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   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

 

 قانون وکالت
 ۲4/۸۸/۸۹۸4مصوب: 

 

 وکالت یطو شرا یلوک -فصل اول 
 است: یلدرجات ذ یدارا یهدر عدل وکالت - 1 ماده

 .یزو تم ینافو است یتوکالت در محاکم صلح و بدا -۸

 .ینافو است یتوکالت در محاکم صلح و بدا -۲

 .یتوکالت در محاکم صلح و بدا -۹

 .یدنما ینرا محدود به حوزه مع ۹و  ۲وکالت وکال درجه  تواندیم یهوزارت عدل -1 تبصره

 مطابق یستگانه ندرجات سه یبرا یاز داوطلبان شغل وکالت که معلوماتشان کاف یاجبرحسب ضرورت و احت تواندیم یهوزارت عدل -۲ تبصره

بدهد، اگر داوطلب  ینمع یهاصلح در حوزه یننزد مأمور یامحقق ثبت  یانظامنامه مخصوص امتحان نموده اجازه وکالت در محاکم صلح 

نشده است از امتحان معاف خواهد بود  یقگانه فوق تصددرجات سه یاو برا یتقانون مشغول وکالت بوده و صالح ینا رایاج ینمزبور در ح

 .شوندیم یدهنامکارگشا  اشخاص ینا

 یا یسبب یاقربا ینباشد اگر بخواهند برا یهها وکالت در عدلشغل آن یوکالت باشند ول یبرا یکه واجد معلومات کاف اشخاصی - ۲ ماده

 داده شود. یها در سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقممکن است به آن یندخود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت بنما ینسب

 منسوخه است. ۸۹۹۹استقالل کانون وکال مصوب  یقانون یحهال ۱توجه به ماده  با - ۹ دهما

 منسوخه است. ۸۹۹۹استقالل کانون وکال مصوب  یقانون یحهال ۱و  6توجه به ماده  با - 5 ماده

 منسوخه است. ۸۹۹۹استقالل کانون وکال مصوب  یقانون یحهال ۱و  6توجه به ماده  با - 4 ماده

 توانند از مقرراتاند هرگاه موجب حکم صرفاً فقد معلومات بوده میالوکاله شدهممنوع یکه به موجب حکم محکمه انتظام اشخاصی - 6 ماده

توانند اعاده صدور حکم می یخسال از تار 4بوده پس از  یها فقط از جهات اخالقآن یتهرگاه ممنوع یند،استفاده نما یکماده  ۲تبصره 

ها از دو جهت بوده آن یتها مشاهده نشده باشد، هرگاه ممنوعاز آن یاخالق یدر مدت مزبور اعمال مناف کهینا رمشروط ب یندنما یثیتح

 .ینداستفاده نما یکماده  ۲توانند از مورد تبصره می یزسال ن 4در صورت گذشتن 

 منسوخه است. ۸۹۹۹استقالل کانون وکال مصوب  یقانون یحهال ۸۱توجه به ماده  با - 6 ماده

قانون مزبور مصوب  نامهیینبه بعد آ ۲۱و مواد  ۸۹۹۹استقالل کانون وکال مصوب  یقانون یحهال ۱و  6ماده به موجب ماده  متن - ۱ ماده

 منسوخه است. ۸۹۹5

 منسوخه است. ۸۹۹۹استقالل کانون وکال مصوب  یقانون یحهال ۱با توجه به ماده  -۸ تبصره

مسئولیت اعمال او متوجه  یداز وکال در محاکمات دخالت نما یکیطبق نظامنامه از طرف  یشدر دوره آزما یلکه وک یدر صورت -۲ تبصره

 یو نظارت معاضدت قضائ یتتحت هدا یستیکار به او احاله شود با ینموده و هرگاه از طرف معاضدت قضائ ییناست که او را تع یلیوک

 .یدوظیفه نماانجام
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   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

 تقاضاکننده یمشده در صورت تسل یققانون تصد ینا یبتا تصو ۸۹۸5 یورشهر ۲۱که مطابق قانون  ۹و  ۲و  ۸لت درجات وکا اجازه - 9 ماده

 است. یبه اعتبار خود باق

و ماده  ۸۹۹5قانون مزبور مصوب  نامهیینآ ۹5و مواد  ۸۹۹۹استقالل کانون وکال مصوب  یقانون یحهال 1ماده  موجب به - ۸۹الی  ۸۱ مواد

 منسوخه است. ۸۹61/۱۸/۸6مصوب  یاخذ پروانه وکالت دادگستر یفیتقانون ک ۸

 منسوخه است. ۸۹۹5قانون مزبور مصوب  نامهیینآ ۹۳و ماده  ۸۹۹۹استقالل کانون وکال مصوب  یقانون یحهال ۲۲موجب ماده  به ۸5 ماده

 تمبر شود: یلساله مطابق تعرفه ذهمه یدپروانه وکالت با -( 1۱۳۱/1۲/۲۲ ی)اصالح - 11 ماده

 .یالر ۸۱۱۱۱۱هزار  یکصدپروانه وکالت درجه اول  برای

 .یالر 4۱۱۱۱پروانه وکالت درجه دوم پنجاه هزار  برای

 .یالر 5۱۱۱۱پروانه وکالت درجه سوم چهل هزار برای

 .یالر ۲۱۱۱۱ها شهرستان یرو در سا یالر 4۱۱۱۱مرکز استان در هر مورد  یممق ییپروانه وکالت کارگشا برای

 .یالر ۸۱۱۱۱هر دفعه ده هزار  یپروانه وکالت اتفاق برای

 .شودیدرج و در لوحه مخصوص ثبت و در اطاق محکمه نصب م یدر مجله رسم یلاز انجام مقررات فوق اسم وک پس - 16 ماده

 وکال یالتتشک -دوم  فصل
 منسوخه است. ۸۹۹۹انون وکال مصوب استقالل ک یقانون یحهال ۸ماده  موجب به - ۸6 ماده

 منسوخه است. ۸۹۹۹استقالل کانون وکال مصوب  یقانون یحهال ۸توجه به ماده  با - ۸۱ ماده

 منسوخه است. ۸۹۹۹استقالل کانون وکال مصوب  یقانون یحهال 1توجه به ماده  با - ۸۳ ماده

 منسوخه است. ۸۹۹۹استقالل کانون وکال مصوب  یقانون یحهال ۲توجه به ماده  با - ۲۱ ماده

 منسوخه است. ۸۹۹۹استقالل کانون وکال مصوب  یقانون یحهال ۲و  ۸توجه به ماده  با - ۲۸ ماده

شود، درآمد کانون هر محل به مصرف خود  یهنماید تهمی یینکه کانون مرکز تع یامطابق نمونه یداوراق راجعه به وکالت با دفتر - ۲۲ ماده

 .یدکانون خواهد رس آن

له واقع شود و چنانچه موکل محکوم یندبه عنوان معاضدت قبول وکالت نما یحقوق یدعوا ۹ساله در مکلفند همه یهعدل وکال - ۲۱ ماده

 آن متعلق به کانون است. یکاز آنچه که وصول شود به او پرداخته خواهد شد، پنج  یالوکاله قانونحق

ع به با اساس و راج یدعو ینکهمشروط بر ا یندمعاضدت نما یتوانند از کانون تقاضاالوکاله ندارند میکه قدرت تأدیه حق کسانی - ۲2 ماده

 خواهد نمود. ینبه موجب نظامنامه مع یهرا وزارت عدل یمعاضدت قضائ یالزمه برا یطشرا یرتقاضاکننده باشد. طرز تقاضا و ساشخص 

 یفحقوق و وظا -سوم  فصل

 .یندنماید متابعت نمامی ینها معآن یبرا یهرا که وزارت عدل یمکلفند نظامات وکال - ۲1 هماد

منسوخه  ۸۹۹5قانون مزبور مصوب  نامهیینآ 56و ماده  ۸۹۹۹استقالل کانون وکال مصوب  یقانون یحهال ۲۲توجه به ماده  با - ۲1 ماده

 است.

 شده است. یملغ ۸۹۹5مصوب مردادماه  یمدن یدادرس یینقانون آ 6۱۳به ماده  یالحاق ۸6موجب بند  به - ۲6 ماده
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   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

اوقات ممکن  ینآن دعوت شود و جمع ب یرو غ یچند دادگاه اعم از جنائ یادر دو  یلکه وک یدر صورت -( 1۱26/۱/۲9 ی)اصالح - ۲۲ ماده

 یلوکدر صورت داشتن حق ت یابفرستد  یحهال یگرد یهاهدادگا یارا مقدم بدارد و به دادگاه  یفرک یوانو د یجنائ یوانحضور در د یدنباشد با

 بدارد. مرا اعزا یگرید یلوک

 که یاوقات ممکن نباشد در دادگاه یندعوت شود و جمع ب یفرک یوانو د یاز دادگاه جنائ یرچند دادگاه غ یادر دو  یلکه وک یصورت در

را اعزام  یگرید یلوک یلدر صورت داشتن حق توک یا فرستدیم یحهال یگرد یهاو به دادگاه شودیحاضر م داندیحضور خود را الزم م

 .داردیم

به دادگاه  یاصورت  ینباشد که در ا یدر دادگاه ضرور یلکه حضور وکنخواهد شد مگر آن یدجهت تجد یندر هر حال از ا یدگیرس جلسه

 یبرا ایهیحرا ضمن ال یفرک یواند یا یدادگاه جنائ یهخطارا ینداشته باشد نسخه ثان یلاگر حق توک یاو  فرستدیم یگرید یلمذکور وک

 خواهد شد. یدنوبت تجد یک یفقط برا یرو در صورت اخ کندیدادگاه م قدیماعتذار از حضور ت

باشد  دعوت شده یفرک یواند یا یچند دادگاه جنائ یاکه در دو  یمقدم بدارد و در صورت یفرک یوانرا بر د یدادگاه جنائ یدبا یلوک -1 تبصره

 ابالغ از طرف دادگاه خواهد بود. یخمذکور بر حسب تقدم تار یهااز دادگاه یکدر هر یلحضور وک

 یبرتت ینا یتجلسه نشود. در صورت عدم رعا یدکه موجب تجد یدبه عمل آ یدر موقع یدبا یدجد یلوک یینتع یااستعفاء  یاعزل  -۲ تبصره

 .دهدیادامه م یدگیو دادگاه به رس شودینم یرفتهجلسه پذ ینا یبرا یدجد یلوک ییناستعفاء و عزل و تع

 یدتجد یلوک یقانون یرمتهم در آن ضرورت دارد به معاذ یلکه حضور وک یگرد یهر دادگاه جزائ یا یجلسه دادگاه جنائ هرگاه -۱ تبصره

 مذکور ابالغ کند. یلرا به وک یقت دادرسکند و و یینمتهم تع یبرا یانتخاب یلدادگاه مکلّف است بالفاصله وک یسشود، رئ

 یادرسد یدو از متهم دفاع نما یابدکرده است در دادگاه حضور  یکه متهم انتخاب و معرف یگرید یلوک یا یقبل یلدر جلسه بعد وک هرگاه

 و دادگاه حکم خواهد داد. کندیدادگاه از متهم دفاع م یانتخاب یلو اال وک یافتبا حضور او ادامه خواهد 

 .شودینم یرفتهعدم حضور در جلسه مقرر پذ یبرا یعذر یچدارند ه یلکه حق وکالت در توک یوکالئ از - ۲9 ماده

 لیمطروح در آنجا وکالت در توک یاز دو محکمه که نسبت به دعو یکیبه  یدساعت در دو محکمه دعوت شده باشد با یکدر  یلیوک هرگاه

 خود حاضر شود. یگریستد و در دبفر یلدارد وک

و شرافت و اعتبارات  یثیاتاسرار مربوطه به ح ینرا که به واسطه وکالت از طرف موکل مطلع شده و همچن یاسرار یدبا وکیل - ۱3 ماده

 .یدموکل را حفظ نما

 .یندقبول نما شودیها ارجاع مو نظامات به آن ینرا که در حدود قوان یو جزائ یحقوق یوکالت انتخاب یدبا وکال - ۱1 ماده

 .شودیها ارجاع مبه آن یو از طرف کانون در امور حقوق یاست که از طرف محکمه در موارد جزائ یوکالت یمقصود از وکالت انتخاب - تبصره

مه نامه به دفتر محکوکالت یمهرارداد را به ضمق یو نسخه ثان یندو مبادله نما یمالوکاله تنظبا موکل خود قرارداد حق یدبا وکال - ۱۲ ماده

طابق م داردیم یافتدر یلکه وک یقبوض وجوه ینو همچن سپاردیم یلکه موکل به وک یالوکاله و فهرست اسناددارند، قرارداد حق یمتسل

 خواهد شد. ینمع یهاست که از طرف وزارت عدل یانمونه

راحل به و نسبت به م یتصاعد نسبت به مدع یببه ترت یدبا شودیم ینمع یهالوکاله که به موجب نظامنامه وزارت عدلحق قرارداد - ۱۱ ماده

 شود. یّنمع یزو تم ینافو است یتمحاکمه بدا

 یامور وکالت یبرا یهکه وکال عدل ییهامخارج مسافرت یزانم ینهمچن ید،مطالبه نما یهعلاز محکوم تواندیله مکه محکوم یخسارت میزان

 نماید.می یمتنظ یهاست که وزارت عدل یامطابق تعرفه یزن نمایندیم
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 1صفحه                                                                                قوانین خاص ویژه آزمون وکالت / آیین دادرسی مدنی

 

   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

الوکاله و عالوه بر مقرره به عنوان حق یزاناز او عالوه بر م یررسمیغ یا یگرفتن سند رسم یااز موکل  یمال یاهر وجه  دریافت - ۱2 ماده

از درجه پنج به باال  یعنوان وجه التزام و نذر ممنوع است و مرتکب به مجازات انتظاممخارج الزمه به هر اسم و هر عنوان که باشد ولو به 

 لهیعمل را به طور ح ینا یلکه وک یاثر نخواهد بود. در صورت یبسند التزام در محاکم و ادارات ثبت منشأ ترت ین. و چنشودیمحکوم م

 ریگدر ظاهر به اسم شخص د یاو در باطن راجع به عمل وکالت باشد و  یگردر ظاهر به عنوان د یسند یامال  یاپول  ینکهانجام دهد مثل ا

 واقع خواهد شد. یجزائ یببردار محسوب و مورد تعقکاله یردخود بگ یو در باطن برا

 ین،الزحمه مصدقحق ی،محل ینهمعا یقات،خرج مسافرت، خرج تحق یه،الزمه مذکور در ماده قبل عبارت است از: مخارج عدل مخارج - ۱1 ماده

 خرج تلگراف، پست و طبع اعالنات. یه،خبره، حق الحکم

 یگرید یلبه موکل و محکمه اطالع دهد که موکل بتواند وک یقبال طور یدبا یدبخواهد از وکالت استعفاء نما یلکه وک یصورت در - ۱6 ماده

 کند. یو به محکمه معرف ینخود مع یدر موقع برا

 ایاز جهات وکالت طرف مقابل  یانقضاء وکالت به جهت یامعزول شدن از طرف موکل  یابعد از استعفاء از وکالت  یدنبا وکال - ۱۳ ماده

 .یرندذمورد بپ یندر ا یدو محاکم وکالت او را نبا ینداو قبول نما یمقام قانونقائم یاموکل سابق خود  یهاشخاص ثالث را در آن موضوع بر عل

 یلهسمحاکمه به و یلبه منظور تطو یامدافع طرف  یلوک یاحکم  یا یرد قاض یبرا یرمستقیمغ یا یمبه طور مستق یدنبا وکال - ۱۲ ماده

 متوسل شوند. یزیخدعه آم

 به باال محکوم خواهند شد. 5از درجه  یصورت تخلف به مجازات انتظام در

ر د یدعاو یلقب ینو ا یردو در باطن به اسم خود انتقال بگ یگریدر ظاهر به اسم د یارا به طور مصانعه  یحق ندارد دعاو وکیل - ۱9 ماده

 به باال محکوم خواهد شد. 5از درجه  ینخواهد شد و متخلف به مجازات انتظام یرفتهمحکمه پذ

کالت اند قبول ونموده یتبک یدهدر آن اظهار عق یتحکم یا یکه قبال به واسطه سمت قضائ ینسبت به موضوع توانندینم وکال - 23 ماده

 .یندنما

 ییعا تضحق موکل ر یجهبا طرف موکّل ساخته و بالنت یلکه وکآن یلنسبت به موکل ثابت شود از قب یلوک یانتکه خ یصورت در - 21 ماده

 .یدماخسارت وارده بر خود را از او مطالبه ن تواندیاز شغل وکالت محکوم خواهد شد و موکل م یابد یتبه محروم یدنما

ال و نسبت به وک یاحترام و نزاکت را نسبت به محاکم و تمام مقامات ادار یکتب یحدر محکمه و لوا یدر مذاکرات شفاه یدبا وکال - 2۲ ماده

از  یکیعمل مشمول  ینکهبه باال محکوم خواهند شد مگر ا 5از درجه  یدارند در صورت تخلف به مجازات انتظام یمرع یو اصحاب دعو

 صورت به حداکثر مجازات مقرره در قانون محکوم خواهند شد. ینا رباشد که د یجزائ ینعناو

 یگاهدارو ن یمطرز تنظ یند،که راجع به امر وکالت است ثبت و ضبط نما یدفتر منظم بوده و مراسالت و مکاتبات یدارا یدبا وکال - 2۱ ماده

 است. یختم آن اجبار یخدفتر و ته چک قبوض تا ده سال پس از تار خواهد نمود و حفظ ینوکال مع یالتو تشک یآن را دفتر بازرس

از طرف موکل است به اسرع اوقات به موکل  یدادن خرج یاکه مستلزم انجام امر  یاخطار یاقرار و  یاپس از ابالغ حکم  یدبا وکال - 22 ماده

 از او نشود. یحق یتکه تفو یامور او کتبا اطالع دهند به طور یمتصد یا

 یئو جزا یاعم از امور حقوق نمایندیکه نسبت به آن قبول وکالت م یموکل را در امر یدعو یشرفتعدم پ یاثر قانون یدبا وکال - 21 ماده

 .یندالوکاله به موکل خاطرنشان نماقرارداد حق یمجعل و اعسار قبل از تنظ یو دعاو یجزائ یمخصوصا در اقامه دعو

 وکال یت انتظامو مجازا یبدر تعق -چهارم  فصل

 منسوخه است. ۸۹۹۹استقالل کانون وکال مصوب  یقانون یحهال ۸5و  ۸۹موجب مواد  به - 51 ماده

 منسوخه است. ۸۹۹۹استقالل کانون وکال مصوب  یقانون یحهال ۸۱و  ۸6و  ۸1موجب مواد  به - 56 ماده
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   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

از  یامانتظ یدگیعالوه بر رس یهعدل یروز یبه تقاضا یا یادعانامه انتظام ینوکال مکلف است پس از وصول اول یانتظام محکمه - 2۲ ماده

 یلممدارک ع یکه دارا یجز در مورد وکالئ یدنما یدگیرس یزن یبمورد تعق یلوک یو عمل یعلم یاقتو ل یاخالق یتجهت تخلف به صالح

 .یستها الزم نآن یعلم یاقتبه ل یدگیصورت رس یندر ا کهپروانه درجه اول هستند  یا

 قانون مزبور( منسوخه است. ۲۲مستند به ماده ) ۸۹۹5استقالل کانون وکال مصوب  یقانون یحهال نامهیینآ ۱4موجب ماده  به - 5۳ ماده

( ۸۹۹5قانون مزبور مصوب  نامهیینآ 16و  1۹و مواد ) ۸۹۹۹استقالل کانون وکال مصوب  یقانون یحهال ۸6موجب ماده  به - 4۱ ماده

 منسوخه است.

