

 .شود داده

 .دادستان تصویب و او غبطه رعایت با مگر. شد نخواهد فروخته محجور رمنقولیغ اموال - ۸۳ ماده

 از ییک در باید نیست احتیاج محل که نقدی وجوه و شود نگاهداری امنی محل در دادستان اطالع با باید قیمتی اشیاء و اسناد - ۸۴ ماده

 .شود گذاشته معتبری هابانک

 امبردهن اجازه صورت این در و بدهد ایپیشه یا کار به اشتغال اجازه محجور به بداند مقتضی که صورتی در تواندمی قیم یا ولی - ۸۵ ماده

 .بود خواهد هم پیشه یا کار آن لوازمشامل 

 .نماید اداره قیم یا ولی اذن با است شده حاصل او خود سعی به که را منافعی و اموال تواندمی ممیز محجور - ۸۶ ماده

 شخص او جای به و سلب قیم از قیمومت سمت حجر مدت در اگر و بدهد او تصرف به را محجور اموال حجر رفع از بعد باید قیم - ۸۷ ماده

 .بدهد بعدی قیم تصرف به را اموال شد معیندیگری 

 زوجه طالق هرگاه و نماید ازدواج مجنون برای تواندمی دادستان اجازه با قیم بداند الزم را مجنون ازدواج پزشک که صورتی در - ۸۸ ماده

 .دهدمی طالق قیم دادگاه تصویب و دادستان پیشنهاد به باشد الزم مجنون

 و حفظ نشده معین جدید قیم که مادام و دهند اطالع دادستان به هستند مکلف باشند اگر او کبیر ورثه قیم فوت صورت در - ۸۹ ماده

 .بود خواهد دادستان عهده بهشده فوت هاآن قیم که رشید غیر اشخاص و مجانین و صغار اموال در نظارت

 مسئول گذاشت سود بدون ماه شش از بیش اگر و بگذارد سود بدون نباید امکان صورت در قیم را صغیر احتیاج از زائد وجوه - ۹۱ ماده

 .بود خواهد تأدیه تأخیر خسارت میزان به خسارت تأدیه

 ترکه تحریر و موم و مهر درخواست روز ده ظرف در است مکلف قیم نماید فوت محجور مورث قیم تعیین از پس که صورتی در - ۹۱ ماده

 .بنمایدرا  متوفی

 .بدهد نماید تصرف باید که شخصی تصرف به تا است محجور اموال حفظ مسئول قیم قیمومت زوال از بعد - ۹۲ ماده

 .هست تأدیه تأخیر خسارت مسئول تصرف تاریخ از نماید تصرف خود سود به محجور پول در قیم هرگاه - ۹۳ ماده

 امنیتض مسئولیت هاآن از یک هر نمایند تفریط یا تعدی محجور اموال در یکدیگر شرکت با و بوده متعدد قیم که صورتی در - ۹۴ ماده

 یا تعدی که بود خواهد کسی به متوجه مسئولیت نمایند محجور اموال در تفریط یا تعدی دیگران شرکت بدون قیمین از بعضی اگرو  دارند

 .است کرده تفریط

 اموال از شودمی الزم قیمومت وظایف انجام و محجور امور به رسیدگی برای که ایهزینه و محجور اموال اداره و حفظ هزینه - ۹۵ ماده

 .گرددمی تأدیه محجور

 قیم عزل - چهارم فصل
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 هرگاه صورت این در نماید شکایت خود نگاهداری و تربیت در او کوتاهی و هزینه ندادن برای قیم از تواندمی ممیز محجور - ۹۶ ماده

 .کند عمل دستور آن طبق بر باید قیم و دهدمی است مناسب که دستوری دید وارد را شکایتدادگاه 

 .شد خواهد اجرا بدهد اطالع دادگاه به او هزینه دادن و محجور نگاهداری و تربیت در را قیم کوتاهی دادستان که موردی در ماده این مفاد

 را عزل سبب دادستان اگر صورت این در دهند اطالع را قیم عزل سبب وجود دادستان به توانندمی یاعالقهیذ هر و محجور - ۹۷ ماده

 .نمایدمی را قیم عزل درخواست دادگاهاز  دید موجود

 دشومی صادر عزل به راجع که حکمی و شوند احضار دادستان لزوم صورت در و قیم باید قیم عزل درخواست به رسیدگی برای - ۹۸ ماده

 .باشد موجه ومدلل  باید

 تکلیف که مادامی و بخواهند پژوهش توانندمی قیم عزل درخواست رد از دادستان و خود عزل به راجع دادگاه تصمیم از قیم - ۹۹ ماده

 .شد خواهد انجام شودمی معین محجور برای موقتاً که قیمی یا دادستان وسیله به صغیر امور نشدهمعین  قطعی

 .نیست نافذ او عزل حکم ابالغ از بعد قیم اعمال - ۱۱۱ ماده

 که شود معلوم یا فرستاده را صورتحساب او جای به دیگری شخص تعیین از قبل قیم اگر مدنی قانون ۱۲11 ماده مورد در - ۱۱۱ ماده

 ینمع قیمومت به را او مجدداً یا ابقاء قیمومت به را شخص همان است ممکن است بوده موجه عذر واسطه به صورتحساب فرستادندر تأخیر 

 .نمود

 رفع موجب احراز و رسیدگی از پس دادگاه و بخواهد دادگاه از را قیمومت از خروج اعالم حجر رفع موارد در تواندمی محجور - ۱7۲ ماده

 .نمایدمی اعالم قیمومت تحت از را محجور خروجحجر 

 امین به راجع امور :سوم باب

 :شد خواهد معین امین نیز زیر موارد در شودمی امین تعیین مدنی قانون مطابق که مواردی بر عالوه - ۱۱۳ ماده

 .باشد نداشته وصی یا ولی جنین که صورتی در گیرد تعلق جنین به متوفی ترکه از است ممکن که االرثیسهم اداره برای - ۱

 .باشد نداشته مدیری و شده داده اختصاص عمومی مصارف به که اموالی اداره برای ـ ۲

 برای که بخواهد دادگاه از تواندمی شده عاجز خود اموال بعض یا و تمام اداره از آن امثال و بیماری یا سن کبر اثر در که کسی - ۱۱۴ ماده

 .شود معین امین اواموال  اداره

 که کسی برای و دارد اقامت دادگاه آن حوزه در جنین مادر که آیدمی عمل به شهرستانی دادگاه در جنین برای امین تعیین - ۱۱۵ ماده

 امین تعیین به احتیاج که مواردی سایر در و دارد اقامت آن حوزه در نامبرده شخص که شهرستانی دادگاه است خود اموالاداره  از عاجز

 .است شده حاصل امین تعیین به احتیاج دادگاه آن حوزه در که است صالح شهرستانی دادگاه شودمی پیدا

 .است کرده تعیین را امین که است دادگاهی با امین به مربوطه امور سایر - ۱۱۶ ماده

 تعیین درخواست دادگاه از تواندمی نفعیذی هر و دادستان عمومی مصارف مورد در و جنین اقربای و دادستان جنین مورد در - ۱۱۷ ماده

 .نمایدامین 

 تعیین لزوم احراز از پس دادگاه و نموده معرفی دادگاه به باشند مناسب امانت سمت برای که را اشخاصی تواندمی دادستان - ۱۱۸ ماده

 .نمایدمی معین امین سمت به را نفر چند یا یک باشند اعتماد طرف که دیگر اشخاص یا نامبردهاشخاص  نیب از امین

 یسبب و نسبی اقربای او قبول عدم یا صالحیت عدم صورت در و است مقدم دیگران بر صالحیت داشتن صورت در جنین مادر - ۱۱۹ ماده

 .بود خواهند مقدم دیگران بر جنین

 صالحیت داشتن با شودمی معین او اموال اداره برای امین که کسی شوهر و زن و اوالد و مادر و جد و پدر جنین مورد غیر در - ۱۱۱ ماده

 .هستند مقدم دیگران بر اقربا سایر مذکور اشخاص نبودن صورت در و دارند تقدم دیگران بر مذکورترتیب  به

 .نماید معین ناظر عنوان به را نفر چند یا یک امین بر عالوه تواندمی دادگاه - ۱۱۱ ماده

 .کند تفکیک را متعدد امناء وظایف تواندمی نیز و نماید معین را هاآن اختیارات حدود باید دادگاه ناظر و امین تعدد صورت - ۱۱۲ ماده

 اموال که است دادستانی عهده به نشده معین امین که مادام است امین تعیین به محتاج که مواردی در اموال نظارت و حفظ - ۱۱۳ ماده

 .شودمی یافتاو  حوزه در

مأموریت  حوزه در واقع و امین تعیین به محتاج کهآنایرانی اموال اداره برای دارند حق ایران کنسولیمأمورین  ایران خارج در - ۱۱۴ ماده

 دادگستری وزارت به خارجه امور وزارت وسیله به را خود عمل مدارک امین نصب از پس روز ده تا باید و نمایند امین نصب موقتاًاست  هاآن

 .کند تنفیذ را کنسولی مأمور تصمیم تهران شهرستان دادگاه که گرددمی قطعی وقتی نامبردهامین  بفرستند، نصب
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 ۳صفحه                                                                                                / حقوق مدنی   قوانین خاص ویژه آزمون وکالت

 

   امید سلطانیگردآوری و تدوین شده توسط  

 

 است مقرر امین تعیین به محتاج امور درها دادستان دخالت مورد در مربوطه نظامات و قانون موجب به که اختیاراتی و وظایف - ۱۱۵ ماده

 .بود خواهد کنسولیمأمورین  عهده به ایرانخارج  در

 کندمیاجرا  دولت آن کشور در را خودمأموریت  کنسولی مأمور که دولتی و ایران دولت بین منعقده قراردادهای و عهود در اگر - ۱۱۶ ماده

 مخالف قرارداد یا عهدنامه مقررات با که حدی تا را ماده دو آن مفاد مذکورمأمورین  باشد شده اتخاذ فوق ماده دو مقررات برخالف ترتیبی

 .کرد خواهنداجرا  نباشد

 .شد نخواهند معین امین سمت به شوند منصوب قیمومت به نباید که اشخاصی - ۱۱۷ ماده

 وا تواندنمی امین و است نافذ بنماید خود اموال در تصرفی اگر شده معین امین او برای اموال اداره از عجز عنوان به که کسی - ۱۱۸ ماده

 .نمایدممانعت  را

 .شودمی هم جنین و غائب امین شامل قیم مسئولیت و اختیارات و فوظای به راجع مقررات - ۱۱۹ ماده

 که سببی زوال از پس نیز مورد این غیر در و شودمی زائل طفل تولد از پس است شده معین جنین برای که امینی سمت - ۱۲۱ ماده

 .شد خواهد زائل امین سمت است شده امینتعیین  موجب

 .است جاری هم امین به نسبت قیم عزل به راجع مقررات - ۱۲۱ ماده

 را اموال مصلحت موافق و شده مقرر که ترتیبی به باید شودمی تعیین عمومی مصارف به مربوطه اموال اداره برای که امینی - ۱۲۲ ماده

 .نماید صرف است شده مقرر که مخصوصه مصارف در و اداره

 .است جاری او به نسبت وکیل احکام و است عاجز وکیل منزله به شودمی معین عاجز اموال اداره برای که امینی - ۱۲۳ ماده

 امانت سمت قبول عدم یا قبول مدنی دادرسی آیین در مذکور مسافت مدت رعایت با ابالغ از پس روز سه ظرف در باید امین - ۱۲۴ ماده

 لقبو دیگری تعیین از قبل اینکه مگر شد خواهد معین دیگری شخص نداد اطالع را خود قبول مدت این در اگر و دهد اطالعدادگاه  به را

 .ماند خواهد باقی امانت سمت به شخص همان صورت این در که دهد اطالعدادگاه  به را امانت سمت

 .شد خواهد برداشته نامبرده اموال از است شده معین امین آن برای که اموالی اداره و حفظ هزینه - ۱۲۵ ماده

 مفقوداالثر غائب به راجع :چهارم باب
 دادگاه صالحیت در - اول فصل

 .بوده محل آن در غائب اقامتگاه آخرین که است محلی شهرستان دادگاه با مفقوداالثر غائب به راجع امور - ۱۲۶ ماده

 سکونت محل آخرین که است صالح غائب امور به رسیدگی برای دادگاهی باشد ایران از خارج در غائب اقامتگاه آخرین هرگاه - ۱۲۷ ماده

 .بوده دادگاه آن حوزه در غائب

 یبرا محلی دادگاه نباشد معلوم ایران در او سکنای محل و اقامتگاه یا نداشته سکنی محل یا اقامتگاه ایران در غائب هرگاه - ۱۲۸ ماده

 .دارند سکنی یا اقامت محل آن در غائب ورثه که است صالح غائب امور به رسیدگی

 .دارد مال آنجا در غائب که است صالح دادگاهی نباشد معلوم ایران در غائب ورثه که صورتی در - ۱۲۹ ماده

 امین تعیین در - دوم فصل

 .دبنماین غائب اموال اداره برای امین تعیین درخواست دادگاه از دارند حق بستانکار و وراث قبیل از ذینفع اشخاص و دادستان - ۱۳۱ ماده

 ای است کرده معین خود اموال اداره برای را کسی غائب اینکه و غیبت خصوص در دادگاه امین تعیین درخواست وصول از پس - ۱۳۱ ماده

 .نمایدمی امین تعیین مدنی قانون ۱7۱۲ ماده شرایط وجود و غیبت احراز از پس و نمودهنه تحقیق 

 خواهد مقدم دیگران بر شخص آن غائب برای امین تعیین موقع در باشد او امور متصدی عمالً غائب غیبت زمان در که کسی - ۱۳۲ ماده

 .بود

 .است ایران تبعه به راجع مقررات تابع است مشکوک او تابعیت که غائبی - ۱۳۳ ماده

 .است قانون این سوم باب و مدنی قانون در مذکور احکام مطابق غائب امین احکام سایر - ۱۳۴ ماده

 .شودمی زایل امین سمت غائب بودن زنده یا حقیقی موت شدن معلوم یا غائب فرضی موت حکم صدور از بعد - ۱۳۵ ماده

 ورثه تصرف به موقت طوربه اموال دادن - سوم فصل

 هاآن تصرف به غائب دارایی که کنند درخواست دادگاه از توانندمی او ورثه غائب خبر آخرین از تمام سال دو گذشتن از بعد - ۱۳۶ ماده

 .شود داده

 :باشد زیر امور بر مشتمل و کتبی باید درخواست - ۱۳۷ ماده
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 ۱7صفحه                                                                                                / حقوق مدنی   قوانین خاص ویژه آزمون وکالت

 

   امید سلطانیگردآوری و تدوین شده توسط  

 

 .کنندهدرخواست مشخصات و نام - ۱

 .غائب مشخصات - ۲

 .غیبت تاریخ - ۹

 .است قائل خود برای را درخواست این حق کنندهدرخواست آن موجب به که جهاتی و ادله - 1

 هب راجع نیز و نمایدمی رسیدگی درخواست دالیل به دادستان و کنندهدرخواست حضور با دادگاه نامهدرخواست وصول از پس - ۱۳۸ ماده

 بر مشتمل آگهی کنندهدرخواست صالحیت احراز صورت در و نموده الزم بازجویی او محل نبودن معلوم و غیبت تاریخ و غائب اقامتگاه

 .دهدمی ترتیب دادگاه به اطالع اظهار برای دارند اطالعی غائب از که اشخاصی دعوتو  نامبرده درخواست

 هیآگ آخرین نشر تاریخ از سال یک از پس و شودمی منتشر ماه یک فاصله به کدام هر متوالی دفعه سه در فوق مذکور آگهی - ۱۳۹ ماده

 .شودمی داده او ورثه تصرف به غائب اموال مدنی قانون ۱7۲4 و ۱7۲2 ماده در مذکور شرایط وجودصورت  در

 برای صالحیتش دیگری جهت به یا شود فوت کس آن و باشد کرده معین را کسی خود اموال اداره برای غائب که صورتی در - ۱۴۱ ماده

 .شود صادر غائب فرضی موت حکم تا شودنمی داده ورثه تصرف به اموال و گرددمی معین اموال اداره برای امین برود بین ازاموال  اداره

 از و فروخته را مال آن شده داده هاآن تصرف به غائب اموال که امین یا ورثه باشد شدنی ضایع مال غائب اموال بین در هرگاه - ۱۴۱ ماده

 .نمایدمی باشد غائبصرفه به که دیگری اقدام یا و خریداری مالی غائب مصلحت رعایت با فروش نتیجه

مورد  که را غائب منقوله اموال دادستان اجازه با توانندمی است شده داده هاآن تصرف به غائب اموال که ورثه و امین از یک هر - ۱۴۲ ماده

 .نمایندب باشد غائبصرفه به که دیگری اقدام یا و خریداری باشد غائب مصلحت موافق که دیگری مال آن پول از و فروخته نیستاحتیاج 

 شودمی داده لهموصی یا وصی به وصیت مورد اموال باشد شده وصیتی هرگاه شودمی تسلیم ورثه به غائب اموال که موردی در - ۱۴۳ ماده

 .بدهند تامین مدنی قانون ۱7۲4 ماده مطابق اینکه به مشروط

 ندنمای اداره و حفظ غائب مصلحت رعایت با را اموال باید شودمی تسلیم هاآن به موقتاً غائب اموال که لهموصی و وصی و ورثه - ۱۴۴ ماده

 .بود خواهند او وکیل منزله به غائب اموال ادارهدر  هاآن و

 مایدنمی تنظیم غائب اسناد و اموال از صورتی امین یا ورثه از یکی درخواست به دادگاه ورثه یا امین به اموال تسلیم مورد در - ۱۴۵ ماده

 .بگیرند رونوشت آن از توانندمیذینفع  اشخاص و شودمی بایگانی دادگاه دفتر در صورتاین  و

 ورتص در و معین کارشناس توسط به اموال بهای و تنظیم دادستان حضور با اموال صورت کنند درخواست ورثه که صورتی در - ۱۴۶ ماده

 .شد خواهد برداشته غائب مال از ارزیابی هزینه و پذیردمی را نامبرده درخواست دادگاه شود قید هاآن بهایاموال 

 اموال از کفایت عدم صورت در و شودمی داده او اموال منافع یا نقد وجوه از غائب دیون و غائب النفقهواجب اشخاص نفقه - ۱۴۷ ماده

 .شودمی فروخته غیرمنقول اموال از نباشد کافی هم منقول اموال اگر و شد خواهد فروخته منقوله

 .بگذارند رهن یا بفروشند را غائب رمنقولیغ اموال ندارند حق امین و ورثه قبل ماده مورد غیر در - ۱۴۸ ماده

 دارند حق امین یا ورثه همچنین و بود خواهند دعوی طرف شده داده هاآن تصرف به مال که امین یا ورثه غائب بر دعوی در - ۱۴۹ ماده

 .نمایند دعوی اقامه غائب مطالبات وصول برای

 ورثه برای اموال درآمد از متناسبی الزحمهحق تواندمی دادگاه باشد شده داده امین یا ورثه تصرف به غائب اموال که موردی در - ۱۵۱ ماده

 .شودمی برداشته غائب اموال از غائب اموال اداره و حفظ هزینه نماید معینامین  یا

 سپرده امین به غائب شخص سهم و معین امینی نیز او برای باشد امین تعیین به محتاج که بوده غائبی غائب ورثه بین هرگاه - ۱۵۱ ماده

 .شودمی

 .شد خواهد سپرده وصی یا قیم یا ولی به او سهم باشد محجوری غائب ورثه بین هرگاه - ۱۵۲ ماده

 فرضی موت حکم در - چهارم فصل

 :بنمایند را غائب فرضی موت حکم صدور درخواست دادگاه از توانندمی زیر اشخاص - ۱۵۳ ماده

 .غائب ورثه - ۱

 .لهموصی و وصی - ۲

 :باشد زیر امور بر مشتمل و کتبی باید درخواست - ۱۵۴ ماده

 .غائب مشخصات - ۱

 .غیبت تاریخ - ۲

 .دارد را فرضی موت حکم صدور درخواست حق کنندهدرخواست آن موجب به که دالیلی - ۹
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 ۱۱صفحه                                                                                                / حقوق مدنی   قوانین خاص ویژه آزمون وکالت

 

   امید سلطانیگردآوری و تدوین شده توسط  

 

 فرضی موت حکم درخواست اسناد و ادله آن موجب به است ممکن مدنی قانون ۱7۲۲ و ۱7۲۱ و ۱7۲7 ماده مطابق که اسنادی و ادله - 1

 را نمود. غائب

 نامبرده دالیل و اظهارات که صورتی در و گرفته نظر در را کنندهدرخواست دالیل و اظهارات دادگاهنامه درخواست وصول از پس - ۱۵۵ ماده

 منتشر ماه یک فاصله بههرکدام  متوالی دفعه سه در آگهی این و دهدمی ترتیب مدنی قانون ۱7۲۹ ماده مطابق آگهی دانست موجه را

 .گرددمی معین آگهی آخرین نشر تاریخ از سال یک فاصله به درخواست به رسیدگیجلسه  و شودمی

 قانون ۱7۲2 ماده مطابق چنانچه و باشد نشده آگهی اموال تصرف درخواست زمینه در قبالً که شودمیاجرا  صورتی در ماده این مقررات

 .نمایدمی اکتفا آن به دادگاه باشد شده آگهی مدنی

 .نیست رسیدگی مانع کنندهدرخواست حضور عدم. آیدمی عمل به دادستان و کنندهدرخواست حضور با رسیدگی - ۱۵۶ ماده

 .دهدمی حکم فرضی موت حکم صدور موجبات احراز از پس و بنماید بداند مقتضی که تحقیق هرگونه تواندمی دادگاه - ۱۵۷ ماده

 :باشد زیر امور بر مشتمل باید حکم - ۱۵۸ ماده

 .کنندهدرخواست خانواده نام و نام - ۱

 .غائب مشخصات - ۲

 .حکم مستندات و دالیل - ۹

 .حکم صدور تاریخ - 1

 فرجام قابل پژوهش رأی و بخواهد پژوهش فرضی موت حکم از دادستان و خود درخواست رد از تواندمی کنندهدرخواست - ۱۵۹ ماده

 .نیست

 .شودمی مرتفع است شده گرفته ورثه یا امین از که یناتیتأم فرضی موت حکم قطعیت از بعد - ۱۶۱ ماده

 خواهد بالاثر است آمده عمل به او فرضی موت به راجع که اقداماتی شود معلوم غائب بودن زنده یا حقیقی موت که موقع هر در - ۱۶۱ ماده

 .است شده غائب اموال اداره و حفظ برای که اقداماتی مگر شد

 ترکه به راجع امور در :پنجم باب
 صالحیت در - اول فصل

 و موم و مهر قبیل از شودمی حقوق صاحبان به آن رسانیدن و ترکه حفظ برای که اقداماتی از است عبارت ترکه به راجع امور - ۱۶۲ ماده

 .غیره و ترکه اداره و ترکه تحریر

 ایران در متوفی اگر و بوده دادگاه آن حوزه در ایران در متوفی اقامتگاه آخرین که است بخشی دادگاه با ترکه به راجع امور - ۱۶۳ ماده

 .بوده دادگاه آن حوزه در متوفی سکنای محل آخرین که است دادگاهی با نداشته اقامتگاه

 جاهای در ترکه اگر و شده واقع آنجا در ترکه که است صالح دادگاهی نداشته سکنی محل یا اقامتگاه ایران در متوفی هرگاه - ۱۶۴ ماده

 باشد متعدد هایحوزه در رمنقولیغ اموال اگر و داشت خواهد صالحیت است واقع آن حوزه در رمنقولیغ مال که دادگاهی باشد مختلف

 .کرده اقدام به شروع قبالً که است دادگاهی با صالحیت

 که دادگاهی باشد است صالح فوق مواد مطابق که دادگاهی از غیر دادگاهی حوزه در متوفی اموال از قسمتی یا تمام هرگاه - ۱۶۵ ماده

 خود عملیاتمجلس صورت رونوشت آورده عمل به موم و مهر قبیل از را متوفی اموال حفظ به راجع اقدامات است دادگاه آن حوزه در اموال

 .فرستندمی است صالح ترکه امور به رسیدگی برای فوق ماده دو مطابق که دادگاهی به را

 موم و مهر در - دوم فصل

 .باشد شهرستان دادگاه رئیس نزد باید آن نمونه و داشت خواهد ترکه موم و مهر برای مخصوصی مهر بخش دادگاه - ۱۶۶ ماده

 :بنمایند را ترکه موم و مهر درخواست توانندمی زیر مذکور اشخاص - ۱۶۷ ماده

 .هاآن قانونی نماینده یا متوفی ورثه از یک هر - ۱

 .باشد شده مشاع جزء به وصیت که صورتی در لهموصی - ۲

 ترتیب و نبوده رهن طلب مقابل در که صورتی در طلب مقدار به باشد قطعی حکم یا رسمی سند به مستند او طلب که متوفی طلبکار - ۹

 .باشد نشده طلب تامین برای هم دیگری

 .باشد شده معین وصایت عنوان به متوفی طرف از که کسی - 1

 :نمایدمی موم و مهر به اقدام اطالع از پس زیر موارد در بخش دادگاه - ۱۶۸ ماده

 .نباشد او اموال حفظ برای کسی و شده فوت آن امثال و مهمانخانه یا استیجاری خانه در که کسی که موردی در - ۱
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 .باشد امانت متوفی نزد عمومی یا دولتی اموال از که صورتی در - ۲

 .بدهند اطالع بخش دادگاه به مکلفند هاآن امثال و مهمانخانه مدیر یا خانه مالک ماده این اول شق مورد در

 مگر آیدمی عمل به است بوده امانت متوفی نزد که عمومی یا دولتی اموال به نسبت فقط موم و مهر فوق ماده ۲ شق مورد در - ۱۶۹ ماده

 .بنمایند را اموال بقیه به نسبت موم و مهر درخواست دارصالحیت اشخاص اینکه

 توسط به مزبور اقدام باشد الزم ترکه حفظ برای فوری اقدام ترکه محل در بخش دادگاه دادرس حضور از قبل که صورتی در - ۱۷۱ ماده

 عتمدم نفر دو حضور با دهبان توسط به نباشند شهربانی مأمورین اگر و محل کالنتری توسط به نباشد دادستان که جاییدر و دادستان

 صاحب و کرده منع مداخله از را دهبان بداند مقتضی کهآندهست هر در تواندمی دادستان دهبان مداخله مورد در و آیدمی عمل به محلی

 مجلسرتصو در را مراتب نامبرده مأمورین نماید مأمور کار این انجام به متفقاً را محلی معتمد نفر دو یا دولتی مأمورین از یکی یا رسمی دفتر

 .فرستندمی بخش دادگاه به را آن و نوشته

 روی به که را هاییقفل کلید نامبرده مأمورین شودمی موم و مهر ترکه قبل ماده در مذکور مأمورین طرف از که موردی هر در - ۱۷۱ ماده

 .فرستندمی بخش دادگاه به و نموده موم و مهر لفافی یا پاکت در است خورده موم و مهر آن

 دستاندا به را مراتب موم و مهر از پس باید دادرس باشد نداشته قیم یا وصی یا ولی که باشد محجوری ورثه بین که صورتی در - ۱۷۲ ماده

 .نماید اقدام قیم تعیین جهت که دهد اطالع

 و مهر دادرس است معلوم غائب محل اگر باشد نداشته نماینده خود اموال اداره برای که باشد غائبی ورثه بین که صورتی در - ۱۷۳ ماده

 وا برای امین تعیین جهت اقتضاء صورت در که داد خواهد اطالع دادستان به نباشد معلوم غائب محل اگر و دهدمی اطالع اورا به  ترکه موم

 .کند اقدام

 مایدن موم و مهر به اقدام البدلعلی کارمند وسیله به یا خود باید فوراً شود موم و مهر به اقدام باید که مواردی در دادگاه رئیس - ۱۷۴ ماده

 .نویسدمی مجلسصورت در را مذکور علت گردد اقدام این تأخیر موجبعلتی  اگر و

 .شود موم و مهر تأخیر موجب امر این نباید ولی دهدمی اطالع بداند ذینفع که اشخاصی به دادگاه را موم و مهر وقت - ۱۷۵ ماده

 :شودمی تنظیم زیر امور بر مشتمل مجلسیصورت موم و مهر موقع در - ۱۷۶ ماده

 .است شده موم و مهر به اقدام که ساعتی و روز و ماه و سال تاریخ - ۱

 .است موم و مهر مباشر که کسی مشخصات و نام - ۲

 .است شده موم و مهر موجب که علتی - ۹

 نکته این باشد کرده موم و مهر به اقدام خود نظر به دادرس اگر و نموده موم و مهر درخواست که کسی اقامت محل و مشخصات و نام - 1

 .نویسدمیمجلس صورتدر  را

 .اندبوده حاضر موم و مهر موقع در که ذینفع اشخاص اظهارات و مشخصات و نام - 2

 .گنجه و صندوقخانه اتاق قبیل از شده موم و مهر آنجا در ترکه که جایی تعیین - 4

 .است نشده موم و مهر که اشیایی از اجمالی وصف - 5

 .شده داده تغییر آن محل یا است شده موم و مهر خود محل در اموال - ۱

 .ذینفع اشخاص معرفی برحسب یا کرده معین مستقالً دادرس را نگاهبان اینکه ذکر با باشد شده معین که صورتی در نگهبان - ۳

 اینکه بر مشعر بوده هاآن تصرف در اموال یا و کرده زندگانی یکجا در متوفی با که اشخاصی کلیه از التزام قید با صریح و کتبی اظهار - ۱7

 کرده مخفی یا برده را متوفی اموال غیرمستقیم یا مستقیم طور به دیگری که نیستند مطلع و نکرده مخفی یا خارج را متوفی اموال از چیزی

 .است

 زبورم اشخاص که صورتی در و برسد ذینفع اشخاص و است موم و مهر مباشر که کسی امضاء به باید فوق مذکور مجلسصورت - ۱۷۷ ماده

 .شودمی ذکر مجلسصورت در مراتب کنند امضاء نتوانند یا نخواهند

 .شودمی قید مجلسصورت در امر این و بایگانی بخش دادگاه در شده موم و مهر آن روی که ییهاقفل کلید - ۱۷۸ ماده

 .ندگمارمی آن بر نگاهبانی لزوم صورت در و شده برداشته آن از اجمالی صورت نیست ممکن آن موم و مهر که اموالی به نسبت - ۱۷۹ ماده

 موم و مهر است گذارده متوفی که محلی همان در نامبرده اموال باشد امانت متوفی نزد عمومی یا دولتی اموال از که صورتی در - ۱۸۱ ماده

 .باشد محل تغییر برای موجبی اینکه مگرخواهد شد 
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 مشخصات دادرس باشد شده موم و مهر لفافی در که شود پیدا دیگری هایبرگ یا نامهوصیت ترکه موم و مهر حین در هرگاه – ۱۸۱ ماده

 معروف اگر حاضرین و دادرس نوشته مجلسصورت در را لفاف روی نشانه و شده نوشته آن روی که عنوانی و موم و مهر چگونگیو  اوراق

 .شودمی نوشته امضاء از هاآن امتناع نمایند امضاء از امتناع اگر و نمایندمی امضاء کنند امضاءبتوانند  و باشند

 .شودمی فرستاده است صالح ترکه امور به رسیدگی برای که دادگاهی به فوق ماده در مذکور لفاف - ۱۸۲ ماده

 در آن صاحبان به را هابرگ دادرس است متوفی غیر به متعلقها برگکه شود معلوم دیگری عالئم یا لفاف روی عنوان از اگر - ۱۸۳ ماده

 ات نمایدمی تامین را آن نباشند حاضر هابرگ صاحبان اگر و نویسدمی مجلسصورت در را آن مشخصات و نمایدمی افتیدر دیرس و نموده

 .نمایند مطالبه هاآن صاحبان

 .شد خواهد رفتار قبل ماده مطابق اال و نباشد معارضی که است جاری موردی در ماده این حکم

 امور به رسیدگی برای که دادگاهی به را آن نوشته مجلسصورت در را آن اوصاف دادرس نباشد لفاف در نامهوصیت هرگاه – ۱۸۴ ماده

 .فرستدمی است صالح ترکه

 باشد ترکه جزو هابرگ که صورتی در و کندمی باز را آن است شده فرستاده آنجا به فوق مواد در مذکور لفاف که دادگاهی - ۱۸۵ ماده

 دشون حاضر آن صاحبان تا ماندمی محفوظ نیستند حاضر اگر و شودمی داده هاآن به باشند حاضر آن صاحبان اگر اال و داردمی نگاه امانت

 .شود معلوم آن صاحب تا ماندمی دادگاه در هابرگ کیست به متعلق هابرگ که نباشد معلوم اگر و

 چنانچه و نموده جستجو دادرس شود داده نامهتیوص وجود به راجع اطالعی موم و مهر عملیات ضمن در دادرس به اگر - ۱۸۶ ماده

 .کندمی عمل ۱۱1 ماده در مذکور ترتیب به باشد موجود نامهتیوص

 دهدمی اجازه دادرس باشد فوری امور بر مشتمل نامهتیوص آن که رسدمی دادرس نظر به معتبری نامهوصیت که مواردی در - ۱۸۷ ماده

 .شود داده انجام مذکور امور که

 تعلقم یا متوفی شوهر یا زن به متعلق و نبوده ترکه در داخل که نوشتجاتی یا اشیاء موم و مهر برداشتن یا موم و مهر موقع در - ۱۸۸ ماده

 .شودمی نوشته مجلسصورت در نامبرده اشیاء مشخصات و رد هاآن صاحبان به باشد غیر به

 ستنی موم و مهر قابل که اشیایی همچنین و دارد ضرورت متوفی اوالد و عیال زندگانی برای که غیره و البیتاثاث از مقدار آن - ۱۸۹ ماده

 .گرددمی توصیف مجلسصورت در مزبور اشیاء و شودنمی موم و مهر

 اشدنب نقد وجه اگر و شودمی برداشته نقد وجوه از است ضروری و الزم او شئون رعایت با متوفی دفن و کفن برای که ایهزینه – ۱۹۱ ماده

 .شد خواهد موم و مهر بقیه و رسدمی فروش به و شده برداشتهترکه  از

 یدق آن در را مطلب این و نموده تنظیم مجلسیصورت دادرس نباشد موم و مهر قابل مال یا نداشته مالی متوفی که صورتی در - ۱۹۱ ماده

 .نمایدمی

 قداریم آن فقط بشود موم و مهر درخواست ترکه تحریر اثناء در اگر و شودنمی پذیرفته موم و مهر درخواست ترکه تحریر از بعد - ۱۹۲ ماده

 .گرددمی موم و مهر است نشده تحریر که

 اهدارینگ و ونقلحمل که قیمتی کم اموال یا است تناسببی هزینه مستلزم هاآن نگاهداری که اشیایی یا شدنی ضایع اشیاء - ۱۹۳ ماده

 اشخاص احتیاج مورد نامبرده اشیاء اگر صورت این در و نشود موم و مهر است ممکن است وسیعی مکان اشغال و زحمتمستلزم  هاآن

 .شودمی تودیع معتبر یهابانک از یکی یا دادگستری صندوق در آن پول و شده فروخته نباشد النفقهواجب

 ترکه موم و مهر برداشتن در - سوم فصل

 .نمایند درخواست هم را موم و مهر رفع توانندمی دارند را ترکه موم و مهر درخواست حق که کسانی - ۱۹۴ ماده

 حوزه در ترکه هرگاه و است صالح ترکه امور به رسیدگی برای که شودمی بخشی دادگاه از موم و مهر برداشتن درخواست - ۱۹۵ ماده

 مربوط مجلسصورت و نمایدمی موم و مهر رفع به اقدام مذکور دادگاه دستور به ترکه وجود محل بخش دادگاه باشد دیگری بخش دادگاه

 .فرستدمی است داده را موم و مهر برداشتن دستور که دادگاهی به را عمل این به

 که لهمموصی و وصی و وراث عموم به و معین را موم و مهر برداشتن ساعت و روز داردبر می را موم و مهر که بخشی دادگاه - ۱۹۶ ماده

 .نمایدمی ابالغ باشد بخش دادگاه آن حوزه در هاآن اقامت محل و معروف

 به وقت اگر و نیست الزم هاآن به وقت ابالغ باشد بخش دادگاه حوزه از خارج هاآن اقامت محل که ذینفع اشخاص به نسبت - ۱۹۷ ماده

 اب که کندمی دعوت را او و معین را محل معتمدین از نفر یک یا رسمی دفتر متصدی هاآن جای به دادگاه نشود داده اطالع مذکوراشخاص 

 .شود برداشته موم و مهر او حضور

 .بود نخواهد موم و مهر برداشتن از مانع شده داده اطالع هاآن به موم و مهر برداشتن وقت که اشخاصی حضور عدم - ۱۹۸ ماده
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 محجور برای قیم تعیین و غائب برای امین یا وکیل تعیین از بعد موم و مهر رفع باشد محجور یا غائب ورثه بین که صورتی در - ۱۹۹ ماده

 .آمد خواهد عمل به

 .نماید رجوع البدلعلی کارمند به یا دهد انجام خود را موم و مهر برداشتن تواندمی بخش دادگاه دادرس - ۲۱۱ ماده

 :شودمی تنظیم زیر امور بر مشتمل مجلسیصورت موم و مهر برداشتن موقع در - ۲۱۱ ماده

 .حروف تمام با سال ماه، روز، ساعت، تاریخ، - ۱

 .کنندهدرخواست مشخصات و نام - ۲

 .است کرده دعوت بخش دادگاه که اشخاصی و هاآن نمایندگان و ذینفع اشخاص اظهارات و حضور - ۹

 .یخوردگدست از کامل توصیف با خورده دست یا بوده عیببی و صحیح موم و مهر - 1

 .داردمی بر را موم و مهر که کسی سمت و نام - 2

 .حاضرین سایر و داردبرمی را موم و مهر که کسی امضاء - 4

 دش خواهد برداشته ترکه تحریر در مذکور ترتیب مطابق شده موم و مهر ترکه از آنچه ریز صورت موم و مهر برداشتن موقع در - ۲۱۲ ماده

 و مهر مجدداً شده برداشته آن موم و مهر که ترکه از قسمتی آن جلسه هر آخر در نشود تمام جلسه یک در ترکه ریز صورت تنظیم اگر و

 .شودمی موم

 که کسی به باید نمایند درخواست را آن استرداد هاآن صاحبان و باشد غیر به متعلق نوشتجاتی یا اشیاء ترکه ضمن در اگر - ۲۱۳ ماده

 تا ودشمی حفظ نامبرده نوشتجات و اشیاء نباشند حاضر نوشتجات و اشیاء صاحبان هرگاه و شود رد دارد را نوشتجات و اشیاء گرفتن حق

 .شود رد هاآن صاحبان به

 :شودمی برداشته ترکه ریز صورت تنظیم بدون موم و مهر زیر موارد در - ۲۱۴ ماده

 غائب یا محجور ورثه بین و نماید ترکه ریز صورت تنظیم بدون را موم و مهر رفع درخواست موم و مهر کنندهدرخواست که صورتی در - ۱

 .نباشد ترکه تحریر یا موم و مهر برای دیگری علت و

 موم و رمه برداشتن با بستانکار یا نمایند تعهد را او طلب پرداخت ورثه و آمده عمل به بستانکار درخواست به موم و مهر که صورتی در - ۲

 .نباشد ترکه تحریر یا موم و مهر برای دیگری علت و دهد رضایت ترکه ریز صورت تنظیم بدون

 .شود مرتفع آن جریان در یا موم و مهر برداشتن از قبل موم و مهر علت اگر - ۹

 هترک موم و مهر برداشتن موقع در نباشد معلوم متوفی وارث که صورتی در همچنین و باشد محجور یا غائب ورثه بین هرگاه - ۲۱۵ ماده

 .شود تحریر باید

 ترکه تحریر در - چهارم فصل

 .است متوفی دیون و ترکه مقدار تعیین ترکه تحریر از مقصود - ۲۱۶ ماده

 .شودمی پذیرفته اموال اداره برای وصی و هاآن قانونی نماینده یا ورثه از ترکه تحریر درخواست - ۲۱۷ ماده

 دهنش تحریر ترکه که صورتی در هاآن به نامبرده سمت ابالغ و تعیین تاریخ از روز ده ظرف در باید محجور قیم و غائب امین - ۲۱۸ ماده

 .نمایند ترکه تحریر درخواست باشد

 استدرخو خود انتصاب محض به باید قیم باشد نشده معین قیم تعیین از قبل متوفایی ترکه از محجور سهم که صورتی در - ۲۱۹ ماده

 .برسد محجور به متوفایی ترکه از سهمی قیم تعیین از پس که صورتی در است همچنین و نماید ترکه تحریر

 از کیی در و کرده معین نباشد آگهی نشر تاریخ از ماه سه از بیش و ماه یک از کمتر که را وقتی ترکه تحریر برای بخش دادگاه - ۲۱۱ ماده

 ترکه بر یحق که دیگری کسان و متوفی به مدیونین و بستانکاران هاآن قانونی نماینده یا ورثه که دهدمی آگهی کثیراالنتشار هایروزنامه

 .شوند حاضر ترکه تحریر برای دادگاه در معین روز و ساعت در دارند متوفی

 رد حضور برای باشند مقیم دادگاه حوزه در و معین اگر لهموصی و وصی و هاآن قانونی نماینده یا ورثه از یک هر برای فوق آگهی بر عالوه

 .شودمی فرستاده احضاریه مقرر وقت

 ینمع ترکه تحریر برای را وقتی دادگاه و نیست الزم فوق ماده در مذکور آگهی باشد ریال هزار یک از کمتر ترکه میزان هرگاه - ۲۱۱ ماده

 .دهدمی اطالع باشند مقیم دادگاه حوزه در و معلوم که ذینفع اشخاصبه  و کرده

 .بود نخواهد ترکه تحریر از مانع اندشده احضار که اشخاصی غیبت - ۲۱۲ ماده

 :باشد زیر امور بر مشتمل باید صورت این و شودمی برداشته ترکه از صورتی ترکه تحریر برای - ۲۱۳ ماده

 .آن بهای تعیین با منقول اموال توصیف - ۱
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 ۱2صفحه                                                                                                / حقوق مدنی   قوانین خاص ویژه آزمون وکالت

 

   امید سلطانیگردآوری و تدوین شده توسط  

 

 .آالت طال و نقره عیار و وزن و اوصاف تعیین - ۲

 .نقدینه نوع و مبلغ - ۹

 .بهادار هایبرگ نوع و بهاء - 1

 .هاآن خصوصیات ذکر با اسناد - 2

 .غیرمنقول رقبات نام - 4

 .آیدمی عمل به باشد دادرس اعتماد مورد یا ورثه تراضی مورد که ارزیابی توسط به منقول اموال ارزیابی - ۲۱۴ ماده

 ورثه و مدیونین اقرار یا متوفی به مربوط هایبرگ و دفاتر یا رسمی اسناد و نهایی احکام موجب به که متوفی بدهی و مطالبات - ۲۱۵ ماده

 .شودمی نوشته ترکه صورت در نیز استمسلم 

 :باشد زیر امور بر مشتمل که شودمی برداشته مجلسیصورت ترکه تحریر موقع در - ۲۱۶ ماده

 .ترکه تحریر متصدی سمت و نام - ۱

 .اندشده حاضر که کسانی و شده احضار که کسانی مشخصات و نام - ۲

 .گیردمی صورت آنجا در ترکه تحریر که محلی - ۹

 .متوفی ترکه و بدهی و دارایی به راجع اشخاص اظهارات - 1

 .شودمی داده او به اموال و اسناد که کسی مشخصات و نام - 2

 شدهن پلمب قانون مطابق دفاتر اگر و شودمی پر متقاطع خط دو با آن سفید جاهای باشد بازرگانی دفاتر ترکه ضمن در اگر - ۲۱۷ ماده

 متقاطع طخ دو آنجا باشد مانده سفید جای شده نوشته که هاییصفحه بین اگر و نمایدمی امضاء را دفتر صفحات ترکه تحریر متصدی باشد

 .شودمی کشیده

 .است الزم ترکه حفظ و اداره برای که تصرفاتی مگر است ممنوع ترکه در تصرف شودمی تحریر ترکه که مدتی در - ۲۱۸ ماده

 .ماندمی معلق ترکه تحریر مدت در متوفی بدهی به راجع اجرایی عملیات - ۲۱۹ ماده

 .شودنمی جاری ترکه تحریر مدت در متوفی مطالبات به نسبت زمان مرور - ۲۲۱ ماده

 مینتا خواسته است ممکن مدعی درخواست به ولی شودمی توقیف ترکه تحریر مدت در متوفی بدهی یا ترکه به راجعه دعاوی - ۲۲۱ ماده

 .شود

 عهمراج آن به توانندمی ذینفع اشخاص و شودمی بایگانی دادگاه دفتر در ترکه تحریر مجلسصورت همچنین و ترکه صورت - ۲۲۲ ماده

 .بگیرند رونوشت و نموده

 سالمتم طریق به هاآن اختالف که کندمی سعی دادگاه باشد ترکه اداره به راجع ورثه بین اختالفی ترکه تحریر موقع در هرگاه - ۲۲۳ ماده

 .نمایدمی معین موقتاً ترکه حفظ برای هاآن غیر یا ورثه از را کسی ورثه از یکی درخواست به اال وشود  مرتفع

 در آگهی وسیله به مزبور اطالع نباشد معین هاآن اقامتگاه یا ورثه هرگاه و شودمی داده اطالع ورثه به ترکه تحریر خاتمه - ۲۲۴ ماده

 .شد خواهد روزنامه

 متوفی دیون به راجع - پنجم فصل

 ترکه از دین استیفا - اول مبحث

 ههزین قبیل از ضروری هایهزینه سایر و متوفی تجهیز و دفن و کفن هزینه از بعد است متوفی عهده به که حقوقی و دیون - ۲۲۵ ماده

 .شود داده ترکه از باید ترکه اداره و حفظ

 تمام نمابی ترکه نباشد کافی دیون تمام اداء برای ترکه اگر و بدهند بستانکاران به چیزی ترکه از غیر نیستند ملزم ورثه - ۲۲۶ ماده

 مسئول ۲14 ماده مطابق صورت این در که باشند کرده قبول شرط بدون را آن اینکه مگر شودمی تقسیم هاآن طلب نسبت به بستانکاران

 .بود خواهند
 تقدم حق ترتیب به یک هر زیر بستانکاران شد خواهد رعایت هستند رجحان و تقدم حق دارای قوانین موجب به که دیونی تقسیم موقع در

 :دارنددیگران  بر
 اول طبقه

 .فوت از قبل آخر سال مدت برای خانه خدمه حقوق -الف 

 .فوت از قبل ماه شش مدت برای متوفی بنگاهخدمت گذاران  حقوق -ب 

 .فوت از قبل ماه سه مدت برای گیرندمی مزد هفتگی یا روزانه که کارگرانی دستمزد -ج 
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 دوم طبقه

 تقیموم یا و والیت جهت از متوفی که میزانی به نسبت بوده متوفی اداره تحت قیمومت یا والیت عنوان به هاآن مال که اشخاصی طلب

 .است شده مدیون

 .باشد شده واقع آن از بعد سال یک ظرف در یا و والیت یا قیمومت دوره در موت که بود خواهد تقدم حق دارای صورتی در طلب نوع این

 سوم طبقه

 .است رسیده فوت از قبل سال ظرف در اشخانواده و متوفی مداوای مصرف به که مطالباتی و داروفروش و پزشک طلب

 

 چهارم طبقه

 .مدنی قانون ۱۲74 ماده مطابق زن نفقه -الف 

 .ریال هزار ده میزان تا زن مهریه - ب

 پنجم طبقه

 .بستانکاران سایر

 مال بهای اگر و است مقدم بستانکاران سایر بر مرهون مال به نسبت مرتهن باشد رهن دینی مقابل در ترکه از چیزی اگر - ۲۲۷ ماده

 مانند خود طلب باقیمانده به نسبت مرتهن باشد کمتر اگر و شودمی تقسیم بستانکاران مابین زاید مقدار باشد زاید مرتهن طلب از مرهون

 .بود خواهد بستانکاران سایر

 .نمایند اداء خود مال از یا ترکه از را دیون توانندمی ورثه - ۲۲۸ ماده

 .دیون اداء یا و بستانکاران اجازه از بعد مگر نیست نافذ غیره و هبه و صلح و فروش قبیل از ترکه در ورثه تصرفات - ۲۲۹ ماده

 .دباش هاآن تقصیر به مستند تلف یا نقص اینکه مگر نیستند ترکه تلف یا نقص ضامن بستانکاران مقابل در ورثه - ۲۳۱ ماده

 .شودمی حال فوت از بعد متوفیمؤجل  دیون - ۲۳۱ ماده

 نباشد وارث ید در ترکه چند هر شود اقامه هاآن قانونی نماینده یا و ورثه طرفیت به باید عین یا دین از اعم میت بر دعوی - ۲۳۲ ماده

 .بود نخواهند دیون اداء مسئول است نرسیده هاآن دست به ترکه که مادامی لیکن

 رب تواندمی نبوده دعوی طرف که دیگر وارث و استمؤثر  بعض همان سهم به نسبت ورثه از بعضی طرفیت به دعوی اثبات - ۲۳۳ ماده

 .نماید اعتراض صادرشده ورثه از بعضی طرفیت بهکه  حکمی

 ثلم نشود هاآن عاید چیزی حق ثبوت از بعد چند هر کنند دعوی اقامه متوفی برای حقی یا طلب اثبات برای توانندمی ورثه - ۲۳۴ ماده

 .باشد او ترکه مستغرق متوفی دین اینکه

 مدیون را وا که کسی بر تواندمی نباشد ورثه ید در دین اداء برای کافی مقدار به ترکه که صورتی در نیز متوفی از بستانکار - ۲۳۵ ماده

 .کند دعوی اقامه است او ید در متوفی ترکه از مالی که است مدعی یا داندمی متوفی

 یدعو آن از پس و اثبات ورثه طرفیت به متوفی از را خود طلب باید مدعی نباشد محرز متوفی از طلب اگر قبل ماده مورد در - ۲۳۶ ماده

 .نماید دعوی اقامه دادخواست یک در دو هر بر تواندمی و کند اقامه داندمی او نزد متوفی از مالی یا متوفی مدیون که کسی بر را خود

