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قانون امور حسبی
مصوب۱۹۱۳/1/۲ :

باب اول :در کلیات
ماده  - ۱امور حسبی اموری است که دادگاهها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آنها
متوقف بر وقوع اختالف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنها باشد.
ماده  - ۲رسیدگی به امور حسبی تابع مقررات این باب هست مگر آنکه خالف آن مقرر شده باشد.
ماده  - ۳رسیدگی به امور حسبی در دادگاههای حقوقی به عمل میآید.
ماده  - ۴در موضوعات حسبی هرگاه امری در خارج از مقر دادگاهی که کار در آنجا مطرح است باید انجام شود دادگاه مزبور میتواند انجام
آن امر را به دادگاهی که کار در حوزه آن باید بشود ارجاع نماید و در این صورت دادگاه نامبرده امر ارجاع شده را انجام و نتیجه را به دادگاه
ارجاعکننده امر میفرستد.
ماده  - ۵مقررات راجع به نیابت قضایی که در آیین دادرسی مدنی ذکر شده شامل امور حسبی خواهد بود.
ماده  - ۶در صورتی که دو یا چند دادگاه برای رسیدگی به موضوعی صالح باشند دادگاهی که بدواً به آن رجوع شده است رسیدگی مینماید.
ماده  - ۷در صورت حدوث اختالف در صالحیت دادگاهها رفع اختالف به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی به عمل میآید.
ماده  - ۸دادرس باید در موارد زیر از مداخله در امور حسبی خودداری کند:
 - ۱اموری که در آنها ذینفع است.
 - ۲امور راجع به زوجه خود (زوجهای که در عده طالق رجعی است در حکم زوجه است).
 - ۹امور اقرباء نسبی و سببی خود در درجهیک و دو از طبقه اول و درجهیک از طبقه دوم.
 - 1امور راجع به اشخاصی که سمت والیت یا قیمومت یا نمایندگی نسبت به آنها دارد.
ماده  - ۹در موارد خودداری دادرس هرگاه در آن حوزه دادرس صالحیتدار برای رسیدگی نباشد رسیدگی به دادگاه نزدیکتر ارجاع
میشود.
ماده  - ۱۱در موارد ماده  5دادرس باید از رسیدگی خودداری نماید ولی اشخاص ذینفع نمیتوانند به استناد این ماده دادرس را رد نمایند.
ماده  - ۱۱عدم صالحیت محلی دادگاه یا خودداری دادرس از مداخله در خصوص امری رافع آثار قانونی اقدام یا تصمیمی که به عمل آمده
است نخواهد بود.
ماده  - ۱۲روزهای تعطیل مانع از رجوع به دادرس در امور حسبی نیست ولی دادرس میتواند رسیدگی را در روزهای تعطیل به تأخیر
اندازد مگر اینکه امر از امور فوری باشد.
ماده  - ۱۳درخواست در امور حسبی ممکن است کتبی یا زبانی باشد .درخواست زبانی در صورتمجلس نوشته شده و به امضاء
درخواستکننده میرسد.
ماده  - ۱۴در امور حسبی دادرس باید هرگونه بازجویی و اقدامی که برای اثبات قضیه الزم است به عمل آورد هر چند درخواستی از دادرس
نسبت به آن اقدام نشده باشد و در تمام مواقع رسیدگی میتواند دالئلی که مورد استناد واقع میشود قبول نماید.
ماده  - ۱۵اشخاص ذینفع میتوانند شخصاً در دادگاه حاضر شوند یا نماینده بفرستند و نیز میتوانند کسی را به سمت مشاور همراه خود
به دادگاه بیاورند و در صورتی که نماینده به دادگاه فرستاده شود نمایندگی او باید نزد دادرس محرز شود.
تبصره  -نماینده اعم از وکال دادگستری یا غیر آنها است.
ماده  - ۱۶حساب مواعد به ترتیبی است که در آیین دادرسی مدنی ذکر شده و اگر روز آخر موعد مصادف با تعطیل شود آخر موعد روز
بعد از تعطیل خواهد بود.
ماده  - ۱۷در مهلتهایی که مسافت رعایت میشود ترتیب آن مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به مسافت است.
گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی
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صفحه 1

ماده  - ۱۸اشخاص ذینفع میتوانند پروندههای امور حسبی را مالحظه نموده و از محتویات آن رونوشت گواهیشده یا گواهی نشده از دفتر
دادگاه بگیرند.
ماده  - ۱۹هرگاه ضمن رسیدگی به امور حسبی دعوایی از طرف اشخاص ذینفع حادث شود که رسیدگی به امور حسبی متوقف به تعیین
تکلیف نسبت به آن دعوی باشد دادرس در صورت درخواست دستور موقتی در موضوع آن دعوی مطابق مقررات دادرسی فوری صادر
مینماید.
ماده  - ۲۱اقدام و دخالت دادستان در امور حسبی مخصوص به مواردی است که در قانون تصریح شده است.
ماده  - ۲۱در مواردی که دادستان مکلف به اقدامی هست اقدام به عهده دادسرای دادگاه شهرستانی است که رسیدگی در حوزه آن دادگاه
به عمل میآید.
ماده  - ۲۲دادرس پس از تمام شدن بازجویی و رسیدگی ،منتهی در ظرف دو روز تصمیم خود را اعالم مینماید.
ماده  - ۲۳تصمیم دادرس باید موجه و مدلل باشد.
ماده  - ۲۴در مواردی که تصمیمات دادگاه باید ابالغ شود ترتیب ابالغ مانند مقررات آیین دادرسی مدنی است.
ماده  - ۲۵در صورتی که ابالغ در کشور بیگانه باید به عمل آید دادرس میتواند ترتیب سهلتری برای ابالغ در نظر گرفته و دستور دهد.
ماده  - ۲۶هرگاه شخصی که تصمیم دادگاه باید به او ابالغ شود در دادگاه حاضر باشد تصمیم دادگاه به او اعالم و این عمل ابالغ محسوب
است و رونوشت نیز به او داده میشود.
ماده  - ۲۷تصمیم دادگاه در امور حسبی قابل پژوهش و فرجام نیست جز آنچه در قانون تصریح شده باشد.
ماده  - ۲۸مرجع شکایت پژوهشی از تصمیمات قابل پژوهش در امور حسبی دادگاهی است که مطابق آیین دادرسی مدنی صالحیت
رسیدگی پژوهشی به احکام دادگاه صادرکننده تصمیم در مورد دعاوی دارد.
ماده  - ۲۹مدت پژوهش همان است که برای پژوهش احکام در آیین دادرسی مدنی مقرر شده.
ماده  - ۳۱در صورتی که پژوهشخواه اثبات کند که پژوهش نخواستن او در موعد به واسطه عذر موجه بوده و در ظرف ده روز از تاریخ رفع
عذر پژوهش بخواهد دادگاهی که مرجع رسیدگی پژوهش است میتواند مهلت پژوهش را تجدید نماید مشروط به اینکه از تاریخ انقضاء
مدت پژوهش بیش از شش ماه نگذشته باشد.
ماده  - ۳۱مهلت جدید نباید بیش از موعد پژوهشی باشد و درخواست تجدید مهلت بیش از یکدفعه پذیرفته نیست.
ماده  - ۳۲شکایت پژوهشی به دفتر دادگاهی که صادرکننده تصمیم مورد شکایت بوده داده میشود و دفتر نامبرده باید فوراً شکایتنامه
را ثبت و رسید آن را به شاکی داده و منتهی در ظرف دو روز شکایتنامه پژوهشی را با برگهای مربوط به آن دادگاهی که مرجع رسیدگی
پژوهشی است بفرستد.
ماده  - ۳۳شکایت پژوهشی ممکن است شفاهی باشد در این صورت شکایت نامبرده در صورتمجلس دادگاه درج و به امضاء شاکی و
دادرس میرسد و این صورتمجلس با برگهای مربوطه به دادگاه مرجع رسیدگی پژوهشی فرستاده خواهد شد.
ماده  - ۳۴شکایت پژوهشی ممکن است مبنی بر جهات یا ادله جدید باشد.
ماده  - ۳۵شکایت پژوهشی موجب تعویق اجرا تصمیم مورد شکایت نمیشود مگر اینکه دادگاهی که رسیدگی پژوهشی میکند قرار تأخیر
اجرای آن را بدهد.
ماده  - ۳۶تصمیم دادگاه استان بهاتفاق یا به اکثریت آراء معلوم میشود.
ماده  - ۳۷دادگاهی که رسیدگی پژوهشی مینماید هرگونه رسیدگی و تحقیقی که مفید و الزم بداند بدون احتیاج به درخواست به عمل
میآورد و پس از رسیدگی اگر تصمیم مورد شکایت را صحیح بداند آن را تایید و چنانچه نقصی در تصمیم نامبرده مشاهده کند موافق نظر
خود آن را تکمیل مینماید و هرگاه تصمیم مورد شکایت را صحیح نداند آن را الغاء نموده و تصمیم مقتضی را اعالم مینماید.
ماده  - ۳۸هرگاه در تصمیم دادگاه اشتباهی در حساب یا سهو قلم یا اشتباهات دیگری رخ دهد مثل از قلم افتادن نام یکی از اشخاص
ذینفع یا زیاد شدن نامی مادام که آن تصمیم به وسیله شکایت به دادگاه باالتر از دادگاه خارج نشده باشد دادگاه صادرکننده تصمیم مستق ً
ال
یا به درخواست یکی از اشخاص ذینفع آن را تصحیح مینماید و این تصحیح زیر تصمیم دادگاه یا برگ دیگری که پیوست آن میشود نوشته
خواهد شد .دادن رونوشت از تصمیم دادگاه بدون پیوست نامبرده ممنوع است.
تصحیح به اشخاصی که تصمیم دادگاه باید ابالغ شود ابالغ میشود و در مواردی که تصمیم دادگاه قابل پژوهش است تصحیح آن هم در
مدت مقرر برای پژوهش قابل پژوهش خواهد بود.
ماده  - ۳۹هرگاه تصمیم دادگاه از اعتبار افتاده باشد تصحیح هم از اعتبار خواهد افتاد.
گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی
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ماده  - ۴۱هرگاه دادگاه رأساً یا برحسب تذکر به خطا تصمیم خود برخورد در صورتی که آن تصمیم قابل پژوهش نباشد میتواند آن را
تغییر دهد.
ماده  - ۴۱تصمیمی که در زمینه درخواستی به عمل آمده است تغییر آن هم محتاج به درخواست است.
ماده  - ۴۲هرگاه در استنباط از مواد قانون بین دادرسهایی که رسیدگی پژوهشی میکنند اختالفنظر باشد دادگاهی که به امر حسبی
رسیدگی پژوهشی مینماید میتواند به توسط دادستان دیوان کشور نظر هیأت عمومی دیوان کشور را بخواهد و در این صورت دادگاه نظر
خود را با دالیل آن برای دادستان دیوان کشور میفرستد و پس از آنکه دیوان کشور نظر خود را اعالم کرد دادگاه مکلف است مطابق آن
عمل نماید.
ماده  - ۴۳دادستان دیوان کشور از هر طریقی که مطلع به سوء استنباط از مواد این قانون در دادگاهها بشود یا به اختالفنظر دادگاهها
راجع به امور حسبی اطالع حاصل کند که مهم و مؤثر باشد نظر هیأت عمومی دیوان کشور را خواسته و به وزارت دادگستری اطالع میدهد
که به دادگاهها ابالغ شود و دادگاهها مکلفند بر طبق نظر مزبور رفتار نمایند.
ماده  - ۴۴کسانی که تصمیم دادگاه را در امور حسبی برای خود مضر بدانند میتوانند بر آن اعتراض نمایند خواه تصمیم از دادگاه نخست
صادرشده و یا از دادگاه پژوهشی باشد و حکمی که در نتیجه اعتراض صادر میشود قابل پژوهش و فرجام است.
ماده  - ۴۵مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به نظم جلسه رسیدگی شامل امور حسبی نیز خواهد بود.
ماده  - ۴۶در امور حسبی اگر دادرس آشنا به زبان اشخاص باشد ملزم به مداخله دادن مترجم نیست و در صورت احتیاج به مترجم دادرس
میتواند کسی که طرف اعتماد او است برای ترجمه انتخاب نماید.
مترجم نباید از اشخاص مذکور در ماده  ۱انتخاب شود.
ماده  - ۴۷در مورد دعوی خیانت یا عدم لیاقت و سایر موجبات عزل وصی یا قیم یا ضم امین ترتیب رسیدگی مطابق مقررات این قانون
است و حکمی که در این خصوص صادر میشود مطابق آیین دادرسی مدنی قابل پژوهش و فرجام است.
باب دوم :در قیمومت
فصل اول  -صالحیت دادگاه قیمومت
ماده  - ۴۸امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ایران اقامتگاه
نداشته باشد دادگاهی که محجور در حوزه آن دادگاه سکنی دارد برای امور قیمومت صالح است.
ماده  - ۴۹هرگاه محجور در خارج ایران اقامت یا سکنی داشته باشد امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستان تهران است.
ماده  - ۵۱در صورتی که محجور در خارج ایران اقامت یا سکنی دارد و مطابق ماده  ۱۲۲۱قانون مدنی مأمور کنسولی ایران قیم موقت برای
محجور معین نماید اگر دادگاه تهران تصمیم مأمور کنسولی را تنفیذ نکند تعیین قیم با دادگاه نامبرده خواهد بود.
ماده  - ۵۱در صورتی که متوفی دارای صغاری باشد که اقامتگاه آنها مختلف است دادگاهی که برای یک نفر از صغار بدواً تعیین قیم کرده
است میتواند برای صغاری هم که در حوزه آن دادگاه اقامت ندارند قیم معین نماید و اگر قیم معین نشده باشد دادگاهی که کوچکترین
صغیر در حوزه آن اقامت دارد برای تعیین قیم نسبت به تمام صغار صالحیت خواهد داشت و اگر معلوم نباشد کدام یک از صغار کوچکترند
هر یک از دادگاهها که صغیر در حوزه آن دادگاه اقامت دارد صالح است.
ماده  - ۵۲هرگاه در اقامتگاه محجور دادگاه صالحیتدار برای امور قیمومت نباشد امور مزبور با نزدیکترین دادگاه صالحیتدار به اقامتگاه
محجور خواهد بود.
ماده  - ۵۳در صورتی که اقامتگاه محجور معلوم نباشد امور قیمومت با دادگاهی است که محجور در حوزه آن دادگاه یافت میشود.
ماده  - ۵۴عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم
کرده است.
فصل دوم  -ترتیب تعیین قیم
ماده  - ۵۵عالوه بر اشخاص مذکور در ماده  ۱۲۱۳و  ۱۲۲7و  ۱۲۲۱قانون مدنی شهرداری و اداره آمار و ثبتاحوال و مأمورین آنها و
دهبان و بخشدار در هر محل مکلفند پس از اطالع به وجود صغیری که محتاج به تعیین قیم است به دادستان شهرستان حوزه خود اطالع
دهند.
ماده  - ۵۶هر یک از دادگاهها که در جریان دعوی مطلع به وجود محجوری شود که ولی یا وصی یا قیم نداشته باشد باید به دادستان برای
تعیین قیم اطالع بدهد.
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ماده  - ۵۷در رسیدگی به درخواست حجر دادگاه نسبت به اشخاصی که مجنون یا سفیه معرفی شدهاند هرگونه تحقیقی که الزم بداند به
عمل میآورد و میتواند اشخاصی که اطالعات آنها را قابل استفاده بداند احضار نموده و یا برای تحقیق از اشخاص نامبرده نماینده بفرستد
و پس از رسیدگی و تحقیقات الزم و احراز حجر حکم به حجر میدهد و در صورت عدم احراز حجر درخواست حجر را رد مینماید.
ماده  - ۵۸هرگاه دادگاه الزم بداند از کسی که محجور معرفی شده تحقیق کند و آن شخص نتواند در دادگاه به واسطه عذر موجه حاضر
شود دادرس دادگاه شخصاً یا به وسیله نماینده در خارج از دادگاه از او تحقیق مینماید.
ماده  - ۵۹هرگاه صغیری که ولی خاص ندارد در زمان رسیدن به سن رشد سفیه یا مجنون باشد قیم باید به دادستان جنون یا سفه او را
اطالع دهد و دادستان پس از اطالع به این امر مکلف است در موضوع جنون و سفاهت تحقیق نموده و دالیل آن را اعم از نظریات کارشناس
و اطالعات مطلعین و غیره به دادگاه بفرستد و دادگاه پس از رسیدگی و احراز جنون یا سفه حکم به استمرار و بقاء حجر صادر مینماید در
این صورت ممکن است قیم سابق را هم به قیمومت ابقاء نمود.
ماده  - ۶۱برای چند نفر از اشخاص محتاج به قیم میتوان یک قیم معین نمود مگر آنکه اداره امور هر یک از آنها محتاج به قیم علیحده
باشد.
ماده  - ۶۱پدر یا مادر محجور مادام که شوهر ندارد با داشتن صالحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم هست.
ماده  - ۶۲در صورت محجور شدن زن شوهر با داشتن صالحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم است.
ماده  - ۶۳در مورد تعدد قیم و همچنین در موردی که ناظر معین شده است دادگاه معین میکند که در صورت اختالفنظر بین قیمها یا
بین قیم و ناظر به دادگاه یا شخص ثالثی رجوع نماید و یا ترتیب دیگری را برای رفع اختالف پیشبینی نماید.
ماده  - ۶۴دادگاه میتواند شخصی را که درخواست حجر او شده است قبل از صدور حکم و یا بعد از صدور حکم و قبل از قطعی شدن آن
از بعض یا تمام تصرفات در اموال موقتاً ممنوع نماید و در این صورت دادگاه امینی موقتاً برای حفظ اموال و تصرفاتی که ضرورت دارد معین
مینماید.
ماده  - ۶۵بعد از قطعی شدن حکم حجر به واسطه انقضاء مدت پژوهش یا صدور حکم پژوهشی به حجر اقدام به تعیین قیم میگردد.
ماده  - ۶۶دادستان و محجور و قیم محجور نسبت به تصمیمات دادگاه در موارد زیر میتوانند پژوهش بخواهند اگر قیم متعدد باشد هر
یک از آنها حق پژوهش دارند:
 - ۱حکم حجر.
 - ۲حکم بقاء حجر.
 - ۹رفع حجر.
 - 1رد درخواست حجر.
 - 2رد درخواست بقاء حجر.
 - 4رد درخواست رفع حجر.
ماده  - ۶۷نصب قیم در صورتی که قیم در دادگاه حاضر باشد حضوراً به او اعالم و اگر در دادگاه حاضر نباشد باید فوراً به او ابالغ گردد.
ماده  - ۶۸قیم باید در ظرف سه روز پس از ابالغ با رعایت مسافت قبول یا عدم قبول قیمومت را به دادستان اطالع دهد و اگر در این مدت
قبول خود را اطالع نداد یا قیمومت را قبول نکرد دادستان دادگاه را برای تعیین شخص دیگری به سمت قیمومت مطلع میکند.
و هرگاه قبل از تعیین قیم جدید شخصی که قبالً به قیمومت معین شده قبول قیمومت را به دادستان اطالع دهد شخص دیگری معین
نخواهد شد.
ماده  - ۶۹دادگاه در تمام امور تصمیمات خود را به هر طریقی که مقتضی بداند به دادستان اطالع میدهد.
ماده  - ۷۱اثر حجر از تاریخ قطعیت حکم مترتب میشود لیکن اگر ثابت شود که علت حجر قبل از تاریخ حکم حجر وجود داشته اثر حجر
از تاریخ وجود علت حجر مترتب میشود.
ماده  - ۷۱در مواردی که علت حجر بعد از رشد حادث شده باشد دادگاه باید ابتدا تاریخ حجر را که بر او معلوم شده است در حکم خود
قید نماید.
ماده  - ۷۲حکم حجر یا رفع حجر مانع نیست که اگر اهلیت یا عدم اهلیت یکی از متعاملین در دادگاهی قبل از حکم حجر و یا بعد از رفع
حجر ثابت شود دادگاه به آنچه نزد او ثابت شده است ترتیب اثر دهد.
ماده  - ۷۳در صورتی که محجور ولی یا وصی داشته باشد دادستان و دادگاه حق دخالت در اداره امور او ندارند و فقط دادرس بعد از
رسیدگی الزم میتواند وصایت وصی را تصدیق نماید.
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فصل سوم  -اختیارات و مسئولیت قیم
ماده  - ۷۴قیم از تاریخی که سمت قیمومت به او اطالع داده میشود شروع به اعمال قیمومت خواهد نمود.
ماده  - ۷۵هرگاه قیم پس از تاریخ نصب و قبل از ابالغ به او عملی به عنوان قیمومت نسبت به محجور کرده باشد نافذ است.
ماده  - ۷۶قیم در سیاهه اموال محجور که در ابتدا دخالت خود تنظیم میکند باید برگهای بهادار و اسناد دیون و اسناد امالک و تمام
برگهایی که دارای اهمیت است ذکر نماید و برگهایی که بهاء و اهمیتی ندارد هر نوعی از آنها را علیحده بایگانی و عدد برگها را در
سیاهه دارایی قید کند.
ماده  - ۷۷قیم باید اجرت کسی که برای حفظ اموال از طرف دادستان یا دادرس معین شده است از مال محجور بپردازد.
ماده  - ۷۸قیم میتواند هزینه تهیه صورتحساب و تسلیم اموال را اگر از اموال محجور برنداشته است پس از زوال سمت خود از محجوری
که رفع حجر از او شده یا کسی که به جای او به سمت قیمومت منصوب شده است مطالبه نماید.
ماده  - ۷۹قیم باید در تربیت و اصالح حال محجور سعی و اهتمام نماید و در امور او رعایت مصلحت را بنماید.
ماده  - ۸۱قیم باید اموال ضایع شدنی محجور را بفروشد و از پول آن با رعایت مصلحت محجور مالی خریداری و یا به ترتیب دیگری که
مصلحت باشد رفتار نماید.
ماده  - ۸۱قیم میتواند با رعایت مصلحت اموال منقولهای که مورد احتیاج محجور نیست فروخته و نسبت به پول آن مطابق ماده فوق عمل
نماید.
ماده  - ۸۲قیم باید هزینه زندگانی محجور و اشخاص واجبالنفقه او و همچنین هزینه معالجه آنها را در بیمارستان و غیره و هزینه الزم
دیگر از قبیل هزینه تربیت اطفال محجور را بپردازد و اگر محجور دیوانه باشد باید بهحسب اقتضاء در خانه یا تیمارستان تحت معالجه قرار
داده شود.
ماده  - ۸۳اموال غیرمنقول محجور فروخته نخواهد شد .مگر با رعایت غبطه او و تصویب دادستان.
ماده  - ۸۴اسناد و اشیاء قیمتی باید با اطالع دادستان در محل امنی نگاهداری شود و وجوه نقدی که محل احتیاج نیست باید در یکی از
بانکهای معتبر گذاشته شود.
ماده  - ۸۵ولی یا قیم میتواند در صورتی که مقتضی بداند به محجور اجازه اشتغال به کار یا پیشهای بدهد و در این صورت اجازه نامبرده
شامل لوازم آن کار یا پیشه هم خواهد بود.
ماده  - ۸۶محجور ممیز میتواند اموال و منافعی را که به سعی خود او حاصل شده است با اذن ولی یا قیم اداره نماید.
ماده  - ۸۷قیم باید بعد از رفع حجر اموال محجور را به تصرف او بدهد و اگر در مدت حجر سمت قیمومت از قیم سلب و به جای او شخص
دیگری معین شد اموال را به تصرف قیم بعدی بدهد.
ماده  - ۸۸در صورتی که پزشک ازدواج مجنون را الزم بداند قیم با اجازه دادستان میتواند برای مجنون ازدواج نماید و هرگاه طالق زوجه
مجنون الزم باشد به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه قیم طالق میدهد.
ماده  - ۸۹در صورت فوت قیم ورثه کبیر او اگر باشند مکلف هستند به دادستان اطالع دهند و مادام که قیم جدید معین نشده حفظ و
نظارت در اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید که قیم آنها فوتشده به عهده دادستان خواهد بود.
ماده  - ۹۱وجوه زائد از احتیاج صغیر را قیم در صورت امکان نباید بدون سود بگذارد و اگر بیش از شش ماه بدون سود گذاشت مسئول
تأدیه خسارت به میزان خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود.
ماده  - ۹۱در صورتی که پس از تعیین قیم مورث محجور فوت نماید قیم مکلف است در ظرف ده روز درخواست مهر و موم و تحریر ترکه
متوفی را بنماید.
ماده  - ۹۲بعد از زوال قیمومت قیم مسئول حفظ اموال محجور است تا به تصرف شخصی که باید تصرف نماید بدهد.
ماده  - ۹۳هرگاه قیم در پول محجور به سود خود تصرف نماید از تاریخ تصرف مسئول خسارت تأخیر تأدیه هست.
ماده  - ۹۴در صورتی که قیم متعدد بوده و با شرکت یکدیگر در اموال محجور تعدی یا تفریط نمایند هر یک از آنها مسئولیت تضامنی
دارند و اگر بعضی از قیمین بدون شرکت دیگران تعدی یا تفریط در اموال محجور نمایند مسئولیت متوجه به کسی خواهد بود که تعدی یا
تفریط کرده است.
ماده  - ۹۵هزینه حفظ و اداره اموال محجور و هزینهای که برای رسیدگی به امور محجور و انجام وظایف قیمومت الزم میشود از اموال
محجور تأدیه میگردد.
فصل چهارم  -عزل قیم
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ماده  - ۹۶محجور ممیز میتواند از قیم برای ندادن هزینه و کوتاهی او در تربیت و نگاهداری خود شکایت نماید در این صورت هرگاه
دادگاه شکایت را وارد دید دستوری که مناسب است میدهد و قیم باید بر طبق آن دستور عمل کند.
مفاد این ماده در موردی که دادستان کوتاهی قیم را در تربیت و نگاهداری محجور و دادن هزینه او به دادگاه اطالع بدهد اجرا خواهد شد.
ماده  - ۹۷محجور و هر ذیعالقهای میتوانند به دادستان وجود سبب عزل قیم را اطالع دهند در این صورت اگر دادستان سبب عزل را
موجود دید از دادگاه درخواست عزل قیم را مینماید.
ماده  - ۹۸برای رسیدگی به درخواست عزل قیم باید قیم و در صورت لزوم دادستان احضار شوند و حکمی که راجع به عزل صادر میشود
باید مدلل و موجه باشد.
ماده  - ۹۹قیم از تصمیم دادگاه راجع به عزل خود و دادستان از رد درخواست عزل قیم میتوانند پژوهش بخواهند و مادامی که تکلیف
قطعی معین نشده امور صغیر به وسیله دادستان یا قیمی که موقتاً برای محجور معین میشود انجام خواهد شد.
ماده  - ۱۱۱اعمال قیم بعد از ابالغ حکم عزل او نافذ نیست.
ماده  - ۱۱۱در مورد ماده  ۱۲11قانون مدنی اگر قیم قبل از تعیین شخص دیگری به جای او صورتحساب را فرستاده یا معلوم شود که
تأخیر در فرستادن صورتحساب به واسطه عذر موجه بوده است ممکن است همان شخص را به قیمومت ابقاء یا مجدداً او را به قیمومت معین
نمود.
ماده  - ۱7۲محجور میتواند در موارد رفع حجر اعالم خروج از قیمومت را از دادگاه بخواهد و دادگاه پس از رسیدگی و احراز موجب رفع
حجر خروج محجور را از تحت قیمومت اعالم مینماید.
باب سوم :امور راجع به امین
ماده  - ۱۱۳عالوه بر مواردی که مطابق قانون مدنی تعیین امین میشود در موارد زیر نیز امین معین خواهد شد:
 - ۱برای اداره سهماالرثی که ممکن است از ترکه متوفی به جنین تعلق گیرد در صورتی که جنین ولی یا وصی نداشته باشد.
 ۲ـ برای اداره اموالی که به مصارف عمومی اختصاص داده شده و مدیری نداشته باشد.
ماده  - ۱۱۴کسی که در اثر کبر سن یا بیماری و امثال آن از اداره تمام و یا بعض اموال خود عاجز شده میتواند از دادگاه بخواهد که برای
اداره اموال او امین معین شود.
ماده  - ۱۱۵تعیین امین برای جنین در دادگاه شهرستانی به عمل میآید که مادر جنین در حوزه آن دادگاه اقامت دارد و برای کسی که
عاجز از اداره اموال خود است دادگاه شهرستانی که شخص نامبرده در حوزه آن اقامت دارد و در سایر مواردی که احتیاج به تعیین امین
پیدا میشود دادگاه شهرستانی صالح است که در حوزه آن دادگاه احتیاج به تعیین امین حاصل شده است.
ماده  - ۱۱۶سایر امور مربوطه به امین با دادگاهی است که امین را تعیین کرده است.
ماده  - ۱۱۷در مورد جنین دادستان و اقربای جنین و در مورد مصارف عمومی دادستان و هر ذینفعی میتواند از دادگاه درخواست تعیین
امین نماید.
ماده  - ۱۱۸دادستان میتواند اشخاصی را که برای سمت امانت مناسب باشند به دادگاه معرفی نموده و دادگاه پس از احراز لزوم تعیین
امین از بین اشخاص نامبرده یا اشخاص دیگر که طرف اعتماد باشند یک یا چند نفر را به سمت امین معین مینماید.
ماده  - ۱۱۹مادر جنین در صورت داشتن صالحیت بر دیگران مقدم است و در صورت عدم صالحیت یا عدم قبول او اقربای نسبی و سببی
جنین بر دیگران مقدم خواهند بود.
ماده  - ۱۱۱در غیر مورد جنین پدر و جد و مادر و اوالد و زن و شوهر کسی که امین برای اداره اموال او معین میشود با داشتن صالحیت
به ترتیب مذکور بر دیگران تقدم دارند و در صورت نبودن اشخاص مذکور سایر اقربا بر دیگران مقدم هستند.
ماده  - ۱۱۱دادگاه میتواند عالوه بر امین یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید.
ماده  - ۱۱۲صورت تعدد امین و ناظر دادگاه باید حدود اختیارات آنها را معین نماید و نیز میتواند وظایف امناء متعدد را تفکیک کند.
ماده  - ۱۱۳حفظ و نظارت اموال در مواردی که محتاج به تعیین امین است مادام که امین معین نشده به عهده دادستانی است که اموال
در حوزه او یافت میشود.
ماده  - ۱۱۴در خارج ایران مأمورین کنسولی ایران حق دارند برای اداره اموال ایرانیآنکه محتاج به تعیین امین و واقع در حوزه مأموریت
آنها است موقتاً نصب امین نمایند و باید تا ده روز پس از نصب امین مدارک عمل خود را به وسیله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری
بفرستند ،نصب امین نامبرده وقتی قطعی میگردد که دادگاه شهرستان تهران تصمیم مأمور کنسولی را تنفیذ کند.
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ماده  - ۱۱۵وظایف و اختیاراتی که به موجب قانون و نظامات مربوطه در مورد دخالت دادستانها در امور محتاج به تعیین امین مقرر است
در خارج ایران به عهده مأمورین کنسولی خواهد بود.
ماده  - ۱۱۶اگر در عهود و قراردادهای منعقده بین دولت ایران و دولتی که مأمور کنسولی مأموریت خود را در کشور آن دولت اجرا میکند
ترتیبی برخالف مقررات دو ماده فوق اتخاذ شده باشد مأمورین مذکور مفاد آن دو ماده را تا حدی که با مقررات عهدنامه یا قرارداد مخالف
نباشد اجرا خواهند کرد.
ماده  - ۱۱۷اشخاصی که نباید به قیمومت منصوب شوند به سمت امین معین نخواهند شد.
ماده  - ۱۱۸کسی که به عنوان عجز از اداره اموال برای او امین معین شده اگر تصرفی در اموال خود بنماید نافذ است و امین نمیتواند او
را ممانعت نماید.
ماده  - ۱۱۹مقررات راجع به وظایف و اختیارات و مسئولیت قیم شامل امین غائب و جنین هم میشود.
ماده  - ۱۲۱سمت امینی که برای جنین معین شده است پس از تولد طفل زائل میشود و در غیر این مورد نیز پس از زوال سببی که
موجب تعیین امین شده است سمت امین زائل خواهد شد.
ماده  - ۱۲۱مقررات راجع به عزل قیم نسبت به امین هم جاری است.
ماده  - ۱۲۲امینی که برای اداره اموال مربوطه به مصارف عمومی تعیین میشود باید به ترتیبی که مقرر شده و موافق مصلحت اموال را
اداره و در مصارف مخصوصه که مقرر شده است صرف نماید.
ماده  - ۱۲۳امینی که برای اداره اموال عاجز معین میشود به منزله وکیل عاجز است و احکام وکیل نسبت به او جاری است.
ماده  - ۱۲۴امین باید در ظرف سه روز پس از ابالغ با رعایت مدت مسافت مذکور در آیین دادرسی مدنی قبول یا عدم قبول سمت امانت
را به دادگاه اطالع دهد و اگر در این مدت قبول خود را اطالع نداد شخص دیگری معین خواهد شد مگر اینکه قبل از تعیین دیگری قبول
سمت امانت را به دادگاه اطالع دهد که در این صورت همان شخص به سمت امانت باقی خواهد ماند.
ماده  - ۱۲۵هزینه حفظ و اداره اموالی که برای آن امین معین شده است از اموال نامبرده برداشته خواهد شد.
باب چهارم :راجع به غائب مفقوداالثر
فصل اول  -در صالحیت دادگاه
ماده  - ۱۲۶امور راجع به غائب مفقوداالثر با دادگاه شهرستان محلی است که آخرین اقامتگاه غائب در آن محل بوده.
ماده  - ۱۲۷هرگاه آخرین اقامتگاه غائب در خارج از ایران باشد دادگاهی برای رسیدگی به امور غائب صالح است که آخرین محل سکونت
غائب در حوزه آن دادگاه بوده.
ماده  - ۱۲۸هرگاه غائب در ایران اقامتگاه یا محل سکنی نداشته یا اقامتگاه و محل سکنای او در ایران معلوم نباشد دادگاه محلی برای
رسیدگی به امور غائب صالح است که ورثه غائب در آن محل اقامت یا سکنی دارند.
ماده  - ۱۲۹در صورتی که ورثه غائب در ایران معلوم نباشد دادگاهی صالح است که غائب در آنجا مال دارد.
فصل دوم  -در تعیین امین
ماده  - ۱۳۱دادستان و اشخاص ذینفع از قبیل وراث و بستانکار حق دارند از دادگاه درخواست تعیین امین برای اداره اموال غائب بنمایند.
ماده  - ۱۳۱پس از وصول درخواست تعیین امین دادگاه در خصوص غیبت و اینکه غائب کسی را برای اداره اموال خود معین کرده است یا
نه تحقیق نموده و پس از احراز غیبت و وجود شرایط ماده  ۱7۱۲قانون مدنی تعیین امین مینماید.
ماده  - ۱۳۲کسی که در زمان غیبت غائب عمالً متصدی امور او باشد در موقع تعیین امین برای غائب آن شخص بر دیگران مقدم خواهد
بود.
ماده  - ۱۳۳غائبی که تابعیت او مشکوک است تابع مقررات راجع به تبعه ایران است.
ماده  - ۱۳۴سایر احکام امین غائب مطابق احکام مذکور در قانون مدنی و باب سوم این قانون است.
ماده  - ۱۳۵بعد از صدور حکم موت فرضی غائب یا معلوم شدن موت حقیقی یا زنده بودن غائب سمت امین زایل میشود.
فصل سوم  -دادن اموال بهطور موقت به تصرف ورثه
ماده  - ۱۳۶بعد از گذشتن دو سال تمام از آخرین خبر غائب ورثه او میتوانند از دادگاه درخواست کنند که دارایی غائب به تصرف آنها
داده شود.
ماده  - ۱۳۷درخواست باید کتبی و مشتمل بر امور زیر باشد:
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صفحه ۱7