 است: یلبه قرار ذ یانتظام هایمجازات - 11 ماده

 یشفاه یختوب -۸

 با درج در پرونده یکتب یختوب -۲

 یبا درج در مجله رسم یختوب -۹

 دو سال یموقت از سه ماه ال یتممنوع -5

 تنزل درجه -4

 دائم از شغل وکالت. یتمحروم -1

را درباره او مستقالً اعالم ( 5تا درجه ) یانتظام یهااز مجازات یکی یلیتخلفات وک یادر صورت احراز سوء اعمال و رفتار  تواندیم یهعدل وزیر

 یهعلنسبت به محکوم ۹تا درجه  شودکه حکم مجازات از طرف محکمه صادر  ی. در صورتیستن یتموضوع قابل شکا یندر ا یروز یو را یدنما

 .ستا یقطع

 منسوخه است. ۸۹۹۹استقالل کانون وکال مصوب  یقانون یحهال ۸5ماده  یرتوجه به قسمت اخ اب - 4۲ ماده

 منسوخه است. ۸۹۹۹استقالل کانون وکال مصوب  یقانون یحهال ۸6موجب ماده  به - 4۹ ماده

شده  بیتعق یلیکه وک یاست در صورت یبوقوع امر مستوجب تعق یخوکال دو سال از تار یانتظام یبزمان نسبت به تعق مرور - 12 ماده

 است. یاقدام انتظام ینآخر یخباشد دو سال از تار

پروانه وکالت نباشد از هرگونه تظاهر و مداخله در عمل  یکه دارا یهر شخص یالوکاله و به طور کلمعلق و اشخاص ممنوع وکالی - 11 ماده

 یتعضو ایعقود  یرشرکت و سا یلهبه وس کهینا یاکند  یاراخت یرهاور حقوق و غمش یلاز قب یستدل ینعناو کهینوکالت ممنوع است اعم از ا

 محکوم خواهد شد. یبیشش ماه به حبس تأد یال یکمتخلف از  یدقلمداد نما یدعو اصیلدر مؤسسات خود را 

 مقررات مختلفه -پنجم  فصل
اشخاص اسناد و  یمأمور صلح به تقاضا یا ینام یستکه پارکه ن یو در نقاط یتبدا العمومیمدع یل،صورت فوت و حجر وک در - 16 ماده

اوراق  یماز تسل یامور متوف یمتصد یاو در صورت استنکاف ورثه و  یامور متوف یبوده با حضور متصد یلها را که نزد وکاوراق راجعه به آن

هر  در یمجلسنماید و صورتسناد را اخذ و به صاحبش رد میصلح، ا یا یتمحکمه بدا یندهمقام او با حضور نماقائم یا العمومیو اسناد مدع

 .دهدیم یامور متوف یاوراق را گرفته به متصد یدنماید و رسو امضاء می یمدو باب تنظ

از عهده  یلیمتوجه شوند وک یامسامحه مشاهده کرده  یا نظمییقانون ب یندر اجرا مواد ا یعموم یانمحاکم و مدع هرگاه - 1۳ ماده

 یهدلع یرمراتب را به وز ،مطلع گردند مکلفند بدون تأخیر یلیهرگاه از سوء اخالق و اعمال وک ینو همچن آیدیبرنم یوظیفه وکالتانجام

 محکوم خواهند شد. 5تا درجه  یگزارش دهند، در صورت تخلف به مجازات انتظام
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و قانون مصوبه اول مرداد  ۸۹۱۱خرداد  ۸۸قانون  1و ماده  ۸۹۱6 رماهیت ۲6مصوب  یهعدل یالتدوم قانون اصول تشک فصل - 1۲ ماده

 .شودینسخ م ۸۹۸5 یورماهشهر ۲۱و قانون وکالت مصوب  ۸۹۱۳
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 ۳صفحه                                                                                قوانین خاص ویژه آزمون وکالت / آیین دادرسی مدنی

 

   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

 قانون امور حسبی
 ۲/5/۸۹۸۳مصوب: 

 

 کلیات در :اول باب

ها آن هب رسیدگی اینکه بدون نمایند اتخاذ تصمیمی و نموده اقدام امور آن به نسبت مکلفند هادادگاه که است اموری حسبی امور - 1 ماده

 .باشدها آن طرف از دعوی اقامه و اشخاص بین منازعه و اختالف وقوع بر متوقف

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

 .آیدمی عمل به حقوقیهای دادگاه در حسبی امور به رسیدگی - ۱ ماده

 انجام تواندمی مزبور دادگاه شود انجام باید است مطرح آنجا در کار که دادگاهی مقر از خارج در امری هرگاه حسبی موضوعات در - 2 ماده

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

 .فرستدمی امر کنندهارجاع

 .بود خواهد حسبی امور شامل شده ذکر مدنی دادرسی آیین در که قضایی نیابت به راجع مقررات - 1 ماده

 .نمایدیم رسیدگی است شده رجوع آن به بدواً که دادگاهی باشند صالح موضوعی به رسیدگی برای دادگاه چند یا دو که صورتی در - 6 ماده

 .آیدمی عمل به مدنی دادرسی آیین در مقرر ترتیب به اختالف رفع هادادگاه صالحیت در اختالف حدوث صورت در - ۳ ماده

 :کند خودداری حسبی امور در مداخله از زیر موارد در باید دادرس - ۲ ماده

 .است ذینفعها آن در که اموری - ۸

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

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

 .داردها آن به نسبت نمایندگی یا قیمومت یا والیت سمت که اشخاصی به راجع امور - 5

 ارجاع ترکینزد دادگاه به رسیدگی نباشد رسیدگی برایدار صالحیت دادرس حوزه آن در هرگاه دادرس خودداری موارد در - 9 ماده

 .شودمی

 .نمایند رد را دادرس ماده این استناد به توانندنمی ذینفع اشخاص ولی نماید خودداری رسیدگی از باید دادرس 6 ماده موارد در - 13 ماده

 آمده عمل به که تصمیمی یا اقدام قانونی آثار رافع امری خصوص در مداخله از دادرس خودداری یا دادگاه محلی صالحیت عدم - 11 ماده

 .بود نخواهداست 

تأخیر  به تعطیل روزهای در را رسیدگی تواندمی دادرس ولی نیست حسبی امور در دادرس به رجوع از مانع تعطیل روزهای - 1۲ ماده

 .باشد فوری امور از امر اینکهمگر  اندازد

 امضاء به و شده نوشتهمجلس صورت در زبانی درخواست. باشد زبانی یا کتبی است ممکن حسبی امور در درخواست - 1۱ ماده

 .رسدمی کنندهدرخواست

 دادرس از درخواستی چند هر آورد عمل به است الزم قضیه اثبات برای که اقدامی و بازجویی هرگونه باید دادرس حسبی امور در - 12 ماده

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

 خود اههمر مشاور سمت به را کسی توانندمی نیز و بفرستند نماینده یا شوند حاضر دادگاه در شخصاً توانندمی ذینفع اشخاص - 11 ماده

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

 .استها آن غیر یا دادگستریوکال  از اعم نماینده - تبصره

 روز موعد آخر شود تعطیل با مصادف موعد آخر روز اگر و شده ذکر مدنی دادرسی آیین در که است ترتیبی به مواعد حساب - 16 ماده

 .بود خواهدتعطیل  از بعد

 .است مسافت به راجع مدنی دادرسی آیین مقررات مطابق آن ترتیب شودمی رعایت مسافت که هاییمهلت در - 1۳ ماده

 ردفت از نشده گواهی یا شدهیگواه رونوشت آن محتویات از و نموده مالحظه را حسبی امور هایپرونده توانندمی ذینفع اشخاص - 1۲ ماده

 .بگیرند دادگاه
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 ینتعی به متوقف حسبی امور به رسیدگی که شود حادث ذینفع اشخاص طرف از دعوایی حسبی امور به رسیدگی ضمن هرگاه - 19 ماده

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

 .نمایدمی

 .است شده تصریح قانون در که است مواردی به مخصوص حسبی امور در دادستان دخالت و اقدام - ۲3 ماده

 دادگاه آن حوزه در رسیدگی که است شهرستانی دادگاه دادسرای عهده به اقدام هست اقدامی به مکلف دادستان که مواردی در - ۲1 ماده

 .آیدمی عمل به

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

 .باشد مدلل و موجه باید دادرس تصمیم - ۲۱ ماده

 .است مدنی دادرسی آیین مقررات مانند ابالغ ترتیب شود ابالغ باید دادگاه تصمیمات که مواردی در - ۲2 ماده

 .دهد توردس و گرفته نظر در ابالغ برای تریسهل ترتیب تواندمی دادرس آید عمل به باید بیگانه کشور در ابالغ که صورتی در - ۲1 ماده

 وبمحس ابالغ عمل این و اعالم او به دادگاه تصمیم باشد حاضر دادگاه در شود ابالغ او به باید دادگاه تصمیم که شخصی هرگاه - ۲6 ماده

 .شودمی داده او به نیز رونوشت و است

 .باشد شده تصریح قانون در آنچه جز نیست فرجام و پژوهش قابل حسبی امور در دادگاه تصمیم - ۲۳ ماده

 صالحیت مدنی دادرسی آیین مطابق که است دادگاهی حسبی امور در پژوهش قابل تصمیمات از پژوهشی شکایت مرجع - ۲۲ ماده

 .دارد دعاوی مورد در تصمیم صادرکننده دادگاه احکام به پژوهشیرسیدگی 

 .شده مقرر مدنی دادرسی آیین در احکام پژوهش برای که است همان پژوهش مدت - ۲9 ماده

 رفع تاریخ از روز ده ظرف در و بوده موجه عذر واسطه به موعد در او نخواستن پژوهش که کند اثباتخواه پژوهش که صورتی در - ۱3 ماده

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

 .باشد نگذشته ماه شش از بیش پژوهش مدت

 .نیست پذیرفته دفعهکی از بیش مهلت تجدید درخواست و باشد پژوهشی موعد از بیش نباید جدید مهلت - ۱1 ماده

 نامهایتشک فوراً باید نامبرده دفتر و شودمی داده بوده شکایت مورد تصمیم صادرکننده که دادگاهی دفتر به پژوهشی شکایت - ۱۲ ماده

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

 .بفرستد است پژوهشی

 و شاکی امضاء به و درج دادگاهمجلس صورت در نامبرده شکایت صورت این در باشد شفاهی است ممکن پژوهشی شکایت - ۱۱ ماده

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

 .باشد جدید ادله یا جهات بر مبنی است ممکن پژوهشی شکایت - ۱2 ماده

تأخیر  رارق کندمی پژوهشی رسیدگی که دادگاهی اینکه مگر شودنمی شکایت مورد تصمیماجرا  تعویق موجب پژوهشی شکایت - ۱1 ماده

 .بدهد را آناجرای 

 .شودمی معلوم آراء اکثریت به یااتفاق به استان دادگاه تصمیم - ۱6 ماده

 عمل هب درخواست به احتیاج بدون بداند الزم و مفید که تحقیقی و رسیدگی هرگونه نمایدمی پژوهشی رسیدگی که دادگاهی - ۱۳ ماده

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

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

 اشخاص از یکی نام افتادن قلم از مثل دهد رخ دیگری اشتباهات یا قلم سهو یا حساب در اشتباهی دادگاه تصمیم در هرگاه - ۱۲ ماده

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

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

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

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

 .بود خواهد پژوهش قابل پژوهشبرای  مقرر مدت

 .افتاد خواهد اعتبار از هم تصحیح باشد افتاده اعتبار از دادگاه تصمیم هرگاه - ۱9 ماده

 را آن تواندمی نباشد پژوهش قابل تصمیم آن که صورتی در برخورد خود تصمیمخطا  به تذکر برحسب یارأساً  دادگاه هرگاه - 23 ماده

 .دهد تغییر
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 .است درخواست به محتاج هم آن تغییر است آمده عمل به درخواستی زمینه در که تصمیمی - 21 ماده

 یحسب امر به که دادگاهی باشدنظر اختالف کنندمی پژوهشی رسیدگی که ییهادادرس بین قانون مواد از استنباط در هرگاه - 2۲ ماده

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

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

 .نماید عمل

 هادادگاه نظراختالف به یا بشود هادادگاه در قانون این مواد از استنباط سوء به مطلع که طریقی هر از کشور دیوان دادستان - 2۱ ماده

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

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

 خستن دادگاه از تصمیم خواه نمایند اعتراض آن بر توانندمی بدانند مضر خود برای حسبی امور در را دادگاه تصمیم که کسانی - 22 ماده

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

 .بود خواهد نیز حسبی امور شامل رسیدگی جلسه نظم به راجع مدنی دادرسی آیین مقررات - 21 ماده

 دادرس مترجم به احتیاج صورت در و نیست مترجم دادن مداخله به ملزم باشد اشخاص زبان به آشنا دادرس اگر حسبی امور در - 26 ماده

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

 .شود انتخاب ۱ ماده در مذکور اشخاص از نباید مترجم

 ونقان این مقررات مطابق رسیدگی ترتیب امین ضم یا قیم یا وصی عزل موجبات سایر و لیاقت عدم یا خیانت دعوی مورد در - 2۳ ماده

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

 قیمومت در :دوم باب
 قیمومت دادگاه صالحیت - اول فصل

 اقامتگاه ایران در محجور اگر و است دادگاه آن حوزه در محجور اقامتگاه که است شهرستانی دادگاه به راجع قیمومت امور - 2۲ ماده

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

 .است تهران شهرستان دادگاه به راجع قیمومت امور باشد داشته سکنی یا اقامت ایران خارج در محجور هرگاه - 29 ماده

 برای موقت قیم ایران کنسولی مأمور مدنی قانون ۸۲۲۱ ماده مطابق و دارد سکنی یا اقامت ایران خارج در محجور که صورتی در - 13 ماده

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

 کرده مقی تعیین بدواً صغار از نفر یک برای که دادگاهی است مختلفها آن اقامتگاه که باشد صغاری دارای متوفی که صورتی در - 11 ماده

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

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

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

 گاهاقامت بهدار صالحیت دادگاه نیترکینزد با مزبور امور نباشد قیمومت امور برایدار صالحیت دادگاه محجور اقامتگاه در هرگاه - 1۲ ماده

 .بود خواهد محجور

 .شودمی یافت دادگاه آن حوزه در محجور که است دادگاهی با قیمومت امور نباشد معلوم محجور اقامتگاه که صورتی در - 1۱ ماده

 یمق تعیین بدواً که است دادگاهی با است دادگاه به راجع که محجور امور سایر و موقت قیم تعیین و جدید قیم تعیین و عزل - 12 ماده

 .است کرده

 قیم تعیین ترتیب - دوم فصل

 وها مأمورین آن و احوالثبت و آمار اداره و شهرداری مدنی قانون ۸۲۲۸ و ۸۲۲۱ و ۸۲۸۳ ماده در مذکور اشخاص بر عالوه - 11 ماده

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

 .دهند

 رایب دادستان به باید باشد نداشته قیم یا وصی یا ولی که شود محجوری وجود به مطلع دعوی جریان در که هادادگاه از یک هر - 16 ماده

 .بدهد اطالعقیم  تعیین

 به داندب الزم که تحقیقی هرگونه اندشده معرفی سفیه یا مجنون که اشخاصی به نسبت دادگاه حجر درخواست به رسیدگی در - 1۳ ماده

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

 .نمایدمی رد را حجر درخواست حجر احراز عدم صورت در و دهدمی حجر به حکم حجر احراز و الزم تحقیقات و رسیدگی از پس و
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 حاضر موجه عذر واسطه به دادگاه در نتواند شخص آن و کند تحقیق شده معرفی محجور که کسی از بداند الزم دادگاه هرگاه - 1۲ ماده

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

 را وا سفه یا جنون دادستان به باید قیم باشد مجنون یا سفیه رشد سن به رسیدن زمان در ندارد خاص ولی که صغیری هرگاه - 19 ماده

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

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

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

 علیحده قیم به محتاجها آن از یک هر امور اداره آنکه مگر نمود معین قیم یک توانمی قیم به محتاج اشخاص از نفر چند برای - 63 ماده

 .باشد

 .هست مقدم دیگران بر قیمومت برای صالحیت داشتن با ندارد شوهر که مادام محجور مادر یا پدر - 61 ماده

 .است مقدم دیگران بر قیمومت برای صالحیت داشتن با شوهر زن شدن محجور صورت در - 6۲ ماده

 ای هاقیم بین نظراختالف صورت در که کندمی معین دادگاه است شده معین ناظر که موردی در همچنین و قیم تعدد مورد در - 6۱ ماده

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

 آن شدن قطعی از قبل و حکم صدور از بعد یا و حکم صدور از قبل است شده او حجر درخواست که را شخصی تواندمی دادگاه - 62 ماده

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

 .نمایدمی

 .گرددمی قیم تعیین به اقدام حجر به پژوهشی حکم صدور یا پژوهش مدت انقضاء واسطه به حجر حکم شدن قطعی از بعد - 61 ماده

 هر باشد متعدد قیم اگر بخواهند پژوهش توانندمی زیر موارد در دادگاه تصمیمات به نسبت محجور قیم و محجور و دادستان - 66 ماده

 :دارند پژوهش حق هاآن از یک

 .حجر حکم - ۸

 .حجر بقاء حکم - ۲

 .حجر رفع - ۹

 .حجر درخواست رد - 5

 .حجر بقاء درخواست رد - 4

 .حجر رفع درخواست رد - 1

 .رددگ ابالغ او به فوراً باید نباشد حاضر دادگاه در اگر و اعالم او به حضوراً باشد حاضر دادگاه در قیم که صورتی در قیم نصب - 6۳ ماده

 دتم این در اگر و دهد اطالع دادستان به را قیمومت قبول عدم یا قبول مسافت رعایت با ابالغ از پس روز سه ظرف در باید قیم - 6۲ ماده

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

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

 .شد نخواهد

 .دهدمی اطالع دادستان به بداند مقتضی که طریقی هر به را خود تصمیمات امور تمام در دادگاه - 69 ماده

 حجر اثر داشته وجود حجر حکم تاریخ از قبل حجر علت که شود ثابت اگر لیکن شودمی مترتب حکم قطعیت تاریخ از حجر اثر - ۳3 ماده

 .شودمی مترتب حجر علت وجودتاریخ  از

 خود حکم در است شده معلوم او بر که را حجر تاریخابتدا  باید دادگاه باشد شده حادث رشد از بعد حجر علت که مواردی در - ۳1 ماده

 .نماید قید

 فعر از بعد یا و حجر حکم از قبل دادگاهی در متعاملین از یکی اهلیت عدم یا اهلیت اگر که نیست مانع حجر رفع یا حجر حکم - ۳۲ ماده

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

 از بعد دادرس فقط و ندارند او امور اداره در دخالت حق دادگاه و دادستان باشد داشته وصی یا ولی محجور که صورتی در - ۳۱ ماده

 .نماید تصدیق را وصی وصایت تواندمیرسیدگی الزم 

 قیم مسئولیت و اختیارات - سوم فصل

 .نمود خواهد قیمومت اعمال به شروع شودمی داده اطالع او به قیمومت سمت که تاریخی از قیم - ۳2 ماده

 .است نافذ باشد کرده محجور به نسبت قیمومت عنوان به عملی او به ابالغ از قبل و نصب تاریخ از پس قیم هرگاه - ۳1 ماده
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 تمام و امالک اسناد و دیون اسناد و بهادار یهابرگ باید کندمی تنظیم خود دخالتابتدا  در که محجور اموال سیاهه در قیم - ۳6 ماده

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

 .کند قید دارایی سیاهه

 .بپردازد محجور مال از است شده معین دادرس یا دادستان طرف از اموال حفظ برای که کسی اجرت باید قیم - ۳۳ ماده

 محجوری از خود سمت زوال از پس استبرنداشته  محجور اموال از اگر را اموال تسلیم و صورتحساب تهیه هزینه تواندمی قیم - ۳۲ ماده

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

 .بنماید را مصلحت رعایت او امور در و نماید اهتمام و سعی محجور حال اصالح و تربیت در باید قیم - ۳9 ماده

 هک دیگری ترتیب به یا و خریداری مالی محجور مصلحت رعایت با آن پول از و بفروشد را محجور شدنی ضایع اموال باید قیم - ۲3 ماده

 .نماید رفتار باشدمصلحت 

 عمل فوق ماده مطابق آن پول به نسبت و فروخته نیست محجور احتیاج مورد که ایمنقوله اموال مصلحت رعایت با تواندمی قیم - ۲1 ماده

 .نماید

 الزم هزینه و غیره و بیمارستان در راها آن معالجه هزینه همچنین و او النفقهواجب اشخاص و محجور زندگانی هزینه باید قیم - ۲۲ ماده

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

 .شود داده

 .دادستان تصویب و او غبطه رعایت با مگر. شد نخواهد فروخته محجور رمنقولیغ اموال - ۲۱ ماده

 از ییک در باید نیست احتیاج محل که نقدی وجوه و شود نگاهداری امنی محل در دادستان اطالع با باید قیمتی اشیاء و اسناد - ۲2 ماده

 .شود گذاشته معتبری هابانک

 امبردهن اجازه صورت این در و بدهد ایپیشه یا کار به اشتغال اجازه محجور به بداند مقتضی که صورتی در تواندمی قیم یا ولی - ۲1 ماده

 .بود خواهد هم پیشه یا کار آن لوازمشامل 

 .نماید اداره قیم یا ولی اذن با است شده حاصل او خود سعی به که را منافعی و اموال تواندمی ممیز محجور - ۲6 ماده

 شخص او جای به و سلب قیم از قیمومت سمت حجر مدت در اگر و بدهد او تصرف به را محجور اموال حجر رفع از بعد باید قیم - ۲۳ ماده

 .بدهد بعدی قیم تصرف به را اموال شد معیندیگری 

 زوجه طالق هرگاه و نماید ازدواج مجنون برای تواندمی دادستان اجازه با قیم بداند الزم را مجنون ازدواج پزشک که صورتی در - ۲۲ ماده

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

 و حفظ نشده معین جدید قیم که مادام و دهند اطالع دادستان به هستند مکلف باشند اگر او کبیر ورثه قیم فوت صورت در - ۲9 ماده

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

 مسئول گذاشت سود بدون ماه شش از بیش اگر و بگذارد سود بدون نباید امکان صورت در قیم را صغیر احتیاج از زائد وجوه - 93 ماده

 .بود خواهدتأخیر تأدیه  خسارت میزان به خسارت تأدیه

 ترکه تحریر و موم و مهر درخواست روز ده ظرف در است مکلف قیم نماید فوت محجور مورث قیم تعیین از پس که صورتی در - 91 ماده

 .بنمایدرا  متوفی

 .بدهد نماید تصرف باید که شخصی تصرف به تا است محجور اموال حفظ مسئول قیم قیمومت زوال از بعد - 9۲ ماده

 .هستتأخیر تأدیه  خسارت مسئول تصرف تاریخ از نماید تصرف خود سود به محجور پول در قیم هرگاه - 9۱ ماده

 امنیتض مسئولیتها آن از یک هر نمایند تفریط یا تعدی محجور اموال در یکدیگر شرکت با و بوده متعدد قیم که صورتی در - 92 ماده

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

 .است کرده تفریط

 اموال از شودمی الزم قیمومت وظایف انجام و محجور امور به رسیدگی برای که ایهزینه و محجور اموال اداره و حفظ هزینه - 91 ماده

 .گرددمیتأدیه  محجور

 قیم عزل - چهارم فصل

 هرگاه صورت این در نماید شکایت خود نگاهداری و تربیت در او کوتاهی و هزینه ندادن برای قیم از تواندمی ممیز محجور - 96 ماده

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

 .شد خواهد اجرا بدهد اطالع دادگاه به او هزینه دادن و محجور نگاهداری و تربیت در را قیم کوتاهی دادستان که موردی در ماده این مفاد
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 ۸5صفحه                                                                                قوانین خاص ویژه آزمون وکالت / آیین دادرسی مدنی

 

   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

 را عزل سبب دادستان اگر صورت این در دهند اطالع را قیم عزل سبب وجود دادستان به توانندمی یاعالقهیذ هر و محجور - 9۳ ماده

 .نمایدمی را قیم عزل درخواست دادگاهاز  دید موجود

 دشومی صادر عزل به راجع که حکمی و شوند احضار دادستان لزوم صورت در و قیم باید قیم عزل درخواست به رسیدگی برای - 9۲ ماده

 .باشد موجه ومدلل  باید

 تکلیف که مادامی و بخواهند پژوهش توانندمی قیم عزل درخواست رد از دادستان و خود عزل به راجع دادگاه تصمیم از قیم - 99 ماده

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

 .نیست نافذ او عزل حکم ابالغ از بعد قیم اعمال - 133 ماده

 که شود معلوم یا فرستاده را صورتحساب او جای به دیگری شخص تعیین از قبل قیم اگر مدنی قانون ۸۲55 ماده مورد در - 131 ماده