 .شد خواهد ورثه و وصی طرفیت به دین اثبات است شده معین وصی متوفی دیون اداء برای که مواردی در - ۲۳۷ ماده

 .گرددمی ترکه مدیر طرفیت به دین اثبات شودمی معین ترکه مدیر که بالوارث متوفای ترکه مورد در - ۲۳۸ ماده

 کس آن اینکه مگر وارث غیر یا باشد وارث خواه است او دست در عین که است کسی دعوی طرف عین به راجع دعاوی در - ۲۳۹ ماده

 .نماید دعوی اقامه ورثه تمام بر خودادعا  اثبات برای باید مدعی صورت این در که است ترکه جزو عین که باشد مقر

 شود داده بستانکاران به که کنند رد و واگذار را ترکه یا و بپردازند را متوفی دیون که کرده قبول را ترکه توانندمی متوفی ورثه - ۲۴۱ ماده

 نمایند رد ای قبول تحریر صورت مطابق را ترکه و دیون ترکه تحریر از پس و نمایند ترکه تحریر به منوط را خود رد یا قبول توانندمی نیز و

 .بخواهند دادگاه از را ترکه تصفیه یا و

 قبول هترک تحریر صورت مطابق توانندمی ولی نمایند قبول مطلق طور به را دیون و ترکه توانندنمی غایب امین و محجور قیم - ۲۴۱ ماده

 .کنند

 ترکه قبول - دوم مبحث

 .ضمنی یا باشد صریح است ممکن ترکه قبول - ۲۴۲ ماده
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 .بدهند اطالع دادگاه به را خود قبول عادی یا رسمی سند موجب به که است آن صریح قبول

 کهآن ثالام و رهن و هبه و صلح و بیع قبیل از باشد دیون اداء و ترکه قبول از کاشف که نمایند ترکه در عملیاتی که است آن ضمنی قبول

 .نماید ترکه قبول از کشف وضوح طور به

 .بود نخواهد آن قبول از کاشف ترکه اداره به راجع اقدامات کلی طور به و مطالبات وصول و درآمد آوریجمع و ترکه حفظ - ۲۴۳ ماده

 نآ تواندمی وارث نیست آن بهای با متناسب که باشد ایهزینه به محتاج آن حفظ یا بوده تلف معرض در ترکه از چیزی اگر - ۲۴۴ ماده

 .شودنمی محسوب ترکه ضمنی قبول عمل این و بفروشد را

 ترکه ضمنی قبول عمل این باشد الزم ترکه از قسمتی فروش دیگر ضروری هزینه و میت دفن و کفن هزینه برای که صورتی در همچنین و

 .نیست محسوب

 .نمایند رد یا قبول را ترکه توانندمی او جای به وارث آن ورثه کند فوت ترکه رد یا قبول از قبل وارثی اگر - ۲۴۵ ماده

 .مایندن رد یا قبول توانندمی هم تحریر از بعد و شود تحریر باید ترکه نمایند رد بعضی و قبول را ترکه ورثه از بعضی هرگاه - ۲۴۶ ماده

 .نماید رد تواندمی نکرده ترکه در تصرف که مادامی است کرده قبول را ترکه که وارثی - ۲۴۷ ماده

 کنند ثابت اینکه مگر بود خواهند خود سهم نسبت به دیون تمام اداء مسئول یک هر نمایند قبول را ترکه ورثه که صورتی در - ۲۴۸ ماده

 دیون پرداخت برای ترکه باقیمانده و شده تلف هاآن تقصیر بدون ترکه متوفی فوت از پس که کنند ثابت یا بوده ترکه بر زاید متوفیدیون 

 .بود نخواهند مسئول ترکه از زائد به نسبت صورت این در که نیست کافی

 ترکه رد - سوم مبحث

 رد نای شد خواهد ثبت مخصوصی دفتر در مزبور اطالع بدهد اطالع دادگاه به شفاهاً یا کتباً باید کندمی رد را ترکه که وارثی - ۲۴۹ ماده

 .باشد مشروط یا معلق نباید

 در نیاید عمل به ترکه رد نامبرده مدت در اگر آید عمل به مورث فوت به وارث اطالع تاریخ از ماه یک مدت در باید ترکه رد - ۲۵۱ ماده

 .بود خواهد ۲1۱ ماده مشمول و قبول حکم

 .شودمی شروع وارث به ترکه تحریر خاتمه ابالغ تاریخ از فوق مذکور مدت باشد شده تحریر ترکه که صورتی در - ۲۵۱ ماده

 .شودمی منتقل او ورثه به رد حق شود فوت ترکه رد از قبل وارثی اگر - ۲۵۲ ماده

 .کند تجدید یا تمدید را مذکور مهلت تواندمی دادگاه باشد داشته مقرر مدت در رد اظهار عدم برای موجهی عذر وارث اگر - ۲۵۳ ماده

 ودشمی رفتار باب این هشتم فصل مقررات مطابق و بوده بالوارث متوفای ترکه حکم در نمایند رد را ترکه ورثه تمام هرگاه - ۲۵۴ ماده

 .بود خواهد ورثه مال بماند زائدی متوفی دیون از اگر لیکن

 ترکه تحریر صورت مطابق دیون قبول - چهارم مبحث

 مورث فوت تاریخ از ماه یک مدت ظرف در باید کنند قبول را دیون و ترکه ترکه، تحریر صورت مطابق فقط ورثه که صورتی در - ۲۵۵ ماده

 از بعد چند هر بپردازند ترکه صورت حدود در را متوفی دیون که ملزمند ورثه صورت این در دهند اطالع بخش دادگاه به را مطلب این

 .باشد شده طلب ادعای ترکه تحریر صورت تنظیم

 .شود تحریر بعداً یا شده تحریر ترکه قبالً که است مؤثر صورتی در فوق مذکور اطالع - ۲۵۶ ماده

 و ندنمای اظهار را خود رد یا قبول ترکه تحریر خاتمه به اطالع تاریخ از ماه یک ظرف در توانندمی ورثه نیز ترکه تحریر از بعد - ۲۵۷ ماده

 .کند زیاد را مدت این اقتضاء حسببه تواندمی بخش دادگاه

 رایب را الزمه اقدامات است کرده قبول را ترکه که وارثی نمایند رد بعضی و کرده قبول را ترکه ورثه از بعضی که صورتی در - ۲۵۸ ماده

 عملیات به اعتراضی گونههیچ حق است کرده رد را ترکه که وارثی و دهدمی انجام غیره و مطالبات وصول و حقوق و دیون اداءو  ترکه اداره

 .شد خواهد داده او به است کرده رد را ترکه که وارثی االرثسهم بماند ترکه از چیزی ترکه تصفیه از پس اگر لیکن ندارد او

 ستمزدد مستحق شده متحمل سایرین سهم به نسبت ترکه کردن اداره برای که زحمتی ازای در کرده قبول را ترکه که وارثی صورت این در

 .است دادگاه با تراضی عدم صورت در دستمزد میزان تشخیص خواهد بود

 صورت مطابق که است کسی حکم در باشد نکرده اظهار را خود رد یا قبول مقرر مدت در که وارثی ترکه تحریر صورت در - ۲۵۹ ماده

 .باشد کرده قبول را دیون ترکه تحریر

 تصفیه – پنجم مبحث

 .است ماترک از وصیت مورد کردن خارج و هاآن پرداخت و متوفی عهده بر حقوق و دیون تعیین ترکه تصفیه از مقصود - ۲۶۱ ماده

 .بخواهند را ترکه تصفیه کتباً دادگاه از توانندمی ورثه از یک هر و وصی - ۲۶۱ ماده
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 .بخواهند را ترکه تصفیه توانندنمی ورثه سایر باشند کرده قبول را ترکه ورثه از بعضی هرگاه - ۲۶۲ ماده

 هانآ و نمایدمی معین تصفیه مدیر سمت به را نفر چند یا یک هفته یک تا منتهی تصفیه درخواست از پس بخش دادگاه - ۲۶۳ ماده

 .دهندمی انجام را تصفیه امور دادرس نظر تحت

 .نمایندمی مراجعه نامبرده اداره به را آن باشد موجود محل در تصفیه اداره اگر و

 .دهند انجام را تصفیه امور هاآن نظر تحت که نماید معین تصفیه مدیر سمت به را نفر چند یا یک تواندمی تصفیه اداره

 .شودمی واگذار وصی به تصفیه امر باشد داشته اموال اداره برای وصی متوفی که صورتی در - ۲۶۴ ماده

 به زمال دستور مورد اقتضاء حسببه دادرس و معین را تصفیه مدیر که است دادگاهی به راجع تصفیه مدیر عملیات از شکایت - ۲۶۵ ماده

 .دهد تغییر را تصفیه مدیر تواندمی نیز و دهدمی تصفیه مدیر

 چهارم صلف مطابق باشد نشده تحریر ترکه که صورتی در و شودمی تسلیم تصفیه مدیر به اموال تصفیه مدیر تعیین از پس - ۲۶۶ ماده

 .شودمی تحریر باب این

 رثهو به ترکه باقیمانده بماند باقی چیزی ترکه از اگر وصیت مورد اخراج و آن پرداخت و متوفی دیون و حقوق تعیین از پس - ۲۶۷ ماده

 .شودمی داده

 ردهک جلوگیری است تضییع و خرابی معرض در که اموالی شدن ضایع و خراب از و وصول را متوفی مطالبات باید تصفیه مدیر - ۲۶۸ ماده

 انهتجارتخ یا و کارخانه تعطیل از بنماید را غیرمنقول اموال ضروری تعمیرات و نموده مواظبت اموال نگاهداری در برساند فروش به را هاآن و

 برساند وشفر به یا و نماید انبار مقتضیات به نظر و نموده آوریجمع را محصول و ترکه درآمد کند، جلوگیری باشد دایر صورتی که در متوفی

 .کند تجدید یا و تحصیل است الزم متوفی بازرگانی یا و صنعتی بنگاه ماندن دائر برای که را اولیه مواد

 امانج برای عادتاً که اقداماتی حدود از نباید ولی آوردمی عمل به است الزم ترکه اداره برای که اقداماتی کلیه تصفیه مدیر - ۲۶۹ ماده

 .شود خارج بوده الزم او مأموریت

 معرفی ار خود که ذینفعی اشخاص و بستانکاران و ورثه به و تعیین رسیدگی برای را وقتی تصفیه مدیر ترکه تحریر از بعد - ۲۷۱ ماده

 .شوند حاضر معین وقت در که دهدمی اطالع اندکرده

 تأدیه یردگمی تعلق ترکه به که را حقوقی و دیون کلیه رسیدگی از پس و نموده رسیدگی به شروع مقرر وقت در تصفیه مدیر - ۲۷۱ ماده

 .نمایدمی

 در واندتمی باشد نشده تصدیق او طلب معرفی از پس یا نکرده معرفی را خود ترکه تحریر برای مقرر موعد در که بستانکاری - ۲۷۲ ماده

 .نماید دعوی اقامه ورثه بر است شده داده ورثه به ترکه از که مقداری تا دارصالحیت دادگاه

 برای شده داده اهآن به ترکه که دیگر بستانکاران بر تواندمی نباشد طلب تأدیه برای کافی است رسیده آنچه یا نرسیده ورثه به چیزی اگر و

 .نماید دعوی اقامه خود غرمایی حصه اخذ

 وا رجحان حق یا و رهن حق یا شده کسر او طلب که کسی نیز و باشد نشده تصدیق او طلب و نموده طلبی ادعای که کسی - ۲۷۳ ماده

 .نماید دعوی اقامه دارصالحیت دادگاه در تواندمی نشده منظور

 .است متوقف بازرگان امور تصفیه مقررات تابع باشد بازرگان متوفی که صورتی در متوفی ترکه تصفیه - ۲۷۴ ماده

 شخاصا تمام یا است معینی نرخ دارای که اموالی مگر باشد مزایده طریق به باید تصفیه مدیر توسط به متوفی اموال فروش - ۲۷۵ ماده

 .شودمی معین دادگستری وزارت نامهآیین در مزایده ترتیب باشند موافق آن قیمتدر  ذینفع

 وصیت به راجع - ششم فصل

 تخودنوش یا رسمی طور به است ممکن غیرمنقول یا منقول تملیکی یا عهدی وصیت به باشد راجع اینکه از اعم نامهوصیت - ۲۷۶ ماده

 .شود تنظیم سری یا

 .تاس مقرر رسمی اسناد دفاتر در شده تنظیم اسناد برای که است طوری به آن اعتبار و رسمی نامهوصیت تنظیم ترتیب - ۲۷۷ ماده

 خط به سال و ماه و روز تاریخ دارای و شده نوشته موصی خط به آن تمام که است معتبر صورتی در خودنوشت نامهوصیت - ۲۷۸ ماده

 .باشد رسیده او امضاء به و بوده موصی

 یبیترت به و برسد موصی امضاء به باید صورت هر در ولی باشد دیگری خط به یا موصی خط به است ممکن سری نامهوصیت - ۲۷۹ ماده

 معین دادگستری وزارت نامهآیین در که دیگری محل یا موصی اقامتگاه ثبت اداره در گردیده مقرر اسناد ثبت قانون در اسناد امانت برای که

 .شودمی گذارده امانت گرددمی

 .نماید وصیت سری ترتیب به تواندنمی ندارد سواد که کسی - ۲۸۱ ماده
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 مضاءا و نوشته خود خط به را نامهوصیت تمام باید کند تنظیم سری نامهوصیت بخواهد هرگاه بزند حرف تواندنمی که کسی - ۲۸۱ ماده

 روی ایدب دفتر مسئول صورت این در و است او نامهوصیت برگ این که بنویسد نامهوصیت روی رسمی دفتر مسئول حضور درنیز  و نماید

 .است نوشته او حضور در موصی را مزبور عبارت که بنویسد است او در نامهوصیتکه  لفافی یا پاکت

 .نماید استرداد است مقرر امانتی اسناد استرداد برای که ترتیبی به تواندمی وقت همه موصی را سری نامهوصیت - ۲۸۲ ماده

 جهت این به و مقطوع نوعاً مراوده که دریا در مسافرت و ساریه امراض و فوری مرگ خطر یا جنگ قبیل از العادهفوق موارد در - ۲۸۳ ماده

 .شود واقع شودمی ذکر بعد مواد در که طریقی به وصیت است ممکن کند وصیت مذکور طرق از یکی به تواندنمی موصی

 گواه ود حضور با او فیردهم یا افسر نفر کینزد توانندمی دارند کاری به اشتغال ارتش در که کسانی و نظامی افسران و افراد - ۲۸۴ ماده

 .نمایند اظهار شفاهاً را خود وصیت

 حضور در را خود وصیت است ممکن باشد مجروح یا بیمار دارد کاری به اشتغال ارتش در که کسی یا نظامی که صورتی در - ۲۸۵ ماده

 .نماید اظهار است آنجا موصی کهآنبیمارست مدیر و ارتش بهداری رئیس

 حلیم در یا و باشند جنگی عملیات مأمور یا جنگ در که نمایند وصیت قبل ماده دو در مذکور ترتیب به توانندمی اشخاصی - ۲۸۶ ماده

 .نباشد خارج با ایمراوده که باشند محصور یا زندانی

 گواه دو آن از یکی و نماید اظهار را خود وصیت گواه نفر دو حضور در تواندمی موصی ۲۱۹ ماده در مذکور موارد سایر در - ۲۸۷ ماده

 اءامض نتواند موصی اگر و نمایندمی امضاء را آن هاگواه و موصی و نوشته وصیت وقوع محل و سال و ماه و روز تاریخ تعیین بارا  او اظهارات

 .کنندمی قید نامهوصیت در را نکته این هاگواه کند

 باید امکان زمان اول در قبل ماده در مذکور هایگواه همچنین و شده هاآن نزد وصیت ۲۱2 و ۲۱1 ماده مطابق که اشخاصی - ۲۸۸ ماده

 ذاردنگ امانت به راجع مقررات مطابق را نامهوصیت شده حاضر شودمی تعیین دادگستری وزارت نامهآیین در که محلی یا اسنادثبت  اداره در

 .داشته اظهار اهلیت داشتن با که است موصی وصیت آخرین این که کنند اعالم ضمناً و بگذارند امانت اسناد

 دادگاه دادرس نزد امکان زمان اول در باشند ننوشته را موصی اظهارات ۲۱2 و ۲۱1 ماده در مذکور اشخاص که صورتی در - ۲۸۹ ماده

 اظهارات. دارندمی اظهار شفاهاً موصی اهلیت و وصیت وقوع محل و تاریخ با را موصی اظهارات و شده حاضر دارند دسترسی او به که بخشی

 .رسدمی هاگواه و بخش دادگاه دادرس امضاء به و شده نوشته مجلسصورت در مزبور

 بهیموص رسیدن و مراجعت تاریخ از ماه یک گذشتن از بعد شودمی واقع( یرعادیغ موارد در) قبل مواد مطابق که وصیتی - ۲۹۱ ماده

 واسطه به که مانعی شدن مرتفع و راه شدن باز تاریخ از ماه یک گذشتن یا کند وصیت ۲54 ماده در مذکور طرق از یکی به بتواند که محلی

 وصیت از متمکن موصی نامبرده مدت در اینکه به مشروط شودمی اعتباربی نماید وصیت مذکور طرق از یکی بهموصی نتوانسته مانع آن

 .باشد

 در نفعذی اشخاص اینکه مگر نیست پذیرفته رسمی مراجع در باشد نشده واقع فصل این در مذکور ترتیب به که وصیتی هر - ۲۹۱ ماده

 .نمایند اقرار وصیت صحت به ترکه

 اظهار آنجا در وصیت العادهفوق موارد در که دادگاهی نیز و شده سپرده او به نامهوصیت که شخصی یا بنگاه اداره، دادگاه، هر - ۲۹۲ ماده

 امور هب رسیدگی برای که بخشی دادگاه به را وصیت به راجع مجلسصورت یا نامهوصیت موصی فوت به اطالع از بعد است مکلف گردیده

 نامهوصیت اههرگ و نباشد یا باشد اثر ترتیب قابل قانون حسببه نامبرده نامهوصیت اینکه از اعم بفرستد است صالح متوفی ترکه به راجع

 .شود فرستاده هاآن تمام باید باشد متعدد

 خود محل دادگاه به را نامهوصیت تواندمی باشد فوق مذکور بخش دادگاه مقر از خارج است او نزد نامهوصیت که کسی هرگاه - ۲۹۳ ماده

 .بفرستد نامبرده بخش دادگاه به را نامهوصیت فوراً است مکلف دادگاه آن و نماید تسلیم

 از اینامهوصیت کس هر که کندمی قید شودمی وراثت حصر تصدیق یا ترکه تصفیه یا اداره برای که آگهی در بخش دادگاه - ۲۹۴ ماده

 یرسم نامهوصیت جز) اینامهوصیت هر مدت این گذشتن از پس و بفرستد نموده آگهی که دادگاهی به ماه سه مدت در استاو نزد متوفی

 .است ساقط اعتبار درجهاز  شود ابراز( سری و

 ممعلو هاآن وراثت که اشخاصی به و تعیین نامهوصیت افتتاح برای را وقتی بخش دادگاه فوق مذکور مدت گذشتن از پس - ۲۹۵ ماده

 .شوند حاضر مزبور وقت در که دهدمیاطالع  است

 هخالص بر مشتمل مجلسیصورت دفتر مدیر یا دادستان نماینده حضور با باید بخش دادگاه دادرس نامهوصیت ابراز هنگام - ۲۹۶ ماده

 .برساند حضار امضاء به و تنظیم غیره و موم و مهر قبیل از نامهوصیت خصوصیات و شده باز او حضور در نامهوصیت اینکه و وصیت
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 در و زنده کردن باز تاریخ در و کرده مهر یا امضاء را آن لفاف که نمایدمی باز اشخاصی حضور با بخش دادگاه دادرس را سری نامهوصیت

 .هستند حاضر دادگاه مقر

 ادگاهد دفتر در آن رونوشت و شودمی فرستاده ثبت امانات دفتر به شودمی باز بخش دادگاه دادرس نزد ماده این مطابق که نامهوصیت اصل

 .بگیرند رونوشت آن از توانندمی ذینفع اشخاص. ماندمی

 را بمرات اندشده معین وصی که کسانی یا شده هاآن نفع به وصیت که اشخاصی به بخش دادگاه نامهوصیت شدن باز از بعد - ۲۹۷ ماده

 .دهدمی اطالع

 نامهیتوص تمام به نسبت دعوی این اینکه از اعم نامهوصیت فقدانادعا  و باشد موجود آن تمام که است معتبر وقتی نامهوصیت - ۲۹۸ ماده

 .نیست مسموع باشد آن از قسمتی یا

 وزارت نامهآیین در است شدهثبت مورث نام به که غیرمنقول اموال به نسبت لهموصی یا ورثه نام به مالکیت سند صدور ترتیب - ۲۹۹ ماده

 .شودمی معین دادگستری

 تقسیم در - هفتم فصل

 .بخواهند ورثه سایر سهم از را خود سهم تقسیم درخواست دادگاه از توانندمی هاآن از یک هر ورثه تعدد صورت در - ۳۱۱ ماده

 ستا شده منتقل او به ورثه از بعضی االرثسهم که کسی و جنین و غائب امین و باشد محجور که وارثی هر قیم و وصی و ولی - ۳۱۱ ماده

 .دارند را تقسیم درخواست حق باشد شده ترکه از مشاع جزء به وصیت که صورتی در بهموصی به راجع وصی و لهموصی همچنین و

 ینا توانندمی وقت همه هستند تقسیم درخواست در حقذی که کسانی و نیست جاری زمان مرور تقسیم درخواست به نسبت - ۳۱۲ ماده

 .بنمایند را درخواست

 غائب برای بدواً بشود متوفی اموال تقسیم درخواست و نداشته وکیل که باشد مفقوداالثری غائب متوفی ورثه از یکی هرگاه - ۳۱۳ ماده

 .آیدمی عمل به تقسیم بعد و شودمی معین امین

 :باشد زیر امور بر مشتمل و کتبی باید تقسیم درخواست - ۳۱۴ ماده

 .متوفی و کنندهدرخواست مشخصات و نام - ۱

 .یک هر سهام و شود تقسیم هاآن بین باید ترکه که دیگری اشخاص و ورثه - ۲

 است الزم که توضیحاتی و نموده احضار را کنندهدرخواست باشد توضیحاتی به محتاج دادگاه هرگاه درخواست وصول از پس - ۳۱۵ ماده

 .خواهدمیاو  از

 .نمایدمی احضار را ذینفع اشخاص و کنندهدرخواست و نموده جلسه تعیین درخواست موضوع به رسیدگی برای دادگاه - ۳۱۶ ماده

 در راتبم صورت این در نماید تسلیم دادگاه به و نموده تهیه ترکه تقسیم برای هاییزمینه تواندمی تقسیم کنندهدرخواست - ۳۱۷ ماده

 .ندارد مانعی دادگاه دفتر در نامبرده هایزمینه به مراجعه که شودمی داده تذکر و شده نوشته احضاریه

 .نباشد روز ده از کمتر دادرسی روز و احضاریه ابالغ بین فاصله که شود معین طوری باید رسیدگی وقت - ۳۱۸ ماده

 این رد. بگذارند اموال تقسیم طرز یا تقسیم مقدمات به راجع قراری تراضی به شده حاضر دادگاه در توانندمی ذینفع اشخاص - ۳۱۹ ماده

 .نمایدمی تنظیم نامبرده قرارداد بر مشتمل مجلسیصورت دادگاه صورت

 باشند ننموده اظهار را خود رضایت و نداشته شرکت فوق مذکور قرارداد تنظیم در ذینفع اشخاص از نفر چند یا یک هرگاه - ۳۱۱ ماده

 ادگاهد دفتر در معینی مدت ظرف در تواندمی اینکه ذکر با نمایدمی اعالم او به است غائب شخص به مربوط که را تصمیمی نتیجه دادگاه

 .دارد اعالم را خود رضایت عدم یا رضایت و نموده مراجعه قرارداد به و شده حاضر

 رضایت عدم و رضایت یا و نگردد حاضر دفتر در معینه مدت در غائب شخص هرگاه که گرددمی قید فوق در مذکور اخطار در - ۳۱۱ ماده

 .شد خواهد حل قضیه ۹7۳ ماده در مذکور قرار طبق بر نکند اظهار را خود

 را خود رضایت عدم و رضایت تا نماید جدیدی وقت درخواست و باشد نشده حاضر موجهی عذر اثر در غائب شخص هرگاه - ۳۱۲ ماده

 .نمود خواهد معین او برای جدیدی وقت دادگاه دارد اعالم

 را کهتر توانندمی بخواهند که نحوی هر به باشند رشید و حاضر دارند شرکت ترکه در که اشخاصی و ورثه تمام که صورتی در - ۳۱۳ ماده

 .آیدیم عمل به دادگاه در هاآن نمایندگان توسط به ترکه تقسیم باشد غائب یا محجور هاآن مابین اگر لیکن نمایند تقسیم خود مابین

 کارشناس توسط به باید نامبرده اموال ننماید تقسیم درخواست مورد غیرمنقول اموال بهای در تراضی ورثه که صورتی در - ۳۱۴ ماده

 .داد اثر ترتیب نتوان جهاتی به ترکه تحریر موقع در ارزیابی به که گرددمی ارزیابی صورتی در منقول اموال و شود ارزیابی

 .شودمی رعایت تقسیم در است مقرر دادرسی آیین در که کارشناس به راجع مقررات و کارشناس انتخاب ترتیب
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 ۲۱صفحه                                                                                                / حقوق مدنی   قوانین خاص ویژه آزمون وکالت

 

   امید سلطانیگردآوری و تدوین شده توسط  

 

 یلتعد را سهام و معین را هاآن نبودن قسمت قابل یا و بودن قسمت قابل و تقسیم درخواست مورد اموال بهای باید کارشناس - ۳۱۵ ماده

 .بگیرد نظر در را ارزیابی روز بهای اموال ارزیابی برای باید نماید، کارشناس

 قابل زیان بدون اموال از بعضی اگر و شود معین ایحصه اموال نوع هر از ورثه از یک هر برای که آیدمی عمل به طوری تقسیم - ۳۱۶ ماده

 تعدیل اگر و نمود منظور دیگران سهم در اموال سایر از آن بهای برابر و قرارداد ورثه از بعضی سهم در را آن است ممکن نباشد قسمت

 .شودمی تعدیل آن ضمیمه به باشد اموال به پول ضمیمه به محتاج

 .ودش تقسیم آن بهای شده فروخته است ممکن نباشد تعدیل و تقسیم قابل غیرمنقول یا منقول از اعم مالی که صورتی در - ۳۱۷ ماده

 .کند درخواست مزایده طریق به را آن فروش ورثه از یکی کهآن مگر آیدمی عمل به عادی ترتیب به اموال فروش

 .داد قرار هاآن خود سهم در را دین است ممکن باشند متوفی مدیون ورثه از بعضی که صورتی در - ۳۱۸ ماده

 .شودمی معین قرعه به هاآن سهام ننمایند تراضی حصه تعیین به ورثه سهام تعدیل از پس که صورتی در - ۳۱۹ ماده

 ودش داده اطالع ذینفع اشخاص به شده معین قرعه برای که ایجلسه باید گرددمی انجام قرعه طریق از تقسیم که موردی در - ۳۲۱ ماده

 .نمایدمی سهام تعیین و قرعه به اقدام حاضر اشخاص درخواست به بخش دادگاه نشوند حاضر نامبرده اشخاص از بعضی اگر و

 .آیدمی عمل به تقسیم آن از پس و معین قیم یا امین محجور و غائب برای باشد محجور یا غائب ورثه از یکی هرگاه - ۳۲۱ ماده

 تأدیه برای آنچه و وراث از یک هر سهم و ترکه مقدار آن در و نموده تنظیم مجلسیصورت دادگاه تقسیم شدن تمام از پس - ۳۲۲ ماده

 .نمایدمی تصریح شده منظور وصیت اجرا و دیون

 سهام صاحبان از بعضی هرگاه و برسد دادگاه دادرس امضاء و سهام صاحبان مهر یا امضاء به باید فوق مذکور مجلسصورت - ۳۲۳ ماده

 اهدادگ دفترخانه در مجلسصورت این و شودمی قید مجلسصورت در هاآن نکردن امضاء جهت کنند امضاء نخواهند یا و نتوانند یا نباشند

 .ماند خواهد باقی

 تسلیم و ابالغ هاآن به و نموده تهیه سهام صاحبان عده به نامهتقسیم فوق ماده دو در مذکور مجلسصورت طبق بر دادگاه - ۳۲۴ ماده

 .نمایدمی
 .است فرجام و پژوهش و اعتراض قابل قوانین حدود در ابالغ تاریخ از و شده شناخته حکم دادگاه تصمیم این

 حقی دیگران حصه به و نمایدمی بخواهد که تصرفی هر و بود خواهد خود سهم مستقل مالک تقسیم از پس ورثه از یک هر - ۳۲۵ ماده

 .ندارد

 ورمذک قانون این در که تقسیم به راجع مقررات نیز و است جاری ترکه تقسیم مورد در تقسیم به راجع مدنی قانون مقررات - ۳۲۶ ماده

 .بود خواهد جاری اموال سایر تقسیم مورد در است

 بالوارث متوفای ترکه در - هشتم فصل

 .شودمی معین مدیر ترکه اداره برای ذینفع اشخاص یا دادستان درخواست به نباشد معلوم متوفی وارث که صورتی در - ۳۲۷ ماده

 تعیین دادگاه از و آید عمل به است الزم ترکه حفظ برای که اقداماتی نماید مراقبت است مکلف دادستان فوق ماده مورد در - ۳۲۸ ماده

 .بخواهدرا  ترکه مدیر

 .نماید معین را ترکه مدیر هفته یک تا منتهی باید دادگاه درخواست وصول از پس - ۳۲۹ ماده

 .شودمی واگذار وصی به ترکه اداره باشد کرده معین وصی خود وصیت اجرا برای متوفی که صورتی در - ۳۳۱ ماده

 .شودمی واگذار قیم یا وصی به ترکه اداره است داشته وصی و بوده محجور متوفی هرگاه - ۳۳۱ ماده

 .شد خواهد واگذار است دادرس اعتماد مورد که کسی به ترکه اداره فوق ماده دو در مذکور موارد غیر در - ۳۳۲ ماده

 معلوم او وارث که هم متوفایی ترکه به نسبت ۲52 و ۲51 و ۲5۹ و ۲5۱ و ۲57 و ۲4۳ و ۲4۱ و ۲44 و ۲42 مواد مقررات - ۳۳۳ ماده

 .بود خواهد جاری نیست

 ارجخ باشد شده وصیت که صورتی در را وصیت مورد کرده اداء را متوفی مالی واجبات و دیون ترکه تحریر از پس ترکه مدیر - ۳۳۴ ماده

 به تاس اشخاصی یا غیره و صرافی و بازرگانی هایبنگاه یا دولت تصرف در که نقد وجه و غیرمنقول و منقول اموال از را ترکه باقیمانده و

 .نمایند نگاهداری دادگستری وزارت نامهآیین در مقرر ترتیب به که کندمی تسلیم دادستان

 مانده باقی نامبرده مدت گذشتن از پس و شودمی داده او به ترکه شود معلوم متوفی وارث سال ده تا ترکه تحریر تاریخ از اگر - ۳۳۵ ماده

 .نیست پذیرفته باشد کهآنعنو هر به کسی از ترکه به نسبت حقی ادعا و شودمی تسلیم دولت خزانه به ترکه

 یقطع حکم یا رسمی سند موجب به نامبرده حق و بشود متوفی بر حقی ادعا فوق مذکور مدت انقضاء از قبل که صورتی در - ۳۳۶ ماده

 موافقت اب ترکه مدیر شود محرز متوفی دفاتر یا نوشتجات موجب به حقی که صورتی در و بپردازد باید ترکه مدیر باشد شده ثابت دادگاه

https://t.me/ekhtebar
https://t.me/ekhtebar
https://t.me/ekhtebar


 ۲۲صفحه                                                                                                / حقوق مدنی   قوانین خاص ویژه آزمون وکالت

 

   امید سلطانیگردآوری و تدوین شده توسط  

 

 شودن محرز و ثابت مذکور ترتیب به ادعا چنانچه و پرداخت خواهد او باشد شده داده دادستان به ترکه اگر و بپردازدرا آن تواندمی دادستان

 .نماید دعوی اقامه او طرفیت به باشد شده داده دادستان به ترکه که صورتی در و ترکهمدیر طرفیت به تواندمی مدعی

 خارجه اتباع ترکه به راجع - نهم فصل

 خواهد طریقی همان به خارجه اتباع ترکه اداره و تحریر و موم و مهر برداشتن و موم و مهر شودمی ذکر فصل این در آنچه جز - ۳۳۷ ماده

 .است مقرر ایران اتباع ترکه برای قانون این مطابق که بود

 در متوفی مال که محلی بخش دادگاه دادرس باشد مالی دارای ایران در و شود فوت خارجه در یا ایران در خارجه تبعه هرگاه - ۳۳۸ ماده

 ورتیص در و نمایدمی اقدام ترکه امر تصفیه و حفظ به متوفی متبوع دولت کنسول درخواست به یا ذینفع هر درخواست به است واقع آنجا

 .نمایدمی ترکه تصفیه و حفظ به اقدام اطالع از پس دادرس هم درخواست بدون باشد نداشته ایران در مقامقائم یا وارث متوفی که

 تاریخ از که را وقتی فوق ماده اخیر مورد در فوت از اطالع محض به و کنسول یا ذینفع درخواست وصول از پس بخش دادگاه - ۳۳۹ ماده

 دولت کنسول به کتباً کرده معین غیره و موم و مهر قبیل از تامینیه اقدامات برای نباشد ساعت 1۱ از متجاوز اطالع یا درخواستوصول 

 .رساند هم به حضور تامین به اقدام موقع در که دهدمی اطالع متبوع
 .نماید اضافه دادگاه موم و مهر به را خود موم و مهر شده حاضر محل در تواندمی بعداً ولی بود نخواهد اقدام از مانع کنسول حضور عدم

 ضییعت بیم ایران مأمورین به اطالع تا که باشد طوری امر و شده مطلع وفات از قبالً متوفی متبوع دولت کنسول که صورتی در - ۳۴۱ ماده

 ادرسد مداخله تا را موقتی وضعیت و آورده عمل به آن حفظ برای را موقتی اقدامات شخصاً تواندمی برود ترکه از قسمتی یا تمام تفریط و

 .نماید حفظ بخش دادگاه

 وصول تاریخ از هفته یک ظرف در منتهی و بالفاصله باید کندمی وقت تعیین موم و مهر برای بخش دادگاه که موقعی در - ۳۴۱ ماده

 .نماید معرفی و معین ترکه اداره برای را نفر یک اطالع یا درخواست

 اعتماد طرف که را کس هر ذینفع اشخاص و ورثه منافع و مصلحت گرفتن نظر در با و ۲41 ماده رعایت با تواندمی دادگاه - ۳۴۲ ماده

 .کند معین ترکه مدیر سمت به بداند
 .آمد خواهد عمل به دادستان نظارت با ترکه مدیر اقدامات

 .شودمی رجوع تصفیه اداره به وظیفه این و شودنمی معین ترکه مدیر است موجود تصفیه اداره که نقاطی در

 هایروزنامه از یکی و رسمی مجله در ماه یک فاصله به یک هر آگهی سه خود انتصاب ابالغ محض به باید ترکه مدیر - ۳۴۳ ماده

 عناوین زا عنوانی به که را اشخاصی نموده منتشر تهران کثیراالنتشار هایروزنامه از یکی در نباشد روزنامه محل در اگر و محل کثیراالنتشار

 و یمعرف را خود آگهی اولین انتشار تاریخ از ماه شش ظرف در نماید دعوت هستند قائل ترکه اعیان بر یا و متوفی ذمه بر حقی خود برای

 .نمایند تسلیم او به را خود حقانیت و طلب مدارک شدهیعکس گواه ای رونوشت و کنند معین را خود حق موضوع

 .نیست الزم روزنامه در آگهی باشد ریال هزار از کمتر ترکه میزان هرگاه

 .نمایدمی تسلیم او به و تحریر را ترکه دادستان حضور با بخش دادگاه ترکه مدیر تعیین از پس - ۳۴۴ ماده

 :شودمی داده اطالع مشروحه اشخاص و دادستان به تحریر محل و ساعت و روز ترکه تحریر برای - ۳۴۵ ماده

 .دارند آنجا در نماینده یا و بوده حاضر ایران در که وراث تمام -۱

 .باشد ایران مقیم و معلوم اگر وصی -۲

 .باشند داشته نماینده ایران در یا و بوده ایران مقیم و معلوم اگر شده هاآن نفع به وصیت که کسانی -۹

 .باشد داشته نماینده یا بوده حاضر ایران در که صورتی در باشد اگر متوفی شریک -1

 .متوفی متبوع دولت کنسول -2

 هک صورتی در ولی بود نخواهد ترکه تحریر از مانع شده فرستاده هاآن برای فوق ماده در مندرجنامه اعالم که اشخاصی غیبت - ۳۴۶ ماده

 .شودمی فرستاده کنسول برای آن از رونوشتی و قید مجلسصورت در مراتب نباشد حاضر ترکه تحریر موقع در متوفی متبوع دولت کنسول

 .شود پیوست هاآن تقریبی بهای تعیین با است واقع ایران در که غیرمنقول اموال از صورتی باید ترکه ریز صورت به - ۳۴۷ ماده

 کی مدت در هرگاه که دهند تامین ترکه بهای برابر شوند حاضر هاآن قانونی مقامقائم یا متوفی وصی یا ورثه که صورتی در - ۳۴۸ ماده

 زا گردد ثابت هاآن طلب و باشند ایران مقیم یا ایران تبعه که شود پیدا بستانکارانی ۹1۹ ماده در مذکور آگهی اولین انتشار تاریخ از سال

 .شودمی داده هاآن تصرف به است آمده عمل به که قانونی دیگر هایهزینه و هاآگهی هزینه وضع از پس ترکه برآیند عهده

 نیز و آید عمل به معتبر ضامن دادن یا غیرمنقول یا و منقول اموال دادن وثیقه یا نقد وجه تودیع وسیله به است ممکن تامین - ۳۴۹ ماده

 .بدهد تامین متوفی اموال همان از کنندهدرخواست استممکن 
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 .است نموده تعیین را ترکه مدیر که است دادگاهی نظر به منوط تامین رد یا قبول

 اترکم تصفیه موقع تا هستند ایران در مقیم و استیصال حال در که متوفی ورثه به تواندمی بخش دادگاه اجازه با ترکه مدیر - ۳۵۱ ماده

 .بپردازد باشد ضروری هاآن معیشت برای که مبلغی

 .نیست الزم بخش دادگاه اجازه دهدمی انجام را ترکه امین وظیفه تصفیه اداره که موردی در

 وصی یا ورثه به کرده معین مطالبات و دعاوی به رسیدگی برای را وقتی ترکه مدیر ۹1۹ ماده در مذکور مدت انقضاء از پس - ۳۵۱ ماده

 زا پس و نموده رسیدگی به شروع مقرر وقت در و دهدمی اطالع باشد محل در اگر متوفی متبوع دولت کنسول و هاآن قانونی مقامقائم یا

 مقامقائم یا یوص یا ورثه به را بقیه و نمایدمی تأدیه دادستان اجازه با است محقق و ثابت متوفی ذمه بر که را تعهداتی و دیون کلیه رسیدگی

 متوفی وعمتب دولت سیاسی نمایندگان سایر یا کنسول به نباشند ایران در یا نباشند اصالً نامبرده اشخاص که صورتی در و هاآن قانونی

 .نمایدمی تسلیم

 توانندیم باشد نشده تصدیق تصفیه مدیر یا دادستان و ترکه مدیر طرف از هاآن دعوی و بوده ترکه بر حقی مدعی که اشخاصی - ۳۵۲ ماده

 .نمایند تعقیب یا اقامه دارصالحیت دادگاه در را خود دعوی

 باشد.نمی اندنکرده مطالبه را خود حق مدت ظرف در که اشخاصی حق سقوط موجب ۹1۹ ماده در مقرر مدت انقضاء

 خواهد دادگاه قرار رعایت با ۹2۱ ماده در مذکور اشخاص به اموال تسلیم باشد صادرشده تامین قرار متوفی ترکه به نسبت اگر - ۳۵۳ ماده

 .آمد

 عتاب او امور تصفیه اداره شود اعالم فوت از بعد یا قبل او ورشکستگی دادگاه حکم موجب به و بوده بازرگان متوفی هرگاه - ۳۵۴ ماده

 .است متوقف بازرگان امور تصفیه به راجع مقررات

 .است ایران دادگاه صالحیت از ایران در خارجه اتباع ترکه به راجع دعاوی به رسیدگی - ۳۵۵ ماده

 دادگاه در آن اعتبار احراز از پس آن انحصار با خارجه اتباع وراثت به راجع متوفی کشور دارصالحیت مقامات از صادره تصدیق - ۳۵۶ ماده

 .بود خواهد اثر ترتیب قابل خارجه در شده تنظیم اسناد اعتبار به مربوطه مقررات رعایت و صدور حیث از ایران

 .شودیم تسلیم او متبوع دولت کنسول به فوراً او به متعلق اشیاء باشد موقتی مسافر شده فوت ایران در که خارجه تبعه اگر - ۳۵۷ ماده

 .شود داده دادستان به کاملی صورت باید شودمی ترکه کردن اداره برای که هاییهزینه از - ۳۵۸ ماده

 اسیسی نماینده یا کنسول به مربوط شده مقرر خارجه سیاسی نمایندگان یا کنسولها برای فصل این موجب به که حقوقی - ۳۵۹ ماده

 .بشود متقابله معامله ایران سیاسی نمایندگان یا هاکنسول به نسبت دول آن خاک در که است دولی

 وراثت انحصار تصدیق در - دهم فصل

 شتملم کتبی نامهدرخواست کنند تحصیل وراثت انحصار تصدیق بخواهند ذینفع اشخاص سایر یا متوفی وراث که صورتی در - ۳۶۱ ماده

 .نمایدمی تسلیم دادگاه به نموده تنظیم وارث و متوفی بین نسبت و هاآن اقامتگاه و ورثه و متوفی و کنندهدرخواست مشخصات و نام بر

 .نمایدمی آگهی محلی یا کثیراالنتشار هایروزنامه در نوبت یک را متقاضی درخواست کنندهرسیدگی دادگاه - ۳۶۱ ماده

صر ح گواهی متقاضی هزینه به الزم تعداد به محلی روزنامه در آگهی جای به تواندمی دادگاه نیست دایر روزنامه که نقاطی در - تبصره 

 .نماید الصاق محل همان معابر در و نموده تهیه آگهی وراثت

 رعایت دنماینمی تهیه موضوع این به نسبت ابالغ مأمورین که جلسهصورت وسیله به آید عمل به روز یک در باید که هاآگهی الصاق تاریخ

 .گردید خواهد

 از را قتصدی کنندهدرخواست اسناد و ادله تمام دادگاه نبود معترضی که صورتی در آگهی نشر تاریخ از ماه یک انقضای از پس - ۳۶۲ ماده

و  نمایدیم صادر متوفی به هاآن نسبت و وراث تعداد تعیین وبر وراثت  مشعر تصدیقی ،گرفته نظر در غیره و گواه گواهی و شناسنامه برگ

 هدر جلس و دهدمی اطالع تصدیق کنندهدرخواست و معترض به و نموده معین اعتراض به رسیدگی برای ایجلسه دادگاه اعتراض صورت در

 .داد خواهد حکم رسیدگی از پس

 .است تجدیدنظر قابل مقررات برابر حکم این

 باشد ساکن دادگاه مقر از خارج در گواه چنانچه. کند استماع را آنان گواهی و کرده احضار را هاگواه تواندمی بخش دادگاه - ۳۶۳ ماده

 .آمد خواهد عمل به گواه اقامت محل دادگاه نیترکینزد یا گواه اقامت محل دادگاه وسیله به گواه از تحقیق

 کنندهدرخواست ادله به آگهی انتشار بدون دادگاه نباشد ریال( ۱7،777،777) میلیون ده از بیش ترکه بهای که صورتی در - ۳۶۴ ماده

رتی صو در روستائیان وراث مورد درو  نمایدمی رد یا قبول دالیل اقتضای حسب را وراثت حصر گواهی صدور تصدیق درخواست و رسیدگی
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 توفیم اقامت محل روستای عمومی اماکن و معابر در روز یک در و یک بار برای آگهی الصاق به فقط باشد فوق مبلغ از بیش ترکه بهای که

 .کندمی اتخاذ مقتضی تصمیم و رسیدگی الصاق تاریخ از ماه یک انقضاء از پس و شد خواهد اکتفا

 را ورمذک مبلغ زندگی هزینه و هاقیمت شاخص به توجه با ،قضاییهقوه  رئیس تصویب با یک بار سال سه هر تواندمی دادگستری وزارت

 .دهد کاهش یا افزایش

 .نماید تصمیم اتخاذ و رسیدگی تصدیق درخواست به نسب وقت اسرع و فرصت اولین در باید دادگاه ماده این مورد در - تبصره

 تصدیق صدور باشد شده آگهی ورثه معرفی برای قبالً غیره و ترکه تصفیه برای یا ورثه نبودن معلوم واسطه به که صورتی در - ۳۶۵ ماده

 .دش خواهد صادر وراثت انحصار تصدیق ذینفع اشخاص یا ورثه از یک هر درخواست صورت در و نبوده جدید آگهی به محتاج وراثت انحصار

 .است فرجام و پژوهش قابل تصدیق درخواست رد به دائر دادگاه رأی - ۳۶۶ ماده

 است اساسیب تصدیق صدور برای اشخاص درخواست و بوده بالوارث متوفی که دهد تشخیص دادستان که موارد کلیه در - ۳۶۷ ماده

 موردی در وراثت انحصار تصدیق به بداند بالوارث را متوفی که صورتی در تواندمی نیز و نماید اعتراض وراثت تصدیق درخواستبه  تواندمی

 .بخواهد فرجام و پژوهش دادگاه رأی از دارد حق دادستان حال هر در و کند اعتراض است نبوده آگهی به مسبوق تصدیق که هم

 تصدیق درخواست به غائب و محجور نام به تواندمی دادستان نشده معین امین غائب برای و قیم محجور برای که مادامی - ۳۶۸ ماده

 .نماید اعتراض وراثت انحصار

 دشومی صادر وراثت موضوع در که تصدیقی به همچنین و تصدیق درخواست به توانندمی ذینفع اشخاص ۹41 ماده مورد در - ۳۶۹ ماده

 .است فرجام و پژوهش قابل خصوص این در دادگاه رأی و ندیاعتراض نما

 که سانیک از را متوفی مطالبات و ترکه نامبرده تصدیق مطابق توانندمی اندکرده تحصیل وراثت انحصار تصدیق که اشخاصی - ۳۷۱ ماده

و  نماید متسلی هاآن به را متوفی مطالبات و ترکه باید متوفی اموال متصرف یا مدیون. نمایند مطالبه هستند متوفی مال متصرف یا مدیون

 اشخاصی یا شخص به رجوع حق نامبرده مدعی و شد خواهند محسوب بری وراثت مدعی هر مقابل در مال تسلیم یا و دین تأدیه صورت در

 .اندنموده دریافت را او به متعلق مال یا و وصول را متوفی طلب که داشت خواهند

 .بخواهد وارث از را وراثت انحصار شدهگواهی رونوشت تواندمی دهدمی متوفی وراث به را خود بدهی که مدیون - ۳۷۱ ماده

 .شود معین اشاعه نحو به متروکات از دارند خود مورث به ورثه یا وارث که نسبتی باید وراثت انحصار تصدیق در - ۳۷۲ ماده

 .نمایدمی معین را ورثه از یک هر حصه دادگاه ورثه درخواست به وراثت انحصار تصدیق در - ۳۷۳ ماده

 وراثت ارانحص تصدیق باید گردد ثبت هاآن نام به است شدهثبت مورث نام به که غیرمنقولی ملک بخواهند ورثه که صورتی در - ۳۷۴ ماده

 .نمایند تسلیم ثبت اداره به باشد سهام تعیین بر مشتمل که را آن شدهگواهی رونوشت یا

 هزینه در :ششم باب

 :شودمی گرفته( ریال 277) ریال پانصد درخواست موقع مورد هر در و بوده زیر موارد به منحصر حسبی امور به رسیدگی هزینه - ۳۷۵ ماده

 .ورثه به غائب اموال تسلیم درخواست - ۱

 .فرضی موت حکم درخواست - ۲

 .فرضی موت حکم درخواست رد از پژوهش درخواست - ۹

 .ترکه موم و مهر درخواست - 1

 .ترکه موم و مهر برداشتن درخواست - 2

 .ترکه تحریر درخواست - 4

 .ترکه تصفیه درخواست - 5

 .ترکه تقسیم درخواست - ۱

 .وراثت انحصار تصدیق درخواست - ۳

 هزینه است آن انجام به مکلف درخواست بدون دادگاه که اقداماتی همچنین و نمایدمی دادگاه از دادستان که هاییدرخواست - ۳۷۶ ماده

 .ندارد

 سیمتق و تصفیه و تحریر و ترکه اداره و حفظ هزینه و شودمی گرفته کنندهدرخواست از وراثت انحصار تصدیق آگهی هزینه - ۳۷۷ ماده

 .شودمی برداشته ترکه از ترکه

 .بگذارد اجرا موقع به و تهیه را قانون این اجرای برای الزم هاینامهآیین است مجاز دادگستری وزیر - ۳۷۸ ماده
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 احوال قانون ثبت
 با آخرین اصالحات ۱4/1/۱۹22مصوب: 

 یاتکل -فصل اول 

 :است یلاحوال کشور به قرار ذف سازمان ثبتیوظا - ۱ ماده

 .ثبت والدت و صدور شناسنامه - الف

 .مرگ یثبت واقعه وفات و صدور گواه - ب

 .موجود در دست مردم یهاشناسنامه یضتعو - ج

 .ثبت ازدواج و طالق و نقل تحوالت - د

 .اتباع خارجه یوالدت برا یصدور گواه - ه

 .یو نام خانوادگ یعدفاتر ثبت کل وقا یمتنظ - و

 .سراسر کشور و انتشار آن یآمار انسان یهو ته یآورجمع - ز

 .که طبق قانون به عهده سازمان گذاشته شده است یگریوظائف مقرر د - ح

و  یآورو نحوه جمع یو آمار یسجل یهاها و نمونهفرم ییرتغ یارنظر درباره اصالح و اظها یهای فنروش یشنهادمطالعه و پ برای - ۲ ماده