 - ۱نام و مشخصات درخواستکننده.
 - ۲مشخصات غائب.
 - ۹تاریخ غیبت.
 - 1ادله و جهاتی که به موجب آن درخواستکننده حق این درخواست را برای خود قائل است.
ماده  - ۱۳۸پس از وصول درخواستنامه دادگاه با حضور درخواستکننده و دادستان به دالیل درخواست رسیدگی مینماید و نیز راجع به
اقامتگاه غائب و تاریخ غیبت و معلوم نبودن محل او بازجویی الزم نموده و در صورت احراز صالحیت درخواستکننده آگهی مشتمل بر
درخواست نامبرده و دعوت اشخاصی که از غائب اطالعی دارند برای اظهار اطالع به دادگاه ترتیب میدهد.
ماده  - ۱۳۹آگهی مذکور فوق در سه دفعه متوالی هر کدام به فاصله یک ماه منتشر میشود و پس از یک سال از تاریخ نشر آخرین آگهی
در صورت وجود شرایط مذکور در ماده  ۱7۲2و  ۱7۲4قانون مدنی اموال غائب به تصرف ورثه او داده میشود.
ماده  - ۱۴۱در صورتی که غائب برای اداره اموال خود کسی را معین کرده باشد و آن کس فوت شود یا به جهت دیگری صالحیتش برای
اداره اموال از بین برود امین برای اداره اموال معین میگردد و اموال به تصرف ورثه داده نمیشود تا حکم موت فرضی غائب صادر شود.
ماده  - ۱۴۱هرگاه در بین اموال غائب مال ضایع شدنی باشد ورثه یا امین که اموال غائب به تصرف آنها داده شده آن مال را فروخته و از
نتیجه فروش با رعایت مصلحت غائب مالی خریداری و یا اقدام دیگری که بهصرفه غائب باشد مینماید.
ماده  - ۱۴۲هر یک از امین و ورثه که اموال غائب به تصرف آنها داده شده است میتوانند با اجازه دادستان اموال منقوله غائب را که مورد
احتیاج نیست فروخته و از پول آن مال دیگری که موافق مصلحت غائب باشد خریداری و یا اقدام دیگری که بهصرفه غائب باشد بنمایند.
ماده  - ۱۴۳در موردی که اموال غائب به ورثه تسلیم میشود هرگاه وصیتی شده باشد اموال مورد وصیت به وصی یا موصیله داده میشود
مشروط به اینکه مطابق ماده  ۱7۲4قانون مدنی تامین بدهند.
ماده  - ۱۴۴ورثه و وصی و موصیله که اموال غائب موقتاً به آنها تسلیم میشود باید اموال را با رعایت مصلحت غائب حفظ و اداره نمایند
و آنها در اداره اموال غائب به منزله وکیل او خواهند بود.
ماده  - ۱۴۵در مورد تسلیم اموال به امین یا ورثه دادگاه به درخواست یکی از ورثه یا امین صورتی از اموال و اسناد غائب تنظیم مینماید
و این صورت در دفتر دادگاه بایگانی میشود و اشخاص ذینفع میتوانند از آن رونوشت بگیرند.
ماده  - ۱۴۶در صورتی که ورثه درخواست کنند صورت اموال با حضور دادستان تنظیم و بهای اموال به توسط کارشناس معین و در صورت
اموال بهای آنها قید شود دادگاه درخواست نامبرده را میپذیرد و هزینه ارزیابی از مال غائب برداشته خواهد شد.
ماده  - ۱۴۷نفقه اشخاص واجبالنفقه غائب و دیون غائب از وجوه نقد یا منافع اموال او داده میشود و در صورت عدم کفایت از اموال
منقوله فروخته خواهد شد و اگر اموال منقول هم کافی نباشد از اموال غیرمنقول فروخته میشود.
ماده  - ۱۴۸در غیر مورد ماده قبل ورثه و امین حق ندارند اموال غیرمنقول غائب را بفروشند یا رهن بگذارند.
ماده  - ۱۴۹در دعوی بر غائب ورثه یا امین که مال به تصرف آنها داده شده طرف دعوی خواهند بود و همچنین ورثه یا امین حق دارند
برای وصول مطالبات غائب اقامه دعوی نمایند.
ماده  - ۱۵۱در موردی که اموال غائب به تصرف ورثه یا امین داده شده باشد دادگاه میتواند حقالزحمه متناسبی از درآمد اموال برای ورثه
یا امین معین نماید هزینه حفظ و اداره اموال غائب از اموال غائب برداشته میشود.
ماده  - ۱۵۱هرگاه بین ورثه غائب غائبی بوده که محتاج به تعیین امین باشد برای او نیز امینی معین و سهم شخص غائب به امین سپرده
میشود.
ماده  - ۱۵۲هرگاه بین ورثه غائب محجوری باشد سهم او به ولی یا قیم یا وصی سپرده خواهد شد.
فصل چهارم  -در حکم موت فرضی
ماده  - ۱۵۳اشخاص زیر میتوانند از دادگاه درخواست صدور حکم موت فرضی غائب را بنمایند:
 - ۱ورثه غائب.
 - ۲وصی و موصیله.
ماده  - ۱۵۴درخواست باید کتبی و مشتمل بر امور زیر باشد:
 - ۱مشخصات غائب.
 - ۲تاریخ غیبت.
 - ۹دالیلی که به موجب آن درخواستکننده حق درخواست صدور حکم موت فرضی را دارد.
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 - 1ادله و اسنادی که مطابق ماده  ۱7۲7و  ۱7۲۱و  ۱7۲۲قانون مدنی ممکن است به موجب آن ادله و اسناد درخواست حکم موت فرضی
غائب را نمود.
ماده  - ۱۵۵پس از وصول درخواستنامه دادگاه اظهارات و دالیل درخواستکننده را در نظر گرفته و در صورتی که اظهارات و دالیل نامبرده
را موجه دانست آگهی مطابق ماده  ۱7۲۹قانون مدنی ترتیب میدهد و این آگهی در سه دفعه متوالی هرکدام به فاصله یک ماه منتشر
میشود و جلسه رسیدگی به درخواست به فاصله یک سال از تاریخ نشر آخرین آگهی معین میگردد.
مقررات این ماده در صورتی اجرا میشود که قبالً در زمینه درخواست تصرف اموال آگهی نشده باشد و چنانچه مطابق ماده  ۱7۲2قانون
مدنی آگهی شده باشد دادگاه به آن اکتفا مینماید.
ماده  - ۱۵۶رسیدگی با حضور درخواستکننده و دادستان به عمل میآید .عدم حضور درخواستکننده مانع رسیدگی نیست.
ماده  - ۱۵۷دادگاه میتواند هرگونه تحقیق که مقتضی بداند بنماید و پس از احراز موجبات صدور حکم موت فرضی حکم میدهد.
ماده  - ۱۵۸حکم باید مشتمل بر امور زیر باشد:
 - ۱نام و نام خانواده درخواستکننده.
 - ۲مشخصات غائب.
 - ۹دالیل و مستندات حکم.
 - 1تاریخ صدور حکم.
ماده  - ۱۵۹درخواستکننده میتواند از رد درخواست خود و دادستان از حکم موت فرضی پژوهش بخواهد و رأی پژوهش قابل فرجام
نیست.
ماده  - ۱۶۱بعد از قطعیت حکم موت فرضی تأمیناتی که از امین یا ورثه گرفته شده است مرتفع میشود.
ماده  - ۱۶۱در هر موقع که موت حقیقی یا زنده بودن غائب معلوم شود اقداماتی که راجع به موت فرضی او به عمل آمده است بالاثر خواهد
شد مگر اقداماتی که برای حفظ و اداره اموال غائب شده است.
باب پنجم :در امور راجع به ترکه
فصل اول  -در صالحیت
ماده  - ۱۶۲امور راجع به ترکه عبارت است از اقداماتی که برای حفظ ترکه و رسانیدن آن به صاحبان حقوق میشود از قبیل مهر و موم و
تحریر ترکه و اداره ترکه و غیره.
ماده  - ۱۶۳امور راجع به ترکه با دادگاه بخشی است که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در حوزه آن دادگاه بوده و اگر متوفی در ایران
اقامتگاه نداشته با دادگاهی است که آخرین محل سکنای متوفی در حوزه آن دادگاه بوده.
ماده  - ۱۶۴هرگاه متوفی در ایران اقامتگاه یا محل سکنی نداشته دادگاهی صالح است که ترکه در آنجا واقع شده و اگر ترکه در جاهای
مختلف باشد دادگاهی که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است صالحیت خواهد داشت و اگر اموال غیرمنقول در حوزههای متعدد باشد
صالحیت با دادگاهی است که قبالً شروع به اقدام کرده.
ماده  - ۱۶۵هرگاه تمام یا قسمتی از اموال متوفی در حوزه دادگاهی غیر از دادگاهی که مطابق مواد فوق صالح است باشد دادگاهی که
اموال در حوزه آن دادگاه است اقدامات راجع به حفظ اموال متوفی را از قبیل مهر و موم به عمل آورده رونوشت صورتمجلس عملیات خود
را به دادگاهی که مطابق دو ماده فوق برای رسیدگی به امور ترکه صالح است میفرستند.
فصل دوم  -در مهر و موم
ماده  - ۱۶۶دادگاه بخش مهر مخصوصی برای مهر و موم ترکه خواهد داشت و نمونه آن باید نزد رئیس دادگاه شهرستان باشد.
ماده  - ۱۶۷اشخاص مذکور زیر میتوانند درخواست مهر و موم ترکه را بنمایند:
 - ۱هر یک از ورثه متوفی یا نماینده قانونی آنها.
 - ۲موصیله در صورتی که وصیت به جزء مشاع شده باشد.
 - ۹طلبکار متوفی که طلب او مستند به سند رسمی یا حکم قطعی باشد به مقدار طلب در صورتی که در مقابل طلب رهن نبوده و ترتیب
دیگری هم برای تامین طلب نشده باشد.
 - 1کسی که از طرف متوفی به عنوان وصایت معین شده باشد.
ماده  - ۱۶۸دادگاه بخش در موارد زیر پس از اطالع اقدام به مهر و موم مینماید:
 - ۱در موردی که کسی که در خانه استیجاری یا مهمانخانه و امثال آن فوت شده و کسی برای حفظ اموال او نباشد.
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 - ۲در صورتی که از اموال دولتی یا عمومی نزد متوفی امانت باشد.
در مورد شق اول این ماده مالک خانه یا مدیر مهمانخانه و امثال آنها مکلفند به دادگاه بخش اطالع بدهند.
ماده  - ۱۶۹در مورد شق  ۲ماده فوق مهر و موم فقط نسبت به اموال دولتی یا عمومی که نزد متوفی امانت بوده است به عمل میآید مگر
اینکه اشخاص صالحیتدار درخواست مهر و موم نسبت به بقیه اموال را بنمایند.
ماده  - ۱۷۱در صورتی که قبل از حضور دادرس دادگاه بخش در محل ترکه اقدام فوری برای حفظ ترکه الزم باشد اقدام مزبور به توسط
دادستان و درجایی که دادستان نباشد به توسط کالنتری محل و اگر مأمورین شهربانی نباشند به توسط دهبان با حضور دو نفر معتمد
محلی به عمل میآید و در مورد مداخله دهبان دادستان میتواند در هر دهستآنکه مقتضی بداند دهبان را از مداخله منع کرده و صاحب
دفتر رسمی یا یکی از مأمورین دولتی یا دو نفر معتمد محلی را متفقاً به انجام این کار مأمور نماید مأمورین نامبرده مراتب را در صورتمجلس
نوشته و آن را به دادگاه بخش میفرستند.
ماده  - ۱۷۱در هر موردی که از طرف مأمورین مذکور در ماده قبل ترکه مهر و موم میشود مأمورین نامبرده کلید قفلهایی را که به روی
آن مهر و موم خورده است در پاکت یا لفافی مهر و موم نموده و به دادگاه بخش میفرستند.
ماده  - ۱۷۲در صورتی که بین ورثه محجوری باشد که ولی یا وصی یا قیم نداشته باشد دادرس باید پس از مهر و موم مراتب را به دادستان
اطالع دهد که جهت تعیین قیم اقدام نماید.
ماده  - ۱۷۳در صورتی که بین ورثه غائبی باشد که برای اداره اموال خود نماینده نداشته باشد اگر محل غائب معلوم است دادرس مهر و
موم ترکه را به او اطالع میدهد و اگر محل غائب معلوم نباشد به دادستان اطالع خواهد داد که در صورت اقتضاء جهت تعیین امین برای او
اقدام کند.
ماده  - ۱۷۴رئیس دادگاه در مواردی که باید اقدام به مهر و موم شود فوراً باید خود یا به وسیله کارمند علیالبدل اقدام به مهر و موم نماید
و اگر علتی موجب تأخیر این اقدام گردد علت مذکور را در صورتمجلس مینویسد.
ماده  - ۱۷۵وقت مهر و موم را دادگاه به اشخاصی که ذینفع بداند اطالع میدهد ولی نباید این امر موجب تأخیر مهر و موم شود.
ماده  - ۱۷۶در موقع مهر و موم صورتمجلسی مشتمل بر امور زیر تنظیم میشود:
 - ۱تاریخ سال و ماه و روز و ساعتی که اقدام به مهر و موم شده است.
 - ۲نام و مشخصات کسی که مباشر مهر و موم است.
 - ۹علتی که موجب مهر و موم شده است.
 - 1نام و مشخصات و محل اقامت کسی که درخواست مهر و موم نموده و اگر دادرس به نظر خود اقدام به مهر و موم کرده باشد این نکته
را در صورتمجلس مینویسد.
 - 2نام و مشخصات و اظهارات اشخاص ذینفع که در موقع مهر و موم حاضر بودهاند.
 - 4تعیین جایی که ترکه در آنجا مهر و موم شده از قبیل اتاق صندوقخانه و گنجه.
 - 5وصف اجمالی از اشیایی که مهر و موم نشده است.
 - ۱اموال در محل خود مهر و موم شده است یا محل آن تغییر داده شده.
 - ۳نگهبان در صورتی که معین شده باشد با ذکر اینکه نگاهبان را دادرس مستقالً معین کرده یا برحسب معرفی اشخاص ذینفع.
 - ۱7اظهار کتبی و صریح با قید التزام از کلیه اشخاصی که با متوفی در یکجا زندگانی کرده و یا اموال در تصرف آنها بوده مشعر بر اینکه
چیزی از اموال متوفی را خارج یا مخفی نکرده و مطلع نیستند که دیگری به طور مستقیم یا غیرمستقیم اموال متوفی را برده یا مخفی کرده
است.
ماده  - ۱۷۷صورتمجلس مذکور فوق باید به امضاء کسی که مباشر مهر و موم است و اشخاص ذینفع برسد و در صورتی که اشخاص مزبور
نخواهند یا نتوانند امضاء کنند مراتب در صورتمجلس ذکر میشود.
ماده  - ۱۷۸کلید قفلهایی که روی آن مهر و موم شده در دادگاه بخش بایگانی و این امر در صورتمجلس قید میشود.
ماده  - ۱۷۹نسبت به اموالی که مهر و موم آن ممکن نیست صورت اجمالی از آن برداشته شده و در صورت لزوم نگاهبانی بر آن میگمارند.
ماده  - ۱۸۱در صورتی که از اموال دولتی یا عمومی نزد متوفی امانت باشد اموال نامبرده در همان محلی که متوفی گذارده است مهر و موم
خواهد شد مگر اینکه موجبی برای تغییر محل باشد.
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ماده  – ۱۸۱هرگاه در حین مهر و موم ترکه وصیتنامه یا برگهای دیگری پیدا شود که در لفافی مهر و موم شده باشد دادرس مشخصات
اوراق و چگونگی مهر و موم و عنوانی که روی آن نوشته شده و نشانه روی لفاف را در صورتمجلس نوشته دادرس و حاضرین اگر معروف
باشند و بتوانند امضاء کنند امضاء مینمایند و اگر امتناع از امضاء نمایند امتناع آنها از امضاء نوشته میشود.
ماده  - ۱۸۲لفاف مذکور در ماده فوق به دادگاهی که برای رسیدگی به امور ترکه صالح است فرستاده میشود.
ماده  - ۱۸۳اگر از عنوان روی لفاف یا عالئم دیگری معلوم شود کهبرگها متعلق به غیر متوفی است دادرس برگها را به صاحبان آن رد
نموده و رسید دریافت مینماید و مشخصات آن را در صورتمجلس مینویسد و اگر صاحبان برگها حاضر نباشند آن را تامین مینماید تا
صاحبان آنها مطالبه نمایند.
حکم این ماده در موردی جاری است که معارضی نباشد و اال مطابق ماده قبل رفتار خواهد شد.
ماده  – ۱۸۴هرگاه وصیتنامه در لفاف نباشد دادرس اوصاف آن را در صورتمجلس نوشته آن را به دادگاهی که برای رسیدگی به امور
ترکه صالح است میفرستد.
ماده  - ۱۸۵دادگاهی که لفاف مذکور در مواد فوق به آنجا فرستاده شده است آن را باز میکند و در صورتی که برگها جزو ترکه باشد
امانت نگاه میدارد و اال اگر صاحبان آن حاضر باشند به آنها داده میشود و اگر حاضر نیستند محفوظ میماند تا صاحبان آن حاضر شوند
و اگر معلوم نباشد که برگها متعلق به کیست برگها در دادگاه میماند تا صاحب آن معلوم شود.
ماده  - ۱۸۶اگر به دادرس در ضمن عملیات مهر و موم اطالعی راجع به وجود وصیتنامه داده شود دادرس جستجو نموده و چنانچه
وصیتنامه موجود باشد به ترتیب مذکور در ماده  ۱۱1عمل میکند.
ماده  - ۱۸۷در مواردی که وصیتنامه معتبری به نظر دادرس میرسد که آن وصیتنامه مشتمل بر امور فوری باشد دادرس اجازه میدهد
که امور مذکور انجام داده شود.
ماده  - ۱۸۸در موقع مهر و موم یا برداشتن مهر و موم اشیاء یا نوشتجاتی که داخل در ترکه نبوده و متعلق به زن یا شوهر متوفی یا متعلق
به غیر باشد به صاحبان آنها رد و مشخصات اشیاء نامبرده در صورتمجلس نوشته میشود.
ماده  - ۱۸۹آن مقدار از اثاثالبیت و غیره که برای زندگانی عیال و اوالد متوفی ضرورت دارد و همچنین اشیایی که قابل مهر و موم نیست
مهر و موم نمیشود و اشیاء مزبور در صورتمجلس توصیف میگردد.
ماده  – ۱۹۱هزینهای که برای کفن و دفن متوفی با رعایت شئون او الزم و ضروری است از وجوه نقد برداشته میشود و اگر وجه نقد نباشد
از ترکه برداشته شده و به فروش میرسد و بقیه مهر و موم خواهد شد.
ماده  - ۱۹۱در صورتی که متوفی مالی نداشته یا مال قابل مهر و موم نباشد دادرس صورتمجلسی تنظیم نموده و این مطلب را در آن قید
مینماید.
ماده  - ۱۹۲بعد از تحریر ترکه درخواست مهر و موم پذیرفته نمیشود و اگر در اثناء تحریر ترکه درخواست مهر و موم بشود فقط آن مقداری
که تحریر نشده است مهر و موم میگردد.
ماده  - ۱۹۳اشیاء ضایع شدنی یا اشیایی که نگاهداری آنها مستلزم هزینه بیتناسب است یا اموال کم قیمتی که حملونقل و نگاهداری
آنها مستلزم زحمت و اشغال مکان وسیعی است ممکن است مهر و موم نشود و در این صورت اگر اشیاء نامبرده مورد احتیاج اشخاص
واجبالنفقه نباشد فروخته شده و پول آن در صندوق دادگستری یا یکی از بانکهای معتبر تودیع میشود.
فصل سوم  -در برداشتن مهر و موم ترکه
ماده  - ۱۹۴کسانی که حق درخواست مهر و موم ترکه را دارند میتوانند رفع مهر و موم را هم درخواست نمایند.
ماده  - ۱۹۵درخواست برداشتن مهر و موم از دادگاه بخشی میشود که برای رسیدگی به امور ترکه صالح است و هرگاه ترکه در حوزه
دادگاه بخش دیگری باشد دادگاه بخش محل وجود ترکه به دستور دادگاه مذکور اقدام به رفع مهر و موم مینماید و صورتمجلس مربوط
به این عمل را به دادگاهی که دستور برداشتن مهر و موم را داده است میفرستد.
ماده  - ۱۹۶دادگاه بخشی که مهر و موم را بر میدارد روز و ساعت برداشتن مهر و موم را معین و به عموم وراث و وصی و موصیلهم که
معروف و محل اقامت آنها در حوزه آن دادگاه بخش باشد ابالغ مینماید.
ماده  - ۱۹۷نسبت به اشخاص ذینفع که محل اقامت آنها خارج از حوزه دادگاه بخش باشد ابالغ وقت به آنها الزم نیست و اگر وقت به
اشخاص مذکور اطالع داده نشود دادگاه به جای آنها متصدی دفتر رسمی یا یک نفر از معتمدین محل را معین و او را دعوت میکند که با
حضور او مهر و موم برداشته شود.
ماده  - ۱۹۸عدم حضور اشخاصی که وقت برداشتن مهر و موم به آنها اطالع داده شده مانع از برداشتن مهر و موم نخواهد بود.
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ماده  - ۱۹۹در صورتی که بین ورثه غائب یا محجور باشد رفع مهر و موم بعد از تعیین وکیل یا امین برای غائب و تعیین قیم برای محجور
به عمل خواهد آمد.
ماده  - ۲۱۱دادرس دادگاه بخش میتواند برداشتن مهر و موم را خود انجام دهد یا به کارمند علیالبدل رجوع نماید.
ماده  - ۲۱۱در موقع برداشتن مهر و موم صورتمجلسی مشتمل بر امور زیر تنظیم میشود:
 - ۱تاریخ ،ساعت ،روز ،ماه ،سال با تمام حروف.
 - ۲نام و مشخصات درخواستکننده.
 - ۹حضور و اظهارات اشخاص ذینفع و نمایندگان آنها و اشخاصی که دادگاه بخش دعوت کرده است.
 - 1مهر و موم صحیح و بیعیب بوده یا دست خورده با توصیف کامل از دستخوردگی.
 - 2نام و سمت کسی که مهر و موم را بر میدارد.
 - 4امضاء کسی که مهر و موم را برمیدارد و سایر حاضرین.
ماده  - ۲۱۲در موقع برداشتن مهر و موم صورت ریز آنچه از ترکه مهر و موم شده مطابق ترتیب مذکور در تحریر ترکه برداشته خواهد شد
و اگر تنظیم صورت ریز ترکه در یک جلسه تمام نشود در آخر هر جلسه آن قسمتی از ترکه که مهر و موم آن برداشته شده مجدداً مهر و
موم میشود.
ماده  - ۲۱۳اگر در ضمن ترکه اشیاء یا نوشتجاتی متعلق به غیر باشد و صاحبان آنها استرداد آن را درخواست نمایند باید به کسی که
حق گرفتن اشیاء و نوشتجات را دارد رد شود و هرگاه صاحبان اشیاء و نوشتجات حاضر نباشند اشیاء و نوشتجات نامبرده حفظ میشود تا
به صاحبان آنها رد شود.
ماده  - ۲۱۴در موارد زیر مهر و موم بدون تنظیم صورت ریز ترکه برداشته میشود:
 - ۱در صورتی که درخواستکننده مهر و موم درخواست رفع مهر و موم را بدون تنظیم صورت ریز ترکه نماید و بین ورثه محجور یا غائب
و علت دیگری برای مهر و موم یا تحریر ترکه نباشد.
 - ۲در صورتی که مهر و موم به درخواست بستانکار به عمل آمده و ورثه پرداخت طلب او را تعهد نمایند یا بستانکار با برداشتن مهر و موم
بدون تنظیم صورت ریز ترکه رضایت دهد و علت دیگری برای مهر و موم یا تحریر ترکه نباشد.
 - ۹اگر علت مهر و موم قبل از برداشتن مهر و موم یا در جریان آن مرتفع شود.
ماده  - ۲۱۵هرگاه بین ورثه غائب یا محجور باشد و همچنین در صورتی که وارث متوفی معلوم نباشد در موقع برداشتن مهر و موم ترکه
باید تحریر شود.
فصل چهارم  -در تحریر ترکه
ماده  - ۲۱۶مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است.
ماده  - ۲۱۷درخواست تحریر ترکه از ورثه یا نماینده قانونی آنها و وصی برای اداره اموال پذیرفته میشود.
ماده  - ۲۱۸امین غائب و قیم محجور باید در ظرف ده روز از تاریخ تعیین و ابالغ سمت نامبرده به آنها در صورتی که ترکه تحریر نشده
باشد درخواست تحریر ترکه نمایند.
ماده  - ۲۱۹در صورتی که سهم محجور از ترکه متوفایی قبل از تعیین قیم معین نشده باشد قیم باید به محض انتصاب خود درخواست
تحریر ترکه نماید و همچنین است در صورتی که پس از تعیین قیم سهمی از ترکه متوفایی به محجور برسد.
ماده  - ۲۱۱دادگاه بخش برای تحریر ترکه وقتی را که کمتر از یک ماه و بیش از سه ماه از تاریخ نشر آگهی نباشد معین کرده و در یکی از
روزنامههای کثیراالنتشار آگهی میدهد که ورثه یا نماینده قانونی آنها بستانکاران و مدیونین به متوفی و کسان دیگری که حقی بر ترکه
متوفی دارند در ساعت و روز معین در دادگاه برای تحریر ترکه حاضر شوند.
عالوه بر آگهی فوق برای هر یک از ورثه یا نماینده قانونی آنها و وصی و موصیله اگر معین و در حوزه دادگاه مقیم باشند برای حضور در
وقت مقرر احضاریه فرستاده میشود.
ماده  - ۲۱۱هرگاه میزان ترکه کمتر از یک هزار ریال باشد آگهی مذکور در ماده فوق الزم نیست و دادگاه وقتی را برای تحریر ترکه معین
کرده و به اشخاص ذینفع که معلوم و در حوزه دادگاه مقیم باشند اطالع میدهد.
ماده  - ۲۱۲غیبت اشخاصی که احضار شدهاند مانع از تحریر ترکه نخواهد بود.
ماده  - ۲۱۳برای تحریر ترکه صورتی از ترکه برداشته میشود و این صورت باید مشتمل بر امور زیر باشد:
 - ۱توصیف اموال منقول با تعیین بهای آن.
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 - ۲تعیین اوصاف و وزن و عیار نقره و طال آالت.
 - ۹مبلغ و نوع نقدینه.
 - 1بهاء و نوع برگهای بهادار.
 - 2اسناد با ذکر خصوصیات آنها.
 - 4نام رقبات غیرمنقول.
ماده  - ۲۱۴ارزیابی اموال منقول به توسط ارزیابی که مورد تراضی ورثه یا مورد اعتماد دادرس باشد به عمل میآید.
ماده  - ۲۱۵مطالبات و بدهی متوفی که به موجب احکام نهایی و اسناد رسمی یا دفاتر و برگهای مربوط به متوفی یا اقرار مدیونین و ورثه
مسلم است نیز در صورت ترکه نوشته میشود.
ماده  - ۲۱۶در موقع تحریر ترکه صورتمجلسی برداشته میشود که مشتمل بر امور زیر باشد:
 - ۱نام و سمت متصدی تحریر ترکه.
 - ۲نام و مشخصات کسانی که احضار شده و کسانی که حاضر شدهاند.
 - ۹محلی که تحریر ترکه در آنجا صورت میگیرد.
 - 1اظهارات اشخاص راجع به دارایی و بدهی و ترکه متوفی.
 - 2نام و مشخصات کسی که اسناد و اموال به او داده میشود.
ماده  - ۲۱۷اگر در ضمن ترکه دفاتر بازرگانی باشد جاهای سفید آن با دو خط متقاطع پر میشود و اگر دفاتر مطابق قانون پلمب نشده
باشد متصدی تحریر ترکه صفحات دفتر را امضاء مینماید و اگر بین صفحههایی که نوشته شده جای سفید مانده باشد آنجا دو خط متقاطع
کشیده میشود.
ماده  - ۲۱۸در مدتی که ترکه تحریر میشود تصرف در ترکه ممنوع است مگر تصرفاتی که برای اداره و حفظ ترکه الزم است.
ماده  - ۲۱۹عملیات اجرایی راجع به بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه معلق میماند.
ماده  - ۲۲۱مرور زمان نسبت به مطالبات متوفی در مدت تحریر ترکه جاری نمیشود.
ماده  - ۲۲۱دعاوی راجعه به ترکه یا بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه توقیف میشود ولی به درخواست مدعی ممکن است خواسته تامین
شود.
ماده  - ۲۲۲صورت ترکه و همچنین صورتمجلس تحریر ترکه در دفتر دادگاه بایگانی میشود و اشخاص ذینفع میتوانند به آن مراجعه
نموده و رونوشت بگیرند.
ماده  - ۲۲۳هرگاه در موقع تحریر ترکه اختالفی بین ورثه راجع به اداره ترکه باشد دادگاه سعی میکند که اختالف آنها به طریق مسالمت
مرتفع شود و اال به درخواست یکی از ورثه کسی را از ورثه یا غیر آنها برای حفظ ترکه موقتاً معین مینماید.
ماده  - ۲۲۴خاتمه تحریر ترکه به ورثه اطالع داده میشود و هرگاه ورثه یا اقامتگاه آنها معین نباشد اطالع مزبور به وسیله آگهی در
روزنامه خواهد شد.
فصل پنجم  -راجع به دیون متوفی
مبحث اول  -استیفا دین از ترکه
ماده  - ۲۲۵دیون و حقوقی که به عهده متوفی است بعد از هزینه کفن و دفن و تجهیز متوفی و سایر هزینههای ضروری از قبیل هزینه
حفظ و اداره ترکه باید از ترکه داده شود.
ماده  - ۲۲۶ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند و اگر ترکه برای اداء تمام دیون کافی نباشد ترکه مابین تمام
بستانکاران به نسبت طلب آنها تقسیم میشود مگر اینکه آن را بدون شرط قبول کرده باشند که در این صورت مطابق ماده  ۲14مسئول
خواهند بود.
در موقع تقسیم دیونی که به موجب قوانین دارای حق تقدم و رجحان هستند رعایت خواهد شد بستانکاران زیر هر یک به ترتیب حق تقدم
بر دیگران دارند:
طبقه اول
الف  -حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از فوت.
ب  -حقوق خدمت گذاران بنگاه متوفی برای مدت شش ماه قبل از فوت.
ج  -دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد میگیرند برای مدت سه ماه قبل از فوت.
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طبقه دوم
طلب اشخاصی که مال آنها به عنوان والیت یا قیمومت تحت اداره متوفی بوده نسبت به میزانی که متوفی از جهت والیت و یا قیمومت
مدیون شده است.
این نوع طلب در صورتی دارای حق تقدم خواهد بود که موت در دوره قیمومت یا والیت و یا در ظرف یک سال بعد از آن واقع شده باشد.
طبقه سوم
طلب پزشک و داروفروش و مطالباتی که به مصرف مداوای متوفی و خانوادهاش در ظرف سال قبل از فوت رسیده است.
طبقه چهارم
الف  -نفقه زن مطابق ماده  ۱۲74قانون مدنی.
ب  -مهریه زن تا میزان ده هزار ریال.
طبقه پنجم
سایر بستانکاران.
ماده  - ۲۲۷اگر چیزی از ترکه در مقابل دینی رهن باشد مرتهن نسبت به مال مرهون بر سایر بستانکاران مقدم است و اگر بهای مال
مرهون از طلب مرتهن زاید باشد مقدار زاید مابین بستانکاران تقسیم میشود و اگر کمتر باشد مرتهن نسبت به باقیمانده طلب خود مانند
سایر بستانکاران خواهد بود.
ماده  - ۲۲۸ورثه میتوانند دیون را از ترکه یا از مال خود اداء نمایند.
ماده  - ۲۲۹تصرفات ورثه در ترکه از قبیل فروش و صلح و هبه و غیره نافذ نیست مگر بعد از اجازه بستانکاران و یا اداء دیون.
ماده  - ۲۳۱ورثه در مقابل بستانکاران ضامن نقص یا تلف ترکه نیستند مگر اینکه نقص یا تلف مستند به تقصیر آنها باشد.
ماده  - ۲۳۱دیون مؤجل متوفی بعد از فوت حال میشود.
ماده  - ۲۳۲دعوی بر میت اعم از دین یا عین باید به طرفیت ورثه و یا نماینده قانونی آنها اقامه شود هر چند ترکه در ید وارث نباشد
لیکن مادامی که ترکه به دست آنها نرسیده است مسئول اداء دیون نخواهند بود.
ماده  - ۲۳۳اثبات دعوی به طرفیت بعضی از ورثه نسبت به سهم همان بعض مؤثر است و وارث دیگر که طرف دعوی نبوده میتواند بر
حکمی که به طرفیت بعضی از ورثه صادرشده اعتراض نماید.
ماده  - ۲۳۴ورثه میتوانند برای اثبات طلب یا حقی برای متوفی اقامه دعوی کنند هر چند بعد از ثبوت حق چیزی عاید آنها نشود مثل
اینکه دین متوفی مستغرق ترکه او باشد.
ماده  - ۲۳۵بستانکار از متوفی نیز در صورتی که ترکه به مقدار کافی برای اداء دین در ید ورثه نباشد میتواند بر کسی که او را مدیون
متوفی میداند یا مدعی است که مالی از ترکه متوفی در ید او است اقامه دعوی کند.
ماده  - ۲۳۶در مورد ماده قبل اگر طلب از متوفی محرز نباشد مدعی باید طلب خود را از متوفی به طرفیت ورثه اثبات و پس از آن دعوی
خود را بر کسی که مدیون متوفی یا مالی از متوفی نزد او میداند اقامه کند و میتواند بر هر دو در یک دادخواست اقامه دعوی نماید.
ماده  - ۲۳۷در مواردی که برای اداء دیون متوفی وصی معین شده است اثبات دین به طرفیت وصی و ورثه خواهد شد.
ماده  - ۲۳۸در مورد ترکه متوفای بالوارث که مدیر ترکه معین میشود اثبات دین به طرفیت مدیر ترکه میگردد.
ماده  - ۲۳۹در دعاوی راجع به عین طرف دعوی کسی است که عین در دست او است خواه وارث باشد یا غیر وارث مگر اینکه آن کس
مقر باشد که عین جزو ترکه است که در این صورت مدعی باید برای اثبات ادعا خود بر تمام ورثه اقامه دعوی نماید.
ماده  - ۲۴۱ورثه متوفی میتوانند ترکه را قبول کرده که دیون متوفی را بپردازند و یا ترکه را واگذار و رد کنند که به بستانکاران داده شود
و نیز میتوانند قبول یا رد خود را منوط به تحریر ترکه نمایند و پس از تحریر ترکه دیون و ترکه را مطابق صورت تحریر قبول یا رد نمایند
و یا تصفیه ترکه را از دادگاه بخواهند.
ماده  - ۲۴۱قیم محجور و امین غایب نمیتوانند ترکه و دیون را به طور مطلق قبول نمایند ولی میتوانند مطابق صورت تحریر ترکه قبول
کنند.
مبحث دوم  -قبول ترکه
ماده  - ۲۴۲قبول ترکه ممکن است صریح باشد یا ضمنی.
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قبول صریح آن است که به موجب سند رسمی یا عادی قبول خود را به دادگاه اطالع بدهند.
قبول ضمنی آن است که عملیاتی در ترکه نمایند که کاشف از قبول ترکه و اداء دیون باشد از قبیل بیع و صلح و هبه و رهن و امثال آنکه
به طور وضوح کشف از قبول ترکه نماید.
ماده  - ۲۴۳حفظ ترکه و جمعآوری درآمد و وصول مطالبات و به طور کلی اقدامات راجع به اداره ترکه کاشف از قبول آن نخواهد بود.
ماده  - ۲۴۴اگر چیزی از ترکه در معرض تلف بوده یا حفظ آن محتاج به هزینهای باشد که متناسب با بهای آن نیست وارث میتواند آن
را بفروشد و این عمل قبول ضمنی ترکه محسوب نمیشود.
و همچنین در صورتی که برای هزینه کفن و دفن میت و هزینه ضروری دیگر فروش قسمتی از ترکه الزم باشد این عمل قبول ضمنی ترکه
محسوب نیست.
ماده  - ۲۴۵اگر وارثی قبل از قبول یا رد ترکه فوت کند ورثه آن وارث به جای او میتوانند ترکه را قبول یا رد نمایند.
ماده  - ۲۴۶هرگاه بعضی از ورثه ترکه را قبول و بعضی رد نمایند ترکه باید تحریر شود و بعد از تحریر هم میتوانند قبول یا رد نمایند.
ماده  - ۲۴۷وارثی که ترکه را قبول کرده است مادامی که تصرف در ترکه نکرده میتواند رد نماید.
ماده  - ۲۴۸در صورتی که ورثه ترکه را قبول نمایند هر یک مسئول اداء تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود مگر اینکه ثابت کنند
دیون متوفی زاید بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آنها تلف شده و باقیمانده ترکه برای پرداخت دیون
کافی نیست که در این صورت نسبت به زائد از ترکه مسئول نخواهند بود.
مبحث سوم  -رد ترکه
ماده  - ۲۴۹وارثی که ترکه را رد میکند باید کتباً یا شفاهاً به دادگاه اطالع بدهد اطالع مزبور در دفتر مخصوصی ثبت خواهد شد این رد
نباید معلق یا مشروط باشد.
ماده  - ۲۵۱رد ترکه باید در مدت یک ماه از تاریخ اطالع وارث به فوت مورث به عمل آید اگر در مدت نامبرده رد ترکه به عمل نیاید در
حکم قبول و مشمول ماده  ۲1۱خواهد بود.
ماده  - ۲۵۱در صورتی که ترکه تحریر شده باشد مدت مذکور فوق از تاریخ ابالغ خاتمه تحریر ترکه به وارث شروع میشود.
ماده  - ۲۵۲اگر وارثی قبل از رد ترکه فوت شود حق رد به ورثه او منتقل میشود.
ماده  - ۲۵۳اگر وارث عذر موجهی برای عدم اظهار رد در مدت مقرر داشته باشد دادگاه میتواند مهلت مذکور را تمدید یا تجدید کند.
ماده  - ۲۵۴هرگاه تمام ورثه ترکه را رد نمایند در حکم ترکه متوفای بالوارث بوده و مطابق مقررات فصل هشتم این باب رفتار میشود
لیکن اگر از دیون متوفی زائدی بماند مال ورثه خواهد بود.
مبحث چهارم  -قبول دیون مطابق صورت تحریر ترکه
ماده  - ۲۵۵در صورتی که ورثه فقط مطابق صورت تحریر ترکه ،ترکه و دیون را قبول کنند باید در ظرف مدت یک ماه از تاریخ فوت مورث
این مطلب را به دادگاه بخش اطالع دهند در این صورت ورثه ملزمند که دیون متوفی را در حدود صورت ترکه بپردازند هر چند بعد از
تنظیم صورت تحریر ترکه ادعای طلب شده باشد.
ماده  - ۲۵۶اطالع مذکور فوق در صورتی مؤثر است که قبالً ترکه تحریر شده یا بعداً تحریر شود.
ماده  - ۲۵۷بعد از تحریر ترکه نیز ورثه میتوانند در ظرف یک ماه از تاریخ اطالع به خاتمه تحریر ترکه قبول یا رد خود را اظهار نمایند و
دادگاه بخش میتواند بهحسب اقتضاء این مدت را زیاد کند.
ماده  - ۲۵۸در صورتی که بعضی از ورثه ترکه را قبول کرده و بعضی رد نمایند وارثی که ترکه را قبول کرده است اقدامات الزمه را برای
اداره ترکه و اداء دیون و حقوق و وصول مطالبات و غیره انجام میدهد و وارثی که ترکه را رد کرده است حق هیچگونه اعتراضی به عملیات
او ندارد لیکن اگر پس از تصفیه ترکه چیزی از ترکه بماند سهماالرث وارثی که ترکه را رد کرده است به او داده خواهد شد.
در این صورت وارثی که ترکه را قبول کرده در ازای زحمتی که برای اداره کردن ترکه نسبت به سهم سایرین متحمل شده مستحق دستمزد
خواهد بود تشخیص میزان دستمزد در صورت عدم تراضی با دادگاه است.
ماده  - ۲۵۹در صورت تحریر ترکه وارثی که در مدت مقرر قبول یا رد خود را اظهار نکرده باشد در حکم کسی است که مطابق صورت
تحریر ترکه دیون را قبول کرده باشد.
مبحث پنجم – تصفیه
ماده  - ۲۶۱مقصود از تصفیه ترکه تعیین دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آنها و خارج کردن مورد وصیت از ماترک است.
ماده  - ۲۶۱وصی و هر یک از ورثه میتوانند از دادگاه کتباً تصفیه ترکه را بخواهند.
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ماده  - ۲۶۲هرگاه بعضی از ورثه ترکه را قبول کرده باشند سایر ورثه نمیتوانند تصفیه ترکه را بخواهند.
ماده  - ۲۶۳دادگاه بخش پس از درخواست تصفیه منتهی تا یک هفته یک یا چند نفر را به سمت مدیر تصفیه معین مینماید و آنها
تحت نظر دادرس امور تصفیه را انجام میدهند.
و اگر اداره تصفیه در محل موجود باشد آن را به اداره نامبرده مراجعه مینمایند.
اداره تصفیه میتواند یک یا چند نفر را به سمت مدیر تصفیه معین نماید که تحت نظر آنها امور تصفیه را انجام دهند.
ماده  - ۲۶۴در صورتی که متوفی وصی برای اداره اموال داشته باشد امر تصفیه به وصی واگذار میشود.
ماده  - ۲۶۵شکایت از عملیات مدیر تصفیه راجع به دادگاهی است که مدیر تصفیه را معین و دادرس بهحسب اقتضاء مورد دستور الزم به
مدیر تصفیه میدهد و نیز میتواند مدیر تصفیه را تغییر دهد.
ماده  - ۲۶۶پس از تعیین مدیر تصفیه اموال به مدیر تصفیه تسلیم میشود و در صورتی که ترکه تحریر نشده باشد مطابق فصل چهارم
این باب تحریر میشود.
ماده  - ۲۶۷پس از تعیین حقوق و دیون متوفی و پرداخت آن و اخراج مورد وصیت اگر از ترکه چیزی باقی بماند باقیمانده ترکه به ورثه
داده میشود.
ماده  - ۲۶۸مدیر تصفیه باید مطالبات متوفی را وصول و از خراب و ضایع شدن اموالی که در معرض خرابی و تضییع است جلوگیری کرده
و آنها را به فروش برساند در نگاهداری اموال مواظبت نموده و تعمیرات ضروری اموال غیرمنقول را بنماید از تعطیل کارخانه و یا تجارتخانه
متوفی در صورتی که دایر باشد جلوگیری کند ،درآمد ترکه و محصول را جمعآوری نموده و نظر به مقتضیات انبار نماید و یا به فروش برساند
مواد اولیه را که برای دائر ماندن بنگاه صنعتی و یا بازرگانی متوفی الزم است تحصیل و یا تجدید کند.
ماده  - ۲۶۹مدیر تصفیه کلیه اقداماتی که برای اداره ترکه الزم است به عمل میآورد ولی نباید از حدود اقداماتی که عادتاً برای انجام
مأموریت او الزم بوده خارج شود.
ماده  - ۲۷۱بعد از تحریر ترکه مدیر تصفیه وقتی را برای رسیدگی تعیین و به ورثه و بستانکاران و اشخاص ذینفعی که خود را معرفی
کردهاند اطالع میدهد که در وقت معین حاضر شوند.
ماده  - ۲۷۱مدیر تصفیه در وقت مقرر شروع به رسیدگی نموده و پس از رسیدگی کلیه دیون و حقوقی را که به ترکه تعلق میگیرد تأدیه
مینماید.
ماده  - ۲۷۲بستانکاری که در موعد مقرر برای تحریر ترکه خود را معرفی نکرده یا پس از معرفی طلب او تصدیق نشده باشد میتواند در
دادگاه صالحیتدار تا مقداری که از ترکه به ورثه داده شده است بر ورثه اقامه دعوی نماید.
و اگر چیزی به ورثه نرسیده یا آنچه رسیده است کافی برای تأدیه طلب نباشد میتواند بر بستانکاران دیگر که ترکه به آنها داده شده برای
اخذ حصه غرمایی خود اقامه دعوی نماید.
ماده  - ۲۷۳کسی که ادعای طلبی نموده و طلب او تصدیق نشده باشد و نیز کسی که طلب او کسر شده یا حق رهن و یا حق رجحان او
منظور نشده میتواند در دادگاه صالحیتدار اقامه دعوی نماید.
ماده  - ۲۷۴تصفیه ترکه متوفی در صورتی که متوفی بازرگان باشد تابع مقررات تصفیه امور بازرگان متوقف است.
ماده  - ۲۷۵فروش اموال متوفی به توسط مدیر تصفیه باید به طریق مزایده باشد مگر اموالی که دارای نرخ معینی است یا تمام اشخاص
ذینفع در قیمت آن موافق باشند ترتیب مزایده در آییننامه وزارت دادگستری معین میشود.
فصل ششم  -راجع به وصیت
ماده  - ۲۷۶وصیتنامه اعم از اینکه راجع باشد به وصیت عهدی یا تملیکی منقول یا غیرمنقول ممکن است به طور رسمی یا خودنوشت
یا سری تنظیم شود.
ماده  - ۲۷۷ترتیب تنظیم وصیتنامه رسمی و اعتبار آن به طوری است که برای اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی مقرر است.
ماده  - ۲۷۸وصیتنامه خودنوشت در صورتی معتبر است که تمام آن به خط موصی نوشته شده و دارای تاریخ روز و ماه و سال به خط
موصی بوده و به امضاء او رسیده باشد.
ماده  - ۲۷۹وصیتنامه سری ممکن است به خط موصی یا به خط دیگری باشد ولی در هر صورت باید به امضاء موصی برسد و به ترتیبی
که برای امانت اسناد در قانون ثبت اسناد مقرر گردیده در اداره ثبت اقامتگاه موصی یا محل دیگری که در آییننامه وزارت دادگستری معین
میگردد امانت گذارده میشود.
ماده  - ۲۸۱کسی که سواد ندارد نمیتواند به ترتیب سری وصیت نماید.
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ماده  - ۲۸۱کسی که نمیتواند حرف بزند هرگاه بخواهد وصیتنامه سری تنظیم کند باید تمام وصیتنامه را به خط خود نوشته و امضاء
نماید و نیز در حضور مسئول دفتر رسمی روی وصیتنامه بنویسد که این برگ وصیتنامه او است و در این صورت مسئول دفتر باید روی
پاکت یا لفافی که وصیتنامه در او است بنویسد که عبارت مزبور را موصی در حضور او نوشته است.
ماده  - ۲۸۲وصیتنامه سری را موصی همه وقت میتواند به ترتیبی که برای استرداد اسناد امانتی مقرر است استرداد نماید.
ماده  - ۲۸۳در موارد فوقالعاده از قبیل جنگ یا خطر مرگ فوری و امراض ساریه و مسافرت در دریا که مراوده نوعاً مقطوع و به این جهت
موصی نمیتواند به یکی از طرق مذکور وصیت کند ممکن است وصیت به طریقی که در مواد بعد ذکر میشود واقع شود.
ماده  - ۲۸۴افراد و افسران نظامی و کسانی که در ارتش اشتغال به کاری دارند میتوانند نزدیک نفر افسر یا همردیف او با حضور دو گواه
وصیت خود را شفاهاً اظهار نمایند.
ماده  - ۲۸۵در صورتی که نظامی یا کسی که در ارتش اشتغال به کاری دارد بیمار یا مجروح باشد ممکن است وصیت خود را در حضور
رئیس بهداری ارتش و مدیر بیمارستآنکه موصی آنجا است اظهار نماید.
ماده  - ۲۸۶اشخاصی میتوانند به ترتیب مذکور در دو ماده قبل وصیت نمایند که در جنگ یا مأمور عملیات جنگی باشند و یا در محلی
زندانی یا محصور باشند که مراودهای با خارج نباشد.
ماده  - ۲۸۷در سایر موارد مذکور در ماده  ۲۱۹موصی میتواند در حضور دو نفر گواه وصیت خود را اظهار نماید و یکی از آن دو گواه
اظهارات او را با تعیین تاریخ روز و ماه و سال و محل وقوع وصیت نوشته و موصی و گواهها آن را امضاء مینمایند و اگر موصی نتواند امضاء
کند گواهها این نکته را در وصیتنامه قید میکنند.
ماده  - ۲۸۸اشخاصی که مطابق ماده  ۲۱1و  ۲۱2وصیت نزد آنها شده و همچنین گواههای مذکور در ماده قبل در اول زمان امکان باید
در اداره ثبت اسناد یا محلی که در آییننامه وزارت دادگستری تعیین میشود حاضر شده وصیتنامه را مطابق مقررات راجع به امانت گذاردن
اسناد امانت بگذارند و ضمناً اعالم کنند که این آخرین وصیت موصی است که با داشتن اهلیت اظهار داشته.
ماده  - ۲۸۹در صورتی که اشخاص مذکور در ماده  ۲۱1و  ۲۱2اظهارات موصی را ننوشته باشند در اول زمان امکان نزد دادرس دادگاه
بخشی که به او دسترسی دارند حاضر شده و اظهارات موصی را با تاریخ و محل وقوع وصیت و اهلیت موصی شفاهاً اظهار میدارند .اظهارات
مزبور در صورتمجلس نوشته شده و به امضاء دادرس دادگاه بخش و گواهها میرسد.
ماده  - ۲۹۱وصیتی که مطابق مواد قبل (در موارد غیرعادی) واقع میشود بعد از گذشتن یک ماه از تاریخ مراجعت و رسیدن موصیبه
محلی که بتواند به یکی از طرق مذکور در ماده  ۲54وصیت کند یا گذشتن یک ماه از تاریخ باز شدن راه و مرتفع شدن مانعی که به واسطه
آن مانع نتوانسته موصیبه یکی از طرق مذکور وصیت نماید بیاعتبار میشود مشروط به اینکه در مدت نامبرده موصی متمکن از وصیت
باشد.
ماده  - ۲۹۱هر وصیتی که به ترتیب مذکور در این فصل واقع نشده باشد در مراجع رسمی پذیرفته نیست مگر اینکه اشخاص ذینفع در
ترکه به صحت وصیت اقرار نمایند.
ماده  - ۲۹۲هر دادگاه ،اداره ،بنگاه یا شخصی که وصیتنامه به او سپرده شده و نیز دادگاهی که در موارد فوقالعاده وصیت در آنجا اظهار
گردیده مکلف است بعد از اطالع به فوت موصی وصیتنامه یا صورتمجلس راجع به وصیت را به دادگاه بخشی که برای رسیدگی به امور
راجع به ترکه متوفی صالح است بفرستد اعم از اینکه وصیتنامه نامبرده بهحسب قانون قابل ترتیب اثر باشد یا نباشد و هرگاه وصیتنامه
متعدد باشد باید تمام آنها فرستاده شود.
ماده  - ۲۹۳هرگاه کسی که وصیتنامه نزد او است خارج از مقر دادگاه بخش مذکور فوق باشد میتواند وصیتنامه را به دادگاه محل خود
تسلیم نماید و آن دادگاه مکلف است فوراً وصیتنامه را به دادگاه بخش نامبرده بفرستد.
ماده  - ۲۹۴دادگاه بخش در آگهی که برای اداره یا تصفیه ترکه یا تصدیق حصر وراثت میشود قید میکند که هر کس وصیتنامهای از
متوفی نزد اواست در مدت سه ماه به دادگاهی که آگهی نموده بفرستد و پس از گذشتن این مدت هر وصیتنامهای (جز وصیتنامه رسمی
و سری) ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
ماده  - ۲۹۵پس از گذشتن مدت مذکور فوق دادگاه بخش وقتی را برای افتتاح وصیتنامه تعیین و به اشخاصی که وراثت آنها معلوم
است اطالع میدهد که در وقت مزبور حاضر شوند.
ماده  - ۲۹۶هنگام ابراز وصیتنامه دادرس دادگاه بخش باید با حضور نماینده دادستان یا مدیر دفتر صورتمجلسی مشتمل بر خالصه
وصیت و اینکه وصیتنامه در حضور او باز شده و خصوصیات وصیتنامه از قبیل مهر و موم و غیره تنظیم و به امضاء حضار برساند.
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وصیتنامه سری را دادرس دادگاه بخش با حضور اشخاصی باز مینماید که لفاف آن را امضاء یا مهر کرده و در تاریخ باز کردن زنده و در
مقر دادگاه حاضر هستند.
اصل وصیتنامه که مطابق این ماده نزد دادرس دادگاه بخش باز میشود به دفتر امانات ثبت فرستاده میشود و رونوشت آن در دفتر دادگاه
میماند .اشخاص ذینفع میتوانند از آن رونوشت بگیرند.
ماده  - ۲۹۷بعد از باز شدن وصیتنامه دادگاه بخش به اشخاصی که وصیت به نفع آنها شده یا کسانی که وصی معین شدهاند مراتب را
اطالع میدهد.
ماده  - ۲۹۸وصیتنامه وقتی معتبر است که تمام آن موجود باشد و ادعا فقدان وصیتنامه اعم از اینکه این دعوی نسبت به تمام وصیتنامه
یا قسمتی از آن باشد مسموع نیست.
ماده  - ۲۹۹ترتیب صدور سند مالکیت به نام ورثه یا موصیله نسبت به اموال غیرمنقول که به نام مورث ثبتشده است در آییننامه وزارت
دادگستری معین میشود.
فصل هفتم  -در تقسیم
ماده  - ۳۱۱در صورت تعدد ورثه هر یک از آنها میتوانند از دادگاه درخواست تقسیم سهم خود را از سهم سایر ورثه بخواهند.
ماده  - ۳۱۱ولی و وصی و قیم هر وارثی که محجور باشد و امین غائب و جنین و کسی که سهماالرث بعضی از ورثه به او منتقل شده است
و همچنین موصیله و وصی راجع به موصیبه در صورتی که وصیت به جزء مشاع از ترکه شده باشد حق درخواست تقسیم را دارند.
ماده  - ۳۱۲نسبت به درخواست تقسیم مرور زمان جاری نیست و کسانی که ذیحق در درخواست تقسیم هستند همه وقت میتوانند این
درخواست را بنمایند.
ماده  - ۳۱۳هرگاه یکی از ورثه متوفی غائب مفقوداالثری باشد که وکیل نداشته و درخواست تقسیم اموال متوفی بشود بدواً برای غائب
امین معین میشود و بعد تقسیم به عمل میآید.
ماده  - ۳۱۴درخواست تقسیم باید کتبی و مشتمل بر امور زیر باشد:
 - ۱نام و مشخصات درخواستکننده و متوفی.
 - ۲ورثه و اشخاص دیگری که ترکه باید بین آنها تقسیم شود و سهام هر یک.
ماده  - ۳۱۵پس از وصول درخواست هرگاه دادگاه محتاج به توضیحاتی باشد درخواستکننده را احضار نموده و توضیحاتی که الزم است
از او میخواهد.
ماده  - ۳۱۶دادگاه برای رسیدگی به موضوع درخواست تعیین جلسه نموده و درخواستکننده و اشخاص ذینفع را احضار مینماید.
ماده  - ۳۱۷درخواستکننده تقسیم میتواند زمینههایی برای تقسیم ترکه تهیه نموده و به دادگاه تسلیم نماید در این صورت مراتب در
احضاریه نوشته شده و تذکر داده میشود که مراجعه به زمینههای نامبرده در دفتر دادگاه مانعی ندارد.
ماده  - ۳۱۸وقت رسیدگی باید طوری معین شود که فاصله بین ابالغ احضاریه و روز دادرسی کمتر از ده روز نباشد.
ماده  - ۳۱۹اشخاص ذینفع میتوانند در دادگاه حاضر شده به تراضی قراری راجع به مقدمات تقسیم یا طرز تقسیم اموال بگذارند .در این
صورت دادگاه صورتمجلسی مشتمل بر قرارداد نامبرده تنظیم مینماید.
ماده  - ۳۱۱هرگاه یک یا چند نفر از اشخاص ذینفع در تنظیم قرارداد مذکور فوق شرکت نداشته و رضایت خود را اظهار ننموده باشند
دادگاه نتیجه تصمیمی را که مربوط به شخص غائب است به او اعالم مینماید با ذکر اینکه میتواند در ظرف مدت معینی در دفتر دادگاه
حاضر شده و به قرارداد مراجعه نموده و رضایت یا عدم رضایت خود را اعالم دارد.
ماده  - ۳۱۱در اخطار مذکور در فوق قید میگردد که هرگاه شخص غائب در مدت معینه در دفتر حاضر نگردد و یا رضایت و عدم رضایت
خود را اظهار نکند بر طبق قرار مذکور در ماده  ۹7۳قضیه حل خواهد شد.
ماده  - ۳۱۲هرگاه شخص غائب در اثر عذر موجهی حاضر نشده باشد و درخواست وقت جدیدی نماید تا رضایت و عدم رضایت خود را
اعالم دارد دادگاه وقت جدیدی برای او معین خواهد نمود.
ماده  - ۳۱۳در صورتی که تمام ورثه و اشخاصی که در ترکه شرکت دارند حاضر و رشید باشند به هر نحوی که بخواهند میتوانند ترکه را
مابین خود تقسیم نمایند لیکن اگر مابین آنها محجور یا غائب باشد تقسیم ترکه به توسط نمایندگان آنها در دادگاه به عمل میآید.
ماده  - ۳۱۴در صورتی که ورثه تراضی در بهای اموال غیرمنقول مورد درخواست تقسیم ننماید اموال نامبرده باید به توسط کارشناس
ارزیابی شود و اموال منقول در صورتی ارزیابی میگردد که به ارزیابی در موقع تحریر ترکه به جهاتی نتوان ترتیب اثر داد.
ترتیب انتخاب کارشناس و مقررات راجع به کارشناس که در آیین دادرسی مقرر است در تقسیم رعایت میشود.
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ماده  - ۳۱۵کارشناس باید بهای اموال مورد درخواست تقسیم و قابل قسمت بودن و یا قابل قسمت نبودن آنها را معین و سهام را تعدیل
نماید ،کارشناس باید برای ارزیابی اموال بهای روز ارزیابی را در نظر بگیرد.
ماده  - ۳۱۶تقسیم طوری به عمل میآید که برای هر یک از ورثه از هر نوع اموال حصهای معین شود و اگر بعضی از اموال بدون زیان قابل
قسمت نباشد ممکن است آن را در سهم بعضی از ورثه قرارداد و برابر بهای آن از سایر اموال در سهم دیگران منظور نمود و اگر تعدیل
محتاج به ضمیمه پول به اموال باشد به ضمیمه آن تعدیل میشود.
ماده  - ۳۱۷در صورتی که مالی اعم از منقول یا غیرمنقول قابل تقسیم و تعدیل نباشد ممکن است فروخته شده بهای آن تقسیم شود.
فروش اموال به ترتیب عادی به عمل میآید مگر آنکه یکی از ورثه فروش آن را به طریق مزایده درخواست کند.
ماده  - ۳۱۸در صورتی که بعضی از ورثه مدیون متوفی باشند ممکن است دین را در سهم خود آنها قرار داد.
ماده  - ۳۱۹در صورتی که پس از تعدیل سهام ورثه به تعیین حصه تراضی ننمایند سهام آنها به قرعه معین میشود.
ماده  - ۳۲۱در موردی که تقسیم از طریق قرعه انجام میگردد باید جلسهای که برای قرعه معین شده به اشخاص ذینفع اطالع داده شود
و اگر بعضی از اشخاص نامبرده حاضر نشوند دادگاه بخش به درخواست اشخاص حاضر اقدام به قرعه و تعیین سهام مینماید.
ماده  - ۳۲۱هرگاه یکی از ورثه غائب یا محجور باشد برای غائب و محجور امین یا قیم معین و پس از آن تقسیم به عمل میآید.
ماده  - ۳۲۲پس از تمام شدن تقسیم دادگاه صورتمجلسی تنظیم نموده و در آن مقدار ترکه و سهم هر یک از وراث و آنچه برای تأدیه
دیون و اجرا وصیت منظور شده تصریح مینماید.
ماده  - ۳۲۳صورتمجلس مذکور فوق باید به امضاء یا مهر صاحبان سهام و امضاء دادرس دادگاه برسد و هرگاه بعضی از صاحبان سهام
نباشند یا نتوانند و یا نخواهند امضاء کنند جهت امضاء نکردن آنها در صورتمجلس قید میشود و این صورتمجلس در دفترخانه دادگاه
باقی خواهد ماند.
ماده  - ۳۲۴دادگاه بر طبق صورتمجلس مذکور در دو ماده فوق تقسیمنامه به عده صاحبان سهام تهیه نموده و به آنها ابالغ و تسلیم
مینماید.
این تصمیم دادگاه حکم شناخته شده و از تاریخ ابالغ در حدود قوانین قابل اعتراض و پژوهش و فرجام است.
ماده  - ۳۲۵هر یک از ورثه پس از تقسیم مالک مستقل سهم خود خواهد بود و هر تصرفی که بخواهد مینماید و به حصه دیگران حقی
ندارد.
ماده  - ۳۲۶مقررات قانون مدنی راجع به تقسیم در مورد تقسیم ترکه جاری است و نیز مقررات راجع به تقسیم که در این قانون مذکور
است در مورد تقسیم سایر اموال جاری خواهد بود.
فصل هشتم  -در ترکه متوفای بالوارث
ماده  - ۳۲۷در صورتی که وارث متوفی معلوم نباشد به درخواست دادستان یا اشخاص ذینفع برای اداره ترکه مدیر معین میشود.
ماده  - ۳۲۸در مورد ماده فوق دادستان مکلف است مراقبت نماید اقداماتی که برای حفظ ترکه الزم است به عمل آید و از دادگاه تعیین
مدیر ترکه را بخواهد.
ماده  - ۳۲۹پس از وصول درخواست دادگاه باید منتهی تا یک هفته مدیر ترکه را معین نماید.
ماده  - ۳۳۱در صورتی که متوفی برای اجرا وصیت خود وصی معین کرده باشد اداره ترکه به وصی واگذار میشود.
ماده  - ۳۳۱هرگاه متوفی محجور بوده و وصی داشته است اداره ترکه به وصی یا قیم واگذار میشود.
ماده  - ۳۳۲در غیر موارد مذکور در دو ماده فوق اداره ترکه به کسی که مورد اعتماد دادرس است واگذار خواهد شد.
ماده  - ۳۳۳مقررات مواد  ۲42و  ۲44و  ۲4۱و  ۲4۳و  ۲57و  ۲5۱و  ۲5۹و  ۲51و  ۲52نسبت به ترکه متوفایی هم که وارث او معلوم
نیست جاری خواهد بود.
ماده  - ۳۳۴مدیر ترکه پس از تحریر ترکه دیون و واجبات مالی متوفی را اداء کرده مورد وصیت را در صورتی که وصیت شده باشد خارج
و باقیمانده ترکه را از اموال منقول و غیرمنقول و وجه نقد که در تصرف دولت یا بنگاههای بازرگانی و صرافی و غیره یا اشخاصی است به
دادستان تسلیم میکند که به ترتیب مقرر در آییننامه وزارت دادگستری نگاهداری نمایند.
ماده  - ۳۳۵اگر از تاریخ تحریر ترکه تا ده سال وارث متوفی معلوم شود ترکه به او داده میشود و پس از گذشتن مدت نامبرده باقی مانده
ترکه به خزانه دولت تسلیم میشود و ادعا حقی نسبت به ترکه از کسی به هر عنوآنکه باشد پذیرفته نیست.
ماده  - ۳۳۶در صورتی که قبل از انقضاء مدت مذکور فوق ادعا حقی بر متوفی بشود و حق نامبرده به موجب سند رسمی یا حکم قطعی
دادگاه ثابت شده باشد مدیر ترکه باید بپردازد و در صورتی که حقی به موجب نوشتجات یا دفاتر متوفی محرز شود مدیر ترکه با موافقت
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دادستان میتواند آن رابپردازد و اگر ترکه به دادستان داده شده باشد او خواهد پرداخت و چنانچه ادعا به ترتیب مذکور ثابت و محرز نشود
مدعی میتواند به طرفیت مدیرترکه و در صورتی که ترکه به دادستان داده شده باشد به طرفیت او اقامه دعوی نماید.
فصل نهم  -راجع به ترکه اتباع خارجه
ماده  - ۳۳۷جز آنچه در این فصل ذکر میشود مهر و موم و برداشتن مهر و موم و تحریر و اداره ترکه اتباع خارجه به همان طریقی خواهد
بود که مطابق این قانون برای ترکه اتباع ایران مقرر است.
ماده  - ۳۳۸هرگاه تبعه خارجه در ایران یا در خارجه فوت شود و در ایران دارای مالی باشد دادرس دادگاه بخش محلی که مال متوفی در
آنجا واقع است به درخواست هر ذینفع یا به درخواست کنسول دولت متبوع متوفی به حفظ و تصفیه امر ترکه اقدام مینماید و در صورتی
که متوفی وارث یا قائممقام در ایران نداشته باشد بدون درخواست هم دادرس پس از اطالع اقدام به حفظ و تصفیه ترکه مینماید.
ماده  - ۳۳۹دادگاه بخش پس از وصول درخواست ذینفع یا کنسول و به محض اطالع از فوت در مورد اخیر ماده فوق وقتی را که از تاریخ
وصول درخواست یا اطالع متجاوز از  1۱ساعت نباشد برای اقدامات تامینیه از قبیل مهر و موم و غیره معین کرده کتباً به کنسول دولت
متبوع اطالع میدهد که در موقع اقدام به تامین حضور به هم رساند.
عدم حضور کنسول مانع از اقدام نخواهد بود ولی بعداً میتواند در محل حاضر شده مهر و موم خود را به مهر و موم دادگاه اضافه نماید.
ماده  - ۳۴۱در صورتی که کنسول دولت متبوع متوفی قبالً از وفات مطلع شده و امر طوری باشد که تا اطالع به مأمورین ایران بیم تضییع
و تفریط تمام یا قسمتی از ترکه برود میتواند شخصاً اقدامات موقتی را برای حفظ آن به عمل آورده و وضعیت موقتی را تا مداخله دادرس
دادگاه بخش حفظ نماید.
ماده  - ۳۴۱در موقعی که دادگاه بخش برای مهر و موم تعیین وقت میکند باید بالفاصله و منتهی در ظرف یک هفته از تاریخ وصول
درخواست یا اطالع یک نفر را برای اداره ترکه معین و معرفی نماید.
ماده  - ۳۴۲دادگاه میتواند با رعایت ماده  ۲41و با در نظر گرفتن مصلحت و منافع ورثه و اشخاص ذینفع هر کس را که طرف اعتماد
بداند به سمت مدیر ترکه معین کند.
اقدامات مدیر ترکه با نظارت دادستان به عمل خواهد آمد.
در نقاطی که اداره تصفیه موجود است مدیر ترکه معین نمیشود و این وظیفه به اداره تصفیه رجوع میشود.
ماده  - ۳۴۳مدیر ترکه باید به محض ابالغ انتصاب خود سه آگهی هر یک به فاصله یک ماه در مجله رسمی و یکی از روزنامههای
کثیراالنتشار محل و اگر در محل روزنامه نباشد در یکی از روزنامههای کثیراالنتشار تهران منتشر نموده اشخاصی را که به عنوانی از عناوین
برای خود حقی بر ذمه متوفی و یا بر اعیان ترکه قائل هستند دعوت نماید در ظرف شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی خود را معرفی و
موضوع حق خود را معین کنند و رونوشت یا عکس گواهیشده مدارک طلب و حقانیت خود را به او تسلیم نمایند.
هرگاه میزان ترکه کمتر از هزار ریال باشد آگهی در روزنامه الزم نیست.
ماده  - ۳۴۴پس از تعیین مدیر ترکه دادگاه بخش با حضور دادستان ترکه را تحریر و به او تسلیم مینماید.
ماده  - ۳۴۵برای تحریر ترکه روز و ساعت و محل تحریر به دادستان و اشخاص مشروحه اطالع داده میشود:
 -۱تمام وراث که در ایران حاضر بوده و یا نماینده در آنجا دارند.
 -۲وصی اگر معلوم و مقیم ایران باشد.
 -۹کسانی که وصیت به نفع آنها شده اگر معلوم و مقیم ایران بوده و یا در ایران نماینده داشته باشند.
 -1شریک متوفی اگر باشد در صورتی که در ایران حاضر بوده یا نماینده داشته باشد.
 -2کنسول دولت متبوع متوفی.
ماده  - ۳۴۶غیبت اشخاصی که اعالمنامه مندرج در ماده فوق برای آنها فرستاده شده مانع از تحریر ترکه نخواهد بود ولی در صورتی که
کنسول دولت متبوع متوفی در موقع تحریر ترکه حاضر نباشد مراتب در صورتمجلس قید و رونوشتی از آن برای کنسول فرستاده میشود.
ماده  - ۳۴۷به صورت ریز ترکه باید صورتی از اموال غیرمنقول که در ایران واقع است با تعیین بهای تقریبی آنها پیوست شود.
ماده  - ۳۴۸در صورتی که ورثه یا وصی متوفی یا قائممقام قانونی آنها حاضر شوند برابر بهای ترکه تامین دهند که هرگاه در مدت یک
سال از تاریخ انتشار اولین آگهی مذکور در ماده  ۹1۹بستانکارانی پیدا شود که تبعه ایران یا مقیم ایران باشند و طلب آنها ثابت گردد از
عهده برآیند ترکه پس از وضع هزینه آگهیها و هزینههای دیگر قانونی که به عمل آمده است به تصرف آنها داده میشود.
ماده  - ۳۴۹تامین ممکن است به وسیله تودیع وجه نقد یا وثیقه دادن اموال منقول و یا غیرمنقول یا دادن ضامن معتبر به عمل آید و نیز
ممکن است درخواستکننده از همان اموال متوفی تامین بدهد.
گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی