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

 .نمود

 رفع موجب احراز و رسیدگی از پس دادگاه و بخواهد دادگاه از را قیمومت از خروج اعالم حجر رفع موارد در تواندمی محجور - ۸۱۲ ماده

 .نمایدمی اعالم قیمومت تحت از را محجور خروجحجر 

 امین به راجع امور :سوم باب

 :شد خواهد معین امین نیز زیر موارد در شودمی امین تعیین مدنی قانون مطابق که مواردی بر عالوه - 13۱ ماده

 .باشد نداشته وصی یا ولی جنین که صورتی در گیرد تعلق جنین به متوفی ترکه از است ممکن که االرثیسهم اداره برای - ۸

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

 برای که بخواهد دادگاه از تواندمی شده عاجز خود اموال بعض یا و تمام اداره از آن امثال و بیماری یا سن کبر اثر در که کسی - 132 ماده

 .شود معین امین اواموال  اداره

 که کسی برای و دارد اقامت دادگاه آن حوزه در جنین مادر که آیدمی عمل به شهرستانی دادگاه در جنین برای امین تعیین - 131 ماده

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

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

 .است کرده تعیین را امین که است دادگاهی با امین به مربوطه امور سایر - 136 ماده

 تعیین درخواست دادگاه از تواندمی نفعیذی هر و دادستان عمومی مصارف مورد در و جنین اقربای و دادستان جنین مورد در - 13۳ ماده

 .نمایدامین 

 تعیین لزوم احراز از پس دادگاه و نموده معرفی دادگاه به باشند مناسب امانت سمت برای که را اشخاصی تواندمی دادستان - 13۲ ماده

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

 یسبب و نسبی اقربای او قبول عدم یا صالحیت عدم صورت در و است مقدم دیگران بر صالحیت داشتن صورت در جنین مادر - 139 ماده

 .بود خواهند مقدم دیگران بر جنین

 صالحیت داشتن با شودمی معین او اموال اداره برای امین که کسی شوهر و زن و اوالد و مادر و جد و پدر جنین مورد غیر در - 113 ماده

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

 .نماید معین ناظر عنوان به را نفر چند یا یک امین بر عالوه تواندمی دادگاه - 111 ماده

 .کند تفکیک را متعدد امناء وظایف تواندمی نیز و نماید معین راها آن اختیارات حدود باید دادگاه ناظر و امین تعدد صورت - 11۲ ماده

 اموال که است دادستانی عهده به نشده معین امین که مادام است امین تعیین به محتاج که مواردی در اموال نظارت و حفظ - 11۱ ماده

 .شودمی یافتاو  حوزه در

مأموریت  حوزه در واقع و امین تعیین به محتاج کهایرانیآن اموال اداره برای دارند حق ایران کنسولیمأمورین  ایران خارج در - 112 ماده

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

 .کند تنفیذ را کنسولی مأمور تصمیم تهران شهرستان دادگاه که گرددمی قطعی وقتی نامبردهامین  بفرستند، نصب

 است مقرر امین تعیین به محتاج امور درها دادستان دخالت مورد در مربوطه نظامات و قانون موجب به که اختیاراتی و وظایف - 111 ماده

 .بود خواهد کنسولیمأمورین  عهده به ایرانخارج  در
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 ۸4صفحه                                                                                قوانین خاص ویژه آزمون وکالت / آیین دادرسی مدنی

 

   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

 کندمیاجرا  دولت آن کشور در را خودمأموریت  کنسولی مأمور که دولتی و ایران دولت بین منعقده قراردادهای و عهود در اگر - 116 ماده

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

 .کرد خواهنداجرا  نباشد

 .شد نخواهند معین امین سمت به شوند منصوب قیمومت به نباید که اشخاصی - 11۳ ماده

 وا تواندنمی امین و است نافذ بنماید خود اموال در تصرفی اگر شده معین امین او برای اموال اداره از عجز عنوان به که کسی - 11۲ ماده

 .نمایدممانعت  را

 .شودمی هم جنین و غائب امین شامل قیم مسئولیت و اختیارات و وظایف به راجع مقررات - 119 ماده

 که سببی زوال از پس نیز مورد این غیر در و شودمی زائل طفل تولد از پس است شده معین جنین برای که امینی سمت - 1۲3 ماده

 .شد خواهد زائل امین سمت است شده امینتعیین  موجب

 .است جاری هم امین به نسبت قیم عزل به راجع مقررات - 1۲1 ماده

 را اموال مصلحت موافق و شده مقرر که ترتیبی به باید شودمی تعیین عمومی مصارف به مربوطه اموال اداره برای که امینی - 1۲۲ ماده

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

 .است جاری او به نسبت وکیل احکام و است عاجز وکیل منزله به شودمی معین عاجز اموال اداره برای که امینی - 1۲۱ ماده

 امانت سمت قبول عدم یا قبول مدنی دادرسی آیین در مذکور مسافت مدت رعایت با ابالغ از پس روز سه ظرف در باید امین - 1۲2 ماده

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

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

 .شد خواهد برداشته نامبرده اموال از است شده معین امین آن برای که اموالی اداره و حفظ هزینه - 1۲1 ماده

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

 .بوده محل آن در غائب اقامتگاه آخرین که است محلی شهرستان دادگاه با مفقوداالثر غائب به راجع امور - 1۲6 ماده

 سکونت محل آخرین که است صالح غائب امور به رسیدگی برای دادگاهی باشد ایران از خارج در غائب اقامتگاه آخرین هرگاه - 1۲۳ ماده

 .بوده دادگاه آن حوزه در غائب

 یبرا محلی دادگاه نباشد معلوم ایران در او سکنای محل و اقامتگاه یا نداشته سکنی محل یا اقامتگاه ایران در غائب هرگاه - 1۲۲ ماده

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

 .دارد مال آنجا در غائب که است صالح دادگاهی نباشد معلوم ایران در غائب ورثه که صورتی در - 1۲9 ماده

 امین تعیین در - دوم فصل

 .دبنماین غائب اموال اداره برای امین تعیین درخواست دادگاه از دارند حق بستانکار و وراث قبیل از ذینفع اشخاص و دادستان - 1۱3 ماده

 ای است کرده معین خود اموال اداره برای را کسی غائب اینکه و غیبت خصوص در دادگاه امین تعیین درخواست وصول از پس - 1۱1 ماده

 .نمایدمی امین تعیین مدنی قانون ۸۱۸۲ ماده شرایط وجود و غیبت احراز از پس و نمودهنه تحقیق 

 خواهد مقدم دیگران بر شخص آن غائب برای امین تعیین موقع در باشد او امور متصدی عمالً غائب غیبت زمان در که کسی - 1۱۲ ماده

 .بود

 .است ایران تبعه به راجع مقررات تابع است مشکوک او تابعیت که غائبی - 1۱۱ ماده

 .است قانون این سوم باب و مدنی قانون در مذکور احکام مطابق غائب امین احکام سایر - 1۱2 ماده

 .شودمی زایل امین سمت غائب بودن زنده یا حقیقی موت شدن معلوم یا غائب فرضی موت حکم صدور از بعد - 1۱1 ماده

 ورثه تصرف به موقت طوربه اموال دادن - سوم فصل

ها آن تصرف به غائب دارایی که کنند درخواست دادگاه از توانندمی او ورثه غائب خبر آخرین از تمام سال دو گذشتن از بعد - 1۱6 ماده

 .شود داده

 :باشد زیر امور بر مشتمل و کتبی باید درخواست - 1۱۳ ماده

 .کنندهدرخواست مشخصات و نام - ۸

 .غائب مشخصات - ۲
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 ۸1صفحه                                                                                قوانین خاص ویژه آزمون وکالت / آیین دادرسی مدنی

 

   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

 .غیبت تاریخ - ۹

 .است قائل خود برای را درخواست این حق کنندهدرخواست آن موجب به که جهاتی و ادله - 5

 هب راجع نیز و نمایدمی رسیدگی درخواست دالیل به دادستان و کنندهدرخواست حضور با دادگاه نامهدرخواست وصول از پس - 1۱۲ ماده

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

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

 هیآگ آخرین نشر تاریخ از سال یک از پس و شودمی منتشر ماه یک فاصله به کدام هر متوالی دفعه سه در فوق مذکور آگهی - 1۱9 ماده

 .شودمی داده او ورثه تصرف به غائب اموال مدنی قانون ۸۱۲1 و ۸۱۲4 ماده در مذکور شرایط وجودصورت  در

 برای صالحیتش دیگری جهت به یا شود فوت کس آن و باشد کرده معین را کسی خود اموال اداره برای غائب که صورتی در - 123 ماده

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

 از و فروخته را مال آن شده دادهها آن تصرف به غائب اموال که امین یا ورثه باشد شدنی ضایع مال غائب اموال بین در هرگاه - 121 ماده

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

مورد  که را غائب منقوله اموال دادستان اجازه با توانندمی است شده دادهها آن تصرف به غائب اموال که ورثه و امین از یک هر - 12۲ ماده

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

 شودمی داده لهموصی یا وصی به وصیت مورد اموال باشد شده وصیتی هرگاه شودمی تسلیم ورثه به غائب اموال که موردی در - 12۱ ماده

 .بدهند تامین مدنی قانون ۸۱۲1 ماده مطابق اینکه به مشروط

 ندنمای اداره و حفظ غائب مصلحت رعایت با را اموال باید شودمی تسلیمها آن به موقتاً غائب اموال که لهموصی و وصی و ورثه - 122 ماده

 .بود خواهند او وکیل منزله به غائب اموال ادارهدر ها آن و

 مایدنمی تنظیم غائب اسناد و اموال از صورتی امین یا ورثه از یکی درخواست به دادگاه ورثه یا امین به اموال تسلیم مورد در - 121 ماده

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

 ورتص در و معین کارشناس توسط به اموال بهای و تنظیم دادستان حضور با اموال صورت کنند درخواست ورثه که صورتی در - 126 ماده

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

 اموال از کفایت عدم صورت در و شودمی داده او اموال منافع یا نقد وجوه از غائب دیون و غائب النفقهواجب اشخاص نفقه - 12۳ ماده

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

 .بگذارند رهن یا بفروشند را غائب رمنقولیغ اموال ندارند حق امین و ورثه قبل ماده مورد غیر در - 12۲ ماده

 دارند حق امین یا ورثه همچنین و بود خواهند دعوی طرف شده دادهها آن تصرف به مال که امین یا ورثه غائب بر دعوی در - 129 ماده

 .نمایند دعوی اقامه غائب مطالبات وصول برای

 ورثه برای اموال درآمد از متناسبی الزحمهحق تواندمی دادگاه باشد شده داده امین یا ورثه تصرف به غائب اموال که موردی در - 113 ماده

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

 سپرده امین به غائب شخص سهم و معین امینی نیز او برای باشد امین تعیین به محتاج که بوده غائبی غائب ورثه بین هرگاه - 111 ماده

 .شودمی

 .شد خواهد سپرده وصی یا قیم یا ولی به او سهم باشد محجوری غائب ورثه بین هرگاه - 11۲ ماده

 فرضی موت حکم در - چهارم فصل

 :بنمایند را غائب فرضی موت حکم صدور درخواست دادگاه از توانندمی زیر اشخاص - 11۱ ماده

 .غائب ورثه - ۸

 .لهموصی و وصی - ۲

 :باشد زیر امور بر مشتمل و کتبی باید درخواست - 112 ماده

 .غائب مشخصات - ۸

 .غیبت تاریخ - ۲

 .دارد را فرضی موت حکم صدور درخواست حق کنندهدرخواست آن موجب به که دالیلی - ۹

 فرضی موت حکم درخواست اسناد و ادله آن موجب به است ممکن مدنی قانون ۸۱۲۲ و ۸۱۲۸ و ۸۱۲۱ ماده مطابق که اسنادی و ادله - 5

 را نمود. غائب
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 ۸6صفحه                                                                                قوانین خاص ویژه آزمون وکالت / آیین دادرسی مدنی

 

   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

 نامبرده دالیل و اظهارات که صورتی در و گرفته نظر در را کنندهدرخواست دالیل و اظهارات دادگاهنامه درخواست وصول از پس - 111 ماده

 منتشر ماه یک فاصله بههرکدام  متوالی دفعه سه در آگهی این و دهدمی ترتیب مدنی قانون ۸۱۲۹ ماده مطابق آگهی دانست موجه را

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

 قانون ۸۱۲4 ماده مطابق چنانچه و باشد نشده آگهی اموال تصرف درخواست زمینه در قبالً که شودمیاجرا  صورتی در ماده این مقررات

 .نمایدمی اکتفا آن به دادگاه باشد شده آگهی مدنی

 .نیست رسیدگی مانع کنندهدرخواست حضور عدم. آیدمی عمل به دادستان و کنندهدرخواست حضور با رسیدگی - 116 ماده

 .دهدمی حکم فرضی موت حکم صدور موجبات احراز از پس و بنماید بداند مقتضی که تحقیق هرگونه تواندمی دادگاه - 11۳ ماده

 :باشد زیر امور بر مشتمل باید حکم - 11۲ ماده

 .کنندهدرخواست خانواده نام و نام - ۸

 .غائب مشخصات - ۲

 .حکم مستندات و دالیل - ۹

 .حکم صدور تاریخ - 5

 فرجام قابل پژوهش رأی و بخواهد پژوهش فرضی موت حکم از دادستان و خود درخواست رد از تواندمی کنندهدرخواست - 119 ماده

 .نیست

 .شودمی مرتفع است شده گرفته ورثه یا امین از که یناتیتأم فرضی موت حکم قطعیت از بعد - 163 ماده

 خواهد بالاثر است آمده عمل به او فرضی موت به راجع که اقداماتی شود معلوم غائب بودن زنده یا حقیقی موت که موقع هر در - 161 ماده

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

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

 و موم و مهر قبیل از شودمی حقوق صاحبان به آن رسانیدن و ترکه حفظ برای که اقداماتی از است عبارت ترکه به راجع امور - 16۲ ماده

 .غیره و ترکه اداره و ترکه تحریر

 ایران در متوفی اگر و بوده دادگاه آن حوزه در ایران در متوفی اقامتگاه آخرین که است بخشی دادگاه با ترکه به راجع امور - 16۱ ماده

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

 جاهای در ترکه اگر و شده واقع آنجا در ترکه که است صالح دادگاهی نداشته سکنی محل یا اقامتگاه ایران در متوفی هرگاه - 162 ماده

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

 .کرده اقدام به شروع قبالً که است دادگاهی با صالحیت

 که دادگاهی باشد است صالح فوق مواد مطابق که دادگاهی از غیر دادگاهی حوزه در متوفی اموال از قسمتی یا تمام هرگاه - 161 ماده

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

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

 موم و مهر در - دوم فصل

 .باشد شهرستان دادگاه رئیس نزد باید آن نمونه و داشت خواهد ترکه موم و مهر برای مخصوصی مهر بخش دادگاه - 166 ماده

 :بنمایند را ترکه موم و مهر درخواست توانندمی زیر مذکور اشخاص - 16۳ ماده

 ها.آن قانونی نماینده یا متوفی ورثه از یک هر - ۸

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

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

 .باشد نشده طلب تامین برای هم دیگری

 .باشد شده معین وصایت عنوان به متوفی طرف از که کسی - 5

 :نمایدمی موم و مهر به اقدام اطالع از پس زیر موارد در بخش دادگاه - 16۲ ماده

 .نباشد او اموال حفظ برای کسی و شده فوت آن امثال و مهمانخانه یا استیجاری خانه در که کسی که موردی در - ۸

 .باشد امانت متوفی نزد عمومی یا دولتی اموال از که صورتی در - ۲

 .بدهند اطالع بخش دادگاه به مکلفند هاآن امثال و مهمانخانه مدیر یا خانه مالک ماده این اول شق مورد در
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 ۸۱صفحه                                                                                قوانین خاص ویژه آزمون وکالت / آیین دادرسی مدنی

 

   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

 مگر آیدمی عمل به است بوده امانت متوفی نزد که عمومی یا دولتی اموال به نسبت فقط موم و مهر فوق ماده ۲ شق مورد در - 169 ماده

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

 توسط به مزبور اقدام باشد الزم ترکه حفظ برای فوری اقدام ترکه محل در بخش دادگاه دادرس حضور از قبل که صورتی در - 1۳3 ماده

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

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

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

 .فرستندمی بخش دادگاه به را آن و نوشته

 روی به که را هاییقفل کلید نامبرده مأمورین شودمی موم و مهر ترکه قبل ماده در مذکور مأمورین طرف از که موردی هر در - 1۳1 ماده

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

 دستاندا به را مراتب موم و مهر از پس باید دادرس باشد نداشته قیم یا وصی یا ولی که باشد محجوری ورثه بین که صورتی در - 1۳۲ ماده

 .نماید اقدام قیم تعیین جهت که دهد اطالع

 و مهر دادرس است معلوم غائب محل اگر باشد نداشته نماینده خود اموال اداره برای که باشد غائبی ورثه بین که صورتی در - 1۳۱ ماده

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

 .کند اقدام

 مایدن موم و مهر به اقدام البدلعلی کارمند وسیله به یا خود باید فوراً شود موم و مهر به اقدام باید که مواردی در دادگاه رئیس - 1۳2 ماده

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

 .شود موم و مهر تأخیر موجب امر این نباید ولی دهدمی اطالع بداند ذینفع که اشخاصی به دادگاه را موم و مهر وقت - 1۳1 ماده

 :شودمی تنظیم زیر امور بر مشتمل مجلسیصورت موم و مهر موقع در - 1۳6 ماده

 .است شده موم و مهر به اقدام که ساعتی و روز و ماه و سال تاریخ - ۸

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

 .است شده موم و مهر موجب که علتی - ۹

 نکته این باشد کرده موم و مهر به اقدام خود نظر به دادرس اگر و نموده موم و مهر درخواست که کسی اقامت محل و مشخصات و نام - 5

 .نویسدمیمجلس صورتدر  را

 .اندبوده حاضر موم و مهر موقع در که ذینفع اشخاص اظهارات و مشخصات و نام - 4

 .گنجه و صندوقخانه اتاق قبیل از شده موم و مهر آنجا در ترکه که جایی تعیین - 1

 .است نشده موم و مهر که اشیایی از اجمالی وصف - 6

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

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

 اینکه بر مشعر بوده هاآن تصرف در اموال یا و کرده زندگانی یکجا در متوفی با که اشخاصی کلیه از التزام قید با صریح و کتبی اظهار - ۸۱

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

 .است

 زبورم اشخاص که صورتی در و برسد ذینفع اشخاص و است موم و مهر مباشر که کسی امضاء به باید فوق مذکور مجلسصورت - 1۳۳ ماده

 .شودمی ذکر مجلسصورت در مراتب کنند امضاء نتوانند یا نخواهند

 .شودمی قید مجلسصورت در امر این و بایگانی بخش دادگاه در شده موم و مهر آن روی که ییهاقفل کلید - 1۳۲ ماده

 .ندگمارمی آن بر نگاهبانی لزوم صورت در و شده برداشته آن از اجمالی صورت نیست ممکن آن موم و مهر که اموالی به نسبت - 1۳9 ماده

 موم و مهر است گذارده متوفی که محلی همان در نامبرده اموال باشد امانت متوفی نزد عمومی یا دولتی اموال از که صورتی در - 1۲3 ماده

 .باشد محل تغییر برای موجبی اینکه مگرخواهد شد 

 مشخصات دادرس باشد شده موم و مهر لفافی در که شود پیدا دیگری هایبرگ یا نامهوصیت ترکه موم و مهر حین در هرگاه – 1۲1 ماده

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

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

 .شودمی فرستاده است صالح ترکه امور به رسیدگی برای که دادگاهی به فوق ماده در مذکور لفاف - 1۲۲ ماده
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 ۸۳صفحه                                                                                قوانین خاص ویژه آزمون وکالت / آیین دادرسی مدنی

 

   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

 در آن صاحبان به را هابرگ دادرس است متوفی غیر به متعلقها برگکه شود معلوم دیگری عالئم یا لفاف روی عنوان از اگر - 1۲۱ ماده

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

 .نمایند مطالبه هاآن صاحبان

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

 امور به رسیدگی برای که دادگاهی به را آن نوشته مجلسصورت در را آن اوصاف دادرس نباشد لفاف در نامهوصیت هرگاه – 1۲2 ماده

 .فرستدمی است صالح ترکه

 باشد ترکه جزو هابرگ که صورتی در و کندمی باز را آن است شده فرستاده آنجا به فوق مواد در مذکور لفاف که دادگاهی - 1۲1 ماده

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

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

 چنانچه و نموده جستجو دادرس شود داده نامهتیوص وجود به راجع اطالعی موم و مهر عملیات ضمن در دادرس به اگر - 1۲6 ماده

 .کندمی عمل ۸۱5 ماده در مذکور ترتیب به باشد موجود نامهتیوص

 دهدمی اجازه دادرس باشد فوری امور بر مشتمل نامهتیوص آن که رسدمی دادرس نظر به معتبری نامهوصیت که مواردی در - 1۲۳ ماده

 .شود داده انجام مذکور امور که

 تعلقم یا متوفی شوهر یا زن به متعلق و نبوده ترکه در داخل که نوشتجاتی یا اشیاء موم و مهر برداشتن یا موم و مهر موقع در - 1۲۲ ماده

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

 ستنی موم و مهر قابل که اشیایی همچنین و دارد ضرورت متوفی اوالد و عیال زندگانی برای که غیره و البیتاثاث از مقدار آن - 1۲9 ماده

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

 اشدنب نقد وجه اگر و شودمی برداشته نقد وجوه از است ضروری و الزم او شئون رعایت با متوفی دفن و کفن برای که ایهزینه – 193 ماده

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

 یدق آن در را مطلب این و نموده تنظیم مجلسیصورت دادرس نباشد موم و مهر قابل مال یا نداشته مالی متوفی که صورتی در - 191 ماده

 .نمایدمی

 قداریم آن فقط بشود موم و مهر درخواست ترکه تحریر اثناء در اگر و شودنمی پذیرفته موم و مهر درخواست ترکه تحریر از بعد - 19۲ ماده

 .گرددمی موم و مهر است نشده تحریر که

 اهدارینگ و ونقلحمل که قیمتی کم اموال یا است تناسببی هزینه مستلزم هاآن نگاهداری که اشیایی یا شدنی ضایع اشیاء - 19۱ ماده