و حفاظت اسناد و مدارک  یو نگهدار یماوراق باطله و تنظ یآورو طرز جمع یسجل یهای فنها و روشدستورالعمل یهها و تهانتشار آن

 .شودیم یلاحوال تشکثبت یعال یبه نام شورا ییاحوال کشور شورادر مرکز سازمان ثبت یسجل

نفر از استادان دانشکده حقوق به  یکمقام او و قائم یااحوال کشور سازمان ثبت یساحوال عبارت خواهند بود از رئثبت یعال یشورا اعضاء

انتخاب  احوال بهنفر از کارمندان مطلع ثبت یکو  یدادگستر یربه انتخاب وز ینفر از قضات دادگستر یکدانشگاه تهران و  یسانتخاب رئ

مقام او قائم یااحوال کشور سازمان ثبت یسشورا با معاون وزارت کشور و رئ یاستر یران،مرکز آمار ا یندهاحوال و نماثبت مانساز یسرئ

 .االجرا خواهد بودالزم یتو رأی اکثر باشدیم

احوال کشور پس از جلب نظر مرکز آمار سازمان ثبت یشنهادمربوط به پ یهانمونه یهو ته یو انتشار آمار انسان یآورنحوه جمع - تبصره

 .خواهد شد ییناحوال تعثبت یعال یشورا یبو تصو یرانا

 یاو  ینمعاون یا یگانیاحوال و مسئول بااداره ثبت یسحل اختالف مرکب از رئ یاتبه نام ه یاتیاحوال هدر مقر هر اداره ثبت - ۳ ماده

به  فحل اختال یاتوظائف ه شود،یم یلاحوال استان تشکاداره ثبت یسندان مطلع اداره مزبور به انتخاب رئاز کارم یکیآنان و  یندگاننما

 :است یرقرار ز

 یاوالدت  یگواه یاشناسنامه  یمو وفات بعد از امضاء سند و قبل از تسل یعوقامندرجات دفتر ثبت کل  یرهر نوع اشتباه در تحر یحتصح -۱

 قانون. ینا ۲۳ماده بوده است مندرج در « نامعلوم»که  یسند از نظر مشخصات یلوفات و تکم

 .تردفا یرو سا یعو مدارک به دفاتر ثبت کل وقا هایهنقل مندرجات اسناد و اعالم یا یعضمن ثبت وقا یراز تحر یرفع اشتباهات ناش -۲

 .شودیاعالم م 11ماده طبق اند و همورد استفاده قرار داد یگانگانکه ب ییهاابطال اسناد و شناسنامه -۹

 .ممنوع یها نام ییراشتباه در ثبت جنس صاحب سند و تغ یحموهوم و تصح یاابطال اسناد مکرر و  -۴
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 .اشخاص یاز اشتباه در اسناد سجل یناش یاو  یضرور یرحذف کلمات زائد، غ -2

 .خواهد شد یینقانون تع ینا یاجرائ نامهییندر آ یماتو ابالغ تصم یدگیو نحوه رس هایاتتقاضا و گردش کار دفاتر ه ترتیب

سند  هیمراتب در حاش یحو وفات اگر قبل از امضاء باشد با توض یعمندرجات دفتر ثبت کل وقا یرهر نوع اشتباه در تحر یحتصح -تبصره  

 .را امضاء خواهند نمود یحتوض یلو امضاکنندگان سند ذ آیدیبه عمل م

احوال راجع به اسناد ثبت یدعاو یربه سا یدگیرس ینحل اختالف و همچن یاته یماتاز تصم نفعیاشخاص ذ یاتکابه ش رسیدگی - ۴ ماده

 .است یرپذو رأی دادگاه فقط پژوهش آیدیدادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل م یا دادگاه شهرستان

 .ابالغ است یخحل اختالف ده روز از تار یاته یماز تصم یتشکا مهلت

 تبصره شده است. ینا ینجانش ۱۹5۳/۱/۲۱مصوب  یو انقالب در امور مدن یعموم یهادادگاه یدادرس یینقانون آ ۲2ماده  - تبصره

 یها و نهادهاو ارگان یهای دولتاز وجود کارکنان سازمان تواندیکه بر عهده دارد م یاحوال کشور در اجرا وظائفسازمان ثبت - ۵ ماده

 .یدموجود در محل استفاده نما یانقالب اسالم

 .یندنما یهمکار یاحوال کشور در اجرا وظائف قانونها مکلفند با سازمان ثبتها و گورستانمأموران دولت و کارکنان بیمارستان -  ۱ تبصره

 .قانون خواهد بود ینا یاجرائ مهنایینها و نهادها به موجب آها و ارگاننحوه استفاده از خدمات افراد و سازمان - ۲ تبصره

مات اعال یافتدر یا یعثبت وقا یادارات تابعه برا یااحوال کشور و است که از طرف سازمان ثبت یاحوال کسمأمور ثبت یا نماینده - ۶ ماده

 .منصوب شده باشد

رسماً وکالت دهد تا از طرف او واقعه را  یگریبه شخص د تواندیو م باشدیاست که مکلّف به اعالم واقعه م یکننده کساعالم -۱ تبصره

 .یداعالم نما

 .کندیم یکننده را گواهاست که صحت اظهارات اعالم یقانون کس ینگواه از لحاظ ا -۲ تبصره

 .سال تمام باشد ۱۱کمتر از  یدکننده نباگواه و اعالم سن - ۷ ماده

 .یندوفات فرزند خود را اعالم نما یاوالدت  توانندیاند مکردهسال تمام ازدواج  ۱۱به سن  یدنکه قبل از رس یو مادر پدر

ناد از اس یو نام خانوادگ یعو دفاتر ثبت کل وقا هایهو اطالع هایهوالدت و اعالم یو وفات و شناسنامه و گواه یعدفتر ثبت کل وقا - ۸ ماده

 .باشدیم یباطل نشده به قوت خود باق یا یحرأی دادگاه برحسب مورد تصح یاحل اختالف  یاته یمکه به موجب تصم یاست و تا زمان یرسم

نجام ا یکه برا یو بخش خصوص یو شهردار یبه ادارات و مؤسسات دولت ینوالدت مراجع یگواه یاشناسنامه  یفتوکپ یارونوشت  - ۹ ماده

 .خواهد شد یهتوسط آن مراجع ته یماًمراجعات آنان ضرورت دارد مستق

 احوالاسناد و دفاتر ثبت -دوم  فصل

 :رسدیبه ثبت م یربه شرح ز یهر فرد )والدت، ازدواج، طالق، رجوع و بذل مدت، وفات( در دفاتر یاتیح یعوقا - ۱۱ ماده

 مربوط به ازدواج، طالق، رجوع و بذل مدت و وفات همسر، والدت و یعدر آن بدوا والدت هر فرد ثبت و وقا کهیعدفتر ثبت کل وقا - الف

 .گرددیو مدارک در آن ثبت م هایهمندرجات اعالم یوفات اوالد و وفات صاحب سند از رو

 .رسدیکه در آن واقعه مربوط به وفات هر فرد به ثبت مدفتر ثبت وفات - ب
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و سرب و منگنه شده به امضاء  یکشتعداد کل صفحات نخ یینشود و با تع یگذارشماره یدبا یعصفحات دفتر ثبت کل وقا -۱ تبصره

 .او برسد یندهنما یادادستان شهرستان 

 .شودیراکد منتقل م یگانیخارج و به با یانسال از جر یستهر سال پس از انقضاء مدت صد و ب یعدفتر ثبت کل وقا -۲ تبصره

رت نبودن سابقه با دعوت صاحبان اسناد به سوابق و در صو یبرود در صورت وجود سابقه از رو یندفاتر از ب یاهرگاه اسناد  -۳ تبصره

 .گرددیم یداسناد معدوم تجد یادفاتر  یدگیطبق مدارک موجود در دست آنان پس از رس یآگه یلهوس

 راحوال برسد و مهر شود و دثبت یندهنما یاکننده و گواهان و مأمور به امضاء اعالم یدوفات پس از ثبت با یا یعدفتر ثبت کل وقا - ۱۱ ماده

اً مندرجات آن منحصر ییرتغ یا یحو امضاء اسناد مزبور تصح یلبه گواهان نخواهد بود. پس از تکم یازیپزشک ن یاماما  یصورت وجود گواه

 .قانون خواهد بود ینبه موجب مقررات ا

 ثبت والدت -سوم  فصل

احوال اعالم شود و مأمور ثبت یا یندهبه نما یدباشند با یخارج یا یرانیپدر و مادر طفل ا کهیناعم از ا یرانهر طفل در ا والدت - ۱۲ ماده

ه سازمان ب یاو  یترین مأموران کنسولدر محل اقامت و اگر نباشد به نزدیک یرانا یخارج از کشور به مأمور کنسول یممق یرانیانوالدت اطفال ا

 .احوال کشور اعالم شودثبت

ر د یرانا یمأموران کنسول یلهاحوال و والدت واقع در خارج از کشور به وسمأمور ثبت یا یندهنما یلهبه وس یرانوالدت واقع در ا - ۱۳ ماده

 :شودیم یدق یردفتر اطالعات ز ین. در ارسدیبه ثبت م یعدفتر ثبت کل وقا

 .ثبت آن یخساعت، روز، ماه، سال و محل والدت استان شهرستان بخش دهستان )شهر/روستا( و تار -۱

 .صاحب سند و جنس یخانوادگنام و نام  -۲

گذرنامه و محل  یاپروانه اقامت و  یاگذرنامه و محل صدور شناسنامه  یاشماره پروانه اقامت و  یاو شماره شناسنامه  ینام و نام خانوادگ -۹

 .اقامت پدر و مادر

از پدر و مادر صاحب  یرکه غ یکننده در صورتو محل اقامت و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه و نسبت اعالم ینام و نام خانوادگ -1

 .سند باشد

 .و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه و محل اقامت گواهان ینام و نام خانوادگ -2

 .احوالمأمور و مهر ثبت یا یندهو امضاء نما ینام و نام خانوادگ -4

 .یعبرگ مخصوص دفتر ثبت کل وقا یشماره و سر -5

 .شماره کالسمان آثار انگشتان صاحب سند محل مخصوص ثبت و -۱

 .وفات همسر یامحل مخصوص ثبت خالصه اطالعات راجع به ازدواج، طالق و  -۳

 .صادره یهاشناسنامه یمحل مخصوص ثبت شماره مسلسل و سر -۱7

 .محل مخصوص ثبت خالصه اطالعات راجع به اوالد -۱۱

 .محل مخصوص ثبت وفات -۱۲

 .یحاتمحل توض -۱۹

https://t.me/ekhtebar
https://t.me/ekhtebar
https://t.me/ekhtebar


 ۲۱صفحه                                                                                                / حقوق مدنی   قوانین خاص ویژه آزمون وکالت

 

   امید سلطانیگردآوری و تدوین شده توسط  

 

 عیثبت واقعه در دفتر ثبت کل وقا یبرا یهو اعالم گرددیم یمباشد شناسنامه صادر و تسل یرانیپس از ثبت والدت اگر طفل ا -تبصره 

 یباشد گواه یکه طفل خارج یو در صورت شودیاحوال محل صدور شناسنامه آنان فرستاده مصفحه مخصوص پدر و مادر به اداره ثبت

 .گرددیم یمصادر و تسل دتوال

 مدارک مربوط یهو شماره شناسنامه هر شخص در کل گرددیم یینهر فرد شماره شناسنامه که مخصوص به او خواهد بود تع یبرا - ۱۴ ماده

 .گردد یدق یداحوال او بابه ثبت

 ینا ریشد، در غاست با یدهکه طفل در آنجا متولد گرد یاموسسه یا یرسم یماما یاپزشک  یقمستند به تصد یدوالدت با ثبت - ۱۵ ماده

 .شودیدو نفر گواه ثبت م یقصورت واقعه به تصد

و  آیدیروز مهلت به حساب نم ینبعد از آخر یرسم یلوالدت طفل است روز والدت و تعط یخمهلت اعالم والدت پانزده روز از تار - تبصره

 .شودیبه مقصد محسوب م یدنرس یخرخ دهد مهلت اعالم آن از تار یائیدر یا یهوائ یا ینیکه والدت در اثناء سفر زم یدر صورت

 :خواهد بود یربه عهده اشخاص ز یببه ترت یعاعالم و امضاء دفتر ثبت کل وقا - ۱۶ ماده

 یجد پدر یاپدر  -۱

 .باشد یفهوظ ینکه قادر به انجام ا یموقع ینپدر و در اول یبتمادر در صورت غ -۲

 حذف شده است. ۱۹5۹/۱7/۱۱ یقانون اصالح 5ماده بند به موجب  ینا -۹

 .ینام یا یّمق یا یوص -۴

 .باشندیطفل م یدار نگهدارکه قانونا عهده یاشخاص -2

 .که طفل به آنجا سپرده شده است یاموسسه یندهنما یا یمتصد -4

 .سال تمام به باال باشد ۱۱صاحب واقعه که سن او از  -5

باشد اعالم والدت و امضاء اسناد متفقا به عهده پدر و مادرخواهد بود و  یدهکه ازدواج پدر و مادر طفل به ثبت نرس یدر صورت - تبصره

 یمنام کوچک طرف غائب تنظ یدبا ق کندیکه مراجعه م یناز ابو یکینباشد سند طفل با اعالم  یسرهرگاه اتفاق پدر و مادر در اعالم والدت م

 .شودیمادر به طفل داده م یکننده باشد نام خانوادگم. اگر مادر اعالشدخواهد 

 یاسام حی. تصحگرددیم یمتنظ ینابو یدر محل اسام یفرض یها آزاد و نام ینام خانوادگ یاطفل معلوم نباشند سند  ینابو هرگاه - ۱۷ ماده

به عمل خواهد  مدارک حصر وراثت یاحکم دادگاه  ی باقانون مدن ۱۲5۹ مادهمشخصات ناقص به موجب اقرارنامه موضوع  یلتکم یا یفرض

پدر و مادر در شناسنامه منعکس  یبودن اسام یاصالح خواهد شد. موضوع فرض یطبق احکام مربوط به نام خانوادگ یآمد و نام خانوادگ

 نخواهد شد.

 .به دادستان اطالع خواهد داد یم قانوناقدا یرا ثبت و مراتب را برا یاحوال والدت طفل فاقد ولمأمور ثبت یا نماینده - ۱۸ ماده

 ندامتگاه، کانون اصالح و یرمحتاج به اجازه مخصوص باشد نظ یامتولد شود که خروج از آن ممنوع  یکه طفل در مکان یدر صورت - تبصره

 .باشندیانجام وظائف صاحب واقعه م یالزم برا یالتتسه یجادها مکلّف به اطالع واقع و اسازمان ینا یانمتصد یره،و غ یتترب

نسخه آن به  یکوالدت و ارسال  یدخالت داشته مکلّف به صدور گواه یمانوالدت حضور و در زا ینکه در ح یپزشک یا ماما - ۱۹ ماده

 .باشدیاحوال محل در مهلت اعالم مثبت
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ب نام محسو یکو مانند آن( که عرفا  یمحمد مهد ین،مرکب )حس یانام ساده  یک یگذارنام یکننده است، براانتخاب نام با اعالم - ۲۱ ماده

 .انتخاب خواهد شد شودیم

و القاب و نام های زننده و  ینانتخاب عناو ینو همچن گرددیم یمقدسات اسالم یثیتکه موجب هتک ح ییها انتخاب نام -  ۱ تبصره

 .نامتناسب با جنس ممنوع است یامستهجن 

 .کندیو به سازمان اعالم م یینآن را تع یهاشورا نمونه ینو ا باشدیاحوال مثبت یعال ینام های ممنوع با شورا یصتشخ -  ۲ تبصره

 .آنان است ینیتابع زبان و فرهنگ د یشده در قانون اساسشناخته ینید هاییتانتخاب نام در مورد اقل -  ۳ تبصره

 .شودیم یدآنان ق ینکشور نوع د یشده در قانون اساسشناخته ینید هاییتاقل یدر اسناد سجل -  ۴ تبصره

الیل آنان با د یادتس یامندرج باشد و  یجد پدر یاپدر و  یآنان در اسناد سجل یادتکه س یسادات یدر اسناد سجل یادتذکر س -  ۵ تبصره

 .آنان شرعاً احراز شود یادتعدم س یاندانند و  یّدکه خود را س یاست مگر کسان یثابت گردد الزام یشرع

ثبت  یآنان در اسناد سجل یمربوط به نام و نام خانوادگ ییراتاسالم همراه با تغ ینمب ینبه د یگرد یاناد یروانمراتب تشرف پ -  ۶ تبصره

 .شودیم

الدت د و با ذکر ساعت وتول یبجداگانه به ترت یعدفتر ثبت کل وقا یکهر یطفل متولد شود برا یکاز  یشهرگاه از وضع حمل ب - ۲۱ ماده

 .خواهد شد یمتنظ

 ثبت وفات -چهارم  فصل

 به یدبا یردبالفاصله پس از والدت بم یاآمده  یاکه مرده به دن یوالدت طفل ینو همچن یخارج یا یرانیوفات هرکس اعم از ا - ۲۲ ماده

 .احوال اعالم شودثبت یندهنما یامأمور 

ور احوال کشبه سازمان ثبت یا یرانا یترین مأموران کنسولبه نزدیک یامحل اقامت  یدر خارج از کشور به مأموران کنسول یرانیانا وفات

 .شودیاعالم م

در خارج از کشور را برحسب محل اعالم، مأموران  یرانیاناحوال، وفات اثبت یندگانساکن کشور را مأموران و نما یانو خارج یرانیانا وفات

در  عیدر دفتر ثبت کل وقا یندر سند ثبت وفات و همچن یدوفات با کنند،یاحوال ثبت مثبت یندگاننما یامأموران و  یا یرانا یکنسول

 .ثبت و امضاء و مهر گردد یبه در گذشته و پدر و مادر او و شناسنامه متوف بوطصفحات مر

احوال کشور فرستاده خواهد شد که به وزارت به سازمان ثبت یه گواهنسخ یکو  شودیاعالم م ی محلپس از ثبت به شهربان یانخارج وفات

 .امور خارجه ارسال گردد

 .گرددیم یمکه درخواست کند تسل یوفات به هر شخص یگواه - تبصره

 :گردد یدق یراطالعات ز یددر سند ثبت وفات با - ۲۳ ماده

 .ثبت یخمحل، روز، ماه و سال وفات و تار -۱

نامه و محل صدور شناس یخپروانه اقامت و تار یاتولد و شغل و شماره شناسنامه و شناسنامه درگذشته  یخو جنس و تار یخانوادگنام و نام  -۲

 .پروانه اقامت یا

 .که مشخص باشد یعلت وفات در صورت -۹

 .و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه پدر و مادر درگذشته ینام و نام خانوادگ -1
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 .کنندهو شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه و محل اقامت و سمت اعالم یم خانوادگنام و نا -2

 .و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه و محل اقامت و شغل گواهان ینام و نام خانوادگ -4

 .احوال و اثر مهرمأمور ثبت یا یندهو امضاء نما ینام و نام خانوادگ -5

 .ثبت وفات برگ مخصوص یشماره و سر -۱

 .یحاتمحل توض -۳

 .پزشک و در صورت نبودن پزشک با حضور دو نفر گواه ثبت گردد یقطبق تصد یدواقعه وفات با - ۲۴ ماده

است و در  یپزشک ضرور یقدر صورت وجود پزشک در محل، تصد یردبالفاصله پس از تولد بم یاآمده  یاکه مرده به دن یمورد طفل در

 .است یدو نفر کاف یصورت نبودن پزشک گواه

و در صورت امکان  باشدیاظهارنظر م یا یقجسد و صدور تصد ینهدر هر مورد مکلّف به معا شودیکه وقوع وفات به او اطالع داده م پزشکی

ل ااحوال محل در مهلت مقرر ارسبه ثبت یداظهارنظر خود را با یا یقنسخه از تصد یکشود و به هرحال  یقتصد یدعلت وفات با یصتشخ

 .یندنما

 .وقوف بر آن است یاوقوع  یخمهلت اعالم وفات ده روز از تار - ۲۵ ماده

 یخکه وفات در اثناء سفر رخ دهد مهلت اعالم آن از تار یو در صورت آیدیروز مهلت به حساب نم ینبعد از آخر یرسم یلوفات و تعط روز

 .به مقصد احتساب خواهد شد یدنرس

 .دخواهد ش یینقانون تع ینا یاجرائ نامهیینکه پس از انقضاء مهلت مقرر اعالم شود در آ یوالدت و وفات یعثبت وقا یبترت - تبصره

 :است یراز اشخاص ز یکیبه عهده  یباعالم وفات و امضاء سند ثبت وفات به ترت - ۲۶ ماده

 .که در موقع وفات حاضر بوده است یمتوف یشاوندترین خونزدیک -۱

 .او یندهنما یاکه وفات در آن رخ داده است  یکانصاحب م یا یمتصد -۲

 .که در موقع وفات حاضر بوده است یهر شخص -۹

 .کدخدا یا یمأموران انتظام -1

 .احوال هستنددفن مکلّف به اطالع وفات به ثبت یاگورستان  یانمتصد - تبصره

 یخمقامات اعالم شود شماره و تار یرسا یاو  یقضائ یا یاز طرف مأموران انتظام ینامه رسم یوالدت ط یاکه وفات  یدر صورت - ۲۷ ماده

 .نامه در سند درج و به منزله امضاء سند خواهد بوداعالم

 :است یراعالم وفات به عهده مقامات ز یردر موارد ز - ۲۸ ماده

ر در حاض یهای امدادگروه یا یواقع شود مقامات انتظام یسوزطوفان و آتش یل،زلزله، س یلکه وفات در اثر بروز سوانح از قب یدر صورت -۱

شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه و سن  المقدوریو حت ینام و نام خانوادگ یمحل مکلفند واقعه وفات را ضمن ارسال صورت حاو

 .ماینداعالم ن یمتوف

 ینیفرمانده قسمت با تع یلهوس شودیدر زمان جنگ واقع م یا ینظام یضمن مانورها یاکه در زمان صلح در سربازخانه و  یانیوفات نظام -۲

 .گرددیو شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه اعالم م ینام و نام خانوادگ
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بت نباشد در سند ث یشود دسترس یددر سند ق یدکه با یاز اطالعات یبه بعض یامعلوم نشود  یکه مشخصات متوف یدر موارد - ۲۹ ماده

 .حل اختالف خواهد بود یاتمشخصات نامعلوم با ه یلتکم شودیمشخصات عبارت )نامعلوم( نوشته م یوفات به جا

ائب غ یفوت فرض یکه حکم قطع ییهادفاتر دادگاه یراندادگاه است مد یغائب مفقود االثر حکم قطع یثبت فوت فرض مدرک - ۳۱ ماده

 .احوال محل ارسال دارندبه ثبت ینامه رسم ینسخه از رأی صادره را ط یکصادر شده مکلفند  مفقود االثر از آن دادگاه

 ازدواج و طالق -پنجم  فصل

در شناسنامه  کنندیازدواج و طالق و رجوع را که در دفاتر مربوط ثبت م یعازدواج و طالق مکلفند وقا یدفاتر رسم دارندگان - ۳۱ ماده

 یرو رسدیرا که در دفاتر به ثبت م یازدواج و طالق و رجوع یعبار وقا یکو حداکثر هر پانزده روز  ینددرج و امضاء و مهر نما یزن ینزوج

 .دارند یافتدر یدو رس یلاحوال محل تحوو به ثبت هیهمربوط ت یهانمونه

بت ث شودیم یهاحوال تهکه از طرف ثبت یمربوط در دفاتر هاییکنسولگر یلهبه وس یددر خارج از کشور با یرانیانو طالق و رجوع ا ازدواج

وزارت  یقو از طر یهمخصوص ته یهانمونه یرو رسدیرا که در دفاتر به ثبت م یازدواج و طالق و رجوع یعبار وقا یکماه  یکو حداکثر هر

 .احوال کشور فرستاده شودبه سازمان ثبت هامور خارج

 یناحوال طرفدر اسناد ثبت یباشد با ارائه اقرارنامه رسم یدهطالق به ثبت نرس یکه در دفتر رسمرجوع و بذل مدت  طالق، - ۳۲ ماده

زن و شوهر ثبت  یدر اسناد سجل یرز یطباشد در صورت وجود شرا یدهازدواج به ثبت نرس یکه در دفاتر رسم ییهاثبت خواهد شد. ازدواج

 :خواهد شد

 .ثبت واقعه ازدواج یانمتقاض ینب یتبر وجود رابطه زوج یمبن یارائه اقرارنامه رسم-۱

 .سال تمام و سن زوجه از هجده سال تمام کمتر نباشد یستاقرارنامه سن زوج از ب یمدر موقع تنظ-۲

 .اشندبینم یگریازدواج د یددر ق یناعالم واقعه طرف یخدر تار کهینبه ا ینزوج یهااحوال محل صدور شناسنامهادارات ثبت یگواه-۹

 .یندمحل ارسال نما یاحوال مکلفند پس از ثبت واقعه رونوشت اقرارنامه را به دادسراثبت یندگاننما - تبصره

 یثبت شود ول یعدر دفاتر ثبت کل وقا یدزوجه و رجوع و بذل مدت و فسخ نکاح با یاوفات زوج  یاازدواج و طالق  یعوقا یهکل - ۳۳ ماده

 :یافتانعکاس خواهد  یردر شناسنامه به شرح ز

است  یبذل مدت و در صورت تعدد زوجات آن تعداد ازدواج که به قوت خود باق یانکاح و طالق  ینزن آخر یاشناسنامه مرد  یالمثنا در

 .منعکس خواهد شد

 .شناسنامه درج نخواهد شد یدر المثنا یرمدخولهو طالق غ ازدواج

منوع م صالحیذ یو دولت یصاحب سند و مقامات قضائ یجز برا یو اسناد سجل یعکل وقا اطالعات مذکور در دفاتر ثبت افشای - ۳۴ ماده

 .است

 صدور شناسنامه -ششم  فصل

خدمات  ینو نوع ا یزانوجه انجام خواهد شد که نحوه اخذ وجوه و م یافتدر مقابل در یخدمات سجل یرصدور شناسنامه و سا - ۳۵ ماده

 .ون خواهد بودقان ینا یاجرائ نامهیینبه موجب آ

 :باشدیم یرمشخصات و اطالعات ز یصادر و دارا یعدفاتر ثبت کل وقا یشناسنامه از رو - ۳۶ ماده

 .یرانا یاسالم یآرم جمهور -۱
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 .و شماره کالسمان آن ینگارمحل مخصوص انگشت -۲

 .محل الصاق عکس -۹

 .شماره شناسنامه -1

 .و جنس دارنده آن ینام و نام خانوادگ -2

 .یو قمر یشمس یروز و ماه و سال هجر یبتولد به ترت یختار -4

 .است ینوزادان الزام یشناسنامه برا یضاز هنگام اجرا طرح تعو یقمر یهجر یخذکر تار - تبصره

 (شهرستان، بخش، دهستان، )شهر/روستا یبمحل تولد به ترت -5

 .یننام و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه ابو -۱

 .یشمس یروز و ماه و سال هجر یبسند به ترت یمتنظ یختار -۳

 (حوزه، شهرستان، بخش، دهستان )شهر/روستا یبسند به ترت یممحل تنظ -۱7

 .سند و امضاء مأمور صدور و مهر اداره کنندهیممأمور تنظ ینام و نام خانوادگ -۱۱

 .مخصوص شناسنامه یشماره مسلسل و سر -۱۲

 .ق وفات همسر، والدت فرزندان و وفات صاحب شناسنامهمحل مخصوص ثبت ازدواج، طال -۱۹

 .یحاتمحل توض -۱1

 .محل مخصوص مهر انتخابات -۱2

ملصق به عکس همان سال و اثرانگشت و کالسمان  یدبا رسندیسال تمام م ۱2که به سن  یافراد یدنمونه جد یهاشناسنامه - ۱ تبصره

 .صاحب آن باشد ینگارانگشت

 .شود یدتمام با عکس همان سال صاحب آن تجد یسالگ یدر س یدبا یهاول شناسنامه - ۲ تبصره

 .یدآن مراجعه نما یدتجد یبرا یک سالسال مکلّف است ظرف  یبه سن س یدنشناسنامه پس از رس صاحب

 .قانون خواهد بود ینا یاجرائ نامهیینوالدت اتباع خارجه مطابق مقررات آ یگواه یاصدور شناسنامه مجدد و  - ۳ تبصره

در خارج  یرانا یاسالم یدولت جمهور هاییندگیازدواج و طالق، نما یاحوال کشور، دفاتر اسناد رسمبه استثناء سازمان ثبت - ۴ تبصره

حق  یصو بخش خصو یها و نهادها و مؤسسات دولتاز ارگان یکیچو اداره کل انتخابات ه المللینب یسو پل یتهو یصاز کشور، اداره تشخ

 .قرار خواهد گرفت یقانون یگردامر تحت پ ینشناسنامه را ندارند متخلف از ا یبر رو یگریآثار د یاگونه مطلب و نقش مهر و درج هیچ

اشخاص از طرف وزارت امور خارجه  یتاخراج از تابع یاو  یتاحوال کشور مکلّف است به مجرد وصول اعالم ترک تابعسازمان ثبت - ۳۷ ماده

 .یدرا در دفاتر و اسناد مربوط منعکس و شناسنامه را معدوم نما یتاخراج تابع یاو  یتعترک تاب

 ییصدور کارت شناسا -هفتم  فصل

بوده و  ییکارت شناسا یدارا یدسال به باال است با ۱2که سن آنان از  یبداند و اعالم کند کسان یکه دولت مقتض ینقاط در - ۳۸ ماده

اهد خون خو یهای اصلمحل سکونت و گروه یمشخصات و اثرانگشت و عکس و نشان یحاو ییآن را همراه داشته باشند. کارت شناسا یشههم

 .بود
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گروه  لیاطالعات از قب یراطالعات مربوط به سکونت و سا یلتحص یو چگونگ ییدرج مشخصات دارنده کارت شناسا یبصدور و ترت ترتیب

 .خواهد شد یینتع یاجرائ نامهییندر آ ینداخذ نما ییکارت شناسا ینار و مجانصغ یکه برا یخون و اشخاص

 لغو شده است. یحاًصر ۱۹2۱/۱۱/۱۹احوال قانون ثبت ۹۳و ماده  ینالغاء قوان یقانون یحهماده به موجب ال این - ۳۹ ماده

 ینام خانوادگ -هشتم  فصل

 .احوال کشور خواهد بودسازمان ثبت یببا تصو ینام خانوادگ تغییر - ۴۱ ماده

 .باشدیقانون م ینا یاجرائ نامهیینمطابق آ ینام خانوادگ ییرموارد تغ - تبصره

 یاست که به نام آنان در دفاتر مخصوص نام خانوادگ یتقدم صدور اسناد مختص اشخاص یختار یتبا رعا یحق تقدم نام خانوادگ - ۴۱ ماده

حق پس از وفات به ورثه  ینآن را در آن اداره ندارد مگر با اجازه دارنده حق تقدم و ا یارحق اخت یگریو د رسدیاحوال به ثبت مادارات ثبت

 .یابدیانتقال م یقانون

 یاو را از دادگاه بخواهد ول ینام خانوادگ ییرکرده مورد اعتراض قرار داده و تغ یاراو را اخت یکه نام خانوادگ یشخص تواندیاز وراث م هریک

 .یدنما یارها را اختآن یاجازه دهند که نام خانوادگ یگریبه د توانندیوراث باالتفاق م

صادر گردد.  یگریاحوال دپدرخواهد بود اگرچه شناسنامه فرزند در قلمرو اداره ثبت یفرزند همان نام خانوادگ ینام خانوادگ - تبصره

 .یندانتخاب نما یگرید یخود نام خانوادگ یبرا توانندیم یرفرزندان کب

حق تقدم  یتهمسر خود بدون رعا یاز نام خانوادگ باشدیم یتزوج یدکه در ق یبا موافقت همسر خود تا زمان تواندیم زوجه - ۴۲ ماده

 .موکول به اجازه همسر خواهد بود یاستفاده کند و در صورت طالق ادامه استفاده از نام خانوادگ

 یعموجود و نقل آن به دفاتر ثبت کل وقا یهاشناسنامه یضتعو -نهم  فصل

ند مکلف یزافراد ن یهو کل یدنما یضتعو یجموجود در دست مردم را به تدر یهااحوال کشور مکلّف است شناسنامهثبت سازمان - ۴۳ ماده

خواهد نمود به مأموران  یینتع یگروه سن یبو به ترت یو وسائل ارتباط جمع یآگه یاحوال کشور طکه سازمان ثبت یّنمع یهادر مهلت

 یهامرگ یندمراجعه نما یدشناسنامه نمونه جد یافتخود و ارائه مدارک و در یاتیح یعو وقا یتاعالم هو ایاحوال محل اقامت خود برثبت

 .اعالم شود یدمراجعه با ینضمن ا یزثبت نشده زوج و زوجه و فرزندان ن

آن گروه  یدکه مشمول دوره تجد یندشناسنامه نما یضدرخواست تعو یافقدان و اعالم  یچنانچه در طول اجرا طرح، اشخاص -تبصره  

 .موقت صادر خواهد شد یآنان طبق مقررات گواه ینباشد برا

 ریاستفاده از شناسنامه غ یااحوال را از داشتن شناسنامه مکرر منتشره مأموران ثبت یدر آگه یّنمع یهاکه در مهلت اشخاصی - ۴۴ ماده

الّ و مجازات معاف خواهند بود و ا یباز تعق یندمطلع نما یخارج یتبا داشتن تابع یرانیاستفاده از شناسنامه ا یاشناسنامه موهوم  یافتدر یا

 .قانون خواهند بود ین( ا1۳و  1۱شده و مشمول مجازات مصرح در مواد )جرائم مزبور مستمر شناخته ینهمع یهاپس از انقضاء مهلت

اند تفاده نمودهاس یرکه از شناسنامه غ یاشخاص یتو هو یتآنان تثب یقانون یندگاننما یانامه مکرر به انتخاب صاحبان و دارندگان شناس هویت

 .خواهد بود شودیکه صادر م یمدارک ازدواج و طالق و شناسنامه فرزندان مطابق شناسنامه قانون ینو همچن

 ینبه عمل خواهد آمد و همچن کندیکه در مهلت مقرر مراجعه م یهمسر ینشناسنامه همسر و فرزندان، ضمن گروه س یضتعو - تبصره

 .نشده باشد یو آگه یّنخواهد شد اگرچه مهلت مراجعه مع یضدر موقع ثبت والدت طفل شناسنامه پدر و مادر و افراد خانوار تعو

به « یتهو»اثبات  یواقع گردد و مدارک الزم جهت اثبات آن ارائه نشود مراتب برا یدافراد مورد ترد« یتو تابع یتهو»هرگاه  - ۴۵ ماده

 .طبق مقررات اقدام خواهد شد ییدشهرستان ارجاع و در صورت تا ینتأم یبه شورا« یتتابع»اثبات  یو برا یمراجع انتظام

https://t.me/ekhtebar
https://t.me/ekhtebar
https://t.me/ekhtebar


 ۹1صفحه                                                                                                / حقوق مدنی   قوانین خاص ویژه آزمون وکالت

 

   امید سلطانیگردآوری و تدوین شده توسط  

 

رکت با داشتن حق رأی ش یزاحوال محل نداره ثبتا یسرئ گرددیم یلشهرستان که به منظور فوق تشک ینتأم یدر جلسات شورا - تبصره

 .خواهد داشت

خواهد کرد و پس از  یآگه یوسائل ارتباط جمع یقشناسنامه هر دوره را از طر یضمهلت تعو یاناحوال کشور، پاسازمان ثبت - ۴۶ ماده

 یاسالم یجمهور یدجد یهاو منحصراً شناسنامه از درجه اعتبار ساقط خواهد شد یصادره قبل هاییشده شناسنامه و گواهمهلت اعالم یانپا

 .افراد خواهد بود یتو تابع یتهو یان سند رسمیرا

تخلف مراتب به دادگاه اعالم و طبق مقررات با آنان رفتار خواهد  یصمقرر مراجعه نکنند پس از تشخ یهاکه در مهلت یافراد - تبصره

 .شد

 مقدمات اجرا قانون یهته -دهم  فصل

 یزاتوسائل کار و تجه یهته یثقانون مقدمات اجرا آن را از ح ینا یبتصو یخاز تار یک سالکشور مکلّف است در مدت  وزارت - ۴۷ ماده

 .یدکارکنان الزم و آموزش آنان فراهم نما ینو تأم

 .خواهد نمود ینقانون را تأم یناجرا ا یاعتبار الزم برا دولت

 یفریمقررات ک - یازدهم فصل

 1۹و  ۹۱و مواد  ۹4ماده  یکو تبصره  ۲4تبصره ماده و  ۹2و  ۲4و  ۲1و  ۱۳و  ۱4که از وظائف مذکور در مواد  صیاشخا - ۴۸ ماده

مقرر  فیقرار گرفته و عالوه بر الزام به انجام تکال یبمورد تعق یند،نما یبا در دست داشتن شناسنامه اقدام به اخذ المثن یاکنند  یخوددار

 محکوم خواهند شد. ینقد یجزا یالپنج هزار ر تا یکو  یستبه پرداخت دو

 یا یادار یهادر دادگاه یندتعلل نما یا یربر عهده دارند در اجرا آن تأخ یقانون وظائف ینکه به موجب ا ینیهرگاه مأموران و مسؤول ولی

 قرار خواهند گرفت. یبطبق ضوابط مربوط تحت تعق یانتظام

نسخ  ۱۹57/2/۱7و شناسنامه مصوب  یمربوط به اسناد سجل یهاقانون تخلفات، جرائم و مجازات ۲ماده با توجه به ماده  این - ۴۹ ماده

 شده است.

نسخ  ۱۹57/2/۱7و شناسنامه مصوب  یمربوط به اسناد سجل یهاقانون تخلفات، جرائم و مجازات ۱۱ماده با توجه به ماده  این - ۵۱ ماده

 شده است.

ه کند ب یافتاحوال اظهار و شناسنامه دردر اسناد و دفاتر ثبت یمادر واقع یاپدر  یرازغمادر طفل را به یاهرکس عالماعامدا پدر و  - ۵۱ ماده

 .ماه تا سه سال محکوم خواهد شد 4 ی ازاحبس جنحه

اده م ینول اکودکان بدون سرپرست از شم یتموارد مذکور در قانون حما ینمادر طفل معلوم نباشد و همچن یاکه پدر  یدر موارد - تبصره

 .باشدیم یمستثن

خالف  یهایگواه یا ینداز انحاء کمک نما یقانون به هر نحو ینا 2۱و  27و  1۳که عالماعامدا در جرائم مذکور در مواد  مأمورانی - ۵۲ ماده

 .محکوم خواهند شد یخود قرار دهند به مجازات مرتکب اصل یرا مالک اجرا وظائف قانون

 یبو به تصو یهته یوزارت کشور و وزارت دادگستر یلهاوراق و اسناد مربوط وس یهاقانون و نمونه ینا یاجرائ هاینامهآیین - ۵۳ ماده

 .یدخواهد رس یرانوز یاته

 ۱۹۱۲و اول بهمن  ۱۹۱7آذر  ۱۱و  ۱۹75مرداد  ۲7احوال مصوب ثبت ینقوان یّنمع یهامهلت یانقانون و پا یناجرا ا یختار از - ۵۴ ماده

 .قانون باشد بالاثر است ینکه در مقام اجرا معارض ا یلغو و هر قانون ۱۹۱۳ یبهشتو دوم ارد
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 .قانون هستند ینمأمور اجرا ا یکشور، وزارت امور خارجه و وزارت دادگستر وزارت - ۵۵ ماده

 

 قانون زمین شهری
 ۲۲/74/۱۹44مصوب: 

 

و  دیاز عوامل عمده تول یکیآن به عنوان  یمتق یتو تثب یلعرضه و تعد یادو ازد ینامور مربوط به زم یقو تنس یمبه منظور تنظ - ۱ماده 

الزم  ینهفراهم نمودن زم ینو همچن یاز اراض تریعو وس تریحهرچه صح یبردارموجبات حفظ و بهره یجادو ا یو اجتماع یرفاه عموم ینتام

 یساتمسکن و تاس ینتام یبرا یرانا یاسالم یجمهور یاسقانون اس 15و  12و  1۹به اهداف مندرج در اصول  یلن و ۹۱جهت اجراء اصل 

 االجراء است.در سراسر کشور الزم یبتصو یخو از تار رسدیم یبقانون به تصو ینمواد ا یعموم

 ها قرار گرفته است.شهرها و شهرک یاستحفاظ یمو حر یاست که در محدوده قانون هاییینزم یشهر اراضی - ۲ ماده

 تیمقررات قانون لغو مالک یرغمکه عل یموات ینهاینداشته باشد. زم یاءاست که سابقه عمران و اح ینهائیزم یموات شهر اراضی - ۳ ماده

 .باشدیدولت م یارشده باشد همچنان در اخت یاءبه بعد اح ۱۹2۱/1/2 یخاز تار یبدون مجوز قانون یموات شهر یاراض

 یکه صاحب مشخصبه حالت موات برگشته اعم از آن یجداشته و به تدر یاءاست که سابقه عمران و اح هاییینزم یبائر شهر اراضی - ۴ ماده

 نداشته باشد. یاداشته و 

دائر مشمول  ینهایمالک است زم یبرداراند و در حال حاضر دائر و مورد بهرهو آباد نموده یاءاست که آن را اح ینهائیدائر زم اراضی - ۵ ماده

 .باشدیم یرمحصورغ یااعم از محصور  یشآ یا یکشاورز یفا اراضقانون صر ینا

ولت د یارباشد در اخت یردولتیغ یا یدولت یانقالب یو نهادها یادهابن یااشخاص  یارکه در اختاعم از آن یموات شهر ینهایزم کلیه - ۶ ماده

ت ثبت اسناد و امالک مکلفند به درخواست وزارت مسکن ندارد.ادارا یگذشته ارزش قانون یتاست و اسناد و مدارک مالک یاسالم یجمهور

 توسط دولت واگذار شده باشد. ۱۹25/۱۱/۲۲ یخکه از تارمگر آن یندرا به نام دولت صادر نما هااسناد آن یو شهرساز

 یهرش یو قانون اراض یموات شهر یاراض یتو به موجب قانون لغو مالک باشندیم یقهکه در وث یموات ینهایزم یتاسناد مالک - تبصره

 گونهیناز فروش ا یاز مطالبات اشخاص ناش یرو غ شوندیم یآزاد تلق آیندیدرم یادولت درآمده و  یارقانون به اخت ینو ا ۱۹47مصوب 

 اموال بدهکار وصول خواهد شد. یرطلبکار از سا یلهوس یگرمطالبات د گرددیم یکه منتف یاراض

 یقانون اراض ۱ یا 4مواد  یایکه از مزااند مشروط بر آنداشته یاردر اخت یموات شهر ینهایزم یت،ازالککه طبق مدارک م کسانی - ۷ ماده

 یطعاتق یادر سراسر کشور قطعه و  ینداشته باشند،طبق ضوابط مسکن و شهرساز یاستفاده نکرده و مسکن مناسب ۱۹47مصوب  یشهر

 یاءخواهد شد عمران و اح یینتع نامهیینکه در آ یتا در مهلت مناسب شودیگذاشته م یارشاندر اخت عهزار(متر مرب)۱777جمعا معادل 

 .گرددیبه دولت بازم ینبدون عذر موجه اجازه مذکور ساقط و زم یاءکنند در صورت عدم عمران و اح

بوده و  ینزم یدارا یا اسناد عادب ۱۹2۱/1/2مصوب  یموات شهر یاراض یتقبل از قانون لغو مالک یخکه به تار یدر مورد کسان - تبصره

 یلتشک یمذکور برا یهاکه تاکنون مهلت یدر شهرهائ یااند و پرونده داده یلاز طرف مراجع مربوطه تشک یشده قبل یینتع یهادر مهلت

 یطگردد برابر ضواب ییدتا یقضائ صالحیو صحت معامله از طرف مراجع ذ یسند عاد یمتنظ یخکه تار یاست در صورت دهپرونده اعالم نش

 اجازه عمران داده خواهد شد. شودیم یینقانون تع ینا یاجرائ نامهیینکه در آ

 .باشدیم یهفق یول یارنداشته باشد در اخت یکه صاحب مشخص یبائر شهر یاراض کلیه - ۸ ماده
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 یاراض یهرا ضمن استفاده از کل یمومامر مسکن و خدمات ع یبرا یازمورد ن ینهایموظف است زم یمسکن و شهرساز وزارت - ۹ ماده

از  بیاست به ترت یشهرها ضرورت آن حتم ینمذکور در ا یاراض یعدم تکافو یلقانون به دل ینا یوستکه به پ یدر شهرهائ یموات و دولت

 .نماید ینتام یبائر و دائر شهر ینهایزم

ورد م ینهایموظفند زم یردولتیو غ یدولت یو نهادها و ارگانها یادهاو بن یحقوق یا یقیاعم از اشخاص حق یبائر و دائر شهر یاراض مالکان

 (بفروشند.هایدولت به آنها)دولت و شهردار یمو با تقو یلذ یقانون است به منظورها ینرا که موضوع ا هایشهردار یادولت  یازن

 یسازساختمان یاجراء طرحها یاجهت مسکن و  ینمز یافتدر یطبه افراد واجد الشرا یو فروش توسط وزارت مسکن و شهرساز یکتفک - الف

 .یمسکون

ها وزارتخانه یلهحسب مورد به وس یشهر یو عوض طرحها یمصوب شهر یو اجراء طرحها یو ادار یو عمران یعموم یساتتاس یجادا - ب

 که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است. یو نهادها و موسسات یدولت یو موسسات و شرکتها هایو شهردار

 کشور. یفرهنگ یراثحفاظت از م - ج

 پس تواندیم ین،مالکبه زم هایدولت و شهردار یازاعالن عدم ن یابائر و دائر و اعالم  ینهایزم ینمالک یادر صورت مراجعه مالک  -۱ تبصره

 .یداقدام نما یخود طبق ضوابط و مجوز وزارت مسکن و شهرساز ینزم یو واگذار یکنسبت به تفک ینزم یسازمادهو آاز عمران 

ماده است  ینبه شرح ا هایدولت و شهردار یازآنها مورد ن یندانگ که زمشش یااعم از مشاع و  یبائر و دائر شهر یمالکان اراض -۲ تبصره

استفاده نکرده باشند حق دارند طبق ضوابط وزارت مسکن و  ۱۹47مصوب  یشهر یقانون اراض ۱ یا 4مواد  یایاز مزا کهینمشروط بر ا

معادل)هزار(متر مربع عمران و  یدولت یاراض یرمذکور به انتخاب خود و در صورت عدم امکان از سا یناز زم یا قطعاتیقطعه  یشهرساز

با اجازه و  کهینا یادولت و  یممگر به دولت و با تقو یستن یو نه منفعت(قابل واگذار ینبه دولت بفروشند زائد بر آن)نه ع یا یندنما یکتفک

 .یدعمران نموده واگذار نما شهرسازینظر وزارت مسکن و  یرز

که فرزندان آنها را تحت  یو بازماندگان درجه اول شهداء و مفقود االثرها و همسران آنها تا زمان یتا سن بلوغ شرع یتیمصغار  -۳ تبصره

قانون  نیتبصره مشمول مقررات ا ینموضوع ا ینهایزم یو واگذار یکهستند عمران و تفک یماده مستثن ینا تکفل داشته باشند از شمول

نباشد معادل ارزش  یسرم یگریباشد که احداث آن در محل د یخاص یطرح دولت یبرا یازتبصره مورد ن ینمشمول ا ینبوده و چنانچه زم

 .گرددیبه صورت عوض واگذار م یدولت یمورد نظر از محل اراض ینزم

از  پس یناز مالک یککه سهم هر یبه نحو ینچند قطعه زم یا یکدر  یکدیگربه  یشهر یاراض ینمالک یسهام مشاع یواگذار -۴ تبصره

 قانون بال مانع است. ینشرائط مندرج در ا یتماده نگردد با رعا یناانتقال زائد بر حد نصاب مقرر در 

حداقل نصاب  یتباشند با رعا ینهاییمالک زم ۱۹47مصوب  یشهر یقانون اراض یبمسکن که قبل از تصو یتعاون یشرکتها -۵ تبصره

قانون استفاده نکرده  ینو ا ۱۹47مصوب  یشهر یقانون اراض یایاز اعضاء واجد الشرائط که از مزا یکهر یبرا ینمحل وقوع زم یکتفک

که  ینیزم یزآنها و ن یازمازاد بر ن ینهایو زم باشندیخود را دارا م یناز زم یبردارق بهرهح یو شهرساز مسکنباشند در قالب ضوابط وزارت 

 .گیردیدولت قرار م یارقانون بوده و در اخت ینطبق ضوابط مذکور در مهلت مقرر بدون عذر موجه عمران نگردد تابع مقررات ا

مالک پس از اعالن وزارت مسکن و  ینامشخص بودن نشان یابه مالک  یعدم دسترس یاعدم مراجعه و  یادر صورت استنکاف  -۶ تبصره

که مانع از انجام معامله دولت  یگرد یثبت یا یهرگونه اشکاالت حقوق یابودن ملک  یقهو در وث یو در صورت وجود تعارض ثبت یشهرساز

 یرا تملک و حسب مورد وزارت مسکن و شهرساز ینمورد تملک به صندوق ثبت محل زم ینزم یها با سپردن بهایشهردار یاگردد، دولت 

الزم و رفع هرگونه  یو در موقع مراجعه مالک پس از ارائه مفاصا حسابها نمایندیمالک،سند انتقال را امضاء م یبه قائم مقام یشهردار یا

 .گرددیمعوض واگذار م یندر صورت امکان زم یاو  باشدیآن قابل پرداخت م یاشکال بها

را در شهرها و  یازمورد ن ینخود زم یربنائیز یعموم یساتو تاس یدولت یاجراء طرحها یبرا توانندیم هایدولت و شهردار -۷ تبصره

 .یندماده تملک نما ینا یهاتبصرهضوابط و  یهکل یتسراسر کشور با رعا یشهرکها
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طرح و اعالم مراتب  یببه تملک آنها دارند پس از تصو یازها نشهرها و شهرک یهدر کل هایشهردار یاکه دولت  یدائر ینهایزم -۸ تبصره

 .یهاشهردار یانبوده مگر به دولت  یربه ادارات ثبت قابل انتقال به غ

طبق نظر  یحقوق قانون یرو سا یدر اراض یانیهااع یبوده و بها ین(زمی)ارزش معامالتیامنطقه یمتدولت بر اساس ق یمتقو -۹ تبصره

 .گرددیم یینعادله روز تع یر اساس بهاب یدادگستر یکارشناس رسم

 یکه در خارج از محدوده قانون یتملک شده از اراض یاراض یدر صورت درخواست و توافق مالک دولت موظف است به جا -۱۱ تبصره

 .یدواگذار نما یاراض یلقب ینا ینبه مالک یامر کشاورز یتملک شده برا ینزم یدارد معادل ارزش یارها در اختشهرها و شهرک

 یکه در آن مجلس شورا یمدظله العال ینیحضرت امام خم ۱۹47/5/۱۳آن با استفاده از اجازه مورخ  یهاماده و تبصره ینا -۱۱ تبصره

آن  ۱و  5 یهاقانون و تبصره ینا یوستمندرج در پ یاند صرفا در شهرهاموارد ضرورت دانسته یصتشخ یبرا یترا صاحب صالح یاسالم

شده  یاد یقابل اجراء است و پس از مهلت مذکور در شهرها یبتصو یخسال از تار 2مدت  یسراسر کشور برا ایشهرها و شهرکه هیدر کل

 مواد قانون قابل اجراء خواهد بود. یرکشور سا یشهرها یرمانند سا یزن

و  یمسلح و موسسات دولت یروهایها و نمتعلق به وزارتخانه ینهایزم یهکل ۱۹47مصوب  یشهر یقانون اراض یبتصو یختار از - ۱۱ ماده

وزارت  اریدر اخت یانقالب یو نهادها یادهابن یهکه شمول حکم مستلزم ذکر نام است و کل یوابسته به دولت و موسسات یبانکها و سازمانها

 .یردگیقرار م یمسکن و شهرساز

 یطبق ضوابط وزارت مسکن و شهرساز یهرگونه واگذار یبوده ول یماده مستثن یناز شمول ا یردولتیغ یادهایبن یرمواتغ یاراض -۱ تبصره

 خواهد بود. یهفق ینظر ول یتبا رعا

 یاراض گونهینا یحق واگذار یهستند ول یماده مستثن ینااز شمول  هایوابسته به شهردار یو شرکتها و سازمانها هایشهردار -۲ تبصره

 .یمصوب شهر یشهر و عوض امالک واقع در طرحها یعموم یازمندیهایندارند مگر به عنوان رفع ن یرا بدون اجازه وزارت مسکن و شهرساز

 ایثابت شود که تمام  صالحیبه عنوان وقف ثبت شده و در مراجع ذ ینیاگر زم یاست ول یخود باق یتبه وقف یوقف یاراض -۳ تبصره

آستان  یااز طرف اوقاف  یاراض یلکن هرگونه واگذار گیردیدولت قرار م یارابطال و در اختموات ینه سند وقف زماز آن موات بود یقسمت

 .یردنظر واقف صورت گ یتو رعا یبر طبق ضوابط شهرساز یستیبا یانر متولیسا یاو  یقدس رضو

و  یادار یازمذکور در حد ن یرا به ادارات و سازمانهاماده  ینحاصل از موضوع ا یمکلّف است اراض یوزارت مسکن و شهرساز -۴ تبصره

 .یدمجانا واگذار نما یساتیتاس

عمران و  یا یسازمادهبه آنسبت  یاجرائ نامهیینکشور طبق آ یعموم یاستموظف است بر اساس س یمسکن و شهرساز وزارت - ۱۱ ماده

 اقدام کند. یمصوب قانون یخود مطابق طرحها ینهایزم یواگذار

قانون  ۱7۱ماده موضوع »آن یبو تصو یو هاد یلیجامع و تفص یبا طرحها یدولت یاراض یو شهرساز یکیتفک یهانقشه یقتطب -۱ تبصره

 است. یعهده وزارت مسکن و شهرساز به«هایشهردار

معاف  یو فروش اراض یکو تفک یسازمادهآبابت  یو معامالت یثبت هایینهو حق تمبر و هز یاتدولت از پرداخت هرگونه مال -۲ تبصره

 است.