قوانین خاص ویژه آزمون وکالت  /حقوق مدنی

صفحه ۲۹

قبول یا رد تامین منوط به نظر دادگاهی است که مدیر ترکه را تعیین نموده است.
ماده  - ۳۵۱مدیر ترکه با اجازه دادگاه بخش میتواند به ورثه متوفی که در حال استیصال و مقیم در ایران هستند تا موقع تصفیه ماترک
مبلغی که برای معیشت آنها ضروری باشد بپردازد.
در موردی که اداره تصفیه وظیفه امین ترکه را انجام میدهد اجازه دادگاه بخش الزم نیست.
ماده  - ۳۵۱پس از انقضاء مدت مذکور در ماده  ۹1۹مدیر ترکه وقتی را برای رسیدگی به دعاوی و مطالبات معین کرده به ورثه یا وصی
یا قائممقام قانونی آنها و کنسول دولت متبوع متوفی اگر در محل باشد اطالع میدهد و در وقت مقرر شروع به رسیدگی نموده و پس از
رسیدگی کلیه دیون و تعهداتی را که بر ذمه متوفی ثابت و محقق است با اجازه دادستان تأدیه مینماید و بقیه را به ورثه یا وصی یا قائممقام
قانونی آنها و در صورتی که اشخاص نامبرده اصالً نباشند یا در ایران نباشند به کنسول یا سایر نمایندگان سیاسی دولت متبوع متوفی
تسلیم مینماید.
ماده  - ۳۵۲اشخاصی که مدعی حقی بر ترکه بوده و دعوی آنها از طرف مدیر ترکه و دادستان یا مدیر تصفیه تصدیق نشده باشد میتوانند
دعوی خود را در دادگاه صالحیتدار اقامه یا تعقیب نمایند.
انقضاء مدت مقرر در ماده  ۹1۹موجب سقوط حق اشخاصی که در ظرف مدت حق خود را مطالبه نکردهاند نمیباشد.
ماده  - ۳۵۳اگر نسبت به ترکه متوفی قرار تامین صادرشده باشد تسلیم اموال به اشخاص مذکور در ماده  ۹2۱با رعایت قرار دادگاه خواهد
آمد.
ماده  - ۳۵۴هرگاه متوفی بازرگان بوده و به موجب حکم دادگاه ورشکستگی او قبل یا بعد از فوت اعالم شود اداره تصفیه امور او تابع
مقررات راجع به تصفیه امور بازرگان متوقف است.
ماده  - ۳۵۵رسیدگی به دعاوی راجع به ترکه اتباع خارجه در ایران از صالحیت دادگاه ایران است.
ماده  - ۳۵۶تصدیق صادره از مقامات صالحیتدار کشور متوفی راجع به وراثت اتباع خارجه با انحصار آن پس از احراز اعتبار آن در دادگاه
ایران از حیث صدور و رعایت مقررات مربوطه به اعتبار اسناد تنظیم شده در خارجه قابل ترتیب اثر خواهد بود.
ماده  - ۳۵۷اگر تبعه خارجه که در ایران فوت شده مسافر موقتی باشد اشیاء متعلق به او فوراً به کنسول دولت متبوع او تسلیم میشود.
ماده  - ۳۵۸از هزینههایی که برای اداره کردن ترکه میشود باید صورت کاملی به دادستان داده شود.
ماده  - ۳۵۹حقوقی که به موجب این فصل برای کنسولها یا نمایندگان سیاسی خارجه مقرر شده مربوط به کنسول یا نماینده سیاسی
دولی است که در خاک آن دول نسبت به کنسولها یا نمایندگان سیاسی ایران معامله متقابله بشود.
فصل دهم  -در تصدیق انحصار وراثت
ماده  - ۳۶۱در صورتی که وراث متوفی یا سایر اشخاص ذینفع بخواهند تصدیق انحصار وراثت تحصیل کنند درخواستنامه کتبی مشتمل
بر نام و مشخصات درخواستکننده و متوفی و ورثه و اقامتگاه آنها و نسبت بین متوفی و وارث تنظیم نموده به دادگاه تسلیم مینماید.
ماده  - ۳۶۱دادگاه رسیدگیکننده درخواست متقاضی را یک نوبت در روزنامههای کثیراالنتشار یا محلی آگهی مینماید.
تبصره  -در نقاطی که روزنامه دایر نیست دادگاه میتواند به جای آگهی در روزنامه محلی به تعداد الزم به هزینه متقاضی گواهی حصر
وراثت آگهی تهیه نموده و در معابر همان محل الصاق نماید.
تاریخ الصاق آگهیها که باید در یک روز به عمل آید به وسیله صورتجلسه که مأمورین ابالغ نسبت به این موضوع تهیه مینمایند رعایت
خواهد گردید.
ماده  - ۳۶۲پس از انقضای یک ماه از تاریخ نشر آگهی در صورتی که معترضی نبود دادگاه تمام ادله و اسناد درخواستکننده تصدیق را از
برگ شناسنامه و گواهی گواه و غیره در نظر گرفته ،تصدیقی مشعر بر وراثت و تعیین تعداد وراث و نسبت آنها به متوفی صادر مینماید و
در صورت اعتراض دادگاه جلسهای برای رسیدگی به اعتراض معین نموده و به معترض و درخواستکننده تصدیق اطالع میدهد و در جلسه
پس از رسیدگی حکم خواهد داد.
این حکم برابر مقررات قابل تجدیدنظر است.
ماده  - ۳۶۳دادگاه بخش میتواند گواهها را احضار کرده و گواهی آنان را استماع کند .چنانچه گواه در خارج از مقر دادگاه ساکن باشد
تحقیق از گواه به وسیله دادگاه محل اقامت گواه یا نزدیکترین دادگاه محل اقامت گواه به عمل خواهد آمد.
ماده  - ۳۶۴در صورتی که بهای ترکه بیش از ده میلیون ( )۱7،777،777ریال نباشد دادگاه بدون انتشار آگهی به ادله درخواستکننده
رسیدگی و درخواست تصدیق صدور گواهی حصر وراثت را حسب اقتضای دالیل قبول یا رد مینماید و در مورد وراث روستائیان در صورتی
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که بهای ترکه بیش از مبلغ فوق باشد فقط به الصاق آگهی برای یک بار و در یک روز در معابر و اماکن عمومی روستای محل اقامت متوفی
اکتفا خواهد شد و پس از انقضاء یک ماه از تاریخ الصاق رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ میکند.
وزارت دادگستری میتواند هر سه سال یک بار با تصویب رئیس قوه قضاییه ،با توجه به شاخص قیمتها و هزینه زندگی مبلغ مذکور را
افزایش یا کاهش دهد.
تبصره  -در مورد این ماده دادگاه باید در اولین فرصت و اسرع وقت نسب به درخواست تصدیق رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.
ماده  - ۳۶۵در صورتی که به واسطه معلوم نبودن ورثه یا برای تصفیه ترکه و غیره قبالً برای معرفی ورثه آگهی شده باشد صدور تصدیق
انحصار وراثت محتاج به آگهی جدید نبوده و در صورت درخواست هر یک از ورثه یا اشخاص ذینفع تصدیق انحصار وراثت صادر خواهد شد.
ماده  - ۳۶۶رأی دادگاه دائر به رد درخواست تصدیق قابل پژوهش و فرجام است.
ماده  - ۳۶۷در کلیه موارد که دادستان تشخیص دهد که متوفی بالوارث بوده و درخواست اشخاص برای صدور تصدیق بیاساس است
میتواند به درخواست تصدیق وراثت اعتراض نماید و نیز میتواند در صورتی که متوفی را بالوارث بداند به تصدیق انحصار وراثت در موردی
هم که تصدیق مسبوق به آگهی نبوده است اعتراض کند و در هر حال دادستان حق دارد از رأی دادگاه پژوهش و فرجام بخواهد.
ماده  - ۳۶۸مادامی که برای محجور قیم و برای غائب امین معین نشده دادستان میتواند به نام محجور و غائب به درخواست تصدیق
انحصار وراثت اعتراض نماید.
ماده  - ۳۶۹در مورد ماده  ۹41اشخاص ذینفع میتوانند به درخواست تصدیق و همچنین به تصدیقی که در موضوع وراثت صادر میشود
اعتراض نمایند و رأی دادگاه در این خصوص قابل پژوهش و فرجام است.
ماده  - ۳۷۱اشخاصی که تصدیق انحصار وراثت تحصیل کردهاند میتوانند مطابق تصدیق نامبرده ترکه و مطالبات متوفی را از کسانی که
مدیون یا متصرف مال متوفی هستند مطالبه نمایند .مدیون یا متصرف اموال متوفی باید ترکه و مطالبات متوفی را به آنها تسلیم نماید و
در صورت تأدیه دین و یا تسلیم مال در مقابل هر مدعی وراثت بری محسوب خواهند شد و مدعی نامبرده حق رجوع به شخص یا اشخاصی
خواهند داشت که طلب متوفی را وصول و یا مال متعلق به او را دریافت نمودهاند.
ماده  - ۳۷۱مدیون که بدهی خود را به وراث متوفی میدهد میتواند رونوشت گواهیشده انحصار وراثت را از وارث بخواهد.
ماده  - ۳۷۲در تصدیق انحصار وراثت باید نسبتی که وارث یا ورثه به مورث خود دارند از متروکات به نحو اشاعه معین شود.
ماده  - ۳۷۳در تصدیق انحصار وراثت به درخواست ورثه دادگاه حصه هر یک از ورثه را معین مینماید.
ماده  - ۳۷۴در صورتی که ورثه بخواهند ملک غیرمنقولی که به نام مورث ثبتشده است به نام آنها ثبت گردد باید تصدیق انحصار وراثت
یا رونوشت گواهیشده آن را که مشتمل بر تعیین سهام باشد به اداره ثبت تسلیم نمایند.
باب ششم :در هزینه
ماده  - ۳۷۵هزینه رسیدگی به امور حسبی منحصر به موارد زیر بوده و در هر مورد موقع درخواست پانصد ریال ( 277ریال) گرفته میشود:
 - ۱درخواست تسلیم اموال غائب به ورثه.
 - ۲درخواست حکم موت فرضی.
 - ۹درخواست پژوهش از رد درخواست حکم موت فرضی.
 - 1درخواست مهر و موم ترکه.
 - 2درخواست برداشتن مهر و موم ترکه.
 - 4درخواست تحریر ترکه.
 - 5درخواست تصفیه ترکه.
 - ۱درخواست تقسیم ترکه.
 - ۳درخواست تصدیق انحصار وراثت.
ماده  - ۳۷۶درخواستهایی که دادستان از دادگاه مینماید و همچنین اقداماتی که دادگاه بدون درخواست مکلف به انجام آن است هزینه
ندارد.
ماده  - ۳۷۷هزینه آگهی تصدیق انحصار وراثت از درخواستکننده گرفته میشود و هزینه حفظ و اداره ترکه و تحریر و تصفیه و تقسیم
ترکه از ترکه برداشته میشود.
ماده  - ۳۷۸وزیر دادگستری مجاز است آییننامههای الزم برای اجرای این قانون را تهیه و به موقع اجرا بگذارد.
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قانون ثبت احوال
مصوب ۱۹22/1/۱4 :با آخرین اصالحات
فصل اول  -کلیات
ماده  - ۱وظایف سازمان ثبتاحوال کشور به قرار ذیل است:
الف  -ثبت والدت و صدور شناسنامه.
ب  -ثبت واقعه وفات و صدور گواهی مرگ.
ج  -تعویض شناسنامههای موجود در دست مردم.
د  -ثبت ازدواج و طالق و نقل تحوالت.
ه  -صدور گواهی والدت برای اتباع خارجه.
و  -تنظیم دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگی.
ز  -جمعآوری و تهیه آمار انسانی سراسر کشور و انتشار آن.
ح  -وظائف مقرر دیگری که طبق قانون به عهده سازمان گذاشته شده است.
ماده  - ۲برای مطالعه و پیشنهاد روشهای فنی و اظهارنظر درباره اصالح یا تغییر فرمها و نمونههای سجلی و آماری و نحوه جمعآوری و
انتشار آنها و تهیه دستورالعملها و روشهای فنی سجلی و طرز جمعآوری اوراق باطله و تنظیم و نگهداری و حفاظت اسناد و مدارک
سجلی در مرکز سازمان ثبتاحوال کشور شورایی به نام شورای عالی ثبتاحوال تشکیل میشود.
اعضاء شورای عالی ثبتاحوال عبارت خواهند بود از رئیس سازمان ثبتاحوال کشور یا قائممقام او و یک نفر از استادان دانشکده حقوق به
انتخاب رئیس دانشگاه تهران و یک نفر از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یک نفر از کارمندان مطلع ثبتاحوال به انتخاب
رئیس سازمان ثبتاحوال و نماینده مرکز آمار ایران ،ریاست شورا با معاون وزارت کشور و رئیس سازمان ثبتاحوال کشور یا قائممقام او
میباشد و رأی اکثریت الزماالجرا خواهد بود.
تبصره  -نحوه جمعآوری و انتشار آمار انسانی و تهیه نمونههای مربوط به پیشنهاد سازمان ثبتاحوال کشور پس از جلب نظر مرکز آمار
ایران و تصویب شورای عالی ثبتاحوال تعیین خواهد شد.
ماده  - ۳در مقر هر اداره ثبتاحوال هیاتی به نام هیات حل اختالف مرکب از رئیس اداره ثبتاحوال و مسئول بایگانی یا معاونین و یا
نمایندگان آنان و یکی از کارمندان مطلع اداره مزبور به انتخاب رئیس اداره ثبتاحوال استان تشکیل میشود ،وظائف هیات حل اختالف به
قرار زیر است:
- ۱تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت کل وقایع و وفات بعد از امضاء سند و قبل از تسلیم شناسنامه یا گواهی والدت یا
وفات و تکمیل سند از نظر مشخصاتی که «نامعلوم» بوده است مندرج در ماده  ۲۳این قانون.
 -۲رفع اشتباهات ناشی از تحریر ضمن ثبت وقایع یا نقل مندرجات اسناد و اعالمیهها و مدارک به دفاتر ثبت کل وقایع و سایر دفاتر.
- ۹ابطال اسناد و شناسنامههایی که بیگانگان مورد استفاده قرار دادهاند و طبق ماده  11اعالم میشود.
 -۴ابطال اسناد مکرر و یا موهوم و تصحیح اشتباه در ثبت جنس صاحب سند و تغییر نام های ممنوع.
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- 2حذف کلمات زائد ،غیر ضروری و یا ناشی از اشتباه در اسناد سجلی اشخاص.
ترتیب تقاضا و گردش کار دفاتر هیاتها و نحوه رسیدگی و ابالغ تصمیمات در آییننامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد.
تبصره  -تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت کل وقایع و وفات اگر قبل از امضاء باشد با توضیح مراتب در حاشیه سند
به عمل میآید و امضاکنندگان سند ذیل توضیح را امضاء خواهند نمود.
ماده  - ۴رسیدگی به شکایات اشخاص ذینفع از تصمیمات هیات حل اختالف و همچنین رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبتاحوال
دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل میآید و رأی دادگاه فقط پژوهشپذیر است.
مهلت شکایت از تصمیم هیات حل اختالف ده روز از تاریخ ابالغ است.
تبصره  -ماده  ۲2قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب  ۲۱/۱/۱۹5۳جانشین این تبصره شده است.
ماده  - ۵سازمان ثبتاحوال کشور در اجرا وظائفی که بر عهده دارد میتواند از وجود کارکنان سازمانهای دولتی و ارگانها و نهادهای
انقالب اسالمی موجود در محل استفاده نماید.
تبصره  - ۱مأموران دولت و کارکنان بیمارستانها و گورستانها مکلفند با سازمان ثبتاحوال کشور در اجرا وظائف قانونی همکاری نمایند.
تبصره  - ۲نحوه استفاده از خدمات افراد و سازمانها و ارگانها و نهادها به موجب آییننامه اجرائی این قانون خواهد بود.
ماده  - ۶نماینده یا مأمور ثبتاحوال کسی است که از طرف سازمان ثبتاحوال کشور و یا ادارات تابعه برای ثبت وقایع یا دریافت اعالمات
منصوب شده باشد.
تبصره  -۱اعالمکننده کسی است که مکلّف به اعالم واقعه میباشد و میتواند به شخص دیگری رسماً وکالت دهد تا از طرف او واقعه را
اعالم نماید.
تبصره  -۲گواه از لحاظ این قانون کسی است که صحت اظهارات اعالمکننده را گواهی میکند.
ماده  - ۷سن گواه و اعالمکننده نباید کمتر از  ۱۱سال تمام باشد.
پدر و مادری که قبل از رسیدن به سن  ۱۱سال تمام ازدواج کردهاند میتوانند والدت یا وفات فرزند خود را اعالم نمایند.
ماده  - ۸دفتر ثبت کل وقایع و وفات و شناسنامه و گواهی والدت و اعالمیهها و اطالعیهها و دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگی از اسناد
رسمی است و تا زمانی که به موجب تصمیم هیات حل اختالف یا رأی دادگاه برحسب مورد تصحیح یا باطل نشده به قوت خود باقی میباشد.
ماده  - ۹رونوشت یا فتوکپی شناسنامه یا گواهی والدت مراجعین به ادارات و مؤسسات دولتی و شهرداری و بخش خصوصی که برای انجام
مراجعات آنان ضرورت دارد مستقیماً توسط آن مراجع تهیه خواهد شد.
فصل دوم  -اسناد و دفاتر ثبتاحوال
ماده  - ۱۱وقایع حیاتی هر فرد (والدت ،ازدواج ،طالق ،رجوع و بذل مدت ،وفات) در دفاتری به شرح زیر به ثبت میرسد:
الف  -دفتر ثبت کل وقایعکه در آن بدوا والدت هر فرد ثبت و وقایع مربوط به ازدواج ،طالق ،رجوع و بذل مدت و وفات همسر ،والدت و
وفات اوالد و وفات صاحب سند از روی مندرجات اعالمیهها و مدارک در آن ثبت میگردد.
ب  -دفتر ثبت وفاتکه در آن واقعه مربوط به وفات هر فرد به ثبت میرسد.
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تبصره  -۱صفحات دفتر ثبت کل وقایع باید شمارهگذاری شود و با تعیین تعداد کل صفحات نخکشی و سرب و منگنه شده به امضاء
دادستان شهرستان یا نماینده او برسد.
تبصره  -۲دفتر ثبت کل وقایع هر سال پس از انقضاء مدت صد و بیست سال از جریان خارج و به بایگانی راکد منتقل میشود.
تبصره  -۳هرگاه اسناد یا دفاتر از بین برود در صورت وجود سابقه از روی سوابق و در صورت نبودن سابقه با دعوت صاحبان اسناد به
وسیله آگهی طبق مدارک موجود در دست آنان پس از رسیدگی دفاتر یا اسناد معدوم تجدید میگردد.
ماده  - ۱۱دفتر ثبت کل وقایع یا وفات پس از ثبت باید به امضاء اعالمکننده و گواهان و مأمور یا نماینده ثبتاحوال برسد و مهر شود و در
صورت وجود گواهی ماما یا پزشک نیازی به گواهان نخواهد بود .پس از تکمیل و امضاء اسناد مزبور تصحیح یا تغییر مندرجات آن منحصراً
به موجب مقررات این قانون خواهد بود.
فصل سوم  -ثبت والدت
ماده  - ۱۲والدت هر طفل در ایران اعم از اینکه پدر و مادر طفل ایرانی یا خارجی باشند باید به نماینده یا مأمور ثبتاحوال اعالم شود و
والدت اطفال ایرانیان مقیم خارج از کشور به مأمور کنسولی ایران در محل اقامت و اگر نباشد به نزدیکترین مأموران کنسولی و یا به سازمان
ثبتاحوال کشور اعالم شود.
ماده  - ۱۳والدت واقع در ایران به وسیله نماینده یا مأمور ثبت احوال و والدت واقع در خارج از کشور به وسیله مأموران کنسولی ایران در
دفتر ثبت کل وقایع به ثبت میرسد .در این دفتر اطالعات زیر قید میشود:
- ۱ساعت ،روز ،ماه ،سال و محل والدت استان شهرستان بخش دهستان (شهر/روستا) و تاریخ ثبت آن.
- ۲نام و نام خانوادگی صاحب سند و جنس.
- ۹نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه یا شماره پروانه اقامت و یا گذرنامه و محل صدور شناسنامه یا پروانه اقامت و یا گذرنامه و محل
اقامت پدر و مادر.
- 1نام و نام خانوادگی و محل اقامت و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه و نسبت اعالمکننده در صورتی که غیر از پدر و مادر صاحب
سند باشد.
- 2نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه و محل اقامت گواهان.
- 4نام و نام خانوادگی و امضاء نماینده یا مأمور و مهر ثبتاحوال.
- 5شماره و سری برگ مخصوص دفتر ثبت کل وقایع.
- ۱محل مخصوص ثبت و شماره کالسمان آثار انگشتان صاحب سند.
- ۳محل مخصوص ثبت خالصه اطالعات راجع به ازدواج ،طالق و یا وفات همسر.
- ۱7محل مخصوص ثبت شماره مسلسل و سری شناسنامههای صادره.
- ۱۱محل مخصوص ثبت خالصه اطالعات راجع به اوالد.
- ۱۲محل مخصوص ثبت وفات.
- ۱۹محل توضیحات.
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تبصره  -پس از ثبت والدت اگر طفل ایرانی باشد شناسنامه صادر و تسلیم میگردد و اعالمیه برای ثبت واقعه در دفتر ثبت کل وقایع
صفحه مخصوص پدر و مادر به اداره ثبتاحوال محل صدور شناسنامه آنان فرستاده میشود و در صورتی که طفل خارجی باشد گواهی
والدت صادر و تسلیم میگردد.
ماده  - ۱۴برای هر فرد شماره شناسنامه که مخصوص به او خواهد بود تعیین میگردد و شماره شناسنامه هر شخص در کلیه مدارک مربوط
به ثبتاحوال او باید قید گردد.
ماده  - ۱۵ثبت والدت باید مستند به تصدیق پزشک یا مامای رسمی یا موسسهای که طفل در آنجا متولد گردیده است باشد ،در غیر این
صورت واقعه به تصدیق دو نفر گواه ثبت میشود.
تبصره  -مهلت اعالم والدت پانزده روز از تاریخ والدت طفل است روز والدت و تعطیل رسمی بعد از آخرین روز مهلت به حساب نمیآید و
در صورتی که والدت در اثناء سفر زمینی یا هوائی یا دریائی رخ دهد مهلت اعالم آن از تاریخ رسیدن به مقصد محسوب میشود.
ماده  - ۱۶اعالم و امضاء دفتر ثبت کل وقایع به ترتیب به عهده اشخاص زیر خواهد بود:
- ۱پدر یا جد پدری
- ۲مادر در صورت غیبت پدر و در اولین موقعی که قادر به انجام این وظیفه باشد.
- ۹این بند به موجب ماده  5قانون اصالحی  ۱۱/۱7/۱۹5۹حذف شده است.
 -۴وصی یا قیّم یا امین.
- 2اشخاصی که قانونا عهدهدار نگهداری طفل میباشند.
- 4متصدی یا نماینده موسسهای که طفل به آنجا سپرده شده است.
- 5صاحب واقعه که سن او از  ۱۱سال تمام به باال باشد.
تبصره  -در صورتی که ازدواج پدر و مادر طفل به ثبت نرسیده باشد اعالم والدت و امضاء اسناد متفقا به عهده پدر و مادرخواهد بود و
هرگاه اتفاق پدر و مادر در اعالم والدت میسر نباشد سند طفل با اعالم یکی از ابوین که مراجعه میکند با قید نام کوچک طرف غائب تنظیم
خواهد شد .اگر مادر اعالمکننده باشد نام خانوادگی مادر به طفل داده میشود.
ماده  - ۱۷هرگاه ابوین طفل معلوم نباشند سند یا نام خانوادگی آزاد و نام های فرضی در محل اسامی ابوین تنظیم میگردد .تصحیح اسامی
فرضی یا تکمیل مشخصات ناقص به موجب اقرارنامه موضوع ماده  ۱۲5۹قانون مدنی با حکم دادگاه یا مدارک حصر وراثت به عمل خواهد
آمد و نام خانوادگی طبق احکام مربوط به نام خانوادگی اصالح خواهد شد .موضوع فرضی بودن اسامی پدر و مادر در شناسنامه منعکس
نخواهد شد.
ماده  - ۱۸نماینده یا مأمور ثبتاحوال والدت طفل فاقد ولی را ثبت و مراتب را برای اقدام قانونی به دادستان اطالع خواهد داد.
تبصره  -در صورتی که طفل در مکانی متولد شود که خروج از آن ممنوع یا محتاج به اجازه مخصوص باشد نظیر ندامتگاه ،کانون اصالح و
تربیت و غیره ،متصدیان این سازمانها مکلّف به اطالع واقع و ایجاد تسهیالت الزم برای انجام وظائف صاحب واقعه میباشند.
ماده  - ۱۹ماما یا پزشکی که در حین والدت حضور و در زایمان دخالت داشته مکلّف به صدور گواهی والدت و ارسال یک نسخه آن به
ثبتاحوال محل در مهلت اعالم میباشد.
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ماده  - ۲۱انتخاب نام با اعالمکننده است ،برای نامگذاری یک نام ساده یا مرکب (حسین ،محمد مهدی و مانند آن) که عرفا یک نام محسوب
میشود انتخاب خواهد شد.
تبصره  - ۱انتخاب نام هایی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسالمی میگردد و همچنین انتخاب عناوین و القاب و نام های زننده و
مستهجن یا نامتناسب با جنس ممنوع است.
تبصره  - ۲تشخیص نام های ممنوع با شورای عالی ثبتاحوال میباشد و این شورا نمونههای آن را تعیین و به سازمان اعالم میکند.
تبصره  - ۳انتخاب نام در مورد اقلیتهای دینی شناختهشده در قانون اساسی تابع زبان و فرهنگ دینی آنان است.
تبصره  - ۴در اسناد سجلی اقلیتهای دینی شناختهشده در قانون اساسی کشور نوع دین آنان قید میشود.
تبصره  - ۵ذکر سیادت در اسناد سجلی ساداتی که سیادت آنان در اسناد سجلی پدر و یا جد پدری مندرج باشد و یا سیادت آنان با دالیل
شرعی ثابت گردد الزامی است مگر کسانی که خود را سیّد ندانند و یا عدم سیادت آنان شرعاً احراز شود.
تبصره  - ۶مراتب تشرف پیروان ادیان دیگر به دین مبین اسالم همراه با تغییرات مربوط به نام و نام خانوادگی آنان در اسناد سجلی ثبت
میشود.
ماده  - ۲۱هرگاه از وضع حمل بیش از یک طفل متولد شود برای هریک دفتر ثبت کل وقایع جداگانه به ترتیب تولد و با ذکر ساعت والدت
تنظیم خواهد شد.
فصل چهارم  -ثبت وفات
ماده  - ۲۲وفات هرکس اعم از ایرانی یا خارجی و همچنین والدت طفلی که مرده به دنیا آمده یا بالفاصله پس از والدت بمیرد باید به
مأمور یا نماینده ثبتاحوال اعالم شود.
وفات ایرانیان در خارج از کشور به مأموران کنسولی محل اقامت یا به نزدیکترین مأموران کنسولی ایران یا به سازمان ثبتاحوال کشور
اعالم میشود.
وفات ایرانیان و خارجیان ساکن کشور را مأموران و نمایندگان ثبتاحوال ،وفات ایرانیان در خارج از کشور را برحسب محل اعالم ،مأموران
کنسولی ایران یا مأموران و یا نمایندگان ثبتاحوال ثبت میکنند ،وفات باید در سند ثبت وفات و همچنین در دفتر ثبت کل وقایع در
صفحات مربوط به در گذشته و پدر و مادر او و شناسنامه متوفی ثبت و امضاء و مهر گردد.
وفات خارجیان پس از ثبت به شهربانی محل اعالم میشود و یک نسخه گواهی به سازمان ثبتاحوال کشور فرستاده خواهد شد که به وزارت
امور خارجه ارسال گردد.
تبصره  -گواهی وفات به هر شخصی که درخواست کند تسلیم میگردد.
ماده  - ۲۳در سند ثبت وفات باید اطالعات زیر قید گردد:
- ۱محل ،روز ،ماه و سال وفات و تاریخ ثبت.
- ۲نام و نام خانوادگی و جنس و تاریخ تولد و شغل و شماره شناسنامه و شناسنامه درگذشته یا پروانه اقامت و تاریخ و محل صدور شناسنامه
یا پروانه اقامت.
- ۹علت وفات در صورتی که مشخص باشد.
- 1نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه پدر و مادر درگذشته.
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- 2نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه و محل اقامت و سمت اعالمکننده.
- 4نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه و محل اقامت و شغل گواهان.
- 5نام و نام خانوادگی و امضاء نماینده یا مأمور ثبتاحوال و اثر مهر.
- ۱شماره و سری برگ مخصوص ثبت وفات.
- ۳محل توضیحات.
ماده  - ۲۴واقعه وفات باید طبق تصدیق پزشک و در صورت نبودن پزشک با حضور دو نفر گواه ثبت گردد.
در مورد طفلی که مرده به دنیا آمده یا بالفاصله پس از تولد بمیرد در صورت وجود پزشک در محل ،تصدیق پزشک ضروری است و در
صورت نبودن پزشک گواهی دو نفر کافی است.
پزشکی که وقوع وفات به او اطالع داده میشود در هر مورد مکلّف به معاینه جسد و صدور تصدیق یا اظهارنظر میباشد و در صورت امکان
تشخیص علت وفات باید تصدیق شود و به هرحال یک نسخه از تصدیق یا اظهارنظر خود را باید به ثبتاحوال محل در مهلت مقرر ارسال
نمایند.
ماده  - ۲۵مهلت اعالم وفات ده روز از تاریخ وقوع یا وقوف بر آن است.
روز وفات و تعطیل رسمی بعد از آخرین روز مهلت به حساب نمیآید و در صورتی که وفات در اثناء سفر رخ دهد مهلت اعالم آن از تاریخ
رسیدن به مقصد احتساب خواهد شد.
تبصره  -ترتیب ثبت وقایع والدت و وفاتی که پس از انقضاء مهلت مقرر اعالم شود در آییننامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد.
ماده  - ۲۶اعالم وفات و امضاء سند ثبت وفات به ترتیب به عهده یکی از اشخاص زیر است:
- ۱نزدیکترین خویشاوند متوفی که در موقع وفات حاضر بوده است.
- ۲متصدی یا صاحب مکانی که وفات در آن رخ داده است یا نماینده او.
- ۹هر شخصی که در موقع وفات حاضر بوده است.
- 1مأموران انتظامی یا کدخدا.
تبصره  -متصدیان گورستان یا دفن مکلّف به اطالع وفات به ثبتاحوال هستند.
ماده  - ۲۷در صورتی که وفات یا والدت طی نامه رسمی از طرف مأموران انتظامی یا قضائی و یا سایر مقامات اعالم شود شماره و تاریخ
اعالمنامه در سند درج و به منزله امضاء سند خواهد بود.
ماده  - ۲۸در موارد زیر اعالم وفات به عهده مقامات زیر است:
- ۱در صورتی که وفات در اثر بروز سوانح از قبیل زلزله ،سیل ،طوفان و آتشسوزی واقع شود مقامات انتظامی یا گروههای امدادی حاضر در
محل مکلفند واقعه وفات را ضمن ارسال صورت حاوی نام و نام خانوادگی و حتیالمقدور شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه و سن
متوفی اعالم نمایند.
- ۲وفات نظامیانی که در زمان صلح در سربازخانه و یا ضمن مانورهای نظامی یا در زمان جنگ واقع میشود وسیله فرمانده قسمت با تعیین
نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه اعالم میگردد.
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ماده  - ۲۹در مواردی که مشخصات متوفی معلوم نشود یا به بعضی از اطالعاتی که باید در سند قید شود دسترسی نباشد در سند ثبت
وفات به جای مشخصات عبارت (نامعلوم) نوشته میشود تکمیل مشخصات نامعلوم با هیات حل اختالف خواهد بود.
ماده  - ۳۱مدرک ثبت فوت فرضی غائب مفقود االثر حکم قطعی دادگاه است مدیران دفاتر دادگاههایی که حکم قطعی فوت فرضی غائب
مفقود االثر از آن دادگاه صادر شده مکلفند یک نسخه از رأی صادره را طی نامه رسمی به ثبتاحوال محل ارسال دارند.
فصل پنجم  -ازدواج و طالق
ماده  - ۳۱دارندگان دفاتر رسمی ازدواج و طالق مکلفند وقایع ازدواج و طالق و رجوع را که در دفاتر مربوط ثبت میکنند در شناسنامه
زوجین نیز درج و امضاء و مهر نمایند و حداکثر هر پانزده روز یک بار وقایع ازدواج و طالق و رجوعی را که در دفاتر به ثبت میرسد روی
نمونههای مربوط تهیه و به ثبتاحوال محل تحویل و رسید دریافت دارند.
ازدواج و طالق و رجوع ایرانیان در خارج از کشور باید به وسیله کنسولگریهای مربوط در دفاتری که از طرف ثبتاحوال تهیه میشود ثبت
و حداکثر هریک ماه یک بار وقایع ازدواج و طالق و رجوعی را که در دفاتر به ثبت میرسد روی نمونههای مخصوص تهیه و از طریق وزارت
امور خارجه به سازمان ثبتاحوال کشور فرستاده شود.
ماده  - ۳۲طالق ،رجوع و بذل مدت که در دفتر رسمی طالق به ثبت نرسیده باشد با ارائه اقرارنامه رسمی در اسناد ثبتاحوال طرفین
ثبت خواهد شد .ازدواجهایی که در دفاتر رسمی ازدواج به ثبت نرسیده باشد در صورت وجود شرایط زیر در اسناد سجلی زن و شوهر ثبت
خواهد شد:
-۱ارائه اقرارنامه رسمی مبنی بر وجود رابطه زوجیت بین متقاضیان ثبت واقعه ازدواج.
-۲در موقع تنظیم اقرارنامه سن زوج از بیست سال تمام و سن زوجه از هجده سال تمام کمتر نباشد.
-۹گواهی ادارات ثبتاحوال محل صدور شناسنامههای زوجین به اینکه در تاریخ اعالم واقعه طرفین در قید ازدواج دیگری نمیباشند.
تبصره  -نمایندگان ثبت احوال مکلفند پس از ثبت واقعه رونوشت اقرارنامه را به دادسرای محل ارسال نمایند.
ماده  - ۳۳کلیه وقایع ازدواج و طالق یا وفات زوج یا زوجه و رجوع و بذل مدت و فسخ نکاح باید در دفاتر ثبت کل وقایع ثبت شود ولی
در شناسنامه به شرح زیر انعکاس خواهد یافت:
در المثنای شناسنامه مرد یا زن آخرین نکاح و طالق یا بذل مدت و در صورت تعدد زوجات آن تعداد ازدواج که به قوت خود باقی است
منعکس خواهد شد.
ازدواج و طالق غیرمدخوله در المثنای شناسنامه درج نخواهد شد.
ماده  - ۳۴افشای اطالعات مذکور در دفاتر ثبت کل وقایع و اسناد سجلی جز برای صاحب سند و مقامات قضائی و دولتی ذیصالح ممنوع
است.
فصل ششم  -صدور شناسنامه
ماده  - ۳۵صدور شناسنامه و سایر خدمات سجلی در مقابل دریافت وجه انجام خواهد شد که نحوه اخذ وجوه و میزان و نوع این خدمات
به موجب آییننامه اجرائی این قانون خواهد بود.
ماده  - ۳۶شناسنامه از روی دفاتر ثبت کل وقایع صادر و دارای مشخصات و اطالعات زیر میباشد:
- ۱آرم جمهوری اسالمی ایران.
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- ۲محل مخصوص انگشتنگاری و شماره کالسمان آن.
- ۹محل الصاق عکس.
- 1شماره شناسنامه.
- 2نام و نام خانوادگی و جنس دارنده آن.
- 4تاریخ تولد به ترتیب روز و ماه و سال هجری شمسی و قمری.
تبصره  -ذکر تاریخ هجری قمری از هنگام اجرا طرح تعویض شناسنامه برای نوزادان الزامی است.
- 5محل تولد به ترتیب شهرستان ،بخش ،دهستان( ،شهر/روستا)
- ۱نام و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه ابوین.
- ۳تاریخ تنظیم سند به ترتیب روز و ماه و سال هجری شمسی.
- ۱7محل تنظیم سند به ترتیب حوزه ،شهرستان ،بخش ،دهستان (شهر/روستا)
- ۱۱نام و نام خانوادگی مأمور تنظیمکننده سند و امضاء مأمور صدور و مهر اداره.
- ۱۲شماره مسلسل و سری مخصوص شناسنامه.
- ۱۹محل مخصوص ثبت ازدواج ،طالق وفات همسر ،والدت فرزندان و وفات صاحب شناسنامه.
- ۱1محل توضیحات.
- ۱2محل مخصوص مهر انتخابات.
تبصره  - ۱شناسنامههای نمونه جدید افرادی که به سن  ۱2سال تمام میرسند باید ملصق به عکس همان سال و اثرانگشت و کالسمان
انگشتنگاری صاحب آن باشد.
تبصره  - ۲شناسنامه اولیه باید در سی سالگی تمام با عکس همان سال صاحب آن تجدید شود.
صاحب شناسنامه پس از رسیدن به سن سی سال مکلّف است ظرف یک سال برای تجدید آن مراجعه نماید.
تبصره  - ۳صدور شناسنامه مجدد و یا گواهی والدت اتباع خارجه مطابق مقررات آییننامه اجرائی این قانون خواهد بود.
تبصره  - ۴به استثناء سازمان ثبتاحوال کشور ،دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طالق ،نمایندگیهای دولت جمهوری اسالمی ایران در خارج
از کشور ،اداره تشخیص هویت و پلیس بینالملل و اداره کل انتخابات هیچیک از ارگانها و نهادها و مؤسسات دولتی و بخش خصوصی حق
نقش مهر و درج هیچگونه مطلب و یا آثار دیگری بر روی شناسنامه را ندارند متخلف از این امر تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
ماده  - ۳۷سازمان ثبتاحوال کشور مکلّف است به مجرد وصول اعالم ترک تابعیت و یا اخراج از تابعیت اشخاص از طرف وزارت امور خارجه
ترک تابعیت و یا اخراج تابعیت را در دفاتر و اسناد مربوط منعکس و شناسنامه را معدوم نماید.
فصل هفتم  -صدور کارت شناسایی
ماده  - ۳۸در نقاطی که دولت مقتضی بداند و اعالم کند کسانی که سن آنان از  ۱2سال به باال است باید دارای کارت شناسایی بوده و
همیشه آن را همراه داشته باشند .کارت شناسایی حاوی مشخصات و اثرانگشت و عکس و نشانی محل سکونت و گروههای اصلی خون خواهد
بود.
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ترتیب صدور و ترتیب درج مشخصات دارنده کارت شناسایی و چگونگی تحصیل اطالعات مربوط به سکونت و سایر اطالعات از قبیل گروه
خون و اشخاصی که برای صغار و مجانین کارت شناسایی اخذ نمایند در آییننامه اجرائی تعیین خواهد شد.
ماده  - ۳۹این ماده به موجب الیحه قانونی الغاء قوانین و ماده  ۹۳قانون ثبتاحوال  ۱۹/۱۱/۱۹2۱صریحاً لغو شده است.
فصل هشتم  -نام خانوادگی
ماده  - ۴۱تغییر نام خانوادگی با تصویب سازمان ثبتاحوال کشور خواهد بود.
تبصره  -موارد تغییر نام خانوادگی مطابق آییننامه اجرائی این قانون میباشد.
ماده  - ۴۱حق تقدم نام خانوادگی با رعایت تاریخ تقدم صدور اسناد مختص اشخاصی است که به نام آنان در دفاتر مخصوص نام خانوادگی
ادارات ثبتاحوال به ثبت میرسد و دیگری حق اختیار آن را در آن اداره ندارد مگر با اجازه دارنده حق تقدم و این حق پس از وفات به ورثه
قانونی انتقال مییابد.
هریک از وراث میتواند شخصی که نام خانوادگی او را اختیار کرده مورد اعتراض قرار داده و تغییر نام خانوادگی او را از دادگاه بخواهد ولی
وراث باالتفاق میتوانند به دیگری اجازه دهند که نام خانوادگی آنها را اختیار نماید.
تبصره  -نام خانوادگی فرزند همان نام خانوادگی پدرخواهد بود اگرچه شناسنامه فرزند در قلمرو اداره ثبتاحوال دیگری صادر گردد.
فرزندان کبیر میتوانند برای خود نام خانوادگی دیگری انتخاب نمایند.
ماده  - ۴۲زوجه میتواند با موافقت همسر خود تا زمانی که در قید زوجیت میباشد از نام خانوادگی همسر خود بدون رعایت حق تقدم
استفاده کند و در صورت طالق ادامه استفاده از نام خانوادگی موکول به اجازه همسر خواهد بود.
فصل نهم  -تعویض شناسنامههای موجود و نقل آن به دفاتر ثبت کل وقایع
ماده  - ۴۳سازمان ثبتاحوال کشور مکلّف است شناسنامههای موجود در دست مردم را به تدریج تعویض نماید و کلیه افراد نیز مکلفند
در مهلتهای معیّن که سازمان ثبتاحوال کشور طی آگهی و وسائل ارتباط جمعی و به ترتیب گروه سنی تعیین خواهد نمود به مأموران
ثبتاحوال محل اقامت خود برای اعالم هویت و وقایع حیاتی خود و ارائه مدارک و دریافت شناسنامه نمونه جدید مراجعه نمایند مرگهای
ثبت نشده زوج و زوجه و فرزندان نیز ضمن این مراجعه باید اعالم شود.
تبصره  -چنانچه در طول اجرا طرح ،اشخاصی اعالم فقدان و یا درخواست تعویض شناسنامه نمایند که مشمول دوره تجدید آن گروه
نباشد برای آنان طبق مقررات گواهی موقت صادر خواهد شد.
ماده  - ۴۴اشخاصی که در مهلتهای معیّن در آگهی منتشره مأموران ثبتاحوال را از داشتن شناسنامه مکرر یا استفاده از شناسنامه غیر
یا دریافت شناسنامه موهوم یا استفاده از شناسنامه ایرانی با داشتن تابعیت خارجی مطلع نمایند از تعقیب و مجازات معاف خواهند بود و االّ
پس از انقضاء مهلتهای معینه جرائم مزبور مستمر شناختهشده و مشمول مجازات مصرح در مواد ( 1۱و  )1۳این قانون خواهند بود.
هویت دارندگان شناسنامه مکرر به انتخاب صاحبان و یا نمایندگان قانونی آنان تثبیت و هویت اشخاصی که از شناسنامه غیر استفاده نمودهاند
و همچنین مدارک ازدواج و طالق و شناسنامه فرزندان مطابق شناسنامه قانونی که صادر میشود خواهد بود.
تبصره  -تعویض شناسنامه همسر و فرزندان ،ضمن گروه سنی همسری که در مهلت مقرر مراجعه میکند به عمل خواهد آمد و همچنین
در موقع ثبت والدت طفل شناسنامه پدر و مادر و افراد خانوار تعویض خواهد شد اگرچه مهلت مراجعه معیّن و آگهی نشده باشد.
ماده  - ۴۵هرگاه «هویت و تابعیت» افراد مورد تردید واقع گردد و مدارک الزم جهت اثبات آن ارائه نشود مراتب برای اثبات «هویت» به
مراجع انتظامی و برای اثبات «تابعیت» به شورای تأمین شهرستان ارجاع و در صورت تایید طبق مقررات اقدام خواهد شد.
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تبصره  -در جلسات شورای تأمین شهرستان که به منظور فوق تشکیل میگردد رئیس اداره ثبتاحوال محل نیز با داشتن حق رأی شرکت
خواهد داشت.
ماده  - ۴۶سازمان ثبتاحوال کشور ،پایان مهلت تعویض شناسنامه هر دوره را از طریق وسائل ارتباط جمعی آگهی خواهد کرد و پس از
پایان مهلت اعالمشده شناسنامه و گواهیهای صادره قبلی از درجه اعتبار ساقط خواهد شد و منحصراً شناسنامههای جدید جمهوری اسالمی
ایران سند رسمی هویت و تابعیت افراد خواهد بود.
تبصره  -افرادی که در مهلتهای مقرر مراجعه نکنند پس از تشخیص تخلف مراتب به دادگاه اعالم و طبق مقررات با آنان رفتار خواهد
شد.
فصل دهم  -تهیه مقدمات اجرا قانون
ماده  - ۴۷وزارت کشور مکلّف است در مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون مقدمات اجرا آن را از حیث تهیه وسائل کار و تجهیزات
و تأمین کارکنان الزم و آموزش آنان فراهم نماید.
دولت اعتبار الزم برای اجرا این قانون را تأمین خواهد نمود.
فصل یازدهم  -مقررات کیفری
ماده  - ۴۸اشخاصی که از وظائف مذکور در مواد  ۱4و  ۱۳و  ۲1و  ۲4و  ۹2و تبصره ماده  ۲4و تبصره یک ماده  ۹4و مواد  ۹۱و 1۹
خودداری کنند یا با در دست داشتن شناسنامه اقدام به اخذ المثنی نمایند ،مورد تعقیب قرار گرفته و عالوه بر الزام به انجام تکالیف مقرر
به پرداخت دویست و یک تا پنج هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
ولی هرگاه مأموران و مسؤولینی که به موجب این قانون وظائفی بر عهده دارند در اجرا آن تأخیر یا تعلل نمایند در دادگاههای اداری یا
انتظامی طبق ضوابط مربوط تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
ماده  - ۴۹این ماده با توجه به ماده  ۲قانون تخلفات ،جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب  ۱7/2/۱۹57نسخ
شده است.
ماده  - ۵۱این ماده با توجه به ماده  ۱۱قانون تخلفات ،جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب  ۱7/2/۱۹57نسخ
شده است.
ماده  - ۵۱هرکس عالماعامدا پدر و یا مادر طفل را بهغیراز پدر یا مادر واقعی در اسناد و دفاتر ثبتاحوال اظهار و شناسنامه دریافت کند به
حبس جنحهای از  4ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
تبصره  -در مواردی که پدر یا مادر طفل معلوم نباشد و همچنین موارد مذکور در قانون حمایت کودکان بدون سرپرست از شمول این ماده
مستثنی میباشد.
ماده  - ۵۲مأمورانی که عالماعامدا در جرائم مذکور در مواد  1۳و  27و  2۱این قانون به هر نحوی از انحاء کمک نمایند یا گواهیهای خالف
را مالک اجرا وظائف قانونی خود قرار دهند به مجازات مرتکب اصلی محکوم خواهند شد.
ماده  - ۵۳آییننامههای اجرائی این قانون و نمونههای اوراق و اسناد مربوط وسیله وزارت کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب
هیات وزیران خواهد رسید.
ماده  - ۵۴از تاریخ اجرا این قانون و پایان مهلتهای معیّن قوانین ثبتاحوال مصوب  ۲7مرداد  ۱۹75و  ۱۱آذر  ۱۹۱7و اول بهمن ۱۹۱۲
و دوم اردیبهشت  ۱۹۱۳لغو و هر قانونی که در مقام اجرا معارض این قانون باشد بالاثر است.
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ماده  - ۵۵وزارت کشور ،وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری مأمور اجرا این قانون هستند.