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

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

 ترکه موم و مهر برداشتن در - سوم فصل

 .نمایند درخواست هم را موم و مهر رفع توانندمی دارند را ترکه موم و مهر درخواست حق که کسانی - 192 ماده

 حوزه در ترکه هرگاه و است صالح ترکه امور به رسیدگی برای که شودمی بخشی دادگاه از موم و مهر برداشتن درخواست - 191 ماده

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

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

 که لهمموصی و وصی و وراث عموم به و معین را موم و مهر برداشتن ساعت و روز داردبر می را موم و مهر که بخشی دادگاه - 196 ماده

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

 به وقت اگر و نیست الزم هاآن به وقت ابالغ باشد بخش دادگاه حوزه از خارج هاآن اقامت محل که ذینفع اشخاص به نسبت - 19۳ ماده

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

 .شود برداشته موم و مهر او حضور

 .بود نخواهد موم و مهر برداشتن از مانع شده داده اطالع هاآن به موم و مهر برداشتن وقت که اشخاصی حضور عدم - 19۲ ماده

 محجور برای قیم تعیین و غائب برای امین یا وکیل تعیین از بعد موم و مهر رفع باشد محجور یا غائب ورثه بین که صورتی در - 199 ماده

 .آمد خواهد عمل به

 .نماید رجوع البدلعلی کارمند به یا دهد انجام خود را موم و مهر برداشتن تواندمی بخش دادگاه دادرس - ۲33 ماده

 :شودمی تنظیم زیر امور بر مشتمل مجلسیصورت موم و مهر برداشتن موقع در - ۲31 ماده
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 ۲۱صفحه                                                                                قوانین خاص ویژه آزمون وکالت / آیین دادرسی مدنی

 

   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

 .حروف تمام با سال ماه، روز، ساعت، تاریخ، - ۸

 .کنندهدرخواست مشخصات و نام - ۲

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

 .یخوردگدست از کامل توصیف با خورده دست یا بوده عیببی و صحیح موم و مهر - 5

 .داردمی بر را موم و مهر که کسی سمت و نام - 4

 .حاضرین سایر و داردبرمی را موم و مهر که کسی امضاء - 1

 دش خواهد برداشته ترکه تحریر در مذکور ترتیب مطابق شده موم و مهر ترکه از آنچه ریز صورت موم و مهر برداشتن موقع در - ۲3۲ ماده

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

 .شودمی موم

 که کسی به باید نمایند درخواست را آن استرداد هاآن صاحبان و باشد غیر به متعلق نوشتجاتی یا اشیاء ترکه ضمن در اگر - ۲3۱ ماده

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

 .شود رد هاآن صاحبان به

 :شودمی برداشته ترکه ریز صورت تنظیم بدون موم و مهر زیر موارد در - ۲32 ماده

 غائب یا محجور ورثه بین و نماید ترکه ریز صورت تنظیم بدون را موم و مهر رفع درخواست موم و مهر کنندهدرخواست که صورتی در - ۸

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

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

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

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

 هترک موم و مهر برداشتن موقع در نباشد معلوم متوفی وارث که صورتی در همچنین و باشد محجور یا غائب ورثه بین هرگاه - ۲31 ماده

 .شود تحریر باید

 ترکه تحریر در - چهارم فصل

 .است متوفی دیون و ترکه مقدار تعیین ترکه تحریر از مقصود - ۲36 ماده

 .شودمی پذیرفته اموال اداره برای وصی و هاآن قانونی نماینده یا ورثه از ترکه تحریر درخواست - ۲3۳ ماده

 دهنش تحریر ترکه که صورتی در هاآن به نامبرده سمت ابالغ و تعیین تاریخ از روز ده ظرف در باید محجور قیم و غائب امین - ۲3۲ ماده

 .نمایند ترکه تحریر درخواست باشد

 استدرخو خود انتصاب محض به باید قیم باشد نشده معین قیم تعیین از قبل متوفایی ترکه از محجور سهم که صورتی در - ۲39 ماده

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

 از کیی در و کرده معین نباشد آگهی نشر تاریخ از ماه سه از بیش و ماه یک از کمتر که را وقتی ترکه تحریر برای بخش دادگاه - ۲13 ماده

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

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

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

 .شودمی فرستاده احضاریه مقرر وقت

 ینمع ترکه تحریر برای را وقتی دادگاه و نیست الزم فوق ماده در مذکور آگهی باشد ریال هزار یک از کمتر ترکه میزان هرگاه - ۲11 ماده

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

 .بود نخواهد ترکه تحریر از مانع اندشده احضار که اشخاصی غیبت - ۲1۲ ماده

 :باشد زیر امور بر مشتمل باید صورت این و شودمی برداشته ترکه از صورتی ترکه تحریر برای - ۲1۱ ماده

 .آن بهای تعیین با منقول اموال توصیف - ۸

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

 .نقدینه نوع و مبلغ - ۹

 .بهادار هایبرگ نوع و بهاء - 5

 .هاآن خصوصیات ذکر با اسناد - 4

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


 ۲۸صفحه                                                                                قوانین خاص ویژه آزمون وکالت / آیین دادرسی مدنی

 

   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

 .غیرمنقول رقبات نام - 1

 .آیدمی عمل به باشد دادرس اعتماد مورد یا ورثه تراضی مورد که ارزیابی توسط به منقول اموال ارزیابی - ۲12 ماده

 ورثه و مدیونین اقرار یا متوفی به مربوط هایبرگ و دفاتر یا رسمی اسناد و نهایی احکام موجب به که متوفی بدهی و مطالبات - ۲11 ماده

 .شودمی نوشته ترکه صورت در نیز استمسلم 

 :باشد زیر امور بر مشتمل که شودمی برداشته مجلسیصورت ترکه تحریر موقع در - ۲16 ماده

 .ترکه تحریر متصدی سمت و نام - ۸

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

 .گیردمی صورت آنجا در ترکه تحریر که محلی - ۹

 .متوفی ترکه و بدهی و دارایی به راجع اشخاص اظهارات - 5

 .شودمی داده او به اموال و اسناد که کسی مشخصات و نام - 4

 شدهن پلمب قانون مطابق دفاتر اگر و شودمی پر متقاطع خط دو با آن سفید جاهای باشد بازرگانی دفاتر ترکه ضمن در اگر - ۲1۳ ماده

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

 .شودمی کشیده

 .است الزم ترکه حفظ و اداره برای که تصرفاتی مگر است ممنوع ترکه در تصرف شودمی تحریر ترکه که مدتی در - ۲1۲ ماده

 .ماندمی معلق ترکه تحریر مدت در متوفی بدهی به راجع اجرایی عملیات - ۲19 ماده

 .شودنمی جاری ترکه تحریر مدت در متوفی مطالبات به نسبت زمان مرور - ۲۲3 ماده

 مینتا خواسته است ممکن مدعی درخواست به ولی شودمی توقیف ترکه تحریر مدت در متوفی بدهی یا ترکه به راجعه دعاوی - ۲۲1 ماده

 .شود

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

 .بگیرند رونوشت و نموده

 سالمتم طریق به هاآن اختالف که کندمی سعی دادگاه باشد ترکه اداره به راجع ورثه بین اختالفی ترکه تحریر موقع در هرگاه - ۲۲۱ ماده

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

 در آگهی وسیله به مزبور اطالع نباشد معین هاآن اقامتگاه یا ورثه هرگاه و شودمی داده اطالع ورثه به ترکه تحریر خاتمه - ۲۲2 ماده

 .شد خواهد روزنامه

 متوفی دیون به راجع - پنجم فصل

 ترکه از دین استیفا - اول مبحث

 ههزین قبیل از ضروری هایهزینه سایر و متوفی تجهیز و دفن و کفن هزینه از بعد است متوفی عهده به که حقوقی و دیون - ۲۲1 ماده

 .شود داده ترکه از باید ترکه اداره و حفظ

 تمام نمابی ترکه نباشد کافی دیون تمام اداء برای ترکه اگر و بدهند بستانکاران به چیزی ترکه از غیر نیستند ملزم ورثه - ۲۲6 ماده

 مسئول ۲51 ماده مطابق صورت این در که باشند کرده قبول شرط بدون را آن اینکه مگر شودمی تقسیم هاآن طلب نسبت به بستانکاران

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

 :دارنددیگران  بر
 اول طبقه

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

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

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

 

 دوم طبقه

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

 .است شده مدیون
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   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

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

 سوم طبقه

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

 

 چهارم طبقه

 .مدنی قانون ۸۲۱1 ماده مطابق زن نفقه -الف 

 .ریال هزار ده میزان تا زن مهریه - ب

 پنجم طبقه

 .بستانکاران سایر

 مال بهای اگر و است مقدم بستانکاران سایر بر مرهون مال به نسبت مرتهن باشد رهن دینی مقابل در ترکه از چیزی اگر - ۲۲۳ ماده

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

 .بود خواهد بستانکاران سایر

 .نمایند اداء خود مال از یا ترکه از را دیون توانندمی ورثه - ۲۲۲ ماده

 .دیون اداء یا و بستانکاران اجازه از بعد مگر نیست نافذ غیره و هبه و صلح و فروش قبیل از ترکه در ورثه تصرفات - ۲۲9 ماده

 .دباش هاآن تقصیر به مستند تلف یا نقص اینکه مگر نیستند ترکه تلف یا نقص ضامن بستانکاران مقابل در ورثه - ۲۱3 ماده

 .شودمی حال فوت از بعد متوفیمؤجل  دیون - ۲۱1 ماده

 نباشد وارث ید در ترکه چند هر شود اقامه هاآن قانونی نماینده یا و ورثه طرفیت به باید عین یا دین از اعم میت بر دعوی - ۲۱۲ ماده

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

 رب تواندمی نبوده دعوی طرف که دیگر وارث و استمؤثر  بعض همان سهم به نسبت ورثه از بعضی طرفیت به دعوی اثبات - ۲۱۱ ماده

 .نماید اعتراض صادرشده ورثه از بعضی طرفیت بهکه  حکمی

 ثلم نشود هاآن عاید چیزی حق ثبوت از بعد چند هر کنند دعوی اقامه متوفی برای حقی یا طلب اثبات برای توانندمی ورثه - ۲۱2 ماده

 .باشد او ترکه مستغرق متوفی دین اینکه

 مدیون را وا که کسی بر تواندمی نباشد ورثه ید در دین اداء برای کافی مقدار به ترکه که صورتی در نیز متوفی از بستانکار - ۲۱1 ماده

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

 یدعو آن از پس و اثبات ورثه طرفیت به متوفی از را خود طلب باید مدعی نباشد محرز متوفی از طلب اگر قبل ماده مورد در - ۲۱6 ماده

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

 .شد خواهد ورثه و وصی طرفیت به دین اثبات است شده معین وصی متوفی دیون اداء برای که مواردی در - ۲۱۳ ماده

 .گرددمی ترکه مدیر طرفیت به دین اثبات شودمی معین ترکه مدیر که بالوارث متوفای ترکه مورد در - ۲۱۲ ماده

 کس آن اینکه مگر وارث غیر یا باشد وارث خواه است او دست در عین که است کسی دعوی طرف عین به راجع دعاوی در - ۲۱9 ماده

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

 شود داده بستانکاران به که کنند رد و واگذار را ترکه یا و بپردازند را متوفی دیون که کرده قبول را ترکه توانندمی متوفی ورثه - ۲23 ماده

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

 .بخواهند دادگاه از را ترکه تصفیه یا و

 قبول هترک تحریر صورت مطابق توانندمی ولی نمایند قبول مطلق طور به را دیون و ترکه توانندنمی غایب امین و محجور قیم - ۲21 ماده

 .کنند

 ترکه قبول - دوم مبحث

 .ضمنی یا باشد صریح است ممکن ترکه قبول - ۲2۲ ماده

 .بدهند اطالع دادگاه به را خود قبول عادی یا رسمی سند موجب به که است آن صریح قبول

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

 .نماید ترکه قبول از کشف وضوح طور به

 .بود نخواهد آن قبول از کاشف ترکه اداره به راجع اقدامات کلی طور به و مطالبات وصول و درآمد آوریجمع و ترکه حفظ - ۲2۱ ماده
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 نآ تواندمی وارث نیست آن بهای با متناسب که باشد ایهزینه به محتاج آن حفظ یا بوده تلف معرض در ترکه از چیزی اگر - ۲22 ماده

 .شودنمی محسوب ترکه ضمنی قبول عمل این و بفروشد را

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

 .نیست محسوب

 .نمایند رد یا قبول را ترکه توانندمی او جای به وارث آن ورثه کند فوت ترکه رد یا قبول از قبل وارثی اگر - ۲21 ماده

 .مایندن رد یا قبول توانندمی هم تحریر از بعد و شود تحریر باید ترکه نمایند رد بعضی و قبول را ترکه ورثه از بعضی هرگاه - ۲26 ماده

 .نماید رد تواندمی نکرده ترکه در تصرف که مادامی است کرده قبول را ترکه که وارثی - ۲2۳ ماده

 کنند ثابت اینکه مگر بود خواهند خود سهم نسبت به دیون تمام اداء مسئول یک هر نمایند قبول را ترکه ورثه که صورتی در - ۲2۲ ماده

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

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

 ترکه رد - سوم مبحث

 رد نای شد خواهد ثبت مخصوصی دفتر در مزبور اطالع بدهد اطالع دادگاه به شفاهاً یا کتباً باید کندمی رد را ترکه که وارثی - ۲29 ماده

 .باشد مشروط یا معلق نباید

 در نیاید عمل به ترکه رد نامبرده مدت در اگر آید عمل به مورث فوت به وارث اطالع تاریخ از ماه یک مدت در باید ترکه رد - ۲13 ماده

 .بود خواهد ۲5۱ ماده مشمول و قبول حکم

 .شودمی شروع وارث به ترکه تحریر خاتمه ابالغ تاریخ از فوق مذکور مدت باشد شده تحریر ترکه که صورتی در - ۲11 ماده

 .شودمی منتقل او ورثه به رد حق شود فوت ترکه رد از قبل وارثی اگر - ۲1۲ ماده

 .کند تجدید یا تمدید را مذکور مهلت تواندمی دادگاه باشد داشته مقرر مدت در رد اظهار عدم برای موجهی عذر وارث اگر - ۲1۱ ماده

 ودشمی رفتار باب این هشتم فصل مقررات مطابق و بوده بالوارث متوفای ترکه حکم در نمایند رد را ترکه ورثه تمام هرگاه - ۲12 ماده

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

 ترکه تحریر صورت مطابق دیون قبول - چهارم مبحث

 مورث فوت تاریخ از ماه یک مدت ظرف در باید کنند قبول را دیون و ترکه ترکه، تحریر صورت مطابق فقط ورثه که صورتی در - ۲11 ماده

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

 .باشد شده طلب ادعای ترکه تحریر صورت تنظیم

 .شود تحریر بعداً یا شده تحریر ترکه قبالً که است مؤثر صورتی در فوق مذکور اطالع - ۲16 ماده

 و ندنمای اظهار را خود رد یا قبول ترکه تحریر خاتمه به اطالع تاریخ از ماه یک ظرف در توانندمی ورثه نیز ترکه تحریر از بعد - ۲1۳ ماده

 .کند زیاد را مدت این اقتضاء حسببه تواندمی بخش دادگاه

 رایب را الزمه اقدامات است کرده قبول را ترکه که وارثی نمایند رد بعضی و کرده قبول را ترکه ورثه از بعضی که صورتی در - ۲1۲ ماده

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

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

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

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

 صورت مطابق که است کسی حکم در باشد نکرده اظهار را خود رد یا قبول مقرر مدت در که وارثی ترکه تحریر صورت در - ۲19 ماده

 .باشد کرده قبول را دیون ترکه تحریر

 تصفیه – پنجم مبحث

 .است ماترک از وصیت مورد کردن خارج و هاآن پرداخت و متوفی عهده بر حقوق و دیون تعیین ترکه تصفیه از مقصود - ۲63 ماده

 .بخواهند را ترکه تصفیه کتباً دادگاه از توانندمی ورثه از یک هر و وصی - ۲61 ماده

 .بخواهند را ترکه تصفیه توانندنمی ورثه سایر باشند کرده قبول را ترکه ورثه از بعضی هرگاه - ۲6۲ ماده

 هانآ و نمایدمی معین تصفیه مدیر سمت به را نفر چند یا یک هفته یک تا منتهی تصفیه درخواست از پس بخش دادگاه - ۲6۱ ماده

 .دهندمی انجام را تصفیه امور دادرس نظر تحت

 .نمایندمی مراجعه نامبرده اداره به را آن باشد موجود محل در تصفیه اداره اگر و
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 .دهند انجام را تصفیه امور هاآن نظر تحت که نماید معین تصفیه مدیر سمت به را نفر چند یا یک تواندمی تصفیه اداره

 .شودمی واگذار وصی به تصفیه امر باشد داشته اموال اداره برای وصی متوفی که صورتی در - ۲62 ماده

 به زمال دستور مورد اقتضاء حسببه دادرس و معین را تصفیه مدیر که است دادگاهی به راجع تصفیه مدیر عملیات از شکایت - ۲61 ماده

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

 چهارم صلف مطابق باشد نشده تحریر ترکه که صورتی در و شودمی تسلیم تصفیه مدیر به اموال تصفیه مدیر تعیین از پس - ۲66 ماده

 .شودمی تحریر باب این

 رثهو به ترکه باقیمانده بماند باقی چیزی ترکه از اگر وصیت مورد اخراج و آن پرداخت و متوفی دیون و حقوق تعیین از پس - ۲6۳ ماده

 .شودمی داده

 ردهک جلوگیری است تضییع و خرابی معرض در که اموالی شدن ضایع و خراب از و وصول را متوفی مطالبات باید تصفیه مدیر - ۲6۲ ماده

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

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

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

 امانج برای عادتاً که اقداماتی حدود از نباید ولی آوردمی عمل به است الزم ترکه اداره برای که اقداماتی کلیه تصفیه مدیر - ۲69 ماده

 .شود خارج بوده الزم او مأموریت

 معرفی ار خود که ذینفعی اشخاص و بستانکاران و ورثه به و تعیین رسیدگی برای را وقتی تصفیه مدیر ترکه تحریر از بعد - ۲۳3 ماده

 .شوند حاضر معین وقت در که دهدمی اطالع اندکرده

 تأدیه یردگمی تعلق ترکه به که را حقوقی و دیون کلیه رسیدگی از پس و نموده رسیدگی به شروع مقرر وقت در تصفیه مدیر - ۲۳1 ماده

 .نمایدمی

 در واندتمی باشد نشده تصدیق او طلب معرفی از پس یا نکرده معرفی را خود ترکه تحریر برای مقرر موعد در که بستانکاری - ۲۳۲ ماده

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

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

 .نماید دعوی اقامه خود غرمایی حصه اخذ

 وا رجحان حق یا و رهن حق یا شده کسر او طلب که کسی نیز و باشد نشده تصدیق او طلب و نموده طلبی ادعای که کسی - ۲۳۱ ماده

 .نماید دعوی اقامه دارصالحیت دادگاه در تواندمی نشده منظور

 .است متوقف بازرگان امور تصفیه مقررات تابع باشد بازرگان متوفی که صورتی در متوفی ترکه تصفیه - ۲۳2 ماده

 شخاصا تمام یا است معینی نرخ دارای که اموالی مگر باشد مزایده طریق به باید تصفیه مدیر توسط به متوفی اموال فروش - ۲۳1 ماده

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

 وصیت به راجع - ششم فصل

 تخودنوش یا رسمی طور به است ممکن غیرمنقول یا منقول تملیکی یا عهدی وصیت به باشد راجع اینکه از اعم نامهوصیت - ۲۳6 ماده

 .شود تنظیم سری یا

 .تاس مقرر رسمی اسناد دفاتر در شده تنظیم اسناد برای که است طوری به آن اعتبار و رسمی نامهوصیت تنظیم ترتیب - ۲۳۳ ماده

 خط به سال و ماه و روز تاریخ دارای و شده نوشته موصی خط به آن تمام که است معتبر صورتی در خودنوشت نامهوصیت - ۲۳۲ ماده

 .باشد رسیده او امضاء به و بوده موصی

 یبیترت به و برسد موصی امضاء به باید صورت هر در ولی باشد دیگری خط به یا موصی خط به است ممکن سری نامهوصیت - ۲۳9 ماده

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

 .شودمی گذارده امانت گرددمی

 .نماید وصیت سری ترتیب به تواندنمی ندارد سواد که کسی - ۲۲3 ماده

 مضاءا و نوشته خود خط به را نامهوصیت تمام باید کند تنظیم سری نامهوصیت بخواهد هرگاه بزند حرف تواندنمی که کسی - ۲۲1 ماده

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

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

 .نماید استرداد است مقرر امانتی اسناد استرداد برای که ترتیبی به تواندمی وقت همه موصی را سری نامهوصیت - ۲۲۲ ماده

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


 ۲4صفحه                                                                                قوانین خاص ویژه آزمون وکالت / آیین دادرسی مدنی

 

   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

 جهت این به و مقطوع نوعاً مراوده که دریا در مسافرت و ساریه امراض و فوری مرگ خطر یا جنگ قبیل از العادهفوق موارد در - ۲۲۱ ماده

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

 گواه ود حضور با او فیردهم یا افسر نفر کینزد توانندمی دارند کاری به اشتغال ارتش در که کسانی و نظامی افسران و افراد - ۲۲2 ماده

 .نمایند اظهار شفاهاً را خود وصیت

 حضور در را خود وصیت است ممکن باشد مجروح یا بیمار دارد کاری به اشتغال ارتش در که کسی یا نظامی که صورتی در - ۲۲1 ماده

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

 حلیم در یا و باشند جنگی عملیات مأمور یا جنگ در که نمایند وصیت قبل ماده دو در مذکور ترتیب به توانندمی اشخاصی - ۲۲6 ماده

 .نباشد خارج با ایمراوده که باشند محصور یا زندانی

 گواه دو آن از یکی و نماید اظهار را خود وصیت گواه نفر دو حضور در تواندمی موصی ۲۱۹ ماده در مذکور موارد سایر در - ۲۲۳ ماده

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

 .کنندمی قید نامهوصیت در را نکته این هاگواه کند

 باید امکان زمان اول در قبل ماده در مذکور هایگواه همچنین و شده هاآن نزد وصیت ۲۱4 و ۲۱5 ماده مطابق که اشخاصی - ۲۲۲ ماده