 یچنانچه برا ی.ولید(تجاوز نمایمعامالت ی)ارزشها یزمان واگذار یامنطقه یمتهایاز ق یدبه اشخاص نبا ینزم یواگذار یبها -۳ تبصره

و عمران و  یسازمادهآاز  یناش هایینهنحوه وصول هز گرددیتمام شده واگذار م یتمام شده باشد به بها یامنطقه یمتاز ق یشدولت ب

 هاینهکه از مجموع هز گرددیاخذ م یمحاسبه و به صورت یشهر یساتقطعات از خدمات و تاس یورر خدمات بر اساس بهرهیسا یاو  یکتفک

 .یدتجاوز ننما
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را احداث و واگذار  یمسکون یهامجموعه یازمورد ن یو خدمات یاماکن عموم شودیاجازه داده م یبه وزارت مسکن و شهرساز -۴ تبصره

 .یدنما

 تواندیضوابط و مقررات مربوطه م یتشهرها و شهرکها با رعا یجادماده و ا ینادر جهت اجراء مفاد  یوزارت مسکن و شهرساز -۵ تبصره

 یشنهادبه پ شرکتها یلقب یناساسنامه ا یداقدام نما یردولتیبا مشارکت بخش غ یاراسا و  یو ساختمان یعمران یشرکتها یلنسبت به تشک

 .یددولت خواهد رس یاته تصویبوزارت مذکور به 

است  یبائر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرساز یزدائر و تم یننوع زم یینمتناسب و تع یساتو تاس یاءعمران و اح یصتشخ -۱۲ ماده

 .باشدیقابل اعتراض در دادگاه صالحه م یصتشخ ینا

ه آنچ یااز آنچه تاکنون صادر نموده و به آن اعتراض نشده  ین،اعمنوع زم یصخود را در تشخ یهاست نظر مکلّف یمسکن و شهرساز وزارت

کاف استن یا ی.در صورت عدم دسترسگرددیم ییناعالم سه ماه تع یخ. مهلت حق اعتراض از تاریداعالم نما ینبه مالک نمایدیبعدا صادر م

 ینآخر یخسه ماه از تار ی،تااالنتشار آگه یرمذکور در روزنامه کث یهدو نوبت به فاصله ده روز نظر یط یه،بایستیت نظریافمالک از در

جراء االو الزم یص،قطعیصورت عدم وصول اعتراض در مهلت مذکور تشخ یند،درنما یماعتراض خود را به دادگاه تسل توانندیم ی،مدعیانآگه

 است.

کرده و حکم الزم خواهد داد،اعتراض به  یدگیرس یدادرس یینآ یفاتتشر یتاز نوبت و بدون رعادادگاه نسبت به اعتراض خارج  -۱ تبصره

 .گرددیقانون نم یندر دادگاه مانع از اجراء مواد ا یوزارت مسکن و شهرساز یصتشخ

 یادولت  یلهوس ۱۹25/۱۱/۲۲ یخکه از تار ینهاییمحل در مورد نوع زم ینهدر موقع معا ۱۲ماده مرجع مقرر در  یصمالک تشخ -۲ تبصره

 مذکور خواهد بود. یانیهایواگذار شده بدون در نظر گرفتن اع یا یانیاحداث اع یسازو دفاتر خانه هایتهارگانها و نهادها و کم

 دون پروانهاحداث هرگونه بنا ب یاو  هایمنتقل شده به دولت و شهردار یامتعلق  یشهر یدخل و تصرف و تجاوز به اراض هرگونه - ۱۳ ماده

 قانون جرم ینبر خالف ا یهرگونه عمل یامزبور و  یو افراز اراض یکو تفک یرسم یا یهرگونه نقل و انتقال به موجب اسناد عاد یامجاز و 

 ۱۹۱7از قانون ثبت اسناد و امالک مصوب  یاصالح و حذف مواد»قانون یاصالح ۱1۱ماده ۲تبصره اساس بر  ینو با متجاوز شودیشناخته م

 .شودیرفتار م یاسالم یمجلس شورا ۱۹42/1/۹۱مصوب «آن یو اصالحات بعد

 یتقانون(با رعا ینا ۲ماده موضوع  ی)اراضیشآ یاو  یکشاورز یباغات و اراض یکو تفک یمو تقس ی،افرازکاربر ییرو تغ تبدیل - ۱۴ ماده

 قانون بال اشکال است. ینو مواد ا یضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرساز

 ماده در سند بال مانع است. ینمفاد موضوع ا یدبا ق یامر کشاورز یبرا یاراض گونهیننقل و انتقال ا - تبصره

 نیو مواد ا یضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرساز یتبائر جهت عمران و احداث بنا با رعا یاراض یمو تقس یکتفک هرگونه - ۱۵ ماده

 قانون بال اشکال است.

کرده باشند  یمقررات آن را ننموده و تخط یقدق یتدادگاه صالح رعا یصقانون به تشخ ینکه در اجراء ا یاز کارمندان هریک - ۱۶ ماده

 .گردندیمحکوم م یدائم از خدمات دولت یااشخاص و اعاده وضع،بر حسب مورد به انفصال موقت  یاعالوه بر جبران خسارت وارده به دولت 

 ینمواد ا یاجرائ نامهیینماه آ ۹و موظف است حداکثر ظرف مدت  باشدیقانون م ینمامور اجراء ا یمسکن و شهرساز وزارت - ۱۷ ماده

 دولت برساند. یاته یبو به تصو یهرا ته یشهر یناساسنامه سازمان زم یزقانون و ن

 مشمول ضرورت شهرهای

 تهران -۱

 اصفهان -۲
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 یزتبر -۹

 یرازش -1

 اهواز -2

 کرمانشاه -4

 رشت -5

 یلاردب -۱

 کرج -۳

 اراک -۱7

 ینقزو -۱۱

 اسالم شهر -۱۲

 خرم آباد -۱۹

 بروجرد -۱1

 دزفول -۱2

 یسار -۱4

 گرگان -۱5

 نجف آباد -۱۱

 آمل -۱۳

 شهر یرجائ -۲7

 بابل -۲۱

 یخو -۲۲

 قائم شهر -۲۹

 بوشهر -۲1

 بهبهان -۲2

 قرچک -۲4

 مهاباد -۲5

 یاندوآبم -۲۱

 ینورام -۲۳
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 مهرشهر -۹7
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 یرمال -۹۲

 آبادان -۹۹

 خرمشهر -۹1

 سوسنگرد -۹2
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 یزههو -۹5

 اسالم آباد -۹۱

 یالما -۹۳

 مهران -17

 دهلران -1۱

 یرینقصرش -1۲

 پل ذهاب -1۹

 یالنغربگ -11

 نفت شهر -12

 سومار -14

 بانه -15

 یوانمر -1۱

 سردشت -1۳

 یرانشهرپ -27

 نقده -2۱

 یهاشنو -2۲

 بوکان -2۹

 سقز -21

 یواندرهد -22

 یارانکام -24
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 مسئولیت مدنی قانون
 75/7۲/۱۹۹۳مصوب: 

 

، به جان یا سالمتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به یاطیاحتیب یجهیهرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نت - ۱ماده 

جبران  مسئولوارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود،  یاقانون برای افراد ایجاد گردیده لطمههر حق دیگر که به موجب 

 .هستخسارت ناشی از عمل خود 
شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر، او  دهیدانیدر موردی که عمل واردکننده زیان، موجب خسارت مادی یا معنوی ز - ۲ماده 

زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران  یو چنانچه عمل واردکننده دینمایخسارات مزبور محکوم م را به جبران

 همان نوع خساراتی که وارد نموده محکوم خواهد نمود.
دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد جبران زیان را به صورت  - ۳ماده 

 قانون آن را تجویز نماید. کهآنمدیون، تامین مقتضی برای پرداخت آن بدهد یا  کهآنتعیین کرد مگر  شودیمستمری نم
 ارت را در موارد زیر تخفیف دهد:میزان خس تواندیدادگاه م - ۴ماده 

 کمک و مساعدت کرده باشد. دهیدانیبه ز یزیان به نحو مؤثر یهرگاه پس از وقوع خسارت، واردکننده - ۱
 ود.زیان ش یهرگاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی بوده که عرفا قابل اغماض باشد و جبران آن نیز موجب عسرت و تنگدستی واردکننده - ۲
 یوضعیت واردکننده ایبه نحوی از انحا، موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به اضافه شدن آن کمک و  دهیدانیکه زوقتی  - ۹

 زیان را تشدید کرده باشد.
ز بین برود ا دیده کم گردد و یااگر در اثر آسیبی که به بدن یا سالمتی کسی وارد شده در بدن او نقصی پیدا شود یا قوه کار زیان - ۵ماده 

 خسارات مزبور است. یهیجبران کل مسئولی زیان و یا موجب افزایش مخارج زندگانی او بشود واردکننده
نماید و در مواردی که دادگاه جبران زیان را با رعایت اوضاع و احوال قضیه به طریق مستمری و یا پرداخت مبلغی دفعتا واحده تعیین می

ی زیان تامین گرفت با توان از واردکنندهمستمری به عمل آید تشخیص اینکه به چه اندازه و تا چه مبلغ میجبران زیان باید به طریق 

 دادگاه است.
اگر در موقع صدور حکم، تعیین عواقب صدمات بدنی به طور تحقیق ممکن نباشد دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدیدنظر 

 نسبت به حکم خواهد داشت.
. اگر مرگ فوری نباشد هزینه معالجه هستها مخصوصاً هزینه کفن و دفن هزینه یهیدر صورت مرگ آسیب دیده، زیان شامل کل - ۶ماده 

دیده و زیان ناشی از سلب قدرت کار کردن در مدت ناخوشی نیز جز زیان محسوب خواهد شد. در صورتی که در زمان وقوع آسیب، زیان

است بعدها مکلف شود شخص ثالثی را نگاهداری نماید و در اثر مرگ او شخص ثالث از آن حق محروم گردد قانونا مکلف بوده و یا ممکن 

حیات آسیب دیده عادتاً ممکن و مکلف به نگاهداری شخص  یواردکننده زیان باید مبلغی به عنوان مستمری متناسب تا مدتی که ادامه

 ثالث
یص میزان تامین که باید گرفته شود با دادگاه است. در صورتی که در زمان وقوع آسیب، بوده به آن شخص پرداخت کند در این صورت تشخ

 شخص ثالث بسته شده و یا هنوز طفل به دنیا نیامده باشد شخص مزبور استحقاق مستمری را خواهد داشت. ینطفه
در صورت تقصیر در نگاهداری یا  هستده او کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانونا یا برحسب قرارداد به عه - ۷ماده 

و در صورتی که استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را  هستمجنون یا صغیر  یهیجبران زیان وارده از ناح مسئولمواظبت، 

رد که موجب عسرت و نداشته باشد، از مال مجنون یا صغیر زیان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زیان باید به نحوی صورت گی

 زیان نباشد. یکنندهتنگدستی جبران
ن جبران آ مسئولکسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع، به حیثیت و اعتبارات و موقعیت دیگری زیان وارد آورد  - ۸ماده 

تواند موقوف در معرض از بین رفتن باشد میاست. شخصی که در اثر انتشارات مزبور یا سایر وسایل مخالف با حسن نیت، مشتریانش کم و یا 

 شدن عملیات مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصیر، زیان وارده را از واردکننده مطالبه نماید.
کب تواند از مرتنامشروع شده می یخوابگبودن، حاضر برای هم ردستیدختری که در اثر اِعمال حیله یا تهدید و یا سوءاستفاده از ز - ۹ماده 

 زیان معنوی هم بنماید. یعالوه از زیان مادی مطالبه
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   امید سلطانیگردآوری و تدوین شده توسط  

 

تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود می - ۱۱ماده 

د در صورت اثبات تقصیر، عالوه بر صدور حکم به توانمادی و معنوی خود را بخواهد هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه می

 خسارت مالی حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید.
ی خسارات یاطیاحتیب یجهیکه به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نت هاآنو مؤسسات وابسته به  هایکارمندان دولت و شهردار - ۱۱ماده 

باشند ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص جبران خسارات وارده می مسئولبه اشخاص وارد نمایند شخصاً 

میت مربوطه است ولی در مورد اعمال حاک یاداره یا موسسه یوسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده

دولت، هرگاه اقداماتی که برحسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به 

 پرداخت خسارات نخواهد بود.
 ران آنان درباشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگجبران خساراتی می مسئولکارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند  - ۱۲ماده 

 به عمل نمودهیکه اوضاع و احوال قضیه ایجاب م ییهااطیمحرز شود تمام احت کهاینحین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است مگر 

 یتواند به واردکنندهکارفرما می بودیباز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نم آوردندیمزبور را به عمل م یهااطیآورده یا اینکه اگر احت

 شناخته شود مراجعه نماید. مسئولخسارت در صورتی که مطابق قانون 
آنان به اشخاص  یهیمکلفند تمام کارگران و کارکنان اداری خود را در مقابل خسارت وارده از ناح ۱۲ماده کارفرمایان مشمول  - ۱۳ماده 

 ثالث، بیمه نمایند.
 جبران خسارت وارده هستند. مسئولهرگاه چند نفر مجتمعا زیانی وارد آورند متضامنا  ۱۲ماده در مورد  - ۱۴ماده 

 هر یک، از طرف دادگاه تعیین خواهد شد. یمداخله یدر این مورد میزان مسئولیت هر یک از آنان با توجه به نحوه
 کهاینخسارت نیست مشروط بر  مسئولعدی شود کسی که در مقام دفاع مشروع، موجب خسارت بدنی یا مالی شخص مت - ۱۵ماده 

 خسارت وارده برحسب متعارف، متناسب با دفاع باشد.

 وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون است. - ۱۶ماده 
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 1۹صفحه                                                                                                / حقوق مدنی   قوانین خاص ویژه آزمون وکالت

 

   امید سلطانیگردآوری و تدوین شده توسط  

 

 هاآپارتمانتملک قانون 
 با آخرین اصالحات ۱4/۱۲/۱۹1۹مصوب: 

 

 .است قسمت دو شامل ساختمان یک سکنای و پیشه هایمحل و مختلف هایآپارتمان در مالکیت - ۱ ماده
 .مشترک هایقسمت مالکیت و اختصاصی هایقسمت مالکیت

 چند یا یک به منحصر آن از استفاده حق که است ساختمان از هاییقسمت از عبارت قانون این در مذکور مشترک هایقسمت – ۲ ماده

 برای که هاییقسمت کلی طور به گیردمی تعلق هاآن اختصاصی قسمت نسبت به مالکین کلیه به و نبوده مخصوص پیشه محل یا آپارتمان

 مشترک هاتقسم از نشده تلقی مالکین از نفر چند یا یک اختصاصی ملک مالکیت اسناد در یا است نشده داده تشخیص اختصاصی استفاده

 .نباشد تردید مورد محل عادت و عرف طبق بر معینی قسمت به آن تعلق کهآن مگر شودمی محسوب
 اصیاختص قسمت انتقال صورت در و بوده تفکیک غیرقابل مشترک هایقسمت در او حصه و اختصاصی قسمت در مالک هر حقوق - ۳ ماده

 .بود خواهد قهری مشترک قسمت انتقال باشد که صورتی هر به
 نسبت با است متناسب مشترک هایقسمت مخارج از اختصاصی هایقسمت مالکان از یک هر سهم همچنین و تعهدات و حقوق - ۴ ماده

 مساحت با ارتباط عدم دلیل به که هاییهزینه جز به ساختمان تمام اختصاصی هایقسمت مساحت مجموع به اختصاصی قسمت مساحت

. باشند ردهک بینیپیش مخارج و تعهدات و حقوق تقسیم برای را دیگری ترتیب مالکان اینکه یا و شد خواهد تقسیم مساوی نحو به زیربنا

 .است الزامی نگیرد یا گیرد قرار استفاده مورد ملک اینکه از اعم مشترک هایهزینه پرداخت
 تعیین را کنندگاناستفاده یا مالکان از یک هر سهم میزان قانون، این مفاد رعایت با مجموعه مدیران -( ۱۹54/۹/۱۱ الحاقی) - ۱تبصره 

 .کندمی
 هایهزینه باشندمی ساختمان اختصاصی زیربنای مساحت اکثریت دارای که مالکانی موافقت صورت در -( ۱۹54/7۹/۱۱ الحاقی) - ۲تبصره 

 .شودمی محاسبه واحد، هر اختصاصی زیربنای حسب رسد،می ساختمان عمومی مجمع تصویب به که معینی نرخبر اساس  مشترک
 یا یک از تنها که باشد ایگونه به مجموعه تراس یا بالکن یا ساختمان حیاط استقرار چگونگی چنانچه -( ۱۹54/۹/۱۱ الحاقی) - ۳تبصره 

 .تاس کنندگاناستفاده یاکننده استفاده عهده به قسمت آن نگهداری و حفظ هزینه باشد، آن به دسترسی امکان مسکونی، واحد چند
 ای شهیپ ای سکونت منظور به کسب محل و آپارتمان و خانه ساختمان قصد به که تجارت قانون ۲7 ماده موضوع هایشرکت انواع - ۵ ماده

 .ممنوعند ساختمانی کارهای به مربوط غیر بازرگانی معامالت سایر انجام از شودمی تشکیل فروش یا اجاره
 هایقسمت به مربوط امور و اداره به مربوط تصمیمات کلیه باشد نداشته وجود ساختمان یک مالکین بین قراردادی چنانچه - ۶ ماده

 .باشند مالک را اختصاصی هایقسمت تمام مساحت نصف از بیش که است مالکینی آراء اکثریت به مشترک
 ساختمان در هاآن اختصاصی محل همان قانون این در مذکور تصمیمات اعالم وها نامهدعوت کلیه ارسال برای مالکین نشانی - تبصره

 .باشد کرده تعیین امر این برای شهر همان در را دیگری نشانی مالک کهاین مگر است
 طرف از دهنماین نفر یک مکلفند هاآن قانونی مقامقائم یا مالکین باشد متعدد مالکین دارای کسب محل یک یا آپارتمان یک هرگاه - ۷ ماده

 وقف تکلیف به مزبور اشخاص که صورتی در نمایند معرفی و تعیین مشترک مخارج حصه پرداخت و قانون این مقررات اجرای برای خود

 صورت این در که باشد مالکین ثلث از کمتر حاضر عده کهاین مگر بود خواهد معتبر تمام به نسبت مالکین بقیه اکثریت رأی نکنند عمل

 .شد خواهد دعوت تجدید دفعهکی برای
 دیرم مکلفند مالکین عمومی مجمع باشد نفر سه از بیش مالکین عده که صورتی در قانون این مقررات مشمول ساختمان هر در - ۸ ماده

 تمدیری مدت به مربوط امور و مدیر تعهدات و وظایف و مالکین طرف از مدیر انتخاب طرز نمایند انتخاب خارج از یا خود بیناز  یرانیمد یا

 .شد خواهد تعیین قانون این نامهآیین در مربوطه موضوعات سایر و
 متقس از بهتری استفاده برای که را عملیاتی ساختمانی مقررات سایر و قانون این مقررات رعایت با تواندمی مالکین از یک هر - ۹ ماده

 یا در لشک یا محل در تغییراتی مالکین سایر اکثریت موافقت بدون ندارند حق مالکین از کیچیه دهد انجام داندمی مفید خوداختصاصی 

 .بدهند باشد منظر و مرئی در که خود اختصاصی قسمتدر  خارجی نمای یا سردر
 ابن آن روی ساختمان که زمینی در خود خریداری اختصاصی قسمت مساحت نسبت به نمایدمی خریداری را آپارتمانی کس هر - ۱۱ ماده

 به تعلقم دیگر علل یا بودن خالصه یا وقف علت به مزبور زمین مالکیت کهآن مگر گرددمی سهیم مشاعاً دارد ساختمان به اختصاصیا  شده
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 ادهاستف و اداره و انهدام از جلوگیری و ملک محافظت به مربوط مخارج پردازد به نسبت همان به را آن اجور باید صورتاین  در که باشد غیر

 کجای دارد اقتضا آن تأسیسات یا ساختمان طبع علت به یا و دارد مشترک جنبه که مخارجی کلی طور بهو  مشترک هایقسمت و اموال از

 آنچه از استفاده از مالک آن چند هر شود پرداخت شد خواهد ذکر نامهآیین در که ترتیبی بهمالک  هر حصه تناسب به باید نیز شود انجام

 .نماید نظرصرف است آن برای مخارج که
 وسیله مدیران هیئت یا مدیر طرف از مشترک هایهزینه از خود سهم پرداخت ازکننده استفاده یا مالک امتناع صورت در -مکرر  ۱۱ ماده

 .شودمی مطالبه آن ریز صورت و بدهی مبلغ ذکر با اظهارنامه
 صتشخی به توانندمی مدیران هیئت یا مدیر نپردازد را خود بدهی سهم اظهارنامه ابالغ تاریخ از روز ده ظرفکننده استفاده یا مالک هرگاه

 تیصور در و کنند خودداری او به غیره و گاز برق، گرم، آب مطبوع، تهویه شوفاژ، قبیل از مشترک خدمات دادن از امکانات به توجه با و خود

 برای مدیران هیئت یا مدیر تقاضای به آپارتمان وقوع محل ثبت اداره ننماید حسابهیتصف به اقدام همچنان کنندهاستفاده یا و مالک که

 خواهد صورت رسمی اسناد اجرای مقررات وفق اجرائی عملیات. کرد خواهد صادر اجرائیه شده ابالغ اظهارنامه طبق بر مزبور وجه وصول

 به نسبت دادگاه موقت دستور ارائه یا مطالبه مورد وجوه وصول محض به که باشندمی موظف مدیران یا هیئت مدیر حال هر در و گرفت

 .نمایند اقدام فوراً مشترک خدمات مجدد برقراری
 به توانندمی مجموعه مدیران یا مدیر نباشد، مؤثر یا ممکن مشترک خدمات ارائه عدم که صورتی در –( ۱۹54/۹/۱۱ الحاقی) - ۱تبصره 

 هک دولتی خدمات دریافت از را بدهکار واحد و رسیدگی نوبت از خارج را شکایات گونه این موظفند هادادگاه کنند، شکایت قضایی مراجع

 .نمایند جریمه مجموعه نفع به بدهی مبلغ برابر دو تا و کنند محروم شودمی ارائه مجموعه به
 هزینه نیز و دادگاه حکم به یا و مدیران یا مدیر گواهی به بنا مربوط واحد معوق هایهزینه پرداخت به موکول خدمات از مجدد استفاده

 .بود خواهد مجدد استفاده به مربوط
 یا مال سهم ریزو صورت  مدیران هیئت یا مدیر سمت مثبت مدارک رونوشت –( ۱۹2۳/۹/۱5 اصالحی و ۱۹2۱/۱/۱4 الحاقی) - ۲تبصره 

 .گردد اجرائیه صدور تقاضانامه ضمیمه باید کنندهاستفاده یا مالک به شده ابالغ اظهارنامه رونوشت و مشترک هایهزینه از کنندهاستفاده
 در مالک به اظهارنامه ابالغ از پس روز ده ظرف مدیران هیئت یا مدیر نظر –( ۱۹2۳/۹/۱5 اصالحی و ۱۹2۱/۱/۱4 الحاقی) - ۳تبصره 

 موضوع به مدنی دادرسی آیین تشریفات رعایت بدون و نوبت از خارج دادگاه است، اعتراض قابل آپارتمان وقوع محل نخستین دادگاه

 سریع رسیدگی و شده اتخاذ مشترک خدمات قطع به تصمیم فوق ماده طبق که مواردی در است قطعی رأی این دهدیم رأی و رسیدگی

 خدمات قطع تصمیم گذاردن متوقف دستور دهد تشخیص قوی را دالیل اگر اعتراض وصول محض به دادگاه نباشد ممکن اعتراض به

 .داد خواهد رأی صدور تا را مشترک
 هایهزینه وصول و اداره نحوه خصوص در آپارتمان تملک قانون مقررات –( ۱۹2۳/۹/۱5 اصالحی و ۱۹2۱/1/۲2 الحاقی) - ۴تبصره 

 اریشهرد فاقد که مسکونی یهامجتمع وها شهرک مورد در اشتراکی و اختصاصی تأسیسات و اعیانات نگاهداری و حفظ به مربوط مشترک

 .هست اعمال و اجرا قابل باشندمی
 .کرد خواهد تعیین مالکان سازمان اساسنامه را آن پرداخت ترتیب و هاهزینه تشخیص نحوه

 پرداخت بهمحکوم دادگاه در مکرراً و مجدداً کنندهاستفاده یا مالک صورتی که در –( ۱۹2۳/۹/۱5 اصالحی و ۱۹2۱/1/۳ الحاقی) - ۵تبصره 

 .هست جریمه عنوان بهبه محکوم مبلغ معادل مبلغی پرداخت به مکلف هاپرداختی سایر بر عالوه گردد مشترک هایهزینه
 وردم به وزیران هیأت تصویب از بعد و تهیه را آن اجرایی یهانامهنییآ قانون این تصویب از پس ماه سه ظرف است مکلف دولت - ۱۱ ماده

 .بگذارد اجرا
 .است قانون این اجرای مأمور دولت
 ویهتس به مربوط گواهی غیره و هبه صلح، رهن، اجاره، انتقال، سند نوع هر تنظیم هنگام در باشندمی موظف رسمی اسناد دفاتر - ۱۲ ماده

 یا مدیر موافقت با یا و نمایند مطالبه او مقامقائم یا مالک از باشد رسیده ساختمان مدیران یا مدیر تایید به که را مشترک هایهزینه حساب

 .نمایند قید تنظیمی سند در قانون این موضوع هایهزینه به نسبت مالک معوق هایبدهی پرداخت به را الیهمنتقل تعهد مدیران
 دیگری دلیل هر به یا و رسیده پایان به ساختمان مفید عمر دادگستری رسمی کارشناسان از نفر سه تشخیص به که صورتی در - ۱۳ ماده

 آن ایبن تجدید در اختصاصی هایقسمت مالکان اقلیت و برود جانی و مالی ضرر یا خطر بیم و باشد شده کلی فرسودگی دچار ساختمان

 ناسبم استیجاری مسکن تامین با دادگاه، حکمبر اساس  توانندمی دارند، را مجموعه بازسازی قصد کهآنمالک از دسته آن نباشند، موافق

 عیینت و بازسازی عملیات اتمام از پس و نمایند اقدام مجموعه بنای تجدید به نسبت ورزندمی خودداری همکاری از کهآنمالک یا مالک برای

 پرداخت ایشان اجاری مسکن برای که اجوری اضافه به را شده یاد مالکان یا مالکسهم  شده، انجام هایهزینه و بنا از مالکان از هریک سهم
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 با شهرسازی و مسکن وزارت کارشناسان، انتخاب در توافق عدم صورت در. کنند استیفا واحد همان جمله از هاآن اموال از است شده

 .کرد خواهد شده یاد کارشناسان انتخاب به اقدام مدیره هیأت یا مدیر درخواست
 انجام را ماده این موضوع اقدامات توانندمی مالکان طرف از نمایندگی به مجموعه مدیران یا مدیر -( ۱۹54/۹/۱۱ الحاقی) - ۱تبصره 

 .دهند
 بنا تجدید منظور به خود به متعلق واحد تخلیه به اقدام همکاری از کننده خودداری مالک چنانچه -( ۱۹54/7۹/۱۱ الحاقی) - ۲تبصره 

 یو برای مناسب مسکن تامین احراز با محل قضایی مجتمع رئیس یا دادگستری رئیس مجموعه، مدیران یا مدیر درخواست حسب نکند،

 .کرد خواهد صادر را شده یاد آپارتمان تخلیه دستور مالکان، سایر توسط
 طحس تناسب به مالکان از هریک سهم. نمایند بیمه سوزیآتش مقابل در واحد یک عنوان به را بنا تمام مکلفند مدیران یا مدیر - ۱۴ ماده

 سوزیآتش بروز و اقدام عدم صورت در. شد خواهد پرداخت گربیمه به و اخذ شرکا از و تعیین مدیران یا مدیر وسیله هاآن اختصاصی زیربنای

 .باشندمی وارده خسارات جبران مسئول مدیران یا مدیر
 .نیست الزامی قانون این موضوع اساسنامه ثبت - ۱۵ ماده
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 14صفحه                                                                                                / حقوق مدنی   قوانین خاص ویژه آزمون وکالت

 

   امید سلطانیگردآوری و تدوین شده توسط  

 

 حمایت از خانوادهقانون 
 7۱/۱۲/۱۹۳۱مصوب: 

  

 خانواده دادگاه اول: فصل

 هایوزهح کلیه در قانون این تصویب تاریخ از سال سه ظرف است موظف قضائیه قوه خانوادگی، دعاوی و امور به رسیدگی منظور به - ۱ ماده

 به اناتامک تناسب به بخش قضائی هایحوزه در دادگاه این تشکیل. دهد تشکیل خانواده دادگاه شعبه کافی تعداد به شهرستان قضائی

 .است موکول قضائیه قوه رئیس تشخیص

 دادگاه آن، تشکیل زمان تا است نشده تشکیل خانواده دادگاه که هاییشهرستان قضائی حوزه در قانون این اجرای زمان از - ۱تبصره 

 .کندمی رسیدگی خانوادگی دعاوی و امور به قانون این مقررات و مربوط تشریفات رعایت با حوزه آن در مستقر حقوقی عمومی

 و مربوط تشریفات رعایت با حوزه آن در مستقر دادگاه است، نشده تشکیل خانواده دادگاه که هاییبخش قضائی حوزه در - ۲تبصره 

 خانواده دادگاه در آنکه انحالل و نکاح اصل به راجع دعاوی مگر کند،می رسیدگی خانوادگی دعاوی و امور کلیه به قانون این مقررات

 .شودمی رسیدگی قضائی حوزه تریننزدیک

 مخت از روز سه ظرف باید مشاور قاضی. گرددمی تشکیل زن مشاور قاضی و البدلعلی دادرس یا رئیس حضور با خانواده دادگاه - ۲ ماده

 دادنامه در باید رأی کننده  انشاء قاضی. کند درج پرونده در را مراتب و اظهارنظر دعوی موضوع مورد در مستدل و مکتوب طور  به دادرسی

 .کند رد را وی نظریه دلیل ذکر با باشد مخالف وی نظر با چنانچه و اشاره مشاور قاضی نظر به

 مدت نای در و کند اقدام خانواده هایدادگاه کلیه برای زن مشاور قاضی تامین به سال پنج ظرف حداکثر است موظف قضائیه قوه -تبصره 

 .کند استفاده باشد خانواده دادگاه تصدی شرایط واجد که مرد مشاور قاضی از تواندمی

 .باشند قضائی خدمت سابقه سال چهار حداقل دارای و متأهل باید خانواده دادگاه قضات - ۳ ماده

 :است خانواده دادگاه صالحیت در زیر دعاوی و امور به رسیدگی - ۴ ماده

 آن زدن  برهم از ناشی خسارات و نامزدی ـ ۱

 نکاح در اذن و موقت دائم، نکاح ـ ۲

 نکاح عقد ضمن شروط ـ ۹

 مجدد ازدواج ـ 1

 جهیزیه ـ 2

 مهریه ـ 4

 زوجیت ایام المثلاجرت و زوجه نفقه ـ 5

 نشوز و تمکین ـ ۱

 آن انقضای و مدت بذل نکاح، انفساخ و فسخ رجوع، طالق، ـ ۳

 طفل مالقات و حضانت ـ ۱7

 نسب ـ ۱۱

 آن رفع و حجر رشد، ـ ۱۲

 آنان به مربوط امور در وصایت و محجوران اموال امین و ناظر به مربوط امور قیمومت، قهری، والیت ـ ۱۹

 اقارب نفقه ـ ۱1

 مفقوداالثر غایب به راجع امور ـ ۱2

 سرپرستبی کودکان سرپرستی ـ ۱4

 جنین اهدای ـ ۱5

 جنسیت تغییر ـ ۱۱

 شخصیه احوال رعایت اجازه قانون طبق مورد حسب اساسی قانون( ۱۹) سیزدهم و( ۱۲) دوازدهم اصول موضوع اشخاص دعاوی به -تبصره 

 ایرانیان دینی تعلیمات و شخصیه احوال به راجع مطروحه دعاوی به رسیدگی قانون و ۱۹۱۲/71/۹۱ مصوب محاکم در غیرشیعه ایرانیان

 .شودمی رسیدگی نظام مصلحت تشخیص مجمع ۱۹5۲/71/7۹ مصوب مسیحی و کلیمی زرتشتی،
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   امید سلطانیگردآوری و تدوین شده توسط  

 

 قضائی محاکم توسط و معتبر طالق، و نکاح جمله از آنان شخصیه احوال و حسبی امور در مذکور دینی هایاقلیت عالی مراجع تصمیمات

 .گرددمی اجرا و تنفیذ تشریفات، رعایت بدون

 از را وی احوال، و اوضاع به توجه با و مراتب احراز از پس تواندمی دادگاه دعوی اصحاب از هریک مالی تمکن عدم صورت در - ۵ ماده

 موکول حکم اجرای زمان به را هاآن پرداخت یا معاف هاهزینه سایر و داوری الزحمهحق کارشناسی، الزحمهحق دادرسی، هزینه پرداخت

 مکنت فاقد فرد درخواست به یا رأساً مورد حسب دادگاه وکیل، داشتن بر دایر قانونی الزام وجود یا ضرورت اقتضاء صورت در همچنین. کند

 .کندمی تعیین معاضدتی وکیل مالی

 .ندباشمی معاف دادرسی هزینه پرداخت از کشور بهزیستی سازمان مددجویان و( ره) خمینی امام امداد کمیته پوشش تحت افراد -تبصره 

 مطالبه برای دعوی اقامه حق دارد، عهده بر ضرورت اقتضاء به را محجور شخص نگهداری یا طفل حضانت که شخصی هر یا مادر - ۶ ماده

 .کند بررسی را ضرورت ادعای ابتدا در باید دادگاه صورت،  این در. دارد نیز را محجور یا طفل نفقه

 و نگهداری حضانت، قبیل از اموری در طرفین از یکی درخواست به دعوی اصل مورد در تصمیم اتخاذ از پیش تواندمی دادگاه - ۷ ماده

 به ازنی بدون دستور این. کند صادر موقت دستور تامین، اخذ بدون دارد فوریت هاآن تکلیف تعیین که محجور و زن نفقه و طفل مالقات

 یملغ صادرشده دستور نکند، تصمیم اتخاذ دعوی اصل به راجع ماه شش ظرف دادگاه چنانچه. است اجرا قابل قضائی حوزه رئیس تایید

 .کند صادر موقت دستور دوباره ماده این مطابق دادگاه آنکه مگر شود،می اثر رفع آن از و محسوب

 .شودمی انجام مدنی دادرسی آیین تشریفات سایر رعایت بدون و دادخواست تقدیم با خانواده دادگاه در رسیدگی - ۸ ماده

 ینا در مقتضی طرق به دادگاه. کند اعالم دادگاه به را او اقامتگاه آخرین باید کند، معرفی المکانمجهول را خوانده خواهان هرگاه -تبصره 

 .کندمی گیریتصمیم و تحقیق باره

 لکن است، مدنی امور در انقالب و عمومی هایدادگاه دادرسی  آیین قانون مقررات تابع خانواده دادگاه در ابالغ نحوه و تشریفات - ۹ ماده

 دادگاه د،کنن اعالم دادگاه به منظور این برای را الکترونیک پست و تلفنی پیام نمابر، پست، قبیل از دیگری طرق دعوی طرفین چنانچه

 .است دادگاه با ابالغ صحت احراز صورت، هر در. دهد انجام طریق آن به را ابالغ تواندمی

 ود برای حداکثر آنان از یکی یا زوجین درخواست به را دادرسی جلسه سازش و صلح فرصت کردن  فراهم برای تواندمی دادگاه - ۱۱ ماده

 .اندازد تأخیر به بار

 که دادگاهی از تواندمی نیز آن اجرای شروع از پیش تا و قطعی حکم صدور از پس لهمحکوم قانون، این موضوع مالی دعاوی در - ۱۱ ماده

 .کند درخواست را بهمحکوم تامین است، کرده صادر را نخستین حکم

 کند دعوی اقامه خود سکونت محل یا خوانده اقامت محل دادگاه در تواندمی زوجه زوجین، به مربوط خانوادگی امور و دعاوی در - ۱۲ ماده

 .باشد غیرمنقول مهریه مطالبه خواسته، که موردی در مگر

 دادگاهی باشند، کرده مطرح متعدد قضائی هایحوزه در یکدیگر علیه را خانواده دادگاه صالحیت موضوع دعاوی زوجین هرگاه - ۱۳ ماده

 دادگاهی باشد، شده تسلیم روز یک در دادخواست چند یا دو چنانچه. دارد را رسیدگی صالحیت است شده داده آن به مقدم دادخواست که

 .کندمی رسیدگی دعاوی کلیه به دارد را زوجه دعوای به رسیدگی صالحیت که

. است صالح رسیدگی برای دارد اقامت ایران در که طرفی اقامت محل دادگاه باشد، کشور از خارج مقیم زوجین از یکی هرگاه - ۱۴ ماده

 اگر و ایران در ساکن فرد سکونت محل دادگاه باشد، داشته موقت سکونت ایران در آنان از یکی ولی باشند کشور از خارج مقیم زوجین اگر

 انایر در زوجین از یکهیچ هرگاه. است صالح رسیدگی برای زوجه موقت سکونت محل دادگاه باشند، داشته موقت سکونت ایران در دو هر

 .نندک توافق دیگر محل در دعوی اقامه برای زوجین آنکه مگر دارد، را رسیدگی صالحیت تهران شهرستان دادگاه باشند، نداشته سکونت

 مطرح خویش اقامت محل دارصالحیت مراجع و محاکم در را خود خانوادگی دعاوی و امور کشور از خارج مقیم ایرانیان هرگاه - ۱۵ ماده

 .کند رصاد تنفیذی حکم و بررسی را احکام این ایرانی دارصالحیت دادگاه آنکه مگر شودنمی اجرا ایران در مراجع یا محاکم این احکام کنند،

 ئهارا با زوج یا زوجین کتبی درخواست به ایران اسالمی جمهوری هایکنسولگری در کشور از خارج مقیم ایرانیان طالق ثبت ـ تبصره

 هاکنسولگری به قضائیه قوه رئیس تصویب و خارجه امور وزارت پیشنهـاد با که دارصالحیت اشخاص توسط طالق صیغه اجرای گواهی

 .است عده انقضای به منوط رجعی طالق ثبت. است پذیرامکان شوندمی معرفی
 در فوق دارصالحیت اشخاص توسط طالق صیغه اجرای گواهی ارائه و کتبی درخواست با را خود طالق تواندمی زوجه نیز بائن طالق در

 .نماید ثبت کنسولگری
 انایر هایدادگاه به خود قانونی حقوق مطالبه برای قانون این رعایت با تواندمی زوجه گردد،می ثبت زوج درخواست به طالق که مواردی در

 .نماید مراجعه
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   امید سلطانیگردآوری و تدوین شده توسط  

 

 خانوادگی مشاوره مراکز دوم: فصل

 یهقضائ قوه سازش، و صلح ایجاد در سعی و طالق و خانوادگی اختالفات افزایش از جلوگیری و خانواده مبانی تحکیم منظور به - ۱۶ ماده

 .کند ایجاد خانواده هایدادگاه کنار در را خانواده مشاوره مراکز قانون این شدن االجراالزم تاریخ از سال سه ظرف است موظف

 تفادهاس نیز مراکز این ظرفیت از توانندمی هادادگاه دارد وجود بهزیستی سازمان به وابسته خانواده مشاوره مراکز که مناطقی در ـ تبصره

 .کنند

 یمددکار روانشناسی، پزشکی،روان مشاوره، خانواده، مطالعات مانند مختلف هایرشته کارشناسان از خانواده مشاوره مراکز اعضای - ۱۷ ماده

 .باشند شرایط واجد متأهل بانوان از باید مرکز هر اعضای نصف حداقل و شوندمی انتخاب اسالمی حقوق مبانی و فقه و حقوق اجتماعی،

 راکزم این تعداد و وظایف انجام شیوه خانواده، مشاوره مراکز اعضای تخلفات به رسیدگی نحوه و آموزش گزینش، انتخاب، نحوه اعضاء، تعداد

 هوسیلبه قانون این شدن االجراالزم از  پس ماه شش ظرف که است اینامهآیین موجب به آن پرداخت نحوه و ایمشاوره خدمات تعرفه نیز و

 .رسدمی قضائیه قوه رئیس تصویب به و شودمی تهیه دادگستری وزیر

 موضوع کردن مشخص با لزوم صورت در تواندمی خانواده دادگاه است، شده ایجاد خانواده مشاوره مراکز که قضائی هایحوزه در - ۱۸ ماده

 .شود خواستار خانوادگی دعاوی و امور مورد در را مراکز این نظر مهلت، تعیین و اختالف

 سعی مربوط موارد در و اجرا مقرر مهلت در را دادگاه هایخواسته زوجین، به ایمشاوره خدمات ارائه ضمن خانواده مشاوره مراکز - ۱۹ ماده

 رد خود کارشناسی نظر صورت این غیر در و مبادرت نامهسازش تنظیم به سازش حصول صورت در مذکور مراکز. کنندمی سازش ایجاد در

 .کنندمی اعالم دادگاه به مستدل و مکتوب طور به را سازش عدم دالیل و علل مورد

 .کندمی رأی صدور به مبادرت خود تشخیص به خانواده مشاوره مراکز کارشناسی نظریه بامالحظه دادگاه ـ تبصره

 ازدواج :سوم فصل

 .است الزامی طالق یا نکاح بطالن اعالم و رجوع طالق، آن، انفساخ و فسخ دائم، نکاح ثبت - ۲۱ ماده

 است خانواده تشکیل مبنای که را دائم نکاح خانوادگی، روابط استواری و محوریت جهت در ایران اسالمی جمهوری حقوقی نظام - ۲۱ ماده

 :است الزامی زیر موارد در آن ثبت و است مدنی قانون مقررات و شرعی موازین تابع نیز موقت نکاح. دهدمی قرار حمایت مورد

 زوجه باردارشدن ـ ۱

 طرفین توافق ـ ۲

 عقد ضمن شرط ـ ۹

 که است اینامهآیین مطابق طالق و ازدواج یا ازدواج رسمی اسناد دفاتر در قانون این( ۲7) ماده و ماده این موضوع وقایع ثبت ـ تبصره

 ماده ضوعمو هاینامهنظام مذکور، نامهآیین تصویب تا و رسدمی قضائیه قوه رئیس تصویب به دادگستری وزیر پیشنهاد با سال یک ظرف

 .است باقی خود قوت به کماکان ۱۹۱4/7۲/۲۳ مصوب ازدواج به راجع قانون اصالحی( ۱)

( ۲) ماده مقررات مشمول آن وصول باشد، آن معادل یا آزادی بهار تمام سکه ده و یکصد تا عقد وقوع زمان در مهریه هرگاه - ۲۲ ماده

. است پرداخت مالک زوج مالئت فقط مازاد، خصوص در باشد میزان این از بیشتر مهریه، چنانچه. است مالی هایمحکومیت اجرای قانون

 .است الزامی کماکان روز نرخ به مهریه محاسبه به مربوط مقررات رعایت

 باید که را هاییبیماری قانون این شدن االجراالزم تاریخ از ماه  یک ظرف است مکلف پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت - ۲۳ ماده

 و معین را ازدواج از ناشی فرزندان و زوجین برای خطرناک و واگیردار هایبیماری نیز و شوند واکسینه هاآن علیه ازدواج از پیش طرفین

 موزشآ و درمان بهداشت، وزارت تایید مورد مراکز و پزشکان سوی از صادرشده گواهی نکاح ثبت از پیش باید ازدواج رسمی دفاتر. کند اعالم

 مذکور ایهبیماری به نسبت طرفین شدن واکسینه یا و ماده این موضوع هایبیماری به ابتال عدم و مخدر مواد به اعتیاد عدم بر دال پزشکی

 .کنند بایگانی و مطالبه آنان از را

 مورد در. است بالمانع طرفین اطالع صورت در نکاح ثبت کند، داللت بیماری یا و اعتیاد وجود بر صادرشده گواهی چنانچه ـ تبصره

 مراقبت جهت طرفین شود،می اعالم و تعیین پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت وسیله به هاآن نام که خطرناک و مسری هایبیماری

 آموزش و درمان بهداشت، وزارت تشخیص به زوجین خطرناک بیماری که مواردی در. شوندمی معرفی شده  تعیین مراکز به نظارت و

 .باشد نیز نسل تولید منع شامل باید نظارت و مراقبت باشد، جنین به خسارت به منجر پزشکی

 طالق :چهارم فصل

 رصدو از پس مورد حسب طالق و ازدواج رسمی دفاتر در طالق یا نکاح بطالن اعالم نیز و نکاح انحالل موارد سایر و طالق ثبت - ۲۴ ماده

 .است مجاز دادگاه سوی از مربوط حکم یا سازش امکان عدم گواهی
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 1۳صفحه                                                                                                / حقوق مدنی   قوانین خاص ویژه آزمون وکالت

 

   امید سلطانیگردآوری و تدوین شده توسط  

 

 موارد این در. دهد ارجاع خانواده مشاوره مرکز به را موضوع باید دادگاه باشند، توافقی طالق متقاضی زوجین که صورتی در - ۲۵ ماده

 .کنند مطرح مذکور مراکز در ابتدا از را توافقی طالق تقاضای توانندمی طرفین

 دادگاه به نهائی تصمیم اتخاذ جهت توافق موارد کردن مشخص با را موضوع خانواده مشاوره مرکز طالق، از متقاضی انصراف دمع صورت در

 .کندمی منعکس

 هزوج درخواست به اگر و اقدام سازش امکان عدم گواهی صدور به دادگاه باشد، زوج درخواست به یا توافقی طالق، که صورتی در - ۲۶ ماده

 .کندمی مبادرت طالق در وکالت اعمال شرایط احراز یا طالق به زوج الزام حکم صدور به قانون مطابق مورد، حسب باشد،

 .کند ارجاع داوری به را موضوع سازش و صلح ایجاد منظور به باید دادگاه توافقی، طالق جز به طالق، درخواست موارد کلیه در - ۲۷ ماده