قانون زمین شهری
مصوب۱۹44/74/۲۲ :

ماده  - ۱به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین و ازدیاد عرضه و تعدیل و تثبیت قیمت آن به عنوان یکی از عوامل عمده تولید و
تامین رفاه عمومی و اجتماعی و ایجاد موجبات حفظ و بهرهبرداری هرچه صحیحتر و وسیعتر از اراضی و همچنین فراهم نمودن زمینه الزم
جهت اجراء اصل  ۹۱و نیل به اهداف مندرج در اصول  1۹و  12و  15قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران برای تامین مسکن و تاسیسات
عمومی مواد این قانون به تصویب میرسد و از تاریخ تصویب در سراسر کشور الزماالجراء است.
ماده  - ۲اراضی شهری زمینهایی است که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها قرار گرفته است.
ماده  - ۳اراضی موات شهری زمینهائی است که سابقه عمران و احیاء نداشته باشد .زمینهای مواتی که علیرغم مقررات قانون لغو مالکیت
اراضی موات شهری بدون مجوز قانونی از تاریخ  2/1/۱۹2۱به بعد احیاء شده باشد همچنان در اختیار دولت میباشد.
ماده  - ۴اراضی بائر شهری زمینهایی است که سابقه عمران و احیاء داشته و به تدریج به حالت موات برگشته اعم از آنکه صاحب مشخصی
داشته و یا نداشته باشد.
ماده  - ۵اراضی دائر زمینهائی است که آن را احیاء و آباد نمودهاند و در حال حاضر دائر و مورد بهرهبرداری مالک است زمینهای دائر مشمول
این قانون صرفا اراضی کشاورزی یا آیش اعم از محصور یا غیرمحصور میباشد.
ماده  - ۶کلیه زمینهای موات شهری اعم از آنکه در اختیار اشخاص یا بنیادها و نهادهای انقالبی دولتی یا غیردولتی باشد در اختیار دولت
جمهوری اسالمی است و اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد.ادارات ثبت اسناد و امالک مکلفند به درخواست وزارت مسکن
و شهرسازی اسناد آنها را به نام دولت صادر نمایند مگر آنکه از تاریخ  ۲۲/۱۱/۱۹25توسط دولت واگذار شده باشد.
تبصره  -اسناد مالکیت زمینهای مواتی که در وثیقه میباشند و به موجب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و قانون اراضی شهری
مصوب  ۱۹47و این قانون به اختیار دولت درآمده و یا درمیآیند آزاد تلقی میشوند و غیر از مطالبات اشخاص ناشی از فروش اینگونه
اراضی که منتفی میگردد مطالبات دیگر وسیله طلبکار از سایر اموال بدهکار وصول خواهد شد.
ماده  - ۷کسانی که طبق مدارک مالکیت،از زمینهای موات شهری در اختیار داشتهاند مشروط بر آنکه از مزایای مواد  4یا  ۱قانون اراضی
شهری مصوب  ۱۹47استفاده نکرده و مسکن مناسبی نداشته باشند،طبق ضوابط مسکن و شهرسازی در سراسر کشور قطعه و یا قطعاتی
جمعا معادل (۱777هزار)متر مربع در اختیارشان گذاشته میشود تا در مهلت مناسبی که در آییننامه تعیین خواهد شد عمران و احیاء
کنند در صورت عدم عمران و احیاء بدون عذر موجه اجازه مذکور ساقط و زمین به دولت بازمیگردد.
تبصره  -در مورد کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب  2/1/۱۹2۱با اسناد عادی دارای زمین بوده و
در مهلتهای تعیین شده قبلی از طرف مراجع مربوطه تشکیل پرونده دادهاند و یا در شهرهائی که تاکنون مهلتهای مذکور برای تشکیل
پرونده اعالم نشده است در صورتی که تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع ذیصالح قضائی تایید گردد برابر ضوابطی
که در آییننامه اجرائی این قانون تعیین میشود اجازه عمران داده خواهد شد.
ماده  - ۸کلیه اراضی بائر شهری که صاحب مشخصی نداشته باشد در اختیار ولی فقیه میباشد.
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ماده  - ۹وزارت مسکن و شهرسازی موظف است زمینهای مورد نیاز برای امر مسکن و خدمات عمومی را ضمن استفاده از کلیه اراضی
موات و دولتی در شهرهائی که به پیوست این قانون به دلیل عدم تکافوی اراضی مذکور در این شهرها ضرورت آن حتمی است به ترتیب از
زمینهای بائر و دائر شهری تامین نماید.
مالکان اراضی بائر و دائر شهری اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و بنیادها و نهادها و ارگانهای دولتی و غیردولتی موظفند زمینهای مورد
نیاز دولت یا شهرداریها را که موضوع این قانون است به منظورهای ذیل و با تقویم دولت به آنها(دولت و شهرداریها)بفروشند.
الف  -تفکیک و فروش توسط وزارت مسکن و شهرسازی به افراد واجد الشرایط دریافت زمین جهت مسکن و یا اجراء طرحهای ساختمانسازی
مسکونی.
ب  -ایجاد تاسیسات عمومی و عمرانی و اداری و اجراء طرحهای مصوب شهری و عوض طرحهای شهری حسب مورد به وسیله وزارتخانهها
و شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است.
ج  -حفاظت از میراث فرهنگی کشور.
تبصره  -۱در صورت مراجعه مالک یا مالکین زمینهای بائر و دائر و اعالم یا اعالن عدم نیاز دولت و شهرداریها به زمین،مالک میتواند پس
از عمران و آمادهسازی زمین نسبت به تفکیک و واگذاری زمین خود طبق ضوابط و مجوز وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نماید.
تبصره  -۲مالکان اراضی بائر و دائر شهری اعم از مشاع و یا ششدانگ که زمین آنها مورد نیاز دولت و شهرداریها به شرح این ماده است
مشروط بر اینکه از مزایای مواد  4یا  ۱قانون اراضی شهری مصوب  ۱۹47استفاده نکرده باشند حق دارند طبق ضوابط وزارت مسکن و
شهرسازی قطعه یا قطعاتی از زمین مذکور به انتخاب خود و در صورت عدم امکان از سایر اراضی دولتی معادل(هزار)متر مربع عمران و
تفکیک نمایند یا به دولت بفروشند زائد بر آن(نه عین و نه منفعت)قابل واگذاری نیست مگر به دولت و با تقویم دولت و یا اینکه با اجازه و
زیر نظر وزارت مسکن و شهرسازی عمران نموده واگذار نماید.
تبصره  -۳صغار یتیم تا سن بلوغ شرعی و بازماندگان درجه اول شهداء و مفقود االثرها و همسران آنها تا زمانی که فرزندان آنها را تحت
تکفل داشته باشند از شمول این ماده مستثنی هستند عمران و تفکیک و واگذاری زمینهای موضوع این تبصره مشمول مقررات این قانون
بوده و چنانچه زمین مشمول این تبصره مورد نیاز برای طرح دولتی خاصی باشد که احداث آن در محل دیگری میسر نباشد معادل ارزش
زمین مورد نظر از محل اراضی دولتی به صورت عوض واگذار میگردد.
تبصره  -۴واگذاری سهام مشاعی مالکین اراضی شهری به یکدیگر در یک یا چند قطعه زمین به نحوی که سهم هریک از مالکین پس از
انتقال زائد بر حد نصاب مقرر در این ماده نگردد با رعایت شرائط مندرج در این قانون بال مانع است.
تبصره  -۵شرکتهای تعاونی مسکن که قبل از تصویب قانون اراضی شهری مصوب  ۱۹47مالک زمینهایی باشند با رعایت حداقل نصاب
تفکیک محل وقوع زمین برای هریک از اعضاء واجد الشرائط که از مزایای قانون اراضی شهری مصوب  ۱۹47و این قانون استفاده نکرده
باشند در قالب ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی حق بهرهبرداری از زمین خود را دارا میباشند و زمینهای مازاد بر نیاز آنها و نیز زمینی که
طبق ضوابط مذکور در مهلت مقرر بدون عذر موجه عمران نگردد تابع مقررات این قانون بوده و در اختیار دولت قرار میگیرد.
تبصره  -۶در صورت استنکاف یا عدم مراجعه و یا عدم دسترسی به مالک یا نامشخص بودن نشانی مالک پس از اعالن وزارت مسکن و
شهرسازی و در صورت وجود تعارض ثبتی و در وثیقه بودن ملک یا هرگونه اشکاالت حقوقی یا ثبتی دیگر که مانع از انجام معامله دولت
گردد ،دولت یا شهرداریها با سپردن بهای زمین مورد تملک به صندوق ثبت محل زمین را تملک و حسب مورد وزارت مسکن و شهرسازی
یا شهرداری به قائم مقامی مالک،سند انتقال را امضاء مینمایند و در موقع مراجعه مالک پس از ارائه مفاصا حسابهای الزم و رفع هرگونه
اشکال بهای آن قابل پرداخت میباشد و یا در صورت امکان زمین معوض واگذار میگردد.
تبصره  -۷دولت و شهرداریها میتوانند برای اجراء طرحهای دولتی و تاسیسات عمومی زیربنائی خود زمین مورد نیاز را در شهرها و
شهرکهای سراسر کشور با رعایت کلیه ضوابط و تبصرههای این ماده تملک نمایند.
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تبصره  -۸زمینهای دائری که دولت یا شهرداریها در کلیه شهرها و شهرکها نیاز به تملک آنها دارند پس از تصویب طرح و اعالم مراتب
به ادارات ثبت قابل انتقال به غیر نبوده مگر به دولت یا شهرداریها.
تبصره  -۹تقویم دولت بر اساس قیمت منطقهای(ارزش معامالتی)زمین بوده و بهای اعیانیها در اراضی و سایر حقوق قانونی طبق نظر
کارشناس رسمی دادگستری بر اساس بهای عادله روز تعیین میگردد.
تبصره  -۱۱در صورت درخواست و توافق مالک دولت موظف است به جای اراضی تملک شده از اراضی که در خارج از محدوده قانونی
شهرها و شهرکها در اختیار دارد معادل ارزشی زمین تملک شده برای امر کشاورزی به مالکین این قبیل اراضی واگذار نماید.
تبصره  -۱۱این ماده و تبصرههای آن با استفاده از اجازه مورخ  ۱۳/5/۱۹47حضرت امام خمینی مدظله العالی که در آن مجلس شورای
اسالمی را صاحب صالحیت برای تشخیص موارد ضرورت دانستهاند صرفا در شهرهای مندرج در پیوست این قانون و تبصرههای  5و  ۱آن
در کلیه شهرها و شهرکهای سراسر کشور برای مدت  2سال از تاریخ تصویب قابل اجراء است و پس از مهلت مذکور در شهرهای یاد شده
نیز مانند سایر شهرهای کشور سایر مواد قانون قابل اجراء خواهد بود.
ماده  - ۱۱از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری مصوب  ۱۹47کلیه زمینهای متعلق به وزارتخانهها و نیروهای مسلح و موسسات دولتی و
بانکها و سازمانهای وابسته به دولت و موسساتی که شمول حکم مستلزم ذکر نام است و کلیه بنیادها و نهادهای انقالبی در اختیار وزارت
مسکن و شهرسازی قرار میگیرد.
تبصره  -۱اراضی غیرموات بنیادهای غیردولتی از شمول این ماده مستثنی بوده ولی هرگونه واگذاری طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی
با رعایت نظر ولی فقیه خواهد بود.
تبصره  -۲شهرداریها و شرکتها و سازمانهای وابسته به شهرداریها از شمول این ماده مستثنی هستند ولی حق واگذاری اینگونه اراضی
را بدون اجازه وزارت مسکن و شهرسازی ندارند مگر به عنوان رفع نیازمندیهای عمومی شهر و عوض امالک واقع در طرحهای مصوب شهری.
تبصره  -۳اراضی وقفی به وقفیت خود باقی است ولی اگر زمینی به عنوان وقف ثبت شده و در مراجع ذیصالح ثابت شود که تمام یا
قسمتی از آن موات بوده سند وقف زمین مواتابطال و در اختیار دولت قرار میگیرد لکن هرگونه واگذاری اراضی از طرف اوقاف یا آستان
قدس رضوی و یا سایر متولیان بایستی بر طبق ضوابط شهرسازی و رعایت نظر واقف صورت گیرد.
تبصره  -۴وزارت مسکن و شهرسازی مکلّف است اراضی حاصل از موضوع این ماده را به ادارات و سازمانهای مذکور در حد نیاز اداری و
تاسیساتی مجانا واگذار نماید.
ماده  - ۱۱وزارت مسکن و شهرسازی موظف است بر اساس سیاست عمومی کشور طبق آییننامه اجرائی نسبت به آمادهسازی یا عمران و
واگذاری زمینهای خود مطابق طرحهای مصوب قانونی اقدام کند.
تبصره  -۱تطبیق نقشههای تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرحهای جامع و تفصیلی و هادی و تصویب آن«موضوع ماده  ۱7۱قانون
شهرداریها»به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است.
تبصره  -۲دولت از پرداخت هرگونه مالیات و حق تمبر و هزینههای ثبتی و معامالتی بابت آمادهسازی و تفکیک و فروش اراضی معاف
است.
تبصره  -۳بهای واگذاری زمین به اشخاص نباید از قیمتهای منطقهای زمان واگذاری (ارزشهای معامالتی)تجاوز نماید.ولی چنانچه برای
دولت بیش از قیمت منطقهای تمام شده باشد به بهای تمام شده واگذار میگردد نحوه وصول هزینههای ناشی از آمادهسازی و عمران و
تفکیک و یا سایر خدمات بر اساس بهرهوری قطعات از خدمات و تاسیسات شهری محاسبه و به صورتی اخذ میگردد که از مجموع هزینهها
تجاوز ننماید.
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تبصره  -۴به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده میشود اماکن عمومی و خدماتی مورد نیاز مجموعههای مسکونی را احداث و واگذار
نماید.
تبصره  -۵وزارت مسکن و شهرسازی در جهت اجراء مفاد این ماده و ایجاد شهرها و شهرکها با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه میتواند
نسبت به تشکیل شرکتهای عمرانی و ساختمانی راسا و یا با مشارکت بخش غیردولتی اقدام نماید اساسنامه این قبیل شرکتها به پیشنهاد
وزارت مذکور به تصویب هیات دولت خواهد رسید.
ماده  -۱۲تشخیص عمران و احیاء و تاسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دائر و تمیز بائر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است
این تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه میباشد.
وزارت مسکن و شهرسازی مکلّف است نظریه خود را در تشخیص نوع زمین،اعم از آنچه تاکنون صادر نموده و به آن اعتراض نشده یا آنچه
بعدا صادر مینماید به مالکین اعالم نماید .مهلت حق اعتراض از تاریخ اعالم سه ماه تعیین میگردد.در صورت عدم دسترسی یا استنکاف
مالک از دریافت نظریه،بایستی طی دو نوبت به فاصله ده روز نظریه مذکور در روزنامه کثیر االنتشار آگهی،تا سه ماه از تاریخ آخرین
آگهی،مدعیان میتوانند اعتراض خود را به دادگاه تسلیم نمایند،در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مذکور تشخیص،قطعی و الزماالجراء
است.
تبصره  -۱دادگاه نسبت به اعتراض خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی رسیدگی کرده و حکم الزم خواهد داد،اعتراض به
تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی در دادگاه مانع از اجراء مواد این قانون نمیگردد.
تبصره  -۲مالک تشخیص مرجع مقرر در ماده  ۱۲در موقع معاینه محل در مورد نوع زمینهایی که از تاریخ  ۲۲/۱۱/۱۹25وسیله دولت یا
ارگانها و نهادها و کمیتهها و دفاتر خانهسازی احداث اعیانی یا واگذار شده بدون در نظر گرفتن اعیانیهای مذکور خواهد بود.
ماده  - ۱۳هرگونه دخل و تصرف و تجاوز به اراضی شهری متعلق یا منتقل شده به دولت و شهرداریها و یا احداث هرگونه بنا بدون پروانه
مجاز و یا هرگونه نقل و انتقال به موجب اسناد عادی یا رسمی و تفکیک و افراز اراضی مزبور و یا هرگونه عملی بر خالف این قانون جرم
شناخته میشود و با متجاوزین بر اساس تبصره ۲ماده  ۱1۱اصالحی قانون«اصالح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و امالک مصوب ۱۹۱7
و اصالحات بعدی آن»مصوب  ۹۱/1/۱۹42مجلس شورای اسالمی رفتار میشود.
ماده  - ۱۴تبدیل و تغییر کاربری،افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی و یا آیش(اراضی موضوع ماده  ۲این قانون)با رعایت
ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی و مواد این قانون بال اشکال است.
تبصره  -نقل و انتقال اینگونه اراضی برای امر کشاورزی با قید مفاد موضوع این ماده در سند بال مانع است.
ماده  - ۱۵هرگونه تفکیک و تقسیم اراضی بائر جهت عمران و احداث بنا با رعایت ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی و مواد این
قانون بال اشکال است.
ماده  - ۱۶هریک از کارمندانی که در اجراء این قانون به تشخیص دادگاه صالح رعایت دقیق مقررات آن را ننموده و تخطی کرده باشند
عالوه بر جبران خسارت وارده به دولت یا اشخاص و اعاده وضع،بر حسب مورد به انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محکوم میگردند.
ماده  - ۱۷وزارت مسکن و شهرسازی مامور اجراء این قانون میباشد و موظف است حداکثر ظرف مدت  ۹ماه آییننامه اجرائی مواد این
قانون و نیز اساسنامه سازمان زمین شهری را تهیه و به تصویب هیات دولت برساند.
شهرهای مشمول ضرورت
 -۱تهران
 -۲اصفهان
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 -۹تبریز
 -1شیراز
 -2اهواز
 -4کرمانشاه
 -5رشت
 -۱اردبیل
 -۳کرج
 -۱7اراک
 -۱۱قزوین
 -۱۲اسالم شهر
 -۱۹خرم آباد
 -۱1بروجرد
 -۱2دزفول
 -۱4ساری
 -۱5گرگان
 -۱۱نجف آباد
 -۱۳آمل
 -۲7رجائی شهر
 -۲۱بابل
 -۲۲خوی
 -۲۹قائم شهر
 -۲1بوشهر
 -۲2بهبهان
 -۲4قرچک
 -۲5مهاباد
 -۲۱میاندوآب
 -۲۳ورامین
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 -۹7مهرشهر
 -۹۱الیگودرز
 -۹۲مالیر
 -۹۹آبادان
 -۹1خرمشهر
 -۹2سوسنگرد
 -۹4بستان
 -۹5هویزه
 -۹۱اسالم آباد
 -۹۳ایالم
 -17مهران
 -1۱دهلران
 -1۲قصرشیرین
 -1۹پل ذهاب
 -11گیالنغرب
 -12نفت شهر
 -14سومار
 -15بانه
 -1۱مریوان
 -1۳سردشت
 -27پیرانشهر
 -2۱نقده
 -2۲اشنویه
 -2۹بوکان
 -21سقز
 -22دیواندره
 -24کامیاران
 -25قروه
 -2۱مریوان
 -2۳ایوانغرب
 -47شوش

گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی

صفحه 17

صفحه 1۱

قوانین خاص ویژه آزمون وکالت  /حقوق مدنی

قانون مسئولیت مدنی
مصوب۱۹۹۳/7۲/75 :

ماده  - ۱هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجهی بیاحتیاطی  ،به جان یا سالمتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به
هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمهای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود ،مسئول جبران
خسارت ناشی از عمل خود هست.
ماده  - ۲در موردی که عمل واردکننده زیان ،موجب خسارت مادی یا معنوی زیاندیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر ،او
را به جبران خسارات مزبور محکوم مینماید و چنانچه عمل واردکنندهی زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران
همان نوع خساراتی که وارد نموده محکوم خواهد نمود.
ماده  - ۳دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد جبران زیان را به صورت
مستمری نمیشود تعیین کرد مگر آنکه مدیون ،تامین مقتضی برای پرداخت آن بدهد یا آنکه قانون آن را تجویز نماید.
ماده  - ۴دادگاه میتواند میزان خسارت را در موارد زیر تخفیف دهد:
 - ۱هرگاه پس از وقوع خسارت ،واردکنندهی زیان به نحو مؤثری به زیاندیده کمک و مساعدت کرده باشد.
 - ۲هرگاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی بوده که عرفا قابل اغماض باشد و جبران آن نیز موجب عسرت و تنگدستی واردکنندهی زیان شود.
 - ۹وقتی که زیاندیده به نحوی از انحا ،موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به اضافه شدن آن کمک و یا وضعیت واردکنندهی
زیان را تشدید کرده باشد.
ماده  - ۵اگر در اثر آسیبی که به بدن یا سالمتی کسی وارد شده در بدن او نقصی پیدا شود یا قوه کار زیاندیده کم گردد و یا از بین برود
و یا موجب افزایش مخارج زندگانی او بشود واردکنندهی زیان مسئول جبران کلیهی خسارات مزبور است.
دادگاه جبران زیان را با رعایت اوضاع و احوال قضیه به طریق مستمری و یا پرداخت مبلغی دفعتا واحده تعیین مینماید و در مواردی که
جبران زیان باید به طریق مستمری به عمل آید تشخیص اینکه به چه اندازه و تا چه مبلغ میتوان از واردکنندهی زیان تامین گرفت با
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.
ماده  - ۶در صورت مرگ آسیب دیده ،زیان شامل کلیهی هزینهها مخصوصاً هزینه کفن و دفن هست .اگر مرگ فوری نباشد هزینه معالجه
و زیان ناشی از سلب قدرت کار کردن در مدت ناخوشی نیز جز زیان محسوب خواهد شد .در صورتی که در زمان وقوع آسیب ،زیاندیده
قانونا مکلف بوده و یا ممکن است بعدها مکلف شود شخص ثالثی را نگاهداری نماید و در اثر مرگ او شخص ثالث از آن حق محروم گردد
واردکننده زیان باید مبلغی به عنوان مستمری متناسب تا مدتی که ادامهی حیات آسیب دیده عادتاً ممکن و مکلف به نگاهداری شخص
ثالث
بوده به آن شخص پرداخت کند در این صورت تشخیص میزان تامین که باید گرفته شود با دادگاه است .در صورتی که در زمان وقوع آسیب،
نطفهی شخص ثالث بسته شده و یا هنوز طفل به دنیا نیامده باشد شخص مزبور استحقاق مستمری را خواهد داشت.
ماده  - ۷کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانونا یا برحسب قرارداد به عهده او هست در صورت تقصیر در نگاهداری یا
مواظبت ،مسئول جبران زیان وارده از ناحیهی مجنون یا صغیر هست و در صورتی که استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را
نداشته باشد ،از مال مجنون یا صغیر زیان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زیان باید به نحوی صورت گیرد که موجب عسرت و
تنگدستی جبرانکنندهی زیان نباشد.
ماده  - ۸کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع ،به حیثیت و اعتبارات و موقعیت دیگری زیان وارد آورد مسئول جبران آن
است .شخصی که در اثر انتشارات مزبور یا سایر وسایل مخالف با حسن نیت ،مشتریانش کم و یا در معرض از بین رفتن باشد میتواند موقوف
شدن عملیات مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصیر ،زیان وارده را از واردکننده مطالبه نماید.
ماده  - ۹دختری که در اثر اِعمال حیله یا تهدید و یا سوءاستفاده از زیردست بودن ،حاضر برای همخوابگی نامشروع شده میتواند از مرتکب
عالوه از زیان مادی مطالبهی زیان معنوی هم بنماید.
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صفحه 1۲

ماده  - ۱۱کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود میتواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان
مادی و معنوی خود را بخواهد هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه میتواند در صورت اثبات تقصیر ،عالوه بر صدور حکم به
خسارت مالی حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید.
ماده  - ۱۱کارمندان دولت و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجهی بیاحتیاطی خساراتی
به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارات وارده می باشند ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص
وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهدهی اداره یا موسسهی مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت
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.
ماده  - ۱۲کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی میباشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در
حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است مگر اینکه محرز شود تمام احتیاطهایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب مینموده به عمل
آورده یا اینکه اگر احتیاطهای مزبور را به عمل میآوردند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمیبود کارفرما میتواند به واردکنندهی
خسارت در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نماید.
ماده  - ۱۳کارفرمایان مشمول ماده  ۱۲مکلفند تمام کارگران و کارکنان اداری خود را در مقابل خسارت وارده از ناحیهی آنان به اشخاص
ثالث ،بیمه نمایند.
ماده  - ۱۴در مورد ماده  ۱۲هرگاه چند نفر مجتمعا زیانی وارد آورند متضامنا مسئول جبران خسارت وارده هستند.
در این مورد میزان مسئولیت هر یک از آنان با توجه به نحوهی مداخلهی هر یک ،از طرف دادگاه تعیین خواهد شد.
ماده  - ۱۵کسی که در مقام دفاع مشروع ،موجب خسارت بدنی یا مالی شخص متعدی شود مسئول خسارت نیست مشروط بر اینکه
خسارت وارده برحسب متعارف ،متناسب با دفاع باشد.
ماده  - ۱۶وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون است.
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قانون تملک آپارتمانها
مصوب ۱۹1۹/۱۲/۱4 :با آخرین اصالحات

ماده  - ۱مالکیت در آپارتمانهای مختلف و محلهای پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است.
مالکیت قسمتهای اختصاصی و مالکیت قسمتهای مشترک.
ماده  – ۲قسمتهای مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمتهایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند
آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق میگیرد به طور کلی قسمتهایی که برای
استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده از قسمتها مشترک
محسوب میشود مگر آنکه تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد.
ماده  - ۳حقوق هر مالک در قسمت اختصاصی و حصه او در قسمتهای مشترک غیرقابل تفکیک بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصی
به هر صورتی که باشد انتقال قسمت مشترک قهری خواهد بود.
ماده  - ۴حقوق و تعهدات و همچنین سهم هر یک از مالکان قسمتهای اختصاصی از مخارج قسمتهای مشترک متناسب است با نسبت
مساحت قسمت اختصاصی به مجموع مساحت قسمتهای اختصاصی تمام ساختمان به جز هزینههایی که به دلیل عدم ارتباط با مساحت
زیربنا به نحو مساوی تقسیم خواهد شد و یا اینکه مالکان ترتیب دیگری را برای تقسیم حقوق و تعهدات و مخارج پیشبینی کرده باشند.
پرداخت هزینههای مشترک اعم از اینکه ملک مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد الزامی است.
تبصره ( - ۱الحاقی  - )۱۱/۹/۱۹54مدیران مجموعه با رعایت مفاد این قانون ،میزان سهم هر یک از مالکان یا استفادهکنندگان را تعیین
میکند.
تبصره ( - ۲الحاقی  - )۱۱/7۹/۱۹54در صورت موافقت مالکانی که دارای اکثریت مساحت زیربنای اختصاصی ساختمان میباشند هزینههای
مشترک بر اساس نرخ معینی که به تصویب مجمع عمومی ساختمان میرسد ،حسب زیربنای اختصاصی هر واحد ،محاسبه میشود.
تبصره ( - ۳الحاقی  - )۱۱/۹/۱۹54چنانچه چگونگی استقرار حیاط ساختمان یا بالکن یا تراس مجموعه به گونهای باشد که تنها از یک یا
چند واحد مسکونی ،امکان دسترسی به آن باشد ،هزینه حفظ و نگهداری آن قسمت به عهده استفادهکننده یا استفادهکنندگان است.
ماده  - ۵انواع شرکتهای موضوع ماده  ۲7قانون تجارت که به قصد ساختمان خانه و آپارتمان و محل کسب به منظور سکونت یا پیشه یا
اجاره یا فروش تشکیل میشود از انجام سایر معامالت بازرگانی غیر مربوط به کارهای ساختمانی ممنوعند.
ماده  - ۶چنانچه قراردادی بین مالکین یک ساختمان وجود نداشته باشد کلیه تصمیمات مربوط به اداره و امور مربوط به قسمتهای
مشترک به اکثریت آراء مالکینی است که بیش از نصف مساحت تمام قسمتهای اختصاصی را مالک باشند.
تبصره  -نشانی مالکین برای ارسال کلیه دعوتنامهها و اعالم تصمیمات مذکور در این قانون همان محل اختصاصی آنها در ساختمان
است مگر اینکه مالک نشانی دیگری را در همان شهر برای این امر تعیین کرده باشد.
ماده  - ۷هرگاه یک آپارتمان یا یک محل کسب دارای مالکین متعدد باشد مالکین یا قائممقام قانونی آنها مکلفند یک نفر نماینده از طرف
خود برای اجرای مقررات این قانون و پرداخت حصه مخارج مشترک تعیین و معرفی نمایند در صورتی که اشخاص مزبور به تکلیف فوق
عمل نکنند رأی اکثریت بقیه مالکین نسبت به تمام معتبر خواهد بود مگر اینکه عده حاضر کمتر از ثلث مالکین باشد که در این صورت
برای یکدفعه تجدید دعوت خواهد شد.
ماده  - ۸در هر ساختمان مشمول مقررات این قانون در صورتی که عده مالکین بیش از سه نفر باشد مجمع عمومی مالکین مکلفند مدیر
یا مدیرانی از بین خود یا از خارج انتخاب نمایند طرز انتخاب مدیر از طرف مالکین و وظایف و تعهدات مدیر و امور مربوط به مدت مدیریت
و سایر موضوعات مربوطه در آییننامه این قانون تعیین خواهد شد.
ماده  - ۹هر یک از مالکین میتواند با رعایت مقررات این قانون و سایر مقررات ساختمانی عملیاتی را که برای استفاده بهتری از قسمت
اختصاصی خود مفید میداند انجام دهد هیچیک از مالکین حق ندارند بدون موافقت اکثریت سایر مالکین تغییراتی در محل یا شکل در یا
سردر یا نمای خارجی در قسمت اختصاصی خود که در مرئی و منظر باشد بدهند.
ماده  - ۱۱هر کس آپارتمانی را خریداری مینماید به نسبت مساحت قسمت اختصاصی خریداری خود در زمینی که ساختمان روی آن بنا
شده یا اختصاص به ساختمان دارد مشاعاً سهیم میگردد مگر آنکه مالکیت زمین مزبور به علت وقف یا خالصه بودن یا علل دیگر متعلق به
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غیر باشد که در این صورت باید اجور آن را به همان نسبت به پردازد مخارج مربوط به محافظت ملک و جلوگیری از انهدام و اداره و استفاده
از اموال و قسمتهای مشترک و به طور کلی مخارجی که جنبه مشترک دارد و یا به علت طبع ساختمان یا تأسیسات آن اقتضا دارد یکجا
انجام شود نیز باید به تناسب حصه هر مالک به ترتیبی که در آییننامه ذکر خواهد شد پرداخت شود هر چند آن مالک از استفاده از آنچه
که مخارج برای آن است صرفنظر نماید.
ماده  ۱۱مکرر  -در صورت امتناع مالک یا استفادهکننده از پرداخت سهم خود از هزینههای مشترک از طرف مدیر یا هیئت مدیران وسیله
اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن مطالبه میشود.
هرگاه مالک یا استفادهکننده ظرف ده روز از تاریخ ابالغ اظهارنامه سهم بدهی خود را نپردازد مدیر یا هیئت مدیران میتوانند به تشخیص
خود و با توجه به امکانات از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ ،تهویه مطبوع ،آب گرم ،برق ،گاز و غیره به او خودداری کنند و در صورتی
که مالک و یا استفادهکننده همچنان اقدام به تصفیهحساب ننماید اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا هیئت مدیران برای
وصول وجه مزبور بر طبق اظهارنامه ابالغ شده اجرائیه صادر خواهد کرد .عملیات اجرائی وفق مقررات اجرای اسناد رسمی صورت خواهد
گرفت و در هر حال مدیر یا هیئت مدیران موظف میباشند که به محض وصول وجوه مورد مطالبه یا ارائه دستور موقت دادگاه نسبت به
برقراری مجدد خدمات مشترک فوراً اقدام نمایند.
تبصره ( - ۱الحاقی  – )۱۱/۹/۱۹54در صورتی که عدم ارائه خدمات مشترک ممکن یا مؤثر نباشد ،مدیر یا مدیران مجموعه میتوانند به
مراجع قضایی شکایت کنند ،دادگاهها موظفند این گونه شکایات را خارج از نوبت رسیدگی و واحد بدهکار را از دریافت خدمات دولتی که
به مجموعه ارائه میشود محروم کنند و تا دو برابر مبلغ بدهی به نفع مجموعه جریمه نمایند.
استفاده مجدد از خدمات موکول به پرداخت هزینههای معوق واحد مربوط بنا به گواهی مدیر یا مدیران و یا به حکم دادگاه و نیز هزینه
مربوط به استفاده مجدد خواهد بود.
تبصره ( - ۲الحاقی  ۱4/۱/۱۹2۱و اصالحی  – )۱5/۹/۱۹2۳رونوشت مدارک مثبت سمت مدیر یا هیئت مدیران و صورت ریز سهم مال یا
استفادهکننده از هزینههای مشترک و رونوشت اظهارنامه ابالغ شده به مالک یا استفادهکننده باید ضمیمه تقاضانامه صدور اجرائیه گردد.
تبصره ( - ۳الحاقی  ۱4/۱/۱۹2۱و اصالحی  – )۱5/۹/۱۹2۳نظر مدیر یا هیئت مدیران ظرف ده روز پس از ابالغ اظهارنامه به مالک در
دادگاه نخستین محل وقوع آپارتمان قابل اعتراض است ،دادگاه خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی به موضوع
رسیدگی و رأی میدهد این رأی قطعی است در مواردی که طبق ماده فوق تصمیم به قطع خدمات مشترک اتخاذ شده و رسیدگی سریع
به اعتراض ممکن نباشد دادگاه به محض وصول اعتراض اگر دالیل را قوی تشخیص دهد دستور متوقف گذاردن تصمیم قطع خدمات
مشترک را تا صدور رأی خواهد داد.
تبصره ( - ۴الحاقی  ۲2/1/۱۹2۱و اصالحی  – )۱5/۹/۱۹2۳مقررات قانون تملک آپارتمان در خصوص نحوه اداره و وصول هزینههای
مشترک مربوط به حفظ و نگاهداری اعیانات و تأسیسات اختصاصی و اشتراکی در مورد شهرکها و مجتمعهای مسکونی که فاقد شهرداری
میباشند قابل اجرا و اعمال هست.
نحوه تشخیص هزینهها و ترتیب پرداخت آن را اساسنامه سازمان مالکان تعیین خواهد کرد.
تبصره ( - ۵الحاقی  ۳/1/۱۹2۱و اصالحی  – )۱5/۹/۱۹2۳در صورتی که مالک یا استفادهکننده مجدداً و مکرراً در دادگاه محکومبه پرداخت
هزینههای مشترک گردد عالوه بر سایر پرداختیها مکلف به پرداخت مبلغی معادل مبلغ محکومبه به عنوان جریمه هست.
ماده  - ۱۱دولت مکلف است ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون آییننامههای اجرایی آن را تهیه و بعد از تصویب هیأت وزیران به مورد
اجرا بگذارد.
دولت مأمور اجرای این قانون است.
ماده  - ۱۲دفاتر اسناد رسمی موظف میباشند در هنگام تنظیم هر نوع سند انتقال ،اجاره ،رهن ،صلح ،هبه و غیره گواهی مربوط به تسویه
حساب هزینههای مشترک را که به تایید مدیر یا مدیران ساختمان رسیده باشد از مالک یا قائممقام او مطالبه نمایند و یا با موافقت مدیر یا
مدیران تعهد منتقلالیه را به پرداخت بدهیهای معوق مالک نسبت به هزینههای موضوع این قانون در سند تنظیمی قید نمایند.
ماده  - ۱۳در صورتی که به تشخیص سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری عمر مفید ساختمان به پایان رسیده و یا به هر دلیل دیگری
ساختمان دچار فرسودگی کلی شده باشد و بیم خطر یا ضرر مالی و جانی برود و اقلیت مالکان قسمتهای اختصاصی در تجدید بنای آن
موافق نباشند ،آن دسته از مالکآنکه قصد بازسازی مجموعه را دارند ،میتوانند بر اساس حکم دادگاه ،با تامین مسکن استیجاری مناسب
برای مالک یا مالکآنکه از همکاری خودداری میورزند نسبت به تجدید بنای مجموعه اقدام نمایند و پس از اتمام عملیات بازسازی و تعیین
سهم هریک از مالکان از بنا و هزینههای انجام شده ،سهم مالک یا مالکان یاد شده را به اضافه اجوری که برای مسکن اجاری ایشان پرداخت
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شده است از اموال آنها از جمله همان واحد استیفا کنند .در صورت عدم توافق در انتخاب کارشناسان ،وزارت مسکن و شهرسازی با
درخواست مدیر یا هیأت مدیره اقدام به انتخاب کارشناسان یاد شده خواهد کرد.
تبصره ( - ۱الحاقی  - )۱۱/۹/۱۹54مدیر یا مدیران مجموعه به نمایندگی از طرف مالکان میتوانند اقدامات موضوع این ماده را انجام
دهند.
تبصره ( - ۲الحاقی  - )۱۱/7۹/۱۹54چنانچه مالک خودداری کننده از همکاری اقدام به تخلیه واحد متعلق به خود به منظور تجدید بنا
نکند ،حسب درخواست مدیر یا مدیران مجموعه ،رئیس دادگستری یا رئیس مجتمع قضایی محل با احراز تامین مسکن مناسب برای وی
توسط سایر مالکان ،دستور تخلیه آپارتمان یاد شده را صادر خواهد کرد.
ماده  - ۱۴مدیر یا مدیران مکلفند تمام بنا را به عنوان یک واحد در مقابل آتشسوزی بیمه نمایند .سهم هریک از مالکان به تناسب سطح
زیربنای اختصاصی آنها وسیله مدیر یا مدیران تعیین و از شرکا اخذ و به بیمهگر پرداخت خواهد شد .در صورت عدم اقدام و بروز آتشسوزی
مدیر یا مدیران مسئول جبران خسارات وارده میباشند.
ماده  - ۱۵ثبت اساسنامه موضوع این قانون الزامی نیست.
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قانون حمایت از خانواده
مصوب۱۹۳۱/۱۲/7۱ :