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

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

 دادگاه دادرس نزد امکان زمان اول در باشند ننوشته را موصی اظهارات ۲۱4 و ۲۱5 ماده در مذکور اشخاص که صورتی در - ۲۲9 ماده

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

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

 بهیموص رسیدن و مراجعت تاریخ از ماه یک گذشتن از بعد شودمی واقع( یرعادیغ موارد در) قبل مواد مطابق که وصیتی - ۲93 ماده

 واسطه به که مانعی شدن مرتفع و راه شدن باز تاریخ از ماه یک گذشتن یا کند وصیت ۲61 ماده در مذکور طرق از یکی به بتواند که محلی

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

 .باشد

 در نفعذی اشخاص اینکه مگر نیست پذیرفته رسمی مراجع در باشد نشده واقع فصل این در مذکور ترتیب به که وصیتی هر - ۲91 ماده

 .نمایند اقرار وصیت صحت به ترکه

 اظهار آنجا در وصیت العادهفوق موارد در که دادگاهی نیز و شده سپرده او به نامهوصیت که شخصی یا بنگاه اداره، دادگاه، هر - ۲9۲ ماده

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

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

 .شود فرستاده هاآن تمام باید باشد متعدد

 خود محل دادگاه به را نامهوصیت تواندمی باشد فوق مذکور بخش دادگاه مقر از خارج است او نزد نامهوصیت که کسی هرگاه - ۲9۱ ماده

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

 از اینامهوصیت کس هر که کندمی قید شودمی وراثت حصر تصدیق یا ترکه تصفیه یا اداره برای که آگهی در بخش دادگاه - ۲92 ماده

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

 .است ساقط اعتبار درجهاز  شود ابراز( سری و

 ممعلو هاآن وراثت که اشخاصی به و تعیین نامهوصیت افتتاح برای را وقتی بخش دادگاه فوق مذکور مدت گذشتن از پس - ۲91 ماده

 .شوند حاضر مزبور وقت در که دهدمیاطالع  است

 هخالص بر مشتمل مجلسیصورت دفتر مدیر یا دادستان نماینده حضور با باید بخش دادگاه دادرس نامهوصیت ابراز هنگام - ۲96 ماده

 .برساند حضار امضاء به و تنظیم غیره و موم و مهر قبیل از نامهوصیت خصوصیات و شده باز او حضور در نامهوصیت اینکه و وصیت

 در و زنده کردن باز تاریخ در و کرده مهر یا امضاء را آن لفاف که نمایدمی باز اشخاصی حضور با بخش دادگاه دادرس را سری نامهوصیت

 .هستند حاضر دادگاه مقر

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

 .بگیرند رونوشت آن از توانندمی ذینفع اشخاص. ماندمی
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 ۲1صفحه                                                                                قوانین خاص ویژه آزمون وکالت / آیین دادرسی مدنی

 

   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

 را بمرات اندشده معین وصی که کسانی یا شده هاآن نفع به وصیت که اشخاصی به بخش دادگاه نامهوصیت شدن باز از بعد - ۲9۳ ماده

 .دهدمی اطالع

 نامهیتوص تمام به نسبت دعوی این اینکه از اعم نامهوصیت فقدانادعا  و باشد موجود آن تمام که است معتبر وقتی نامهوصیت - ۲9۲ ماده

 .نیست مسموع باشد آن از قسمتی یا

 وزارت نامهآیین در است شدهثبت مورث نام به که غیرمنقول اموال به نسبت لهموصی یا ورثه نام به مالکیت سند صدور ترتیب - ۲99 ماده

 .شودمی معین دادگستری

 تقسیم در - هفتم فصل

 .بخواهند ورثه سایر سهم از را خود سهم تقسیم درخواست دادگاه از توانندمی هاآن از یک هر ورثه تعدد صورت در - ۱33 ماده

 ستا شده منتقل او به ورثه از بعضی االرثسهم که کسی و جنین و غائب امین و باشد محجور که وارثی هر قیم و وصی و ولی - ۱31 ماده

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

 ینا توانندمی وقت همه هستند تقسیم درخواست در حقذی که کسانی و نیست جاری زمان مرور تقسیم درخواست به نسبت - ۱3۲ ماده

 .بنمایند را درخواست

 غائب برای بدواً بشود متوفی اموال تقسیم درخواست و نداشته وکیل که باشد مفقوداالثری غائب متوفی ورثه از یکی هرگاه - ۱3۱ ماده

 .آیدمی عمل به تقسیم بعد و شودمی معین امین

 :باشد زیر امور بر مشتمل و کتبی باید تقسیم درخواست - ۱32 ماده

 .متوفی و کنندهدرخواست مشخصات و نام - ۸

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

 است الزم که توضیحاتی و نموده احضار را کنندهدرخواست باشد توضیحاتی به محتاج دادگاه هرگاه درخواست وصول از پس - ۱31 ماده

 .خواهدمیاو  از

 .نمایدمی احضار را ذینفع اشخاص و کنندهدرخواست و نموده جلسه تعیین درخواست موضوع به رسیدگی برای دادگاه - ۱36 ماده

 در راتبم صورت این در نماید تسلیم دادگاه به و نموده تهیه ترکه تقسیم برای هاییزمینه تواندمی تقسیم کنندهدرخواست - ۱3۳ ماده

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

 .نباشد روز ده از کمتر دادرسی روز و احضاریه ابالغ بین فاصله که شود معین طوری باید رسیدگی وقت - ۱3۲ ماده

 این رد. بگذارند اموال تقسیم طرز یا تقسیم مقدمات به راجع قراری تراضی به شده حاضر دادگاه در توانندمی ذینفع اشخاص - ۱39 ماده

 .نمایدمی تنظیم نامبرده قرارداد بر مشتمل مجلسیصورت دادگاه صورت

 باشند ننموده اظهار را خود رضایت و نداشته شرکت فوق مذکور قرارداد تنظیم در ذینفع اشخاص از نفر چند یا یک هرگاه - ۱13 ماده

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

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

 رضایت عدم و رضایت یا و نگردد حاضر دفتر در معینه مدت در غائب شخص هرگاه که گرددمی قید فوق در مذکور اخطار در - ۱11 ماده

 .شد خواهد حل قضیه ۹۱۳ ماده در مذکور قرار طبق بر نکند اظهار را خود

 را خود رضایت عدم و رضایت تا نماید جدیدی وقت درخواست و باشد نشده حاضر موجهی عذر اثر در غائب شخص هرگاه - ۱1۲ ماده

 .نمود خواهد معین او برای جدیدی وقت دادگاه دارد اعالم

 را کهتر توانندمی بخواهند که نحوی هر به باشند رشید و حاضر دارند شرکت ترکه در که اشخاصی و ورثه تمام که صورتی در - ۱1۱ ماده

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

 کارشناس توسط به باید نامبرده اموال ننماید تقسیم درخواست مورد غیرمنقول اموال بهای در تراضی ورثه که صورتی در - ۱12 ماده

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

 .شودمی رعایت تقسیم در است مقرر دادرسی آیین در که کارشناس به راجع مقررات و کارشناس انتخاب ترتیب

 یلتعد را سهام و معین را هاآن نبودن قسمت قابل یا و بودن قسمت قابل و تقسیم درخواست مورد اموال بهای باید کارشناس - ۱11 ماده

 .بگیرد نظر در را ارزیابی روز بهای اموال ارزیابی برای باید نماید، کارشناس
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 ۲6صفحه                                                                                قوانین خاص ویژه آزمون وکالت / آیین دادرسی مدنی

 

   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

 قابل زیان بدون اموال از بعضی اگر و شود معین ایحصه اموال نوع هر از ورثه از یک هر برای که آیدمی عمل به طوری تقسیم - ۱16 ماده

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

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

 .ودش تقسیم آن بهای شده فروخته است ممکن نباشد تعدیل و تقسیم قابل غیرمنقول یا منقول از اعم مالی که صورتی در - ۱1۳ ماده

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

 .داد قرار هاآن خود سهم در را دین است ممکن باشند متوفی مدیون ورثه از بعضی که صورتی در - ۱1۲ ماده

 .شودمی معین قرعه به هاآن سهام ننمایند تراضی حصه تعیین به ورثه سهام تعدیل از پس که صورتی در - ۱19 ماده

 ودش داده اطالع ذینفع اشخاص به شده معین قرعه برای که ایجلسه باید گرددمی انجام قرعه طریق از تقسیم که موردی در - ۱۲3 ماده

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

 .آیدمی عمل به تقسیم آن از پس و معین قیم یا امین محجور و غائب برای باشد محجور یا غائب ورثه از یکی هرگاه - ۱۲1 ماده

 تأدیه برای آنچه و وراث از یک هر سهم و ترکه مقدار آن در و نموده تنظیم مجلسیصورت دادگاه تقسیم شدن تمام از پس - ۱۲۲ ماده

 .نمایدمی تصریح شده منظور وصیت اجرا و دیون

 سهام صاحبان از بعضی هرگاه و برسد دادگاه دادرس امضاء و سهام صاحبان مهر یا امضاء به باید فوق مذکور مجلسصورت - ۱۲۱ ماده

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

 .ماند خواهد باقی

 تسلیم و ابالغ هاآن به و نموده تهیه سهام صاحبان عده به نامهتقسیم فوق ماده دو در مذکور مجلسصورت طبق بر دادگاه - ۱۲2 ماده

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

 حقی دیگران حصه به و نمایدمی بخواهد که تصرفی هر و بود خواهد خود سهم مستقل مالک تقسیم از پس ورثه از یک هر - ۱۲1 ماده

 .ندارد

 ورمذک قانون این در که تقسیم به راجع مقررات نیز و است جاری ترکه تقسیم مورد در تقسیم به راجع مدنی قانون مقررات - ۱۲6 ماده

 .بود خواهد جاری اموال سایر تقسیم مورد در است

 بالوارث متوفای ترکه در - هشتم فصل

 .شودمی معین مدیر ترکه اداره برای ذینفع اشخاص یا دادستان درخواست به نباشد معلوم متوفی وارث که صورتی در - ۱۲۳ ماده

 تعیین دادگاه از و آید عمل به است الزم ترکه حفظ برای که اقداماتی نماید مراقبت است مکلف دادستان فوق ماده مورد در - ۱۲۲ ماده

 .بخواهدرا  ترکه مدیر

 .نماید معین را ترکه مدیر هفته یک تا منتهی باید دادگاه درخواست وصول از پس - ۱۲9 ماده

 .شودمی واگذار وصی به ترکه اداره باشد کرده معین وصی خود وصیت اجرا برای متوفی که صورتی در - ۱۱3 ماده

 .شودمی واگذار قیم یا وصی به ترکه اداره است داشته وصی و بوده محجور متوفی هرگاه - ۱۱1 ماده

 .شد خواهد واگذار است دادرس اعتماد مورد که کسی به ترکه اداره فوق ماده دو در مذکور موارد غیر در - ۱۱۲ ماده

 معلوم او وارث که هم متوفایی ترکه به نسبت ۲64 و ۲65 و ۲6۹ و ۲6۸ و ۲6۱ و ۲1۳ و ۲1۱ و ۲11 و ۲14 مواد مقررات - ۱۱۱ ماده

 .بود خواهد جاری نیست

 ارجخ باشد شده وصیت که صورتی در را وصیت مورد کرده اداء را متوفی مالی واجبات و دیون ترکه تحریر از پس ترکه مدیر - ۱۱2 ماده

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

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

 مانده باقی نامبرده مدت گذشتن از پس و شودمی داده او به ترکه شود معلوم متوفی وارث سال ده تا ترکه تحریر تاریخ از اگر - ۱۱1 ماده

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

 یقطع حکم یا رسمی سند موجب به نامبرده حق و بشود متوفی بر حقی ادعا فوق مذکور مدت انقضاء از قبل که صورتی در - ۱۱6 ماده

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

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

 .نماید دعوی اقامه او طرفیت به باشد شده داده دادستان به ترکه که صورتی در و ترکهمدیر طرفیت به تواندمی مدعی
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 ۲۱صفحه                                                                                قوانین خاص ویژه آزمون وکالت / آیین دادرسی مدنی

 

   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

 خارجه اتباع ترکه به راجع - نهم فصل

 خواهد طریقی همان به خارجه اتباع ترکه اداره و تحریر و موم و مهر برداشتن و موم و مهر شودمی ذکر فصل این در آنچه جز - ۱۱۳ ماده

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

 در متوفی مال که محلی بخش دادگاه دادرس باشد مالی دارای ایران در و شود فوت خارجه در یا ایران در خارجه تبعه هرگاه - ۱۱۲ ماده

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

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

 تاریخ از که را وقتی فوق ماده اخیر مورد در فوت از اطالع محض به و کنسول یا ذینفع درخواست وصول از پس بخش دادگاه - ۱۱9 ماده

 دولت کنسول به کتباً کرده معین غیره و موم و مهر قبیل از تامینیه اقدامات برای نباشد ساعت 5۱ از متجاوز اطالع یا درخواستوصول 

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

 ضییعت بیم ایران مأمورین به اطالع تا که باشد طوری امر و شده مطلع وفات از قبالً متوفی متبوع دولت کنسول که صورتی در - ۱23 ماده

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

 .نماید حفظ بخش دادگاه

 وصول تاریخ از هفته یک ظرف در منتهی و بالفاصله باید کندمی وقت تعیین موم و مهر برای بخش دادگاه که موقعی در - ۱21 ماده

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

 اعتماد طرف که را کس هر ذینفع اشخاص و ورثه منافع و مصلحت گرفتن نظر در با و ۲15 ماده رعایت با تواندمی دادگاه - ۱2۲ ماده

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

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

 هایروزنامه از یکی و رسمی مجله در ماه یک فاصله به یک هر آگهی سه خود انتصاب ابالغ محض به باید ترکه مدیر - ۱2۱ ماده

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

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

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

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

 .نمایدمی تسلیم او به و تحریر را ترکه دادستان حضور با بخش دادگاه ترکه مدیر تعیین از پس - ۱22 ماده

 :شودمی داده اطالع مشروحه اشخاص و دادستان به تحریر محل و ساعت و روز ترکه تحریر برای - ۱21 ماده

 .دارند آنجا در نماینده یا و بوده حاضر ایران در که وراث تمام -۸

 .باشد ایران مقیم و معلوم اگر وصی -۲

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

 .باشد داشته نماینده یا بوده حاضر ایران در که صورتی در باشد اگر متوفی شریک -5

 .متوفی متبوع دولت کنسول -4

 هک صورتی در ولی بود نخواهد ترکه تحریر از مانع شده فرستاده هاآن برای فوق ماده در مندرجنامه اعالم که اشخاصی غیبت - ۱26 ماده

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

 .شود پیوست هاآن تقریبی بهای تعیین با است واقع ایران در که غیرمنقول اموال از صورتی باید ترکه ریز صورت به - ۱2۳ ماده

 کی مدت در هرگاه که دهند تامین ترکه بهای برابر شوند حاضر هاآن قانونی مقامقائم یا متوفی وصی یا ورثه که صورتی در - ۱2۲ ماده

 زا گردد ثابت هاآن طلب و باشند ایران مقیم یا ایران تبعه که شود پیدا بستانکارانی ۹5۹ ماده در مذکور آگهی اولین انتشار تاریخ از سال

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

 نیز و آید عمل به معتبر ضامن دادن یا غیرمنقول یا و منقول اموال دادن وثیقه یا نقد وجه تودیع وسیله به است ممکن تامین - ۱29 ماده

 .بدهد تامین متوفی اموال همان از کنندهدرخواست استممکن 

 .است نموده تعیین را ترکه مدیر که است دادگاهی نظر به منوط تامین رد یا قبول
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 ۲۳صفحه                                                                                قوانین خاص ویژه آزمون وکالت / آیین دادرسی مدنی

 

   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

 اترکم تصفیه موقع تا هستند ایران در مقیم و استیصال حال در که متوفی ورثه به تواندمی بخش دادگاه اجازه با ترکه مدیر - ۱13 ماده

 .بپردازد باشد ضروری هاآن معیشت برای که مبلغی

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

 وصی یا ورثه به کرده معین مطالبات و دعاوی به رسیدگی برای را وقتی ترکه مدیر ۹5۹ ماده در مذکور مدت انقضاء از پس - ۱11 ماده

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

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

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

 .نمایدمی تسلیم

 توانندیم باشد نشده تصدیق تصفیه مدیر یا دادستان و ترکه مدیر طرف از هاآن دعوی و بوده ترکه بر حقی مدعی که اشخاصی - ۱1۲ ماده

 .نمایند تعقیب یا اقامه دارصالحیت دادگاه در را خود دعوی

 باشد.نمی اندنکرده مطالبه را خود حق مدت ظرف در که اشخاصی حق سقوط موجب ۹5۹ ماده در مقرر مدت انقضاء

 خواهد دادگاه قرار رعایت با ۹4۸ ماده در مذکور اشخاص به اموال تسلیم باشد صادرشده تامین قرار متوفی ترکه به نسبت اگر - ۱1۱ ماده

 .آمد

 عتاب او امور تصفیه اداره شود اعالم فوت از بعد یا قبل او ورشکستگی دادگاه حکم موجب به و بوده بازرگان متوفی هرگاه - ۱12 ماده

 .است متوقف بازرگان امور تصفیه به راجع مقررات

 .است ایران دادگاه صالحیت از ایران در خارجه اتباع ترکه به راجع دعاوی به رسیدگی - ۱11 ماده

 دادگاه در آن اعتبار احراز از پس آن انحصار با خارجه اتباع وراثت به راجع متوفی کشور دارصالحیت مقامات از صادره تصدیق - ۱16 ماده

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

 .شودیم تسلیم او متبوع دولت کنسول به فوراً او به متعلق اشیاء باشد موقتی مسافر شده فوت ایران در که خارجه تبعه اگر - ۱1۳ ماده

 .شود داده دادستان به کاملی صورت باید شودمی ترکه کردن اداره برای که هاییهزینه از - ۱1۲ ماده

 اسیسی نماینده یا کنسول به مربوط شده مقرر خارجه سیاسی نمایندگان یا کنسولها برای فصل این موجب به که حقوقی - ۱19 ماده

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

 وراثت انحصار تصدیق در - دهم فصل

 شتملم کتبی نامهدرخواست کنند تحصیل وراثت انحصار تصدیق بخواهند ذینفع اشخاص سایر یا متوفی وراث که صورتی در - ۱63 ماده

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

 .نمایدمی آگهی محلی یا کثیراالنتشار هایروزنامه در نوبت یک را متقاضی درخواست کنندهرسیدگی دادگاه - ۱61 ماده

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

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

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

 .گردید خواهد

 از را قتصدی کنندهدرخواست اسناد و ادله تمام دادگاه نبود معترضی که صورتی در آگهی نشر تاریخ از ماه یک انقضای از پس - ۱6۲ ماده

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

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

 .داد خواهد حکم رسیدگی از پس

 .است تجدیدنظر قابل مقررات برابر حکم این

 باشد ساکن دادگاه مقر از خارج در گواه چنانچه. کند استماع را آنان گواهی و کرده احضار را هاگواه تواندمی بخش دادگاه - ۱6۱ ماده

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

 کنندهدرخواست ادله به آگهی انتشار بدون دادگاه نباشد ریال( ۸۱،۱۱۱،۱۱۱) میلیون ده از بیش ترکه بهای که صورتی در - ۱62 ماده

رتی صو در روستائیان وراث مورد درو  نمایدمی رد یا قبول دالیل اقتضای حسب را وراثت حصر گواهی صدور تصدیق درخواست و رسیدگی

 توفیم اقامت محل روستای عمومی اماکن و معابر در روز یک در و یک بار برای آگهی الصاق به فقط باشد فوق مبلغ از بیش ترکه بهای که

 .کندمی اتخاذ مقتضی تصمیم و رسیدگی الصاق تاریخ از ماه یک انقضاء از پس و شد خواهد اکتفا
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   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

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

 .دهد کاهش یا افزایش

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

 تصدیق صدور باشد شده آگهی ورثه معرفی برای قبالً غیره و ترکه تصفیه برای یا ورثه نبودن معلوم واسطه به که صورتی در - ۱61 ماده

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

 .است فرجام و پژوهش قابل تصدیق درخواست رد به دائر دادگاه رأی - ۱66 ماده

 است اساسیب تصدیق صدور برای اشخاص درخواست و بوده بالوارث متوفی که دهد تشخیص دادستان که موارد کلیه در - ۱6۳ ماده

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

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

 تصدیق درخواست به غائب و محجور نام به تواندمی دادستان نشده معین امین غائب برای و قیم محجور برای که مادامی - ۱6۲ ماده

 .نماید اعتراض وراثت انحصار

 دشومی صادر وراثت موضوع در که تصدیقی به همچنین و تصدیق درخواست به توانندمی ذینفع اشخاص ۹15 ماده مورد در - ۱69 ماده

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

 که سانیک از را متوفی مطالبات و ترکه نامبرده تصدیق مطابق توانندمی اندکرده تحصیل وراثت انحصار تصدیق که اشخاصی - ۱۳3 ماده

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

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

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

 .بخواهد وارث از را وراثت انحصار شدهگواهی رونوشت تواندمی دهدمی متوفی وراث به را خود بدهی که مدیون - ۱۳1 ماده

 .شود معین اشاعه نحو به متروکات از دارند خود مورث به ورثه یا وارث که نسبتی باید وراثت انحصار تصدیق در - ۱۳۲ ماده

 .نمایدمی معین را ورثه از یک هر حصه دادگاه ورثه درخواست به وراثت انحصار تصدیق در - ۱۳۱ ماده

 وراثت ارانحص تصدیق باید گردد ثبت هاآن نام به است شدهثبت مورث نام به که غیرمنقولی ملک بخواهند ورثه که صورتی در - ۱۳2 ماده

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

 هزینه در :ششم باب

 :شودمی گرفته( ریال 4۱۱) ریال پانصد درخواست موقع مورد هر در و بوده زیر موارد به منحصر حسبی امور به رسیدگی هزینه - ۱۳1 ماده

 .ورثه به غائب اموال تسلیم درخواست - ۸

 .فرضی موت حکم درخواست - ۲

 .فرضی موت حکم درخواست رد از پژوهش درخواست - ۹

 .ترکه موم و مهر درخواست - 5

 .ترکه موم و مهر برداشتن درخواست - 4

 .ترکه تحریر درخواست - 1

 .ترکه تصفیه درخواست - 6

 .ترکه تقسیم درخواست - ۱

 .وراثت انحصار تصدیق درخواست - ۳

 هزینه است آن انجام به مکلف درخواست بدون دادگاه که اقداماتی همچنین و نمایدمی دادگاه از دادستان که هاییدرخواست - ۱۳6 ماده

 .ندارد

 سیمتق و تصفیه و تحریر و ترکه اداره و حفظ هزینه و شودمی گرفته کنندهدرخواست از وراثت انحصار تصدیق آگهی هزینه - ۱۳۳ ماده

 .شودمی برداشته ترکه از ترکه

 بگذارد. اجرا موقع به و تهیه را قانون این اجرای برای الزم هاینامهآیین است مجاز دادگستری وزیر - ۱۳۲ ماده
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 3کار یدادرس یینقانون آ
 ۱6/۸۸/۸۹۳۸مصوب: 

 

 یاصول کل -فصل اول 
 :باشدیم یلنامه به شرح ذآیین ینبه کار برده شده در ا یواژگان اساس تعاریف - 1 ماده

است که اصحاب دعوا در مقام مراجعه به مراجع حل اختالف کار و مراجع مزبور در مقام  یکار: مجموعه اصول و مقررات یدادرس ـ آیین ۸

 .باشندیاز آن م یتو تبع یتمکلف به رعا یدگی،رس

 یاکارگر  ینب یکه به دعاو باشندیقانون کار م ۸46ماده شده در  بینییشو حل اختالف پ یصتشخ هاییاتـ مراجع حل اختالف کار: ه ۲

 .نمایندیم یدگیکارفرما رسکارآموز و 

مراجع حل اختالف کار مقرر شده  یاست که به موجب قانون برا یفیتکل یگراعمال حق و از طرف د یارو اخت یستگی: شایتـ صالحـ ۹

 است.