 .کند رد دلیل ذکر با را داوران نظریه نپذیرد، را آن چنانچه و صادر رأی داوران نظر به توجه با باید موارد این در دادگاه

 را خود متأهل اقارب از نفر یک ابالغ تاریخ از هفته یک ظرف مکلفند زوجین از هریک داوری، به امر ارجاع قرار صدور از پس - ۲۸ ماده

 .کنند معرفی دادگاه به داور عنوان به باشد اجتماعی و خانوادگی و شرعی مسائل به آشنا و داشته سال سی حداقل که

 داور عنوان به ماده این در مذکور شرایط سایر وجود صورت در باشند، شده جدا هم از یا کرده فوت همسرشان که زوجه محارم - ۱تبصره 

 .شوندمی پذیرفته

 نزوجی از هریک داوری، پذیرش از آنان استنکاف یا ایشان به دسترسی عدم یا اقارب بین در شرایط واجد فرد نبود صورت در - ۲تبصره 

 نانآ توانایی عدم یا داور معرفی از زوجین امتناع صورت در. کنند معرفی و تعیین دیگر صالحیت واجد افراد بین از را خود داور توانندمی

 .کندمی مبادرت داور تعیین به طرفین از هریک درخواست به یا خود دادگاه،

 حمل و اطفال زوجه، نفقه و مهریه جهیزیه، تکلیف ازدواج، سند مندرجات و عقد ضمن شروط به توجه با خود رأی ضمن دادگاه - ۲۹ ماده

 نگهداری و حضانت چگونگی مورد در و تعیین مدنی قانون( ۹۹4) ماده تبصره مطابق طرفین زوجیت ایام المثلاجرت همچنین و معین را

 و یعاطف وابستگی به توجه با باید دادگاه همچنین. کندمی اتخاذ مقتضی تصمیم نگهداری و حضانت هایهزینه پرداخت نحوه و اطفال

 زوجه یمال حقوق تأدیه به موکول طالق ثبت. کند تعیین را بستگان سایر و مادر و پدر با وی مالقات مکان و زمان ترتیب، طفل، مصلحت

 زن هرگاه هرحال، در. شودمی ثبت نیز بهمحکوم تقسیط یا زوج اعسار بر دایر قطعی حکم صدور یا زوجه رضایت صورت در طالق. است

 تریدادگس احکام اجرای طریق از حقوق این دریافت برای طالق ثبت از پس تواندمی دهد رضایت طالق ثبت به مذکور حقوق دریافت بدون

 .کند اقدام مربوط مقررات مطابق

 عهده بر که مشترک زندگی متعارف مخارج برای خود مال از وی اذن یا زوج امر به کند ثابت دادگاه در زوجه که مواردی در - ۳۱ ماده

 .نماید دریافت وی از را آن معادل تواندمی کند، اثبات را زوجه تبرع قصد نتواند زوج و کرده هزینه است زوج

 جنین وجود بر زوجین آنکه مگر است، الزامی طالق ثبت برای آن عدم یا جنین وجود مورد در صالحذی پزشک گواهی ارائه - ۳۱ ماده

 .باشند داشته نظراتفاق

 .است فرجامی رأی ابالغ یا خواهیفرجام مهلت انقضای به منوط مورد حسب آن ثبت و صیغه اجرای طالق، حکم مورد در - ۳۲ ماده

 از طالق حکم هرگاه. است خواهیفرجام مهلت انقضای یا فرجامی رأی ابالغ تاریخ از پس ماه شش طالق حکم اعتبار مدت - ۳۳ ماده

 ود،نش حاضر دفترخانه در مراتب ابالغ تاریخ از هفته یک ظرف زوج که صورتی در شود، تسلیم طالق و ازدواج رسمی دفتر به زوجه سوی

 زا عذر اعالم عدم و زوج حضور عدم صورت در. شوند حاضر دفترخانه در آن ثبت و طالق صیغه اجرای برای کندمی ابالغ زوجین به سردفتر

 زوج، سوی از عذر اعالم صورت در. گرددمی ابالغ زوج به مراتب و شودمی ثبت و جاری طالق صیغه صیغه، اجرای از او امتناع یا وی سوی

 .آیدمی عمل به دعوت طرفین از مذکور ترتیب به دیگر نوبت یک

 ریحتص زوج امتناع صورت در طالق صیغه اجرای در سردفتر نمایندگی بر صادرشده رأی در باید طالق حکم صادرکننده دادگاه ـ تبصره

 .کند

 عیقط یا قطعی رأی ابالغ تاریخ از پس ماه سه طالق و ازدواج رسمی دفتر به تسلیم برای سازش امکان عدم گواهی اعتبار مدت - ۳۴ ماده

 رفظ است کرده تسلیم طالق رسمی دفترخانه به را آن که طرفی یا نشود تسلیم مهلت این ظرف مذکور گواهی چنانچه. است رأی شدن 

 .است ساقط اعتبار درجه از صادرشده گواهی نکند، ارائه را الزم مدارک یا نشود حاضر دفترخانه در تسلیم تاریخ از ماه سه

 هک توافقاتی کلیه شود ساقط اعتبار درجه از قانون حکم به زوجین توافق اساس بر صادرشده سازش امکان عدم گواهی هرگاه ـ تبصره

 .گرددمی ملغی است صادرشده آن مبنای بر مذکور گواهی
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 27صفحه                                                                                                / حقوق مدنی   قوانین خاص ویژه آزمون وکالت

 

   امید سلطانیگردآوری و تدوین شده توسط  

 

 زوجه که صورتی در کند، تسلیم را سازش امکان عدم گواهی و مراجعه طالق و ازدواج رسمی دفتر به مقرر مهلت در زوج هرگاه - ۳۵ ماده

 در. شوند حاضر دفترخانه در آن ثبت و طالق صیغه اجرای برای کندمی اخطار زوجین به سردفتر نشود حاضر دفترخانه در هفته یک ظرف

 .رسدمی زوجه اطالع به مراتب دفترخانه وسیله به ثبت از پس و جاری طالق صیغه زوجه حضور عدم صورت

 که مواردی در. باشد کمتر هفته یک از نباید قانون این( ۹1) ماده و ماده این در صیغه اجرای جلسه و اخطاریه ابالغ بین فاصله ـ تبصره

 هب کنندهدرخواست هزینه یا کثیراالنتشار جراید در آگهی نشر طریق از المکانمجهول شخص از دعوت باشند، المکانمجهول زوجه یا زوج

 .آیدمی عمل به دفترخانه وسیله

 و رأی صادرکننده دادگاه اعالم بر بنا زوجه که  صورتی در باشد، صادرشده زوجین توافق بر بنا سازش امکان عدم گواهی هرگاه - ۳۶ ماده

 .نیست آن ثبت و طالق صیغه اجرای مانع زوج، حضور عدم باشد، داشته بالعزل وکالت طالق صیغه اجرای در رسمی سند موجب به یا

 .گیردمی انجام سردفتر حضور با و دیگر محل در یا دفترخانه در شرعی جهات رعایت با طالق صیغه اجرای - ۳۷ ماده

 گواهی ارائه به منوط طالق ثبت ولی شودمی جلسهصورت مراتب و جاری مربوط مقررات مطابق طالق صیغه رجعی، طالق در - ۳۸ ماده

 در. اشدب داشته ثبت به رضایت زن کهاین مگر است، عده پایان تا مشترک منزل در مطلقه زوجه سکونت بر مبنی شاهد دو حداقل کتبی

 هشدتکمیل جلسهصورت. شودمی ثبت طالق و تکمیل جلسهصورت رجوع عدم صورت در و ابطال طالق جلسهصورت رجوع، تحقق صورت

 رجوع عدم و طالق صیغه اجرای گواهی زوجه، درخواست صورت در. رسدمی طالق شاهد دو و آنان نمایندگان یا زوجین سردفتر، امضای به

 .شودمی ثبت طالق رجوع، احراز عدم و عده مدت انقضای صورت در حال هر در. شودمی اعطاء وی به زوج

 نخستین رأی صادرکننده دادگاه سوی از باید طالق حکم یا سازش امکان عدم گواهی بودن اجرا قابل و قطعی موارد، کلیه در - ۳۹ ماده

 .شود ارائه طالق و ازدواج رسمی دفتر به زمانهم و گواهی

 نفقه و اطفال نگهداری و حضانت :پنجم فصل

 حسب ورزد، امتناع طفل استرداد از یا شود آن اجرای مانع یا کند استنکاف طفل حضانت مورد در دادگاه حکم اجرای از هرکس - ۴۱ ماده

 .شودمی بازداشت حکم اجرای زمان تا نخستین رأی صادرکننده دادگاه دستور به و ذینفع تقاضای

 ای است او مصلحت برخالف طفل به مربوط امور سایر و نگهداری حضانت، مالقات، به راجع توافقات دهد تشخیص دادگاه هرگاه - ۴۱ ماده

 دتوانمی شود، حقذی اشخاص با حضانت تحت طفل مالقات مانع یا و کند خودداری مقرر تکالیف انجام از حضانت مسئول که صورتی در

 فلط مصلحت رعایت با وی نظارت حدود بینیپیش با ناظر شخص تعیین یا دیگری به حضانت امر واگذاری قبیل از اموری خصوص در

 .کند اتخاذ مقتضی تصمیم

 .نماید فراهم را کودک و خانواده مصالح با مناسب سازوکار طفل با والدین مالقات نحوه برای است مکلف قضائیه قوه ـ تبصره

 .رسدمی قضائیه قوه رئیس تصویب به و شودمی تهیه دادگستری وزارت توسط ماه شش ظرف ماده این اجرایی نامهآیین

 محل از است واگذارشده او به آنان نگهداری و حضانت که شخصی یا مادر قیم، ولی، رضایت بدون تواننمی را مجنون و صغیر - ۴۲ ماده

 غیرص مصلحت به را آن دادگاه اینکه مگر فرستاد، کشور از خارج یا دیگر محل به طالق وقوع از قبل اقامت محل یا طرفین بین مقرر اقامت

 و صغیـر کردن خـارج با موافقت صورت در دادگاه. دهـد اجازه را امر این حقذی اشخاص مالقات حق گرفتن نظر در با و بداند مجنون و

 .کندمی اخذ مناسبی تامین مجنون و صغیر بازگرداندن تضمین برای نفع،ذی درخواست بر بنا کشور، از مجنون

 تحضـان اعطای دادسـتان، یا قهری ولی تقاضای به دادگاه آنکه مگر است هاآن مادر با شده فوت پدرشان که فرزندانی حضانت - ۴۳ ماده

 .دهد تشخیص فرزند مصلحت خالف را مادر به

 یا تسلیم به ملزم ،۱۹۱4/75/7۱ مصوب کشوری خدمات مدیریت قانون( 2) ماده موضوع اجرائی هایدستگاه که صورتی در - ۴۴ ماده

 ختیارا در باید زندگی متعارف هایهزینه تامین حدود در دادستان تشخیص با اموال این باشند، محجوران سایر یا صغیر به اموالی تملیک

 .کند مقرر دیگری نحو به دادگاه آنکه مگر است، دارعهده را محجور نگهداری و حضانت که گیرد قرار شخصی

 .است الزامی اجرائی مقامات و هادادگاه تصمیمات کلیه در نوجوانان و کودکان مصلحت و غبطه رعایت - ۴۵ ماده

 ممنوع کندمی تجویز دادگاه که ضروری موارد در جز خانوادگی دعاوی به رسیدگی جلسات در سال پانزده زیر کودکان حضور - ۴۶ ماده

 .است

 .کندمی تعیین را آنان نفقه پرداخت ترتیب و میزان النفقه، واجب اشخاص سایر یا زن درخواست صورت در دادگاه - ۴۷ ماده

 ایتقاض یک بار شود وصول علیهمحکوم از مستمر طوربه وجوهی باید دادگاه حکم موجب  به که مواردی سایر و ماده این مورد در ـ تبصره

 .یابدمی ادامه باشد نشده صادر دادگاه از دیگری دستور که مادام اجرائی عملیات و است کافی اجرائیه صدور

 مستمری و وظیفه حقوق ششم: فصل
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 2۱صفحه                                                                                                / حقوق مدنی   قوانین خاص ویژه آزمون وکالت

 

   امید سلطانیگردآوری و تدوین شده توسط  

 

 هایصندوق تمام در آن تقسیم نحوه و وی قانونی وراث سایر و فرزندان و متوفی دائم زوجه مستمری یا وظیفه حقوق میزان - ۴۸ ماده

 :است زیر ترتیب به خاص هایصندوق سایر و اجتماعی تامین لشکری، کشوری، از اعم بازنشستگی

 فوت صورت در و نیست مذکور حقوق دریافت مانع وی ازدواج و گرددمی برخوردار وی مستمری یا وظیفه حقوق از متوفی دائم زوجه ـ ۱

 .است عمل مالک مستمری بیشترین آن، اثر در زوجه به حقوق تعلق و بعدی شوهر

 .ودشمی تقسیم قانونی وراث سایر و آنان بین تساوی به مستمری یا وظیفه حقوق باشد داشته دائم زوجه چند متوفی اگر ـ تبصره
 دریافت زا مانع متوفی زوجه توسط مورد حسب بازنشستگی یا کارافتادگی از مستمری کارافتادگی، از یا بازنشستگی حقوق دریافت ـ ۲

 .نیست متوفی مستمری یا وظیفه حقوق
 کار زا معلول که صورتی در منحصراً آن از بعد و سالگی بیست سن تا ذکور فرزندان و شوهر یا شغل نداشتن صـورت در اناث فرزنـدان ـ ۹

 حقوق یا بازماندگان مستمری و بیمه اوالد، هزینه کمک از مورد حسب باشند داشته دانشگاهی تحصیالت به اشتغال یا باشند نیازمند افتاده

 .گردندمی برخوردار خود والدین وظیفه
 استخدام قانون( ۱5) ماده مطابق بازنشسته و شاغل کارکنان کلیه قانونی وراث سایر و فرزندان و دائم زوجه مستمری یا وظیفه حقوق ـ 1

 .گرددمی پرداخت و تقسیم آن، بعدی هایاصالحیه و قانون همان( ۱4) ماده لحاظ با و آن بعدی اصالحات و ۱۹12/7۹/۹۱ مصوب کشوری
 .است االجراالزم نیز اندشده فوت قانون این شدن اجرا از قبل که افرادی مورد در ماده این مقررات - تبصره

 کیفری مقررات هفتم: فصل

 ریخوددا آن ثبت از ماه یک تا رجوع از پس یا اقدام نکاح فسخ یا طالق دائم، ازدواج به رسمی دفاتر در ثبت بدون مردی چنانچه - ۴۹ ماده

 حبس ای و پنج درجه نقدی جزای پرداخت به واقعه ثبت به الزام ضمن کند، امتناع آن ثبت از است الزامی موقت نکاح ثبت که مواردی در یا

 مقرر زنی کند استنکاف طالق یا نکاح بطالن اعالم و نکاح انفساخ ثبت از که مردی مورد در مجازات این. شودمی محکوم هفت درجه تعزیری

 .است

 ازدواج هرگاه. شودمی محکوم شش درجه تعزیری حبس به کند، ازدواج مدنی قانون( ۱71۱) ماده مقررات برخالف مردی هرگاه - ۵۱ ماده

 عهمواق به اگر و پنج درجه تعزیری حبس به دیه پرداخت بر عالوه زوج گردد، منجر زن دائم مرض یا عضو نقص به منتهی مواقعه به مذکور

 .شودمی محکوم چهار درجه تعزیری حبس به دیه پرداخت بر عالوه زوج شود، منجر زن فوت به منتهی

 تأثیر ماده این موضوع جرم ارتکاب در زوجه تربیت و مراقبت و نگهداری مسئول یا قانونی سرپرست مادر، قهری، ولی هرگاه ـ تبصره

 .است مقرر نیز عاقد مورد در حکم این. شوندمی محکوم شش درجه تعزیری حبس به باشند داشته مستقیم

 ازدواج ایرانی زن با قانونی مقررات سایر برخالف یا و مدنی قانون( ۱747) ماده در مذکور اجازه اخذ بدون که خارجی فرد هر - ۵۱ ماده

 .شودمی محکوم پنج درجه تعزیری حبس به کند

 یفریک شکایت طرح با واقع برخالف یا است بوده اساسبی انکار این شود ثابت سپس و کند انکار را زوجیت دادگاه در هرکس - ۵۲ ماده

 .شودمی محکوم شش درجه نقدی جزای یا و شش درجه تعزیری حبس به شود دیگری با زوجیت مدعی حقوقی دعوای یا

 تزوجی عدم به علم رغمعلی یا کند انکار دادگاه در را آن زوجیت، به علم وجود با که نیز مذکور اشخاص قانونی مقامقائم مورد در حکم این

 .است جاری گردد، زوجیت مدعی حقوقی دعوای یا کیفری شکایت طرح با

 تناعام النفقه  واجب اشخاص سایر نفقه تأدیه از یا ندهد او تمکین صورت در را خود زن نفقه مالی، استطاعت داشتن با هرکس - ۵۳ ماده

 کایتش از وی گذشت صورت در و است خصوصی شاکی شکایت به منوط کیفری تعقیب. شودمی محکوم شش درجه تعزیری حبس به کند

 .شودمی موقوف مجازات اجرای یا جزائی تعقیب زمان هر در

 یا مصنوعی تلقیح از ناشی فرزندان نفقه نیز و است تمکین عدم به مجاز قانون موجب به که ایزوجه نفقه پرداخت از امتناع ـ تبصره

 .است ماده این مقررات مشمول سرپرستی تحت کودکان

 تپرداخ به اول بار برای شود، حقذی اشخاص با طفل مالقات مانع یا کند خودداری مقرر تکالیف انجام از حضانت مسئول هرگاه - ۵۴ ماده

 .شودمی محکوم مذکور مجازات حداکثر به تکرار صورت در و هشت درجه نقدی جزای

 مذکور گواهی دادن از سوءنیت با یا صادر را قانون این( ۹۱) و( ۲۹) مواد موضوع گواهی واقع برخالف عامداً که پزشکی هر - ۵۵ ماده

 مجازات حداکثر به باالتر و دوم بار و طبابت به اشتغال از اسالمی مجازات قانون موضوع شش درجه محرومیت به اول بار کند، خودداری

 .شودمی محکوم مذکور

( ۱747) ماده در مذکور نامهاجازه اخذ بدون یا قانون این( ۹۱) و( ۲۹) مواد موضوع گواهی اخذ بدون که رسمی سردفتر هر - ۵۶ ماده

 بدون یا کند اقدام ازدواج ثبت به مدنی قانون( ۱71۱) ماده مقررات برخالف یا مجدد ازدواج تجویز مورد در صادرشده حکم یا مدنی قانون
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 از هریک ثبت به خارجی احکام به راجع تنفیذ حکم یا قانون این( 17) ماده موضوع گواهی یا سازش امکان عدم گواهی یا دادگاه حکم

 به اشتغال از اسالمی مجازات قانون موضوع چهار درجه محرومیت به کند، مبادرت طالق یا نکاح بطالن اعالم یا نکاح انحالل موجبات

 .شودمی محکوم سردفتری

 .رسدمی قضائیه قوه رئیس تصویب به دادگستری وزیر پیشنهاد بر بنا قانون این اجرایی نامهآیین - ۵۷ ماده

 :گرددمی نسخ زیر قوانین قانون، این شدن االجراالزم تاریخ از - ۵۸ ماده

 ۱۹۱7/72/۲۹ مصوب ازدواج به راجع قانون ـ ۱

 ۱۹۱۱/7۲/۲7 مصوب زوجیت انکار به راجع قانون ـ ۲

 ۱۹۱4/7۲/۲۳ مصوب ازدواج قانون( ۹) و( ۱) مواد اصالح قانون ـ ۹

 ۱۹۱5/7۳/۱۹ مصوب ازدواج وقوع از قبل پزشک گواهینامه ارائه لزوم قانون ـ 1

 ۱۹41/72/74 مصوب هاآن مادران به محجور یا صغیر فرزندان حضانت اعطاء قانون ـ 2

 ۱۹42/71/۲۲ مصوب حضانت حق به مربوط قانون ـ 4

 ۱۹45/7۱/۲۹ مصوب ازدواج از قبل بانوان برای کزاز ضد واکسن تزریق الزام قانون ـ 5

 «4» و «۹» هایتبصره تفسیر قانون نیز و آن( 4) تبصره( ب) بند جز به ۱۹5۱/۱۲/۲۱ مصوب طالق به مربوط مقررات اصالح قانون ـ ۱

 ۱۹5۹/74/7۹ مصوب مذکور قانون

 ۱۹52/7۹/7۲ مصوب اسالمی مجازات قانون( 414) و( 412) ،(41۲) مواد ـ ۳

 ۱۹54/72/7۱ مصوب اساسی قانون( ۲۱) یکم و بیست اصل موضوع هایدادگاه به موجود هایدادگاه از تعدادی اختصاص قانون ـ ۱7

 ۱۹54/7۱/۱  مصوب سازش امکان عدم گواهی اعتبار مدت تعیین قانون ـ ۱۱
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 فروش ساختمانقانون پیش
 ۱۲/۱7/۱۹۱۳مصوب: 

  
فروشنده( متعهد به احداث یا تکمیل واحد ساختمانی مشخص به موجب آن، مالک رسمی زمین )پیش کهآنهر قراردادی با هر عنو - ۱ماده 

در آن زمین شود و واحد ساختمانی مذکور با هر نوع کاربری از ابتدا یا در حین احداث و تکمیل یا پس از اتمام عملیات ساختمانی به 

 شود.محسوب می« فروش ساختمانقرارداد پیش»مقررات این قانون خریدار( درآید از نظر  مالکیت طرف دیگر قرارداد )پیش

گیرد اقدام به توانند در چهارچوب این قانون و قراردادی که به موجب آن زمینی در اختیارشان قرار میاشخاص ذیل نیز می -تبصره 

 :فروش ساختمان نمایندپیش
اث بناء بر روی زمین متعلق به دیگری، واحدهای ساختمانی مشخصی از بناء از طریق احد یگذارهیکه در ازاء سرما یگذارانهیسرما - ۱

 یابد.احداثی بر روی آن زمین، ضمن عقد و به موجب سند رسمی به آنان اختصاص می
 مستاجرین اراضی اعم از ملکی، دولتی، موقوفه که به موجب سند رسمی حق احداث بنا بر روی عین مستاجره را دارند. - ۲

 فروش باید حداقل به موارد زیر تصریح شود:در قرارداد پیش - ۲ماده 
 اسم و مشخصات طرفین قرارداد اعم از حقیقی یا حقوقی. - ۱
  پالک و مشخصات ثبتی و نشانی وقوع ملک. - ۲
واحد، توقفگاه )پارکینگ( و ها، شماره طبقه، شماره اوصاف و امکانات واحد ساختمانی مورد معامله مانند مساحت. اعیانی، تعداد اتاق - ۹

 انباری.
شود مانند موقعیت، کاربری و مساحت کل عرصه و زیربنا، تعداد طبقات مشخصات فنی و معماری ساختمانی که واحد در آن احداث می - 1

روانه ساخت و های مشترک و سایر مواردی که در پو کل واحدها، نما، نوع مصالح مصرفی ساختمان، سیستم گرمایش و سرمایش و قسمت

 شناسنامه فنی هر واحد قید شده یا عرفا در قیمت مؤثر است.
 بها یا عوض در قراردادهای معوض، تعداد اقساط و نحوه پرداخت. - 2
 .شماره قبوض اقساطی برای بها، تحویل و انتقال قطعی - 4
 فروش شده و تنظیم سند رسمی انتقال قطعی.زمان تحویل واحد ساختمانی پیش - 5
 ، تغییر قیمت و تغییر مشخصات مورد معامله.یامهیو قرارداد ب هانیتعیین تکلیف راجع به خسارات، تضم - ۱
 فروشنده به مرجع صادرکننده پروانه و سایر مراجع قانونی.تعهدات پیش - ۳

 معرفی داوران. - ۱7
 .( این قانون۲7( و )۱4(، )۱1)(، ۱۲(، )۱۱(، )۳تبصره آن، )و ( ۱( و )5(، )4احکام مذکور در مواد ) - ۱۱

( این قانون از طریق تنظیم سند ۲ماده )فروش و نیز قرارداد واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن باید با رعایت قرارداد پیش - ۳ماده 

 رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی و با درج در سند مالکیت و ارسال خالصه آن به اداره ثبت محل صورت گیرد.
 فروش منوط به ارائه مدارک زیر است:تنظیم قرارداد پیش - ۴ماده 

گذاری با حق مورد معامله در ازاء سرمایه کهاینسند رسمی مالکیت یا سند رسمی اجاره با حق احداث بناء یا قرارداد رسمی حاکی از  - ۱

 فروشنده اختصاص یافته است.فروش از طریق احداث بناء بر روی عرصه به پیش
 ساخت کل ساختمان و شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد. پروانه - ۲
 ( این قانون.۳ماده )بیمه نامه مربوط به مسئولیت موضوع  - ۹
 مهندس ناظر ساختمان مبنی بر پایان عملیات پی ساختمان. هیدییتأ - ۴
 پاسخ استعالم از اداره ثبت اسناد و امالک محل وقوع ملک. - 2

ماده سازی و انجام فضاهای عمومی آفروشنده تعهداتی در برابر مرجع صادرکننده پروانه از قبیل احداثی که پیش یهادر مجموعه -تبصره 

( ۹7۳فروش واحدهای مذکور منوط به حداقل سی درصد )و خدماتی با پرداخت حقوق دولتی و عمومی و نظارت آن دارد، اجازه پیش

 آن توسط مرجع صادرکننده پروانه هست. پیشرفت در انجام سرجمع تعهدات مربوط و تایید
فروش و واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن نزد دفاتر اسناد رسمی با پرداخت حق الثبت و بدون ارائه تنظیم قرارداد پیش - ۵ماده 

 گیرد.گواهی مالیاتی صرفاً در قبال پرداخت حق التحریر طبق تعرفه خاص قوه قضائیه صورت می
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فروش شده را تحویل پیش خریدار ندهد و یا به تعهدات خود عمل فروشنده در تاریخ مقرر در قرارداد واحد پیشپیش چنانچه - ۶ماده 

ری که به مبالغ بیشت( این قانون مکلف است به شرح زیر جریمه تأخیر به پیش خریدار بپردازد مگر این۲ماده )( ۳اجرا بند )ننماید عالوه بر 

 نمایند. اجرا مقررات این ماده مانع از اعمال خیارات برای پیش خریدار نیست. به نفع پیش خریدار توافق
باشد تا ن یبرداراختصاصی نظیر توقفگاه )پارکینگ( و انباری در زمان مقرر قابل بهره یهافروش شده و بخشدر صورتی که واحد پیش - ۱

 ده.المثل بخش تحویل نشزمان تحویل واحد به پیش خریدار، معادل اجرت
( بهای روز تعهدات انجام نشده به میزان قدرالسهم 7/2۳های مشاعی، روزانه به میزان نیم درصد )در صورت عدم انجام تعهدات در قسمت - ۲

 پیش خریدار.
جد، ( این قانون از قبیل خیابان، فضای سبز، مسا۲ماده )( ۳بند )های خدمات عمومی موضوع در صورت عدم انجام تعهدات در قسمت - ۹

 مدارس و امثال آن روزانه به میزان یک در هزار بهای روز تعهدات انجام شده به میزان قدرالسهم پیش خریدار.
 در صورت عدم اقدام به موقع به سند رسمی انتقال، روزانه به میزان یک در هزار مبلغ قرارداد. - ۴

التفاوت مجلس تفکیکی، کمتر یا بیشتر از مقدار مشخص شده در قرارداد باشد، مابهدر صورتی که مساحت بناء بر اساس صورت - ۷ماده 

( افزون بر زیربنای مقرر در 2۳بر اساس نرخ مندرج در قرارداد مورد محاسبه قرار خواهد گرفت، لیکن چنانچه مساحت بنا تا پنج درصد )

( باشد صرفاً خریدار حق فسخ قرارداد 2۳از طرفین حق فسخ قرارداد را ندارند و در صورتی که بیش از پنج درصد ) کدامچیقرارداد باشد، ه

( مقدار توافق شده باشد پیش خریدار حق فسخ قرارداد را دارد یا ۳2۳را دارد. چنانچه مساحت واحد تحویل شده کمتر از نود و پنج درصد )

 فروشنده مطالبه کند.اساس نظر کارشناسی از پیش یه قیمت روز بناء و برتواند خسارت وارده را بر پامی
فروشنده باید خسارت نماید، پیشفروشنده، پیش خریدار حق فسخ خود را اعمال میدر تمامی مواردی که به دلیل تخلف پیش - ۸ماده 

 یدار بپردازد.به پیش خر نیالطرفیوارده را بر مبناء مصالحه طرفین یا برآورد کارشناس مرض
فروشنده باید تمام مبالغ پرداختی را بر اساس قیمت روز بناء طبق نظر کارشناس منتخب در صورت عدم توافق طرفین، پیش -تبصره 

 مراجع قضائی همراه سایر خسارات قانونی به پیش خریدار مسترد نماید.
آن و نیز خسارات ناشی از عدم رعایت ضوابط قانونی، در برابر پیش  فروشنده در قبال خسارات ناشی از عیب بناء و تجهیزاتپیش - ۹ماده 

است و باید مسئولیت خود را از این جهت بیمه نماید. چنانچه میزان خسارت وارده بیش از مبلغی باشد که  مسئولخریدار و اشخاص ثالث 

 رده خواهد بود.التفاوت خسارت وافروشنده ضامن پرداخت مابهشود، پیشاز طریق بیمه پرداخت می
، وجه تسهیالت از طرف پیش دهندیفروش، تسهیالت خرید مها به پیش خریداران بر اساس قرارداد پیشدر مواردی که بانک - ۱۱ماده 

فروشنده واریز و مالکیت عرصه به نسبت سهم واحد پیش خریداری شده و نیز حقوق پیش خریدار نسبت خریدار توسط بانک به حساب پیش

 گردد.واحد به عنوان تضمین اخذ میبه آن 
( از بها ۱7۳فروش ساختمان نحوه پرداخت اقساط بهای مورد قرارداد توافق طرفین خواهد بود، ولی حداقل ده درصد )در پیش - ۱۱ماده 

 توانند برخالف آن توافق کنند.زمان با تنظیم سند قطعی قابل وصول خواهد بود و طرفین نمیهم
وط تواند پرداخت اقساط را منتی که عملیات ساختمانی متناسب با مفاد قرارداد پیشرفت نداشته باشد، پیش خریدار میدر صور - ۱۲ماده 

فروشنده نماید و مهندس ناظر مکلف است به تقاضای هر یک از طرفین مهندس ناظر مبنی بر تحقق پیشرفت از سوی پیش هیدییبه ارائه تأ

 ارائه نماید. ظرف یک ماه گزارش پیشرفت کار را
گردد و در پایان مدت قرارداد فروش شده میپیش خریدار به نسبت اقساط پرداختی یا عوض قراردادی، مالک ملک پیش - ۱۳ماده 

فروش و اتمام ساختمان، با تایید مهندس ناظر در صورتی که تمام اقساط را پرداخت یا عوض قراردادی را تحویل داده باشد، با ارائه پیش

تواند با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی، تنظیم سند رسمی انتقال به نام خود را درخواست نماید میمدارک مبنی بر ایفاء تعهدات، 

فروش شده خودداری نماید، دفترخانه با تصریح فروشنده حداکثر ظرف ده روز پس از اعالم دفترخانه از انتقال رسمی مال پیشچنانچه پیش

نماید. اداره ثبت اسناد و امالک محل وقوع ملک مکلف است به مقام وی میم پیش خریدار یا قائممراتب مبادرت به تنظیم سند رسمی به نا

 فروش شده اقدام نماید.نفع نسبت به تفکیک و یا افراز ملک پیشتقاضای ذی
موفق به تکمیل پروژه  فروشنده تا زمان انقضاء مدت قرارداددر صورت انجام کامل تعهدات از سوی پیش خریدار چنانچه پیش - ۱۴ماده 

« ۱7۳»صرفاً اقدامات جزئی تا تکمیل پروژه باقیمانده است )کمتر از ده درصد  کهایننگردد، با تایید مهندس ناظر ساختمان مبنی بر 

تنظیم سند  رتواند با قبول تکمیل باقی قرارداد به دفتر اسناد رسمی مراجعه نماید و خواستاپیشرفت فیزیکی مانده باشد(، پیش خریدار می

فروشنده بوده و توسط پیش خریدار پرداخت هایی که طبق مقررات بر عهده پیشرسمی به قدرالسهم خود گردد. حقوق دولتی و هزینه

 ( این قانون نخواهد بود.۲7( و غیره با کسب نظر هیأت داوری مندرج در ماده )۱۱ماده )گردد مانع از استیفا مبلغ هزینه شده از محل می
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فروش فروش شده و نیز اقساط و وجوه وصول یا تعهد شده بابت آن، قبل از انتقال رسمی واحد پیشعرصه و اعیان واحد پیش - ۱۵ ماده

 فروشنده یا طلبکار او نیست.خریدار قابل توقیف و تأمین به نفع پیششده به پیش
فروشنده باید مراتب را کتباً به دفترخانه تنظیم کننده رر، پیشدر صورت عدم پرداخت اقساط بها یا عوض قراردادی در مواعد مق - ۱۶ماده 

سند اعالم کند. دفترخانه مکلف است ظرف مهلت یک هفته به پیش خریدار اخطار نماید تا ظرف یک ماه نسبت به پرداخت اقساط معوقه 

 فروشنده حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.اقدام نماید در غیر این صورت پیش

فروش شده و عرصه آن پس از اخذ رضایت همه فروشنده نسبت به واحد پیشواگذاری تمام یا بخشی از حقوق و تعهدات پیش - ۱۷ماده 

 بالمانع است. هاآنمقام قانونی پیش خریداران یا قائم

ه، پیش خریدار فروشندفروش شده بدون رضایت پیشدر صورت انتقال حقوق و تعهدات پیش خریدار نسبت به واحد پیش - ۱۸ ماده

 دار پرداخت بها یا عوض قرارداد خواهد بود.عهده
فروش از درجه اعتبار ساقط و طرفین ملزم به فروش شده و انجام کلیه تعهدات، قرارداد پیشپس از انتقال قطعی واحد پیش - ۱۹ماده 

 باشند.اعاده آن به دفترخانه می
داوران متشکل از یک داور از سوی خریدار و  هیأتفروش توسط کلیه اختالفات ناشی از تعبیر، تفسیر و اجرا مفاد قرارداد پیش - ۲۱ماده 

یک داور با معرفی رئیس دادگستری  نیالطرفیو در صورت عدم توافق بر داور مرض نیالطرفییک داور از سوی فروشنده و یک داور مرض

ماده  ی اینیاجرا نامهنییآتوانند از نظر کارشناسان رسمی محل استفاده نماید. در صورت نیاز داوران می .ردیپذیشهرستان مربوطه انجام م

توسط وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری تهیه و به تایید هیأت وزیران خواهد رسید. داوری موضوع این قانون تابع مقررات آیین 

 الب خواهد بود.های عمومی و انقدادرسی دادگاه
 یهاگاهیفروش به هر طریق از جمله درج در مطبوعات و پافروشنده باید قبل از هرگونه اقدام جهت تبلیغ و آگهی پیشپیش - ۲۱ماده 

 قانون ی اینیاجرا نامهنییکه در آ صالحیگروهی و نصب در اماکن و غیره، مجوز انتشار آگهی را از مراجع ذ یهاو سایر رسانه یرساناطالع

یادشده ارائه نماید. شماره و تاریخ این مجوز باید در آگهی درج  یهاشود اخذ و ضمیمه درخواست آگهی به مطبوعات و رسانهمشخص می

فروش را ندارند. در غیر این ها قبل از دریافت مجوز یادشده حق درج و انتشار آگهی پیشو به اطالع عموم رسانده شود. مطبوعات و رسانه

( ریال و در 777۰777۰۱77( ریال تا یکصد میلیون )777۰777۰۱7به توقیف به مدت حداکثر دو ماه و جزاء نقدی از ده میلیون ) صورت

 صورت تکرار به حداکثر مجازات محکوم خواهند شد.
شخصات کامل و ملحقات و ها مکلفند هنگام صدور پروانه ساختمان برای هر واحد نیز شناسنامه فنی مستقل با ذکر مشهرداری - ۲۲ماده 

 سایر حقوق با شماره مسلسل صادر و به متقاضی تسلیم نمایند.
فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی نمایند، به اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش - ۲۳ماده 

 شوند.ا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم میحبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزاء نقدی به میزان دو ت
شود مگر با شکایت شاکی خصوصی یا وزارت مسکن و شهرسازی و با گذشت شاکی، تعقیب ماده تعقیب نمیجرائم مذکور در این  -تبصره 

 شود.یا اجرا آن موقوف می
فروش به یکی از دفاتر جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیش مشاوران امالک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین را - ۲۴ماده 

فروش نمایند. در غیر این صورت برای بار اول تا یک سال و توانند رأساً مبادرت به تنظیم قرارداد پیشاسناد رسمی داللت نمایند و نمی

 شوند.وم میبرای بار دوم تا دو سال تعلیق پروانه کسب و برای بار سوم به ابطال پروانه کسب محک
ی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و ینامه اجراآیین - ۲۵ماده 

 وزیران خواهد رسید. هیأتسازمان ثبت اسناد و امالک کشور تهیه و پس از تایید رئیس قوه قضائیه به تصویب 
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 امالک مشاعقانون افراز و فروش 
 ۲۲/7۱/۱۹25مصوب: 

 

د مور که ینشده باشد، در صورت یا شدهثبتدر دفتر امالک  ینکهاعم از ا یافتهخاتمه  هاآن یثبت یانافراز امالک مشاع که جر - ۱ ماده

و  ینوانق یهکل یتبا رعا یخواهد بود که ملک مذکور در حوزه آن واقع است. واحد ثبت یمحل یباشد با واحد ثبت یکشر چند یا یک یتقاضا

 .نمایدیرا افراز م مقررات ملک مورد تقاضا

 که رفع تعارض نشده اقدام به افراز نخواهد شد. یتا زمان یده،معارض صادر گرد یتآن سند مالک ینسبت به ملک مشاع که برا - تبصره

 خیستان محل وقوع ملک است مهلت اعتراض ده روز از تاردر دادگاه شهر شرکااز  یکقابل اعتراض از طرف هر  یواحد ثبت تصمیم - ۲ ماده

صادر خواهد نمود. حکم دادگاه شهرستان  یکرده و حکم مقتض یدگیرس دعوی بهدادگاه شهرستان . باشدمیمورد اعتراض  یمابالغ تصم

 است. یفرجام یتقابل شکا

 یواحد ثبت یلهبر افراز به وس یقطع یمتصم یثبت اسناد و امالک در موقع اجرا یقانون اصالح ۱27مقرر در ماده  یکتفک هزینه - ۳ ماده

 خواهد شد. یافتدر

به دستور دادگاه شهرستان فروخته  شرکااز  یکهر  یشود با تقاضا یصافراز تشخ غیرقابل یقطع یمکه به موجب تصم ملکی - ۴ ماده

 .شودمی

 یر کلو به طو شرکا ینوجوه حاصل ب یمافراز و تقس غیرقابلفروش امالک و  یبو ابالغ اوراق و ترت یواحد ثبت یدگیرس ترتیب - ۵ ماده

 .رسدمی یوزارت دادگستر یبخواهد بود که به تصو اینامهیینقانون طبق آ ینا یمقررات اجرائ

 یول گیردمیو صدور حکم قرار  یدگیکماکان مورد رس باشدمیمطرح  هادادگاهقانون در  ینا یاجرا یخافراز که در تار هایپرونده - ۶ماده 

 .یدسابق را از دادگاه استرداد نما یدعو یدمطرح کند با یخود را در واحد ثبت یافراز بخواهد دعو خواهان اگر
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 از حقوق مصرف کنندگان یتقانون حما
 ۱2/75/۱۹۱۱مصوب: 

 تعاریف –فصل اول 

 یفتعار - ۱ ماده

 .کند یم یداریرا خر یخدمت یااست که کاال  یحقوق یا یقیکننده: هر شخص حقمصرف  -۱-۱

کنندگان ، فروشندگان کاال و ارائه کنندگان خدمات اعم  یع، واردکنندگان ، توز یدکنندگانتول یهعرضه کنندگان کاال و خدمات: به کل -۲-۱

ر نام است و به طو یحتصر یاشمول قانون بر آنها مستلزم ذکر  که ییدستگاهها، مؤسسات و شرکتها یهکل ینو همچن یو حرفه ا یاز فن

 .شود یاطالق م یندنما یخدمت به مصرف کننده ارائه م یاکاال  یجزئ یا یو به صورت کل یمرمستقیغ یا یممستق

سفارش  یا داریبه خر یهر دستگاه فن یرکنندهتعم یا، واردکننده، عرضه کننده  یدکنندهاست که تول یخدمات : سند یاضمانتنامه کاال  -۹-۱

مشاهده  یدهکه انجام گرد یخدمات یافروخته شده  یدر کاال ینقص فن یا یبع یندهد تا چنانچه ظرف مدت مع یدهنده کاال و خدمات م

 .ام کندپرداخت خسارات وارده اقد یادستگاه بدون أخذ وجه و  یاو  یوبقطعات مع یاقطعه  یضتعو یا،  یبع فعشود، نسبت به ر

 .خدمات گردد یاکاال  یاست که موجب کاهش ارزش اقتصاد یحالت ییرتغ یا یصه، نق یادهقانون ز یندر ا یب: منظور از عیبع -1-۱

 یدلمحدودنمودن تو یا یفیتکاهش ک یا یمتق یشعرضه کنندگان کاال و خدمات به منظور افزا ین: هرگونه سازش و مواضعه بیتبان -2-۱

 .براساس عرف در معامالت یرعادالنهغ یطشرا یلتحم یاعرضه کاال و خدمات  یا

 .مورد معامله درج شود یزانو م یخ، تار یمتخدمات انجام گرفته با ذکر ق یااست که در آن مشخصات کاال  یصورتحساب فروش: سند -4-۱

 قبض حکم صورتحساب را دارد و در یا یطبل یرد،گ یقبض صورت م یا یطکه ارائه آنها عرفاً با بل خدماتی از دسته آن درخصوص – تبصره

 به صورت شفاف و ساده درج گردد. یدبا یمتنحوه محاسبه ق ی،و کم یفیآن، عالوه بر اطالعات مصرف و مشخصات ک

 عرضه کنندگان کاال و خدمات در قبال حقوق مصرف کنندگان وظایف –دوم  فصل

مشترکاً مسؤول صحت و سالمت کاال و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و  یاو خدمات، منفرداً عرضه کنندگان کاال  کلیه - ۲ ماده

 یا یبباشد درصورت وجود ع یعرف در معامالت هستند اگر موضوع معامله کل یامندرجات قرارداد مربوطه  یاو  ینمندرج در قوان یطشرا

وع کند و اگر موض ینآن را تأم یدحق دارد صرفاً عوض سالم را مطالبه کند و فروشنده با ین شده، مشترییتع یطعدم انطباق کاال با شرا

و سالم را مطالبه کند و فروشنده موظف است  یوبمع یارش کاال یاتواند معامله را فسخ کند  یم ی( باشد مشترینمع ین)ع یمعامله جزئ

 .است یعرضه کننده منتف یاز سو خسارت پرداخت یمشتر یپرداخت کند. درصورت فسخ معامله از سو

داشته باشند، عالوه بر جبران خسارت  یباشد و عرضه کنندگان به آن آگاه یفیتعدم ک یا یباز ع ناشی وارده خسارات چنانچه – تبصره

 قانون محکوم خواهند شد. ینبه مجازات مقرر در ا

 باشد، مشمول همان قانون خواهندبود. یگرمجرمانه د یناقدام آنان واجد عناو چنانچه

 :مکلفند یدکنندگانکنندگان کاال و خدمات و تول عرضه - ۳ ماده

 یخاجرت خدمات و تار یاکاال  یمترا که دربردارنده مدت و نوع ضمانت است همراه با صورتحساب فروش که در آن ق یضمانت نامه ا -۱-۹

 .یندعرضه درج شده باشد به مصرف کنندگان ارائه نما

https://t.me/ekhtebar
https://t.me/ekhtebar
https://t.me/ekhtebar


 2۱صفحه                                                                                                / حقوق مدنی   قوانین خاص ویژه آزمون وکالت

 

   امید سلطانیگردآوری و تدوین شده توسط  

 

ان مصرف کنندگ یارمصرف را دراخت یو انقضا یدتول یخمقدم بر مصرف ، تار یها ی، آگاه یت، کم یفیتنوع ، ک ;اطالعات الزم شامل  -۲-۹

 .قرار دهند

آنها در فروشگاه وجود  یشمصرف کنندگان قرار دهند و چنانچه امکان نما یدموجود در انبار را جهت فروش در معرض د ینمونه کاال -۹-۹

 .مشخصات کامل کاال را به اطالع مصرف کنندگان برسانند یدندارد با

 باشد. یممنوع م یگرخدمت د یاخدمت به همراه کاال  یاچندنوع کاال  یا یک اجباری فروش – ۱ تبصره

 است. یالزام اجباری، استاندارد مشمول خدمات و کاال مورد در استاندارد نشان داشتن – ۲ تبصره

به صدور ضمانتنامه و  یازکه ن خدماتی و کاال ارزش سقف ، آن اعالم نحوه ، اطالعات نوع ، خدمات و کاال انواع فهرست – ۳ تبصره

 یو اعالم م یینربط تع یوزارتخانه ها، دستگاه ها و مؤسسات ذ یو با همکار یصورتحساب دارد ظرف مدت چهارماه توسط وزارت بازرگان

 شود.

 و یصیاعم از تشخ یخدمات پزشک یواحدها یپزشک یزاتو تجه ییموظف است فهرست مربوط به اقالم دارو بازرگانی وزارت – ۴ تبصره

 .یدو اعالم نما یهته یوزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشک یرا با همکار یدرمان

آالت  ینسبک (، ماش یا یناز جمله خودرو )سنگ یا یهسرما یو واردکنندگان کاالها یدکنندگانعرضه کنندگان اعم از تول کلیه - ۴ ماده

اشتن مکلف به د یارتباط یلو وسا یریتصو ی،صوت یکی،و الکترون یکی، مصنوعات الکتر ی، لوازم خانگ ی، راهساز ی، کشاورز یصنعت

 .باشند یو خدمات بعد از فروش م یسو ارائه سرو یدکیقطعات  ینتأم ز،مجا یرگاهو تعم یرسم یندگینما

 یاحد کاال وا یمتحرفه، ق یانصب تابلو در محل کسب  یاکاال،  یعرضه کنندگان کاال و خدمات مکلفند با الصاق برچسب رو کلیه - ۵ ماده

 .یندباشد، اعالم نما یتهمگان قابل رؤ یکه برا یدستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب به گونه ا

که شمول  ییدستگاه ها ینها و همچن یزمان ها، شرکت ها، بانک ها، نهادها، شهردار، سا یو عموم یدولت یدستگاه ها کلیه - ۶ ماده

 اریاطالعات الزم درخصوص انجام کار و ارائه خدمت را در اخت یهباشند در ابتدا کل ینام است ملزم م یحتصر یاقانون بر آنها مستلزم ذکر 

 .مراجعان قرار دهند

ربط حداکثر ظرف  یذ یدستگاه ها یکشور با همکار یزیو برنامه ر یریتماده توسط سازمان مد ینا ینامه اجرائ آیین – تبصره

 .یدخواهد رس یرانوز یأته یبو به تصو یهمدت شش ماه ته

 ،یارتباط جمع یلوسا یقاشتباه مصرف کننده از جمله از طر یا یبخالف واقع و ارائه اطالعات نادرست که موجب فر تبلیغات - ۷ ماده

 .باشد یشود، ممنوع م یغاتیتبل یو برگه ها یگروه ینه هارسا

حداکثر ظرف مدت شش  یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم یبا همکار یماده توسط وزارت بازرگان ینا ینامه اجرائ آیین – تبصره

 .یدخواهد رس یرانوز یأته یبو به تصو یهماه ته

 ای،  یفیتآوردن ک یینپا یاعرضه کنندگان کاال و خدمات ، که موجب کاهش عرضه  یاز سو یطشرا یلو تحم یتبان هرگونه - ۸ ماده

 .شود یشود، جرم محسوب م یمتق یشافزا

 از حقوق مصرف کنندگان یتحما یانجمن ها تشکیل –سوم  فصل

قانون  یناز حقوق مصرف کنندگان، به موجب ا یتحما یها و برنامه ها یاستدر اجراء س یمشارکت مردم یمنظور سامانده به - ۹ ماده

 .خوانده خواهد شد« انجمن »قانون  ینشود و در ا یم یساز حقوق مصرف کنندگان تأس یتحما یانجمن ها

 یم یتمرس یباشد که پس از ثبت در وزارت بازرگان یمستقل م یحقوق یتشخص یو دارا یردولتیغ غیرانتفاعی، تشکل انجمن – ۱ تبصره

 .یابد
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 یتحما ملی انجمن استان و شهرستان انجمن بر عالوه تهران در و شهرستان و استان انجمن ها شهرستان و ها استان مرکز در – ۲ تبصره

 گردد. یم یلتشک یزاز حقوق مصرف کنندگان ن

 است. یکشور یماتشده در قانون تقس یینتع یاییجغراف ۀاستان و شهرستان تابع حوز یانجمن ها یته فعالحوز – ۳ تبصره

 :شوند یم یینمدت دو سال تع یاز حقوق مصرف کنندگان و برا یتحما یمؤسس انجمن مل یعموم یبه عنوان شورا یرز اعضای - ۱۱ ماده

 .شورا یسرئ یبازرگان یروز –

 .یمعاون و یا یدادگستر یروز –

 .یمعاون و یاکشور  یروز –

( یالماس یبه انتخاب مجلس شورا یاقتصاد یسیوننفر از کم یکو  یاجتماع یسیوننفر از کم یک) یاسالم یاز مجلس شورا یندهدو نما –

 .به عنوان ناظر

 .شورا یربه عنوان دب یدکنندگانمصرف کنندگان و تول یتسازمان حما یسرئ –

 .یرانا یصنعت یقاتمؤسسه استاندارد و تحق یسرئ –

 .کشور یسازمان نظام پزشک یسرئ –

 .یدیتول یمجمع امور صنف یبا معرف یمتخدمات، عرضه، تقاضا و ق ید،نفر معتمد و آشنا به امور تول یک –

 .یعیمجمع امور توز یبا معرف یمتخدمات، عرضه، تقاضا و ق ید،نفر آشنا به امور تول یک –

 .کشور یرشهر به انتخاب وز یشوراها یسه نفر از اعضا –

 .یهقوه قضائ یسنفر به انتخاب رئ یک –

 .یدادگستر یکانون وکال یسرئ –

 ،یمل یانجمن ها یلو تشک یمشارکت مردم یالزم را برا یداتو تمه یبمؤسس انجمن موظف است اساسنامه انجمن را تصو یعموم شورای

 .فراهم کند یو شهرستان یاستان

 .باشد یانجمن ها ممنوع م ینتوسط ا یو انتفاع یتجار یاسی،س یها فعالیت - ۱۱ ماده

 :است یلانجمن ها به شرح ذ یاراتو اخت وظایف - ۱۲ ماده

 لیو تشک یشمصاحبه و هما ی، برگزار یه، انتشار نشر یو ارتباط جمع یگروه یرسانه ها یقمصرف کنندگان از طر یآگاه ساز – ۱۲-۱

 . یو تخصص یعموم یآموزش یدوره ها

 .به جهت اجراء مؤثر مقررات امور مربوط به حقوق مصرف کنندگان یاجرائربط  یذ یبا دستگاه ها یو همکار یمشورت یاتارائه نظر -۲-۱۲

 .به مصرف کنندگان یو حقوق یو ارائه خدمات مشاوره ا یاتشکا یبررس -۹-۱۲

 .ربط درصورت درخواست خواهان یبه مراجع ذ یارجاع دعاو -1-۱۲

 :است یرانجمن ها به شرح ز یمال منابع - ۱۳ ماده

 .یهحقوق مصرف کننده از محکوم عل یفاءمتقبل شده پس از است یها ینهجبران هز یأخذ کارمزد برا -۱-۱۹
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 .شده تجاوز کند یفاء( محکومٌ به است2۳از پنج درصد ) یدکارمزد انجام خدمات در هر حال نبا یزانم -تبصره

 .ف انجمن باشداهدا یکه در راستا یو مردم یالملل یناز حقوق مصرف کننده ب یتحما یانجمن ها یکمک ها -۲-۱۹

 یبه مصرف کنندگان م یو اطالع رسان یات، انتشار جزوات و نشر تبلیغات انجام صرف انجمن منابع از( ۱7۳) درصد ده حداقل – تبصره

 شود.