فصل اول :دادگاه خانواده
ماده  - ۱به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی ،قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزههای
قضائی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد .تشکیل این دادگاه در حوزههای قضائی بخش به تناسب امکانات به
تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است.
تبصره  - ۱از زمان اجرای این قانون در حوزه قضائی شهرستانهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن ،دادگاه
عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی میکند.
تبصره  - ۲در حوزه قضائی بخشهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است ،دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و
مقررات این قانون به کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی میکند ،مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحالل آنکه در دادگاه خانواده
نزدیکترین حوزه قضائی رسیدگی میشود.
ماده  - ۲دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علیالبدل و قاضی مشاور زن تشکیل میگردد .قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم
دادرسی به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند .قاضی انشاء کننده رأی باید در دادنامه
به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.
تبصره  -قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تامین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاههای خانواده اقدام کند و در این مدت
میتواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند.
ماده  - ۳قضات دادگاه خانواده باید متأهل و دارای حداقل چهار سال سابقه خدمت قضائی باشند.
ماده  - ۴رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صالحیت دادگاه خانواده است:
 ۱ـ نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن
 ۲ـ نکاح دائم ،موقت و اذن در نکاح
 ۹ـ شروط ضمن عقد نکاح
 1ـ ازدواج مجدد
 2ـ جهیزیه
 4ـ مهریه
 5ـ نفقه زوجه و اجرتالمثل ایام زوجیت
 ۱ـ تمکین و نشوز
 ۳ـ طالق ،رجوع ،فسخ و انفساخ نکاح ،بذل مدت و انقضای آن
 ۱7ـ حضانت و مالقات طفل
 ۱۱ـ نسب
 ۱۲ـ رشد ،حجر و رفع آن
 ۱۹ـ والیت قهری ،قیمومت ،امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان
 ۱1ـ نفقه اقارب
 ۱2ـ امور راجع به غایب مفقوداالثر
 ۱4ـ سرپرستی کودکان بیسرپرست
 ۱5ـ اهدای جنین
 ۱۱ـ تغییر جنسیت
تبصره  -به دعاوی اشخاص موضوع اصول دوازدهم ( )۱۲و سیزدهم ( )۱۹قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه
ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب  ۹۱/71/۱۹۱۲و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان
زرتشتی ،کلیمی و مسیحی مصوب  7۹/71/۱۹5۲مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی میشود.
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تصمیمات مراجع عالی اقلیتهای دینی مذکور در امور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طالق ،معتبر و توسط محاکم قضائی
بدون رعایت تشریفات ،تنفیذ و اجرا میگردد.
ماده  - ۵در صورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی دادگاه میتواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال ،وی را از
پرداخت هزینه دادرسی ،حقالزحمه کارشناسی ،حقالزحمه داوری و سایر هزینهها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول
کند .همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل ،دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن
مالی وکیل معاضدتی تعیین میکند.
تبصره  -افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه دادرسی معاف میباشند.
ماده  - ۶مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضاء ضرورت بر عهده دارد ،حق اقامه دعوی برای مطالبه
نفقه طفل یا محجور را نیز دارد .در این صورت ،دادگاه باید در ابتدا ادعای ضرورت را بررسی کند.
ماده  - ۷دادگاه میتواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت ،نگهداری و
مالقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تامین ،دستور موقت صادر کند .این دستور بدون نیاز به
تایید رئیس حوزه قضائی قابل اجرا است .چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند ،دستور صادرشده ملغی
محسوب و از آن رفع اثر میشود ،مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند.
ماده  - ۸رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام میشود.
تبصره  -هرگاه خواهان خوانده را مجهولالمکان معرفی کند ،باید آخرین اقامتگاه او را به دادگاه اعالم کند .دادگاه به طرق مقتضی در این
باره تحقیق و تصمیمگیری میکند.
ماده  - ۹تشریفات و نحوه ابالغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی است ،لکن
چنانچه طرفین دعوی طرق دیگری از قبیل پست ،نمابر ،پیام تلفنی و پست الکترونیک را برای این منظور به دادگاه اعالم کنند ،دادگاه
میتواند ابالغ را به آن طریق انجام دهد .در هر صورت ،احراز صحت ابالغ با دادگاه است.
ماده  - ۱۱دادگاه میتواند برای فراهم کردن فرصت صلح و سازش جلسه دادرسی را به درخواست زوجین یا یکی از آنان حداکثر برای دو
بار به تأخیر اندازد.
ماده  - ۱۱در دعاوی مالی موضوع این قانون ،محکومله پس از صدور حکم قطعی و تا پیش از شروع اجرای آن نیز میتواند از دادگاهی که
حکم نخستین را صادر کرده است ،تامین محکومبه را درخواست کند.
ماده  - ۱۲در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین ،زوجه میتواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند
مگر در موردی که خواسته ،مطالبه مهریه غیرمنقول باشد.
ماده  - ۱۳هرگاه زوجین دعاوی موضوع صالحیت دادگاه خانواده را علیه یکدیگر در حوزههای قضائی متعدد مطرح کرده باشند ،دادگاهی
که دادخواست مقدم به آن داده شده است صالحیت رسیدگی را دارد .چنانچه دو یا چند دادخواست در یک روز تسلیم شده باشد ،دادگاهی
که صالحیت رسیدگی به دعوای زوجه را دارد به کلیه دعاوی رسیدگی میکند.
ماده  - ۱۴هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد ،دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است.
اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد ،دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران و اگر
هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند ،دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است .هرگاه هیچیک از زوجین در ایران
سکونت نداشته باشند ،دادگاه شهرستان تهران صالحیت رسیدگی را دارد ،مگر آنکه زوجین برای اقامه دعوی در محل دیگر توافق کنند.
ماده  - ۱۵هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صالحیتدار محل اقامت خویش مطرح
کنند ،احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجرا نمیشود مگر آنکه دادگاه صالحیتدار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند.
تبصره ـ ثبت طالق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگریهای جمهوری اسالمی ایران به درخواست کتبی زوجین یا زوج با ارائه
گواهی اجرای صیغه طالق توسط اشخاص صالحیتدار که با پیشنهـاد وزارت امور خارجه و تصویب رئیس قوه قضائیه به کنسولگریها
معرفی میشوند امکانپذیر است .ثبت طالق رجعی منوط به انقضای عده است.
در طالق بائن نیز زوجه میتواند طالق خود را با درخواست کتبی و ارائه گواهی اجرای صیغه طالق توسط اشخاص صالحیتدار فوق در
کنسولگری ثبت نماید.
در مواردی که طالق به درخواست زوج ثبت میگردد ،زوجه میتواند با رعایت این قانون برای مطالبه حقوق قانونی خود به دادگاههای ایران
مراجعه نماید.
گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی
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فصل دوم :مراکز مشاوره خانوادگی
ماده  - ۱۶به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختالفات خانوادگی و طالق و سعی در ایجاد صلح و سازش ،قوه قضائیه
موظف است ظرف سه سال از تاریخ الزماالجرا شدن این قانون مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاههای خانواده ایجاد کند.
تبصره ـ در مناطقی که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود دارد دادگاهها میتوانند از ظرفیت این مراکز نیز استفاده
کنند.
ماده  - ۱۷اعضای مراکز مشاوره خانواده از کارشناسان رشتههای مختلف مانند مطالعات خانواده ،مشاوره ،روانپزشکی ،روانشناسی ،مددکاری
اجتماعی ،حقوق و فقه و مبانی حقوق اسالمی انتخاب میشوند و حداقل نصف اعضای هر مرکز باید از بانوان متأهل واجد شرایط باشند.
تعداد اعضاء ،نحوه انتخاب ،گزینش ،آموزش و نحوه رسیدگی به تخلفات اعضای مراکز مشاوره خانواده ،شیوه انجام وظایف و تعداد این مراکز
و نیز تعرفه خدمات مشاورهای و نحوه پرداخت آن به موجب آییننامهای است که ظرف شش ماه پس از الزماالجرا شدن این قانون بهوسیله
وزیر دادگستری تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
ماده  - ۱۸در حوزههای قضائی که مراکز مشاوره خانواده ایجاد شده است ،دادگاه خانواده میتواند در صورت لزوم با مشخص کردن موضوع
اختالف و تعیین مهلت ،نظر این مراکز را در مورد امور و دعاوی خانوادگی خواستار شود.
ماده  - ۱۹مراکز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاورهای به زوجین ،خواستههای دادگاه را در مهلت مقرر اجرا و در موارد مربوط سعی
در ایجاد سازش میکنند .مراکز مذکور در صورت حصول سازش به تنظیم سازشنامه مبادرت و در غیر این صورت نظر کارشناسی خود در
مورد علل و دالیل عدم سازش را به طور مکتوب و مستدل به دادگاه اعالم میکنند.
تبصره ـ دادگاه بامالحظه نظریه کارشناسی مراکز مشاوره خانواده به تشخیص خود مبادرت به صدور رأی میکند.
فصل سوم :ازدواج
ماده  - ۲۱ثبت نکاح دائم ،فسخ و انفساخ آن ،طالق ،رجوع و اعالم بطالن نکاح یا طالق الزامی است.
ماده  - ۲۱نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی ،نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است
مورد حمایت قرار میدهد .نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است:
 ۱ـ باردارشدن زوجه
 ۲ـ توافق طرفین
 ۹ـ شرط ضمن عقد
تبصره ـ ثبت وقایع موضوع این ماده و ماده ( )۲7این قانون در دفاتر اسناد رسمی ازدواج یا ازدواج و طالق مطابق آییننامهای است که
ظرف یک سال با پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد و تا تصویب آییننامه مذکور ،نظامنامههای موضوع ماده
( )۱اصالحی قانون راجع به ازدواج مصوب  ۲۳/7۲/۱۹۱4کماکان به قوت خود باقی است.
ماده  - ۲۲هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد ،وصول آن مشمول مقررات ماده ()۲
قانون اجرای محکومیتهای مالی است .چنانچه مهریه ،بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد ،فقط مالئت زوج مالک پرداخت است.
رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.
ماده  - ۲۳وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ الزماالجرا شدن این قانون بیماریهایی را که باید
طرفین پیش از ازدواج علیه آنها واکسینه شوند و نیز بیماریهای واگیردار و خطرناک برای زوجین و فرزندان ناشی از ازدواج را معین و
اعالم کند .دفاتر رسمی ازدواج باید پیش از ثبت نکاح گواهی صادرشده از سوی پزشکان و مراکز مورد تایید وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی دال بر عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتال به بیماریهای موضوع این ماده و یا واکسینه شدن طرفین نسبت به بیماریهای مذکور
را از آنان مطالبه و بایگانی کنند.
تبصره ـ چنانچه گواهی صادرشده بر وجود اعتیاد و یا بیماری داللت کند ،ثبت نکاح در صورت اطالع طرفین بالمانع است .در مورد
بیماریهای مسری و خطرناک که نام آنها به وسیله وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی تعیین و اعالم میشود ،طرفین جهت مراقبت
و نظارت به مراکز تعیین شده معرفی میشوند .در مواردی که بیماری خطرناک زوجین به تشخیص وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی منجر به خسارت به جنین باشد ،مراقبت و نظارت باید شامل منع تولید نسل نیز باشد.
فصل چهارم :طالق
ماده  - ۲۴ثبت طالق و سایر موارد انحالل نکاح و نیز اعالم بطالن نکاح یا طالق در دفاتر رسمی ازدواج و طالق حسب مورد پس از صدور
گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است.
گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی
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صفحه 1۳

ماده  - ۲۵در صورتی که زوجین متقاضی طالق توافقی باشند ،دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد .در این موارد
طرفین میتوانند تقاضای طالق توافقی را از ابتدا در مراکز مذکور مطرح کنند.
در صورت عدم انصراف متقاضی از طالق ،مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهائی به دادگاه
منعکس میکند.
ماده  - ۲۶در صورتی که طالق ،توافقی یا به درخواست زوج باشد ،دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه
باشد ،حسب مورد ،مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طالق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طالق مبادرت میکند.
ماده  - ۲۷در کلیه موارد درخواست طالق ،به جز طالق توافقی ،دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند.
دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد ،نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.
ماده  - ۲۸پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری ،هریک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابالغ یک نفر از اقارب متأهل خود را
که حداقل سی سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند.
تبصره  - ۱محارم زوجه که همسرشان فوت کرده یا از هم جدا شده باشند ،در صورت وجود سایر شرایط مذکور در این ماده به عنوان داور
پذیرفته میشوند.
تبصره  - ۲در صورت نبود فرد واجد شرایط در بین اقارب یا عدم دسترسی به ایشان یا استنکاف آنان از پذیرش داوری ،هریک از زوجین
میتوانند داور خود را از بین افراد واجد صالحیت دیگر تعیین و معرفی کنند .در صورت امتناع زوجین از معرفی داور یا عدم توانایی آنان
دادگاه ،خود یا به درخواست هریک از طرفین به تعیین داور مبادرت میکند.
ماده  - ۲۹دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج ،تکلیف جهیزیه ،مهریه و نفقه زوجه ،اطفال و حمل
را معین و همچنین اجرتالمثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده ( )۹۹4قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری
اطفال و نحوه پرداخت هزینههای حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ میکند .همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و
مصلحت طفل ،ترتیب ،زمان و مکان مالقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند .ثبت طالق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه
است .طالق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومبه نیز ثبت میشود .در هرحال ،هرگاه زن
بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طالق رضایت دهد میتواند پس از ثبت طالق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری
مطابق مقررات مربوط اقدام کند.
ماده  - ۳۱در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج یا اذن وی از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که بر عهده
زوج است هزینه کرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند ،میتواند معادل آن را از وی دریافت نماید.
ماده  - ۳۱ارائه گواهی پزشک ذیصالح در مورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طالق الزامی است ،مگر آنکه زوجین بر وجود جنین
اتفاقنظر داشته باشند.
ماده  - ۳۲در مورد حکم طالق ،اجرای صیغه و ثبت آن حسب مورد منوط به انقضای مهلت فرجامخواهی یا ابالغ رأی فرجامی است.
ماده  - ۳۳مدت اعتبار حکم طالق شش ماه پس از تاریخ ابالغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجامخواهی است .هرگاه حکم طالق از
سوی زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طالق تسلیم شود ،در صورتی که زوج ظرف یک هفته از تاریخ ابالغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود،
سردفتر به زوجین ابالغ میکند برای اجرای صیغه طالق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند .در صورت عدم حضور زوج و عدم اعالم عذر از
سوی وی یا امتناع او از اجرای صیغه ،صیغه طالق جاری و ثبت میشود و مراتب به زوج ابالغ میگردد .در صورت اعالم عذر از سوی زوج،
یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور از طرفین دعوت به عمل میآید.
تبصره ـ دادگاه صادرکننده حکم طالق باید در رأی صادرشده بر نمایندگی سردفتر در اجرای صیغه طالق در صورت امتناع زوج تصریح
کند.
ماده  - ۳۴مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طالق سه ماه پس از تاریخ ابالغ رأی قطعی یا قطعی
شدن رأی است .چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی طالق تسلیم کرده است ظرف
سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک الزم را ارائه نکند ،گواهی صادرشده از درجه اعتبار ساقط است.
تبصره ـ هرگاه گواهی عدم امکان سازش صادرشده بر اساس توافق زوجین به حکم قانون از درجه اعتبار ساقط شود کلیه توافقاتی که
گواهی مذکور بر مبنای آن صادرشده است ملغی میگردد.
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ماده  - ۳۵هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمی ازدواج و طالق مراجعه و گواهی عدم امکان سازش را تسلیم کند ،در صورتی که زوجه
ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود سردفتر به زوجین اخطار میکند برای اجرای صیغه طالق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند .در
صورت عدم حضور زوجه صیغه طالق جاری و پس از ثبت به وسیله دفترخانه مراتب به اطالع زوجه میرسد.
تبصره ـ فاصله بین ابالغ اخطاریه و جلسه اجرای صیغه در این ماده و ماده ( )۹1این قانون نباید از یک هفته کمتر باشد .در مواردی که
زوج یا زوجه مجهولالمکان باشند ،دعوت از شخص مجهولالمکان از طریق نشر آگهی در جراید کثیراالنتشار یا هزینه درخواستکننده به
وسیله دفترخانه به عمل میآید.
ماده  - ۳۶هرگاه گواهی عدم امکان سازش بنا بر توافق زوجین صادرشده باشد ،در صورتی که زوجه بنا بر اعالم دادگاه صادرکننده رأی و
یا به موجب سند رسمی در اجرای صیغه طالق وکالت بالعزل داشته باشد ،عدم حضور زوج ،مانع اجرای صیغه طالق و ثبت آن نیست.
ماده  - ۳۷اجرای صیغه طالق با رعایت جهات شرعی در دفترخانه یا در محل دیگر و با حضور سردفتر انجام میگیرد.
ماده  - ۳۸در طالق رجعی ،صیغه طالق مطابق مقررات مربوط جاری و مراتب صورتجلسه میشود ولی ثبت طالق منوط به ارائه گواهی
کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده است ،مگر اینکه زن رضایت به ثبت داشته باشد .در
صورت تحقق رجوع ،صورتجلسه طالق ابطال و در صورت عدم رجوع صورتجلسه تکمیل و طالق ثبت میشود .صورتجلسه تکمیلشده
به امضای سردفتر ،زوجین یا نمایندگان آنان و دو شاهد طالق میرسد .در صورت درخواست زوجه ،گواهی اجرای صیغه طالق و عدم رجوع
زوج به وی اعطاء میشود .در هر حال در صورت انقضای مدت عده و عدم احراز رجوع ،طالق ثبت میشود.
ماده  - ۳۹در کلیه موارد ،قطعی و قابل اجرا بودن گواهی عدم امکان سازش یا حکم طالق باید از سوی دادگاه صادرکننده رأی نخستین
گواهی و همزمان به دفتر رسمی ازدواج و طالق ارائه شود.
فصل پنجم :حضانت و نگهداری اطفال و نفقه
ماده  - ۴۱هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد ،حسب
تقاضای ذینفع و به دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت میشود.
ماده  - ۴۱هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به مالقات ،حضانت ،نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخالف مصلحت او است یا
در صورتی که مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند و یا مانع مالقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذیحق شود ،میتواند
در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیشبینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل
تصمیم مقتضی اتخاذ کند.
تبصره ـ قوه قضائیه مکلف است برای نحوه مالقات والدین با طفل سازوکار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم نماید.
آییننامه اجرایی این ماده ظرف شش ماه توسط وزارت دادگستری تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
ماده  - ۴۲صغیر و مجنون را نمیتوان بدون رضایت ولی ،قیم ،مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذارشده است از محل
اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طالق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد ،مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر
و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق مالقات اشخاص ذیحق این امر را اجازه دهـد .دادگاه در صورت موافقت با خـارج کردن صغیـر و
مجنون از کشور ،بنا بر درخواست ذینفع ،برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تامین مناسبی اخذ میکند.
ماده  - ۴۳حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادسـتان ،اعطای حضـانت
به مادر را خالف مصلحت فرزند تشخیص دهد.
ماده  - ۴۴در صورتی که دستگاههای اجرائی موضوع ماده ( )2قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب  ،7۱/75/۱۹۱4ملزم به تسلیم یا
تملیک اموالی به صغیر یا سایر محجوران باشند ،این اموال با تشخیص دادستان در حدود تامین هزینههای متعارف زندگی باید در اختیار
شخصی قرار گیرد که حضانت و نگهداری محجور را عهدهدار است ،مگر آنکه دادگاه به نحو دیگری مقرر کند.
ماده  - ۴۵رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاهها و مقامات اجرائی الزامی است.
ماده  - ۴۶حضور کودکان زیر پانزده سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی جز در موارد ضروری که دادگاه تجویز میکند ممنوع
است.
ماده  - ۴۷دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب النفقه ،میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین میکند.
تبصره ـ در مورد این ماده و سایر مواردی که به موجب حکم دادگاه باید وجوهی بهطور مستمر از محکومعلیه وصول شود یک بار تقاضای
صدور اجرائیه کافی است و عملیات اجرائی مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده باشد ادامه مییابد.
فصل ششم :حقوق وظیفه و مستمری
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ماده  - ۴۸میزان حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی وی و نحوه تقسیم آن در تمام صندوقهای
بازنشستگی اعم از کشوری ،لشکری ،تامین اجتماعی و سایر صندوقهای خاص به ترتیب زیر است:
 ۱ـ زوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار میگردد و ازدواج وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست و در صورت فوت
شوهر بعدی و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن ،بیشترین مستمری مالک عمل است.
تبصره ـ اگر متوفی چند زوجه دائم داشته باشد حقوق وظیفه یا مستمری به تساوی بین آنان و سایر وراث قانونی تقسیم میشود.
 ۲ـ دریافت حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی ،مستمری از کارافتادگی یا بازنشستگی حسب مورد توسط زوجه متوفی مانع از دریافت
حقوق وظیفه یا مستمری متوفی نیست.
 ۹ـ فرزنـدان اناث در صـورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور تا سن بیست سالگی و بعد از آن منحصراً در صورتی که معلول از کار
افتاده نیازمند باشند یا اشتغال به تحصیالت دانشگاهی داشته باشند حسب مورد از کمک هزینه اوالد ،بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق
وظیفه والدین خود برخوردار میگردند.
 1ـ حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم و فرزندان و سایر وراث قانونی کلیه کارکنان شاغل و بازنشسته مطابق ماده ( )۱5قانون استخدام
کشوری مصوب  ۹۱/7۹/۱۹12و اصالحات بعدی آن و با لحاظ ماده ( )۱4همان قانون و اصالحیههای بعدی آن ،تقسیم و پرداخت میگردد.
تبصره  -مقررات این ماده در مورد افرادی که قبل از اجرا شدن این قانون فوت شدهاند نیز الزماالجرا است.
فصل هفتم :مقررات کیفری
ماده  - ۴۹چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم ،طالق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری
یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند ،ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس
تعزیری درجه هفت محکوم میشود .این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعالم بطالن نکاح یا طالق استنکاف کند نیز مقرر
است.
ماده  - ۵۱هرگاه مردی برخالف مقررات ماده ( )۱71۱قانون مدنی ازدواج کند ،به حبس تعزیری درجه شش محکوم میشود .هرگاه ازدواج
مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد ،زوج عالوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه
منتهی به فوت زن منجر شود ،زوج عالوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم میشود.
تبصره ـ هرگاه ولی قهری ،مادر ،سرپرست قانونی یا مسئول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تأثیر
مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه شش محکوم میشوند .این حکم در مورد عاقد نیز مقرر است.
ماده  - ۵۱هر فرد خارجی که بدون اخذ اجازه مذکور در ماده ( )۱747قانون مدنی و یا برخالف سایر مقررات قانونی با زن ایرانی ازدواج
کند به حبس تعزیری درجه پنج محکوم میشود.
ماده  - ۵۲هرکس در دادگاه زوجیت را انکار کند و سپس ثابت شود این انکار بیاساس بوده است یا برخالف واقع با طرح شکایت کیفری
یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت با دیگری شود به حبس تعزیری درجه شش و یا جزای نقدی درجه شش محکوم میشود.
این حکم در مورد قائممقام قانونی اشخاص مذکور نیز که با وجود علم به زوجیت ،آن را در دادگاه انکار کند یا علیرغم علم به عدم زوجیت
با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت گردد ،جاری است.
ماده  - ۵۳هرکس با داشتن استطاعت مالی ،نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع
کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم میشود .تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت
در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف میشود.
تبصره ـ امتناع از پرداخت نفقه زوجهای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا
کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.
ماده  - ۵۴هرگاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع مالقات طفل با اشخاص ذیحق شود ،برای بار اول به پرداخت
جزای نقدی درجه هشت و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم میشود.
ماده  - ۵۵هر پزشکی که عامداً برخالف واقع گواهی موضوع مواد ( )۲۹و ( )۹۱این قانون را صادر یا با سوءنیت از دادن گواهی مذکور
خودداری کند ،بار اول به محرومیت درجه شش موضوع قانون مجازات اسالمی از اشتغال به طبابت و بار دوم و باالتر به حداکثر مجازات
مذکور محکوم میشود.
ماده  - ۵۶هر سردفتر رسمی که بدون اخذ گواهی موضوع مواد ( )۲۹و ( )۹۱این قانون یا بدون اخذ اجازهنامه مذکور در ماده ()۱747
قانون مدنی یا حکم صادرشده در مورد تجویز ازدواج مجدد یا برخالف مقررات ماده ( )۱71۱قانون مدنی به ثبت ازدواج اقدام کند یا بدون
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صفحه 2۲

حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش یا گواهی موضوع ماده ( )17این قانون یا حکم تنفیذ راجع به احکام خارجی به ثبت هریک از
موجبات انحالل نکاح یا اعالم بطالن نکاح یا طالق مبادرت کند ،به محرومیت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسالمی از اشتغال به
سردفتری محکوم میشود.
ماده  - ۵۷آییننامه اجرایی این قانون بنا بر پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
ماده  - ۵۸از تاریخ الزماالجرا شدن این قانون ،قوانین زیر نسخ میگردد:
 ۱ـ قانون راجع به ازدواج مصوب ۲۹/72/۱۹۱7
 ۲ـ قانون راجع به انکار زوجیت مصوب ۲7/7۲/۱۹۱۱
 ۹ـ قانون اصالح مواد ( )۱و ( )۹قانون ازدواج مصوب ۲۳/7۲/۱۹۱4
 1ـ قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب ۱۹/7۳/۱۹۱5
 2ـ قانون اعطاء حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب 74/72/۱۹41
 4ـ قانون مربوط به حق حضانت مصوب ۲۲/71/۱۹42
 5ـ قانون الزام تزریق واکسن ضد کزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب ۲۹/7۱/۱۹45
 ۱ـ قانون اصالح مقررات مربوط به طالق مصوب  ۲۱/۱۲/۱۹5۱به جز بند (ب) تبصره ( )4آن و نیز قانون تفسیر تبصرههای « »۹و «»4
قانون مذکور مصوب 7۹/74/۱۹5۹
 ۳ـ مواد ( )412( ،)41۲و ( )414قانون مجازات اسالمی مصوب 7۲/7۹/۱۹52
 ۱7ـ قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل بیست و یکم ( )۲۱قانون اساسی مصوب 7۱/72/۱۹54
 ۱۱ـ قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب ۱/7۱/۱۹54
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قانون پیشفروش ساختمان
مصوب۱۹۱۳/۱7/۱۲ :

ماده  - ۱هر قراردادی با هر عنوآنکه به موجب آن ،مالک رسمی زمین (پیشفروشنده) متعهد به احداث یا تکمیل واحد ساختمانی مشخص
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
مالکیت طرف دیگر قرارداد (پیش خریدار) درآید از نظر مقررات این قانون «قرارداد پیشفروش ساختمان» محسوب میشود.
تبصره  -اشخاص ذیل نیز می توانند در چهارچوب این قانون و قراردادی که به موجب آن زمینی در اختیارشان قرار میگیرد اقدام به
پیشفروش ساختمان نمایند:
 - ۱سرمایهگذارانی که در ازاء سرمایهگذاری از طریق احد اث بناء بر روی زمین متعلق به دیگری ،واحدهای ساختمانی مشخصی از بناء
احداثی بر روی آن زمین ،ضمن عقد و به موجب سند رسمی به آنان اختصاص مییابد.
 - ۲مستاجرین اراضی اعم از ملکی ،دولتی ،موقوفه که به موجب سند رسمی حق احداث بنا بر روی عین مستاجره را دارند.
ماده  - ۲در قرارداد پیشفروش باید حداقل به موارد زیر تصریح شود:
 - ۱اسم و مشخصات طرفین قرارداد اعم از حقیقی یا حقوقی.
 - ۲پالک و مشخصات ثبتی و نشانی وقوع ملک.
 - ۹اوصاف و امکانات واحد ساختمانی مورد معامله مانند مساحت .اعیانی ،تعداد اتاقها ،شماره طبقه ،شماره واحد ،توقفگاه (پارکینگ) و
انباری.
 - 1مشخصات فنی و معماری ساختمانی که واحد در آن احداث می شود مانند موقعیت ،کاربری و مساحت کل عرصه و زیربنا ،تعداد طبقات
و کل واحدها ،نما ،نوع مصالح مصرفی ساختمان ،سیستم گرمایش و سرمایش و قسمتهای مشترک و سایر مواردی که در پروانه ساخت و
شناسنامه فنی هر واحد قید شده یا عرفا در قیمت مؤثر است.
 - 2بها یا عوض در قراردادهای معوض ،تعداد اقساط و نحوه پرداخت.
 - 4شماره قبوض اقساطی برای بها ،تحویل و انتقال قطعی.
 - 5زمان تحویل واحد ساختمانی پیشفروش شده و تنظیم سند رسمی انتقال قطعی.
 - ۱تعیین تکلیف راجع به خسارات ،تضمینها و قرارداد بیمهای ،تغییر قیمت و تغییر مشخصات مورد معامله.
 - ۳تعهدات پیشفروشنده به مرجع صادرکننده پروانه و سایر مراجع قانونی.
 - ۱7معرفی داوران.
 - ۱۱احکام مذکور در مواد ( )5( ،)4و ( )۱و تبصره آن )۱4( ،)۱1( ،)۱۲( ،)۱۱( ،)۳( ،و ( )۲7این قانون.
ماده  - ۳قرارداد پیش فروش و نیز قرارداد واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن باید با رعایت ماده ( )۲این قانون از طریق تنظیم سند
رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی و با درج در سند مالکیت و ارسال خالصه آن به اداره ثبت محل صورت گیرد.
ماده  - ۴تنظیم قرارداد پیشفروش منوط به ارائه مدارک زیر است:
 - ۱سند رسمی مالکیت یا سند رسمی اجاره با حق احداث بناء یا قرارداد رسمی حاکی از اینکه مورد معامله در ازاء سرمایهگذاری با حق
فروش از طریق احداث بناء بر روی عرصه به پیشفروشنده اختصاص یافته است.
 - ۲پروانه ساخت کل ساختمان و شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد.
 - ۹بیمه نامه مربوط به مسئولیت موضوع ماده ( )۳این قانون.
 - ۴تأییدیه مهندس ناظر ساختمان مبنی بر پایان عملیات پی ساختمان.
 - 2پاسخ استعالم از اداره ثبت اسناد و امالک محل وقوع ملک.
تبصره  -در مجموعههای احداثی که پیشفروشنده تعهداتی در برابر مرجع صادرکننده پروانه از قبیل آماده سازی و انجام فضاهای عمومی
و خدماتی با پرداخت حقوق دولتی و عمومی و نظارت آن دارد ،اجازه پیشفروش واحدهای مذکور منوط به حداقل سی درصد ()۹7۳
پیشرفت در انجام سرجمع تعهدات مربوط و تایید آن توسط مرجع صادرکننده پروانه هست.
ماده  - ۵تنظیم قرارداد پیش فروش و واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن نزد دفاتر اسناد رسمی با پرداخت حق الثبت و بدون ارائه
گواهی مالیاتی صرفاً در قبال پرداخت حق التحریر طبق تعرفه خاص قوه قضائیه صورت میگیرد.
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ماده  - ۶چنانچه پیشفروشنده در تاریخ مقرر در قرارداد واحد پیشفروش شده را تحویل پیش خریدار ندهد و یا به تعهدات خود عمل
ننماید عالوه بر اجرا بند ( )۳ماده ( )۲این قانون مکلف است به شرح زیر جریمه تأخیر به پیش خریدار بپردازد مگر اینکه به مبالغ بیشتری
به نفع پیش خریدار توافق نمایند .اجرا مقررات این ماده مانع از اعمال خیارات برای پیش خریدار نیست.
 - ۱در صورتی که واحد پیشفروش شده و بخشهای اختصاصی نظیر توقفگاه (پارکینگ) و انباری در زمان مقرر قابل بهرهبرداری نباشد تا
زمان تحویل واحد به پیش خریدار ،معادل اجرتالمثل بخش تحویل نشده.
 - ۲در صورت عدم انجام تعهدات در قسمتهای مشاعی ،روزانه به میزان نیم درصد ( )2۳/7بهای روز تعهدات انجام نشده به میزان قدرالسهم
پیش خریدار.
 - ۹در صورت عدم انجام تعهدات در قسمتهای خدمات عمومی موضوع بند ( )۳ماده ( )۲این قانون از قبیل خیابان ،فضای سبز ،مساجد،
مدارس و امثال آن روزانه به میزان یک در هزار بهای روز تعهدات انجام شده به میزان قدرالسهم پیش خریدار.
 - ۴در صورت عدم اقدام به موقع به سند رسمی انتقال ،روزانه به میزان یک در هزار مبلغ قرارداد.
ماده  - ۷در صورتی که مساحت بناء بر اساس صورت مجلس تفکیکی ،کمتر یا بیشتر از مقدار مشخص شده در قرارداد باشد ،مابهالتفاوت
بر اساس نرخ مندرج در قرارداد مورد محاسبه قرار خواهد گرفت ،لیکن چنانچه مساحت بنا تا پنج درصد ( )2۳افزون بر زیربنای مقرر در
قرارداد باشد ،هیچکدام از طرفین حق فسخ قرارداد را ندارند و در صورتی که بیش از پنج درصد ( )2۳باشد صرفاً خریدار حق فسخ قرارداد
را دارد .چنانچه مساحت واحد تحویل شده کمتر از نود و پنج درصد ( )۳2۳مقدار توافق شده باشد پیش خریدار حق فسخ قرارداد را دارد یا
میتواند خسارت وارده را بر پایه قیمت روز بناء و بر اساس نظر کارشناسی از پیشفروشنده مطالبه کند.
ماده  - ۸در تمامی مواردی که به دلیل تخلف پیشفروشنده ،پیش خریدار حق فسخ خود را اعمال مینماید ،پیشفروشنده باید خسارت
وارده را بر مبناء مصالحه طرفین یا برآورد کارشناس مرضیالطرفین به پیش خریدار بپردازد.
تبصره  -در صورت عدم توافق طرفین ،پیش فروشنده باید تمام مبالغ پرداختی را بر اساس قیمت روز بناء طبق نظر کارشناس منتخب
مراجع قضائی همراه سایر خسارات قانونی به پیش خریدار مسترد نماید.
ماده  - ۹پیشفروشنده در قبال خسارات ناشی از عیب بناء و تجهیزات آن و نیز خسارات ناشی از عدم رعایت ضوابط قانونی ،در برابر پیش
خریدار و اشخاص ثالث مسئول است و باید مسئولیت خود را از این جهت بیمه نماید .چنانچه میزان خسارت وارده بیش از مبلغی باشد که
از طریق بیمه پرداخت میشود ،پیشفروشنده ضامن پرداخت مابهالتفاوت خسارت وارده خواهد بود.
ماده  - ۱۱در مواردی که بانکها به پیش خریداران بر اساس قرارداد پیشفروش ،تسهیالت خرید میدهند ،وجه تسهیالت از طرف پیش
خریدار توسط بانک به حساب پیشفروشنده واریز و مالکیت عرصه به نسبت سهم واحد پیش خریداری شده و نیز حقوق پیش خریدار نسبت
به آن واحد به عنوان تضمین اخذ میگردد.
ماده  - ۱۱در پیش فروش ساختمان نحوه پرداخت اقساط بهای مورد قرارداد توافق طرفین خواهد بود ،ولی حداقل ده درصد ( )۱7۳از بها
همزمان با تنظیم سند قطعی قابل وصول خواهد بود و طرفین نمیتوانند برخالف آن توافق کنند.
ماده  - ۱۲در صورتی که عملیات ساختمانی متناسب با مفاد قرارداد پیشرفت نداشته باشد ،پیش خریدار میتواند پرداخت اقساط را منوط
به ارائه تأییدیه مهندس ناظر مبنی بر تحقق پیشرفت از سوی پیشفروشنده نماید و مهندس ناظر مکلف است به تقاضای هر یک از طرفین
ظرف یک ماه گزارش پیشرفت کار را ارائه نماید.
ماده  - ۱۳پیش خریدار به نسبت اقساط پرداختی یا عوض قراردادی ،مالک ملک پیشفروش شده میگردد و در پایان مدت قرارداد
پیش فروش و اتمام ساختمان ،با تایید مهندس ناظر در صورتی که تمام اقساط را پرداخت یا عوض قراردادی را تحویل داده باشد ،با ارائه
مدارک مبنی بر ایفاء تعهدات ،می تواند با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی ،تنظیم سند رسمی انتقال به نام خود را درخواست نماید
چنانچه پیشفروشنده حداکثر ظرف ده روز پس از اعالم دفترخانه از انتقال رسمی مال پیشفروش شده خودداری نماید ،دفترخانه با تصریح
مراتب مبادرت به تنظیم سند رسمی به نام پیش خریدار یا قائممقام وی مینماید .اداره ثبت اسناد و امالک محل وقوع ملک مکلف است به
تقاضای ذینفع نسبت به تفکیک و یا افراز ملک پیشفروش شده اقدام نماید.
ماده  - ۱۴در صورت انجام کامل تعهدات از سوی پیش خریدار چنانچه پیشفروشنده تا زمان انقضاء مدت قرارداد موفق به تکمیل پروژه
نگردد ،با تایید مهندس ناظر ساختمان مبنی بر اینکه صرفاً اقدامات جزئی تا تکمیل پروژه باقیمانده است (کمتر از ده درصد «»۱7۳
پیشرفت فیزیکی مانده باشد) ،پیش خریدار میتواند با قبول تکمیل باقی قرارداد به دفتر اسناد رسمی مراجعه نماید و خواستار تنظیم سند
رسمی به قدرالسهم خود گردد .حقوق دولتی و هزینههایی که طبق مقررات بر عهده پیشفروشنده بوده و توسط پیش خریدار پرداخت
میگردد مانع از استیفا مبلغ هزینه شده از محل ماده ( )۱۱و غیره با کسب نظر هیأت داوری مندرج در ماده ( )۲7این قانون نخواهد بود.
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ماده  - ۱۵عرصه و اعیان واحد پیش فروش شده و نیز اقساط و وجوه وصول یا تعهد شده بابت آن ،قبل از انتقال رسمی واحد پیشفروش
شده به پیشخریدار قابل توقیف و تأمین به نفع پیشفروشنده یا طلبکار او نیست.
ماده  - ۱۶در صورت عدم پرداخت اقساط بها یا عوض قراردادی در مواعد مقرر ،پیشفروشنده باید مراتب را کتباً به دفترخانه تنظیم کننده
سند اعالم کند .دفترخانه مکلف است ظرف مهلت یک هفته به پیش خریدار اخطار نماید تا ظرف یک ماه نسبت به پرداخت اقساط معوقه
اقدام نماید در غیر این صورت پیشفروشنده حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.
ماده  - ۱۷واگذاری تمام یا بخشی از حقوق و تعهدات پیشفروشنده نسبت به واحد پیشفروش شده و عرصه آن پس از اخذ رضایت همه
پیش خریداران یا قائممقام قانونی آنها بالمانع است.
ماده  - ۱۸در صورت انتقال حقوق و تعهدات پیش خریدار نسبت به واحد پیشفروش شده بدون رضایت پیشفروشنده ،پیش خریدار
عهدهدار پرداخت بها یا عوض قرارداد خواهد بود.
ماده  - ۱۹پس از انتقال قطعی واحد پیشفروش شده و انجام کلیه تعهدات ،قرارداد پیشفروش از درجه اعتبار ساقط و طرفین ملزم به
اعاده آن به دفترخانه میباشند.
ماده  - ۲۱کلیه اختالفات ناشی از تعبیر ،تفسیر و اجرا مفاد قرارداد پیشفروش توسط هیأت داوران متشکل از یک داور از سوی خریدار و
یک داور از سوی فروشنده و یک داور مرضیالطرفین و در صورت عدم توافق بر داور مرضیالطرفین یک داور با معرفی رئیس دادگستری
شهرستان مربوطه انجام میپذیرد .در صورت نیاز داوران میتوانند از نظر کارشناسان رسمی محل استفاده نماید .آییننامه اجرایی این ماده
توسط وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری تهیه و به تایید هیأت وزیران خواهد رسید .داوری موضوع این قانون تابع مقررات آیین
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب خواهد بود.
ماده  - ۲۱پیشفروشنده باید قبل از هرگونه اقدام جهت تبلیغ و آگهی پیشفروش به هر طریق از جمله درج در مطبوعات و پایگاههای
اطالعرسانی و سایر رسانههای گروهی و نصب در اماکن و غیره ،مجوز انتشار آگهی را از مراجع ذیصالح که در آییننامه اجرایی این قانون
مشخص می شود اخذ و ضمیمه درخواست آگهی به مطبوعات و رسانههای یادشده ارائه نماید .شماره و تاریخ این مجوز باید در آگهی درج
و به اطالع عموم رسانده شود .مطبوعات و رسانهها قبل از دریافت مجوز یادشده حق درج و انتشار آگهی پیشفروش را ندارند .در غیر این
صورت به توقیف به مدت حداکثر دو ماه و جزاء نقدی از ده میلیون ( )777۰777۰۱7ریال تا یکصد میلیون ( )777۰777۰۱77ریال و در
صورت تکرار به حداکثر مجازات محکوم خواهند شد.
ماده  - ۲۲شهرداری ها مکلفند هنگام صدور پروانه ساختمان برای هر واحد نیز شناسنامه فنی مستقل با ذکر مشخصات کامل و ملحقات و
سایر حقوق با شماره مسلسل صادر و به متقاضی تسلیم نمایند.
ماده  - ۲۳اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیشفروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی نمایند ،به
حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزاء نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم میشوند.
تبصره  -جرائم مذکور در این ماده تعقیب نمی شود مگر با شکایت شاکی خصوصی یا وزارت مسکن و شهرسازی و با گذشت شاکی ،تعقیب
یا اجرا آن موقوف میشود.
ماده  - ۲۴مشاوران امالک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی ،طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیشفروش به یکی از دفاتر
اسناد رسمی داللت نمایند و نمیتوانند رأساً مبادرت به تنظیم قرارداد پیشفروش نمایند .در غیر این صورت برای بار اول تا یک سال و
برای بار دوم تا دو سال تعلیق پروانه کسب و برای بار سوم به ابطال پروانه کسب محکوم میشوند.
ماده  - ۲۵آییننامه اجرای ی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور تهیه و پس از تایید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
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قانون افراز و فروش امالک مشاع
مصوب۱۹25/7۱/۲۲ :