 .گرددیبه او برم یمبه طور مستق یدادرس یجهو نت نمایدیخود اقامه دعوا م یاست که از جانب خود و برا یحقوق یا یقی: شخص حقیلـ اص 5

قط ف یدبا یقرارداد یندهشده است؛ نما یینحکم دادگاه تع یاقانون  یااست که به موجب قرارداد  یحقوق یا یقی: شخص حقیندهـ نما 4

 باشد. یقیشخص حق

 دفاع قابل استناد باشد. یاای است که در مقام ادعا ـ سند: نوشته 1

 .شودیصادر م یسند رسم یفاتتشر تیای است که بدون رعا: نوشتهیـ سند عاد 6

 .شودیو مقررات صادر م ینطبق قوان ی،و یتو در حدود صالح یای است که در نزد مأمور رسم: نوشتهیـ سند رسم ۱

 .شودیسمت منصوب م ینبه ا یبا ابالغ داخل یاست که از طرف اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماع یـ مأمور ابالغ: کس ۳

 .گویندیشده دادنامه م یس: به رأی پاکنوـ دادنامه ۸۱

)موضوع تبصره  یحداقل مزد قانون یترعا یلنمود؛ از قب یها خوددارآن یاز اجرا توانینم یزهستند که با توافق ن یـ قواعد آمره: قواعد ۸۸

 قانون کار(. 4۸ماده  ۸کار )موضوع تبصره  یحداکثر ساعات قانون یتقانون کار( و رعا 5۸ماده 

ون قان یاز اجرا یکارآموز و کارفرما که ناش یاکارگر  ینب یجمع یا یو اختالفات فرد یدر خصوص دعاو یمو اتخاذ تصم رسیدگی - ۲ ماده

 .شودینامه در مراجع حل اختالف کار انجام مآیین ینعرف باشد، بر اساس ا یاآن قانون  یکار و مقررات تبع

 

 

 

شود. اما جهت یمنامه محسوب یینآقانون کار تصویب گردیده و  ۸15برای آیین دادرسی کار محل اشکال هست، چرا که این مقرره به استناد ماده  «قانون»: درج عنوان  ۹

 .امکردهعدم سردرگمی داوطلبان بنده همان عنوان اعالمی اسکودا را در این فایل درج 

 یروز یبتصو و به یهکار ته یعال یها توسط شوراجلسات آن یلتشک یو حل اختالف و چگونگ یصتشخ هاییاتاء همقررات مربوط به انتخاب اعضقانون کار :  ۸15ماده 

 .یدخواهد رس یکار و امور اجتماع
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   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

رابر قانون به دعوا را ب یدگیرس یو یندهنما یامقام قائم یا یلاص ینکهکنند مگر ا یدگیبه دعوا رس توانندیحل اختالف کار نم مراجع - ۱ ماده

 درخواست نموده باشد.

 واال مستنکف یندکرده و رأی صادر نما یدگیبه دعوا رس یاصول حقوق یاو مقررات و  ینحل اختالف کار موظفند طبق قوان مراجع - 2 ماده

 .شوندیاز احقاق حق شناخته م

ند؛ حکم صادر کن یبه صورت عام و کل یدو نبا یندنما یفتکل یینتع طور خاصحل اختالف کار مکلفند در مورد هر دعوا به مراجع - 1 ماده

 شده است. ینکه در قانون مع یمگر در موارد

و  ینموده باشد، در دو مرحله بدو یینتع یگرید یبکه قانون ترت یبه دعوا در مراجع حل اختالف کار جز در موارد رسیدگی - 6 ماده

 .گیردیصورت م یدنظرتجد

صادر نشده  یدر آن دعوا حکم ینکه در مرحله نخست ینمود تا زمان یدگیدر مرحله باالتر رس توانینم ییدعوا یچه یتهما به - ۳ ماده

 کرده باشد. ینمع یگرید یبباشد، مگر آنکه قانون ترت

کند مگر مرجع  یریآن جلوگ یاز اجرا یادهد و  ییررأی مراجع حل اختالف کار را تغ تواندینم یحقوق یا یقیشخص حق هیچ -  ۲ ماده

 نموده باشد. ینکه قانون مع یباالتر، آن هم در موارد

 یتصالح -دوم  فصل

 .باشدیمراجع حل اختالف کار م یتکار تابع مشمول قانون کار در صالح یبه دعوا رسـیدگی - 9 ماده

 کارگاه در آن واقع است. یناست که آخر یمحل یاقامه دعوا، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماع یمراجعه خواهان برا محل - 13 ماده

 شود.کارگاه محسوب می ینآخر ی،قانون کار باشد، کارگاه اصل 51ماده کارگر در مأموریت موضوع  چنانچه - 11 ماده

نعقاد معلوم نباشد، محل ا یزمزد ن یافتکه محل در یمزد، در صورت یافتمحل کار کارگر معلوم نباشد، محل در ینآخر چنانچه - 1۲ ماده

 دادخواست خواهد بود. یممشخص نباشد، محل اقامت خوانده مالک تقد یزقرارداد و چنانچه محل انعقاد قرارداد ن

مقررات کشور محل استقرار کارگاه نافذ  یتهستند، چنانچه کارگاه خارج از کشور بوده و حاکم یرانیآن ا ینکه طرف یقرارداد در - 1۱ ماده

 یدگیصالح به رس یرانمحل اقامت خوانده در ا ینافذ و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماع یران، مقررات کشور انباشد ینمورد توافق طرف یا

 خواهد بود.

 دادخواست است. یمتقد یختار یتمالک صالح باشد،یم کنندهیدگیبه دعوا با مرجع رس یدگیرس یتصالح تشخیص - 12 ماده

ل ح یاته یماز تصم یتمکلف به تبع یصتشخ یاتبداند، ه یدگیرا صالح به رس یصتشخ یاتحل اختالف، ه یاته چنانچه - 11 ماده

 .باشدیاختالف م

و  دینبه اختالفات خود بر اساس قانون کار به مراجع حل اختالف کار مراجعه نما یدگیرس یکارفرما برا یاکه کارگر  یصورت در - 16 ماده

مراجع حل اختالف کار رأی دهند،  یستگیبه شا یعدالت ادار یوانمتعاقب آن شعب دخود بدهند و  یتمراجع مزبور رأی به عدم صالح

 .باشندیم یعدالت ادار یوانشعب د یمتصم زا یتمراجع مزبور مکلف به تبع

دانند؛ ن یدگیمراجع حل اختالف کار خود را صالح به رس یستگیبه شا یمراجع دادگستر یرسا یا یهای عمومکه دادگاه یصورت در - 1۳ ماده

 یتصالح یصتشخ ی، پرونده را برا۸۹6۳/۸/۲۳مصوب  یو انقالب در امور مدن یعموم یهادادگاه یدادرس یینقانون آ ۲۱به استناد ماده 

 االتباع است.کشور الزم یعال یوانکشور ارسال خواهند نمود؛ رأی د یعال یوانبه د

حل  یقانون شوراها ۸1ماده و مراجع حل اختالف کار طبق  یف دادگسترحل اختال یشورا ینب یتصورت اختالف در صالح در - 1۲ ماده

 رفتار خواهد شد. ۸۹۱6/5/۸۱اختالف مصوب 
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 نمایند.به دعوا نداشته باشند مبادرت به صدور قرار رد دعوا می یدگیرس یبرا یذات یتمراجع حل اختالف کار صالح چنانچه - 19 ماده

 یتاداره کل اختالف در صالح یکدر حوزه  یعرض ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعمراجع حل اختالف کار هم ینکه ب یموارد در - ۲3 ماده

 .باشدیاالتباع ممحقق شود، نظر اداره کل مزبور، الزم یمحل

 یمحل یتاختالف در صالحدر حوزه دو اداره کل  یعرض ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعمراجع حل اختالف کار هم ینب چنانچه - ۲1 ماده

 .باشدیمحقق شود، نظر اداره کل روابط کار و جبران خدمت الزم االتباع م

 وکالت -سوم  فصل
 .یندنما یانتخاب و معرف یاراالختتام یندهنفر نما یکخود  یبرا توانندیدعوا م یناز طرف یک هر - ۲۲ ماده

 .شودیم یانتخاب و معرف یعاد یا یاست که به موجب سند رسم یقیمنتخب شخص حق نماینده - ۲۱ ماده

در  یلاز اص یدکند با یدشده است ترد یمعرف یندهکه به موجب آن نما یدر اصالت سند عاد کنندهیدگیمرجع رس چنانچه - ۲2 ماده

 .یدخصوص اصالت سند استعالم نما

 در دعوا را دارد. یلاص یاراتشود و همه اختمحسوب می یاراالختشده تام یمعرف نماینده - ۲1 ماده

مطلب در  ینا یحرا خواهد داشت که به طور صر یصتشخ یاتاز رأی ه یدنظرخواهیحق تجد یدر صورت یاراالختتام نماینده - ۲6 ماده

 درج شده باشد. یندگینامه نما یمعرف

ه شده در جلس یمعرف یندهنما یااشاره شده باشد و  یندهبودن نما یاراالختبه عدم تام یندگینامه نما یکه در معرف یصورت در - ۲۳ ماده

باشد؛ مرجع  یرپذامکان یلبدون حضور اص یدگیصورت چنانچه ادامه رس یندر ا ید؛بودن خود اشاره نما یاراالختبه عدم تام یدگیرس

 یلجلسه نموده تا اص یدنوبت مبادرت به تجد یک یبرا یدصورت با ینا یردر غ نماید؛یداده و رأی صادر م دامها یبه دادرس کنندهیدگیرس

 .یدنما یمعرف یاراالختتام یندهنما یاخود در جلسه بعد حاضر شود 

 دادخواست -چهارم  فصل
 ندگانینما یامقام قائم یاکارگر، کارآموز، کارفرما  یدادخواست است که از سو یمدر مراجع حل اختالف کار منوط به تسل رسیدگی - ۲۲ ماده

 .گرددیم یممحل تقد یآنان به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماع

)روز، ماه، سال( و شماره ثبت  یمتقد یخمشتمل بر نام خواهان، خوانده، تار یدیثبت شده و رس یپس از وصول فور دادخواست - ۲9 ماده

 شود.دادخواست داده می کنندهیمبه تقد

دادخواست داده شود، دعوتنامه مزبور در  کنندهیمصادر شده و به تقد یدادخواست، دعوتنامه کتب یمدر همان روز تقد چنانچه - ۱3 ماده

 نخواهد بود. ۲۳ماده مقرر در  یدبه صدور رس یازیبوده و ن یدحکم رس

 باشد: یلذ یطشرا یحاو یدبا دادخواست - ۱1 ماده

 مخصوص نوشته شود. یچاپ یهابرگه یـ بر رو ۸

 باشد. یـ به زبان فارس ۲

 یسابقه کار و یزانو اقامتگاه خواهان. چنانچه خواهان کارگر باشد نوع شغل و م ینام پدر، سال تولد، شناسه مل ی،ـ درج نام، نام خانوادگ ۹

 شود.می یدق یزدر کارگاه ن

وب محس یو یبودن، اقامتگاه قانون یرخوانده کارفرما باشد، کارگاه به شرط دا کهیو اقامتگاه خوانده. در صورت یـ درج نام، نام خانوادگ 5

 .شودیم
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 ـ خواسته و شرح آن. 4

 اثر انگشت دادخواست دهنده. یاـ امضا  1

 نوشته خواهد شد. یباشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوق یخوانده شخص حقوق یاـ چنانچه خواهان  6

 ینو نشا ینام پدر، سال تولد، شناسه مل ی،گردد، الزم است نام، نام خانوادگ یمخواهان تسل یندهواست توسط نماکه دادخ یـ در صورت ۱

 گردد. یوستبه دادخواست پ یزن یو یندگیو سند مثبت نما یددر دادخواست ق یندهاقامتگاه نما

 باشد. نسخه یکبه تعداد خوانده دعوا به اضافه  یدآن با هاییوستـ دادخواست و پ ۳

 نخواهد داشت. یاثر یچو ه افتدینم یانباشد، ثبت نشده و به جر ۹۸مندرج در ماده  یطدادخواست فاقد شرا چنانچه - ۱۲ ماده

تضا اق یفور یدگیکه رس یخواهد شد. در موارد ییندادخواست تع یمتقد یخبر اساس تار یدگیاز ثبت دادخواست وقت رس بعد - ۱۱ ماده

ت در هر حال وق یکنخواهد شد؛ ل یدگیبه پرونده خارج از نوبت رس یلو با ذکر دل یاداره تعاون، کار و رفاه اجتماع یسرئ یصدارد، با تشخ

 ابالغ و روز جلسه کمتر از سه روز نباشد. ینکه فاصله ب دشو ینمع یطور یدبا یدگیرس

 ابالغ -پنجم  فصل
به خواهان و خوانده ابالغ  یدگیوقت رس ینخواندگان ابالغ خواهد شد؛ همچن یاآن به خوانده  یمنسخه از دادخواست و ضما یک - ۱2 ماده

 .شودیم

صورت، ابالغ  ینا یر. در غشودیابالغ م ینبه طرف یو به صورت کتب یدر صورت امکان، حضور یدگیو وقت رس دادخواست - ۱1 ماده

 .پذیردیصورت م ینارسال آن به طرف و یهاخطار یمتنظ یقتوسط مأمور ابالغ و از طر یدگی،دادخواست و وقت رس

 باشد: یرمطالب ز یحاو یدبا اخطاریه - ۱6 ماده

 دعوا. ینـ مشخصات طرف ۸

 ـ خواسته دعوا. ۲

 جلسه. یلو ساعت تشک یخـ تار ۹

 محل حضور و نام مرجع حل اختالف. یـ نشان 5

 ها.آن یابالغ و امضا کنندهیافتنسبت در یاو سمت  یمأمور ابالغ و نام و نام خانوادگ یدرج نام و نام خانوادگ یبرا یـ محل 4

 ابالغ به ساعت، روز، ماه و سال با تمام حروف. یخدرج مکان و تار یبرا یـ محل 1

عوا به د ینابالغ به طرف یبرا یگرهای دو نسخه یگانینسخه از آن در پرونده با یکحداقل در سه نسخه،  یهاخطار یمتنظ بعد از - ۱۳ ماده

 .گرددیم یلابالغ تحومأمور 

 یدرس یه،اخطار یگراوراق را به خوانده ابالغ نموده و در برگ د یل،تحو یخابالغ مکلف است حداکثر ظرف دو روز از تار مأمور - ۱۲ ماده

 خواهان به عمل خواهد آمد. یاعالم شده از سو یابالغ اوراق در نشان یدنما یابالغ را گواه یزو خود ن یردبگ

 خواهد بود. یلدر حکم ابالغ به اص ینده. ابالغ به نماشودیابالغ م یندهاوراق دعوا و دادنامه به نما ینده،نما یصورت معرف در - ۱9 ماده

 خادمان او که سن و یااز بستگان  یکیاعالم شده به  یدر نشان یدگاه مأمور ابالغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند، با هر - 23 ماده

 یاا و با اخذ امض یدرا ق یرندهنام و سمت گ یهاخطار یگرو در برگ د یدباشد ابالغ نما یاوراق کاف یتاهم یصتشخ یآنان برا یرظاه یتوضع

 .یدآن را اعاده نما یهنده اخطاریراثرانگشت گ
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   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

 یههای اخطارموضوع را در برگ ینا، مأمور ابـالغ یندنما یاز گرفتن اوراق خوددار یابستگان او در محل نباشند  یاخوانده  هرگاه - 21 ماده

صورت خوانده  ین. در انمایدیاوراق اعاده م یراعالم شده الصاق و برگ اول را به همراه سا یسپس برگ دوم را به نشان نمایدیو امضا م یدق

 کند. یافتدر اوراق مربوط را ید،مراجعه و با دادن رس یبه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماع یدگیجلسه رس تا تواندیم

 ینجانش یامقام سازمان  ینآن به باالتر یمباشد، دادخواست و ضما یخصوص یا یعموم ی،اعم از دولت ی،خوانده شخص حقوق هرگاه - 2۲ ماده

 به رئیس دفتر آن مقام ابالغ خواهد شد. یااو  یقانون

به رئیس دفتر شعبه مربوط ابالغ  یااو  ینجانش یاشعبه  یرمد، اوراق دعوا به 5۲ماده مربوط به شعب مراجع مذکور در  یدعاو در - 2۱ ماده

 خواهد شد.

 ابالغ خواهد شد. یهتصف یرمد یا یامور ورشکستگ یهمربوط به ورشکسته، اوراق دعوا به اداره تصف یدعاو در - 22 ماده

قبل از انحالل در آخرین  یرمد ینا به آخرنباشند، اوراق دعو یهتصف یرمد یهای منحل شده که دارامربوط به شرکت یدعاو در - 21 ماده

 شده است، ابالغ خواهد شد. یها معرفکه به اداره ثبت شرکت یمحل

مأمور ابالغ  ینکها یا یند،نما یاز گرفتن اوراق خوددار یادر محل نباشند،  54و  55، 5۹، 5۲اشخاص مذکور در مواد  چنانچه - 26 ماده

 عمل خواهد شد. 5۸ماده ورود به کارگاه، ابالغ را به اشخاص مذکور انجام دهد، برابر مقررات  یعدم اجازه برا یلنتواند به دل

ند و ک ییرخوانده تغ یقبل از ابالغ، نشان یاخوانده نباشد  یخواهان در دادخواست، نشان یاعالم شده از سو یکه نشان یصورت در - 2۳ ماده

 موضوع به مورد یندر ا نماید؛یو اوراق را اعاده م یدق یهمأمور ابالغ موضوع را در برگ اخطار ید،نما یدااو را پ ینتواند نشان یزمأمور ابالغ ن

که خواهان در موعد  یدر صورت ید،را اعالم نما یدجد یتا نشان شودیده روز مهلت داده م یو به و رسدیبه اطالع خواهان م کتبیطور 

 رد خواهد شد. کنندهیدگیبا قرار مرجع رس یخوانده اقدام نکند دادخواست و یشده نسبت به اعالم نشان یینتع

 یاعالم ناتوان ینشان یینپس از اخطار رفع نقص از تع 56ماده در مورد  یا یدنما ینخوانده را مع یخواهان نتواند نشان چنانچه - 2۲ ماده

ن خواها ینهبه هز یراالنتشارکث یهااز روزنامه یکینوبت در  یکاست کند، بنا بر درخواست خواهان و دستور مرجع حل اختالف مفاد دادخو

 یعال یوراش یشنهادماده به پ ینا ییماه باشد. دستورالعمل اجرا یککمتر از  یدنبا یدگیتا جلسه رس یانتشار آگه ریخخواهد شد. تا یآگه

 .یدخواهد رس یتعاون، کار و رفاه اجتماع یروز یبکار به تصو

 یو به یدر آن نشان یاز قبل ابالغ یاخود را که از قبل اعالم داشته و  یدعوا، نشان ینهر کدام از طرف یدگیرس یاندر جر چنانچه - 29 ماده

 یقانون ی،لقب یصورت ابالغ به نشان ینا یراطالع دهد، در غ کنندهیدگیخود را به مرجع رس یدمحل جد ینشان یددهد با ییرصورت گرفته، تغ

 .گرددیمحسوب م

عمل . دستورالیندپست اوراق دعوا را ابالغ نما یقاستفاده از مأمور ابالغ از طر یبه جا توانندیم یادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماع - 13ماده 

 .یدخواهد رس یتعاون، کار و رفاه اجتماع یروز یبکار به تصو یعال یشورا یشنهادماده به پ ینا ییاجرا

از قبل توسط مخاطب ابالغ به اداره تعاون، کار و رفاه  ی،دورنگار، به شرط آنکه شماره دورنگار به طور کتب یقاوراق از طر ابالغ - 11 ماده

 یمهمدورنگار ض ییدیهمأمور ابالغ برسد و به همراه تا ییدبه تا یدصورت ارسال دورنگار با یناست. در ا یرپذاعالم شده باشد، امکان یاجتماع

 یقطر نیاعالم نشود، ابالغ از ا یبه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماع یدورنگار به طور کتب یقکه انصراف از ابالغ به طر یتا زمان .ـودپرونده ش

 به واحد مربوط معتبر خواهد بود.