 یتو حما رسیدگی نحوه –چهارم  فصل

 کشور نسخ شده است. یقانون نظام صنف ۳4ماده  وفق - ۱۴ ماده

 کشور نسخ شده است. ینظام صنفقانون  ۳4ماده  وفق - ۱۵ ماده

ز اعم ا یحقوق یا یقیکننده به عهده شخص حق یدگیمرجع رس یصجبران خسارات وارده به مصرف کننده با تشخ مسؤولیت - ۱۶ ماده

عالوه بر شرکت مادر،  یخارج یباشد که موجب ورود خسارت و اضرار به مصرف کننده شده است. درمورد شرکت ها یم یو دولت یخصوص

 .مسؤول خواهد بود یرانآن در ا یندگینما یابه شع

 ییزاج یتمسؤول یپرداخت شود ول یاز اموال شخص حقوق یدباشد خسارت با یاشخاص حقوق یهکه تخلف از ناح یموارد کلیه در – تبصره

 است. یمسؤول شخص حقوق یرمد یاو  یرعاملمتوجه مد

 کشور نسخ شده است. یقانون نظام صنف ۳4ماده  وفق - ۱۷ ماده

 ها و مجازات جریمه –پنجم  فصل

ف به مصر یخسارات یب،باشد و به واسطه آن ع یوبخدمات مع یاخدمات عرضه شده توسط عرضه کنندگان کاال  یاکاال  چنانچه - ۱۸ ماده

 .حداکثر تا معادل چهاربرابر خسارت محکوم خواهد شد ینقد یکننده وارد گردد متخلف عالوه بر جبران خسارات به پرداخت جزا

در صورت  یندقانون نما ین( ا۱) ی( ال۹که مبادرت به تخلفات موضوع مواد ) یدکنندگانیکنندگان کاال و خدمات و تول عرضه - ۱۹ ماده

حداکثر معادل دو برابر  ینقد یه جزااز مصرف همان کاال و خدمات به مصرف کنندگان عالوه بر جبران خسارت وارده ب یورود خسارات ناش

 .دش خسارت وارده محکوم خواهند

آن را به صورت  یاکرده و  یخوددار یداراز تعهدات خود در قبال خر یکهر یفاءکه عرضه کنندگان کاال و خدمات از ا صورتی در – تبصره

 .یندانجام دهند مکلفند عالوه بر انجام کامل تعهد، خسارت وارده را جبران نما یربا تأخ یاناقص و 

 دگانیدکننتول یا، عرضه کنندگان کاال و خدمات  یمقرر قانون یتوانند عالوه بر مجازات ها یکننده م یدگیصالح رس یذ مراجع - ۲۱ ماده

خدمات عرضه شده  یافروخته شده  یکاالها یبو اصالح و رفع ع یرتعمعرضه شده به منظور  یکاالها یو فروشندگان را مجبور به جمع آور

 .یندنما

 یأته یبو به تصو یهته یو دادگستر یبازرگان یقانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه ها ینمربوط به ا یینامه اجرا آیین - ۲۱ ماده

 .یدخواهد رس یرانوز

 .کشور نسخ شده است یقانون نظام صنف ۳4ماده  وفق - ۲۲ ماده
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 65سال  مستأجر و موجر روابط قانون
 7۲/72/۱۹24مصوب: 

 

 کلیات :اول فصل

 تصرفم تصرف، که صورتی در بشود یا شده داده اجاره دیگری منظور به یا تجارت یا پیشه یا کسب یا سکنی برای که محلی هر - ۱ ماده

 به سبتن اینکه از اعم باشد اجاره منظور به دیگری عنوان هر یا و منافع صلح یا اجاره عنوان به او قانونی نماینده یا موجر با تراضی برحسب

 .است قانون این مقررات مشمول باشد، نشده یا شده تنظیم عادی یا رسمی سند اجاره مورد

 :باشدنمی قانون این مقررات مشمول زیر موارد - ۲ ماده

 .رهنی معامالت یا استرداد حق با معامالت از ناشی تصرف - ۱

 .باشد هاآن محصول از برداریبهره اجاره از اصلی منظور که هاییباغ و هاآن توابع و محصور غیر و محصور مزروعی اراضی - ۲

 .شودمی داده اجاره نکند تجاوز ماه شش از که مدتی برای فصلی طور به عرفاً سکونت منظور به که هاییمحل و هاساختمان - ۹

 شدن االجراالزم تاریخ از هاآن ساختمانی خاتمه گواهی که هاییشهرک در و هاشهر خدماتی محدوده در واقع مسکونی واحدهای کلیه - 1

 .شودمی و صادرشده ۱۹21 سال مصوب زمین معامالت قانون

 ای حقیقی از اعم اشخاص یا دولت به وابسته و دولتی مؤسسات و هاوزارتخانه طرف از که مسکونی هایمحل سایر و سازمانی هایخانه - 2

 عتاب مربوط اشخاص یا سازمان با متصرف رابطه مورد این در. گیردمی قرار هاآن کارکنان استفاده و اختیار در شغل مناسبت به حقوقی

 لفمک قرارداد یا مقررات موجب به که سازمانی محل یا خانه متصرف گاههر. باشدمی مابینفی قرارداد یا خود به مخصوص مقررات و قوانین

 که ودشمی اخطار او به مستقل بخش دادگاه رئیس یا دادستان طرف از مورد برحسب کند خودداری تخلیه از باشد سکونت محل تخلیه به

 اشخاص یا موسسه یا سازمان تحویل و شده تخلیه مزبور محل مقام همان دستور به امتناع صورت در نماید تخلیه را محل ماه یک ظرف

 .شودمی داده مربوط

 .گردد واگذار اجاره به قانون این اجری از پس که مسکونی واحدهای - 4

 آن پرداخت ترتیب و بهااجاره میزان :دوم فصل

 نشده تنظیم نامهاجاره گاههر و شده قید نامهاجاره در که است همان بهااجاره میزان باشد شده تنظیم نامهاجاره که مواردی در - ۳ ماده

 طرف زا قانون این مقررات رعایت با نشود معلوم آن میزان که صورتی در و است شده عملی یا و مقرر طرفین بین که است میزانی به باشد

 .شودمی تعیین روز عادله نرخ به بهااجاره میزان دادگاه

 شروطم بنماید، را بهااجاره میزان به نسبت تجدیدنظر درخواست زندگی هزینه تنزل یا ترقی استناد به تواندمی مستأجر یا موجر - ۴ ماده

 بهااجاره یلتعد یا تعیین بر که قطعی حکم در مقرر تاریخ از یا مستاجره عین از مستأجر استفاده تاریخ از و شده منقضی اجاره مدت اینکه به

 نای در دادگاه حکم. کرد خواهد تعدیل روز عادله نرخ به را بهااجاره شناسکار نظر جلب با «دادگاه» باشد، گذشته تمام سال سه صادرشده

 .است قطعی مورد

 هب راجع حکم صدور ضمن دادگاه صورت این در. نماید مطالبه نیز تعدیل دادخواست ضمن را بهااجاره التفاوتمابه تواندمی موجر - ۵ ماده

 تخسار است مکلف اجرا دایره نماید،می محکوم حکم، صدور روز تا دادخواست تقدیم تاریخ از التفاوتمابه پرداخت به را مستأجر تعدیل،

 رمستأج بپردازد موجر به و وصول مستأجر از و احتساب سال در درصد دوازده قرار به را حکم اجرای تاریخ تا قطعیت تاریخ از تأدیه تأخیر

 .ندک درخواست فوق شرح به تأدیه تأخیر خسارت انضمام به را شدهپرداخت  التفاوتمابه رد بهااجاره تعدیل یاتقاض ضمن تواندمی نیز
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 .بود خواهد جاری نیز نمایدمی صادر بهااجاره تعیین به حکم دادگاه که مواردی در ماده این مقررات - تبصره

 المسمیاجرت میزان به را المثلاجرت اجاره مدت انقضاء از پس و المسمیاجرت نامهاجاره در معین موعد در است مکلف مستأجر - ۶ ماده

 ینطرف بین که میزانی به را بهااجاره نباشد بین در اینامهاجاره گاههر و بپردازد او قانونی نماینده یا موجر به روز ده ظرف اجاری ماه هر آخر

 دهدیم تشخیص مشابه امالک اجاره با متناسب که مبلغی المثلاجرت عنوان به نباشد معلوم آن میزان که صورتی در و شده عملی یا و مقرر

 ودشمی تعیین ثبت سازمان طرف از که بانکی یا و ثبت صندوق در یا پرداخت او قانونی نماینده یا موجر به بعد ماه دهم تا ماه هر برای

 باشدن بین در اینامهاجاره یا بوده عادی نامهاجاره گاههر و سند کنندهتنظیم دفترخانه به است رسمی نامهاجاره اگر را رسید قبض و سپرده

 ده ظرف منتهی باید دفترخانه. دارد دریافت رسید و تسلیم ملک نزدیک رسمی دفاتر از یکی به موجر اقامت محل تعیین با را رسید قبض

 راجعهم مزبور دفترخانه به شده تودیع وجه دریافت برای که کند اخطار او قانونی نماینده یا موجر به را مراتب محل ثبت اداره وسیله به روز

 .نماید

 نامهاجاره تنظیم در :سوم فصل

 نآ مدت شده تنظیم اگر یا نشده تنظیم نامهاجاره دارد تصرف در مستأجر عنوان به را ملک که کسی و موجر بین که مواردی در - ۷ ماده

 بهااجاره ینتعی برای تواندمی یک هر باشند داشته اختالف آن یطاشر و بهااجاره تعیین یا نامهاجاره تنظیم به راجع طرفین و گشته منقضی

 ینتعی دادخواست تقدیم تاریخ از را بهااجاره میزان دادگاه. کند مراجعه دادگاه به نامهاجاره تنظیم و( نباشد بین در نامهاجاره که مواردی در)

 .بود نخواهد آن تأدیه تأخیر خسارت و دادخواست تقدیم از قبل زمان المثلاجرت به نسبت حکم صدور مانع امر این ولی کند،می

 متوقف مستأجر طرف از نامهاجاره تنظیم درخواست به رسیدگی باشد شده مستاجره عین تخلیه تقاضای موجر طرف از گاههر - ۱ تبصره

 .است جاری نیز باشد شده ملک از ید خلع درخواست مالک طرف از که موردی در حکم این بود خواهد تخلیه موضوع در دادرسی خاتمه بر

 .بود نخواهد طرف ادعای به او تسلیم بر دلیل موجر یا مالک طرف از بهااجاره بابت وجه دریافت - ۲ تبصره

 صورتی در) سابق نامهاجاره در مندرج یطاشر و هانامهاجاره در متعارف و مرسوم یطاشر طبق را جدید نامهاجاره یطاشر دادگاه - ۸ ماده

 .کرد خواهد تعیین قانون این مقررات رعایت با( باشد شده تنظیم نامهاجاره قبالً که

 تاریخ از و بپردازد را االجارهمال قبلی شرایط و قانون این 4 ماده طبق باید مستأجر است جریان در دادرسی که مدتی تمام در - ۹ ماده

 شودن تنظیم نامهاجاره مدت این در گاههر. کنند تنظیم نامهاجاره حکم، در مقرر ترتیب به ماه یک ظرف مکلفند طرفین قطعی حکم ابالغ

 روز در که کندمی اخطار طرفین به و ابالغ رسمی اسناد دفتر به نامهاجاره تنظیم جهت را حکم رونوشت دادگاه طرفین از یکی تقاضای به

 به را نامهاجاره دادگاه نماینده نشود نامهاجاره امضای به حاضر موجر گاههر شوند، حاضر دفترخانه در نامهاجاره امضاء برای معین ساعت و

 عذر که صورتی در دادگاه نشود امضاء به حاضر شده تعیین تاریخ از روز ۱2 تا مستأجر اگر و کرد خواهد امضاء او طرف از سال یک مدت

 .است قطعی حکم این و کندمی صادر مستاجره عین تخلیه به حکم موجر تقاضای به نداند موجه را مستأجر

 به ختیارا این کتباً اینکه مگر نماید واگذار یا دهد انتقال غیر به اشاعه نحو به یا جزاً یا کالً را اجاره مورد منافع تواندنمی مستأجر - ۱۱ ماده

 اجاره فسخ یا مدت انقضاء صورت در تواندمی مالک دهد اجاره غیر به را اجاره مورد از قسمتی یا تمام مستأجر گاههر. باشد شده داده او

 از یک هر باشد داشته غیر به را اجاره مورد انتقال حق مستأجر که صورتی در. بنماید را مستاجرین از یکهر با نامهاجاره تنظیم درخواست

 .مایندبن او قانونی نماینده یا مالک با را نامهاجاره تنظیم درخواست اصلی اجاره مدت انقضای یا و فسخ صورت در تواندمی نیز مستاجرین

 :بنمایند حتصری نامهاجاره در را زیر نکات شود رعایت باید مقررات و قوانین موجب به که نکاتی بر عالوه مکلفند رسمی اسناد تردفا - ۱۱ ماده

 .مشخص و کامل طور به موجر اقامتگاه و مستأجر و موجر شغل - ۱

 دیگری بترتی به طرفین اینکه مگر باشدمی مستأجر قانونی اقامتگاه محل این اجاره رابطه لحاظ از اینکه قید و اجاره مورد کامل نشانی - ۲

 .باشند نموده تراضی
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 4۹صفحه                                                                                                / حقوق مدنی   قوانین خاص ویژه آزمون وکالت

 

   امید سلطانیگردآوری و تدوین شده توسط  

 

 رایطیش چه با و مدت چه در آن تحویل نیست مستأجر تصرف در که صورتی در و باشدمی طرفین از یک کدام تصرف در مستاجره عین - ۹

 .گرفت خواهد صورت

 بر ایدز دیگری ترتیب به طرفین اینکه مگر بود، خواهد قسط هر سررسید تاریخ از روز ده منتهی بهااجاره پرداخت برای مستأجر مهلت - 1

 .گردد قید سند در باید مذکور ترتیب صورت این در که باشند کرده توافق مدت ینا

 طور به آن دقی باشد دیگری منظور به گاههر و تجارت و پیشه و کسب نوع تعیین با تجارت یا پیشه یا کسب یا سکنی منظور به اجاره - 2

 .صریح

 .خیر یا دارد اشاعه نحو به یا جزئاً یا کالً را غیر به انتقال حق مستأجر - 4

 .المسمیاجرت میزان به ملک تخلیه یا اجاره تجدید موقع تا اجاره فسخ یا و مدت انقضاء از پس المثلاجرت پرداخت به مستأجر تعهد - 5

 مستأجره عین تخلیه و اجاره فسخ موارد :چهارم فصل

 .کند درخواست دادگاه از را اجاره فسخ به حکم صدور تواندمی مستأجر زیر موارد در - ۱۲ ماده

 (.مدنی قانون 1۱2 ماده رعایت با. )نباشد منطبق شده قید نامهاجاره در که اوصافی با مستاجره عین که صورتی در - ۱

 .نباشد مقدور عیب رفع و نموده خارج انتفاع قابلیت از را آن که شود حادث مستاجره عین در عیبی اجاره مدت اثنای در اگر - ۲

 .یابد تحقق مستأجر فسخ حق اجاره شرایط مطابق که مواردی در - ۹

 .ورثه کلیه طرف از اجاره فسخ درخواست و اجاره مدت اثناء در مستأجر فوت صورت در - 1

 .شود خراب باید و بوده مضر سالمت و بهداشت برای یا و نباشد تعمیر قابل و بوده خرابی معرض در جزئاً یا کالً اجاره مورد گاههر - 2

 و کند تخلیه را اجاره مورد صادرشده اجاره فسخ حکم او تقاضای به که مواردی در یا اجاره مدت انقضاء علت به مستأجر گاههر - ۱۳ماده 

 مورد حویلت برای که کند تقاضا او قانونی نماینده یا موجر از اظهارنامه وسیله به است مکلف مستأجر کند امتناع آن گرفتن تحویل از موجر

 مراجعه ملک وقوع محل دادگاه به باید مستأجر نگردد حاضر اظهارنامه ابالغ تاریخ از روز پنج ظرف موجر که صورتی در. شود حاضر اجاره

 دفتر و ودشمی قطع استیجاری رابطه تاریخ این از. کند تسلیم دادگاه دفتر به را آن کلید و نماید دلیل تامین را اجاره مورد کامل تخلیه و

 انیزم تا شود حاضر کلید دریافت و اجاره مورد گرفتن تحویل برای که کندمی اخطار او قانونی نماینده یا موجر به ساعت ۲1 ظرف دادگاه

 .است برقرار نامهاجاره شرایط و قانون این مقررات موجب به او تعهدات باشد نکرده عمل فوق ترتیب به مستأجر که

 فسخ حکم ضمن دادگاه کند درخواست دادگاه از را تخلیه یا اجاره فسخ حکم صدور مورد حسب تواندمی موجر زیر موارد در - ۱۴ ماده

 .شد خواهد تخلیه محل و اجرا متصرف یا مستأجر علیه حکم این و نمایدمی صادر را اجاره مورد تخلیه دستور اجاره

 را اجاره مورد نباشد بین در اینامهاجاره که موردی در یا و نامهاجاره در غیر به انتقال حق داشتن بدون مسکن مستأجر که موردی در - ۱

 اشخاص زج دیگری استفاده و اختیار در غیره و نمایندگی یا وکالت طریق از عمالً یا نموده واگذار غیر به باشد که صورتی هر به جزئاً یا کالً

 .باشد داده قرار خود قانونی الکفالهتحت

 قبیل از عناوینی به را آن مستأجر و شده داده اجاره مستأجر خود تجارت یا و پیشه یا کسب منظور به مستاجره عین که موردی در - ۲

 .باشد شده تنظیم نامهاجاره الحق مستأجر با قانون این ۱۳ ماده طبق اینکه بدون کند واگذار غیر به عمالً غیره و نمایندگی یا وکالت

 اًشخص بخواهد خریدار اینکه به مشروط باشد شده شرط قطعی انتقال هنگام اجاره فسخ حق سکنی محل نامهاجاره در که صورتی در - ۳

 ماه سه تا خریدار اگر صورت این در. دهد تخصیص خود همسر یا مادر یا پدر یا اوالد سکونت برای را آن یا و نماید سکونت اجاره مورد در

 .شودنمی پذیرفته اجاره مدت انقضای تا علت این به تخلیه درخواست ننماید مراجعه تخلیه برای ملک انتقال تاریخ از
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 41صفحه                                                                                                / حقوق مدنی   قوانین خاص ویژه آزمون وکالت

 

   امید سلطانیگردآوری و تدوین شده توسط  

 

 اشخاص یا خود سکونت برای اجاره مورد به احتیاج اجاره مدت یاانقض از پس مالک و بوده سکنی محل اجاره مورد که صورتی در - 1

 .باشد داشته فوق بنددر مذکور

 .نباشد تعمیر قابل و بوده خرابی معرض در سکنی محل اجاره مورد گاههر - 2

 .گردد استفاده شده قید نامهاجاره در که منظوری برخالف سکنی محل اجاره مورد از که صورتی در - 4

 را خود شغل موجر رضای بدون مستأجر و شده داده اجاره معینی شغل برای اجاره مورد گاههر تجارت و پیشه و کسب محل مورد در - 5

 .باشد سابق شغل مشابه عرفاً جدید شغل اینکه مگر دهد تغییر

 .باشد کرده تفریط یا تعدی اجاره مورد در مستأجر که صورتی در - ۱

 اخطار ابالغ با و نموده خودداری المثلاجرت یا االجارهمال پرداخت از قانون این 4 ماده در مقرر مهلت در مستأجر که صورتی در - ۳

 ساطاق یا قسط روز ده ظرف( نباشد بین در اینامهاجاره یا بوده عادی نامهاجاره که موردی در) اظهارنامه یا اجاره سند کنندهتنظیم دفترخانه

 وصول و تخلیه بر اجرائیه صدور ثبت اجری یا دفترخانه از تواندمی موجر باشد رسمی نامهاجاره اگر مورد این در. نپردازد را افتاده عقب

 ندکمی متوقف را تخلیه ثبت اجرای کند تودیع را افتاده عقب بهایاجاره مستأجر اجرائیه صدور از پس گاههر. نماید درخواست را بهااجاره

 عادی نامهاجاره گاههر. بنماید را مستأجر عین تخلیه درخواست دادگاه از بهااجاره پرداخت از مستأجر تخلف استناد به تواندمی موجر ولی

 گاهره فوق موارد در. کند مراجعه دادگاه به بهااجاره وصول و مستاجره عین تخلیه برای تواندمی موجر باشد نشده تنظیم اجاره سند یا بوده

 به محک نماید تودیع دادگستری صندوق در موجر نفع به را آن بیست صدی معوقه بهایاجاره بر اضافه دادگاه حکم صدور از قبل مستأجر

 مستأجر هر ولی گردد،می پرداخت موجر به نیز شده تودیع مبلغ و محکوم دادرسی خسارت پرداخت به مستأجر و شودنمی صادر تخلیه

 .است قطعی بند این در مذکور موارد در دادگاه حکم کند، استفاده ارفاق این از تواندمی یک بار فقط

 کرده بهااجاره پرداخت به اقدام ماده این ۳ بند در مذکور اظهارنامه یا اخطار اثر در سال یک ظرف بار دو مستأجر که صورتی در - ۱ تبصره

 ستقیماًم دادخواست تقدیم با تواندمی موجر ننماید تودیع ثبت صندوق در یا و نپردازد موجر به مقرر موعد در را بهااجاره سوم بار برای و باشد

 .است قطعی مورد این در دادگاه حکم. نماید را مستأجر عین تخلیه درخواست دادگاه از

 اجاره به مربوط مقررات تابع حیث هر از شود داده اجاره تجارت یا پیشه یا کسب از غیر منظوری به اجاره مورد که صورتی در - ۲ تبصره

 .بود خواهد سکنی محل

 دادستان نماید دایر اجاره مورد در است ممنوع آن کردن دائر قانوناً که فساد مرکز مستأجر اگر ماده این شش بند مورد در - ۳ تبصره

 .دهدمی قرار موجر اختیار در را اجاره مورد موجر درخواست به کیفرخواست صدور محض به خود قانونی وظیفه انجام بر عالوه

 انقضای از پس دارد حق موجر باشد مسکونی واحد یک مالک خود سکونت محل شهر در سکنی محل مستأجر که صورتی در - ۴ تبصره

 . بنماید را اجاره مورد تخلیه یاتقاض اجاره مدت

 زا تجارت یا پیشه یا کسب محل تخلیه درخواست اجاره مدت انقضاء از پس نیز زیر موارد در قبل ماده در مذکور موارد بر عالوه - ۱۵ ماده

 .است جائز دادگاه

 مکلفند هاشهرداری و شود ارائه مربوط شهرداری گواهی یا ساختمانی پروانه اینکه بر مشروط جدید ساختمان احداث منظور به تخلیه -۱

 .نمایند تسلیم مالک به و صادر را نظر مورد گواهی یا و ساختمان پروانه مربوط مقررات رعایت با مالک مراجعه صورت در

 .تجارت یا پیشه یا کسب برای موجر شخص احتیاج منظور به تخلیه -۲

 مسره یا مادر یا پدر یا اوالد یا خود سکونت برای مالک و باشد هم سکنی برای مناسب تجارت یا پیشه یا کسب محل که صورتی در -۹

 خواهد حکم نیز تجارت یا پیشه یا کسب حق پرداخت به تخلیه حکم صدور ضمن دادگاه فوق گانهسه موارد در. نماید تخلیه درخواست خود

 . داد
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   امید سلطانیگردآوری و تدوین شده توسط  

 

 تاریخ از ماه شش تا مورد حسب مالک گاههر ۱1 ماده 1 و ۹ بند در مذکور موارد در همچنین و قبل ماده در مذکور موارد در - ۱۶ ماده

 مستأجر درخواست به ننماید استفاده کرده ادعا که نحوی به اجاره مورد محل از سال یک مدت حداقل یا نکند ساختمان به شروع تخلیه

 شروع تأخیر شود ثابت آنکه مگر شد خواهد محکوم او حق در اجاره مورد المثلاجرت یا بهااجاره سال یک معادل مبلغی پرداخت به سابق

 .است بوده مالک اراده از خارج جهاتی و علل بر مبتنی یا قاهره قوه اثر در اجاره مورد از استفاده عدم یا ساختمان

 فوق هلتم باشد نموده نیز را هاقسمت سایر تخلیه یاتقاض موجر و باشند متعددی مستاجرین تخلیه مورد ملک در که صورتی در - تبصره

 .شد خواهد شروع قسمت آخرین تخلیه تاریخ از

 طرف از باید گیردمی صورت ۱۹ ماده در مقرر ترتیب به یا حکم اجرای نتیجه در مستاجره عین تخلیه که مواردی تمام در - ۱۷ ماده

 .گردد قید اجاره ثبت مالحظات ستون در تا شود اعالم اجاره سند کنندهتنظیم دفترخانه به دادگاه

 تجارت یا پیشه یا کسب حق پنجم: فصل

  

 از آن نامهآیین که ضوابطی و اصول مبنای بر است شده قید دیگر قوانین و قانون این در که تجارت یا پیشه یا کسب حق میزان - ۱۸ ماده

 .گرددمی تعیین رسید، خواهد مجلسین مربوط هایکمیسیون تصویب به و تهیه شهرسازی و مسکن و دادگستری هایوزارتخانه طرف

 مانه برای تواندمی باشد داشته غیر به انتقال حق نامه،اجاره موجب به تجارت یا پیشه یا کسب محل مستأجر که صورتی در - ۱۹ ماده

 اینامهاجاره یا شده سلب غیر به انتقال حق نامهاجاره در گاههر. دهد انتقال دیگری به رسمی سند با را اجاره مورد منافع آن مشابه یا شغل

 واال ردازدبپ را مستأجر تجارت یا پیشه یا کسب حق اجاره، مورد تخلیه مقابل در باید نباشد غیر به انتقال به راضی مالک و نبوده بین در

 و یرغ به اجاره مورد منافع انتقال تجویز به حکم دادگاه صورت این در کند، مراجعه دادگاه به انتقال سند تنظیم برای تواندمی مستأجر

 و صادر( نباشد بین در رسمی نامهاجاره اگر) ملک نزدیک دفترخانه یا سابق نامهاجاره سند کنندهتنظیم دفترخانه در انتقال سند تنظیم

 تمام به نسبت حیث هر از جدید مستأجر نمود، خواهد اعالم نیز موجر به را مراتب و نمایدمی ارسال مربوط دفترخانه به را آن رونوشت

 أجرمست به رسمی سند با اجاره مورد منافع قطعی حکم ابالغ تاریخ از ماه شش ظرف گاههر. بود خواهد سابق مستأجر مقامقائم اجاره یطاشر

 .بود خواهد االثرملغی مزبور حکم نشود داده انتقال جدید

 خواهد را تخلیه درخواست حق موجر نماید واگذار دیگری به را اجاره مورد ماده این مقررات رعایت بدون مستأجر که صورتی در -۱ تبصره

 حق نصف دریافت استحقاق مورد حسب متصرف یا مستأجر مورد این در و شد خواهد اجرا مستأجر یا متصرف علیه تخلیه حکم و داشت

 .داشت خواهد را تجارت یا پیشه یا کسب

 یرسم سند تنظیم با فقط جدید مستأجر به آن انتقال و دارد اختصاص محل همان مستاجر به تجارت یا پیشه یا کسب حق -۲ تبصره

 .بود خواهد معتبر

 تعمیرات :ششم فصل

 زیمرک حرارت هایدستگاه قبیل از آن در منصوبه عمده تأسیسات یا بنا اصل به مربوط که اجاره مورد اساسی و کلی تعمیرات - ۲۱ ماده

 با اشدب اجاره مورد از بهتر استفاده به مربوط که تعمیری و تزئین همچنین و جزئی تعمیرات و است موجر عهده به باشد آسانسور و تهویه و

 .بود خواهد مستأجر

 گاهداد حکم مورد کلی تعمیرات موجر که صورتی در است دادگاه با تعمیرات به راجع مستأجر و موجر بین اختالف به رسیدگی - ۲۱ ماده

 درخواست دادگاه از یا کند مراجعه دادگاه به اجاره فسخ برای تواندمی مستأجر ندهد انجام شودمی تعیین دادگاه طرف از که مهلتی در را

 حساب به بهااجاره ماه شش معادل تا حداکثر را آن مخارج داده انجام اجرا رهئدا نظارت با را مزبور تعمیرات شود داده اجازه او به و کند

 .بگذارد موجر
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 انجام برای مناسبی مهلت و ملزم ممانعت رفع به را مستأجر دادگاه شود ضروری تعمیرات انجام از مالک مانع مستأجر گاههر - ۲۲ ماده

 حاضر حال هر در. بدهد مذکور مدت برای بنا موقت تخلیه به حکم تواندمی دادگاه ممانعت ادامه صورت در. نمایدمی تعیین تعمیرات

 . باشد شده حاصل بنا تعمیر از ممانعت نتیجه در که است خسارتی مسئول مستأجر

 دادگاه حکم و گرفت خواهد صورت دادرسی تشریفات رعایت بدون و نوبت از خارج ۲۲ و ۲۱ مادتین در مذکور دعاوی به رسیدگی - تبصره

 .است قطعی

 نموده صادر اجاره مورد تخلیه به حکم دادگاه گاههر. نیست تعمیرات دعوای به رسیدگی مانع موجر طرف از تخلیه دعوای اقامه - ۲۳ ماده

 .بود خواهد اجرا قابل ۲۱ ماده در مقرر ترتیب به تخلیه حکم فسخ صورت در تعمیر به الزام حکم نباشد قطعی مزبور حکم و باشد

 یا هتهوی یا مرکزی حرارت تأسیسات یا گاز یا تلفن یا برق یا آب انشعاب از استفاده حق اجاره مورد در مستأجر که صورتی در - ۲۴ ماده

 اینکه مگر نماید فراهم را آن قطع موجبات یا قطع را آن ضروری تعمیرات مورد در جز تواندنمی موجر باشد داشته آن امثال و آسانسور

 اتتشریف رعایت بدون فوراً مستأجر درخواست به دادگاه تخلف، صورت در. باشد نپرداخته اجاره شرایط طبق را خود مصرف بهای مستأجر

 تواندمی موجر. است اجرا قابل بالفاصله دادگاه دستور. داد خواهد را آن وصل ترتیب عنداالقتضاء داده قرار رسیدگی مورد را موضوع دادرسی

 .است قطعی دادگاه تصمیم و شودمی رسیدگی دادگاه همان در اعتراض. کند اعتراض آن به دادگاه دستور ابالغ تاریخ از روز ده ظرف

 هیبد پرداخت مستلزم مجدد اتصال و بوده مربوط هایسازمان به موجر بدهی غیره و تلفن یا آب یا برق جریان قطع علت گاههر - ۱ تبصره

 قبوض اساس بر تواندمی مستأجر باشد هزینه مستلزم فوق تأسیسات مجدد انداختن کار به و اتصال که صورتی در همچنین و باشد مزبور

 .نماید کسر بهااجاره اولین از و بپردازد را مذکور وجوه مربوط هایسازمان

 .دبو خواهد خود به مربوط مقررات تابع هاآپارتمان تملک قانون مشمول هایآپارتمان مشترک هایقسمت و تأسیسات تعمیرات - ۲ تبصره

 مشاهده آن در نقصان و کسر یا خرابی وجود امکان جهت از را ملک وضع بخواهد یا داشته را خود ملک فروش قصد مالک گاههر - ۲۵ ماده

 ادگاهد دادرس یا دادستان به ممانعت رفع برای تواندمی او قانونی نماینده یا مالک گردد، مالک یا خریدار رؤیت از مانع ملک متصرف و نماید

 اجرا مأمورین یا و ژاندارمری یا شهربانی مأمورین به مورد حسب دادگاه دادرس یا دادستان کند، مراجعه ملک وقوع محل مستقل بخش

 وردست صادرکننده مقام با متعارف حدود در امر ضرورت تشخیص. نمایند رؤیت را ملک مأمورین معیت به مالک و خریدار تا دهدمی دستور

 .است

 ستقلم بخش دادگاه در نباشد شهرستان دادگاه که نقاطی در و شهرستان دادگاه در قانون این موضوع دعاوی کلیه به رسیدگی - ۲۶ ماده

 و محسوب حضوری صورت هر در دادگاه حکم - شودمی رسیدگی شهرستان دادگاه در منحصراً که دولت به دعاوی مگر. آیدمی عمل به

 یتصالح در کماکان استیجاری هایاتاق به مربوط دعاوی به رسیدگی باشد شده مقرر آن خالف که مواردی در مگر است، پژوهش قابل فقط

 .است داوری شورای

 .است قطعی دادگاه حکم نباشد ریال هزار چهار بر زائد ماهانه بهایاجاره تعیین یاتقاض در خواسته میزان که موردی در - تبصره

 خلیهت برای نباشد بیشتر ماه دو از و کمتر روز ده از که مهلتی حکم صدور ضمن دادگاه شودمی صادر تخلیه حکم که مواردی در - ۲۷ ماده

 .شد خواهد اجرا تابستان تعطیالت در شده تأسیس دارصالحیت مقامات رسمی اجازه با که مدارسی تخلیه حکم. نمایدمی تعیین

 تودیع تاریخ از ماده این در مذکور هایمهلت شودمی صادر تجارت یا پیشه یا کسب حق پرداخت با تخلیه حکم که مواردی در - ۱ تبصره

 .شد خواهد شروع مزبور وجه پرداخت یا

 .بود خواهد روز ۱2 مهلت حداکثر شودمی صادر بهااجاره پرداخت عدم علت به تخلیه حکم که مواردی در - ۲ تبصره

 است مکلف موجر شودمی قطعی و صادر تجارت یا و پیشه یا کسب حق پرداخت با مستاجره عین تخلیه حکم که مواردی در - ۲۸ ماده

 زبورم حکم واال بدهد مستأجر به را آن پرداخت ترتیب یا تودیع دادگستری صندوق در را معینه وجه قطعی حکم ابالغ تاریخ از ماه سه ظرف
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 ابالغ تاریخ از سال یک ظرف موجر گاههر نیز موارد سایر در. باشند کرده توافق بیشتری مدت به طرفین اینکه مگر بود خواهد االثرملغی

 .باشد شده توافق تخلیه تأخیر برای مستأجر و موجر بین اینکه مگر است االثرملغی صادرشده حکم. نماید اجرائیه صدور یاتقاض قطعی حکم

 قطعی و صادر ۱۹۹۳ مصوب مستأجر و مالک روابط قانون اجری زمان در که احکامی به نسبت فوق ماده در مذکور هایمدت - تبصره

 .شودمی شروع قانون این اجری تاریخ از گردیده

 هادادگاه به و انتخاب سال دو برای حداکثر قانون این اجرای منظور به را ایعده رسمی شناسانکار بین از دادگستری وزارت - ۲۹ ماده

 .کرد خواهند استفاده مزبور شناسانکار از هادادگاه نیامده عمل به انتخاب تجدید که زمانی تا و نمایدمی معرفی

 دادگستری وزارت که نقاطی در. است دادگستری وزارت نامهآیین موجب به شناسانکار الزحمهحق میزان و انتخاب شرایط و تعیین طرز

 .شد خواهد عمل شناسیکار به مربوط عمومی مقررات طبق ننماید معرفی شناسکار

 در اثبات از پس نمایند اتخاذ قانون این مقررات اجرای از جلوگیری منظور به طرفین که غیرمستقیم یا مستقیم طرق کلیه - ۳۱ ماده

 .شد خواهد اعالم باطل و بالاثر دادگاه

 اجرا مرحله به نقاط آن در ۱۹۹۳ خرداد مصوب مستأجر و مالک روابط قانون تاکنون که شودمی اجرا نقاطی در قانون این - ۳۱ ماده

 أجرمست و موجر رابطه نقاط سایر در. نماید آگهی را آن اجرای لزوم شهرسازی و مسکن وزارت نظر جلب یا دادگستری وزارت یا شده گذاشته

 .بود خواهد عمومی مقررات و قوانین اساس بر

 است قانون این با مغایر که مقرراتی و قوانین سایر و ۱۹۹۳ سال مصوب مستأجر و مالک روابط قانون قانون، این اجرای تاریخ از - ۳۲ ماده

 .شودمی لغو
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 65سال  مستأجر و موجر روابط قانون
 ۲4/72/۱۹54مصوب: 

 

 مستأجرروابط موجر و  :فصل اول

 هایخوابگاه ی،اماکن آموزش یشه،محل کسب و پ ی،تجار ی،اماکن اعم از مسکون یهقانون، اجاره کل یناالجرا شدن االزم یخاز تار - ۱ماده 

 نیو مقررات مندرج در ا یتابع مقررات قانون مدن شودیمنعقد م یعاد یا یبا قرارداد رسم کهآن یرو نظا یدولت هایساختمانو  ییدانشجو

 خواهد بود. مستأجرموجر و  ینب مقرر یطقانون و شرا

 دو نفر افراد یلهبرسد و به وس مستأجرموجر و  یامضا شود و به یممدت اجاره در دو نسخه تنظ یدبا ق یداجاره با یعاد قراردادهای - ۲ ماده

 گردد. یعنوان شهود گواه به ینمورد اعتماد طرف

 یرتوسط دوا یه در اجاره با سند رسممستاجر ینع یهتخل یو یمقام قانونقائم یاموجر  یمدت اجاره بنا به تقاضا یاز انقضا پس - ۳ ماده

 ییدر مرجع قضا ییبه دستور مقام قضا یهتخل یتقاضا یمهفته پس از تقد یکظرف  یهفته و در اجاره با سند عاد یکثبت ظرف  یاجرا

 خواهد گرفت. نجاما قضاییه قوه ینتوسط ضابط

ده باشد کر یافتدر مستأجرسند تعهدآور و مشابه آن از  یاالحسنه و قرض یا ینتضم یا یعهبه عنوان ود یموجر مبلغ که یصورت در - ۴ ماده

 یاجراست. چنانچه موجر مدع یرهسپردن آن به دا یاو  مستأجروجه مذکور به  یامورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند  یلتحو و یهتخل

بوده و  یبابت قبوض تلفن، آب، برق و گاز مصرف یبده یااالجاره عدم پرداخت مال یاو  مستأجر یهمستاجره از ناح ینع ورود خسارت به

 یسند، گواه یاوجه  یعبا تود زمانهمشده باشد موظف است  یادفوق از محل وجوه  هاییپرداخت بده یاو  جبران خسارات وارده یمتقاض

 یرهرت داصو ین. در ایدنما یلاجرا تحو یرهمورد ادعا به دا یزانبه م یانو زدادخواست مطالبه ضرر  یمبر تسل نیدفتر شعبه دادگاه صالح را مب

 مستأجردادگاه و کسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به  رأیو پس از صدور  یخوددار یزانهمان م به مستأجرسند به  یاوجه  یماجرا از تسل

 خواهد کرد.

خود  یتشکا یهدستور تخل یباشد ضمن اجرا یهرگونه حق یموجر مدع یشده از سو ارائهدر مورد مفاد قرارداد  مستأجر چنانچه - ۵ ماده

 .شودیصادر م یجبران خسارات وارده حکم مقتض یزو پس از اثبات حق مورد ادعا و ن یمدادگاه صالح تقد را به

 یسرقفل :دوم فصل

 نی. همچنیدنما یافتدر مستأجراز  یرا تحت عنوان سرقفل یمبلغ تواندیم یدخود را به اجاره واگذار نما یمالک، ملک تجار هرگاه - ۶ ماده

در  کند، مگر آنکه یافتدر یبه عنوان سرقفل یگرد مستأجر یارا از موجر  یحق خود مبلغ یواگذار یدر اثناء مدت اجاره برا تواندیم مستأجر

 سلب شده باشد. یاز و یرحق انتقال به غ رهضمن عقد اجا

اره مدت اج یانپس از پا یدواگذار نما یگریملک را به د یسرقفل یافتبا در مستأجرنگرفته باشد و  یچنانچه مالک سرقفل - ۱ تبصره

 از مالک را ندارد. یحق مطالبه سرقفل یراخ مستأجر

به  یلمطالبه سرقف حق مستأجر یههنگام تخل ید،منتقل نما مستأجررا به  یسرقفل یشرع یحصح یقکه موجر به طر یدر صورت - ۲ تبصره

 عادله روز را دارد. یمتق

 ینع یهبها و تخلاجاره یشباشد مالک حق افزا مستأجرمستاجره در تصرف  ینکه ع یتا زمان ضمن عقد اجاره شرط شود هرگاه - ۷ ماده

ز ا تواندیم مستأجرصورت  یندر ا یدهمان مبلغ به او واگذار نما مستاجره را به یننداشته باشد و متعهد شود که هر ساله ع مستاجره را

 .یدنما یافتاسقاط حقوق خود در یبرا یبه عنوان سرقفل یمبلغ گرید مستأجر یاموجر و 

https://t.me/ekhtebar
https://t.me/ekhtebar
https://t.me/ekhtebar


 4۳صفحه                                                                                                / حقوق مدنی   قوانین خاص ویژه آزمون وکالت

 

   امید سلطانیگردآوری و تدوین شده توسط  

 

به اجاره متعارف به  را آناجاره ندهد و هر ساله  مستأجر یرغ مستاجره را به ینضمن عقد اجاره شرط شود که مالک ع هرگاه - ۸ ماده

 .یدنما یافتمطالبه و در یرا به عنوان سرقفل یمحل مبلغ یهتخل یااسقاط حق خود و  یبرا تواندیم مستأجر ید،واگذار نما متصرف مستأجر

 ستیفااحقوق ضمن عقد را  یهکل مستأجر ینکها یابه مالک نپرداخته باشد و  یسرقفل مستأجر یابرسد  یانمدت اجاره به پا چنانچه - ۹ ماده

 نخواهد داشت. یسرقفل یافتمستاجره حق در ینع یهباشد هنگام تخل کرده

 آن توافق حاصل نشود با نظر یزاننسبت به م ینطرف ینهرگاه ب باشدیمجاز م یسرقفل یافتقانون در ینکه طبق ا یموارد در - ۱۱ ماده

 خواهد شد. ییندادگاه تع

 .باشدیممنوع م یجاریخارج از مقررات فوق در روابط است یمطالبه هرگونه وجه -تبصره 

و حسب مورد مشمول مقررات حاکم بر آن  یقانون مستثن ینقانون به اجاره داده شده از شمول ا ینا یبکه قبل از تصو اماکنی - ۱۱ ماده

 بود. خواهند

 هیأت یبو به تصو یهته یو مسکن و شهرساز یدادگستر یهاقانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه ینا ییاجرا نامهینآی - ۱۲ ماده

 .یدخواهد رس یرانوز

 .شودیقانون لغو م ینبا ا یرو مقررات مغا ینقوان کلیه - ۱۳ ماده
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 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان
 ۱۱/7۱/۱۹1۱مصوب: 

 

 تعاریف یکم:فصل 

نظر  بدون در آیدیم یدابتکار آنان پد یاهنر و  یاو به آنچه از راه دانش  «یدآورندهپد»قانون به مؤلف و مصنف و هنرمند  یننظر ا از - ۱ ماده

 .شودیاطالق م« اثر»آن بکار رفته  یجادا یاظهور و  یاو  یانکه در ب یروش یا یقهطرگرفتن 

 است: یرز به شرح قانون ینا یتمورد حما اثرهای - ۲ ماده

 .یو هنر یو ادب یو فن یعلم یگرو هر نوشته د نمایشنامه و جزوه و رساله و کتاب – ۱

 نشر شده باشد. یاضبط  یاو روش نوشته  یبر ترته که به تصنیف و سرود و ترانه و شعر – ۲

 یاته و روش نوش یبر ترته که به یزیونتلو یا یوپخش از راد یا ینماپرده س یا یشنما یهادر صحنه اجرا منظور به یو بصر یمعس اثر – ۹

 شده باشد. نشر یاضبط 

 نشر شده باشد. یاضبط  یاو روش نوشته  یبر ترته که به موسیقی اثر – 1

ر ه که به یو اثر تجسم ینیاثر تزئ هرگونهو  ینیتزئ یهاخطها و و نوشته یابتکار ییایو طرح و نقش و نقشه جغراف یرو تصو نقاشی – 2

 آمده باشد. به وجود یبیترک یاساده  صورتبه  و روش یقطر

 مجسمه(.) پیکره هرگونه – 4

 طرح و نقشه ساختمان. یلاز قب معماری اثر – 5

 آمده باشد. یدو ابداع پد یکه با روش ابتکار عکاسی اثر – ۱

 .یمو گل یو نقشه قال یصنعت یا یدست یمربوط به هنرها یبتکارا اثر – ۳

 آمده باشد. یدپد یمل یو هنر یفرهنگ یراثم یافولکلور( ) عامهفرهنگ یهکه بر پا ابتکاری اثر – ۱7

 که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد. فنی اثر – ۱۱

 آمده باشد.  یدفصل پد یننامبرده در ا یچند اثر از اثرها یبکه از ترک دیگر مبتکرانه اثر هرگونه – ۱۲

 پدیدآورنده حقوق :دوم فصل

 از نام و اثر او است. یو معنو یماد یبرداراثر و حق بهره ینشر و پخش و عرضه و اجرا یشامل حق انحصار پدیدآورنده حقوق - ۳ ماده

 انتقال است.  غیرقابلو  یستمحدود بزمان و مکان ن یدآورندهپد یمعنو حقوق - ۴ ماده

 به غیر یرارد و از جمله موارد زمو یهخود را در کل یاستفاده از حقوق ماد تواندمیقانون  ینا یتمورد حما یاثرها پدیدآورنده - ۵ ماده

 واگذار کند:

 و مانند آن. یزیونیو تلو ینماییس هایفیلم تهیه – ۱

 .یگرد هاییشنماو باله و  تئاترمانند  یاصحنه نمایش – ۲
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 .یگرد یلههر وس یانوار  یاصفحه  یاثر بر رو یصوت یا تصویری ضبط – ۹

 .یگرد یلوساو  یزیونو تلو رادیو از پخش – 1

 و مانند آن. یزیرقالبو  یشهو گراور و کل یو عکاس یو عرضه اثر از راه چاپ و نقاش تکثیر و نشر و ترجمه – 2

 .یغاتیو تبل یو هنر یو صنعت یو ادب یعلم کارهای در اثر از استفاده – 4

 قانون درج شده است. ینماده دوم اکه در  یگرید یآوردن اثرها یدپد یا کردن فراهم در اثر بردن کاره ب – 5

 شودیم یدهنباشد اثر مشترک نام یزآنان جدا و متما یکایکآمده باشد و کار  به وجود یدآورندهچند پد یادو  یکه با همکار اثری - ۶ ماده

 است. یدآورندگاناز آن حق مشاع پد یناش و حقوق

 یظاد و تقرانتق صورت بهو  یتیو ترب یو آموزش یو فن یو علم یادب مقاصدبه  هاآناست و استناد به  یافتهانتشار که ییاز اثرها نقل - ۷ ماده

 ذکر مأخذ در حدود متعارف مجاز است.با 

 یستن یالزام شودیم یرو تکث یهها تهتوسط معلمان آن یدر مؤسسات آموزش یستدر یبرا یی کههاجزوه مورد در مأخذ ذکر – تبصره

 نداشته باشد. یجنبه انتفاع ینکهمشروط بر ا

 انندتویم شوندیماداره  یرانتفاعیغ صورتبه که  یو آموزش یو مؤسسات علم یاتنشر یآورو مؤسسات جمع یعموم هایکتابخانه - ۸ ماده

 زانیبه مطرق مشابه آن  یا یبردارعکسقانون از راه  ینا یتمورد حما یاز اثرها یدخواهد رس هیأت وزیران یببه تصوکه  اینامهیینآطبق 

 کنند. یبردارخود نسخه الیتبا فع و متناسب یازن مورد

 زیقانون ن ینا یبانتشار داده است پس از تصو یاقانون پخش کرده و  ینا یبرا که قبل از تصو یآثار تواندمیاطالعات  وزارت - ۹ ماده