ماده  - ۱افراز امالک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته اعم از اینکه در دفتر امالک ثبتشده یا نشده باشد ،در صورتی که مورد
تقاضای یک یا چند شریک باشد با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک مذکور در حوزه آن واقع است .واحد ثبتی با رعایت کلیه قوانین و
مقررات ملک مورد تقاضا را افراز مینماید.
تبصره  -نسبت به ملک مشاع که برای آن سند مالکیت معارض صادر گردیده ،تا زمانی که رفع تعارض نشده اقدام به افراز نخواهد شد.
ماده  - ۲تصمیم واحد ثبتی قابل اعتراض از طرف هر یک از شرکا در دادگاه شهرستان محل وقوع ملک است مهلت اعتراض ده روز از تاریخ
ابالغ تصمیم مورد اعتراض میباشد .دادگاه شهرستان به دعوی رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر خواهد نمود .حکم دادگاه شهرستان
قابل شکایت فرجامی است.
ماده  - ۳هزینه تفکیک مقرر در ماده  ۱27قانون اصالحی ثبت اسناد و امالک در موقع اجرای تصمیم قطعی بر افراز به وسیله واحد ثبتی
دریافت خواهد شد.
ماده  - ۴ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیرقابل افراز تشخیص شود با تقاضای هر یک از شرکا به دستور دادگاه شهرستان فروخته
میشود.
ماده  - ۵ترتیب رسیدگی واحد ثبتی و ابالغ اوراق و ترتیب فروش امالک و غیرقابل افراز و تقسیم وجوه حاصل بین شرکا و به طور کلی
مقررات اجرائی این قانون طبق آییننامهای خواهد بود که به تصویب وزارت دادگستری میرسد.
ماده  - ۶پروندههای افراز که در تاریخ اجرای این قانون در دادگاهها مطرح میباشد کماکان مورد رسیدگی و صدور حکم قرار میگیرد ولی
اگر خواهان افراز بخواهد دعوی خود را در واحد ثبتی مطرح کند باید دعوی سابق را از دادگاه استرداد نماید.
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قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
مصوب۱۹۱۱/75/۱2 :
فصل اول – تعاریف
ماده  - ۱تعاریف
- ۱-۱مصرف کننده :هر شخص حقیقی یا حقوقی است که کاال یا خدمتی را خریداری می کند.
- ۱-۲عرضه کنندگان کاال و خدمات :به کلیه تولیدکنندگان  ،واردکنندگان  ،توزیع کنندگان  ،فروشندگان کاال و ارائه کنندگان خدمات اعم
از فنی و حرفه ای و همچنین کلیه دستگاهها ،مؤسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و به طور
مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزئی کاال یا خدمت به مصرف کننده ارائه می نمایند اطالق می شود.
- ۱-۹ضمانتنامه کاال یا خدمات  :سندی است که تولیدکننده  ،واردکننده ،عرضه کننده یا تعمیرکننده هر دستگاه فنی به خریدار یا سفارش
دهنده کاال و خدمات می دهد تا چنانچه ظرف مدت معین عیب یا نقص فنی در کاالی فروخته شده یا خدماتی که انجام گردیده مشاهده
شود ،نسبت به رفع عیب  ،یا تعویض قطعه یا قطعات معیوب و یا دستگاه بدون أخذ وجه و یا پرداخت خسارات وارده اقدام کند.
- ۱-1عیب :منظور از عیب در این قانون زیاده  ،نقیصه یا تغییر حالتی است که موجب کاهش ارزش اقتصادی کاال یا خدمات گردد.
- ۱-2تبانی :هرگونه سازش و مواضعه بین عرضه کنندگان کاال و خدمات به منظور افزایش قیمت یا کاهش کیفیت یا محدودنمودن تولید
یا عرضه کاال و خدمات یا تحمیل شرایط غیرعادالنه براساس عرف در معامالت.
- ۱-4صورتحساب فروش :سندی است که در آن مشخصات کاال یا خدمات انجام گرفته با ذکر قیمت  ،تاریخ و میزان مورد معامله درج شود.
تبصره – درخصوص آن دسته از خدماتی که ارائه آنها عرفاً با بلیط یا قبض صورت می گیرد ،بلیط یا قبض حکم صورتحساب را دارد و در
آن ،عالوه بر اطالعات مصرف و مشخصات کیفی و کمی ،نحوه محاسبه قیمت باید به صورت شفاف و ساده درج گردد.
فصل دوم – وظایف عرضه کنندگان کاال و خدمات در قبال حقوق مصرف کنندگان
ماده  - ۲کلیه عرضه کنندگان کاال و خدمات ،منفرداً یا مشترکاً مسؤول صحت و سالمت کاال و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و
شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف در معامالت هستند اگر موضوع معامله کلی باشد درصورت وجود عیب یا
عدم انطباق کاال با شرایط تعیین شده ،مشتری حق دارد صرفاً عوض سالم را مطالبه کند و فروشنده باید آن را تأمین کند و اگر موضوع
معامله جزئی (عین معین) باشد مشتری می تواند معامله را فسخ کند یا ارش کاالی معیوب و سالم را مطالبه کند و فروشنده موظف است
پرداخت کند .درصورت فسخ معامله از سوی مشتری پرداخت خسارت از سوی عرضه کننده منتفی است.
تبصره – چنانچه خسارات وارده ناشی از عیب یا عدم کیفیت باشد و عرضه کنندگان به آن آگاهی داشته باشند ،عالوه بر جبران خسارت
به مجازات مقرر در این قانون محکوم خواهند شد.
چنانچه اقدام آنان واجد عناوین مجرمانه دیگر باشد ،مشمول همان قانون خواهندبود.
ماده  - ۳عرضه کنندگان کاال و خدمات و تولیدکنندگان مکلفند:
- ۹-۱ضمانت نامه ای را که دربردارنده مدت و نوع ضمانت است همراه با صورتحساب فروش که در آن قیمت کاال یا اجرت خدمات و تاریخ
عرضه درج شده باشد به مصرف کنندگان ارائه نمایند.
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- ۹-۲اطالعات الزم شامل ; نوع  ،کیفیت  ،کمیت  ،آگاهی های مقدم بر مصرف  ،تاریخ تولید و انقضای مصرف را دراختیار مصرف کنندگان
قرار دهند.
- ۹-۹نمونه کاالی موجود در انبار را جهت فروش در معرض دید مصرف کنندگان قرار دهند و چنانچه امکان نمایش آنها در فروشگاه وجود
ندارد باید مشخصات کامل کاال را به اطالع مصرف کنندگان برسانند.
تبصره  – ۱فروش اجباری یک یا چندنوع کاال یا خدمت به همراه کاال یا خدمت دیگر ممنوع می باشد.
تبصره  – ۲داشتن نشان استاندارد در مورد کاال و خدمات مشمول استاندارد اجباری ،الزامی است.
تبصره  – ۳فهرست انواع کاال و خدمات  ،نوع اطالعات  ،نحوه اعالم آن  ،سقف ارزش کاال و خدماتی که نیاز به صدور ضمانتنامه و
صورتحساب دارد ظرف مدت چهارماه توسط وزارت بازرگانی و با همکاری وزارتخانه ها ،دستگاه ها و مؤسسات ذی ربط تعیین و اعالم می
شود.
تبصره  – ۴وزارت بازرگانی موظف است فهرست مربوط به اقالم دارویی و تجهیزات پزشکی واحدهای خدمات پزشکی اعم از تشخیصی و
درمانی را با همکاری وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشکی تهیه و اعالم نماید.
ماده  - ۴کلیه عرضه کنندگان اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان کاالهای سرمایه ای از جمله خودرو (سنگین یا سبک ) ،ماشین آالت
صنعتی  ،کشاورزی  ،راهسازی  ،لوازم خانگی  ،مصنوعات الکتریکی و الکترونیکی ،صوتی ،تصویری و وسایل ارتباطی مکلف به داشتن
نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز ،تأمین قطعات یدکی و ارائه سرویس و خدمات بعد از فروش می باشند.
ماده  - ۵کلیه عرضه کنندگان کاال و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کاال ،یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه ،قیمت واحد کاال یا
دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب به گونه ای که برای همگان قابل رؤیت باشد ،اعالم نمایند.
ماده  - ۶کلیه دستگاه های دولتی و عمومی  ،سازمان ها ،شرکت ها ،بانک ها ،نهادها ،شهرداری ها و همچنین دستگاه هایی که شمول
قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است ملزم می باشند در ابتدا کلیه اطالعات الزم درخصوص انجام کار و ارائه خدمت را در اختیار
مراجعان قرار دهند.
تبصره – آیین نامه اجرائی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری دستگاه های ذی ربط حداکثر ظرف
مدت شش ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده  - ۷تبلیغات خالف واقع و ارائه اطالعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرف کننده از جمله از طریق وسایل ارتباط جمعی،
رسانه های گروهی و برگه های تبلیغاتی شود ،ممنوع می باشد.
تبصره – آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت بازرگانی با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی حداکثر ظرف مدت شش
ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده  - ۸هرگونه تبانی و تحمیل شرایط از سوی عرضه کنندگان کاال و خدمات  ،که موجب کاهش عرضه یا پایین آوردن کیفیت  ،یا
افزایش قیمت شود ،جرم محسوب می شود.
فصل سوم – تشکیل انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان
ماده  - ۹به منظور ساماندهی مشارکت مردمی در اجراء سیاست ها و برنامه های حمایت از حقوق مصرف کنندگان ،به موجب این قانون
انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان تأسیس می شود و در این قانون «انجمن » خوانده خواهد شد.
تبصره  – ۱انجمن تشکل غیرانتفاعی ،غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد که پس از ثبت در وزارت بازرگانی رسمیت می
یابد.
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تبصره  – ۲در مرکز استان ها و شهرستان ها انجمن استان و شهرستان و در تهران عالوه بر انجمن شهرستان و استان انجمن ملی حمایت
از حقوق مصرف کنندگان نیز تشکیل می گردد.
تبصره  – ۳حوزه فعالیت انجمن های استان و شهرستان تابع حوزۀ جغرافیایی تعیین شده در قانون تقسیمات کشوری است.
ماده  - ۱۱اعضای زیر به عنوان شورای عمومی مؤسس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان و برای مدت دو سال تعیین می شوند:
–وزیر بازرگانی رئیس شورا.
–وزیر دادگستری یا معاون وی.
–وزیر کشور یا معاون وی.
–دو نماینده از مجلس شورای اسالمی (یک نفر از کمیسیون اجتماعی و یک نفر از کمیسیون اقتصادی به انتخاب مجلس شورای اسالمی)
به عنوان ناظر.
–رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان دبیر شورا.
–رئیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.
–رئیس سازمان نظام پزشکی کشور.
–یک نفر معتمد و آشنا به امور تولید ،خدمات ،عرضه ،تقاضا و قیمت با معرفی مجمع امور صنفی تولیدی.
–یک نفر آشنا به امور تولید ،خدمات ،عرضه ،تقاضا و قیمت با معرفی مجمع امور توزیعی.
–سه نفر از اعضای شوراهای شهر به انتخاب وزیر کشور.
–یک نفر به انتخاب رئیس قوه قضائیه.
–رئیس کانون وکالی دادگستری.
شورای عمومی مؤسس انجمن موظف است اساسنامه انجمن را تصویب و تمهیدات الزم را برای مشارکت مردمی و تشکیل انجمن های ملی،
استانی و شهرستانی فراهم کند.
ماده  - ۱۱فعالیت های سیاسی ،تجاری و انتفاعی توسط این انجمن ها ممنوع می باشد.
ماده  - ۱۲وظایف و اختیارات انجمن ها به شرح ذیل است:
 – ۱-۱۲آگاه سازی مصرف کنندگان از طریق رسانه های گروهی و ارتباط جمعی  ،انتشار نشریه  ،برگزاری مصاحبه و همایش و تشکیل
دوره های آموزشی عمومی و تخصصی.
- ۱۲-۲ارائه نظریات مشورتی و همکاری با دستگاه های ذی ربط اجرائی به جهت اجراء مؤثر مقررات امور مربوط به حقوق مصرف کنندگان.
- ۱۲-۹بررسی شکایات و ارائه خدمات مشاوره ای و حقوقی به مصرف کنندگان.
- ۱۲-1ارجاع دعاوی به مراجع ذی ربط درصورت درخواست خواهان.
ماده  - ۱۳منابع مالی انجمن ها به شرح زیر است:
- ۱۹-۱أخذ کارمزد برای جبران هزینه های متقبل شده پس از استیفاء حقوق مصرف کننده از محکوم علیه.
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تبصره -میزان کارمزد انجام خدمات در هر حال نباید از پنج درصد ( )2۳محکومٌ به استیفاء شده تجاوز کند.
- ۱۹-۲کمک های انجمن های حمایت از حقوق مصرف کننده بین المللی و مردمی که در راستای اهداف انجمن باشد.
تبصره – حداقل ده درصد ( )۳۱7از منابع انجمن صرف انجام تبلیغات  ،انتشار جزوات و نشریات و اطالع رسانی به مصرف کنندگان می
شود.
فصل چهارم – نحوه رسیدگی و حمایت
ماده  - ۱۴وفق ماده  ۳4قانون نظام صنفی کشور نسخ شده است.
ماده  - ۱۵وفق ماده  ۳4قانون نظام صنفی کشور نسخ شده است.
ماده  - ۱۶مسؤولیت جبران خسارات وارده به مصرف کننده با تشخیص مرجع رسیدگی کننده به عهده شخص حقیقی یا حقوقی اعم از
خصوصی و دولتی می باشد که موجب ورود خسارت و اضرار به مصرف کننده شده است .درمورد شرکت های خارجی عالوه بر شرکت مادر،
شعبه یا نمایندگی آن در ایران مسؤول خواهد بود.
تبصره – در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود ولی مسؤولیت جزایی
متوجه مدیرعامل و یا مدیر مسؤول شخص حقوقی است.
ماده  - ۱۷وفق ماده  ۳4قانون نظام صنفی کشور نسخ شده است.
فصل پنجم – جریمه ها و مجازات
ماده  - ۱۸چنانچه کاال یا خدمات عرضه شده توسط عرضه کنندگان کاال یا خدمات معیوب باشد و به واسطه آن عیب ،خساراتی به مصرف
کننده وارد گردد متخلف عالوه بر جبران خسارات به پرداخت جزای نقدی حداکثر تا معادل چهاربرابر خسارت محکوم خواهد شد.
ماده  - ۱۹عرضه کنندگان کاال و خدمات و تولیدکنندگانی که مبادرت به تخلفات موضوع مواد ( )۹الی ( )۱این قانون نمایند در صورت
ورود خسارات ناشی از مصرف همان کاال و خدمات به مصرف کنندگان عالوه بر جبران خسارت وارده به جزای نقدی حداکثر معادل دو برابر
خسارت وارده محکوم خواهند شد.
تبصره – در صورتی که عرضه کنندگان کاال و خدمات از ایفاء هریک از تعهدات خود در قبال خریدار خودداری کرده و یا آن را به صورت
ناقص و یا با تأخیر انجام دهند مکلفند عالوه بر انجام کامل تعهد ،خسارت وارده را جبران نمایند.
ماده  - ۲۱مراجع ذی صالح رسیدگی کننده می توانند عالوه بر مجازات های مقرر قانونی  ،عرضه کنندگان کاال و خدمات یا تولیدکنندگان
و فروشندگان را مجبور به جمع آوری کاالهای عرضه شده به منظور تعمیر و اصالح و رفع عیب کاالهای فروخته شده یا خدمات عرضه شده
نمایند.
ماده  - ۲۱آیین نامه اجرایی مربوط به این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه های بازرگانی و دادگستری تهیه و به تصویب هیأت
وزیران خواهد رسید.
ماده  - ۲۲وفق ماده  ۳4قانون نظام صنفی کشور نسخ شده است.
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قانون روابط موجر و مستأجر سال 65
مصوب۱۹24/72/7۲ :

فصل اول :کلیات
ماده  - ۱هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده یا بشود در صورتی که تصرف ،متصرف
برحسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد اعم از اینکه نسبت به
مورد اجاره سند رسمی یا عادی تنظیم شده یا نشده باشد ،مشمول مقررات این قانون است.
ماده  - ۲موارد زیر مشمول مقررات این قانون نمیباشد:
 - ۱تصرف ناشی از معامالت با حق استرداد یا معامالت رهنی.
 - ۲اراضی مزروعی محصور و غیر محصور و توابع آنها و باغهایی که منظور اصلی از اجاره بهرهبرداری از محصول آنها باشد.
 - ۹ساختمانها و محلهایی که به منظور سکونت عرفاً به طور فصلی برای مدتی که از شش ماه تجاوز نکند اجاره داده میشود.
 - 1کلیه واحدهای مسکونی واقع در محدوده خدماتی شهرها و در شهرکهایی که گواهی خاتمه ساختمانی آنها از تاریخ الزماالجرا شدن
قانون معامالت زمین مصوب سال  ۱۹21صادرشده و میشود.
 - 2خانههای سازمانی و سایر محلهای مسکونی که از طرف وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت یا اشخاص اعم از حقیقی یا
حقوقی به مناسبت شغل در اختیار و استفاده کارکنان آنها قرار میگیرد .در این مورد رابطه متصرف با سازمان یا اشخاص مربوط تابع
قوانین و مقررات مخصوص به خود یا قرارداد فیمابین میباشد .هرگاه متصرف خانه یا محل سازمانی که به موجب مقررات یا قرارداد مکلف
به تخلیه محل سکونت باشد از تخلیه خودداری کند برحسب مورد از طرف دادستان یا رئیس دادگاه بخش مستقل به او اخطار میشود که
ظرف یک ماه محل را تخلیه نماید در صورت امتناع به دستور همان مقام محل مزبور تخلیه شده و تحویل سازمان یا موسسه یا اشخاص
مربوط داده میشود.
 - 4واحدهای مسکونی که پس از اجری این قانون به اجاره واگذار گردد.
فصل دوم :میزان اجارهبها و ترتیب پرداخت آن
ماده  - ۳در مواردی که اجارهنامه تنظیم شده باشد میزان اجارهبها همان است که در اجارهنامه قید شده و هرگاه اجارهنامه تنظیم نشده
باشد به میزانی است که بین طرفین مقرر و یا عملی شده است و در صورتی که میزان آن معلوم نشود با رعایت مقررات این قانون از طرف
دادگاه میزان اجارهبها به نرخ عادله روز تعیین میشود.
ماده  - ۴موجر یا مستأجر میتواند به استناد ترقی یا تنزل هزینه زندگی درخواست تجدیدنظر نسبت به میزان اجارهبها را بنماید ،مشروط
به اینکه مدت اجاره منقضی شده و از تاریخ استفاده مستأجر از عین مستاجره یا از تاریخ مقرر در حکم قطعی که بر تعیین یا تعدیل اجارهبها
صادرشده سه سال تمام گذشته باشد« ،دادگاه» با جلب نظر کارشناس اجارهبها را به نرخ عادله روز تعدیل خواهد کرد .حکم دادگاه در این
مورد قطعی است.
ماده  - ۵موجر میتواند مابهالتفاوت اجارهبها را ضمن دادخواست تعدیل نیز مطالبه نماید .در این صورت دادگاه ضمن صدور حکم راجع به
تعدیل ،مستأجر را به پرداخت مابهالتفاوت از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز صدور حکم ،محکوم مینماید ،دایره اجرا مکلف است خسارت
تأخیر تأدیه از تاریخ قطعیت تا تاریخ اجرای حکم را به قرار دوازده درصد در سال احتساب و از مستأجر وصول و به موجر بپردازد مستأجر
نیز میتواند ضمن تقاضای تعدیل اجارهبها رد مابهالتفاوت پرداخت شده را به انضمام خسارت تأخیر تأدیه به شرح فوق درخواست کند.
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تبصره  -مقررات این ماده در مواردی که دادگاه حکم به تعیین اجارهبها صادر مینماید نیز جاری خواهد بود.
ماده  - ۶مستأجر مکلف است در موعد معین در اجارهنامه اجرتالمسمی و پس از انقضاء مدت اجاره اجرتالمثل را به میزان اجرتالمسمی
آخر هر ماه اجاری ظرف ده روز به موجر یا نماینده قانونی او بپردازد و هرگاه اجارهنامهای در بین نباشد اجارهبها را به میزانی که بین طرفین
مقرر و یا عملی شده و در صورتی که میزان آن معلوم نباشد به عنوان اجرتالمثل مبلغی که متناسب با اجاره امالک مشابه تشخیص میدهد
برای هر ماه تا دهم ماه بعد به موجر یا نماینده قانونی او پرداخت یا در صندوق ثبت و یا بانکی که از طرف سازمان ثبت تعیین میشود
سپرده و قبض رسید را اگر اجارهنامه رسمی است به دفترخانه تنظیمکننده سند و هرگاه اجارهنامه عادی بوده یا اجارهنامهای در بین نباشد
قبض رسید را با تعیین محل اقامت موجر به یکی از دفاتر رسمی نزدیک ملک تسلیم و رسید دریافت دارد .دفترخانه باید منتهی ظرف ده
روز به وسیله اداره ثبت محل مراتب را به موجر یا نماینده قانونی او اخطار کند که برای دریافت وجه تودیع شده به دفترخانه مزبور مراجعه
نماید.
فصل سوم :در تنظیم اجارهنامه
ماده  - ۷در مواردی که بین موجر و کسی که ملک را به عنوان مستأجر در تصرف دارد اجارهنامه تنظیم نشده یا اگر تنظیم شده مدت آن
منقضی گشته و طرفین راجع به تنظیم اجارهنامه یا تعیین اجارهبها و شرایط آن اختالف داشته باشند هر یک میتواند برای تعیین اجارهبها
(در مواردی که اجارهنامه در بین نباشد) و تنظیم اجارهنامه به دادگاه مراجعه کند .دادگاه میزان اجارهبها را از تاریخ تقدیم دادخواست تعیین
میکند ،ولی این امر مانع صدور حکم نسبت به اجرتالمثل زمان قبل از تقدیم دادخواست و خسارت تأخیر تأدیه آن نخواهد بود.
تبصره  - ۱هرگاه از طرف موجر تقاضای تخلیه عین مستاجره شده باشد رسیدگی به درخواست تنظیم اجارهنامه از طرف مستأجر متوقف
بر خاتمه دادرسی در موضوع تخلیه خواهد بود این حکم در موردی که از طرف مالک درخواست خلع ید از ملک شده باشد نیز جاری است.
تبصره  - ۲دریافت وجه بابت اجارهبها از طرف مالک یا موجر دلیل بر تسلیم او به ادعای طرف نخواهد بود.
ماده  - ۸دادگاه شرایط اجارهنامه جدید را طبق شرایط مرسوم و متعارف در اجارهنامهها و شرایط مندرج در اجارهنامه سابق (در صورتی
که قبالً اجارهنامه تنظیم شده باشد) با رعایت مقررات این قانون تعیین خواهد کرد.
ماده  - ۹در تمام مدتی که دادرسی در جریان است مستأجر باید طبق ماده  4این قانون و شرایط قبلی مالاالجاره را بپردازد و از تاریخ
ابالغ حکم قطعی طرفین مکلفند ظرف یک ماه به ترتیب مقرر در حکم ،اجارهنامه تنظیم کنند .هرگاه در این مدت اجارهنامه تنظیم نشود
به تقاضای یکی از طرفین دادگاه رونوشت حکم را جهت تنظیم اجارهنامه به دفتر اسناد رسمی ابالغ و به طرفین اخطار میکند که در روز
و ساعت معین برای امضاء اجارهنامه در دفترخانه حاضر شوند ،هرگاه موجر حاضر به امضای اجارهنامه نشود نماینده دادگاه اجارهنامه را به
مدت یک سال از طرف او امضاء خواهد کرد و اگر مستأجر تا  ۱2روز از تاریخ تعیین شده حاضر به امضاء نشود دادگاه در صورتی که عذر
مستأجر را موجه نداند به تقاضای موجر حکم به تخلیه عین مستاجره صادر میکند و این حکم قطعی است.
ماده  - ۱۱مستأجر نمیتواند منافع مورد اجاره را کالً یا جزاً یا به نحو اشاعه به غیر انتقال دهد یا واگذار نماید مگر اینکه کتباً این اختیار به
او داده شده باشد .هرگاه مستأجر تمام یا قسمتی از مورد اجاره را به غیر اجاره دهد مالک میتواند در صورت انقضاء مدت یا فسخ اجاره
درخواست تنظیم اجارهنامه با هریک از مستاجرین را بنماید .در صورتی که مستأجر حق انتقال مورد اجاره را به غیر داشته باشد هر یک از
مستاجرین نیز میتواند در صورت فسخ و یا انقضای مدت اجاره اصلی درخواست تنظیم اجارهنامه را با مالک یا نماینده قانونی او بنمایند.
ماده  - ۱۱دفاتر اسناد رسمی مکلفند عالوه بر نکاتی که به موجب قوانین و مقررات باید رعایت شود نکات زیر را در اجارهنامه تصریح بنمایند:
 - ۱شغل موجر و مستأجر و اقامتگاه موجر به طور کامل و مشخص.
 - ۲نشانی کامل مورد اجاره و قید اینکه از لحاظ رابطه اجاره این محل اقامتگاه قانونی مستأجر میباشد مگر اینکه طرفین به ترتیب دیگری
تراضی نموده باشند.
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 - ۹عین مستاجره در تصرف کدام یک از طرفین میباشد و در صورتی که در تصرف مستأجر نیست تحویل آن در چه مدت و با چه شرایطی
صورت خواهد گرفت.
 - 1مهلت مستأجر برای پرداخت اجارهبها منتهی ده روز از تاریخ سررسید هر قسط خواهد بود ،مگر اینکه طرفین به ترتیب دیگری زاید بر
این مدت توافق کرده باشند که در این صورت ترتیب مذکور باید در سند قید گردد.
 - 2اجاره به منظور سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت با تعیین نوع کسب و پیشه و تجارت و هرگاه به منظور دیگری باشد قید آن به طور
صریح.
 - 4مستأجر حق انتقال به غیر را کالً یا جزئاً یا به نحو اشاعه دارد یا خیر.
 - 5تعهد مستأجر به پرداخت اجرتالمثل پس از انقضاء مدت و یا فسخ اجاره تا موقع تجدید اجاره یا تخلیه ملک به میزان اجرتالمسمی.
فصل چهارم :موارد فسخ اجاره و تخلیه عین مستأجره
ماده  - ۱۲در موارد زیر مستأجر میتواند صدور حکم به فسخ اجاره را از دادگاه درخواست کند.
 - ۱در صورتی که عین مستاجره با اوصافی که در اجارهنامه قید شده منطبق نباشد( .با رعایت ماده  1۱2قانون مدنی).
 - ۲اگر در اثنای مدت اجاره عیبی در عین مستاجره حادث شود که آن را از قابلیت انتفاع خارج نموده و رفع عیب مقدور نباشد.
 - ۹در مواردی که مطابق شرایط اجاره حق فسخ مستأجر تحقق یابد.
 - 1در صورت فوت مستأجر در اثناء مدت اجاره و درخواست فسخ اجاره از طرف کلیه ورثه.
 - 2هرگاه مورد اجاره کالً یا جزئاً در معرض خرابی بوده و قابل تعمیر نباشد و یا برای بهداشت و سالمت مضر بوده و باید خراب شود.
ماده  - ۱۳هرگاه مستأجر به علت انقضاء مدت اجاره یا در مواردی که به تقاضای او حکم فسخ اجاره صادرشده مورد اجاره را تخلیه کند و
موجر از تحویل گرفتن آن امتناع کند مستأجر مکلف است به وسیله اظهارنامه از موجر یا نماینده قانونی او تقاضا کند که برای تحویل مورد
اجاره حاضر شود .در صورتی که موجر ظرف پنج روز از تاریخ ابالغ اظهارنامه حاضر نگردد مستأجر باید به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه
و تخلیه کامل مورد اجاره را تامین دلیل نماید و کلید آن را به دفتر دادگاه تسلیم کند .از این تاریخ رابطه استیجاری قطع میشود و دفتر
دادگاه ظرف  ۲1ساعت به موجر یا نماینده قانونی او اخطار میکند که برای تحویل گرفتن مورد اجاره و دریافت کلید حاضر شود تا زمانی
که مستأجر به ترتیب فوق عمل نکرده باشد تعهدات او به موجب مقررات این قانون و شرایط اجارهنامه برقرار است.
ماده  - ۱۴در موارد زیر موجر میتواند حسب مورد صدور حکم فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه درخواست کند دادگاه ضمن حکم فسخ
اجاره دستور تخلیه مورد اجاره را صادر مینماید و این حکم علیه مستأجر یا متصرف اجرا و محل تخلیه خواهد شد.
 - ۱در موردی که مستأجر مسکن بدون داشتن حق انتقال به غیر در اجارهنامه و یا در موردی که اجارهنامهای در بین نباشد مورد اجاره را
کالً یا جزئاً به هر صورتی که باشد به غیر واگذار نموده یا عمالً از طریق وکالت یا نمایندگی و غیره در اختیار و استفاده دیگری جز اشخاص
تحتالکفاله قانونی خود قرار داده باشد.
 - ۲در موردی که عین مستاجره به منظور کسب یا پیشه و یا تجارت خود مستأجر اجاره داده شده و مستأجر آن را به عناوینی از قبیل
وکالت یا نمایندگی و غیره عمالً به غیر واگذار کند بدون اینکه طبق ماده  ۱۳این قانون با مستأجر الحق اجارهنامه تنظیم شده باشد.
 - ۳در صورتی که در اجارهنامه محل سکنی حق فسخ اجاره هنگام انتقال قطعی شرط شده باشد مشروط به اینکه خریدار بخواهد شخصاً
در مورد اجاره سکونت نماید و یا آن را برای سکونت اوالد یا پدر یا مادر یا همسر خود تخصیص دهد .در این صورت اگر خریدار تا سه ماه
از تاریخ انتقال ملک برای تخلیه مراجعه ننماید درخواست تخلیه به این علت تا انقضای مدت اجاره پذیرفته نمیشود.
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 - 1در صورتی که مورد اجاره محل سکنی بوده و مالک پس از انقضای مدت اجاره احتیاج به مورد اجاره برای سکونت خود یا اشخاص
مذکور دربند فوق داشته باشد.
 - 2هرگاه مورد اجاره محل سکنی در معرض خرابی بوده و قابل تعمیر نباشد.
 - 4در صورتی که از مورد اجاره محل سکنی برخالف منظوری که در اجارهنامه قید شده استفاده گردد.
 - 5در مورد محل کسب و پیشه و تجارت هرگاه مورد اجاره برای شغل معینی اجاره داده شده و مستأجر بدون رضای موجر شغل خود را
تغییر دهد مگر اینکه شغل جدید عرفاً مشابه شغل سابق باشد.
 - ۱در صورتی که مستأجر در مورد اجاره تعدی یا تفریط کرده باشد.
 - ۳در صورتی که مستأجر در مهلت مقرر در ماده  4این قانون از پرداخت مالاالجاره یا اجرتالمثل خودداری نموده و با ابالغ اخطار
دفترخانه تنظیمکننده سند اجاره یا اظهارنامه (در موردی که اجارهنامه عادی بوده یا اجارهنامهای در بین نباشد) ظرف ده روز قسط یا اقساط
عقب افتاده را نپردازد .در این مورد اگر اجارهنامه رسمی باشد موجر میتواند از دفترخانه یا اجری ثبت صدور اجرائیه بر تخلیه و وصول
اجارهبها را درخواست نماید .هرگاه پس از صدور اجرائیه مستأجر اجارهبهای عقب افتاده را تودیع کند اجرای ثبت تخلیه را متوقف میکند
ولی موجر میتواند به استناد تخلف مستأجر از پرداخت اجارهبها از دادگاه درخواست تخلیه عین مستأجر را بنماید .هرگاه اجارهنامه عادی
بوده یا سند اجاره تنظیم نشده باشد موجر میتواند برای تخلیه عین مستاجره و وصول اجارهبها به دادگاه مراجعه کند .در موارد فوق هرگاه
مستأجر قبل از صدور حکم دادگاه اضافه بر اجارهبهای معوقه صدی بیست آن را به نفع موجر در صندوق دادگستری تودیع نماید حکم به
تخلیه صادر نمیشود و مستأجر به پرداخت خسارت دادرسی محکوم و مبلغ تودیع شده نیز به موجر پرداخت میگردد ،ولی هر مستأجر
فقط یک بار میتواند از این ارفاق استفاده کند ،حکم دادگاه در موارد مذکور در این بند قطعی است.
تبصره  - ۱در صورتی که مستأجر دو بار ظرف یک سال در اثر اخطار یا اظهارنامه مذکور در بند  ۳این ماده اقدام به پرداخت اجارهبها کرده
باشد و برای بار سوم اجارهبها را در موعد مقرر به موجر نپردازد و یا در صندوق ثبت تودیع ننماید موجر میتواند با تقدیم دادخواست مستقیماً
از دادگاه درخواست تخلیه عین مستأجر را نماید .حکم دادگاه در این مورد قطعی است.
تبصره  - ۲در صورتی که مورد اجاره به منظوری غیر از کسب یا پیشه یا تجارت اجاره داده شود از هر حیث تابع مقررات مربوط به اجاره
محل سکنی خواهد بود.
تبصره  - ۳در مورد بند شش این ماده اگر مستأجر مرکز فساد که قانوناً دائر کردن آن ممنوع است در مورد اجاره دایر نماید دادستان
عالوه بر انجام وظیفه قانونی خود به محض صدور کیفرخواست به درخواست موجر مورد اجاره را در اختیار موجر قرار میدهد.
تبصره  - ۴در صورتی که مستأجر محل سکنی در شهر محل سکونت خود مالک یک واحد مسکونی باشد موجر حق دارد پس از انقضای
مدت اجاره تقاضای تخلیه مورد اجاره را بنماید.
ماده  - ۱۵عالوه بر موارد مذکور در ماده قبل در موارد زیر نیز پس از انقضاء مدت اجاره درخواست تخلیه محل کسب یا پیشه یا تجارت از
دادگاه جائز است.
 -۱تخلیه به منظور احداث ساختمان جدید مشروط بر اینکه پروانه ساختمانی یا گواهی شهرداری مربوط ارائه شود و شهرداریها مکلفند
در صورت مراجعه مالک با رعایت مقررات مربوط پروانه ساختمان و یا گواهی مورد نظر را صادر و به مالک تسلیم نمایند.
 -۲تخلیه به منظور احتیاج شخص موجر برای کسب یا پیشه یا تجارت.
 -۹در صورتی که محل کسب یا پیشه یا تجارت مناسب برای سکنی هم باشد و مالک برای سکونت خود یا اوالد یا پدر یا مادر یا همسر
خود درخواست تخلیه نماید .در موارد سهگانه فوق دادگاه ضمن صدور حکم تخلیه به پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت نیز حکم خواهد
داد.
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ماده  - ۱۶در موارد مذکور در ماده قبل و همچنین در موارد مذکور در بند  ۹و  1ماده  ۱1هرگاه مالک حسب مورد تا شش ماه از تاریخ
تخلیه شروع به ساختمان نکند یا حداقل مدت یک سال از محل مورد اجاره به نحوی که ادعا کرده استفاده ننماید به درخواست مستأجر
سابق به پرداخت مبلغی معادل یک سال اجارهبها یا اجرتالمثل مورد اجاره در حق او محکوم خواهد شد مگر آنکه ثابت شود تأخیر شروع
ساختمان یا عدم استفاده از مورد اجاره در اثر قوه قاهره یا مبتنی بر علل و جهاتی خارج از اراده مالک بوده است.
تبصره  -در صورتی که در ملک مورد تخلیه مستاجرین متعددی باشند و موجر تقاضای تخلیه سایر قسمتها را نیز نموده باشد مهلت فوق
از تاریخ تخلیه آخرین قسمت شروع خواهد شد.
ماده  - ۱۷در تمام مواردی که تخلیه عین مستاجره در نتیجه اجرای حکم یا به ترتیب مقرر در ماده  ۱۹صورت میگیرد باید از طرف
دادگاه به دفترخانه تنظیمکننده سند اجاره اعالم شود تا در ستون مالحظات ثبت اجاره قید گردد.
فصل پنجم :حق کسب یا پیشه یا تجارت
ماده  - ۱۸میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت که در این قانون و قوانین دیگر قید شده است بر مبنای اصول و ضوابطی که آییننامه آن از
طرف وزارتخانههای دادگستری و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین خواهد رسید ،تعیین میگردد.
ماده  - ۱۹در صورتی که مستأجر محل کسب یا پیشه یا تجارت به موجب اجارهنامه ،حق انتقال به غیر داشته باشد میتواند برای همان
شغل یا مشابه آن منافع مورد اجاره را با سند رسمی به دیگری انتقال دهد .هرگاه در اجارهنامه حق انتقال به غیر سلب شده یا اجارهنامهای
در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد باید در مقابل تخلیه مورد اجاره ،حق کسب یا پیشه یا تجارت مستأجر را بپردازد واال
مستأجر میتواند برای تنظیم سند انتقال به دادگاه مراجعه کند ،در این صورت دادگاه حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر و
تنظیم سند انتقال در دفترخانه تنظیمکننده سند اجارهنامه سابق یا دفترخانه نزدیک ملک (اگر اجارهنامه رسمی در بین نباشد) صادر و
رونوشت آن را به دفترخانه مربوط ارسال مینماید و مراتب را به موجر نیز اعالم خواهد نمود ،مستأجر جدید از هر حیث نسبت به تمام
شرایط اجاره قائممقام مستأجر سابق خواهد بود .هرگاه ظرف شش ماه از تاریخ ابالغ حکم قطعی منافع مورد اجاره با سند رسمی به مستأجر
جدید انتقال داده نشود حکم مزبور ملغیاالثر خواهد بود.
تبصره  -۱در صورتی که مستأجر بدون رعایت مقررات این ماده مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید موجر حق درخواست تخلیه را خواهد
داشت و حکم تخلیه علیه متصرف یا مستأجر اجرا خواهد شد و در این مورد مستأجر یا متصرف حسب مورد استحقاق دریافت نصف حق
کسب یا پیشه یا تجارت را خواهد داشت.
تبصره  -۲حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستاجر همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستأجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی
معتبر خواهد بود.
فصل ششم :تعمیرات
ماده  - ۲۱تعمیرات کلی و اساسی مورد اجاره که مربوط به اصل بنا یا تأسیسات عمده منصوبه در آن از قبیل دستگاههای حرارت مرکزی
و تهویه و آسانسور باشد به عهده موجر است و تعمیرات جزئی و همچنین تزئین و تعمیری که مربوط به استفاده بهتر از مورد اجاره باشد با
مستأجر خواهد بود.
ماده  - ۲۱رسیدگی به اختالف بین موجر و مستأجر راجع به تعمیرات با دادگاه است در صورتی که موجر تعمیرات کلی مورد حکم دادگاه
را در مهلتی که از طرف دادگاه تعیین میشود انجام ندهد مستأجر میتواند برای فسخ اجاره به دادگاه مراجعه کند یا از دادگاه درخواست
کند و به او اجازه داده شود تعمیرات مزبور را با نظارت دائره اجرا انجام داده مخارج آن را حداکثر تا معادل شش ماه اجارهبها به حساب
موجر بگذارد.
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ماده  - ۲۲هرگاه مستأجر مانع مالک از انجام تعمیرات ضروری شود دادگاه مستأجر را به رفع ممانعت ملزم و مهلت مناسبی برای انجام
تعمیرات تعیین مینماید .در صورت ادامه ممانعت دادگاه میتواند حکم به تخلیه موقت بنا برای مدت مذکور بدهد .در هر حال حاضر
مستأجر مسئول خسارتی است که در نتیجه ممانعت از تعمیر بنا حاصل شده باشد.
تبصره  -رسیدگی به دعاوی مذکور در مادتین  ۲۱و  ۲۲خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی صورت خواهد گرفت و حکم دادگاه
قطعی است.
ماده  - ۲۳اقامه دعوای تخلیه از طرف موجر مانع رسیدگی به دعوای تعمیرات نیست .هرگاه دادگاه حکم به تخلیه مورد اجاره صادر نموده
باشد و حکم مزبور قطعی نباشد حکم الزام به تعمیر در صورت فسخ حکم تخلیه به ترتیب مقرر در ماده  ۲۱قابل اجرا خواهد بود.
ماده  - ۲۴در صورتی که مستأجر در مورد اجاره حق استفاده از انشعاب آب یا برق یا تلفن یا گاز یا تأسیسات حرارت مرکزی یا تهویه یا
آسانسور و امثال آن داشته باشد موجر نمیتواند جز در مورد تعمیرات ضروری آن را قطع یا موجبات قطع آن را فراهم نماید مگر اینکه
مستأجر بهای مصرف خود را طبق شرایط اجاره نپرداخته باشد .در صورت تخلف ،دادگاه به درخواست مستأجر فوراً بدون رعایت تشریفات
دادرسی موضوع را مورد رسیدگی قرار داده عنداالقتضاء ترتیب وصل آن را خواهد داد .دستور دادگاه بالفاصله قابل اجرا است .موجر میتواند
ظرف ده روز از تاریخ ابالغ دستور دادگاه به آن اعتراض کند .اعتراض در همان دادگاه رسیدگی میشود و تصمیم دادگاه قطعی است.
تبصره  - ۱هرگاه علت قطع جریان برق یا آب یا تلفن و غیره بدهی موجر به سازمانهای مربوط بوده و اتصال مجدد مستلزم پرداخت بدهی
مزبور باشد و همچنین در صورتی که اتصال و به کار انداختن مجدد تأسیسات فوق مستلزم هزینه باشد مستأجر میتواند بر اساس قبوض
سازمانهای مربوط وجوه مذکور را بپردازد و از اولین اجارهبها کسر نماید.
تبصره  - ۲تعمیرات تأسیسات و قسمتهای مشترک آپارتمانهای مشمول قانون تملک آپارتمانها تابع مقررات مربوط به خود خواهد بود.
ماده  - ۲۵هرگاه مالک قصد فروش ملک خود را داشته یا بخواهد وضع ملک را از جهت امکان وجود خرابی یا کسر و نقصان در آن مشاهده
نماید و متصرف ملک مانع از رؤیت خریدار یا مالک گردد ،مالک یا نماینده قانونی او میتواند برای رفع ممانعت به دادستان یا دادرس دادگاه
بخش مستقل محل وقوع ملک مراجعه کند ،دادستان یا دادرس دادگاه حسب مورد به مأمورین شهربانی یا ژاندارمری و یا مأمورین اجرا
دستور میدهد تا خریدار و مالک به معیت مأمورین ملک را رؤیت نمایند .تشخیص ضرورت امر در حدود متعارف با مقام صادرکننده دستور
است.
ماده  - ۲۶رسیدگی به کلیه دعاوی موضوع این قانون در دادگاه شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش مستقل
به عمل میآید .مگر دعاوی به دولت که منحصراً در دادگاه شهرستان رسیدگی میشود  -حکم دادگاه در هر صورت حضوری محسوب و
فقط قابل پژوهش است ،مگر در مواردی که خالف آن مقرر شده باشد رسیدگی به دعاوی مربوط به اتاقهای استیجاری کماکان در صالحیت
شورای داوری است.
تبصره  -در موردی که میزان خواسته در تقاضای تعیین اجارهبهای ماهانه زائد بر چهار هزار ریال نباشد حکم دادگاه قطعی است.
ماده  - ۲۷در مواردی که حکم تخلیه صادر میشود دادگاه ضمن صدور حکم مهلتی که از ده روز کمتر و از دو ماه بیشتر نباشد برای تخلیه
تعیین مینماید .حکم تخلیه مدارسی که با اجازه رسمی مقامات صالحیتدار تأسیس شده در تعطیالت تابستان اجرا خواهد شد.
تبصره  - ۱در مواردی که حکم تخلیه با پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت صادر میشود مهلتهای مذکور در این ماده از تاریخ تودیع
یا پرداخت وجه مزبور شروع خواهد شد.
تبصره  - ۲در مواردی که حکم تخلیه به علت عدم پرداخت اجارهبها صادر میشود حداکثر مهلت  ۱2روز خواهد بود.
ماده  - ۲۸در مواردی که حکم تخلیه عین مستاجره با پرداخت حق کسب یا پیشه و یا تجارت صادر و قطعی میشود موجر مکلف است
ظرف سه ماه از تاریخ ابالغ حکم قطعی وجه معینه را در صندوق دادگستری تودیع یا ترتیب پرداخت آن را به مستأجر بدهد واال حکم مزبور
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ملغیاالثر خواهد بود مگر اینکه طرفین به مدت بیشتری توافق کرده باشند .در سایر موارد نیز هرگاه موجر ظرف یک سال از تاریخ ابالغ
حکم قطعی تقاضای صدور اجرائیه نماید .حکم صادرشده ملغیاالثر است مگر اینکه بین موجر و مستأجر برای تأخیر تخلیه توافق شده باشد.
تبصره  -مدتهای مذکور در ماده فوق نسبت به احکامی که در زمان اجری قانون روابط مالک و مستأجر مصوب  ۱۹۹۳صادر و قطعی
گردیده از تاریخ اجری این قانون شروع میشود.
ماده  - ۲۹وزارت دادگستری از بین کارشناسان رسمی عدهای را به منظور اجرای این قانون حداکثر برای دو سال انتخاب و به دادگاهها
معرفی مینماید و تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده دادگاهها از کارشناسان مزبور استفاده خواهند کرد.
طرز تعیین و شرایط انتخاب و میزان حقالزحمه کارشناسان به موجب آییننامه وزارت دادگستری است .در نقاطی که وزارت دادگستری
کارشناس معرفی ننماید طبق مقررات عمومی مربوط به کارشناسی عمل خواهد شد.
ماده  - ۳۱کلیه طرق مستقیم یا غیرمستقیم که طرفین به منظور جلوگیری از اجرای مقررات این قانون اتخاذ نمایند پس از اثبات در
دادگاه بالاثر و باطل اعالم خواهد شد.
ماده  - ۳۱این قانون در نقاطی اجرا میشود که تاکنون قانون روابط مالک و مستأجر مصوب خرداد  ۱۹۹۳در آن نقاط به مرحله اجرا
گذاشته شده یا وزارت دادگستری یا جلب نظر وزارت مسکن و شهرسازی لزوم اجرای آن را آگهی نماید .در سایر نقاط رابطه موجر و مستأجر
بر اساس قوانین و مقررات عمومی خواهد بود.
ماده  - ۳۲از تاریخ اجرای این قانون ،قانون روابط مالک و مستأجر مصوب سال  ۱۹۹۳و سایر قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون است
لغو میشود.
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قانون روابط موجر و مستأجر سال 65
مصوب۱۹54/72/۲4 :