 یلوسا یرسا یا یامکپ یقمذکور در مواد قبل از طر یبه همراه ابالغ رسم توانندیم یکل تعاون، کار و رفاه اجتماع ادارات - 1۲ ماده

 زمان جلسه را به اطالع مخاطب برسانند. یزن یکیالکترون

مأمور ابالغ آن اداره صورت  یلهوسباشد، ابالغ اوراق دعوا به یگرید یخوانده در حوزه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماع ینشان اگر - 1۱ ماده

 .گیردیم
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   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

 خواهد شد. یترعا یزه، در ابالغ وقت جلسه به خواهان نمقررات مربوط به ابالغ به خواند تمام - 12 ماده

 یدگیجلسه رس -ششم  فصل

 یوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع یندهجلسه با نما یاستر شود؛یم یلبا حضور هر سه نفر اعضا تشک یصتشخ یاته جلسه - 11 ماده

 آرا اتخاذ خواهد شد. یتبا اکثر یاته یماتو تصم باشدیم

 ینآن با رأی موافق حداقل پنج نفر از حاضر یمات. تصمیابدیم یتنفر از اعضا رسم 6حل اختالف با حضور حداقل  یاته جلسه - 16 ماده

 خواهد بود. یو یندهنما یا یتعاون،کار و رفاه اجتماع یرکلجلسه با مد یاست. رگرددیدر جلسه اتخاذ م

 یعرفم یندهنما یا یافتهحضور  یدگیدر جلسه رس توانندیم یناست طرف یزامال یدگیحضور در جلسه رس یبرا یناز طرف دعوت - 1۳ ماده

ع موضو ینبداند ا یهر دو را در جلسه ضرور یاخوانده  یاحضور شخص خواهان  کنندهیدگیکه مرجع رس ی. در صورتیندارسال نما یحهال یا

 .یافتدر جلسه حضور خواهد  یزصورت خود شخص ن ینا در شودیم یدق یهدر برگ اخطار

که خواهان در  یو صدور رأی نخواهد بود، در صورت یدگیآنان در جلسه مانع از رس یندگاننما یاحضور خواهان، خوانده  عدم - 1۲ ماده

 .ایدنمیصادر مدعوا رأی صادر کند، قرار ابطال دادخواست  یتاز خواهان نتواند در ماه یحو مرجع بدون اخذ توض یابدحضور ن یدگیجلسه رس

 کند. یدرا تجد یدگینوبت جلسه رس یک یفقط برا یناز طرف یکدر صورت عدم حضور هر  تواندیم کنندهیدگیرس مرجع - 19 ماده

انچه ها برساند. چناثر انگشت آن یاجلسه درج و به امضا آنان را در صورت یندگاننما یا یناظهارات طرف یدبا کنندهیدگیرس مرجع - 63 ماده

. صورت جلسه مزبور یداعضا خواهد رس ییدو به تا یدجلسه قمراتب در صورت ید،اظهارات خود امتناع نما یها از امضااز آن یکی یا ینطرف

 پرونده خواهد شد. یمهو ضم یدهحاضر در جلسه رس یاعضا یمتخذه به امضا یمو تصم فینشامل اظهارات طر

 :شودیدر صورت جلسه نوشته م یناظهارات طرف ینع یرموارد ز در - 61 ماده

 از آنان مشتمل بر اقرار باشد. یکی یانکه ب یـ وقت ۸

 .یداستفاده نما یگربخواهد از اظهارات طرف د یناز طرف یکیـ چنانچه  ۲

 عبارت را الزم بداند. یندرج ع یبه جهت یاتکه ه یـ در صورت ۹

 .ینداز اوراق پرونده رونوشت اخذ نما یشخص ینهو هز یدعوا حق دارند با درخواست کتب طرفین - 6۲ ماده

سه جل یناول یانخواسته تا پا یشافزا یکندهد ل ییرتغ یاخواسته خود را کم نموده  یدگیتا قبل از اتمام رس تواندیم خواهان - 6۱ ماده

 صورت خواهد گرفت. یدگیرس

 یدارائه مدارک جد یجلسه را برا یدتجد یاتخوانده، ه یخواسته از طرف خواهان، چنانچه به تقاضا یشافزا یا ییرصورت تغ در - 62 ماده

 .شودیم یداز طرف خوانده الزم بداند، جلسه تجد

 یلالزم باشد، دال یگریمرجع، جلسه د یصبه تشخ یا ینموجه، ارائه شده از جانب طرف یلهر جلسه چنانچه به دال یانپا در - 61 ماده

 خواهد شد. یدجلسه نوشته شده و جلسه تجدصورت یلمذکور در ذ

صورت قرار ابطال دادخواست صادر خواهد  ینخود را مسترد دارد؛ در ا یدعوا یادادخواست  ،تا قبل از صدور رأی تواندیم خواهان - 66 ماده

 شد.

اخراج نسبت  ییددر صورت عدم تا کند،ین اخراج اظهارنظر منبود یادر خصوص موجه بودن  کنندهیدگیکه مرجع رس یموارد در - 6۳ ماده

 .نمایدیصدور حکم، رأی صادر م یختار یتاخراج لغا یخمعوقه کارگر از تار یالسعبه حق

 .گرددیم یدحاصل نشود، جلسه تجد یماتخاذ تصم یآرا برا یتجلسه، اکثر یتبا وجود رسم چنانچه - 6۲ ماده
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 شود، زمان جلسه بعد کمتر از پانزده روز خواهد بود. یدکه جلسه تجد یلیو به هر دل نامهیینآ ینتمام موارد مذکور در ا در - 69 ماده

مورد  یگریمطروحه در مرجع حل اختالف، در مرجع د یبا دعوا یمرتبط یفریک یزمان دعوادعوا هم ینطرف ینب چنانچه - ۳3 ماده

خواهد  یفریک یدعوا یفتکل یینموثر در رأی باشد، صدور رأی موکول به تع کنندهیدگیمرجع رس صیآن به تشخ یجهباشد که نت یدگیرس

 بود.

 نندهکیدگیحاصل گردد، مرجع رس یدگیسازش چنانچه در جلسه رس یناست ا یرپذامکان یدگیدر هر مرحله از رس ینطرف سازش - ۳1 ماده

ند باش یدهبه سازش رس یسند رسم یمو با تنظ یدگیدر خارج از جلسه رس ینچنانچه طرف نماید؛یبر اساس سازش حاصله رأی صـادر م

جع باشد، مر یرفتهصورت پذ یررسمیو چنانچه سازش غ نمایدیرأی م ینامه مذکور مبادرت به انشابر اساس سازش کنندهیدگیمرجع رس

 رأی خواهد کرد. ینامه انشابا احراز صحت سازش کنندهیدگیرس

 است. یقواعد آمره در ارتباط با سازش الزام رعایت - ۳۲ ماده

 یدگیرس یرادهایا -هفتم  فصل

 کند: یرادا یردعوا، در موارد ز یتزمان با دفاع در ماههم یادعوا  یتقبل از ورود در ماه تواندیم خوانده - ۳۱ ماده

 نداشته باشد. یمحل یا یذات یتصالح کنندهیدگیـ مرجع رس ۸

 یست،اگر همان دعوا ن یاباشد و  یدگیاز قبل اقامه شده و تحت رس یگریعرض دمرجع هم یاهمان اشخاص در همان مرجع  ینـ دعوا ب ۲

 خواهان ارتباط کامل دارد. یباشد که با ادعا ییدعوا

 اقامه دعوا نداشته باشد. یبرا یقانون یتـ خواهان اهل ۹

 ـ دعوا به خوانده ارتباط نداشته باشد. 5

 محرز نباشد. ینده( سمت نمایمو ق یول یل،وک یلخواهان )از قب یندهرت اقامه دعوا توسط نماـ در صو 4

 صادر شده باشد. یشده و حکم قطع یدگیها هستند رسمقام آندعوا قائم ینکه طرف یاشخاص یاهمان اشخاص  ینـ دعوا از قبل ب 1

 نداشته باشد. یـ دعوا بر فرض اثبات اثر قانون 6

 ا مشروع نباشد.ـ مورد دعو ۱

 باشد. یو احتمال ینبوده بلکه ظن یـ دعوا قطع ۳

 نفع نباشد. یـ خواهان در دعوا ذ ۸۱

مت که س یپاسخ دعوا را داده است در صورت یتوصا یا یمومتق یا یتوال یاکه به عنوان وکالت  یحق دارد نسبت به کس خواهان - ۳2 ماده

 .یداو محرز نباشد، اعتراض نما

 .یددعوا امتناع نما یتاز پاسخ در ماه تواندینداشته باشد م یتخوانده اهل چنانچه - ۳1 ماده

 .یندنما یرادا یدر هر مرحله از دادرس توانندیخوانده م یا خواهان - ۳6 ماده

 و قبل از ختم مذاکرات به عمل خواهد آمد. یجلسه دادرس ینفقط در اول یمحل یتعدم صالح ایراد - ۳۳ ماده

مبادرت  یرد،را نپذ یرادکه ا یخواهد کرد و در صورت گیرییممطرح شده تصم یراددعوا نسبت به ا یتقبل از ورود در ماه مرجع - ۳۲ ماده

کرده و پرونده را به  یبه دعوا خوددار یدگیاز رس 6۹ماده  ۲دانست در مورد بند  یحرا صح یرادخواهد نمود. هرگاه مرجع ا یدگیبه رس

 .کندیمبادرت به صدور قرار رد دعوا م 6۹ماده  یبندها یرو در مورد سا نمایدیدارد ارسال م یانکه دعوا در آن جر یمرجع
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 ۹۱صفحه                                                                                قوانین خاص ویژه آزمون وکالت / آیین دادرسی مدنی

 

   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

را  هاتوانند آنمی یزن ینرا ندارند و طرف یدگیحق حضور در جلسه و مشارکت در رس کنندهیدگیمرجع رس یاعضا یرموارد ز در - ۳9 ماده

 :یندرد نما

 دعوا باشند. یناز طرف یکی یندهنما یاداشته و  یمطروحه نفع شخص یدر دعوا یفرزند و یاهمسر  یاـ هرگاه عضو مرجع  ۸

 تا درجه سوم از هر طبقه را داشته باشد. یسبب یا یاز اصحاب دعوا قرابت نسب یکیبا  یهمسر و یاـ هرگاه عضو مرجع  ۲

در سابق مطرح بوده  یاباشد و  یاناز اصحاب دعوا در جر یکیبا  یفرزند و یاهمسر  یاعضو مرجع  ینب یحقوق یا یفریک یـ هرگاه دعوا ۹

 باشد.

 گواه اظهارنظر کرده باشد. یا یقمأمور تحق یابازرس  یاکارشناس  یاداور  یاـ چنانچه عضو مرجع از قبل در همان پرونده به عنوان دادرس  5

تکفل امور م یامباشر  یناز طرف یکی یاباشد و  یناز طرف یکیر همس یامخدوم فرزند  یا یمق یا یناز طرف یکیمخدوم  یا یمـ عضو مرجع ق 4

 فرزند او باشد. یاهمسر  یاعضو مرجع 

 یبه تقاضا رساند،یم یرئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماع یکه جهات رد وجود داشته باشد، مرجع موضوع را به آگاه یصورت در - ۲3 ماده

 و یدگیدولت( است، در جلسه رس یا)کارگر، کارفرما  یندگیهمان نما یکه با عضو رد شده دارا یگریعرض دشخص مزبور، عضو مرجع هم

عرض در محدوده ترین مرجع همنزدیک یدر محل نباشد از اعضا یگریعرض دکه مرجع هم یو در صورت کردشرکت خواهد  یماتخاذ تصم

 اداره کل مجاور دعوت به عمل خواهد آمد. یااداره کل 

 ادله اثبات دعوا -م هشت فصل
 .جویدیکه خواهان در مقام اثبات ادعا و خوانده در مقام دفاع به آن توسل م یعبارت است از امر دلیل - ۲1 ماده

 یطاشر یتبا رعا تواندیگواهان م ی. گواهباشندیشامل اقرار، اسناد و امارات م یباثبات دعوا در مراجع حل اختالف کار به ترت ادله - ۲۲ ماده

 اماره محسوب شود.

اثبات آن  یمـذکور با اقرار ثابت شده و برا یادعا ید،طرف مقابل اقرار نمـا یدر خصوص ادعا یناز طرف یککه هر یصورت در - ۲۱ ماده

 .باشدیالزم نم یگرید یلادعا دل

که قانون آن  یمگر در مورد یستنافذ ن یگریمقام او نافذ است و در حق دهر شخص فقط نسبت به خود آن شخص و قائم اقرار - ۲2 ماده

 را ملزم قرار داده باشد.

 ینطرف ینهمچن ید،دادخواست نما یمهدارد ضم یارخود در اخت یاثبات ادعا یرا که برا یرونوشت اسناد و مدارک یدبا خواهان - ۲1 ماده

ثبت و  یرند در دفتر اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعدا یاررا که در اخت یرونوشت اسناد و مدارک یمراحل دادرس یهدعوا حق دارند در کل

 زیارائه گردد و امکان ثبت آن ن شودیم یلتشک یساعات ادار یرکه در غ یدگیدر جلسات رس یکه مدارک یند. در صورتیپرونده نما یمهضم

 .شودیم یدجلسه قمدرک در صورت یرشنباشد مراتب پذ

 یلها در اثبات ادعا با مرجع است و چنانچه مرجع دالآن یرارزش و تاث یصبه مدارک و مستندات اقامه شده و تشخ رسیدگی - ۲6 ماده

 خواهد کرد. یها خودداراثر دادن به آن یبارائه شده را موثر در اثبات ادعا نداند با استدالل از ترت

ر سابقه کار د یزانو م یباالتر از حداقل قانون یایمزد و مزا یزانو م ینطرف ینمابیو مدارک دال بر وجود رابطه کار ف یلدال ارائه - ۲۳ ماده

 .به عهده کارفرماست ینعدم شمول مقررات قانون کار به رابطه طرف یاو مدارک بر تأدیه حقوق مذکور و  یلکارگاه به عهده کارگر و ارائه دال

 لیاز قب شودیشناخته م یبر امر یلدل کنندهیدگیدر نظر مرجع رس یاقانون  است که به موجب یعبارت از اوضاع و احوال اماره - ۲۲ ماده

 .یو کارشناس یمحل یقتحق

 .یدصادر نما یمحل یقدعوا، قرار تحق یناز طرف یکبه درخواست هر  یاخود  یصبه تشخ تواندیم کنندهیدگیرس مرجع - ۲9 ماده
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   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

 مشخص گردند. یمحل یقدر قرار تحق یکداشته باشند الزم است به تفک یقبه تحق یازکه ن موضوعاتی - 93 ماده

از  دیبا یق،انجام شود. مأمور تحق یقتوسط مأمور تحق ی،محل یقصدور قرار تحق یخحداکثر ظرف مدت ده روز از تار یدبا تحقیق - 91 ماده

مقررات مرتبط باشد  یرکار، قانون کار و سا ینهدر زم یکاف اطالعات یکه دارا یاداره تعاون، کار و رفاه اجتماع یمانیپ یا یکارکنان رسم

 گردد. ینمع

مأمور  یدصادر نما یقبا عنوان مأمور تحق ییکارت شناسا یقمأمورین تحق یموظف است برا یتعاون، کار و رفاه اجتماع اداره - 9۲ ماده

 خود را ارائه کند. ییموظف است کارت شناسا یقبه هنگام تحق یقتحق

ند چ یا یکبه  یارا به بازرس کار  یقاوضاع و احوال انجام تحق یرپرونده و سا یتبا توجه به ماه تواندیم کنندهیدگیرس مرجع - 9۱ ماده

 .یدخود محول نما ینفر از اعضا

 یکه از سو یت افرادمرتبط و با استماع اظهارات و اطالعا یهامحل یربا مراجعه به محل کار و در صورت لزوم سا کنندهتحقیق - 92 ماده

رد موثر واقع شوند در مو یقکه بتوانند در امر تحق یمدارک و دفاتر یو با بررس دهدیم یصکه خود تشخ یافراد یا شوندیم یمعرف ینطرف

 یانجام شده را با ذکر منابع و افراد مورد مراجعه به طور کتب یقاتالزم را به عمل آورده و تحق یصادره مرجع، بررس رموضوعات مذکور در قرا

 .نمایدیبه مرجع گزارش م

 ند.حضور داشته باش یقها بخواهد در محل تحقآن یقانون یندگاننما یا ینروز و ساعت از طرف یینبا تع تواندیکننده م تحقیق - 91 ماده

پرونده را  تواندیم کنندهیدگیواقع باشد، مرجع رس یگرید یکار و رفاه اجتماع در حوزه اداره تعاون، یقموضوع تحق چنانچه - 96 ماده

 بفرستد. اداره یقمحل انجام تحق یبه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماع یمحل یقموارد خواسته شده در قرار تحق یرامونپ یقجهت انجام تحق

 قیرا انجام و پرونده را به انضمام گزارش تحق یقوصول پرونده تحق یخاز تار حداکثر ظرف مدت ده روز یرالذکراخ اجتماعیتعاون، کار و رفاه 

 عودت خواهد داد.

د، مرجع باش ینظر کارشناس یلمنوط به تحص یماتخاذ تصم کنندهیدگیمرجع رس ییدو تا یناز طرف یکی یبه تقاضا چنانچه - 9۳ ماده

 یمقرر بر حسب تعرفه رسم ینهتا پس از پرداخت هز نمایدیکننده اعالم ممهلت، مراتب را به شخص درخواست یینبا تع کنندهیدگیرس

د به از استنا ینفعدر مهلت مقرر به منزله صرف نظر کردن ذ یکارشناس ینهشود؛ عدم پرداخت هز عارجا یموضوع به کارشناس ی،دادگستر

 سند مورد نظر خواهد بود.

ر عهده ب یکارشناس ینهپرداخت هز ید،ارجاع نما یخود، پرونده را به کارشناس یصبه تشخ کننده،یدگیکه مرجع رس یتصور در - 9۲ ماده

حاصل خواهد شد،  یکه از کارشناس یجیمرجع بدون توجه به نتا ید،شده را پرداخت ننما یینتع ینهچنانچه خواهان هز باشد؛یخواهان م

 .نمایدیم صادررا ادامه داده و رأی  یدگیرس

 ینهمکلف است هز کنندهیدگیخوانده مرجع رس یتتوسط خواهان پرداخت شود، در صورت محکوم یکارشناس ینههز چنانچه - 99 ماده

 .یدخوانده ملحوظ نما یهرا طبق تعرفه در رأی صادره عل یکارشناس

 رأی -نهم  فصل

 یناز طرف یکعدم حضور هر  یاور رأی باشد، صرف نظر از حضور پرونده آماده صد کننده،یدگیمرجع رس یصبه تشخ چنانچه - 133 ماده

 مرجع مکلف به صدور رأی خواهد بود.

ر مبادرت به صدو یتاکثر یاهفته به اتفاق  یکحداکثر ظرف  یادر همان جلسه  کننده،یدگیمرجع رس یدگی،از خاتمه رس پس - 131 ماده

 :باشدیم یر. رأی شامل موارد زشودیم یدجلسه قدر صورت یزنظر ن ینا یت،رأی خواهد کرد؛ در صورت وجود نظر اقل

 صدور رأی. یخـ مرجع صادرکننده و شماره و تار ۸

 ها.آن یندگاناصحاب دعوا و نما یـ نام و نام خانوادگ ۲
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 ها.از آن یکو اعالم نظر مستدل مرجع راجع به هر  یکـ موارد خواسته به تفک ۹

 به عدد و به حروف نوشته شود. یدمبلغ به جز و به کل با یبه مالـ در مورد محکوم 5

 از موارد خواسته. یکهر  یکصدور رأی به تفک یـ مستندات قانون 4

 ـ قابل اعتراض بودن و مهلت اعتراض. 1

 ها.آن یو امضا کنندهیدگیمرجع رس یو سمت اعضا یـ اسام 6

 .باشدیرأی نم ییرمجدد و تغ یدگیپس از صدور رأی مجاز به رس یدگیرس مرجع - 13۲ ماده

 یکیام شدن ن یادز یاکم و  یامثل از قلم افتادن  یگرید یناشتباهات ب یاسهو قلـم  یارأی اشتباه در محاسـبه  یمدر تنظـ هرگاه - 13۱ ماده

و  ین. تمام موازیدنما یحآن را تصح ینفعمادام که رأی اجرا نشده باشد به درخواست ذ تواندیاز اصحاب دعوا رخ دهد مرجع صادرکننده م

 یرأی اصل یکقابل تفک یرغ یمهضم یگردد و رأی اصالح یترعا یزن یدر مورد رأی اصالح یدصدور و ابالغ رأی با ایمقرر بر یباتترت

 .شودیمحسوب م

مرجع  یاعضا یابه امض یزمرجع به شکل دادنامه درآمده و دادنامه ن یاعضا یجلسه، بعد از امضاصادره در صورت رأی - 132 ماده

 .رسدیم کنندهیدگیرس

 .گرددیدعوا ابالغ م ینبه طرف یگرشده و نسخ د یگانینسخه در پرونده با یک شود،یحداقل در سه نسخه صادر م دادنامه - 131 ماده

 ابالغ دادنامه همان مقررات ابالغ دعوتنامه است. مقررات - 136 ماده

 یدنظرخواهیتجد -دهم  فصل

ا ر یمکه قانون اتخاذ تصم یاست مگر در موارد یصتشخ یاته یاز آرا یتبه اعتراض و شکا یدگیحل اختالف مرجع رس هیات - 13۳ ماده

 حل اختالف محول نموده باشد. یاتبه ه یمبه طور مستق

 ین. چنانچه آخرشودیمزبور محسوب نم یامروز ابالغ و روز اقدام جزء ا یصتشخ یاتاحتساب مهلت اعتراض نسبت به رأی ه در - 13۲ ماده

 .گیردیصورت م یلمصادف شود اعتراض پس از روز تعط یلروز موعد با تعط

اختالف نظر  یو اداره تعاون، کار و رفاه اجتماع نفعیذ ینبودن مهلت اعتراض ب یباق یاشدن  یکه راجع به سپر یموارد در - 139 ماده

 به اعتراض قاطع است. کنندهیدگیباشد، نظر مرجع رس

قرار گرفته،  یصتشخ یاتبه اعتراض، در چارچوب اعتراض و به آنچه که مورد حکم ه یدگیحل اختالف در هنگام رس هیات - 113 ماده

 مشهود باشد. یصتشخ یاتدر حکم ه ینسبت به مقررات آمره قانون یخواهد نمود؛ مگر آنکه به طور مشخص تخلف بارز یدگیرس