 استفاده قرار دهد. کماکان مورد

چاپ و  یدرس یهاکتابقانون  موجببه قانون  ینا یبرا که قبل از تصو یدرس یهاکتاب تواندمیآموزش و پرورش  وزارت - ۱۱ ماده

 استفاده قرار دهد. مورداست کماکان منتشر کرده 

ی فقط در صورت یزیونیو تلو یوئیراد یهاو ضبط برنامه ۲ماده از  ۱قانون مذکور در بند  ینا یتمورد حما یاز اثرها یبردارنسخه - ۱۱ ماده

 باشد مجاز است. یرانتفاعیو غ یاستفاده شخص یبرا که

 یگرد یقانون هاییتو حما یدآورندهپداز حق  یتمدت حما: سوم فصل

 آورندهیدمرگ پد یخاز تار شودیموراثت منتقل  یا یتوصا موجببه قانون که  ینموضوع ا یدآورندهپد یاستفاده از حقوق ماد مدت - ۱۲ ماده

در  یهمان مدت به منظور استفاده عموم یمنتقل نشده باشد برا یبه کس یتبر اثر وصا یاوجود نداشته باشد  یپنجاه سال است و اگر وارث

 .گیردیم( قرار فقیهیول) یحاکم اسالم یاراخت

 خواهد بود. یدآورندهپد ینقانون پنجاه سال بعد از فوت آخر ین( ا4اثر مشترک موضوع ماده ) یتمدت حماـ  تبصره

گر است م دهندهبه سفارشآمدن اثر متعلق  یدپد یخسال از تار یتا س آیدیم یدسفارش پد یجهدر نت که ییاثرها یماد حقوق - ۱۳ ماده

 توافق شده باشد.  یمحدودتر یبترت یامدت کمتر  یآنکه برا

موضوع  قانون ینا یتمسابقه به آثار مورد حما یططبق شرا یو ادب یو هنر یکه در مسابقات علم یازاتیو امت ینقد جایزه و پاداش – تبصره

 متعلق به پدیدآورنده خواهد بود. گیردیماده تعلق م ینا

افق مدت کمتر تو یبرا ینکهحق استفاده کند مگر ا یناز ا یسال پس از واگذار یتا س تواندمی یدآورندهحق پد یرندهگ انتقال - ۱۴ ماده

 شده باشد.
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متعلق  یدآورندهپد یاتمندرج در آن مواد استفاده از حق مذکور در صورت ح یهامدت یپس از انقضا ۱1و  ۱۹مورد مواد  در - ۱۵ ماده

 خواهد بود.  ۱۲ماده مقرر در  یبصورت تابع ترت ینا یرغ و دراو  به خود

 قانون خواهد بود: ینا یتسال مورد حما یس مدتبه عرضه  یانشر  یخاز تار یدآورندهپد یحقوق ماد یرموارد ز در - ۱۶ ماده

 .یعکاس یا یینمایس اثرهای – ۱

 باشد.  واگذارشده یحق استفاده از آن به شخص حقوق یاباشد و  حقوقی به شخص متعلق اثر هرگاه – ۲

اثر  یرا برا هاآن تواندینم کسیچهقانون برخوردار خواهد بود و  ینا یتمعرف اثر است از حما که اییژهوو عنوان و نشانه  نام - ۱۷ ماده

 کار برد.ه که الغاء شبهه کند ب یبیمانند آن به ترت یانوع  از همان یگرید

نام  یداانتفاع دارند ب منظور بهرا  یاقتباس از اثر یااستناد  یاقانون اجازه استفاده  ینکه طبق ا یو ناشر و کسان یرندهگ انتقال - ۱۸ ماده

بروش معمول و متداول اعالم  یرشدهتکث یا یچاپ یهانسخه یا ینسخه اصل یرو یامعرف اثر همراه اثر  یژهعنوان و نشانه و را با یدآورندهپد

 موافقت کرده باشد.  یگرید یببه ترت یدآورندهپد ینکهمگر ا مایندو درج ن

 ممنوع است.  یدآورندهقانون و نشر آن بدون اجازه پد ینا یتمورد حما یاثرهادر  یفتحر یا ییرتغ هرگونه - ۱۹ ماده

 تیمورد حما یاثرها یرتکث یاضبط و  یاپخش  یانشر  یاچاپ ه ب که یو اشخاص هاکارگاهضبط صوت و  یهابنگاهو  هاچاپخانه - ۲۱ ماده

 یقیه موسصفح یانتشار و شماره مسلسل رو یاپخش  یا یرتکث یاضبط  یاشماره دفعات چاپ و تعداد نسخه کتاب  یدبا پردازدیمقانون  ینا

 . یندمورد درج نما برحسببنگاه و کارگاه مربوط  یاو نام چاپخانه  یخبا ذکر تار شودیمکه پخش  ییهانسخه و صدا را بر تمام

 ینوع آثار آگه یینکه وزارت فرهنگ و هنر با تع یاثر خود را در مراکز یژهاثر و نام و عنوان و نشانه و توانندیم پدیدآورندگان - ۲۱ ماده

 ثبت برسانند.به  نمایدیم

 . یدواهد رسخ یرانوز یئته یبدرخواست ثبت به تصو یرفتنمرجع پذ ینثبت و همچن یفاتتشر یافتنانجام  یبو ترت یچگونگ نامهیینآ

شر ن یاپخش  یاچاپ  یرانبار در ا یننخست یقانون برخوردار خواهد بود که اثر برا ینا یتاز حما یموقع یدآورندهپد یماد حقوق - ۲۲ ماده

 اجرا نشده باشد. یاپخش و  یانشر  یاچاپ  یکشور یچدر ه قبالًشده باشد و اجرا یا

 ها تخلفات و مجازات چهارم: فصل

 یابدون اجازه او و  یدآورندهنام پده ب یانام خود ه قانون است ب ینا یترا که مورد حما یگریاز اثر د یقسمت یاکس تمام  هر - ۲۳ ماده

 سال محکوم خواهد شد. ۹ش ماه تا از ش یبیتأد به حبسعرضه کند  یاپخش  یانشر  یدآورندهاز پد یرغ یگرینام شخص ده عالماً عامداً ب

 سال یکاز سه ماه تا  یبیتأد به حبسنشر کند  چاپ و پخش و یگرید یانام خود ه را ب یگریکس بدون اجازه ترجمه د هر - ۲۴ ماده

 خواهند شد.  محکوم

 محکوم خواهند شد.  سال یکاز سه ماه تا  یبیتأد به حبسقانون  این ۲7 – ۱۳ – ۱۱ – ۱5از مواد  متخلفین - ۲۵ ماده

استفاده  یدآورندهشدن مدت حق پد یسپر به سببکه  یقانون در موارد این ۲7 – ۱۳ – ۱۱ – ۱5به متخلفان از مواد  نسبت - ۲۶ ماده

 را خواهد داشت.  یخصوص یهمگان آزاد است. وزارت فرهنگ و هنر عنوان شاک یقانون برا ینمقررات ا یتبا رعااز اثر 

 ینهو هز به انتخابها از روزنامه یکیدرخواست کند که مفاد حکم در  یاز دادگاه صادرکننده حکم نهائ تواندمی یخصوص شاکی - ۲۷ ماده

 شود. یاو آگه
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 و باشدا یماز تصم یمسئول که جرم ناش یقیشخص حق یجزائ یبباشد عالوه بر تعق یقانون شخص حقوق ینمتخلف از ا هرگاه - ۲۸ ماده

فاوت التتکافو نکند مابه ییبه تنها یاموال شخص حقوق که یجبران خواهد شد و در صورت یاز اموال شخص حقوق یخصوص یخسارات شاک

 . شودیممرتکب جرم جبران از اموال 

 تیاز نشر و پخش و عرضه آثار مورد شکا یرینسبت به جلوگ یخصوص یشاک یتبه شکا یدگیضمن رس توانندیم یقضائ مراجع - ۲۹ ماده

 بدهند. یدادگستر ینبه ضابطآن دستور الزم  و ضبط

 رانیگد یکه بدون اجازه از اثرها یقانون برخوردار است اشخاص ینا یتآمده از حما یدقانون پد ینا یباز تصو یشکه پ یاثرهای - ۳۱ ماده

به مگر  فروش آن آثار را ندارند یاارائه مجدد  یا یرتکث یاپخش  یااجرا  یااند حق نشر کرده یبرداربهره یاقانون استفاده  ینا یبتصو یختا تار

قدم بر م یخبه تار یفرفرار از ک یبرا ی کهکسان ینماده و همچن ینااز حکم  ین،قانون. متخلف ینا یتاو با رعا ممقاقائم یا یدآورندهپد اجازه

 محکوم خواهند شد. ۲۹مقرر در ماده  یفرکنند به ک یبرداراز آن بهره یا یرتکث یاضبط  یارسانند چاپ ه قانون اثر را ب ینا یبتصو

 است.  یبه اعتبار خود باق یدهمطرح گرد یقانون در مراجع قضائ ینا یبکه قبل از تصو یاتیو شکا دعاوی

 .شودیمشروع و با گذشت او موقوف  یخصوص یشاک یتبا شکا قانون ینامذکور در  یهابزه تعقیب - ۳۱ ماده

 است. یملغ یقانون مجازات عموم ۲1۱و  ۲15و  ۲14و  ۲12 مواد - ۳۲ ماده

 یئته یبو به تصو یهو وزارت اطالعات ته یاز طرف وزارت فرهنگ و هنر و وزارت دادگستر قانون ینا ییاجرا هاینامهیینآ - ۳۳ ماده

 .یدخواهد رس یرانوز
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 قانون تشکیالت و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه
 7۲/۱7/۱۹4۹مصوب: 

 

 سازمان ینبه عهده ا یلو امور ذ یابدینام م ییرتغ یریهقانون سازمان اوقاف به سازمان حج و اوقاف و امور خ ینا یبتصو یخاز تار - ۱ماده 

 .گرددیواگذار م

رفع  ایکه مصلحت وقف و بطون الحقه و  یاست و موقوفات خاصه در صورت یهمجهول التول یابوده  یاداره امور موقوفات عام که فاقد متول -۱

 باشد. فقیهولیمتوقف بر دخالت  یهمعلاختالف موقوف 

 .یاو تکا ینیداده نشده است. به استثناء مساجد و مدارس د هاآناداره  یبرا یخاص یبکه ترت یاسالم یاداره امور اماکن مذهب -۲

 بشود. یابه سازمان محول شده  صالحیمراجع ذ یرسا یاکه از طرف دولت  اییریهخ یهاانجمنو  مؤسساتاداره امور  -۹

ر د یناز طرف دادگاه(، ضم ام یفتکل یینباشد )تا تع یردادستان محل فاقد مد یصکه به تشخ اییریهخ یهاانجمنو  مؤسساتاداره  -1

 نیاز طرف دادگاه( و همچن یفتکل یینباشد )تا تع یتآن فاقد صالح یردادستان محل مد یصکه به تشخ اییریهخ یهاانجمنو  مؤسسات

 شده باشد(. بینییشکه ناظر پ یناظر )در موارد یتعدم صالح یانبودن  است و در صورت

 .هاآنالزم در مورد  یمندارد و اتخاذ تصم یّنمع یکه متول یامتروکه موقوفه یهاگورستانانجام امور مربوط به  -2

 .یو نشر معارف اسالم یغتبل ینهدر زم یکمک مال -4

کم در ح یافتهاختصاص  یریهو خ المنفعهعامامور  یاز عنوان وقف برا یرکه به غ یگریمحبوسات، نذور، صدقات و هر مال د یه،اثالث باق - 5

ت. خواهد گرف رارق یریهاداره و نظارت سازمان اوقاف و امور خ تحت ،فقیهیولباشد با اذن  یو متصد یموقوفات عامه است و چنانچه فاقد متول

 هاآن یددر اداره امور و مصرف عوا یهجار یرهنامه و سو حبس نامهیتوصاموال و رقبات اعم از  ینمربوط به ا یمینظمفاد اسناد ت یترعا

 خواهد بود. یضرور

 است باشد. فقیهولیکه متوقف بر اذن  یامور یمجاز در تصد فقیهیولاز طرف  یدسرپرست سازمان با -۱ تبصره

ع( و موقوفات ) یمعبدالعظ( و حضرت معصومه و حضرت یراز)ش یو حضرت احمد بن موس السالمیهعلبقاع متبرکه حضرت رضا  -۲ تبصره

شود از ب یاشده  یینتع یهالتول یبنا فقیهولیاز طرف  هاآناداره هرکدام  یکه برا یخاص نداشته باشد و موقوفات یکه متول هاآنمربوط به 

 با سازمان خواهد بود. هاآنصورت اداره  ینا یراست و در غ مستثنیقانون  ینشمول ا

و سرپرست  فقیهولی یندهنما ییدباال با تا« 5»در مورد رقبات و اموال موضوع بند  یازدر صورت ن یریهسازمان اوقاف و امور خ - ۳ تبصره

 دام خواهد کرد.امناء اق هیأت یا یننسبت به نصب ام هاآندر اداره  یطو تفر یاز تعد یریآن سازمان، به منظور جلوگ

خارج از کشور و  یاماکن متبرکه اسالم یارتمنتزع و اداره امور حج و ز یریوزقانون سازمان اوقاف از نخست ینا یبتصو یختار از - ۲ ماده

 .شودیاداره م یوابسته به وزارت ارشاد اسالم یریهامور اوقاف تحت عنوان سازمان حج و اوقاف و امور خ

 .باشدیآن م یندهسازمان حسب مورد نما یا یاست و متول یحقوق یتشخص یموقوفه دارا هر - ۳ ماده

مورد اعتراض  در سمت باشد. ینقانون واجد ا ینا یا ینامه و مقررات قانون مدناست که به موجب مفاد وقف یموقوفه کس متولی - ۴ ماده

 قانون اقدام خواهد شد. ینا ۱5تا  ۱1مواد  یتاشخاص با رعا
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تا  دشویممنوع المداخله م هاآن یکه متول یو موقوفات یبعد یمتول یصتا تشخ شودیفوت م یاعزل  هاآن یکه متول یموقوفات -۱ صرهتب

 است. یدر حکم موقوفات بدون متول ینضم ام یا یترفع ممنوع

بق نامه منطاوصاف مقرر در وقف یااند وجود نداشته باشند و شده یّنمع ینامه به عنوان متولکه در وقف یاشخاص یاهرگاه شخص  -۲ تبصره

 است. یهنگردد موقوفه در حکم موقوفه مجهول التول ینیاشخاص مع یابا شخص 

خاب کند انت یلیاز امور مربوط به موقوفه وک یقسمت یاانجام تمام  یبرا یکه شرط مباشرت نشده باشد هرگاه متول یدر موقوفات -۳ تبصره

ف محوله یوظا یفایسازمان قادر به ا یصبه تشخ یانتخاب یلکه وک یانجام مورد وکالت را داشته باشد در صورت ییتوانا یدمزبور با یلوک

 ،یتولم خارج کشور، یممق یانمتول یو چهار ماه برا یرانا یممق یانمتول یابالغ خواهد شد هرگاه ظرف دو ماه برا یبه متول کتباًنباشد مراتب 

 شودیمزبور با ابالغ سازمان از دخالت ممنوع م یلوک ییموضوع به دادگاه صالح احاله و پس از ثبوت عدم توانا یدننما یلوک ییربه تغ اقدام

 اند خواهد بود.انتخاب شده یزن قبالًکه  ییحکم شامل وکال ینا

و  یناز اشخاص متد یهیأت یاسازمان است شخص  ینکه اداره آن به عهده ا یدر امور تواندیم یریهحج و اوقاف و امور خ سازمان - ۵ ماده

 .یدنما یینامناء تع هیأت یا ینمعروف به امانت را به عنوان ام

نظامات راجع  ینآنان همچن الزحمهحق یزانامناء و م هیأت یا ینف امیو وظا یاراتو حدود اخت یطشراو  ینحوه انتخاب و برکنار -۱ تبصره

که بر اساس  هایینامهیینبه موجب آ باشدیم یریهکه اداره آن به عهده سازمان حج و اوقاف و امور خ یاماکن و اموال یو نگهداربه حفظ 

 خواهد بود. رسدیم یرانوز هیأت یباماکن مربوط که به تصو یاتسنن و خصوص ومقررات 

که به  یاجینشده است و وجوه حاصل از فروش اموال منقول زائد بر احت یّنمصرف آن مع یبرا یکه جهت مشخص ینذور نقد -۲ تبصره

 :شودیمصرف م یلدر امور ذ یبامناء به ترت هیأت یلهبا جلب نظر اداره اوقاف به وس شودیاماکن اهدا م یلقب ینا

 اماکن مذکور. یعمران و آباد - الف

 .یهاماکن و ساکنان ناح ینرفاه و بهداشت زوار ا یلتدارک وسا - ب

 در آن محل. ینیشعائر د یمو تعظ یمذهب یغاتو تبل ینشر معارف اسالم - ج

 در آن محل. ینیکمک به مدارس علوم د - د

 و مبرات مطلقه. یراتخ - ه

رقبات موقوفه را  یموظف است موجبات آبادان یمصارف مقدم است و متول یربر سا هاآن یندرآمد موقوفات به منظور بقاء ع صرف - ۶ ماده

 واقف فراهم آورد. یاتن اجرابه منظور  هاآناز  یحصح یبرداردر جهت بهره

اب چند سال در حس یانباشد درآمد دو  یآن کاف ینوساز یاو  یرتعم یبرا یاماکن اسالم یاموقوفه  سالهیککه درآمد  یدر صورت - تبصره

 .یدو به موقع به مصرف خواهد رس یرهذخ یمخصوص

 هانامهینینامه و قانون و آف مقرر در وقفیدر انجام وظا یا یدنما یطتفر یا یمنافع موقوفه تعد یا ینناظر نسبت به ع یا یمتول هرگاه - ۷ ماده

خواهد  ینضم ام یانوع المداخله مم یاو حکم دادگاه حسب مورد معزول  یقشعبه تحق یدگیرس با مسامحه و اهمال ورزد، مقررات مربوطو 

 شد.

که برائت آنان ثابت و حق النظاره تعلق نخواهد گرفت مگر آن یهحق التول یتو ناظر ممنوع المداخله در زمان ممنوع یبه متول -۱ تبصره

 را خواهد پرداخت. یناوقاف حق ام شودیم ینکه ضم ام یشود و در موارد

را هم به  یریهسازمان حج و اوقاف و امور خ توانندیها مدادگاه شودیم ینقانون ضم ام ینا یا یکه مطابق قانون مدن یدر موارد -۲ تبصره

 کنند. یینتع ینعنوان ام
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ربوط اقدام م یادطبق اساسنامه موسسه و بن یریهخ یادهایو بن مؤسساتو امناء  یرانتخلفات مد یرسا یا یطو تفر ینسبت به تعد -۳ تبصره

ن آ یهاماده و تبصره ینشده در ا بینییشمشمول مقررات پناقص باشد  یاموارد ساکت  یندر ا هاآنکه اساسنامه  یدر صورت و واهد شدخ

 خواهند بود.

 ینمذکور در ا یریهخ یادهایو امناء مؤسسات و بن یرانو ناظر و امناء و مد یاعم از متول یمباشران موقوفات و اماکن مذهب یهکل -۴ تبصره

از  یحقوق و وجوه و اموال و جبران خسارات ناش تأدیهملزم به  یگرتخلفات د یا یطتفر یا یدر صورت تعد باشندیم ینقانون در حکم ام

و به مجازات مقرر محکوم خواهند  یبتعق یزن یمراجع قضائ یقباشد از طر یفریک ینمشمول عناو هاآناعمال خود خواهند بود هرگاه عمل 

 شد.

در  و نشر کتب یغو تبل یققابل مصرف در تحق شدهوقفمبرات مطلقه  یغهکه به ص یموقوفات مجهول المصرف و موقوفات درآمد - ۸ ماده

 .رسدینظر سازمان به مصرف م یرز باشدیو عمران موقوفات م یمعارف اسالم ینهزم

 ینظر واقف کاف اجرا یانداز چند سال برابه سبب قلّت گرچه با پس هاآن یدکه عوا یدرآمد موقوفات متعذر المصرف و موقوفات - تبصره

که به علت کثرت  یقسمت از درآمد موقوفات آن .رسدیاوقاف در موارد اقرب به غرض واقف در محل به مصرف م یقتحق یصتشخنباشد با 

 هیریو در صورت نبودن مورد اقرب در مطلق امور خ در موارد اقرب به نظر واقف صرف گردد االمکانیحتباشد  متعارفزائد بر مصرف  یدعوا

انتفاء  یااز متعذر المصرف آن است صرف درآمد موقوفه در مصارف مقرر به علت فراهم نبودن وسائل و  مقصود .یدبه مصرف خواهد رس

 .نباشدبه مصرف مقدور  یاجعدم احت یاموضوع و 

قانون به عهده آن گذاشته شده در صورت عدم  ینا یکماده  یکه در بندها یاردنسبت به مو یریهحج و اوقاف و امور خ سازمان - ۹ ماده

 یدر موارد تواندیم ینرا دارد. همچن یاقدامات الزم و اعتراض و اقامه دعو یرثبت و سا یحق تقاضا یهمموقوف عل یاامناء  یا یاقدام متول

 شده و به احکام صادره اعتراض کند. یمربوط وارد دعو یدر دعاو یدنما یجابموقوفه ا حتکه الزم بداند و مصل

مدارس  ی،اسالم یموقوفات عام، بقاع متبرکه، اماکن مذهب یریه،ماده سازمان حج و اوقاف و امور خ ینموارد مذکور در ا یهدر کل - تبصره

 .باشندیمعاف م یو اجرائ یو ثبت یدادرس هایینهاز پرداخت مخارج و هز یریهخ یادهایو مؤسسات و بن ینیعلوم د

موکول به  یدر دفاتر اسناد رسم ۳ماده مذکور در  یریهخ مؤسساتو  یادهامنافع موقوفات و بن یا ینمعامالت راجع به ع ثبت - ۱۱ ماده

 ۱7را ظرف  ها و اسناد راجع به وقفنامهمکلفند رونوشت مصدق وقف یاست. دفاتر اسناد رسم یریهموافقت سازمان حج و اوقاف و امور خ

 مربوطه ارسال دارند. قافروز پس از ثبت به اداره او

وظفند م یزن یانمتول .یندنما یلوقف را پس از صدور به اداره اوقاف محل تحو یتادارات ثبت مکلفند رونوشت مصدق اسناد مالک -تبصره 

به اداره  یحفظ و نگهدار یموجود نزد خود را برا یهانامهو رونوشت وقف یتقانون رونوشت مصدق اسناد مالک ینا اجرا یخظرف دو ماه از تار

 دارند. یمتسل طاوقاف مربو

رر در مق یزانالنظاره ناظر به محق ین( همچنینسبت به موقوفات متصرف یتسازمان )در قبال اعمال تول یاو  یمتول التولیهحق - ۱۱ ماده

دار به مق یهالتولنشده باشد حق یینالنظاره در آن تعو حق یهالتولحق یزانم یاود نباشد و نامه موجکه وقف ینامه است و در صورتوقف

 دات خالص خواهد بود.یاز عا المثلاجرت

طبق  داردیم یافتو حق النظاره در یهمستقل و حق التول یایرا که از محل هدا یوجوه یریهسازمان حج و اوقاف و امور خ - ۱۲ماده 

 .رساندیدولت خواهد رساند راسا به مصرف م هیأت یبو به تصو یمتنظ هرسالکه  یابودجه

همان موقوفات محسوب  یداز عوا گرددیم یافترقبات موقوفه در یجارحاصل از اجاره و است ییو اهدا یرهکه از محل پذ وجوهی - ۱۳ ماده

 .یدو به مصارف مقرره خواهد رس

 .یددولت خواهد رس هیأت یبکه به تصو است اینامهیینآمطابق  ییو اهدا یرهوصول پذ یبنحوه و ترت - تبصره
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   امید سلطانیگردآوری و تدوین شده توسط  

 

اظر و ن یمتول یصنامه و تشخمصارف با مفاد وقف یقصدور مفاصاحساب و تطب یزراجع به وقف و ن یددر جمع و خرج عوا تحقیق - ۱۴ ماده

ه ک یدر صورت یهاوقاف است مگر در موقوفات منصوص التول یقآن( با شعب تحق یهاتبصرهقانون و  ینا 5ماده  یت)با رعا یهمو موقوف عل

 .باشدن یمتول یطو تفر یمظنه تعد

 هاشهرستانو  هااستانضرورت در مراکز  برحسباست و شعب آن  یو حسابرس یاوقاف مرکب از دو قسمت حقوق یقتحق هیأت - ۱۵ ماده

 .گرددیم ینتأم

ر اعتراض خود را د یقپس از ابالغ نظر شعبه تحق توانندیکه اعتراض داشته باشند م یدر صورت نفعیادارات اوقاف و اشخاص ذ - تبصره

 است. یجار یزن یاسالم یو اماکن مذهب یریهو مؤسسات خ یادهاماده در مورد بن ینا حکم .یندطرح نما یدادگستر یهادادگاه

بدون عذر موجه در مدت مناسب با  یکه متول یدر صورت شودیوقف م یدرمان یا یاحداث مراکز آموزش یکه برا یمورد اراض در - ۱۶ ماده

 یحسب مورد آن اراض تواندیهم به انجام آن ممکن نباشد سازمان م یاحداث آن مراکز نکند و الزام متول یبرا یمؤثرسازمان اقدام  یصتشخ

ف آن متناسب با اهداف یکه وظا یگریسازمان د یامحل  احمرهالل یستی،بهز سازمان ی،بهدار وزارت و پرورش، زشوزارت آمو یاررا در اخت

 واقف باشد قرار دهد تا اقدام الزم به عمل آورند.

 .یدخواهد رس یرانوز هیأت یبسازمان به تصو یشنهادبا پ یقشعب تحق در یقتحق یفیتو ک قانون ینا ییاجرا هاینامهآیین - ۱۷ ماده

 .گرددیقانون لغو م ینشدن ا االجراالزم یخدارد از تار یرتقانون مغا ینکه با ا یو مقررات ینقوان کلیه - ۱۸ ماده
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 قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم

 ۱7/72/۱۹۱۲مصوب: 

 

 دیشناخته شده محاکم با یتکه مذهب آنان به رسم یعهش یرغ یرانیانا یتو وص یهو حقوق ارث یهنسبت به احوال شخص - ماده واحده

 یترعا یلذ یقباشد به طر یکه مقررات قانون راجع به انتظامات عموم یقواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در موارد

 :یندنما

 آن است. یروکه شوهر پ یدر مسائل مربوطه به نکاح و طالق عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهب -۱

 .یعادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهب متوف یتدر مسائل مربوطه به ارث و وص -۲

 آن است. یرومادرخوانده پ یاکه پدرخوانده  یعادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهب یفرزندخواندگدر مسائل مربوطه به  -۹
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 نقلیه وسایل از ناشی حوادث اثر در ثالث شخص بهواردشده  خسارات اجباری بیمه قانون

 ۲7/7۲/۱۹۳2مصوب: 

  

 کلیات: نخست بخش

 :است زیر شرح به معانی دارای قانون، این در شده برده کار به اصطالحات - ۱ ماده

 ـ لیک یا جزئی از اعم عضو ازکارافتادگی و نقص شکستگی، مانند بدن به صدمه نوع هر از ناشی ارش یا دیه نوع هر: بدنی خسارت ـ الف

 قانون این موضوع بیمه مشمول حوادث سبب به قانون این( ۹2) ماده رعایت با معالجه هزینه و فوت دیه دائم، یا موقت

 .شود وارد ثالث شخص اموال به قانون این موضوع بیمه مشمول حوادث سبب به که هاییزیان: مالی خسارت ـ ب

 واژگونی، سقوط، تصادف، تصادم، قبیل از هاآن محموالت و ماده این( ث) بند موضوع نقلیه وسایل از ناشی سانحه هرگونه: حوادث ـ پ

 غیرمترقبه حوادث اثر بر نقلیه وسایل از ناشی سانحه نوع هر یا انفجار یا و سوزیآتش

 حادثه مسبب راننده استثنایبه  شود مالی یا و بدنی خسارت دچار قانون این موضوع حوادث سبب به که است شخصی هر: ثالث شخص ـ ت

 متصل( ریلرت) کفی و یدک و آن به متصل غیر یا متصل واگن و شهریبین و شهری ریلی و زمینی موتوری نقلیه وسایل: نقلیه وسیله ـ ث

 هاآن به

 بدنی هایخسارت تامین صندوق: صندوق ـ ج

 ایران اسالمی جمهوری مرکزی بیمه: مرکزی بیمه ـ چ

 ایران اسالمی جمهوری انتظامی نیروی رانندگی و راهنمایی پلیس: رانندگی و راهنمایی ـ ح

 قبال در را ودخ نقلیه وسایل مکلفند باشند حقوقی یا حقیقی اشخاص اینکه از اعم قانون این موضوع نقلیه وسایل دارندگان کلیه - ۲ ماده

 نزد قانون این( ۱) ماده در مندرج مقدار به حداقل شودمی وارد ثالث اشخاص به مذکور نقلیه وسایل حوادث اثر در که مالی و بدنی خسارت

 .کنند بیمه باشد، داشته مرکزی بیمه از را رشته این در فعالیت مجوز که ایبیمه شرکت

 دکن تحصیل را ماده این موضوع نامهبیمه که کدام هر و است نقلیه وسیله متصرف یا و مالک از اعم قانون این نظر از دارنده ـ ۱ تبصره

 .شودمی ساقط دیگری از تکلیف

 یا فعل هب منسوب حادثه که شخصی مسئولیت از مانع قانون این موضوع نامهبیمه تحصیل در نقلیه وسیله دارنده مسئولیت - ۲ تبصره

 .گرددمی پرداخت حادثه مسبب نقلیه وسیله نامهبیمه محل از واردشده خسارت حال هر در. باشدنمی است او فعل ترک

 سلمانم مرد دیه میزان به حداقل حادثه، مسبب راننده به واردشده بدنی هایخسارت پوشش برای است مکلف نقلیه وسیله دارنده - ۳ ماده

 یا و دیه یا فوت دیه معادل حادثه، مسبب راننده به پرداخت قابل خسارت میزان محاسبه مبنای کند؛ اخذ حوادث بیمه غیرحرام، ماه در

 با است مکلف قانونی پزشکی سازمان. هست آن معالجه هزینه و غیرحرام ماه در مسلمان مرد به بدنی خسارت ورود فرض در جرح ارش

 بیمه حق و اجرایی نامهآیین. کند اعالم و تعیین را واردشده بدنی صدمه درصد و نوع مربوط، بیمه شرکت یا حادثه مسبب راننده درخواست

 .رسدمی وزیران هیأت تصویب به بیمه عالی شورای تصویب از پس مرکزی بیمه پیشنهاد به نامهبیمه این به مربوط

 :ثالث شخص برای مالی یا بدنی خسارت ایجاد و حادثه وقوع صورت در - ۴ ماده
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 نای مقررات حدود در واردشده هایخسارت جبران باشد، قانون این موضوع نامهبیمه دارای حادثه، مسبب نقلیه وسیله که صورتی در ـ الف

 و گربیمه علیه را دعوی وی مقامقائم یا دیدهزیان خسارت، مطالبه خصوص در دعوی طرح به نیاز صورت در. است گربیمه عهده بر قانون

 .نیست حادثه مسبب راننده کیفری هایمسئولیت نافی حکم، این. کندمی طرح حادثه مسبب

 هایخسارت باشد، قانون این( ۲۱) ماده در مندرج موارد از یکی مشمول یا قانون این موضوع نامهبیمه فاقد نقلیه، وسیله کهصورتی در ـ ب

 مقامقائم یا دیدهزیان خصوص، این در دعوی طرح به نیاز صورت در. شودمی جبران قانون این( ۲2) ماده رعایت با صندوق توسط وارده بدنی

 .کندمی طرح صندوق و حادثه مسبب راننده علیه را دعوی وی

 باشد، هگرفت قرار حادثه مسبب راننده اختیار در مالک اذن با نقلیه وسیله و بوده قانون این موضوع نامهبیمه فاقد خودرو، کهصورتی در ـ پ

 جزای به باشد حقیقی شخص مالک کهصورتی در و( ۲7۳) درصد بیست معادل نقدی جزای به باشد، حقوقی شخص مالک، کهصورتی در

 نزد صندوق اختصاصی درآمدهای حساب به مذکور مبلغ. شودمی محکوم واردشده بدنی خسارات مجموع( ۱7۳) درصد ده معادل نقدی

 .یابدمی اختصاص صندوق به آن( ۱77۳) درصد صد ساالنه، هایبودجه در بینیپیش با و شودمی واریز کشور کل داریخزانه

 این وعموض نقلیه وسایل دارندگان با آن، به مربوط هاینامهآیین و قانون این مقررات طبق است مکلف ایران بیمه سهامی شرکت - ۵ ماده

 مرکزی یمهب از مجوز اخذ از پس توانندمی ثالث شخص بیمه رشته در فعالیت متقاضی بیمه هایشرکت سایر. کند منعقد بیمه قرارداد قانون

 شورای اییدت و مرکزی بیمه پیشنهاد به که اجرایی نامهآیین اساس بر است موظف مرکزی بیمه. کنند ثالث شخص نامهبیمه فروش به اقدام

 جراییا نامهآیین در. کند صادر ثالث شخص رشته در فعالیت مجوز متقاضی، هایشرکت برای رسد،می وزیران هیأت تصویب به بیمه عالی

 هایظرفیت و انسانی نیروی داشتن خسارت، پرداخت مناسب سابقه بیمه، شرکت مالی توانگری حداقل قبیل از مواردی ماده این موضوع

 زیمرک بیمه از را ایبیمه رشته این در فعالیت مجوز که هاییشرکت. گیرد قرار نظر مد باید خسارت پرداخت و نامهبیمه صدور برای الزم

 راردادق قانون این موضوع نقلیه وسایل دارندگان کلیه با آن، به مربوط هاینامهآیین و قانون این مقررات طبق موظفند کنند،می دریافت

 فعال ثالث شخص بیمه رشته در قانون این تصویب زمان در که هاییشرکت برای ثالث شخص رشته در فعالیت ادامه. کنند منعقد بیمه

 .هست قانون این شدن االجراالزم تاریخ از سال دو مدت ظرف مرکزی بیمه از مجوز اخذ به منوط هستند،

 شودمی نتقلم گیرندهانتقال به قانون این موضوع بیمه قرارداد از ناشی تعهدات و حقوق کلیه نقلیه، وسیله مالکیت انتقال تاریخ از - ۶ ماده

 .شودمی محسوب گذاربیمه بیمه، قرارداد مدت پایان تا گیرندهانتقال و

 به علقمت باشد، شده اعمال قانون این موضوع بیمه قرارداد در «خسارت به منجر حوادث نداشتن» واسطهبه که تخفیفاتی کلیه ـ تبصره

 یا والدین ر،همس به متعلق یا او به متعلق که نوع همان از دیگر نقلیه وسیله به را مذکور تخفیفات تواندمی دهندهانتقال. است دهندهانتقال

 .کند منتقل باشد، وی بالواسطه اوالد

 .رسدمی وزیران هیأت تصویب به بیمه عالی شورای تایید و مرکزی بیمه پیشنهاد به تبصره این اجرایی نامهآیین

 قابلم در را خود نقلیه وسیله کشور از خارج که صورتی در شوندمی ایران وارد خارج از که زمینی موتوری نقلیه وسیله دارندگان - ۷ ماده

 لفندمک باشند، نکرده بیمه شودمی شناخته معتبر مرکزی بیمه طرف از که اینامهبیمه موجب به آن از ناشی حوادث اثر بر که خساراتی

 اشخاص به هاآن محموالت یا مزبور نقلیه حوادث اثر در که مالی و بدنی هایخسارت قبال در را خود نقلیه وسیله ایران مرز به ورود هنگام

 .کنند بیمه قانون این( ۸) ماده در مندرج میزان به حداقل شودمی وارد ثالث

 در را ودخ نقلیه وسیله مربوط، بیمه حق پرداخت با خروج هنگام موظفند شوندمی خارج کشور از که ایرانی نقلیه وسیله دارندگان همچنین

 این( ۱) ماده در مندرج میزان به حداقل شود وارد ایرانی ثالث اشخاص به کشور از خارج در مذکور نقلیه حوادث اثر بر که خساراتی مقابل

 ربطذی مراجع توسط مزبور وسایل تردد از صورت این غیر در. کنند بیمه قانون این( ۹) ماده موضوع راننده حوادث بیمه نیز و قانون

 .شودمی جلوگیری

 گذاربیمه و گربیمه تعهدات و حقوق: دوم بخش
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 رعایت با حرام هایماه در مسلمان مرد یک دیه ریالی حداقل معادل بدنی خسارت بخش در قانون این موضوع بیمه مبلغ حداقل - ۸ ماده

 در قانون این موضوع بیمه مبلغ حداقل همچنین. باشدنمی الحاقیه اخذ به موظف گذاربیمه حال هر در و است قانون این( ۳) ماده تبصره

 حداقل از بیش مالی هایخسارت جبران برای تواندمی گذاربیمه. است بدنی تعهدات( ۲/2۳) درصد نیم و دو معادل مالی خسارت بخش

 .کند تحصیل تکمیلی بیمه آن، از پس یا نامهبیمه صدور زمان در مزبور،

 دباش داشته را ماده این در مندرج سقف از بیش ایبیمه پوشش تقاضای مالی هایخسارت خصوص در گذاربیمه که صورتی در ـ ۱تبصره 

 مرکزی بیمه توسط که کلی ضوابط چهارچوب در مورد این در بیمه حق. هست گذاربیمه با تکمیلی بیمه قرارداد انعقاد به مکلف گربیمه

 .گرددمی تعیین گربیمه توسط شود،می اعالم

 قانون( ۱۹) و( ۱۲) مواد و کند پرداخت قانون این مطابق را واردشده خسارات کلیه است مکلف گربیمه حادثه، بروز صورت در ـ ۲تبصره 

 .شودنمی اعمال مورد این در ۱۹۱4/۲/5 مصوب بیمه

 نامهبیمه طریق از متعارف خودروی ترینگران به وارده متناظر خسارت میزان تا صرفاً رانندگی حوادث از ناشی مالی خسارت ـ ۳تبصره 

 .بود خواهد جبران قابل حادثه مقصر یا و ثالث شخص

 سال هر ابتدای در که بدنی تعهدات سقف( 27۳) درصدپنجاه از کمتر آن قیمت که است خودرویی متعارف خودروی از منظور ـ ۴تبصره 

 .باشد شود،می مشخص

 هنگام در دادگستری رسمی کارشناسان و بیمه هایشرکت خسارت ارزیاب کارشناسان و( ۹۳) ماده موضوع خسارات ارزیابان ـ ۵تبصره 

 .کنند نظر اعالم ماده این مطابق موظفند خسارت، برآورد

 .است قانون این مقررات مطابق ثالث اشخاص به واردشده هایخسارت جبران به ملزم گربیمه - ۹ ماده

 هب مکلف گربیمه شود، محکوم دیدگانزیان از یک هر به دیه یک از بیش پرداخت به آن مسئول حادثه، یک در کهصورتی در ـ تبصره

 .باشد آن از بیشتر یا کامل دیه یک از کمتر دیه، بر مازاد مبلغ اینکه از اعم است، بدنی خسارات کل پرداخت

 سقف تا دین و جنسیت لحاظ بدون را دیدگانزیان به وارده خسارت قانون این در مندرج تعهدات ایفاء در است مکلف گربیمه - ۱۱ ماده

 یمهب عنوان به را ماده این موضوع دیه بر مازاد مبلغ دیه، پرداخت حکم انشای در موظفند قضائی مراجع. کند پرداخت نامهبیمه تعهدات

 .کنند درج حوادث

 رطش درج یا کند، مقرر قانون این در مندرج مزایای از کمتر مزایای دیدهزیان یا گذاربیمه برای که نامهبیمه در شرط هرگونه درج - ۱۱ ماده

 نههرگو اخذ همچنین. شودنمی نامهبیمه بطالن سبب شرط بطالن. است بالاثر و باطل نحوی، هر به قرارداد در گربیمه تعهدات تعلیق

 و است ممنوع قانون این در مندرج مزایای از کمتر خسارت پرداخت به رضایت بر مبنی صندوق و گربیمه توسط دیدهزیان از نامهرضایت

 .است بالاثر اینامهرضایت چنین

 سقف در یهنقل وسیله مجاز ظرفیت ضرب حاصل برابر حادثه، مسبب نقلیه وسیله داخل دیدگانزیان قبال در گربیمه ریالی تعهد - ۱۲ ماده

 نقلیه، وسیله مجاز ظرفیت رعایت عدم علت به که مواردی در. است قانون این( ۱۹) ماده و( ۳) ماده تبصره رعایت با نامهبیمه بدنی تعهدات

 خسارت تنسب به گربیمه تعهد مورد خسارت مبلغ باشد مذکور سقف از بیش حادثه مقصر نقلیه وسیله دیدگانزیان بدنی خسارات مجموع

 تامین صندوق توسط دیدگان زیان از یک هر بدنی خسارت التفاوتمابه و گرددمی تسهیم آنان بین دیدگانزیان از یک هر به وارده

 وسایل مجاز ظرفیت میزان. شودمی بازیافت حادثه مسبب از قانون این مقررات مطابق و پرداخت مربوط مقررات وفق بدنی هایخسارت

 و معدن صنعت، هایوزارتخانه همکاری با کشور وزارت توسط که بود خواهد اینامهآیین موجب به هاآن کاربری و نوع به توجه با نقلیه

 سال دو زیر اطفال و جنین تعداد صورت هر در. رسدمی وزیران هیأت تصویب به و شودمی تهیه مرکزی بیمه و شهرسازی و راه و تجارت

 .شودمی اضافه خودرو مجاز ظرفیت به نقلیه وسیله داخل
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 ۱۲صفحه                                                                                                / حقوق مدنی   قوانین خاص ویژه آزمون وکالت

 

   امید سلطانیگردآوری و تدوین شده توسط  

 

 تبصره رعایت اب نامهبیمه بدنی تعهدات سقف برابر ده حادثه مسبب نقلیه وسیله از خارج دیدگانزیان قبال در گربیمه ریالی تعهد ـ تبصره

 سقف از بیش حادثه مسبب نقلیه وسیله از خارج دیدگانزیان بدنی خسارات مجموع که مواردی در. هست قانون این( ۱۹) ماده و( ۳) ماده

 التفاوتمابه و گرددمی تسهیم آنان بین دیدگانزیان از یک هر به واردشده خسارت نسبت به گربیمه تعهد مورد خسارت مبلغ باشد مذکور

 .شودمی پرداخت مربوط مقررات وفق بدنی هایخسارت تامین صندوق توسط دیدگانزیان از یک هر بدنی خسارت

 و انونق این رعایت با و االداءیوم قیمت به را ثالث شخص به گرفتهتعلق بدنی خسارت مکلفند مورد حسب صندوق یا گربیمه - ۱۳ ماده

 مندرج یو تعهد از بیشتر نموده پرداخت دیدهزیان به که بدنی خسارت کهصورتی در گر،بیمه. کنند پرداخت مربوط مقررات و قوانین سایر

 نظورم مابینفی هایحساب در صندوق موافقت صورت در یا رجوع صندوق به پرداختی، مازاد به نسبت تواندمی باشد، قانون این( ۱) ماده در

 .نباشد گربیمه تأخیر به منتسب دیه بابت پرداخت قابل مبلغ افزایش اینکه بر مشروط کند

 است، مکلف بیمه شرکت باشد، قانون این( ۱) ماده در مندرج بیمه شرکت تعهد از بیشتر دیدهزیان بدنی خسارت کهصورتی در ـ تبصره

 اطالع مرکزی بیمه و صندوق به( 22) ماده موضوع الکترونیک سامانه طریق از را مربوط پرونده مستندات کلیه و مذکور مراتب بالفاصله

 .دهد

 صلیا علت راه،پلیس یا رانندگی و راهنمایی تصادفات کارشناس گزارش استناد به که فوت یا جرح به منجر رانندگی حوادث در - ۱۴ ماده

 داختپر تضمین اخذ و شرط هیچ بدون را دیدهزیان خسارت است مکلف گربیمه باشد، سازحادثه رانندگی تخلفات از یکی تصادف وقوع

 :کند مراجعه حادثه مسبب به بازیافت برای زیر شرح به تواندمی آن از پس و کند

 و بدنی هایخسارت از( ۲/2۳) درصد نیم و دو معادل: نامهبیمه مدت طول در مسبب راننده سازحادثه تخلف از ناشی حادثه اولین در ـ الف

 شدهپرداخت مالی

 مالی و بدنی هایخسارت از( 2۳) درصد پنج معادل: نامهبیمه مدت طول در مسبب راننده سازحادثه تخلف از ناشی حادثه دومین در ـ ب

 شدهپرداخت

 و بدنی هایخسارت از( ۱7۳) درصد ده معادل: نامهبیمه مدت طول در آن از بعد حوادث و سازحادثه تخلف از ناشی حادثه سومین در ـ پ

 شدهپرداخت مالی

 تعیین ۱۹۱۳/۱۲/۱ مصوب رانندگی تخلفات به رسیدگی قانون( 5) ماده موجب به سازحادثه رانندگی تخلفات عناوین و مصادیق ـ تبصره

 .شودمی

 به تواندمی آن از پس و کند پرداخت را دیدهزیان خسارت تضمین، اخذ و شرط هیچ بدون است مکلف گربیمه زیر موارد در - ۱۵ ماده

 است شده خسارت موجب که شخصی به شدهپرداخت وجوه از بخشی یا تمام بازیافت برای قانونی مراجع طریق از دیدهزیان مقامیقائم

 :کند مراجعه

 قضائی مراجع نزد حادثه ایجاد در مسبب عمد اثبات ـ الف

 یا یقانون پزشکی یا انتظامی نیروی تایید به که حادثه وقوع در مؤثر گردانروان یا مخدر مواد استعمال یا مستی حالت در رانندگی ـ ب

 .باشد رسیده دادگاه

 .نباشد نقلیه وسیله نوع با متناسب او گواهینامه یا باشد رانندگی گواهینامه فاقد مسبب، راننده کهصورتی در ـ پ

 .باشد آگاه آن، بودن مسروقه از یا کرده سرقت را نقلیه وسیله مسبب، راننده کهصورتی در ـ ت

 .گرفت خواهد صورت صالح قضائی مراجع در فوق موارد اثبات حادثه، مسبب و گربیمه میان اختالف وجود صورت در ـ ۱تبصره 
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 ۱۹صفحه                                                                                                / حقوق مدنی   قوانین خاص ویژه آزمون وکالت

 

   امید سلطانیگردآوری و تدوین شده توسط  

 

 از خسارت پرداخت اسناد دارد، را وی قانونی مقامقائم یا حادثه مسبب به رجوع حق گربیمه قانون این طبق که مواردی در ـ ۲تبصره 

 .هست وصول و مطالبه قابل کشور امالک و اسناد ثبت سازمان اجرای دوایر طریق از و است االجراالزم اسناد حکم در گربیمه سوی

 وسیلهبه شدهپرداخت خسارت دهد، رخ گواهینامه اخذ آزمون یا مجاز مراکز توسط رانندگی آموزش حین در حادثه کهصورتی در ـ ۳تبصره 

 .ودشمی محسوب راننده گیرنده،آزمون یا دهندهآموزش مورد حسب و بود نخواهد بازیافت قابل دهندهآزمون یا گیرندهآموزش از بیمه شرکت

 عیب ای مربوط تجهیزات نقص و رانندگی عالئم نقص یا نبودن راه، نقص نظیر عواملی شود، اثبات قضائی مرجع حکم به چنانچه - ۱۶ ماده

 و گریمهب است، بوده مؤثر حادثه وقوع در دیگر حقوقی یا حقیقی شخص هر یا اجرائی هایدستگاه توسط مانع ایجاد یا نقلیه، وسیله ذاتی

 هب شودمی مشخص دادگاه حکم در آن درصد که تقصیر درجه نسبت به بازیافت برای تواندمی دیدهزیان خسارت پرداخت از پس صندوق

 .کند مراجعه ربطذی مسببان

 هایدارایی تملک و جاری اعتبارات محل از ماده این موضوع هایمسئولیت قبال در را خویش کارکنان مسئولیت مجازند ربطذی هایدستگاه

 .کنند بیمه اختیار، تحت ایسرمایه

 یانسان عامل یا نقلیه وسیله راه، نقص رانندگی، تخلفات به رسیدگی قانون( ۱5) ماده موضوع افسران نظریه حسب کهصورتی در ـ تبصره

 امور در مستقل رسمی کارشناسان هیأت یا کارشناس به مورد حسب موضوع نفع،ذی اعتراض صورت در شود اعالم تصادف بروز در مؤثر

 .شودمی ارجاع دادگاه نظر با تصادفات و مکانیک ترافیک، مهندسی و راه قبیل از موضوع با مرتبط

 :است خارج قانون این موضوع بیمه شمول از زیر موارد - ۱۷ ماده

 آن محموالت و حادثه مسبب نقلیه وسیله به وارده خسارت ـ الف

 رادیواکتیو و اتمی تشعشعات از ناشی غیرمستقیم یا و مستقیم خسارت ـ ب

 نقدی جزای یا جریمه ـ پ

 عمراج نزد تبانی و خدعه نوع هر اثبات نیز و آن نظایر و جنین اسقاط خودکشی، مانند خود به صدمه ایراد در دیدهزیان قصد اثبات ـ ت

 قضائی

 .کند رجوع صالح قضائی مرجع به تواندمی معترض باشد، داشته وجود اختالفی( ب) و( الف) بندهای موارد در که صورتی در ـ تبصره

 تهیه یمرکز بیمه توسط آن تقسیط یا افزایش تخفیف، نحوه و قانون این موضوع بیمه حق سقف تعیین به مربوط نامهآیین - ۱۸ ماده

 :گیرد قرار مدنظر زیر عوامل باید مذکور نامهآیین در. رسدمی وزیران هیأت تصویب به بیمه عالی شورای تایید از پس و شودمی

 آن ایمنی وضعیت و ساخت سال کاربری، نوع قبیل از نقلیه وسیله هایویژگی ـ الف

 انونق موضوع ایران اسالمی جمهوری انتظامی نیروی توسط شدهثبت تخلفات و منفی نمرات شامل دارنده ایبیمه و رانندگی سوابق ـ ب