فصل اول :روابط موجر و مستأجر
ماده  - ۱از تاریخ الزماالجرا شدن این قانون ،اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی ،تجاری ،محل کسب و پیشه ،اماکن آموزشی ،خوابگاههای
دانشجویی و ساختمانهای دولتی و نظایر آنکه با قرارداد رسمی یا عادی منعقد میشود تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این
قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستأجر خواهد بود.
ماده  - ۲قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به امضای موجر و مستأجر برسد و به وسیله دو نفر افراد
مورد اعتماد طرفین به عنوان شهود گواهی گردد.
ماده  - ۳پس از انقضای مدت اجاره بنا به تقاضای موجر یا قائممقام قانونی وی تخلیه عین مستاجره در اجاره با سند رسمی توسط دوایر
اجرای ثبت ظرف یک هفته و در اجاره با سند عادی ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه به دستور مقام قضایی در مرجع قضایی
توسط ضابطین قوه قضاییه انجام خواهد گرفت.
ماده  - ۴در صورتی که موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرضالحسنه و یا سند تعهدآور و مشابه آن از مستأجر دریافت کرده باشد
تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستأجر و یا سپردن آن به دایره اجراست .چنانچه موجر مدعی
ورود خسارت به عین مستاجره از ناحیه مستأجر و یا عدم پرداخت مالاالجاره یا بدهی بابت قبوض تلفن ،آب ،برق و گاز مصرفی بوده و
متقاضی جبران خسارات وارده و یا پرداخت بدهیهای فوق از محل وجوه یاد شده باشد موظف است همزمان با تودیع وجه یا سند ،گواهی
دفتر شعبه دادگاه صالح را مبنی بر تسلیم دادخواست مطالبه ضرر و زیان به میزان مورد ادعا به دایره اجرا تحویل نماید .در این صورت دایره
اجرا از تسلیم وجه یا سند به مستأجر به همان میزان خودداری و پس از صدور رأی دادگاه و کسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستأجر
خواهد کرد.
ماده  - ۵چنانچه مستأجر در مورد مفاد قرارداد ارائه شده از سوی موجر مدعی هرگونه حقی باشد ضمن اجرای دستور تخلیه شکایت خود
را به دادگاه صالح تقدیم و پس از اثبات حق مورد ادعا و نیز جبران خسارات وارده حکم مقتضی صادر میشود.
فصل دوم :سرقفلی
ماده  - ۶هرگاه مالک ،ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نماید میتواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستأجر دریافت نماید .همچنین
مستأجر میتواند در اثناء مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر یا مستأجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت کند ،مگر آنکه در
ضمن عقد اجاره حق انتقال به غیر از وی سلب شده باشد.
تبصره  - ۱چنانچه مالک سرقفلی نگرفته باشد و مستأجر با دریافت سرقفلی ملک را به دیگری واگذار نماید پس از پایان مدت اجاره
مستأجر اخیر حق مطالبه سرقفلی از مالک را ندارد.
تبصره  - ۲در صورتی که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستأجر منتقل نماید ،هنگام تخلیه مستأجر حق مطالبه سرقفلی به
قیمت عادله روز را دارد.
ماده  - ۷هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود تا زمانی که عین مستاجره در تصرف مستأجر باشد مالک حق افزایش اجارهبها و تخلیه عین
مستاجره را نداشته باشد و متعهد شود که هر ساله عین مستاجره را به همان مبلغ به او واگذار نماید در این صورت مستأجر میتواند از
موجر و یا مستأجر دیگر مبلغی به عنوان سرقفلی برای اسقاط حقوق خود دریافت نماید.
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ماده  - ۸هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود که مالک عین مستاجره را به غیر مستأجر اجاره ندهد و هر ساله آن را به اجاره متعارف به
مستأجر متصرف واگذار نماید ،مستأجر میتواند برای اسقاط حق خود و یا تخلیه محل مبلغی را به عنوان سرقفلی مطالبه و دریافت نماید.
ماده  - ۹چنانچه مدت اجاره به پایان برسد یا مستأجر سرقفلی به مالک نپرداخته باشد و یا اینکه مستأجر کلیه حقوق ضمن عقد را استیفا
کرده باشد هنگام تخلیه عین مستاجره حق دریافت سرقفلی نخواهد داشت.
ماده  - ۱۱در مواردی که طبق این قانون دریافت سرقفلی مجاز میباشد هرگاه بین طرفین نسبت به میزان آن توافق حاصل نشود با نظر
دادگاه تعیین خواهد شد.
تبصره  -مطالبه هرگونه وجهی خارج از مقررات فوق در روابط استیجاری ممنوع میباشد.
ماده  - ۱۱اماکنی که قبل از تصویب این قانون به اجاره داده شده از شمول این قانون مستثنی و حسب مورد مشمول مقررات حاکم بر آن
خواهند بود.
ماده  - ۱۲آییننامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانههای دادگستری و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیأت
وزیران خواهد رسید.
ماده  - ۱۳کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو میشود.
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قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان
مصوب۱۹1۱/7۱/۱۱ :

فصل یکم :تعاریف
ماده  - ۱از نظر این قانون به مؤلف و مصنف و هنرمند «پدیدآورنده» و به آنچه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار آنان پدید میآید بدون در نظر
گرفتن طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن بکار رفته «اثر» اطالق میشود.
ماده  - ۲اثرهای مورد حمایت این قانون به شرح زیر است:
 – ۱کتاب و رساله و جزوه و نمایشنامه و هر نوشته دیگر علمی و فنی و ادبی و هنری.
 – ۲شعر و ترانه و سرود و تصنیف که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.
 – ۹اثر سمعی و بصری به منظور اجرا در صحنههای نمایش یا پرده سینما یا پخش از رادیو یا تلویزیون که به هر ترتیب و روش نوشته یا
ضبط یا نشر شده باشد.
 – 1اثر موسیقی که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.
 – 2نقاشی و تصویر و طرح و نقش و نقشه جغرافیایی ابتکاری و نوشتهها و خطهای تزئینی و هرگونه اثر تزئینی و اثر تجسمی که به هر
طریق و روش به صورت ساده یا ترکیبی به وجود آمده باشد.
 – 4هرگونه پیکره (مجسمه).
 – 5اثر معماری از قبیل طرح و نقشه ساختمان.
 – ۱اثر عکاسی که با روش ابتکاری و ابداع پدید آمده باشد.
 – ۳اثر ابتکاری مربوط به هنرهای دستی یا صنعتی و نقشه قالی و گلیم.
 – ۱7اثر ابتکاری که بر پایه فرهنگعامه (فولکلور) یا میراث فرهنگی و هنری ملی پدید آمده باشد.
 – ۱۱اثر فنی که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد.
 – ۱۲هرگونه اثر مبتکرانه دیگر که از ترکیب چند اثر از اثرهای نامبرده در این فصل پدید آمده باشد.
فصل دوم :حقوق پدیدآورنده
ماده  - ۳حقوق پدیدآورنده شامل حق انحصاری نشر و پخش و عرضه و اجرای اثر و حق بهرهبرداری مادی و معنوی از نام و اثر او است.
ماده  - ۴حقوق معنوی پدیدآورنده محدود بزمان و مکان نیست و غیرقابل انتقال است.
ماده  - ۵پدیدآورنده اثرهای مورد حمایت این قانون میتواند استفاده از حقوق مادی خود را در کلیه موارد و از جمله موارد زیر به غیر
واگذار کند:
 – ۱تهیه فیلمهای سینمایی و تلویزیونی و مانند آن.
 – ۲نمایش صحنهای مانند تئاتر و باله و نمایشهای دیگر.
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 – ۹ضبط تصویری یا صوتی اثر بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیله دیگر.
 – 1پخش از رادیو و تلویزیون و وسایل دیگر.
 – 2ترجمه و نشر و تکثیر و عرضه اثر از راه چاپ و نقاشی و عکاسی و گراور و کلیشه و قالبریزی و مانند آن.
 – 4استفاده از اثر در کارهای علمی و ادبی و صنعتی و هنری و تبلیغاتی.
 – 5به کار بردن اثر در فراهم کردن یا پدید آوردن اثرهای دیگری که در ماده دوم این قانون درج شده است.
ماده  - ۶اثری که با همکاری دو یا چند پدیدآورنده به وجود آمده باشد و کار یکایک آنان جدا و متمایز نباشد اثر مشترک نامیده میشود
و حقوق ناشی از آن حق مشاع پدیدآورندگان است.
ماده  - ۷نقل از اثرهایی که انتشاریافته است و استناد به آنها به مقاصد ادبی و علمی و فنی و آموزشی و تربیتی و به صورت انتقاد و تقریظ
با ذکر مأخذ در حدود متعارف مجاز است.
تبصره – ذکر مأخذ در مورد جزوههایی که برای تدریس در مؤسسات آموزشی توسط معلمان آنها تهیه و تکثیر میشود الزامی نیست
مشروط بر اینکه جنبه انتفاعی نداشته باشد.
ماده  - ۸کتابخانههای عمومی و مؤسسات جمعآوری نشریات و مؤسسات علمی و آموزشی که به صورت غیرانتفاعی اداره میشوند میتوانند
طبق آییننامهای که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید از اثرهای مورد حمایت این قانون از راه عکسبرداری یا طرق مشابه آن به میزان
مورد نیاز و متناسب با فعالیت خود نسخهبرداری کنند.
ماده  - ۹وزارت اطالعات میتواند آثاری را که قبل از تصویب این قانون پخش کرده و یا انتشار داده است پس از تصویب این قانون نیز
کماکان مورد استفاده قرار دهد.
ماده  - ۱۱وزارت آموزش و پرورش میتواند کتابهای درسی را که قبل از تصویب این قانون به موجب قانون کتابهای درسی چاپ و
منتشر کرده است کماکان مورد استفاده قرار دهد.
ماده  - ۱۱نسخهبرداری از اثرهای مورد حمایت این قانون مذکور در بند  ۱از ماده  ۲و ضبط برنامههای رادیوئی و تلویزیونی فقط در صورتی
که برای استفاده شخصی و غیرانتفاعی باشد مجاز است.
فصل سوم :مدت حمایت از حق پدیدآورنده و حمایتهای قانونی دیگر
ماده  - ۱۲مدت استفاده از حقوق مادی پدیدآورنده موضوع این قانون که به موجب وصایت یا وراثت منتقل میشود از تاریخ مرگ پدیدآورنده
پنجاه سال است و اگر وارثی وجود نداشته باشد یا بر اثر وصایت به کسی منتقل نشده باشد برای همان مدت به منظور استفاده عمومی در
اختیار حاکم اسالمی (ولیفقیه) قرار میگیرد.
تبصره ـ مدت حمایت اثر مشترک موضوع ماده ( )4این قانون پنجاه سال بعد از فوت آخرین پدیدآورنده خواهد بود.
ماده  - ۱۳حقوق مادی اثرهایی که در نتیجه سفارش پدید میآید تا سی سال از تاریخ پدید آمدن اثر متعلق به سفارشدهنده است مگر
آنکه برای مدت کمتر یا ترتیب محدودتری توافق شده باشد.
تبصره – پاداش و جایزه نقدی و امتیازاتی که در مسابقات علمی و هنری و ادبی طبق شرایط مسابقه به آثار مورد حمایت این قانون موضوع
این ماده تعلق میگیرد متعلق به پدیدآورنده خواهد بود.
ماده  - ۱۴انتقال گیرنده حق پدیدآورنده میتواند تا سی سال پس از واگذاری از این حق استفاده کند مگر اینکه برای مدت کمتر توافق
شده باشد.
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ماده  - ۱۵در مورد مواد  ۱۹و  ۱1پس از انقضای مدتهای مندرج در آن مواد استفاده از حق مذکور در صورت حیات پدیدآورنده متعلق
به خود او و در غیر این صورت تابع ترتیب مقرر در ماده  ۱۲خواهد بود.
ماده  - ۱۶در موارد زیر حقوق مادی پدیدآورنده از تاریخ نشر یا عرضه به مدت سی سال مورد حمایت این قانون خواهد بود:
 – ۱اثرهای سینمایی یا عکاسی.
 – ۲هرگاه اثر متعلق به شخص حقوقی باشد و یا حق استفاده از آن به شخص حقوقی واگذارشده باشد.
ماده  - ۱۷نام و عنوان و نشانه ویژهای که معرف اثر است از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود و هیچکس نمیتواند آنها را برای اثر
دیگری از همان نوع یا مانند آن به ترتیبی که الغاء شبهه کند به کار برد.
ماده  - ۱۸انتقال گیرنده و ناشر و کسانی که طبق این قانون اجازه استفاده یا استناد یا اقتباس از اثری را به منظور انتفاع دارند باید نام
پدیدآورنده را با عنوان و نشانه ویژه معرف اثر همراه اثر یا روی نسخه اصلی یا نسخههای چاپی یا تکثیرشده بروش معمول و متداول اعالم
و درج نمایند مگر اینکه پدیدآورنده به ترتیب دیگری موافقت کرده باشد.
ماده  - ۱۹هرگونه تغییر یا تحریف در اثرهای مورد حمایت این قانون و نشر آن بدون اجازه پدیدآورنده ممنوع است.
ماده  - ۲۱چاپخانهها و بنگاههای ضبط صوت و کارگاهها و اشخاصی که به چاپ یا نشر یا پخش یا ضبط و یا تکثیر اثرهای مورد حمایت
این قانون میپردازد باید شماره دفعات چاپ و تعداد نسخه کتاب یا ضبط یا تکثیر یا پخش یا انتشار و شماره مسلسل روی صفحه موسیقی
و صدا را بر تمام نسخههایی که پخش میشود با ذکر تاریخ و نام چاپخانه یا بنگاه و کارگاه مربوط برحسب مورد درج نمایند.
ماده  - ۲۱پدیدآورندگان میتوانند اثر و نام و عنوان و نشانه ویژه اثر خود را در مراکزی که وزارت فرهنگ و هنر با تعیین نوع آثار آگهی
مینماید به ثبت برسانند.
آییننامه چگونگی و ترتیب انجام یافتن تشریفات ثبت و همچنین مرجع پذیرفتن درخواست ثبت به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده  - ۲۲حقوق مادی پدیدآورنده موقعی از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود که اثر برای نخستین بار در ایران چاپ یا پخش یا نشر
یا اجراشده باشد و قبالً در هیچ کشوری چاپ یا نشر یا پخش و یا اجرا نشده باشد.
فصل چهارم :تخلفات و مجازاتها
ماده  - ۲۳هر کس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدیدآورنده بدون اجازه او و یا
عالماً عامداً به نام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده نشر یا پخش یا عرضه کند به حبس تأدیبی از شش ماه تا  ۹سال محکوم خواهد شد.
ماده  - ۲۴هر کس بدون اجازه ترجمه دیگری را به نام خود یا دیگری چاپ و پخش و نشر کند به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال
محکوم خواهند شد.
ماده  - ۲۵متخلفین از مواد  ۲7 – ۱۳ – ۱۱ – ۱5این قانون به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد.
ماده  - ۲۶نسبت به متخلفان از مواد  ۲7 – ۱۳ – ۱۱ – ۱5این قانون در مواردی که به سبب سپری شدن مدت حق پدیدآورنده استفاده
از اثر با رعایت مقررات این قانون برای همگان آزاد است .وزارت فرهنگ و هنر عنوان شاکی خصوصی را خواهد داشت.
ماده  - ۲۷شاکی خصوصی میتواند از دادگاه صادرکننده حکم نهائی درخواست کند که مفاد حکم در یکی از روزنامهها به انتخاب و هزینه
او آگهی شود.
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ماده  - ۲۸هرگاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد عالوه بر تعقیب جزائی شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم او باشد
خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد و در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند مابهالتفاوت
از اموال مرتکب جرم جبران میشود.
ماده  - ۲۹مراجع قضائی میتوانند ضمن رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی نسبت به جلوگیری از نشر و پخش و عرضه آثار مورد شکایت
و ضبط آن دستور الزم به ضابطین دادگستری بدهند.
ماده  - ۳۱اثرهایی که پیش از تصویب این قانون پدید آمده از حمایت این قانون برخوردار است اشخاصی که بدون اجازه از اثرهای دیگران
تا تاریخ تصویب این قانون استفاده یا بهرهبرداری کردهاند حق نشر یا اجرا یا پخش یا تکثیر یا ارائه مجدد یا فروش آن آثار را ندارند مگر به
اجازه پدیدآورنده یا قائممقام او با رعایت این قانون .متخلفین ،از حکم این ماده و همچنین کسانی که برای فرار از کیفر به تاریخ مقدم بر
تصویب این قانون اثر را به چاپ رسانند یا ضبط یا تکثیر یا از آن بهرهبرداری کنند به کیفر مقرر در ماده  ۲۹محکوم خواهند شد.
دعاوی و شکایاتی که قبل از تصویب این قانون در مراجع قضائی مطرح گردیده به اعتبار خود باقی است.
ماده  - ۳۱تعقیب بزههای مذکور در این قانون با شکایت شاکی خصوصی شروع و با گذشت او موقوف میشود.
ماده  - ۳۲مواد  ۲12و  ۲14و  ۲15و  ۲1۱قانون مجازات عمومی ملغی است.
ماده  - ۳۳آییننامههای اجرایی این قانون از طرف وزارت فرهنگ و هنر و وزارت دادگستری و وزارت اطالعات تهیه و به تصویب هیئت
وزیران خواهد رسید.
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قانون تشکیالت و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه
مصوب۱۹4۹/۱7/7۲ :

ماده  - ۱از تاریخ تصویب این قانون سازمان اوقاف به سازمان حج و اوقاف و امور خیریه تغییر نام مییابد و امور ذیل به عهده این سازمان
واگذار میگردد.
 -۱اداره امور موقوفات عام که فاقد متولی بوده یا مجهول التولیه است و موقوفات خاصه در صورتی که مصلحت وقف و بطون الحقه و یا رفع
اختالف موقوف علیهم متوقف بر دخالت ولیفقیه باشد.
 -۲اداره امور اماکن مذهبی اسالمی که ترتیب خاصی برای اداره آنها داده نشده است .به استثناء مساجد و مدارس دینی و تکایا.
 -۹اداره امور مؤسسات و انجمنهای خیریهای که از طرف دولت یا سایر مراجع ذیصالح به سازمان محول شده یا بشود.
 -1اداره مؤسسات و انجمنهای خیریهای که به تشخیص دادستان محل فاقد مدیر باشد (تا تعیین تکلیف از طرف دادگاه) ،ضم امین در
مؤسسات و انجمنهای خیریهای که به تشخیص دادستان محل مدیر آن فاقد صالحیت باشد (تا تعیین تکلیف از طرف دادگاه) و همچنین
است و در صورت نبودن یا عدم صالحیت ناظر (در مواردی که ناظر پیشبینی شده باشد).
 -2انجام امور مربوط به گورستانهای متروکه موقوفهای که متولی معیّن ندارد و اتخاذ تصمیم الزم در مورد آنها.
 -4کمک مالی در زمینه تبلیغ و نشر معارف اسالمی.
 - 5اثالث باقیه ،محبوسات ،نذور ،صدقات و هر مال دیگری که به غیر از عنوان وقف برای امور عامالمنفعه و خیریه اختصاص یافته در حکم
موقوفات عامه است و چنانچه فاقد متولی و متصدی باشد با اذن ولیفقیه ،تحت اداره و نظارت سازمان اوقاف و امور خیریه قرار خواهد گرفت.
رعایت مفاد اسناد تنظیمی مربوط به این اموال و رقبات اعم از وصیتنامه و حبسنامه و سیره جاریه در اداره امور و مصرف عواید آنها
ضروری خواهد بود.
تبصره  -۱سرپرست سازمان باید از طرف ولیفقیه مجاز در تصدی اموری که متوقف بر اذن ولیفقیه است باشد.
تبصره  -۲بقاع متبرکه حضرت رضا علیهالسالم و حضرت احمد بن موسی (شیراز) و حضرت معصومه و حضرت عبدالعظیم (ع) و موقوفات
مربوط به آنها که متولی خاص نداشته باشد و موقوفاتی که برای اداره هرکدام آنها از طرف ولیفقیه نایب التولیه تعیین شده یا بشود از
شمول این قانون مستثنی است و در غیر این صورت اداره آنها با سازمان خواهد بود.
تبصره  - ۳سازمان اوقاف و امور خیریه در صورت نیاز در مورد رقبات و اموال موضوع بند « »5باال با تایید نماینده ولیفقیه و سرپرست
آن سازمان ،به منظور جلوگیری از تعدی و تفریط در اداره آنها نسبت به نصب امین یا هیأت امناء اقدام خواهد کرد.
ماده  - ۲از تاریخ تصویب این قانون سازمان اوقاف از نخستوزیری منتزع و اداره امور حج و زیارت اماکن متبرکه اسالمی خارج از کشور و
امور اوقاف تحت عنوان سازمان حج و اوقاف و امور خیریه وابسته به وزارت ارشاد اسالمی اداره میشود.
ماده  - ۳هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان حسب مورد نماینده آن میباشد.
ماده  - ۴متولی موقوفه کسی است که به موجب مفاد وقفنامه و مقررات قانون مدنی یا این قانون واجد این سمت باشد .در مورد اعتراض
اشخاص با رعایت مواد  ۱1تا  ۱5این قانون اقدام خواهد شد.
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تبصره  -۱موقوفاتی که متولی آنها عزل یا فوت میشود تا تشخیص متولی بعدی و موقوفاتی که متولی آنها ممنوع المداخله میشود تا
رفع ممنوعیت یا ضم امین در حکم موقوفات بدون متولی است.
تبصره  -۲هرگاه شخص یا اشخاصی که در وقفنامه به عنوان متولی معیّن شدهاند وجود نداشته باشند و یا اوصاف مقرر در وقفنامه منطبق
با شخص یا اشخاص معینی نگردد موقوفه در حکم موقوفه مجهول التولیه است.
تبصره  -۳در موقوفاتی که شرط مباشرت نشده باشد هرگاه متولی برای انجام تمام یا قسمتی از امور مربوط به موقوفه وکیلی انتخاب کند
وکیل مزبور باید توانایی انجام مورد وکالت را داشته باشد در صورتی که وکیل انتخابی به تشخیص سازمان قادر به ایفای وظایف محوله
نباشد مراتب کتباً به متولی ابالغ خواهد شد هرگاه ظرف دو ماه برای متولیان مقیم ایران و چهار ماه برای متولیان مقیم خارج کشور ،متولی،
اقدام به تغییر وکیل ننماید موضوع به دادگاه صالح احاله و پس از ثبوت عدم توانایی وکیل مزبور با ابالغ سازمان از دخالت ممنوع میشود
این حکم شامل وکالیی که قبالً نیز انتخاب شدهاند خواهد بود.
ماده  - ۵سازمان حج و اوقاف و امور خیریه میتواند در اموری که اداره آن به عهده این سازمان است شخص یا هیأتی از اشخاص متدین و
معروف به امانت را به عنوان امین یا هیأت امناء تعیین نماید.
تبصره  -۱نحوه انتخاب و برکناری و شرایط و حدود اختیارات و وظایف امین یا هیأت امناء و میزان حقالزحمه آنان همچنین نظامات راجع
به حفظ و نگهداری اماکن و اموالی که اداره آن به عهده سازمان حج و اوقاف و امور خیریه میباشد به موجب آییننامههایی که بر اساس
مقررات و سنن و خصوصیات اماکن مربوط که به تصویب هیأت وزیران میرسد خواهد بود.
تبصره  -۲نذور نقدی که جهت مشخصی برای مصرف آن معیّن نشده است و وجوه حاصل از فروش اموال منقول زائد بر احتیاجی که به
این قبیل اماکن اهدا میشود با جلب نظر اداره اوقاف به وسیله هیأت امناء به ترتیب در امور ذیل مصرف میشود:
الف  -عمران و آبادی اماکن مذکور.
ب  -تدارک وسایل رفاه و بهداشت زوار این اماکن و ساکنان ناحیه.
ج  -نشر معارف اسالمی و تبلیغات مذهبی و تعظیم شعائر دینی در آن محل.
د  -کمک به مدارس علوم دینی در آن محل.
ه  -خیرات و مبرات مطلقه.
ماده  - ۶صرف درآمد موقوفات به منظور بقاء عین آنها بر سایر مصارف مقدم است و متولی موظف است موجبات آبادانی رقبات موقوفه را
در جهت بهرهبرداری صحیح از آنها به منظور اجرا نیات واقف فراهم آورد.
تبصره  -در صورتی که درآمد یکساله موقوفه یا اماکن اسالمی برای تعمیر و یا نوسازی آن کافی نباشد درآمد دو یا چند سال در حساب
مخصوصی ذخیره و به موقع به مصرف خواهد رسید.
ماده  - ۷هرگاه متولی یا ناظر نسبت به عین یا منافع موقوفه تعدی یا تفریط نماید یا در انجام وظایف مقرر در وقفنامه و قانون و آییننامهها
و مقررات مربوط مسامحه و اهمال ورزد ،با رسیدگی شعبه تحقیق و حکم دادگاه حسب مورد معزول یا ممنوع المداخله یا ضم امین خواهد
شد.
تبصره  -۱به متولی و ناظر ممنوع المداخله در زمان ممنوعیت حق التولیه و حق النظاره تعلق نخواهد گرفت مگر آنکه برائت آنان ثابت
شود و در مواردی که ضم امین میشود اوقاف حق امین را خواهد پرداخت.
تبصره  -۲در مواردی که مطابق قانون مدنی یا این قانون ضم امین میشود دادگاهها میتوانند سازمان حج و اوقاف و امور خیریه را هم به
عنوان امین تعیین کنند.
گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی

قوانین خاص ویژه آزمون وکالت  /حقوق مدنی

صفحه 54

تبصره  -۳نسبت به تعدی و تفریط یا سایر تخلفات مدیران و امناء مؤسسات و بنیادهای خیریه طبق اساسنامه موسسه و بنیاد مربوط اقدام
خواهد شد و در صورتی که اساسنامه آنها در این موارد ساکت یا ناقص باشد مشمول مقررات پیشبینی شده در این ماده و تبصرههای آن
خواهند بود.
تبصره  -۴کلیه مباشران موقوفات و اماکن مذهبی اعم از متولی و ناظر و امناء و مدیران و امناء مؤسسات و بنیادهای خیریه مذکور در این
قانون در حکم امین میباشند در صورت تعدی یا تفریط یا تخلفات دیگر ملزم به تأدیه حقوق و وجوه و اموال و جبران خسارات ناشی از
اعمال خود خواهند بود هرگاه عمل آنها مشمول عناوین کیفری باشد از طریق مراجع قضائی نیز تعقیب و به مجازات مقرر محکوم خواهند
شد.
ماده  - ۸درآمد موقوفات مجهول المصرف و موقوفاتی که به صیغه مبرات مطلقه وقفشده قابل مصرف در تحقیق و تبلیغ و نشر کتب در
زمینه معارف اسالمی و عمران موقوفات میباشد زیر نظر سازمان به مصرف میرسد.
تبصره  -درآمد موقوفات متعذر المصرف و موقوفاتی که عواید آنها به سبب قلّت گرچه با پسانداز چند سال برای اجرا نظر واقف کافی
نباشد با تشخیص تحقیق اوقاف در موارد اقرب به غرض واقف در محل به مصرف میرسد .آن قسمت از درآمد موقوفاتی که به علت کثرت
عواید زائد بر مصرف متعارف باشد حتیاالمکان در موارد اقرب به نظر واقف صرف گردد و در صورت نبودن مورد اقرب در مطلق امور خیریه
به مصرف خواهد رسید .مقصود از متعذر المصرف آن است صرف درآمد موقوفه در مصارف مقرر به علت فراهم نبودن وسائل و یا انتفاء
موضوع و یا عدم احتیاج به مصرف مقدور نباشد.
ماده  - ۹سازمان حج و اوقاف و امور خیریه نسبت به مواردی که در بندهای ماده یک این قانون به عهده آن گذاشته شده در صورت عدم
اقدام متولی یا امناء یا موقوف علیهم حق تقاضای ثبت و سایر اقدامات الزم و اعتراض و اقامه دعوی را دارد .همچنین میتواند در مواردی
که الزم بداند و مصلحت موقوفه ایجاب نماید در دعاوی مربوط وارد دعوی شده و به احکام صادره اعتراض کند.
تبصره  -در کلیه موارد مذکور در این ماده سازمان حج و اوقاف و امور خیریه ،موقوفات عام ،بقاع متبرکه ،اماکن مذهبی اسالمی ،مدارس
علوم دینی و مؤسسات و بنیادهای خیریه از پرداخت مخارج و هزینههای دادرسی و ثبتی و اجرائی معاف میباشند.
ماده  - ۱۱ثبت معامالت راجع به عین یا منافع موقوفات و بنیادها و مؤسسات خیریه مذکور در ماده  ۳در دفاتر اسناد رسمی موکول به
موافقت سازمان حج و اوقاف و امور خیریه است .دفاتر اسناد رسمی مکلفند رونوشت مصدق وقفنامهها و اسناد راجع به وقف را ظرف ۱7
روز پس از ثبت به اداره اوقاف مربوطه ارسال دارند.
تبصره  -ادارات ثبت مکلفند رونوشت مصدق اسناد مالکیت وقف را پس از صدور به اداره اوقاف محل تحویل نمایند .متولیان نیز موظفند
ظرف دو ماه از تاریخ اجرا این قانون رونوشت مصدق اسناد مالکیت و رونوشت وقفنامههای موجود نزد خود را برای حفظ و نگهداری به اداره
اوقاف مربوط تسلیم دارند.
ماده  - ۱۱حقالتولیه متولی و یا سازمان (در قبال اعمال تولیت نسبت به موقوفات متصرفی) همچنین حقالنظاره ناظر به میزان مقرر در
وقفنامه است و در صورتی که وقفنامه موجود نباشد و یا میزان حقالتولیه و حقالنظاره در آن تعیین نشده باشد حقالتولیه به مقدار
اجرتالمثل از عایدات خالص خواهد بود.
ماده  - ۱۲سازمان حج و اوقاف و امور خیریه وجوهی را که از محل هدایای مستقل و حق التولیه و حق النظاره دریافت میدارد طبق
بودجهای که هرسال تنظیم و به تصویب هیأت دولت خواهد رساند راسا به مصرف میرساند.
ماده  - ۱۳وجوهی که از محل پذیره و اهدایی حاصل از اجاره و استیجار رقبات موقوفه دریافت میگردد از عواید همان موقوفات محسوب
و به مصارف مقرره خواهد رسید.
تبصره  -نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مطابق آییننامهای است که به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.
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ماده  - ۱۴تحقیق در جمع و خرج عواید راجع به وقف و نیز صدور مفاصاحساب و تطبیق مصارف با مفاد وقفنامه و تشخیص متولی و ناظر
و موقوف علیهم (با رعایت ماده  5این قانون و تبصرههای آن) با شعب تحقیق اوقاف است مگر در موقوفات منصوص التولیه در صورتی که
مظنه تعدی و تفریط متولی نباشد.
ماده  - ۱۵هیأت تحقیق اوقاف مرکب از دو قسمت حقوقی و حسابرسی است و شعب آن برحسب ضرورت در مراکز استانها و شهرستانها
تأمین میگردد.
تبصره  -ادارات اوقاف و اشخاص ذینفع در صورتی که اعتراض داشته باشند میتوانند پس از ابالغ نظر شعبه تحقیق اعتراض خود را در
دادگاههای دادگستری طرح نمایند .حکم این ماده در مورد بنیادها و مؤسسات خیریه و اماکن مذهبی اسالمی نیز جاری است.
ماده  - ۱۶در مورد اراضی که برای احداث مراکز آموزشی یا درمانی وقف میشود در صورتی که متولی بدون عذر موجه در مدت مناسب با
تشخیص سازمان اقدام مؤثری برای احداث آن مراکز نکند و الزام متولی هم به انجام آن ممکن نباشد سازمان میتواند حسب مورد آن اراضی
را در اختیار وزارت آموزش و پرورش ،وزارت بهداری ،سازمان بهزیستی ،هاللاحمر محل یا سازمان دیگری که وظایف آن متناسب با اهداف
واقف باشد قرار دهد تا اقدام الزم به عمل آورند.
ماده  - ۱۷آییننامههای اجرایی این قانون و کیفیت تحقیق در شعب تحقیق با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده  - ۱۸کلیه قوانین و مقرراتی که با این قانون مغایرت دارد از تاریخ الزماالجرا شدن این قانون لغو میگردد.
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قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم
مصوب۱۹۱۲/72/۱7 :

ماده واحده  -نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده محاکم باید
قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد به طریق ذیل رعایت
نمایند:
 -۱در مسائل مربوطه به نکاح و طالق عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که شوهر پیرو آن است.
 -۲در مسائل مربوطه به ارث و وصیت عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهب متوفی.
 -۹در مسائل مربوطه به فرزندخواندگی عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که پدرخوانده یا مادرخوانده پیرو آن است.
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قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
مصوب۱۹۳2/7۲/۲7 :

بخش نخست :کلیات
ماده  - ۱اصطالحات به کار برده شده در این قانون ،دارای معانی به شرح زیر است:
الف ـ خسارت بدنی :هر نوع دیه یا ارش ناشی از هر نوع صدمه به بدن مانند شکستگی ،نقص و ازکارافتادگی عضو اعم از جزئی یا کلی ـ
موقت یا دائم ،دیه فوت و هزینه معالجه با رعایت ماده ( )۹2این قانون به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون
ب ـ خسارت مالی :زیانهایی که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.
پ ـ حوادث :هرگونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه موضوع بند (ث) این ماده و محموالت آنها از قبیل تصادم ،تصادف ،سقوط ،واژگونی،
آتشسوزی و یا انفجار یا هر نوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه بر اثر حوادث غیرمترقبه
ت ـ شخص ثالث :هر شخصی است که به سبب حوادث موضوع این قانون دچار خسارت بدنی و یا مالی شود به استثنای راننده مسبب حادثه
ث ـ وسیله نقلیه :وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی شهری و بینشهری و واگن متصل یا غیر متصل به آن و یدک و کفی (تریلر) متصل
به آنها
ج ـ صندوق :صندوق تامین خسارتهای بدنی
چ ـ بیمه مرکزی :بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران
ح ـ راهنمایی و رانندگی :پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران
ماده  - ۲کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسایل نقلیه خود را در قبال
خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مذکور به اشخاص ثالث وارد میشود حداقل به مقدار مندرج در ماده ( )۱این قانون نزد
شرکت بیمهای که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی داشته باشد ،بیمه کنند.
تبصره  ۱ـ دارنده از نظر این قانون اعم از مالک و یا متصرف وسیله نقلیه است و هر کدام که بیمهنامه موضوع این ماده را تحصیل کند
تکلیف از دیگری ساقط میشود.
تبصره  - ۲مسئولیت دارنده وسیله نقلیه در تحصیل بیمهنامه موضوع این قانون مانع از مسئولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا
ترک فعل او است نمیباشد .در هر حال خسارت واردشده از محل بیمهنامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت میگردد.
ماده  - ۳دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارتهای بدنی واردشده به راننده مسبب حادثه ،حداقل به میزان دیه مرد مسلمان
در ماه غیرحرام ،بیمه حوادث اخذ کند؛ مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه ،معادل دیه فوت یا دیه و یا
ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیرحرام و هزینه معالجه آن هست .سازمان پزشکی قانونی مکلف است با
درخواست راننده مسبب حادثه یا شرکت بیمه مربوط ،نوع و درصد صدمه بدنی واردشده را تعیین و اعالم کند .آییننامه اجرایی و حق بیمه
مربوط به این بیمهنامه به پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تصویب شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده  - ۴در صورت وقوع حادثه و ایجاد خسارت بدنی یا مالی برای شخص ثالث:
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الف ـ در صورتی که وسیله نقلیه مسبب حادثه ،دارای بیمهنامه موضوع این قانون باشد ،جبران خسارتهای واردشده در حدود مقررات این
قانون بر عهده بیمهگر است .در صورت نیاز به طرح دعوی در خصوص مطالبه خسارت ،زیاندیده یا قائممقام وی دعوی را علیه بیمهگر و
مسبب حادثه طرح میکند .این حکم ،نافی مسئولیتهای کیفری راننده مسبب حادثه نیست.
ب ـ در صورتیکه وسیله نقلیه ،فاقد بیمهنامه موضوع این قانون یا مشمول یکی از موارد مندرج در ماده ( )۲۱این قانون باشد ،خسارتهای
بدنی وارده توسط صندوق با رعایت ماده ( )۲2این قانون جبران میشود .در صورت نیاز به طرح دعوی در این خصوص ،زیاندیده یا قائممقام
وی دعوی را علیه راننده مسبب حادثه و صندوق طرح میکند.
پ ـ در صورتیکه خودرو ،فاقد بیمهنامه موضوع این قانون بوده و وسیله نقلیه با اذن مالک در اختیار راننده مسبب حادثه قرار گرفته باشد،
در صورتیکه مالک ،شخص حقوقی باشد ،به جزای نقدی معادل بیست درصد ( )۲7۳و در صورتیکه مالک شخص حقیقی باشد به جزای
نقدی معادل ده درصد ( )۱7۳مجموع خسارات بدنی واردشده محکوم میشود .مبلغ مذکور به حساب درآمدهای اختصاصی صندوق نزد
خزانهداری کل کشور واریز میشود و با پیشبینی در بودجههای ساالنه ،صد درصد ( )۱77۳آن به صندوق اختصاص مییابد.
ماده  - ۵شرکت سهامی بیمه ایران مکلف است طبق مقررات این قانون و آییننامههای مربوط به آن ،با دارندگان وسایل نقلیه موضوع این
قانون قرارداد بیمه منعقد کند .سایر شرکتهای بیمه متقاضی فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث میتوانند پس از اخذ مجوز از بیمه مرکزی
اقدام به فروش بیمهنامه شخص ثالث کنند .بیمه مرکزی موظف است بر اساس آییننامه اجرایی که به پیشنهاد بیمه مرکزی و تایید شورای
عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران میرسد ،برای شرکتهای متقاضی ،مجوز فعالیت در رشته شخص ثالث صادر کند .در آییننامه اجرایی
موضوع این ماده مواردی از قبیل حداقل توانگری مالی شرکت بیمه ،سابقه مناسب پرداخت خسارت ،داشتن نیروی انسانی و ظرفیتهای
الزم برای صدور بیمهنامه و پرداخت خسارت باید مد نظر قرار گیرد .شرکتهایی که مجوز فعالیت در این رشته بیمهای را از بیمه مرکزی
دریافت میکنند ،موظفند طبق مقررات این قانون و آییننامههای مربوط به آن ،با کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون قرارداد
بیمه منعقد کنند .ادامه فعالیت در رشته شخص ثالث برای شرکتهایی که در زمان تصویب این قانون در رشته بیمه شخص ثالث فعال
هستند ،منوط به اخذ مجوز از بیمه مرکزی ظرف مدت دو سال از تاریخ الزماالجرا شدن این قانون هست.
ماده  - ۶از تاریخ انتقال مالکیت وسیله نقلیه ،کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این قانون به انتقالگیرنده منتقل میشود
و انتقالگیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمه ،بیمهگذار محسوب میشود.
تبصره ـ کلیه تخفیفاتی که بهواسطه «نداشتن حوادث منجر به خسارت» در قرارداد بیمه موضوع این قانون اعمال شده باشد ،متعلق به
انتقالدهنده است .انتقالدهنده میتواند تخفیفات مذکور را به وسیله نقلیه دیگر از همان نوع که متعلق به او یا متعلق به همسر ،والدین یا
اوالد بالواسطه وی باشد ،منتقل کند.
آییننامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد بیمه مرکزی و تایید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده  - ۷دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی که از خارج وارد ایران میشوند در صورتی که خارج از کشور وسیله نقلیه خود را در مقابل
خساراتی که بر اثر حوادث ناشی از آن به موجب بیمهنامهای که از طرف بیمه مرکزی معتبر شناخته میشود بیمه نکرده باشند ،مکلفند
هنگام ورود به مرز ایران وسیله نقلیه خود را در قبال خسارتهای بدنی و مالی که در اثر حوادث نقلیه مزبور یا محموالت آنها به اشخاص
ثالث وارد میشود حداقل به میزان مندرج در ماده ( )۸این قانون بیمه کنند.
همچنین دارندگان وسیله نقلیه ایرانی که از کشور خارج میشوند موظفند هنگام خروج با پرداخت حق بیمه مربوط ،وسیله نقلیه خود را در
مقابل خساراتی که بر اثر حوادث نقلیه مذکور در خارج از کشور به اشخاص ثالث ایرانی وارد شود حداقل به میزان مندرج در ماده ( )۱این
قانون و نیز بیمه حوادث راننده موضوع ماده ( )۹این قانون بیمه کنند .در غیر این صورت از تردد وسایل مزبور توسط مراجع ذیربط
جلوگیری میشود.
بخش دوم :حقوق و تعهدات بیمهگر و بیمهگذار
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ماده  - ۸حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام با رعایت
تبصره ماده ( )۳این قانون است و در هر حال بیمهگذار موظف به اخذ الحاقیه نمیباشد .همچنین حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در
بخش خسارت مالی معادل دو و نیم درصد ( )2۳/۲تعهدات بدنی است .بیمهگذار میتواند برای جبران خسارتهای مالی بیش از حداقل
مزبور ،در زمان صدور بیمهنامه یا پس از آن ،بیمه تکمیلی تحصیل کند.
تبصره  ۱ـ در صورتی که بیمهگذار در خصوص خسارتهای مالی تقاضای پوشش بیمهای بیش از سقف مندرج در این ماده را داشته باشد
بیمهگر مکلف به انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی با بیمهگذار هست .حق بیمه در این مورد در چهارچوب ضوابط کلی که توسط بیمه مرکزی
اعالم میشود ،توسط بیمهگر تعیین میگردد.
تبصره  ۲ـ در صورت بروز حادثه ،بیمهگر مکلف است کلیه خسارات واردشده را مطابق این قانون پرداخت کند و مواد ( )۱۲و ( )۱۹قانون
بیمه مصوب  5/۲/۱۹۱4در این مورد اعمال نمیشود.
تبصره  ۳ـ خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمهنامه
شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود.
تبصره  ۴ـ منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاهدرصد ( )27۳سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال
مشخص میشود ،باشد.
تبصره  ۵ـ ارزیابان خسارات موضوع ماده ( )۹۳و کارشناسان ارزیاب خسارت شرکتهای بیمه و کارشناسان رسمی دادگستری در هنگام
برآورد خسارت ،موظفند مطابق این ماده اعالم نظر کنند.
ماده  - ۹بیمهگر ملزم به جبران خسارتهای واردشده به اشخاص ثالث مطابق مقررات این قانون است.
تبصره ـ در صورتیکه در یک حادثه ،مسئول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیاندیدگان محکوم شود ،بیمهگر مکلف به
پرداخت کل خسارات بدنی است ،اعم از اینکه مبلغ مازاد بر دیه ،کمتر از یک دیه کامل یا بیشتر از آن باشد.
ماده  - ۱۱بیمهگر مکلف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیاندیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف
تعهدات بیمهنامه پرداخت کند .مراجع قضائی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه ،مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه
حوادث درج کنند.
ماده  - ۱۱درج هرگونه شرط در بیمهنامه که برای بیمهگذار یا زیاندیده مزایای کمتر از مزایای مندرج در این قانون مقرر کند ،یا درج شرط
تعلیق تعهدات بیمهگر در قرارداد به هر نحوی ،باطل و بالاثر است .بطالن شرط سبب بطالن بیمهنامه نمیشود .همچنین اخذ هرگونه
رضایتنامه از زیاندیده توسط بیمهگر و صندوق مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در این قانون ممنوع است و
چنین رضایتنامهای بالاثر است.
ماده  - ۱۲تعهد ریالی بیمهگر در قبال زیاندیدگان داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه ،برابر حاصل ضرب ظرفیت مجاز وسیله نقلیه در سقف
تعهدات بدنی بیمهنامه با رعایت تبصره ماده ( )۳و ماده ( )۱۹این قانون است .در مواردی که به علت عدم رعایت ظرفیت مجاز وسیله نقلیه،
مجموع خسارات بدنی زیاندیدگان وسیله نقلیه مقصر حادثه بیش از سقف مذکور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بیمهگر به نسبت خسارت
وارده به هر یک از زیاندیدگان بین آنان تسهیم میگردد و مابهالتفاوت خسارت بدنی هر یک از زیان دیدگان توسط صندوق تامین
خسارتهای بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت و مطابق مقررات این قانون از مسبب حادثه بازیافت میشود .میزان ظرفیت مجاز وسایل
نقلیه با توجه به نوع و کاربری آنها به موجب آییننامهای خواهد بود که توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانههای صنعت ،معدن و
تجارت و راه و شهرسازی و بیمه مرکزی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد .در هر صورت تعداد جنین و اطفال زیر دو سال
داخل وسیله نقلیه به ظرفیت مجاز خودرو اضافه میشود.
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تبصره ـ تعهد ریالی بیمهگر در قبال زیاندیدگان خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه ده برابر سقف تعهدات بدنی بیمهنامه با رعایت تبصره
ماده ( )۳و ماده ( )۱۹این قانون هست .در مواردی که مجموع خسارات بدنی زیاندیدگان خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه بیش از سقف
مذکور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بیمهگر به نسبت خسارت واردشده به هر یک از زیاندیدگان بین آنان تسهیم میگردد و مابهالتفاوت
خسارت بدنی هر یک از زیاندیدگان توسط صندوق تامین خسارتهای بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت میشود.
ماده  - ۱۳بیمهگر یا صندوق حسب مورد مکلفند خسارت بدنی تعلقگرفته به شخص ثالث را به قیمت یوماالداء و با رعایت این قانون و
سایر قوانین و مقررات مربوط پرداخت کنند .بیمهگر ،در صورتیکه خسارت بدنی که به زیاندیده پرداخت نموده بیشتر از تعهد وی مندرج
در ماده ( )۱این قانون باشد ،میتواند نسبت به مازاد پرداختی ،به صندوق رجوع یا در صورت موافقت صندوق در حسابهای فیمابین منظور
کند مشروط بر اینکه افزایش مبلغ قابل پرداخت بابت دیه منتسب به تأخیر بیمهگر نباشد.
تبصره ـ در صورتیکه خسارت بدنی زیاندیده بیشتر از تعهد شرکت بیمه مندرج در ماده ( )۱این قانون باشد ،شرکت بیمه مکلف است،
بالفاصله مراتب مذکور و کلیه مستندات پرونده مربوط را از طریق سامانه الکترونیک موضوع ماده ( )22به صندوق و بیمه مرکزی اطالع
دهد.
ماده  - ۱۴در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیسراه ،علت اصلی
وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثهساز باشد ،بیمهگر مکلف است خسارت زیاندیده را بدون هیچ شرط و اخذ تضمین پرداخت
کند و پس از آن میتواند به شرح زیر برای بازیافت به مسبب حادثه مراجعه کند:
الف ـ در اولین حادثه ناشی از تخلف حادثهساز راننده مسبب در طول مدت بیمهنامه :معادل دو و نیم درصد ( )2۳/۲از خسارتهای بدنی و
مالی پرداختشده
ب ـ در دومین حادثه ناشی از تخلف حادثهساز راننده مسبب در طول مدت بیمهنامه :معادل پنج درصد ( )2۳از خسارتهای بدنی و مالی
پرداختشده
پ ـ در سومین حادثه ناشی از تخلف حادثهساز و حوادث بعد از آن در طول مدت بیمهنامه :معادل ده درصد ( )۱7۳از خسارتهای بدنی و
مالی پرداختشده
تبصره ـ مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثهساز به موجب ماده ( )5قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب  ۱/۱۲/۱۹۱۳تعیین
میشود.
ماده  - ۱۵در موارد زیر بیمهگر مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین ،خسارت زیاندیده را پرداخت کند و پس از آن میتواند به
قائممقامی زیاندیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداختشده به شخصی که موجب خسارت شده است
مراجعه کند:
الف ـ اثبات عمد مسبب در ایجاد حادثه نزد مراجع قضائی
ب ـ رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه که به تایید نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی یا
دادگاه رسیده باشد.
پ ـ در صورتیکه راننده مسبب ،فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد.
ت ـ در صورتیکه راننده مسبب ،وسیله نقلیه را سرقت کرده یا از مسروقه بودن آن ،آگاه باشد.
تبصره  ۱ـ در صورت وجود اختالف میان بیمهگر و مسبب حادثه ،اثبات موارد فوق در مراجع قضائی صالح صورت خواهد گرفت.
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تبصره  ۲ـ در مواردی که طبق این قانون بیمهگر حق رجوع به مسبب حادثه یا قائممقام قانونی وی را دارد ،اسناد پرداخت خسارت از
سوی بیمهگر در حکم اسناد الزماالجرا است و از طریق دوایر اجرای سازمان ثبت اسناد و امالک کشور قابل مطالبه و وصول هست.
تبصره  ۳ـ در صورتیکه حادثه در حین آموزش رانندگی توسط مراکز مجاز یا آزمون اخذ گواهینامه رخ دهد ،خسارت پرداختشده بهوسیله
شرکت بیمه از آموزشگیرنده یا آزموندهنده قابل بازیافت نخواهد بود و حسب مورد آموزشدهنده یا آزمونگیرنده ،راننده محسوب میشود.
ماده  - ۱۶چنانچه به حکم مرجع قضائی اثبات شود ،عواملی نظیر نقص راه ،نبودن یا نقص عالئم رانندگی و نقص تجهیزات مربوط یا عیب
ذاتی وسیله نقلیه ،یا ایجاد مانع توسط دستگاههای اجرائی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر در وقوع حادثه مؤثر بوده است ،بیمهگر و
صندوق پس از پرداخت خسارت زیاندیده میتواند برای بازیافت به نسبت درجه تقصیر که درصد آن در حکم دادگاه مشخص میشود به
مسببان ذیربط مراجعه کند.
دستگاههای ذیربط مجازند مسئولیت کارکنان خویش را در قبال مسئولیتهای موضوع این ماده از محل اعتبارات جاری و تملک داراییهای
سرمایهای تحت اختیار ،بیمه کنند.
تبصره ـ در صورتیکه حسب نظریه افسران موضوع ماده ( )۱5قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ،نقص راه ،وسیله نقلیه یا عامل انسانی
مؤثر در بروز تصادف اعالم شود در صورت اعتراض ذینفع ،موضوع حسب مورد به کارشناس یا هیأت کارشناسان رسمی مستقل در امور
مرتبط با موضوع از قبیل راه و مهندسی ترافیک ،مکانیک و تصادفات با نظر دادگاه ارجاع میشود.
ماده  - ۱۷موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است:
الف ـ خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه و محموالت آن
ب ـ خسارت مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو
پ ـ جریمه یا جزای نقدی
ت ـ اثبات قصد زیاندیده در ایراد صدمه به خود مانند خودکشی ،اسقاط جنین و نظایر آن و نیز اثبات هر نوع خدعه و تبانی نزد مراجع
قضائی
تبصره ـ در صورتی که در موارد بندهای (الف) و (ب) اختالفی وجود داشته باشد ،معترض میتواند به مرجع قضائی صالح رجوع کند.
ماده  - ۱۸آییننامه مربوط به تعیین سقف حق بیمه موضوع این قانون و نحوه تخفیف ،افزایش یا تقسیط آن توسط بیمه مرکزی تهیه
میشود و پس از تایید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران میرسد .در آییننامه مذکور باید عوامل زیر مدنظر قرار گیرد:
الف ـ ویژگیهای وسیله نقلیه از قبیل نوع کاربری ،سال ساخت و وضعیت ایمنی آن
ب ـ سوابق رانندگی و بیمهای دارنده شامل نمرات منفی و تخلفات ثبتشده توسط نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران موضوع قانون
رسیدگی به تخلفات رانندگی ،خسارتهای پرداختی توسط بیمهگر یا صندوق ،بابت حوادث منتسب به وی
پ ـ رایج بودن استفاده از وسیله نقلیه برای اقشار متوسط و ضعیف شامل موتورسیکلت و خودروهای سواری ارزانقیمت در آییننامه موضوع
این ماده باید مالحظات اجتماعی در تعیین حق بیمه وسایل نقلیه پرکاربرد اقشار متوسط و ضعیف جامعه مدنظر قرار گیرد.
تبصره  - ۱بیمه مرکزی موظف است با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران ترتیبی اتخاذ کند که حداکثر تا پایان برنامه
پنجساله ششم توسعه ،امکان صدور بیمهنامه شخص ثالث بر اساس ویژگیهای «راننده» فراهم شود .تا آن زمان ،سوابق رانندگی و بیمهای
شخصی که پالک وسیله نقلیه به نام اوست و خسارتهای پرداختی بابت حوادث منتسب به وی مالک عمل است.
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تبصره  - ۲در آییننامه موضوع این ماده نحوه تخفیف یا افزایش در حق بیمه به صورت پلکانی و متناظر به تفکیک در مورد خسارات مالی
و بدنی تعیین میشود.
تبصره  - ۳نرخ نامه حق بیمه موضوع این قانون در ابتدای هر سال با رعایت آییننامه مصوب هیأت وزیران بهوسیله بیمه مرکزی محاسبه
و پس از تایید شورای عالی بیمه ،ابالغ میشود .در جلسات شورای عالی بیمه برای تعیین نرخ نامه موضوع این تبصره دبیر کل اتحادیه
(سندیکای) بیمهگران و دو نفر صاحبنظر به انتخاب اتحادیه (سندیکای) بیمهگران ایران با حق رأی شرکت میکنند .همچنین رئیس کل
بیمه مرکزی در جلسات مذکور حق رأی دارد.
تبصره  - ۴شرکتهای بیمه میتوانند تا دو و نیم درصد ( )2۳/۲کمتر از نرخهای مصوب شورای عالی بیمه را مالک عمل خود قرار دهند.
اعمال تخفیف بیشتر از دو و نیم درصد ( )2۳/۲توسط شرکتهای بیمه ،منوط به کسب مجوز از بیمه مرکزی است .بیمه مرکزی در اعطای
این مجوز باید توانگری مالی شرکت و شرایط عمومی بازار و حفظ رقابتپذیری شرکتهای بیمه را مدنظر قرار دهد .همچنین شرکتهای
بیمه میتوانند در صورت ارائه خدمات ویژه به مشتریان ،با تایید بیمه مرکزی تا دو و نیم درصد ( )2۳/۲بیش از قیمتهای تعیینشده توسط
بیمه مرکزی ،از بیمهگذار دریافت کنند.
تبصره  - ۵شرکتهای بیمه موظفند در چهارچوب ضوابط مربوط نسبت به اعطای تخفیف به رانندگانی که دورههای آموزشی رانندگی
ایمن و کمخطر را سپری نموده و موفق به اخذ گواهینامه مربوط شدهاند ،اقدام کنند .آییننامه مربوط به این تبصره به پیشنهاد بیمه مرکزی
و نیروی انتظامی به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده  - ۱۹هرگونه قصور یا تقصیر بیمهگر یا نماینده وی در صدور بیمهنامه موضوع این قانون رافع مسئولیت بیمهگر نیست.
ماده  - ۲۱پوششهای بیمه موضوع این قانون محدود به قلمرو جمهوری اسالمی ایران است مگر آنکه در بیمهنامه به نحو دیگری توافق
شده باشد.
بخش سوم :حقوق و تعهدات صندوق
ماده  - ۲۱به منظور حمایت از زیاندیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه ،خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا
انقضای بیمهنامه ،بطالن قرارداد بیمه ،شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه ،کسری پوشش بیمهنامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه یا
تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمهگر موضوع ماده ( )۲۲این قانون ،قابل پرداخت نباشد ،یا به
طور کلی خسارتهای بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمهگر مطابق مقررات این قانون است بهاستثنای موارد مصرح در ماده ( ،)۱5توسط
صندوق مستقلی به نام «صندوق تامین خسارتهای بدنی» جبران میشود.
تبصره  - ۱میزان تعهدات صندوق برای جبران خسارتهای بدنی معادل مبلغ مقرر در ماده ( )۸با رعایت تبصره ماده ( )۹و مواد ()۱۱
و ( )۱۳این قانون است.
تبصره  - ۲تشخیص موارد خارج از تعهد بیمهگر مطابق مقررات این قانون ،بر عهده شورای عالی بیمه است.
تبصره  - ۳صندوق مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد خود را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کند.
ماده  - ۲۲در صورت تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه در رشته بیمه شخص ثالث و ناتوانی آن از پرداخت خسارت به زیاندیدگان،
به تشخیص بیمه مرکزی یا شورای عالی بیمه ،یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی آن بهوسیله دادگاه صالح ،صندوق ،خسارات بدنی که به
موجب صدور بیمهنامههای موضوع این قانون به عهده بیمهگر است را پرداخته ،پس از آن به قائممقامی زیاندیدگان به بیمهگر مراجعه
میکند.
تبصره  - ۱دادگاه مکلف است نسبت به صدور حکم انتقال اموال و داراییهای بیمهگر مذکور تا میزان مبالغ پرداختی و خسارات وارده به
صندوق اقدام کند.
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تبصره  - ۲در صورت تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه ،پرداخت خسارات مالی که بر عهده شرکت بیمه مذکور است مشمول ماده
( )11قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمهگری مصوب  ۹7/۹/۱۹27خواهد بود.
ماده  – ۲۳در صورتی که زیاندیده ،جز در موارد بیمه اختیاری ،تمام یا بخشی از خسارت بدنی واردشده را از مراجع دیگری مانند سازمان
بیمههای اجتماعی یا سازمان بیمه کارمندان دولت یا صندوقهای ویژه جبران خسارت دریافت کند ،نسبت به همان میزان حق مراجعه به
صندوق را ندارد .سازمانها و صندوقهای ویژه مذکور حق مراجعه به صندوق و استرداد خسارت پرداختشده به اشخاص ثالث را ندارند و
مکلفند اطالعات مربوط را در اختیار صندوق قرار دهند .در هر حال در صورتیکه زیاندیده عالوه بر دریافت خسارت از سازمانها و
صندوقهای ویژه مذکور از صندوق نیز خسارتی دریافت کند ،صندوق حق استرداد دارد.
ماده  - ۲۴منابع مالی صندوق به شرح زیر است:
الف ـ هشت درصد ( )۱۳از حق بیمه اجباری موضوع این قانون بر مبنای نرخ نامه مذکور در تبصره ( )۳ماده ( )۱۸این قانون
ب ـ مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه اجباری که از دارندگان وسیله نقلیهای که از انجام بیمه موضوع این قانون خودداری کنند
وصول میشود .میزان مبلغ مذکور ،نحوه وصول ،تخفیف ،تقسیط و بخشودگی آن به پیشنهاد بیمه مرکزی به تصویب مجمع عمومی صندوق
میرسد.
پ ـ مبالغ بازیافتی از مسببان حوادث ،دارندگان وسایل نقلیه ،بیمهگران و سایر اشخاصی که صندوق پس از جبران خسارت زیاندیدگان
مطابق مقررات این قانون حسب مورد دریافت میکند.
ت ـ درآمد حاصل از سرمایهگذاری وجوه صندوق با رعایت ماده ( )۲5این قانون
ث ـ بیست درصد ( )۲7۳از جریمههای وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور
ج ـ بیست درصد ( )۲7۳از کل هزینههای دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه و تعزیرات حکومتی
چ ـ جریمههای موضوع بند (پ) ماده ( ،)1ماده ( )11و بند (ت) ماده ( )25این قانون
ح ـ کمکهای اعطائی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی
تبصره  ۱ـ مدیر صندوق و هیأت نظارت مکلفند هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد بند (پ) را به اعضای مجمع عمومی صندوق اعالم کنند.
تبصره  - ۲کلیه درآمدهای منابع موضوع بندهای (ث) و (ج) به محض تحقق به حساب درآمدهای اختصاصی صندوق نزد خزانهداری کل
کشور واریز میشود و صد درصد ( )۱77۳آن به صندوق اختصاص مییابد.
تبصره  - ۳در صورت کمبود منابع مالی صندوق ،دولت موظف است در بودجه سنواتی سال بعد کسری منابع صندوق را تامین کند.
تبصره  - ۴درآمدهای صندوق مشمول مالیات به نرخ صفر بوده و از هرگونه عوارض معاف است .همچنین صندوق از پرداخت هزینههای
دادرسی و اوراق و حقاالجرا معاف هست.
تبصره  - ۵صندوق میتواند با تصویب مجمع عمومی مربوط ،حداکثر تا دو درصد ( )۲۳از منابع مالی خود را جهت تعمیم امر بیمه،
گسترش فرهنگ بیمه ،ترغیب رانندگان فاقد بیمهنامه شخص ثالث به اخذ بیمهنامه و پیشگیری از زیانهای ناشی از حوادث رانندگی از
طریق عقد قرارداد با وزارتخانهها و دستگاههای اجرائی ذیربط از قبیل سازمان صداوسیما ،وزارتخانههای آموزش و پرورش ،علوم ،تحقیقات
و فناوری ،فرهنگ و ارشاد اسالمی و ورزش و جوانان اختصاص دهد.
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صفحه ۱4

تبصره  ۶ـ در آرای غیابی برای بازیافت خسارات موضوع بند (پ) این ماده ،صندوق میتواند بدون سپردن تامین یا تضمین موضوع تبصره
( )۲ماده ( )۹74قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب (در امور مدنی) مصوب  ۲۱/۱/۱۹5۳نسبت به تقاضای اجرای احکام غیابی
اقدام کند.
تبصره  - ۷دولت میتواند در بودجههای سنواتی بخشی از درآمدهای ناشی از فروش حاملهای انرژی را به صندوق اختصاص دهد .در
صورت تصویب به تناسب سهم صندوق از محل فروش بیمهنامه موضوع بند (الف) این ماده کاهش پیدا میکند.
ماده  - ۲۵صندوق مکلف است بدون اخذ تضمین از زیاندیده یا مسبب زیان ،خسارت زیاندیده را پرداخت نموده و پس از آن مکلف است
به شرح زیر به قائممقامی زیاندیده از طریق مراجع قانونی وجوه پرداختشده را بازیافت کند:
الف ـ در صورتیکه پرداخت خسارت به سبب نداشتن ،انقضاء یا بطالن بیمهنامه باشد به مسبب حادثه رجوع میکند.
ب ـ در صورتیکه پرداخت خسارت به سبب تعلیق یا لغو پروانه یا توقف یا ورشکستگی بیمهگر موضوع ماده ( )۲۲این قانون باشد به بیمهگر
و مدیران آن رجوع میکند.
پ ـ در صورتیکه پرداخت خسارت به سبب شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه باشد ،پس از شناخته شدن آن حسب مورد به مسبب
حادثه یا بیمهگر وی رجوع میکند.
ت ـ در صورتیکه پرداخت خسارت به سبب خارج از ظرفیت بودن سرنشینان داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه باشد به مسبب حادثه رجوع
میکند.
تبصره  ۱ـ در موارد زیر صندوق نمیتواند برای بازیافت به مسبب حادثه رجوع کند:
 ۱ـ در موارد جبران کسری پوشش بیمهنامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه (پرداخت خسارت به استناد ماده ( )۱۹این قانون)
 ۲ـ تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمهگر موضوع ماده ( )۲۲این قانون
 ۹ـ در مواردی که زیاندیدگان خارج از وسیله نقلیه بیش از سقف تعهدات بیمهگر موضوع تبصره ماده ( )۱۲این قانون باشند.
 1ـ در مواردی که صندوق به موجب قانون معادل دیه مرد مسلمان را به زیاندیده یا قائممقام قانونی وی پرداخت میکند برای بازپرداخت
مابهالتفاوت دیه شرعی با دیه مرد مسلمان
تبصره  - ۲صندوق مجاز است با در نظر گرفتن شرایط و وضعیت وقوع حادثه ،علت نداشتن بیمهنامه ،سوابق بیمهای مسبب حادثه ،وضعیت
مالی و معیشتی مسبب حادثه و سایر اوضاع و احوال مؤثر در وقوع حادثه نسبت به تقسیط یا تخفیف در بازیافت خسارت از مسبب حادثه
اقدام کند.
نحوه بازیافت از مسبب حادثه با رعایت مقررات راجع به نحوه اجرای محکومیتهای مالی و میزان بازیافت مطابق آییننامهای است که بنا به
پیشنهاد هیأت نظارت صندوق و مجمع عمومی صندوق به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
ماده  - ۲۶اسناد مربوط به مطالبات و پرداختهای خسارت صندوق در حکم اسناد الزماالجرا است و از طریق دوایر اجرای سازمان ثبت
اسناد و امالک قابل مطالبه و وصول هست.
ماده  - ۲۷صندوق مجاز است موجودی نقدی مازاد خود را نزد بانکهای دولتی سپردهگذاری و یا اوراق بهادار بدون خطر (ریسک) خریداری
کند مشروط بر آنکه سرمایهگذاریهای مذکور به نحوی برنامهریزی شود که همواره امکان انجام تعهدات صندوق وجود داشته باشد.
ماده  - ۲۸صندوق ،نهاد عمومی غیردولتی است و چگونگی اداره آن بر اساس اساسنامهای است که با رعایت موارد زیر و به پیشنهاد وزیر
امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و ظرف مهلت شش ماه پس از الزماالجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد:
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الف ـ ارکان صندوق عبارتند از :مجمع عمومی ،هیأت نظارت ،مدیر صندوق و حسابرس
ب ـ اعضای مجمع عمومی صندوق عبارت از وزرای امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس مجمع ،تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،دادگستری
و صنعت ،معدن و تجارت ،دادستان کل کشور (بدون حق رأی) و رئیس کل بیمه مرکزی است .مجمع عمومی صندوق حداقل یک بار در
سال تشکیل میشود .مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعاده نیز به تقاضای هر یک از اعضاء به دعوت رئیس مجمع تشکیل میشود.
یکی از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی ،به پیشنهاد کمیسیون مذکور و تصویب مجلس شورای اسالمی بهعنوان
عضو ناظر و بدون حق رأی در جلسات مجمع شرکت میکند .مدیر صندوق بدون حق رأی دبیر مجمع عمومی است.
پ ـ اعضای هیأت نظارت صندوق عبارت از نمایندگان وزرای امور اقتصادی و دارایی ،تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و دادگستری ،دادستان کل
کشور (بدون حق رأی) ،بیمه مرکزی و اتحادیه (سندیکای) بیمهگران ایران است .اعضای هیأت نظارت غیر از مدیر صندوق به صورت
غیرموظف خواهند بود؛
تبصره ـ نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی در هیأت نظارت ،مدیر صندوق است که دبیر هیأت نظارت نیز خواهد بود .مدیرعامل ستاد
مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند بدون حق رأی در جلسات هیأت نظارت شرکت میکند.
ت ـ مدیر صندوق به پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی و تصویب مجمع عمومی انتخاب و با حکم رئیس مجمع عمومی برای مدت چهار سال
منصوب میشود .انتخاب مجدد مدیر صندوق برای یک دوره بالمانع است .مجمع عمومی میتواند نسبت به عزل مدیر صندوق قبل از پایان
مدت مذکور اتخاذ تصمیم کند.
ث ـ مرکز اصلی صندوق ،تهران است .در صورت لزوم با تصویب مجمع عمومی میتواند در مراکز استانها شعبه ایجاد یا نمایندگی اعطاء
کند .اقامه دعوی علیه صندوق در محل استقرار شعب صندوق نیز ممکن است.
وظایف و اختیارات مجمع عمومی ،هیأت نظارت و مدیر صندوق و نیز نحوه انتخاب و وظایف و اختیارات حسابرس به موجب اساسنامه
مصوب هیأت وزیران تعیین میشود.
ماده  - ۲۹کلیه اختالفات بین صندوق و شرکتهای بیمه که ممکن است در اجرای این قانون به وجود آید بهوسیله هیأتی مرکب از دو
نفر حقوقدان آشنا با حقوق بیمه به انتخاب وزیر دادگستری و سه متخصص بیمه به انتخاب بیمه مرکزی ،صندوق و اتحادیه (سندیکای)
بیمهگران هر کدام یک نفر حل و فصل میشود .مالک تصمیمگیری ،رأی اکثریت اعضای هیأت است و رأی صادرشده الزماالجرا هست.
هریک از طرفین میتواند ظرف مدت بیست روز از ابالغ رأی در مرجع قضائی ذیصالح اقامه دعوی کند.
ماده  - ۳۱اشخاص ثالث زیاندیده حق دارند با ارائه مدارک الزم برای دریافت خسارت بهطور مستقیم حسب مورد به شرکت بیمه مربوط
و یا صندوق تامین خسارتهای بدنی مراجعه کنند .همچنین مسبب حادثه میتواند با ارائه مدارک الزم جهت تشکیل پرونده پرداخت
خسارت به زیاندیده حسب مورد به بیمهگر یا صندوق مراجعه کند.
آییننامه اجرایی این ماده توسط بیمه مرکزی تهیه میشود و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابالغ این
قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.
بخش چهارم :پرداخت خسارت
ماده  - ۳۱بیمهگر و صندوق حسب مورد مکلفند حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک مورد نیاز ،خسارت متعلقه را پرداخت کنند.
ماده  - ۳۲در حوادث منجر به خسارت بدنی ،زیاندیده ،اولیای دم یا وراث قانونی موظفند پس از قطعی شدن مبلغ خسارت برای تکمیل
مدارک به منظور دریافت خسارت ،به بیمهگر مراجعه کنند .بیمهگر مکلف است حداکثر ظرف مدت بیست روز از تاریخ قطعی شدن مبلغ
خسارت ،مبلغ خسارت را به زیاندیده پرداخت و در صورت عدم مراجعه وی در مهلت مذکور نزد صندوق تودیع و قبض واریز را به مرجع
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قضائی مربوط تحویل دهد .در این صورت تعهد بیمهگر و مسبب حادثه ،ایفاء شده تلقی میشود .صندوق مکلف است بالفاصله پس از
درخواست زیاندیده مبلغ مذکور را عیناً به وی پرداخت نماید.
تبصره  ۱ـ در مواردی که صندوق مطابق مقررات این قانون رأساً مکلف به پرداخت خسارت بدنی است ،پس از قطعی شدن مبلغ خسارت
چنانچه زیاندیده یا قائممقام وی تا بیست روز پس از ابالغ اظهارنامه رسمی به وی برای دریافت خسارت به صندوق مراجعه نکند ،مبلغ
مذکور بهعنوان امانت نزد صندوق باقیمانده و در زمان مراجعه زیاندیده یا قائممقام قانونی وی عیناً پرداخت میشود.
تبصره  - ۲در مواردی که رأی صادرشده از دادگاه بدوی ،صرفاً از جنبه عمومی مورد تجدیدنظرخواهی قرارگرفته باشد ،زیاندیده یا وراث
قانونی و بیمهگر یا صندوق باید طبق مفاد این ماده اقدام کنند.
تبصره  - ۳مالک قطعی شدن میزان خسارت موضوع این ماده ،قطعیت حکم دادگاه است.
ماده  - ۳۳چنانچه بیمهگر یا صندوق بهرغم کامل بودن مدارک ،تکلیف مقرر در ماده ( )۹۱این قانون را انجام ندهند و در پرداخت خسارت
تأخیر کنند و یا بیمهگر تکلیف مقرر در ماده ( )۹۲این قانون را انجام ندهد ،به پرداخت جریمهای معادل نیم در هزار به ازای هر روز تأخیر
در حق زیاندیده یا قائممقام وی محکوم میشود.
ماده  - ۳۴در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی غیر از فوت ،در صورت مطالبه زیاندیده ،پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی
و رانندگی و یا پلیسراه و یا کمیسیون جلوگیری از سوانح راهآهن موضوع تبصره ( )۲ماده ( )۲قانون دسترسی آزاد به شبکه حملونقل ریلی
مصوب ( 4/5/۱۹۱1در خصوص حوادث مربوط به قطارهای شهری و بین شهری) و پزشکی قانونی ،بیمهگر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا
صندوق ،حسب مورد مکلفند بالفاصله حداقل پنجاهدرصد ( )27۳از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیاندیده پرداخت کرده و باقیمانده آن
را پس از معین شدن میزان قطعی دیه با رعایت مواد ( )۹۱و ( )۹۲این قانون بپردازند.
ماده  - ۳۵هزینههای معالجه اشخاص ثالث زیاندیده و راننده مسبب حادثه در صورتیکه مشمول قانون دیگری نباشد ،با لحاظ ماده ()۹7
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( )۲حسب مورد بر عهده بیمهگر مربوط یا صندوق است.
ماده  - ۳۶در حوادث منجر به فوت ،در صورت مطالبه اولیای دم یا قائممقام متوفی یا درخواست مسبب حادثه بدون نیاز به رأی مراجع
قضائی ،پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی ،کمیسیون جلوگیری از سوانح راهآهن موضوع تبصره ( )۲ماده ( )۲قانون
دسترسی آزاد به شبکه حملونقل ریلی (در خصوص حوادث مربوط به قطارهای شهری و بین شهری) یا پلیسراه و در صورت لزوم گزارش
سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی بیمهگر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق حسب مورد میتوانند خسارت بدنی را به ورثه قانونی
متوفی با رعایت ماده ( )۹۱این قانون بپردازند .در صورت عدم مطالبه نیز ،بیمهگر میتواند بدون نیاز به رأی مرجع قضائی خسارت بدنی را
مطابق ماده ( )۹۲این قانون به صندوق تودیع کند.
تبصره ـ چنانچه علیرغم وجود گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیسراه و یا کمیسیون جلوگیری از سوانح راهآهن (موضوع
تبصره ( )۲ماده ( )۲قانون دسترسی آزاد به شبکه حملونقل ریلی) و نظر نهائی پزشکی قانونی ،شرکت بیمه پرداخت خسارات بدنی را
موکول به رأی دادگاه کند ،پس از صدور رأی مکلف به پرداخت خسارات بدنی به قیمت یوماالداء بوده و نمیتواند بابت مابهالتفاوت خسارت
پرداختی و میزان تعهد وی (موضوع ماده ( )۱۹این قانون) به صندوق رجوع کند.
ماده  - ۳۷بیمهگر ،صندوق یا مسبب حادثه به میزان درصد دیهای که به زیاندیده پرداخت شده یا مطابق ماده ( )۹۲این قانون و تبصره
آن به صندوق تودیع شده است ،بریءالذمه هستند.
ماده  - ۳۸هرگاه پس از اینکه بیمهگر یا صندوق به موجب این قانون خسارتی را پرداخت کند و به موجب حکم قطعی ،برای پرداخت تمام
یا بخشی از خسارت مسئول شناخته نشوند ،بیمهگر یا صندوق میتواند به همان میزان به محکومٌعلیه حکم قطعی ،رجوع کند.
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ماده  - ۳۹در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی ،پرداخت خسارت به صورت نقدی و با توافق زیاندیده و شرکت بیمه مربوط صورت
میگیرد .در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت ،شرکت بیمه موظف است در صورت تقاضای زیاندیده،
وسیله نقلیه خسارتدیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیاندیده باشد تعمیر نموده و هزینههای تعمیر را تا سقف
تعهدات مالی مندرج در بیمهنامه مذکور پرداخت کند.
تبصره ـ در صورتیکه اختالف از طریق مذکور حل و فصل نشود ،موضوع به یک ارزیاب خسارت (دارای مجوز ارزیابی خسارت از بیمه
مرکزی) به انتخاب و هزینه زیاندیده ارجاع میشود .هریک از طرفین ظرف مدت بیست روز از تاریخ اعالم نظر کتبی ارزیاب میتوانند در
مرجع صالح ،اقامه دعوی کنند .در صورت عدم طرح دعوی توسط طرفین در مهلت مقرر نظر ارزیاب خسارت ،قطعی و الزماالجرا است.
هزینه ارزیابی خسارت بر اساس تعرفهای است که در ابتدای هر سال توسط بیمه مرکزی پیشنهاد و به تصویب شورای عالی بیمه میرسد.
بیمه مرکزی موظف است در صدور مجوز ارزیابی خسارت بهگونهای عمل کند که در تمام شهرستانها متناسب با نیاز آن شهرستان ،ارزیاب
خسارت وجود داشته باشد.
ماده  - ۴۱شرکتهای بیمه مکلفند خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی موضوع این قانون را در مواردی که وسایل نقلیه مسبب و
زیاندیده در زمان حادثه دارای بیمهنامه معتبر بوده و بین طرفین حادثه اختالفی وجود نداشته باشد ،حداکثر تا سقف تعهدات مالی مندرج
در ماده ( )۱این قانون بدون اخذ گزارش مقامات انتظامی پرداخت کنند.
بخش پنجم :تکالیف سایر نهادها و دستگاههای مرتبط
ماده  - ۴۱به منظور ساماندهی امور مربوط به حوادث رانندگی ،دولت مکلف است «سامانه جامع حوادث رانندگی» را مطابق مقررات این
قانون با مشارکت همه دستگاههای ذیربط ایجاد و نسبت به روزآمد کردن و تحلیل مستمر دادههای آن اقدام کند.
نیروی انتظامی ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی (مراکز فوریتهای پزشکی (اورژانس) و بیمارستانها) ،سازمان پزشکی قانونی و
جمعیت هاللاحمر جمهوری اسالمی ایران موظفند اطالعات مربوط به سوانح رانندگی را فوراً در سامانه مذکور ثبت کنند.
قوه قضائیه نیز مکلف است اطالعات مربوط به آرای قضائی راجع به حوادث رانندگی را در سامانه مذکور قرار دهد.
دولت موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از الزماالجرا شدن این قانون ،سامانه مزبور را راهاندازی و دسترسی برخط (آنالین) به
آن را برای کلیه واحدهای نیروی انتظامی و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،شرکتهای بیمه ،صندوق و واحدهای قضائی فراهم
کند.
تبصره ـ نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران موظف است همزمان با تعویض پالک وسیله نقلیه ،مشخصات مالک جدید را در «سامانه
جامع حوادث رانندگی» درج کند .همچنین سازمان ثبت اسناد و امالک کشور نیز مکلف است اسناد تنظیمشده در خصوص وسایل نقلیه
مانند نقل و انتقال ،وکالت و رهن را در سامانه مذکور درج کند.
ماده  - ۴۲حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمهنامه موضوع این قانون ممنوع است .کلیه دارندگان وسایل مزبور مکلفند
سند حاکی از انعقاد قرارداد بیمه را هنگام رانندگی همراه داشته باشند و در صورت درخواست مأموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیسراه
ارائه کنند .مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیسراه موظفند از طرق مقتضی مانند دوربینهای نظارت ترافیکی ضمن شناسایی وسایل نقلیه
فاقد بیمهنامه نسبت به اعمال جریمههای مربوط اقدام کنند .همچنین مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیسراه موظفند در صورت احراز
فقدان بیمهنامه ،وسایل نقلیه فاقد بیمهنامه موضوع این قانون را تا هنگام ارائه بیمهنامه مربوط در محل مطمئنی متوقف کنند .آییننامه
مربوط به نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمهنامه شخص ثالث ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت کشور با همکاری
وزارتخانههای راه و شهرسازی و دادگستری و بیمه مرکزی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره ـ نیروی انتظامی مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش اجرای این ماده را به دادستانی کل کشور ،بیمه مرکزی و کمیسیونهای
قضائی و حقوقی ،اقتصادی ،اجتماعی و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی ارسال کند.
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ماده  - ۴۳بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه موظفند ترتیبی اتخاذ کنند که با استفاده از ابزار مناسب ،امکان شناسایی وسایل نقلیه فاقد
بیمهنامه موضوع این قانون برای پلیس راهنمایی و رانندگی و یا پلیسراه فراهم شود.
ماده  - ۴۴دادن بار یا مسافر و یا ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمهنامه شخص ثالث معتبر ،از سوی
شرکتها و مؤسسات حملونقل بار و مسافر درونشهری و برونشهری ممنوع است .نظارت بر حسن اجرای این ماده بر عهده وزارتخانههای
کشور و راه و شهرسازی هست تا حسب مورد ،شرکتها و مؤسسات متخلف را به مراجع مذکور در تبصره ( )۱ماده ( )۹۱قانون رسیدگی به
تخلفات رانندگی معرفی نمایند .در صورت احراز تخلف شرکتها و مؤسسات مذکور توسط مراجع یادشده ،پروانه فعالیت آنان از یک ماه تا
یک سال معلق و در صورت تکرار تخلف یادشده برای بار چهارم به صورت دائم لغو میشود .بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف
است امکان احراز اصالت بیمهنامه از طریق سامانههای الکترونیکی را به صورت برخط برای وزارتخانههای راه و شهرسازی و کشور فراهم
کند.
تبصره ـ اعتراض به هر نوع تصمیمات مراجع دولتی موضوع تبصره ( )۱ماده ( )۹۱قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در دیوان عدالت
اداری رسیدگی میشود.
ماده  - ۴۵ارائه هرگونه خدمات به وسایل نقلیه فاقد بیمهنامه و رفع توقیف از آنها ،توسط راهنمایی و رانندگی ،دفاتر اسناد رسمی و
سازمانها و نهادهای مرتبط با امر حملونقل از قبیل تعویض پالک وسیله نقلیه ،تنظیم اسناد رسمی معامالت وسایل مذکور ممنوع هست.
عدم اجرای تکالیف فوق ،حسب مورد تخلف اداری یا انتظامی محسوب میشود.
تبصره ـ انتقال وسایل نقلیه اسقاطی به مراجع و نهادهای ذیربط و نیز انتقال وسایل نقلیه مشمول خسارت بیمه بدنه به بیمهگر مربوط،
از حکم این ماده مستثنی است.
ماده  - ۴۶عقد هرگونه قرارداد حملونقل بار یا مسافر از سوی دستگاههای اجرائی و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و مراکز
آموزشی و کلیه اشخاص حقوقی در مواردی که به موجب قوانین و مقررات مربوطه مجاز هست با دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد
بیمهنامه شخص ثالث معتبر ،ممنوع است .عدم اجرای تکلیف فوق ،حسب مورد تخلف اداری یا انتظامی محسوب میشود.
ماده  - ۴۷نیروی انتظامی مکلف است ظرف مدت یک سال از تاریخ الزماالجرا شدن این قانون ،کلیه واحدهای ثابت و سیار راهنمایی و
رانندگی و پلیسراه را به ابزار الزم برای استعالم برخط وضعیت بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه ،تجهیز و سامانه مورد نیاز را طراحی یا
تکمیل کند.
ماده  - ۴۸ستاد مدیریت حملونقل و سوخت مکلف است از صدور هرگونه کارت سوخت و تخصیص اولیه سهمیه یا ادامه آن برای وسایل
نقلیه فاقد بیمهنامه خودداری کند.
تبصره ـ بیمه مرکزی و نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران مکلفند اطالعات مربوط به وسایل نقلیه مذکور را به صورت برخط در اختیار
ستاد مدیریت حملونقل و سوخت قرار دهند.
ماده  - ۴۹مراجع قضائی مکلفند در دعاوی مربوط به حوادث رانندگی ،در صورت وجود بیمهنامه معتبر و مکفی و احراز اصالت آن ،صرفاً
متناسب با جنبه عمومی جرم برای راننده مسبب حادثه قرار تامین صادر کنند.
تبصره ـ عدم اجرای این ماده مستوجب مجازات انتظامی درجه سه موضوع ماده ( )۱۹قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱5/5/۱۹۳7
برای متخلف است .بیمه مرکزی مکلف است با رعایت مفاد ماده ( )24این قانون اطالعات مربوط به بیمهنامه و بیمهگذاران را به نحوی در
اختیار قوه قضائیه قرار دهد که امکان دسترسی مراجع قضائی برای بررسی اصالت بیمهنامه وجود داشته باشد.
ماده  - ۵۱کلیه مراجع قانونی رسیدگی به دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی از قبیل دادسرا و دادگاههای رسیدگیکننده به دعاوی ناشی از
حوادث موضوع این قانون مکلفند صندوق یا شرکت بیمه مربوط را در مواردی که صندوق یا شرکت بیمه ،طرف دعوی نباشند از طرح دعوی
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علیه مسبب حادثه مطلع نموده ،زمان تشکیل جلسات دادگاه را رسماً به آنان اطالع دهند .همچنین دادگاه مکلف است پس از صدور رأی،
نسخهای از رأی صادرشده را به آنها ابالغ کند .در این موارد ،بیمهگر یا صندوق میتوانند با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نسبت
به خسارات بدنی و مالی در دعوی وارد شده یا پس از صدور رأی قطعی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی اعتراض ثالث کنند.
تبصره  - ۱اعتراض ثالث شرکت بیمه یا صندوق مانع از اجرای حکم نیست.
تبصره  - ۲عدم اعالم مراتب طرح دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی موضوع این قانون حسب مورد به بیمهگر مربوط یا صندوق یا عدم ابالغ
رأی به آنها مستوجب مجازات انتظامی درجه سه موضوع ماده ( )۱۹قانون نظارت بر رفتار قضات است.
ماده  - ۵۱طرح دعوای واهی موضوع تبصره ماده ( )۱7۳قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب (در امور مدنی) در دعاوی راجع
به حوادث رانندگی توسط صندوق یا بیمهگر ـ اعم از اینکه به صورت ورود ثالث یا اعتراض ثالث یا تجدیدنظرخواهی باشد ـ در صورتی که
منجر به تأخیر در پرداخت خسارت شود ،مشمول ماده ( )۹۹این قانون میشود.
ماده  - ۵۲قوه قضائیه مکلف است تا پایان پانزدهم اسفند هر سال میزان ریالی دیه موضوع ماده ( )21۳قانون مجازات اسالمی مصوب
 ۱/۲/۱۹۳۲را تعیین و برای اجرا از ابتدای سال بعد اعالم کند.
ماده  - ۵۳ادارات راهنمایی و رانندگی و پلیسراه حسب مورد مکلفند عالوه بر ثبت جزئیات حادثه در «سامانه جامع حوادث رانندگی»،
نسخهای از آن را به زیاندیده و مسبب حادثه تسلیم نموده ،رسید دریافت نمایند.
عدم اجرای تکلیف مذکور مستوجب مجازات مقرر برای لغو دستور موضوع ماده ( )۹۱قانون جرائم نیروهای مسلح مصوب  ۳/۱7/۱۹۱۲است.
ماده  - ۵۴نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ الزماالجرا شدن این قانون ترتیبی اتخاذ کند که
امکان دسترسی به بانکهای اطالعاتی آن نیرو در ارتباط با موضوعات مورد نیاز از قبیل مشخصات وسایل نقلیه و دارندگان آنها و
گواهینامههای صادرشده و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان ،از طریق سامانههای الکترونیکی به صورت برخط برای مراجع
قضائی ،صندوق و بیمه مرکزی فراهم شود .اخذ گواهینامه نیازمند کارت پایان خدمت و معافیت سربازی نیست.
ماده  - ۵۵شرکتهای بیمه مجاز به فعالیت در رشته بیمه موضوع این قانون مکلفند ظرف مدت سه ماه از تاریخ الزماالجرا شدن این قانون
با استفاده از سامانههای الکترونیکی امکان دسترسی به کلیه اطالعات مورد نیاز بیمه مرکزی در رابطه با بیمهنامههای صادرشده و خسارتهای
مربوط به آنها را به صورت برخط برای بیمه مرکزی فراهم کنند.
ماده  - ۵۶بیمه مرکزی مکلف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ الزماالجرا شدن این قانون ترتیبی اتخاذ کند که امکان دسترسی به
اطالعات مذکور در مواد ( )21و ( )22این قانون برای کلیه مراجع قضائی ،شرکتهای بیمه ذیربط ،نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران
و صندوق فراهم شود.
ماده  - ۵۷بیمه مرکزی بر حسن اجرای این قانون نظارت نموده و در صورت قصور یا تخلف هر یک از شرکتهای بیمه در اجرای قانون،
اقدامات زیر را به عمل میآورد .اعمال موارد زیر متناسب با نوع قصور یا تخلف و تعدد و تکرار آن به موجب آییننامهای است که به پیشنهاد
بیمه مرکزی و تایید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران میرسد:
الف ـ توبیخ کتبی مدیران شرکت بیمه
ب ـ سلب صالحیت حرفهای مسئول فنی یا مدیر یا معاون فنی یا مدیرعامل یا هیأت مدیره شرکت بیمه ،برای حداکثر پنج سال با تایید
شورای عالی بیمه
پ ـ سلب صالحیت افراد موضوع بند (ب) بهطور دائم با تایید شورای عالی بیمه
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ت ـ محکوم نمودن شرکت بیمه به پرداخت جریمه نقدی حداکثر تا مبلغ بیست برابر حداقل تعهدات بدنی موضوع ماده ( )۱این قانون در
زمان پرداخت
ث ـ تعلیق فعالیت شرکت بیمه در یک یا چند رشته بیمه برای حداکثر یک سال با تایید شورای عالی بیمه
ج ـ لغو پروانه فعالیت در یک یا چند رشته بیمه بهطور دائم با تایید شورای عالی بیمه
تبصره  - ۱در مورد بندهای (ت)( ،ث) و (ج) این ماده ،بیمه مرکزی نظر مشورتی و تخصصی اتحادیه بیمهگران ایران را قبل از اتخاذ
تصمیم ،اخذ میکند .چنانچه اتحادیه ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت نامه بیمه مرکزی ،کتباً نظر خود را اعالم نکند بیمه مرکزی
رأساً اقدام میکند.
تبصره  - ۲در صورت سلب صالحیت اکثریت هیأت مدیره شرکت بیمه حسب اعالم بیمه مرکزی ،بیمه مرکزی با تایید شورای عالی بیمه
میتواند برای اداره امور شرکت فرد واجد شرایطی را بهعنوان سرپرست شرکت بیمه تا زمان تعیین و تایید اعضای جدید هیأت مدیره منصوب
کند .صاحبان سهام شرکت بیمه (مجمع) موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه اعضای هیأت مدیره جدید خود را معرفی کنند تا پس از
تایید توسط بیمه مرکزی جایگزین اعضای قبلی سلب صالحیت شده شوند و بر اساس قانون تجارت شرکت را اداره کنند .سرپرست جدید
منصوب تا زمان جایگزینی اعضای هیأت مدیره جدید دارای اختیارات هیأت مدیره شرکت است و مسئولیت کلیه اقدامات او برعهده بیمه
مرکزی است .حقوق و مزایای سرپرست منصوب تا تعیین مدیرعامل که حداکثر سه ماه میباشد توسط بیمه مرکزی پیشنهاد و پس از
تصویب مجمع شرکت به سرپرست منصوب پرداخت میشود.
تبصره  - ۳جریمه موضوع بند (ت) این ماده به حساب اختصاصی صندوق نزد خزانهداری کل واریز و با پیشبینی در بودجههای سنواتی
به صندوق مذکور تخصیص داده میشود .عدم پرداخت جریمه از سوی شرکت بیمه در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی است.
تبصره  - ۴نحوه وصول ،تخفیف و یا بخشودگی جریمه موضوع بند (ت) این ماده به موجب آییننامهای است که ظرف مدت شش ماه از
تاریخ ابالغ این قانون به پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تایید شورای عالی بیمه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
تبصره  ۵ـ رسیدگی به اعتراض شرکتهای بیمه در خصوص تصمیم بیمه مرکزی یا شورای عالی بیمه مبنی بر اعمال مجازاتهای مندرج
در این ماده (بهجز بند «الف») بر عهده کمیسیونی متشکل از یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضائیه (بهعنوان رئیس
کمیسیون) ،نماینده بیمه مرکزی و یک نفر نماینده اتحادیه (سندیکای) بیمهگران هست .تصمیمگیری کمیسیون مذکور با اکثریت آرای
اعضاء ،الزماالجرا و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ حسب مورد قابل اعتراض در مرجع قضائی ذیصالح است .دبیرخانه این کمیسیون
در بیمه مرکزی مستقر هست.
ماده  - ۵۸بیمه مرکزی مکلف است مطابق مقررات مربوط بر اجرای تعهدات شرکتهای بیمه و نحوه محاسبه ذخایر آنها در رشته بیمه
شخص ثالث نظارت نموده و از کفایت ذخایر مذکور جهت ایفای تعهدات آتی شرکتهای بیمه اطمینان حاصل کند.
شرکتهای بیمه مکلفند ذخایر تایید شده از سوی بیمه مرکزی را در دفاتر و صورتهای مالی خود ،مطابق دستورالعمل بیمه مرکزی ثبت
کنند.
بخش ششم :مقررات کیفری
ماده  - ۵۹عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق از سوی بیمهگر یا نمایندگی آنان ،مصرف درآمدهای صندوق در غیر از موارد مصرح قانونی
و همچنین عدم اجرای تکالیف مقرر در مواد ( )12و ( )14و ( )1۱این قانون عالوه بر تخلف اداری یا انتظامی در حکم دخل و تصرف در
وجوه عمومی است.
ماده  - ۶۱فروش هر نوع بیمهنامه یا مبادرت به عملیات بیمهگری یا نمایندگی بیمه بدون مجوز قانونی ،در حکم کالهبرداری است و مرتکب
عالوه بر مجازات کالهبرداری ،ضامن جبران خسارت وارده حسب مورد به زیاندیده یا صندوق به نرخ روز جبران هست.
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ماده  - ۶۱هرکس با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنهسازی صوری تصادف ،تعویض خودرو یا ایجاد خسارت عمدی ،وجوهی را بابت خسارت
دریافت کند ،به حبس تعزیری درجه شش و جزای نقدی معادل دو برابر وجوه دریافتی محکوم میشود .شروع به جرم مندرج در این ماده
عالوه بر مجازات مقرر برای شروع به جرم در قانون مجازات اسالمی ،مستوجب جزای نقدی درجه پنج هست.
ماده  - ۶۲هرگاه شخصی برخالف واقع خود را بهعنوان راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه معرفی کند به مجازات حبس درجه هفت محکوم
میشود؛ راننده نیز چنانچه در این امر تبانی کرده باشد به مجازات مذکور محکوم میشود.
ماده  - ۶۳در صورتیکه مسئولیت مسبب حادثه مشمول تعهدات بیمهگر باشد ،جز در موارد مصرح در ماده ( )۱2این قانون ،مقررات مربوط
به نحوه اجرای محکومیتهای مالی در خصوص وی قابل اجرا نیست.
بخش هفتم :مقررات نهائی
ماده  - ۶۴کلیه آییننامههای اجرایی این قانون جز در مواردی که به نحو دیگری مقرر شده است ،ظرف مدت یک سال از تاریخ ابالغ آن
توسط بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه تهیه میشود و پس از تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران میرسد .مادامی
که آییننامههای مذکور ،تهیه و تصویب نشده است ،آییننامههای اجرایی موجود ،در حدودی که مغایر این قانون نباشد معتبر است.
ماده  - ۶۵بیمهنامههای صادره پیش از الزماالجرا شدن این قانون مشمول قانون زمان صدور خود هستند لکن در هر حال احکام بندهای
(الف) و (ب) ماده ( ،)1مواد ( )۹7( ،)۲2( ،)۲۲( ،)۱۳( ،)۱۱و ماده ( )۹۲و تبصرههای آن ،مواد ( )27( ،)1۳( ،)۹۱( ،)۹5( ،)۹4و ( )47در
مورد بیمهنامههایی که هنوز خسارات تحت پوشش آنها پرداخت نشده نیز الزمالرعایه است.
ماده  - ۶۶از تاریخ الزماالجرا شدن این قانون« ،قانون اصالح قانون بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل
شخص ثالث مصوب  »۱۹۱5نسخ میشود .هرگونه نسخ یا اصالح مواد این قانون باید صریحاً در قوانین بعدی قید شود.
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