 وی به منتسب حوادث بابت صندوق، یا گربیمه توسط پرداختی هایخسارت رانندگی، تخلفات به رسیدگی

 موضوع هنامآیین در قیمتارزان سواری خودروهای و موتورسیکلت شامل ضعیف و متوسط اقشار برای نقلیه وسیله از استفاده بودن رایج ـ پ

 .گیرد قرار مدنظر جامعه ضعیف و متوسط اقشار پرکاربرد نقلیه وسایل بیمه حق تعیین در اجتماعی مالحظات باید ماده این

 برنامه پایان تا حداکثر که کند اتخاذ ترتیبی ایران اسالمی جمهوری انتظامی نیروی همکاری با است موظف مرکزی بیمه - ۱ تبصره

 اییمهب و رانندگی سوابق زمان، آن تا. شود فراهم «راننده» هایویژگی اساس بر ثالث شخص نامهبیمه صدور امکان توسعه، ششم سالهپنج

 .است عمل مالک وی به منتسب حوادث بابت پرداختی هایخسارت و اوست نام به نقلیه وسیله پالک که شخصی
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 ۱1صفحه                                                                                                / حقوق مدنی   قوانین خاص ویژه آزمون وکالت

 

   امید سلطانیگردآوری و تدوین شده توسط  

 

 مالی تخسارا مورد در تفکیک به متناظر و پلکانی صورتبه  بیمه حق در افزایش یا تخفیف نحوه ماده این موضوع نامهآیین در - ۲ تبصره

 .شودمی تعیین بدنی و

 بهمحاس مرکزی بیمه وسیلهبه وزیران هیأت مصوب نامهآیین رعایت با سال هر ابتدای در قانون این موضوع بیمه حق نامه نرخ - ۳ تبصره

 تحادیها کل دبیر تبصره این موضوع نامه نرخ تعیین برای بیمه عالی شورای جلسات در. شودمی ابالغ بیمه، عالی شورای تایید از پس و

 کل ئیسر همچنین. کنندمی شرکت رأی حق با ایران گرانبیمه( سندیکای) اتحادیه انتخاب به نظرصاحب نفر دو و گرانبیمه( سندیکای)

 .دارد رأی حق مذکور جلسات در مرکزی بیمه

. دهند قرار خود عمل مالک را بیمه عالی شورای مصوب هاینرخ از کمتر( ۲/2۳) درصد نیم و دو تا توانندمی بیمه هایشرکت - ۴ تبصره

 اعطای در مرکزی بیمه. است مرکزی بیمه از مجوز کسب به منوط بیمه، هایشرکت توسط( ۲/2۳) درصد نیم و دو از بیشتر تخفیف اعمال

 ایهشرکت همچنین. دهد قرار مدنظر را بیمه هایشرکت پذیریرقابت حفظ و بازار عمومی شرایط و شرکت مالی توانگری باید مجوز این

 توسط شدهتعیین هایقیمت از بیش( ۲/2۳) درصد نیم و دو تا مرکزی بیمه تایید با مشتریان، به ویژه خدمات ارائه صورت در توانندمی بیمه

 .کنند دریافت گذاربیمه از مرکزی، بیمه

 رانندگی آموزشی هایدوره که رانندگانی به تخفیف اعطای به نسبت مربوط ضوابط چهارچوب در موظفند بیمه هایشرکت - ۵ تبصره

 مرکزی یمهب پیشنهاد به تبصره این به مربوط نامهآیین. کنند اقدام اند،شده مربوط گواهینامه اخذ به موفق و نموده سپری را خطرکم و ایمن

 .رسدمی وزیران هیأت تصویب به انتظامی نیروی و

 .نیست گربیمه مسئولیت رافع قانون این موضوع نامهبیمه صدور در وی نماینده یا گربیمه تقصیر یا قصور هرگونه - ۱۹ ماده

 توافق دیگری نحو به نامهبیمه در آنکه مگر است ایران اسالمی جمهوری قلمرو به محدود قانون این موضوع بیمه هایپوشش - ۲۱ ماده

 .باشد شده

 صندوق تعهدات و حقوق: سوم بخش

 ای فقدان علت به که ثالث اشخاص به وارد بدنی هایخسارت نقلیه، وسایل از ناشی حوادث دیدگانزیان از حمایت منظور به - ۲۱ ماده

 یا دیه ریالی لغمب افزایش از ناشی نامهبیمه پوشش کسری حادثه، مسبب نقلیه وسیله نشدن شناخته بیمه، قرارداد بطالن نامه،بیمه انقضای

 به یا نباشد، پرداخت قابل قانون، این( ۲۲) ماده موضوع گربیمه ورشکستگی یا توقف حکم صدور یا بیمه شرکت فعالیت پروانه لغو یا تعلیق

 توسط ،(۱5) ماده در مصرح موارد استثنایبه است قانون این مقررات مطابق گربیمه قانونی تعهدات از خارج که بدنی هایخسارت کلی طور

 .شودمی جبران «بدنی هایخسارت تامین صندوق» نام به مستقلی صندوق

( ۱۱) مواد و( ۹) ماده تبصره رعایت با( ۸) ماده در مقرر مبلغ معادل بدنی هایخسارت جبران برای صندوق تعهدات میزان - ۱ تبصره

 .است قانون این( ۱۳) و

 .است بیمه عالی شورای عهده بر قانون، این مقررات مطابق گربیمه تعهد از خارج موارد تشخیص - ۲ تبصره

 .کند ارائه مجلس اقتصادی کمیسیون به را خود عملکرد گزارش یک بار ماه شش هر است مکلف صندوق - ۳ تبصره

 دیدگان،زیان به خسارت پرداخت از آن ناتوانی و ثالث شخص بیمه رشته در بیمه شرکت فعالیت پروانه لغو یا تعلیق صورت در - ۲۲ ماده

 به که دنیب خسارات صندوق، صالح، دادگاه وسیلهبه آن ورشکستگی یا توقف حکم صدور یا بیمه، عالی شورای یا مرکزی بیمه تشخیص به

 مراجعه گربیمه به دیدگانزیان مقامیقائم به آن از پس پرداخته، را است گربیمه عهده به قانون این موضوع هاینامهبیمه صدور موجب

 .کندمی

 هب وارده خسارات و پرداختی مبالغ میزان تا مذکور گربیمه هایدارایی و اموال انتقال حکم صدور به نسبت است مکلف دادگاه - ۱ تبصره

 .کند اقدام صندوق
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 ادهم مشمول است مذکور بیمه شرکت عهده بر که مالی خسارات پرداخت بیمه، شرکت فعالیت پروانه لغو یا تعلیق صورت در - ۲ تبصره

 .بود خواهد ۱۹27/۹/۹7 مصوب گریبیمه و ایران مرکزی بیمه تأسیس قانون( 11)

 سازمان مانند دیگری مراجع از را واردشده بدنی خسارت از بخشی یا تمام اختیاری، بیمه موارد در جز دیده،زیان که صورتی در – ۲۳ ماده

 به مراجعه حق میزان همان به نسبت کند، دریافت خسارت جبران ویژه هایصندوق یا دولت کارمندان بیمه سازمان یا اجتماعی هایبیمه

 و ندارند را ثالث اشخاص به شدهپرداخت خسارت استرداد و صندوق به مراجعه حق مذکور ویژه هایصندوق و هاسازمان. ندارد را صندوق

 و هاسازمان از خسارت دریافت بر عالوه دیدهزیان کهصورتی در حال هر در. دهند قرار صندوق اختیار در را مربوط اطالعات مکلفند

 .دارد استرداد حق صندوق کند، دریافت خسارتی نیز صندوق از مذکور ویژه هایصندوق

 :است زیر شرح به صندوق مالی منابع - ۲۴ ماده

 قانون این( ۱۸) ماده( ۳) تبصره در مذکور نامه نرخ مبنای بر قانون این موضوع اجباری بیمه حق از( ۱۳) درصد هشت ـ الف

 ندکن خودداری قانون این موضوع بیمه انجام از که اینقلیه وسیله دارندگان از که اجباری بیمه حق سال یک حداکثر معادل مبلغی ـ ب

 صندوق یعموم مجمع تصویب به مرکزی بیمه پیشنهاد به آن بخشودگی و تقسیط تخفیف، وصول، نحوه مذکور، مبلغ میزان. شودمی وصول

 .رسدمی

 یدگاندزیان خسارت جبران از پس صندوق که اشخاصی سایر و گرانبیمه نقلیه، وسایل دارندگان حوادث، مسببان از بازیافتی مبالغ ـ پ

 .کندمی دریافت مورد حسب قانون این مقررات مطابق

 قانون این( ۲5) ماده رعایت با صندوق وجوه گذاریسرمایه از حاصل درآمد ـ ت

 کشور کل در رانندگی و راهنمایی وصولی هایجریمه از( ۲7۳) درصد بیست ـ ث

 حکومتی تعزیرات و قضائیه قوه توسط وصولی نقدی جزای و دادرسی هایهزینه کل از( ۲7۳) درصد بیست ـ ج

 قانون این( 25) ماده( ت) بند و( 11) ماده ،(1) ماده( پ) بند موضوع هایجریمه ـ چ

 حقوقی یا حقیقی اشخاص سوی از اعطائی هایکمک ـ ح

 .دکنن اعالم صندوق عمومی مجمع اعضای به را( پ) بند عملکرد گزارش یک بار ماه سه هر مکلفند نظارت هیأت و صندوق مدیر ـ ۱ تبصره

 کل داریخزانه نزد صندوق اختصاصی درآمدهای حساب به تحقق محض به( ج) و( ث) بندهای موضوع منابع درآمدهای کلیه - ۲ تبصره

 .یابدمی اختصاص صندوق به آن( ۱77۳) درصد صد و شودمی واریز کشور

 .کند تامین را صندوق منابع کسری بعد سال سنواتی بودجه در است موظف دولت صندوق، مالی منابع کمبود صورت در - ۳ تبصره

 هایهزینه پرداخت از صندوق همچنین. است معاف عوارض هرگونه از و بوده صفر نرخ به مالیات مشمول صندوق درآمدهای - ۴ تبصره

 .هست معاف االجراحق و اوراق و دادرسی

 بیمه، امر تعمیم جهت را خود مالی منابع از( ۲۳) درصد دو تا حداکثر مربوط، عمومی مجمع تصویب با تواندمی صندوق - ۵ تبصره

 از دگیرانن حوادث از ناشی هایزیان از پیشگیری و نامهبیمه اخذ به ثالث شخص نامهبیمه فاقد رانندگان ترغیب بیمه، فرهنگ گسترش

 تحقیقات علوم، پرورش، و آموزش هایوزارتخانه صداوسیما، سازمان قبیل از ربطذی اجرائی هایدستگاه و هاوزارتخانه با قرارداد عقد طریق

 .دهد اختصاص جوانان و ورزش و اسالمی ارشاد و فرهنگ فناوری، و
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 بصرهت موضوع تضمین یا تامین سپردن بدون تواندمی صندوق ماده، این( پ) بند موضوع خسارات بازیافت برای غیابی آرای در ـ ۶ تبصره

 غیابی احکام اجرای تقاضای به نسبت ۱۹5۳/۱/۲۱ مصوب( مدنی امور در) انقالب و عمومی هایدادگاه دادرسی آیین قانون( ۹74) ماده( ۲)

 .کند اقدام

 در. دهد اختصاص صندوق به را انرژی هایحامل فروش از ناشی درآمدهای از بخشی سنواتی هایبودجه در تواندمی دولت - ۷ تبصره

 .کندمی پیدا کاهش ماده این( الف) بند موضوع نامهبیمه فروش محل از صندوق سهم تناسب به تصویب صورت

 تاس مکلف آن از پس و نموده پرداخت را دیدهزیان خسارت زیان، مسبب یا دیدهزیان از تضمین اخذ بدون است مکلف صندوق - ۲۵ ماده

 :کند بازیافت را شدهپرداخت وجوه قانونی مراجع طریق از دیدهزیان مقامیقائم به زیر شرح به

 .کندمی رجوع حادثه مسبب به باشد نامهبیمه بطالن یا انقضاء نداشتن، سبب به خسارت پرداخت کهصورتی در ـ الف

 گربیمه به باشد قانون این( ۲۲) ماده موضوع گربیمه ورشکستگی یا توقف یا پروانه لغو یا تعلیق سبب به خسارت پرداخت کهصورتی در ـ ب

 .کندمی رجوع آن مدیران و

 مسبب هب مورد حسب آن شدن شناخته از پس باشد، حادثه مسبب نقلیه وسیله نشدن شناخته سبب به خسارت پرداخت کهصورتی در ـ پ

 .کندمی رجوع وی گربیمه یا حادثه

 رجوع ثهحاد مسبب به باشد حادثه مسبب نقلیه وسیله داخل سرنشینان بودن ظرفیت از خارج سبب به خسارت پرداخت کهصورتی در ـ ت

 .کندمی

 :کند رجوع حادثه مسبب به بازیافت برای تواندنمی صندوق زیر موارد در ـ ۱ تبصره

 (قانون این( ۱۹) ماده استناد به خسارت پرداخت) دیه ریالی مبلغ افزایش از ناشی نامهبیمه پوشش کسری جبران موارد در ـ ۱

 قانون این( ۲۲) ماده موضوع گربیمه ورشکستگی یا توقف حکم صدور یا بیمه شرکت فعالیت پروانه لغو یا تعلیق ـ ۲

 .باشند قانون این( ۱۲) ماده تبصره موضوع گربیمه تعهدات سقف از بیش نقلیه وسیله از خارج دیدگانزیان که مواردی در ـ ۹

 بازپرداخت برای کندمی پرداخت وی قانونی مقامقائم یا دیدهزیان به را مسلمان مرد دیه معادل قانون موجب به صندوق که مواردی در ـ 1

 مسلمان مرد دیه با شرعی دیه التفاوتمابه

 ضعیتو حادثه، مسبب ایبیمه سوابق نامه،بیمه نداشتن علت حادثه، وقوع وضعیت و شرایط گرفتن نظر در با است مجاز صندوق - ۲ تبصره

 حادثه مسبب از خسارت بازیافت در تخفیف یا تقسیط به نسبت حادثه وقوع در مؤثر احوال و اوضاع سایر و حادثه مسبب معیشتی و مالی

 .کند اقدام

 به ناب که است اینامهآیین مطابق بازیافت میزان و مالی هایمحکومیت اجرای نحوه به راجع مقررات رعایت با حادثه مسبب از بازیافت نحوه

 .رسدمی دارایی و اقتصادی امور وزیر تصویب به صندوق عمومی مجمع و صندوق نظارت هیأت پیشنهاد

 ثبت سازمان اجرای دوایر طریق از و است االجراالزم اسناد حکم در صندوق خسارت هایپرداخت و مطالبات به مربوط اسناد - ۲۶ ماده

 .هست وصول و مطالبه قابل امالک و اسناد

 خریداری( ریسک) خطر بدون بهادار اوراق یا و گذاریسپرده دولتی هایبانک نزد را خود مازاد نقدی موجودی است مجاز صندوق - ۲۷ ماده

 .باشد داشته وجود صندوق تعهدات انجام امکان همواره که شود ریزیبرنامه نحوی به مذکور هایگذاریسرمایه آنکه بر مشروط کند

 یروز پیشنهاد به و زیر موارد رعایت با که است ایاساسنامه اساس بر آن اداره چگونگی و است غیردولتی عمومی نهاد صندوق، - ۲۸ ماده

 :رسدمی وزیران هیأت تصویب به قانون این شدن االجراالزم از پس ماه شش مهلت ظرف و شودمی تهیه دارایی و اقتصادی امور
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 حسابرس و صندوق مدیر نظارت، هیأت عمومی، مجمع: از عبارتند صندوق ارکان ـ الف

 دادگستری اجتماعی، رفاه و کار تعاون، مجمع، رئیس عنوان به دارایی و اقتصادی امور وزرای از عبارت صندوق عمومی مجمع اعضای ـ ب

 در یک بار حداقل صندوق عمومی مجمع. است مرکزی بیمه کل رئیس و( رأی حق بدون) کشور کل دادستان تجارت، و معدن صنعت، و

 .شودمی تشکیل مجمع رئیس دعوت به اعضاء از یک هر تقاضای به نیز العادهفوق طوربه عادی عمومی مجمع. شودمی تشکیل سال

 عنوانبه یاسالم شورای مجلس تصویب و مذکور کمیسیون پیشنهاد به اسالمی، شورای مجلس اقتصادی کمیسیون عضو نمایندگان از یکی

 .است عمومی مجمع دبیر رأی حق بدون صندوق مدیر. کندمی شرکت مجمع جلسات در رأی حق بدون و ناظر عضو

 لک دادستان دادگستری، و اجتماعی رفاه و کار تعاون، دارایی، و اقتصادی امور وزرای نمایندگان از عبارت صندوق نظارت هیأت اعضای ـ پ

 صورتبه  صندوق مدیر از غیر نظارت هیأت اعضای. است ایران گرانبیمه( سندیکای) اتحادیه و مرکزی بیمه ،(رأی حق بدون) کشور

 بود؛ خواهند غیرموظف

 ادست مدیرعامل. بود خواهد نیز نظارت هیأت دبیر که است صندوق مدیر نظارت، هیأت در دارایی و اقتصادی امور وزیر نماینده ـ تبصره

 .کندمی شرکت نظارت هیأت جلسات در رأی حق بدون نیازمند زندانیان به کمک و دیه امور به رسیدگی مردمی

 الس چهار مدت برای عمومی مجمع رئیس حکم با و انتخاب عمومی مجمع تصویب و مرکزی بیمه کل رئیس پیشنهاد به صندوق مدیر ـ ت

 ایانپ از قبل صندوق مدیر عزل به نسبت تواندمی عمومی مجمع. است بالمانع دوره یک برای صندوق مدیر مجدد انتخاب. شودمی منصوب

 .کند تصمیم اتخاذ مذکور مدت

 اءاعط نمایندگی یا ایجاد شعبه هااستان مراکز در تواندمی عمومی مجمع تصویب با لزوم صورت در. است تهران صندوق، اصلی مرکز ـ ث

 .است ممکن نیز صندوق شعب استقرار محل در صندوق علیه دعوی اقامه. کند

 اساسنامه موجب به حسابرس اختیارات و وظایف و انتخاب نحوه نیز و صندوق مدیر و نظارت هیأت عمومی، مجمع اختیارات و وظایف

 .شودمی تعیین وزیران هیأت مصوب

 دو از مرکب یهیأت وسیلهبه آید وجود به قانون این اجرای در است ممکن که بیمه هایشرکت و صندوق بین اختالفات کلیه - ۲۹ ماده

( دیکایسن) اتحادیه و صندوق مرکزی، بیمه انتخاب به بیمه متخصص سه و دادگستری وزیر انتخاب به بیمه حقوق با آشنا حقوقدان نفر

. هست االجراالزم صادرشده رأی و است هیأت اعضای اکثریت رأی گیری،تصمیم مالک. شودمی فصل و حل نفر یک کدام هر گرانبیمه

 .کند دعوی اقامه صالحذی قضائی مرجع در رأی ابالغ از روز بیست مدت ظرف تواندمی طرفین از هریک

 طمربو بیمه شرکت به مورد حسب مستقیم طوربه خسارت دریافت برای الزم مدارک ارائه با دارند حق دیدهزیان ثالث اشخاص - ۳۱ ماده

 پرداخت پرونده تشکیل جهت الزم مدارک ارائه با تواندمی حادثه مسبب همچنین. کنند مراجعه بدنی هایخسارت تامین صندوق یا و

 .کند مراجعه صندوق یا گربیمه به مورد حسب دیدهزیان به خسارت

 این غابال تاریخ از ماه سه مدت ظرف دارایی و اقتصادی امور وزیر پیشنهاد به و شودمی تهیه مرکزی بیمه توسط ماده این اجرایی نامهآیین

 .رسدمی وزیران هیأت تصویب به قانون

 خسارت پرداخت: چهارم بخش

 .کنند پرداخت را متعلقه خسارت نیاز، مورد مدارک دریافت از پس روز پانزده حداکثر مکلفند مورد حسب صندوق و گربیمه - ۳۱ ماده

 لتکمی برای خسارت مبلغ شدن قطعی از پس موظفند قانونی وراث یا دم اولیای دیده،زیان بدنی، خسارت به منجر حوادث در - ۳۲ ماده

 بلغم شدن قطعی تاریخ از روز بیست مدت ظرف حداکثر است مکلف گربیمه. کنند مراجعه گربیمه به خسارت، دریافت منظور به مدارک

 مرجع به را واریز قبض و تودیع صندوق نزد مذکور مهلت در وی مراجعه عدم صورت در و پرداخت دیدهزیان به را خسارت مبلغ خسارت،
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 از سپ بالفاصله است مکلف صندوق. شودمی تلقی شده ایفاء حادثه، مسبب و گربیمه تعهد صورت این در. دهد تحویل مربوط قضائی

 .نماید پرداخت وی به عیناً را مذکور مبلغ دیدهزیان درخواست

 خسارت مبلغ شدن قطعی از پس است، بدنی خسارت پرداخت به مکلف رأساً قانون این مقررات مطابق صندوق که مواردی در ـ ۱ تبصره

 لغمب نکند، مراجعه صندوق به خسارت دریافت برای وی به رسمی اظهارنامه ابالغ از پس روز بیست تا وی مقامقائم یا دیدهزیان چنانچه

 .شودمی پرداخت عیناً وی قانونی مقامقائم یا دیدهزیان مراجعه زمان در و ماندهباقی صندوق نزد امانت عنوانبه مذکور

 وراث یا دیدهزیان باشد، قرارگرفته تجدیدنظرخواهی مورد عمومی جنبه از صرفاً بدوی، دادگاه از صادرشده رأی که مواردی در - ۲ تبصره

 .کنند اقدام ماده این مفاد طبق باید صندوق یا گربیمه و قانونی

 .است دادگاه حکم قطعیت ماده، این موضوع خسارت میزان شدن قطعی مالک - ۳ تبصره

 خسارت پرداخت در و ندهند انجام را قانون این( ۹۱) ماده در مقرر تکلیف مدارک، بودن کامل رغمبه صندوق یا گربیمه چنانچه - ۳۳ ماده

 تأخیر روز هر ازای به هزار در نیم معادل ایجریمه پرداخت به ندهد، انجام را قانون این( ۹۲) ماده در مقرر تکلیف گربیمه یا و کنند تأخیر

 .شودمی محکوم وی مقامقائم یا دیدهزیان حق در

 راهنمایی کارشناس گزارش دریافت از پس دیده،زیان مطالبه صورت در فوت، از غیر بدنی خسارت به منجر رانندگی حوادث در - ۳۴ ماده

 ریلی ونقلحمل شبکه به آزاد دسترسی قانون( ۲) ماده( ۲) تبصره موضوع آهنراه سوانح از جلوگیری کمیسیون یا و راهپلیس یا و رانندگی و

 یا و حادثه مسبب نقلیه وسیله گربیمه قانونی، پزشکی و( شهری بین و شهری قطارهای به مربوط حوادث خصوص در) ۱۹۱1/5/4 مصوب

 آن ماندهباقی و کرده پرداخت دیدهزیان ثالث اشخاص به را تقریبی دیه از( 27۳) درصدپنجاه حداقل بالفاصله مکلفند مورد حسب صندوق،

 .بپردازند قانون این( ۹۲) و( ۹۱) مواد رعایت با دیه قطعی میزان شدن معین از پس را

( ۹7) ماده لحاظ با نباشد، دیگری قانون مشمول کهصورتی در حادثه مسبب راننده و دیدهزیان ثالث اشخاص معالجه هایهزینه - ۳۵ ماده

 .است صندوق یا مربوط گربیمه عهده بر مورد حسب( ۲) دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون

 مراجع رأی به نیاز بدون حادثه مسبب درخواست یا متوفی مقامقائم یا دم اولیای مطالبه صورت در فوت، به منجر حوادث در - ۳۶ ماده

 قانون( ۲) ماده( ۲) تبصره موضوع آهنراه سوانح از جلوگیری کمیسیون رانندگی، و راهنمایی کارشناس گزارش دریافت از پس قضائی،

 شگزار لزوم صورت در و راهپلیس یا( شهری بین و شهری قطارهای به مربوط حوادث خصوص در) ریلی ونقلحمل شبکه به آزاد دسترسی

 قانونی ورثه هب را بدنی خسارت توانندمی مورد حسب صندوق یا و حادثه مسبب نقلیه وسیله گربیمه قانونی پزشکی و انتظامی مقامات سایر

 را یبدن خسارت قضائی مرجع رأی به نیاز بدون تواندمی گربیمه نیز، مطالبه عدم صورت در. بپردازند قانون این( ۹۱) ماده رعایت با متوفی

 .کند تودیع صندوق به قانون این( ۹۲) ماده مطابق

 وعموض) آهنراه سوانح از جلوگیری کمیسیون یا و راهپلیس یا و رانندگی و راهنمایی کارشناس گزارش وجود رغمعلی چنانچه ـ تبصره

 را یبدن خسارات پرداخت بیمه شرکت قانونی، پزشکی نهائی نظر و( ریلی ونقلحمل شبکه به آزاد دسترسی قانون( ۲) ماده( ۲) تبصره

 سارتخ التفاوتمابه بابت تواندنمی و بوده االداءیوم قیمت به بدنی خسارات پرداخت به مکلف رأی صدور از پس کند، دادگاه رأی به موکول

 .کند رجوع صندوق به( قانون این( ۱۹) ماده موضوع) وی تعهد میزان و پرداختی

 تبصره و قانون این( ۹۲) ماده مطابق یا شده پرداخت دیدهزیان به که ایدیه درصد میزان به حادثه مسبب یا صندوق گر،بیمه - ۳۷ ماده

 .هستند بریءالذمه است، شده تودیع صندوق به آن

 مامت پرداخت برای قطعی، حکم موجب به و کند پرداخت را خسارتی قانون این موجب به صندوق یا گربیمه اینکه از پس هرگاه - ۳۸ ماده

 .کند رجوع قطعی، حکم علیهمحکومٌ به میزان همان به تواندمی صندوق یا گربیمه نشوند، شناخته مسئول خسارت از بخشی یا
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 ۱۳صفحه                                                                                                / حقوق مدنی   قوانین خاص ویژه آزمون وکالت

 

   امید سلطانیگردآوری و تدوین شده توسط  

 

 صورت مربوط بیمه شرکت و دیدهزیان توافق با و نقدی صورتبه  خسارت پرداخت مالی، خسارت به منجر رانندگی حوادث در - ۳۹ ماده

 دیده،زیان تقاضای صورت در است موظف بیمه شرکت پرداخت، قابل خسارت میزان خصوص در طرفین توافق عدم صورت در. گیردمی

 قفس تا را تعمیر هایهزینه و نموده تعمیر باشد دیدهزیان قبول مورد که تعمیرگاهی یا و مجاز تعمیرگاه در را دیدهخسارت نقلیه وسیله

 .کند پرداخت مذکور نامهبیمه در مندرج مالی تعهدات

 بیمه از خسارت ارزیابی مجوز دارای) خسارت ارزیاب یک به موضوع نشود، فصل و حل مذکور طریق از اختالف کهصورتی در ـ تبصره

 رد توانندمی ارزیاب کتبی نظر اعالم تاریخ از روز بیست مدت ظرف طرفین از هریک. شودمی ارجاع دیدهزیان هزینه و انتخاب به( مرکزی

. است االجراالزم و قطعی خسارت، ارزیاب نظر مقرر مهلت در طرفین توسط دعوی طرح عدم صورت در. کنند دعوی اقامه صالح، مرجع

. رسدیم بیمه عالی شورای تصویب به و پیشنهاد مرکزی بیمه توسط سال هر ابتدای در که است ایتعرفه اساس بر خسارت ارزیابی هزینه

 زیابار شهرستان، آن نیاز با متناسب هاشهرستان تمام در که کند عمل ایگونهبه خسارت ارزیابی مجوز صدور در است موظف مرکزی بیمه

 .باشد داشته وجود خسارت

 و مسبب نقلیه وسایل که مواردی در را قانون این موضوع رانندگی حوادث از ناشی مالی خسارت مکلفند بیمه هایشرکت - ۴۱ ماده

 مندرج مالی تعهدات سقف تا حداکثر باشد، نداشته وجود اختالفی حادثه طرفین بین و بوده معتبر نامهبیمه دارای حادثه زمان در دیدهزیان

 .کنند پرداخت انتظامی مقامات گزارش اخذ بدون قانون این( ۱) ماده در

 مرتبط هایدستگاه و نهادها سایر تکالیف پنجم: بخش

 این مقررات مطابق را «رانندگی حوادث جامع سامانه» است مکلف دولت رانندگی، حوادث به مربوط امور ساماندهی منظور به - ۴۱ ماده

 .کند اقدام آن هایداده مستمر تحلیل و کردن روزآمد به نسبت و ایجاد ربطذی هایدستگاه همه مشارکت با قانون

 و قانونی پزشکی سازمان ،(هابیمارستان و( اورژانس) پزشکی هایفوریت مراکز) پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت انتظامی، نیروی

 .کنند ثبت مذکور سامانه در فوراً را رانندگی سوانح به مربوط اطالعات موظفند ایران اسالمی جمهوری احمرهالل جمعیت

 .دهد قرار مذکور سامانه در را رانندگی حوادث به راجع قضائی آرای به مربوط اطالعات است مکلف نیز قضائیه قوه

 به( آنالین) برخط دسترسی و اندازیراه را مزبور سامانه قانون، این شدن االجراالزم از پس ماه شش مدت ظرف حداکثر است موظف دولت

 فراهم قضائی واحدهای و صندوق بیمه، هایشرکت پزشکی، آموزش و درمان بهداشت، وزارت و انتظامی نیروی واحدهای کلیه برای را آن

 .کند

 انهسام» در را جدید مالک مشخصات نقلیه، وسیله پالک تعویض با زمانهم است موظف ایران اسالمی جمهوری انتظامی نیروی ـ تبصره

 لیهنق وسایل خصوص در شدهتنظیم اسناد است مکلف نیز کشور امالک و اسناد ثبت سازمان همچنین. کند درج «رانندگی حوادث جامع

 .کند درج مذکور سامانه در را رهن و وکالت انتقال، و نقل مانند

 کلفندم مزبور وسایل دارندگان کلیه. است ممنوع قانون این موضوع نامهبیمه داشتن بدون زمینی موتوری نقلیه وسایل حرکت - ۴۲ ماده

 اهرپلیس یا و رانندگی و راهنمایی مأموران درخواست صورت در و باشند داشته همراه رانندگی هنگام را بیمه قرارداد انعقاد از حاکی سند

 نقلیه ایلوس شناسایی ضمن ترافیکی نظارت هایدوربین مانند مقتضی طرق از موظفند راهپلیس و رانندگی و راهنمایی مأموران. کنند ارائه

 احراز صورت در موظفند راهپلیس و رانندگی و راهنمایی مأموران همچنین. کنند اقدام مربوط هایجریمه اعمال به نسبت نامهبیمه فاقد

 نامهیینآ. کنند متوقف مطمئنی محل در مربوط نامهبیمه ارائه هنگام تا را قانون این موضوع نامهبیمه فاقد نقلیه وسایل نامه،بیمه فقدان

 همکاری اب کشور وزارت توسط قانون این تصویب از پس ماه سه مدت ظرف ثالث شخص نامهبیمه فاقد نقلیه وسایل توقیف نحوه به مربوط

 .رسدمی وزیران هیأت تصویب به و شودمی تهیه مرکزی بیمه و دادگستری و شهرسازی و راه هایوزارتخانه

 هایکمیسیون و مرکزی بیمه کشور، کل دادستانی به را ماده این اجرای گزارش یک بار ماه شش هر است مکلف انتظامی نیروی ـ تبصره

 .کند ارسال اسالمی شورای مجلس خارجی سیاست و ملی امنیت و اجتماعی اقتصادی، حقوقی، و قضائی
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 ۳7صفحه                                                                                                / حقوق مدنی   قوانین خاص ویژه آزمون وکالت

 

   امید سلطانیگردآوری و تدوین شده توسط  

 

 فاقد قلیهن وسایل شناسایی امکان مناسب، ابزار از استفاده با که کنند اتخاذ ترتیبی موظفند بیمه هایشرکت و مرکزی بیمه - ۴۳ ماده

 .شود فراهم راهپلیس یا و رانندگی و راهنمایی پلیس برای قانون این موضوع نامهبیمه

 سوی زا معتبر، ثالث شخص نامهبیمه فاقد زمینی موتوری نقلیه وسایل دارندگان به خدمات هرگونه ارائه یا و مسافر یا بار دادن - ۴۴ ماده

 هایوزارتخانه عهده بر ماده این اجرای حسن بر نظارت. است ممنوع شهریبرون و شهریدرون مسافر و بار ونقلحمل مؤسسات و هاشرکت

 به رسیدگی قانون( ۹۱) ماده( ۱) تبصره در مذکور مراجع به را متخلف مؤسسات و هاشرکت مورد، حسب تا هست شهرسازی و راه و کشور

 تا اهم یک از آنان فعالیت پروانه یادشده، مراجع توسط مذکور مؤسسات و هاشرکت تخلف احراز صورت در. نمایند معرفی رانندگی تخلفات

 موظف ایران اسالمی جمهوری مرکزی بیمه. شودمی لغو دائم صورتبه  چهارم بار برای یادشده تخلف تکرار صورت در و معلق سال یک

 فراهم کشور و شهرسازی و راه هایوزارتخانه برای برخط صورتبه  را الکترونیکی هایسامانه طریق از نامهبیمه اصالت احراز امکان است

 .کند

 عدالت دیوان در رانندگی تخلفات به رسیدگی قانون( ۹۱) ماده( ۱) تبصره موضوع دولتی مراجع تصمیمات نوع هر به اعتراض ـ تبصره

 .شودمی رسیدگی اداری

 و رسمی اسناد دفاتر رانندگی، و راهنمایی توسط ،هاآن از توقیف رفع و نامهبیمه فاقد نقلیه وسایل به خدمات هرگونه ارائه - ۴۵ ماده

. سته ممنوع مذکور وسایل معامالت رسمی اسناد تنظیم نقلیه، وسیله پالک تعویض قبیل از ونقلحمل امر با مرتبط نهادهای و هاسازمان

 .شودمی محسوب انتظامی یا اداری تخلف مورد حسب فوق، تکالیف اجرای عدم

 مربوط، گرمهبی به بدنه بیمه خسارت مشمول نقلیه وسایل انتقال نیز و ربطذی نهادهای و مراجع به اسقاطی نقلیه وسایل انتقال ـ تبصره

 .است مستثنی ماده این حکم از

 مراکز و غیردولتی عمومی نهادهای و دولتی مؤسسات و اجرائی هایدستگاه سوی از مسافر یا بار ونقلحمل قرارداد هرگونه عقد - ۴۶ ماده

 اقدف زمینی موتوری نقلیه وسایل دارندگان با هست مجاز مربوطه مقررات و قوانین موجببه  که مواردی در حقوقی اشخاص کلیه و آموزشی

 .شودمی محسوب انتظامی یا اداری تخلف مورد حسب فوق، تکلیف اجرای عدم. است ممنوع معتبر، ثالث شخص نامهبیمه

 و راهنمایی سیار و ثابت واحدهای کلیه قانون، این شدن االجراالزم تاریخ از سال یک مدت ظرف است مکلف انتظامی نیروی - ۴۷ ماده

 یا احیطر را نیاز مورد سامانه و تجهیز نقلیه، وسایل ثالث شخص بیمه وضعیت برخط استعالم برای الزم ابزار به را راهپلیس و رانندگی

 .کند تکمیل

 وسایل برای آن ادامه یا سهمیه اولیه تخصیص و سوخت کارت هرگونه صدور از است مکلف سوخت و ونقلحمل مدیریت ستاد - ۴۸ ماده

 .کند خودداری نامهبیمه فاقد نقلیه

 اختیار رد برخط صورتبه  را مذکور نقلیه وسایل به مربوط اطالعات مکلفند ایران اسالمی جمهوری انتظامی نیروی و مرکزی بیمه ـ تبصره

 .دهند قرار سوخت و ونقلحمل مدیریت ستاد

 صرفاً آن، اصالت احراز و مکفی و معتبر نامهبیمه وجود صورت در رانندگی، حوادث به مربوط دعاوی در مکلفند قضائی مراجع - ۴۹ ماده

 .کنند صادر تامین قرار حادثه مسبب راننده برای جرم عمومی جنبه با متناسب

 ۱۹۳7/5/۱5 مصوب قضات رفتار بر نظارت قانون( ۱۹) ماده موضوع سه درجه انتظامی مجازات مستوجب ماده این اجرای عدم ـ تبصره

 در نحوی به را گذارانبیمه و نامهبیمه به مربوط اطالعات قانون این( 24) ماده مفاد رعایت با است مکلف مرکزی بیمه. است متخلف برای

 .باشد داشته وجود نامهبیمه اصالت بررسی برای قضائی مراجع دسترسی امکان که دهد قرار قضائیه قوه اختیار

 از اشین دعاوی به کنندهرسیدگی هایدادگاه و دادسرا قبیل از رانندگی حوادث با مرتبط دعاوی به رسیدگی قانونی مراجع کلیه - ۵۱ ماده

 عوید طرح از نباشند دعوی طرف بیمه، شرکت یا صندوق که مواردی در را مربوط بیمه شرکت یا صندوق مکلفند قانون این موضوع حوادث
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 ۳۱صفحه                                                                                                / حقوق مدنی   قوانین خاص ویژه آزمون وکالت

 

   امید سلطانیگردآوری و تدوین شده توسط  

 

 ،رأی صدور از پس است مکلف دادگاه همچنین. دهند اطالع آنان به رسماً را دادگاه جلسات تشکیل زمان نموده، مطلع حادثه مسبب علیه

 سبتن مدنی دادرسی آیین قانون مقررات رعایت با توانندمی صندوق یا گربیمه موارد، این در. کند ابالغ هاآن به را صادرشده رأی از اینسخه

 .کنند ثالث اعتراض مدنی دادرسی آیین مقررات مطابق قطعی رأی صدور از پس یا شده وارد دعوی در مالی و بدنی خسارات به

 .نیست حکم اجرای از مانع صندوق یا بیمه شرکت ثالث اعتراض - ۱ تبصره

 الغاب عدم یا صندوق یا مربوط گربیمه به مورد حسب قانون این موضوع رانندگی حوادث با مرتبط دعاوی طرح مراتب اعالم عدم - ۲ تبصره

 .است قضات رفتار بر نظارت قانون( ۱۹) ماده موضوع سه درجه انتظامی مجازات مستوجب هاآن به رأی

 راجع دعاوی در( مدنی امور در) انقالب و عمومی هایدادگاه دادرسی آیین قانون( ۱7۳) ماده تبصره موضوع واهی دعوای طرح - ۵۱ ماده

 که رتیصو در ـ باشد تجدیدنظرخواهی یا ثالث اعتراض یا ثالث ورود صورت به اینکه از اعم ـ گربیمه یا صندوق توسط رانندگی حوادث به

 .شودمی قانون این( ۹۹) ماده مشمول شود، خسارت پرداخت در تأخیر به منجر

 مصوب اسالمی مجازات قانون( 21۳) ماده موضوع دیه ریالی میزان سال هر اسفند پانزدهم پایان تا است مکلف قضائیه قوه - ۵۲ ماده

 .کند اعالم بعد سال ابتدای از اجرا برای و تعیین را ۱۹۳۲/۲/۱

 ،«رانندگی حوادث جامع سامانه» در حادثه جزئیات ثبت بر عالوه مکلفند مورد حسب راهپلیس و رانندگی و راهنمایی ادارات - ۵۳ ماده

 .نمایند دریافت رسید نموده، تسلیم حادثه مسبب و دیدهزیان به را آن از اینسخه

 .است ۱۹۱۲/۱7/۳ مصوب مسلح نیروهای جرائم قانون( ۹۱) ماده موضوع دستور لغو برای مقرر مجازات مستوجب مذکور تکلیف اجرای عدم

 که کند اتخاذ ترتیبی قانون این شدن االجراالزم تاریخ از ماه سه مدت ظرف است مکلف ایران اسالمی جمهوری انتظامی نیروی - ۵۴ ماده

 و هاآن دارندگان و نقلیه وسایل مشخصات قبیل از نیاز مورد موضوعات با ارتباط در نیرو آن اطالعاتی هایبانک به دسترسی امکان

 جعمرا برای برخط صورتبه  الکترونیکی هایسامانه طریق از رانندگان، تصادفات و تخلفات سوابق همچنین و صادرشده هایگواهینامه

 .نیست سربازی معافیت و خدمت پایان کارت نیازمند گواهینامه اخذ. شود فراهم مرکزی بیمه و صندوق قضائی،

 انونق این شدن االجراالزم تاریخ از ماه سه مدت ظرف مکلفند قانون این موضوع بیمه رشته در فعالیت به مجاز بیمه هایشرکت - ۵۵ ماده

 هایخسارت و صادرشده هاینامهبیمه با رابطه در مرکزی بیمه نیاز مورد اطالعات کلیه به دسترسی امکان الکترونیکی هایسامانه از استفاده با

 .کنند فراهم مرکزی بیمه برای برخط صورت به را هاآن به مربوط

 هب دسترسی امکان که کند اتخاذ ترتیبی قانون این شدن االجراالزم تاریخ از ماه شش مدت ظرف است مکلف مرکزی بیمه - ۵۶ ماده

 ایران اسالمی جمهوری انتظامی نیروی ربط،ذی بیمه هایشرکت قضائی، مراجع کلیه برای قانون این( 22) و( 21) مواد در مذکور اطالعات

 .شود فراهم صندوق و

 قانون، اجرای در بیمه هایشرکت از یک هر تخلف یا قصور صورت در و نموده نظارت قانون این اجرای حسن بر مرکزی بیمه - ۵۷ ماده

 نهادپیش به که است اینامهآیین موجب به آن تکرار و تعدد و تخلف یا قصور نوع با متناسب زیر موارد اعمال. آوردمی عمل به را زیر اقدامات

 :رسدمی وزیران هیأت تصویب به بیمه عالی شورای تایید و مرکزی بیمه

 بیمه شرکت مدیران کتبی توبیخ ـ الف

 تایید اب سال پنج حداکثر برای بیمه، شرکت مدیره هیأت یا مدیرعامل یا فنی معاون یا مدیر یا فنی مسئول ایحرفه صالحیت سلب ـ ب

 بیمه عالی شورای

 بیمه عالی شورای تایید با دائم طوربه( ب) بند موضوع افراد صالحیت سلب ـ پ
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 در قانون این( ۱) ماده موضوع بدنی تعهدات حداقل برابر بیست مبلغ تا حداکثر نقدی جریمه پرداخت به بیمه شرکت نمودن محکوم ـ ت

 پرداخت زمان

 بیمه عالی شورای تایید با سال یک حداکثر برای بیمه رشته چند یا یک در بیمه شرکت فعالیت تعلیق ـ ث

 بیمه عالی شورای تایید با دائم طوربه بیمه رشته چند یا یک در فعالیت پروانه لغو ـ ج

 اتخاذ از قبل را ایران گرانبیمه اتحادیه تخصصی و مشورتی نظر مرکزی بیمه ماده، این( ج) و( ث) ،(ت) بندهای مورد در - ۱تبصره 

 زیمرک بیمه نکند اعالم را خود نظر کتباً مرکزی، بیمه نامه دریافت تاریخ از روز پانزده مدت ظرف اتحادیه چنانچه. کندمی اخذ تصمیم،

 .کندمی اقدام رأساً

 بیمه عالی شورای تایید با مرکزی بیمه مرکزی، بیمه اعالم حسب بیمه شرکت مدیره هیأت اکثریت صالحیت سلب صورت در - ۲تبصره 

 منصوب همدیر هیأت جدید اعضای تایید و تعیین زمان تا بیمه شرکت سرپرست عنوانبه را شرایطی واجد فرد شرکت امور اداره برای تواندمی

 از پس تا کنند معرفی را خود جدید مدیره هیأت اعضای ماه یک مدت ظرف حداکثر موظفند( مجمع) بیمه شرکت سهام صاحبان. کند

 جدید تسرپرس. کنند اداره را شرکت تجارت قانون اساس بر و شوند شده صالحیت سلب قبلی اعضای جایگزین مرکزی بیمه توسط تایید

 مهبی برعهده او اقدامات کلیه مسئولیت و است شرکت مدیره هیأت اختیارات دارای جدید مدیره هیأت اعضای جایگزینی زمان تا منصوب

 از پس و پیشنهاد مرکزی بیمه توسط باشدمی ماه سه حداکثر که مدیرعامل تعیین تا منصوب سرپرست مزایای و حقوق. است مرکزی

 .شودمی پرداخت منصوب سرپرست به شرکت مجمع تصویب

 سنواتی هایبودجه در بینیپیش با و واریز کل داریخزانه نزد صندوق اختصاصی حساب به ماده این( ت) بند موضوع جریمه - ۳تبصره 

 .است عمومی وجوه در غیرقانونی تصرف حکم در بیمه شرکت سوی از جریمه پرداخت عدم. شودمی داده تخصیص مذکور صندوق به

 از ماه شش مدت ظرف که است اینامهآیین موجب به ماده این( ت) بند موضوع جریمه بخشودگی یا و تخفیف وصول، نحوه - ۴تبصره 

 .رسدمی دارایی و اقتصادی امور وزیر تصویب به بیمه عالی شورای تایید از پس مرکزی بیمه پیشنهاد به قانون این ابالغ تاریخ

 رجمند هایمجازات اعمال بر مبنی بیمه عالی شورای یا مرکزی بیمه تصمیم خصوص در بیمه هایشرکت اعتراض به رسیدگی ـ ۵تبصره 

 ئیسر عنوانبه) قضائیه قوه رئیس انتخاب با دادگستری قاضی نفر یک از متشکل کمیسیونی عهده بر( «الف» بند جزبه) ماده این در

 آرای کثریتا با مذکور کمیسیون گیریتصمیم. هست گرانبیمه( سندیکای) اتحادیه نماینده نفر یک و مرکزی بیمه نماینده ،(کمیسیون

 نکمیسیو این دبیرخانه. است صالحذی قضائی مرجع در اعتراض قابل مورد حسب ابالغ تاریخ از روز بیست مدت ظرف و االجراالزم اعضاء،

 .هست مستقر مرکزی بیمه در

 بیمه رشته در هاآن ذخایر محاسبه نحوه و بیمه هایشرکت تعهدات اجرای بر مربوط مقررات مطابق است مکلف مرکزی بیمه - ۵۸ ماده

 .کند حاصل اطمینان بیمه هایشرکت آتی تعهدات ایفای جهت مذکور ذخایر کفایت از و نموده نظارت ثالث شخص

 بتث مرکزی بیمه دستورالعمل مطابق خود، مالی هایصورت و دفاتر در را مرکزی بیمه سوی از شده تایید ذخایر مکلفند بیمه هایشرکت

 .کنند

 کیفری مقررات: ششم بخش

 قانونی مصرح موارد از غیر در صندوق درآمدهای مصرف آنان، نمایندگی یا گربیمه سوی از صندوق قانونی حقوق پرداخت عدم - ۵۹ ماده

 در تصرف و دخل حکم در انتظامی یا اداری تخلف بر عالوه قانون این( 1۱) و( 14) و( 12) مواد در مقرر تکالیف اجرای عدم همچنین و

 .است عمومی وجوه

 مرتکب و است برداریکاله حکم در قانونی، مجوز بدون بیمه نمایندگی یا گریبیمه عملیات به مبادرت یا نامهبیمه نوع هر فروش - ۶۱ ماده

 .هست جبران روز نرخ به صندوق یا دیدهزیان به مورد حسب وارده خسارت جبران ضامن برداری،کاله مجازات بر عالوه
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 خسارت بابت را وجوهی عمدی، خسارت ایجاد یا خودرو تعویض تصادف، صوری سازیصحنه مانند متقلبانه اعمال انجام با هرکس - ۶۱ ماده

 ماده این در مندرج جرم به شروع. شودمی محکوم دریافتی وجوه برابر دو معادل نقدی جزای و شش درجه تعزیری حبس به کند، دریافت

 .هست پنج درجه نقدی جزای مستوجب اسالمی، مجازات قانون در جرم به شروع برای مقرر مجازات بر عالوه

 وممحک هفت درجه حبس مجازات به کند معرفی حادثه مسبب نقلیه وسیله راننده عنوانبه را خود واقع برخالف شخصی هرگاه - ۶۲ ماده

 .شودمی محکوم مذکور مجازات به باشد کرده تبانی امر این در چنانچه نیز راننده شود؛می

 مربوط مقررات قانون، این( ۱2) ماده در مصرح موارد در جز باشد، گربیمه تعهدات مشمول حادثه مسبب مسئولیت کهصورتی در - ۶۳ ماده

 .نیست اجرا قابل وی خصوص در مالی هایمحکومیت اجرای نحوه به

 نهائی مقررات: هفتم بخش

 آن ابالغ تاریخ از سال یک مدت ظرف است، شده مقرر دیگری نحو به که مواردی در جز قانون این اجرایی هاینامهآیین کلیه - ۶۴ ماده

 ادامیم. رسدمی وزیران هیأت تصویب به دارایی و اقتصادی امور وزیر تایید از پس و شودمی تهیه بیمه عالی شورای و مرکزی بیمه توسط

 .است معتبر نباشد قانون این مغایر که حدودی در موجود، اجرایی هاینامهآیین است، نشده تصویب و تهیه مذکور، هاینامهآیین که

 بندهای احکام حال هر در لکن هستند خود صدور زمان قانون مشمول قانون این شدن االجراالزم از پیش صادره هاینامهبیمه - ۶۵ ماده

 در( 47) و( 27) ،(1۳) ،(۹۱) ،(۹5) ،(۹4) مواد آن، هایتبصره و( ۹۲) ماده و( ۹7) ،(۲2) ،(۲۲) ،(۱۳) ،(۱۱) مواد ،(1) ماده( ب) و( الف)

 .است الرعایهالزم نیز نشده پرداخت هاآن پوشش تحت خسارات هنوز که هایینامهبیمه مورد

 مقابل در زمینی موتوری نقلیه وسایل دارندگان مدنی مسئولیت بیمه قانون اصالح قانون» قانون، این شدن االجراالزم تاریخ از - ۶۶ ماده

 .شود قید بعدی قوانین در صریحاً باید قانون این مواد اصالح یا نسخ هرگونه. شودمی نسخ «۱۹۱5 مصوب ثالث شخص
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