 استفاده ۸14ماده حل اختالف، چنانچه کارگر بخواهد از حق مقرر در تبصره  یاتصورت صدور حکم بازگشت به کار از طرف ه در - 111 ماده

 یاتمذکور در ه یبه دعوا یدگی. رسیدنما یصتشخ یاته یمدادخواست خود را تقد ،صدور رأی یخهفته از تار یکظرف مدت  یدبا ید؛نما

 خارج از نوبت خواهد بود. یصتشخ

 مقررات یرسا - یازدهم فصل

 انیروز یاته یببه تصو یتعاون، کار و رفاه اجتماع یروز یشنهادو حل اختالف به پ یصتشخ یاتهایه یحق حضور اعضا میزان - 11۲ ماده

 .یدخواهد رس

و  یو حل اختالف در هر ماه، به تعداد مراجع مذکور در هر اداره تعاون، کار و رفاه اجتماع یصتشخ هاییاتجلسات ه تعداد -  11۱ ماده

 .شودیارجاع نم کنندهیدگیروز به هر مرجع رس یکاز پنج پرونده در  یش. در هر حال بشودیم یینمطرح شده، تع یهاکثرت پرونده
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 ربطیذ یمراجع ادار یزو ن یانگردد، کارفرما یلتشک یساعات ادار و حل اختالف در یصتشخ یاتکه جلسات ه یصورت در - 112 ماده

ر موضوع مذکو یو اداره تعاون، کار و رفاه اجتماع یندموافقت نما باشند،یکه عضو آن م یدر جلسات مراجع یندگانمکلفند با مأموریت نما

 .نمایدیم یگیریرا پ

. ادارات کل تعاون، یداجرا به سراسر کشور ارسال نما یو برا ینرا تدو یدگیهای رسروابط کار مکلف است، نمونه برگ معاونت - 111 ماده

 .ینداستفاده نما یهای ارسالمکلفند از نمونه برگ یکار و رفاه اجتماع

تعاون،  یروز یببه تصو ۸۹۳۸/۸۸/6 یخدر تار و یهکار ته یعال یتوسط شورا ۸۹۳۸/۱/6 یخماده در تار ۸۸1شامل  نامهیینآ این - 116 ماده

و حل  یصتشخ هاییاتجلسات ه یلتشک یو چگونگ یدگیرس االجرا بوده و آیینالزم ۸۹۳۲/۸/۸ یخو از تار یدرس یکار و رفاه اجتماع

 .گرددینسخ م یکار و امور اجتماع یروز ۸۹۱۱/۸۱/۹قانون کار مصوب  ۸15اختالف موضوع ماده 

 2یکیالکترون یدادرس - دوازدهم فصل
 و یقانون یندگانها اعم از نماآن یندگاناصحاب دعوا، نما یمکلف است برا یروابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع معاونت - 11۳ ماده

 .یدنما یجادا یاشخاص مرتبط با پرونده حساب کاربر یرکارشناسان و سا ی،قرارداد

به سامانه جامع روابط کار اختصاص  یاشخاص به منظور دسترس یو کلمه عبور که برا یعبارت است از نام کاربر یکاربر حساب - 11۲ ماده

ه شماره ب یامکمانند ارسال پ یمقتض یقو ثبت نام در سامانه، به طر یتپس از احراز هو ی،و کلمه عبور حساب کاربر یاست. نام کاربر یافته

 .گیردیشخص قرار م یاردر اخت ،شده یتلفن همراه معرف

 کار صورت خواهد گرفت. یعال یشورا ییدمطمئن مورد تا یهاروش یرسا یادولت  یشخواندفاتر پ یقاشخاص از طر یتاحراز هو -۸ تبصره

 مستلزم یدجد یحساب کاربر یجادا ی،مفقود یاو  یبر عهده صاحب آن است و در صورت فراموش یمسئولیت حفظ حساب کاربر -۲ تبصره

 کار خواهد بود. یعال یشورا ییدمطمئن مورد تا یهاروش یراستفاده از سا یادولت  یشخوانحضور در دفاتر پ

 آن خواهد بود. یقانون یندهنما یا ییمقام اجرا ینسامانه با درخواست باالتر یندر ا یاشخاص حقوق یتعضو -۹ تبصره

ها نآ یندگاننما یامقام قائم یاکارگر، کارفرما  یاست که از سو یدادخواست یمبه تسلدر مراجع حل اختالف کار منوط  رسیدگی - 119 ماده

 .گرددیم یمسامانه جامع روابط کار تقد یقاز طر یکیبه صورت الکترون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توسط شورای عالی کار به این آیین نامه الحاق شده است. ۲۹/۸۱/۸۹۳6: فصل دوازدهم در تاریخ  5
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 باشد: یلذ یطشرا یحاو یدبا یکیالکترون دادخواست - 1۲3 ماده

 یدی( خواهان در سامانه جامع روابط کار ارسال شود که به منزله تای)کارپوشه اختصاص یاز صفحه شخص یدبا یکیدادخواست الکترون -الف

 انتساب سند به شخص است.

 باشد. یبه زبان فارس -ب

ه تلفن و شمار ی،کدپست ی،تولد و اقامتگاه خواهان مشتمل بر نشان یخشماره شناسنامه، نام پدر، تار ی،شناسه مل ی،درج نام، نام خانوادگ -ج

 شماره تلفن همراه.

جام محل ان یقدق یو نشان اییمهب یتمزد، نوع قرارداد، وضع یزاندر کارگاه، م یسابقه کار و یزانخواهان کارگر باشد عنوان شغل، م چنانچه

 گردد. یدق یزکار ن

و در صورت  یرعاملمد ینام و نام خانوادگ ی،و اقامتگاه شخص حقوق یباشد درج نام، شناسه مل یخواهان کارفرما و شخص حقوق نانچهچ

 خواهد بود. یالزام یهتصف یرمد ینام و نام خانوادگ یورشکستگ یاانحالل 

 که خوانده کارفرما باشد، کارگاه به شرط یتلفن. در صورت و شماره یکدپست ی،و اقامتگاه خوانده مشتمل برنشان یدرج نام، نام خانوادگ -د

 .شودیمحسوب م یو یبودن، اقامتگاه قانون یردا

 یورشکستگ یاو در صورت انحالل  یرعاملمد ینام و نام خانوادگ ی،باشد، درج نام و اقامتگاه شخص حقوق یخوانده شخص حقوق چنانچه

 خواهد بود. یالزام یهتصف یرمد ینام و نام خانوادگ

 ـ درج خواسته و شرح آن. ه

 ها در صورت ضرورت یوستپ یـ بارگذار و

خود  (ی)کارپوشه اختصاص یصفحه شخص یقاز طر یدابتدا خواهان با گرددیم یمخواهان تسل یندهکه دادخواست توسط نما یدر صورت -ز

 ین. در اباشد یحساب کاربر یز قبل در سامانه ثبت نام کرده و داراا یدبا ینده. نمایداقدام نما یبه و یندگینما یدر سامانه، نسبت به اعطا

ماره تلفن و ش ی،کدپست ی،مشتمل بر نشان یندهتولد و اقامتگاه نما یخشماره شناسنامه، نام پدر، تار ی،شناسه مل ی،خانوادگ امصورت نام، ن

 گردد. یدر قسمت مربوط بارگذار یو یندگیسند مثبت نما ید. ضمناً باگرددیم یدشماره همراه در دادخواست ق

سامانه جامع روابط  یقاز طر یکیالکترون یندگینما یخواهان و خوانده منوط به اعطا یاز سو یدگیدر جلسه رس یندهنما حضور - 1۲1 ماده

 ندهیکه به موجب آن نما یاشده یبارگذار یاصالت سند عاد یاسامانه و  یقاز طر یندگینما یدر اعطا کنندهیدگی. اگر مرجع رسباشدیکار م

 .یدموضوعات استعالم نما یندر خصوص ا یلاز اص یدکند با یدشده است ترد یمعرف

آن اقدام و در صورت  ینسبت به بررس یخواهان، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماع یدادخواست از سو یکیاز ارسال الکترون بعد - 1۲۲ ماده

کان و همراه با م ییندادخواست تع یمتقد یخبر اساس تار یدگیوقت رس ی،مفاد دادخواست ارسالدر  یشکل یرادا یاعدم وجود هرگونه نقص 

 یابه خوانده ابالغ خواهد شد. در صورت وجود هرگونه نقص  یزآن ن یم. دادخواست و ضماشودیخوانده ابالغ م وجلسه، به خواهان  یلتشک

تا نسبت  دهدیساعت مهلت م 5۱و به او  کندیدر دادخواست، اداره مربوط نسبت به صدور اخطار رفع نقص به خواهان اقدام م یشکل یرادا

و ارسال مجدد دادخواست در مهلت مقرر،  یراداتخود را مجدداً ارسال کند. در صورت عدم رفع ا دخواستاقدام و دا یراداتو ا یصبه رفع نقا

 .گرددیدادخواست رد م

به دعوا، اعالم هرگونه نقص در پرونده، ابالغ  یدگیمکاتبات، احکام و اوراق دعوا به خواهان از جمله مکان و زمان رس یتمام ابالغ - 1۲۱ ماده

 ( او صورت خواهد گرفت.ی)کارپوشه اختصاص یو به صفحه شخص یکیصورت الکترونبه هاینا یراحکام صادره و نظا

به دعوا و ابالغ اوراق دعوا از جمله دادخواست و ضمایم آن و احکام صادره به خوانده به صورت  یدگیمکان رسزمان و  ابالغ - 1۲2ماده 

 در سامانه جامع روابط کار صورت خواهد گرفت. ی( وی)کارپوشه اختصاص یو به صفحه شخص یکیالکترون
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صورت  ینا یردر غ یند؛در شماره تلفن همراه خود را در سامانه جامع روابط کار درج نما ییرهرگونه تغ یدو خوانده با خواهان - 1۲1 ماده

ها بر عهده خودشان خواهد ( آنی)کارپوشه اختصاص یمربوط به ابالغ احکام و اوراق دعوا به صفحه شخص هاییامکپ یافتمسئولیت عدم در

 بود.

 یکتا حداکثر ظرف مدت  آیدیدعوت به عمل م یبه طور کتب یع روابط کار از وخوانده در سامانه جام یتصورت عدم عضو در - 1۲6 ماده

. دیپرونده خود اقدام نما یگیریو رؤیت دعوتنامه ها و اوراق صادره و پ یحساب کاربر یافتدر سامانه و در یتنسبت به عضو یهفته کار

 گردد. یترعا یددعوتنامه با ینکار( در ابالغ ا یدادرس یینآ 4۹تا  ۹۱اوراق دعوا )مواد  یزیکیمقررات مربوط به ابالغ ف یتمام

 نخواهد بود. یموارد فاصله ابالغ و روز جلسه کمتر از ده روز کار ینـ در ا تبصره

 باشد: یرمطالب ز یحاو یدماده قبل باموضوع  دعوتنامه - 1۲۳ ماده

 یشخص حقوق یاـ حسب مورد نام کارگاه  الف

 یرمد یاو  ییمقام اجرا ینباالتر ینام و نام خانوادگ یکارفرما و در مورد اشخاص حقوق ینام و نام خانوادگ یقیـ در مورد اشخاص حق ب

 یهتصف

 یو کدپست یاقامتگاه خوانده مشتمل بر نشان یقدق یـ نشان ج

در سامانه جامع  یتعضو یوت از او برااقامه شده است و دع یاو در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماع یهعل ییدعوا ینکهاز ا یـ آگاه نمودن و د

 ها و اوراق دعوا ظرف مهلت مقررنامهو اطالع از مفاد دعوت یحساب کاربر یافتروابط کار و در

 هاآن یابالغ و امضا کنندهیافتنسبت در یاو سمت  یمأمور ابالغ و نام و نام خانوادگ یدرج نام و نام خانوادگ یبرا یـ محل ه

 ابالغ به ساعت، روز، ماه و سال با تمام حروف. یخدرج مکان و تار یبرا یـ محل و

ذ اخ یدرس یگرو در نسخه د شودیابالغ م یزیکینسخه از آن به خوانده به صورت ف یک. شودیدر دو نسخه صادر م دعوتنامه - 1۲۲ ماده

 کییبرگه در پرونده الکترون ینشود. فقدان ا یمربوط در سامانه جامع روابط کار بارگذار یکیدر پرونده الکترون یدنسخه با ین. اشودیم

 است. نامهمنزله عدم ابالغ دعوتبه

 ها و اوراق دعوا است.خوانده در سامانه جامع روابط کار به منزله استنکاف از قبول اطالعیه یتاز عضو خودداری - 1۲9 ماده

خوانده در  یتاو در سامانه جامع روابط کار است. در هر حال عدم عضو یتمنوط به عضو یدگیخوانده در جلسات رس حضور - 1۱3 ماده

 یدر تمام یردر صورت اخ یمراجع حل اختالف نخواهد بود؛ ول یدگیمانع رس یدگیعدم حضور او در جلسات رس یجهسامانه مذکور و در نت

 یدادرس یینآ 4۹تا  ۹۱اوراق دعوا )مواد  یزیکیمقررات مربوط به ابالغ ف یتبا رعا ۸۲6ماده  عموضوبه پرونده، دعوتنامه  یدگیمراحل رس

 کار( به خوانده ابالغ خواهد شد.

. ورود به سامانه از شودیمخاطب در سامانه جامع روابط کار، ابالغ محسوب م یاوراق دعوا به حساب کاربر یکیالکترون وصول - 1۱1 ماده

ها در محسوب خواهد شد. رؤیت اوراق و اطالعیه یابالغ، واقع ینصورت، ا یناست و در ا یدمنزله رسو رؤیت اوراق به یحساب کاربر یقطر

 .شودیثبت م ییاتر جزیسامانه، با زمان و سا

از  یابراتو سامانه مخ یایانهنقص در سامانه را یا یکه به لحاظ عدم دسترس یدچنانچه مخاطب ابالغ اثبات نما یکی،در ابالغ الکترون -تبصره

 .شودیمفاد ابالغ مطلع نشده است ابالغ باطل شده محسوب م

(، ی)کارپوشه اختصاص یاز صفحه شخص کنندهیدگیرس یاته یاز اعضا یکمفاد رأی انشاء شده، توسط هر  ییدتا ،صدور رأی در - 1۱۲ ماده

 .یستدادنامه ن یلبه درج امضاء ذ یازیکار، به منزله انتساب رأی صادره به آنهاست و ن یدادرس یینآ 1۱ماده مفاد  یتبا رعا
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سامانه را بر عهده دارند، موجبات  یتمسئولیت حفظ امن یادارند و  یارفصل را در اخت ینموضوع ا یهاکه داده یاشخاص چنانچه - 1۱۱ ماده

 تیدر دسترس اشخاص فاقد صالح یاها را افشاء کرده مجاز آن یربه طور غ یاآورند اطالعات را فراهم  یمحرمانگ یاافراد  یخصوص یمنقض حر

 خواهند شد. یمعرف یبه تخلفات ادار یدگیرس هاییاتبه ه یبه عنوان خاط ییقضا یگیریقرار دهند عالوه بر پ

 ینمشمول یاقامه دعوا برا یچگونگ یمالزم در خصوص آموزش آسان و قابل درک عمو یداتروابط کار مکلف است تمه معاونت - 1۱2 ماده

 فصل را ینمربوط با ا ییمراجع حل اختالف کار و عوامل اجرا یاعضا یبرا یکیالکترون یآموزش دادرس یننامه و همچنفصل از آیین ینا

 فراهم آورد.

 ۸۹۳6/۸۲/۲6 یخو در تار یهکار ته یعال یتوسط شورا ۸۹۳6/۸۱/۲۹ یختبصره در تار( 4ماده و )( ۸۳مشتمل بر ) یهالحاق این - 1۱1 ماده

 یمادام که در هر شهرستان دادرس یول گردد؛یم یرمواد مغا یگزینابالغ، جا یخاست و از تار یدهرس یتعاون، کار و رفاه اجتماع یروز یببه تصو

 االجرا خواهد بود.همچنان الزم یمفاد قبل ینشده است اجرا یاندازجامع روابط کار راه مانهدر سا یکیالکترون
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 یاحکام مدن یقانون اجرا

 ۱۸/۱۱/۸۹41مصوب: 

 

 عمومی قواعد :اول فصل

 اجرا مقدمات - اول مبحث

 مواردی در آن موقت اجرای قرار یا شده قطعی اینکه مگر شودنمی گذارده اجرا موقع به دادگستری هایدادگاه احکام از حکمی هیچ - 1 ماده

 .باشد صادرشده کندمی معین قانون که

 و شده ابالغ او قانونی مقامقائم یا وکیل یا علیهمحکوم به که شودمی گذارده اجرا موقع به وقتی دادگستری هایدادگاه احکام - ۲ ماده

 .بنماید دادگاه از را تقاضا این کتباً او قانونی مقامقائم یا و نماینده یا لهمحکوم

 .باشدنمی اجرا قابل نیست معین آن موضوع که حکمی - ۱ ماده

 المیاع جنبه دادگاه که مواردی در. باشد شده مقرر دیگری ترتیب قانون در اینکه مگر آیدمی عمل به اجرائیه صدور با حکم اجرای - 2 ماده

 که دیموار در همچنین شودنمی صادر اجرائیه سند بطالن یا اصالت اعالم قبیل از نیست علیهمحکوم طرف از عملی انجام مستلزم و داشته

 الزم اجرائیه صدور گیرد صورت هاآن وسیله به باید حکم اجرای ولی نبوده دعوی طرف دولت به وابسته و دولتی مؤسسات و هاسازمان

 .کنند اجرا را حکم دادگاه دستور به مکلفند مزبور مؤسسات و هاسازمان و نیست

 .است نخستین دادگاه با اجرائیه صدور - 1 ماده

 به اجرا حق پرداخت اینکه و آن موضوع و حکم مشخصات و علیهمحکوم و لهمحکوم اقامت محل و خانوادگی نام و نام اجرائیه در - 6 ماده

 .شودمی فرستاده ابالغ برای و ممهور دادگاه مهر به رسیده دفتر مدیر و دادگاه رئیس امضاء به و شده نوشته هست علیهمحکوم عهده

 از پس دیگر نسخه و دعوی پرونده در آن از نسخه یک شودمی صادر نسخه دو عالوهبه علیهممحکوم تعداد به اجرائیه هایبرگ – ۳ ماده

 .شودمی داده علیهمحکوم به ابالغ موقع در نیز نسخه یک و گرددمی بایگانی اجرایی پرونده در علیهمحکوم به ابالغ
 غابال برای دادرسی پرونده در علیهمحکوم به ابالغ محل آخرین و آیدمی عمل به مدنی دادرسی آیین مقررات طبق اجرائیه ابالغ - ۲ ماده

 .است محسوب سابقه اجرائیه

 اجرائیه صدور از قبل تا و آمده عمل به مدنی دادرسی آیین قانون ۸۱۱ ماده طبق دعوی به راجع اوراق ابالغ که مواردی در - 9 ماده

 آگهی قانون این ۸۸۳ و ۸۸۱ مادتین در مقرر ترتیب به نوبت یک اجرائیه مفاد باشد نکرده اعالم دادگاه به را خود اقامت محل علیهمحکوم

 الزم علیهمحکوم به دیگری اخطار یا ابالغ اجرایی عملیات برای صورت این در. شودمی گذاشته اجرا موقع به آن از پس روز ده و گرددمی

 .شود قید مزبور آگهی در باید ماده این مفاد. دهد اطالع اجرا قسمت به کتباً را خود اقامت محل علیهمحکوم اینکه مگر نیست
 ابالغ او ترکه مدیر یا ورثه وصی، امین، قیم، ولی، به مورد حسب اجرائیه شود فوت یا محجور اجرائیه ابالغ از قبل علیهمحکوم اگر - 13 ماده

 العاط هاآن اخطاریه ابالغ وسیله به شده انجام عملیات و اجرائیه مفاد باشد اجرائیه ابالغ از بعد علیهمحکوم فوت یا حجر گاههر و گرددمی

 خواهد شد. داده

 را اجرائیه مورد اقتضای به طرفین از یک هر درخواست به یارأساً  تواندمی دادگاه باشد شده اشتباهی اجرائیه صدور در گاههر - 11 ماده

 .بدهد را اجرا مورد استرداد دستور و کند الغاء را اجرایی عملیات یا نماید تصحیح یا ابطال

 (اجرا)مأمورین  دادورزها - دوم مبحث

 .داشت خواهد( اجرا)مأمور  دادورز خود نظر تحت و لزوم قدر به و کندمی وظیفه انجام دادگاه مسئولیت و ریاست تحت اجرا مدیر - 1۲ ماده

 ردفت مدیر وسیله به را احکام توانمی نباشد کافی تعداد به( اجرا)مأمور  دادورز یا و باشد نداشته( اجرا)مأمور  دادورز دادگاه اگر - 1۱ ماده

 .کرد اجرا ژاندارمری یا شهربانی مأمورین یا دادگاه دیگر کارمندان یا

مأمورین  از مورد حسب توانندمی شود رفتاری سوء یا مقاومت( اجرا نی)مأمور هادادورز به نسبت حکم اجرای حین که صورتی در - 12 ماده

 .باشندمی آن انجام به مکلف مزبور مأمورین بخواهند، کمک حکم اجرای برای دژبانی یا و ژاندارمری شهربانی،

 این در مجلسیصورت( اجرا)مأمور  دادورز ندهند انجام را( اجرا)مأمور  دادورز درخواست قبل ماده در مذکور مأمورین گاههر - 11 ماده

 .شود فرستاده دارصالحیت مرجع به تعقیب برای اجرا مدیر توسط تا کندمی تنظیم خصوص
 امضاء به نموده تنظیم مجلسیصورت مزبور مأمور شود مقاومت یا توهین وظیفه انجام حین( اجرا)مأمور  دادورز به نسبت گاههر - 16 ماده

 .رساندمی( باشند داشته حضور که صورتی در) انتظامی مأمورین و شهود
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   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

 عمل از ناشی خسارات مسئول کیفری قوانین در مقرر مجازات بر عالوه شوند وظیفه انجام از( اجرا)مأمور  دادورز مانع که کسانی - 1۳ ماده

 .باشندمینیز  خود

 .نمایند مأموریت قبول توانندنمی زیر موارد در( اجرا)مأمورین  هادادورز و مدیران - 1۲ ماده

 .باشد هاآن همسر به راجع اجرا امر - ۸

 .دارد سوم درجه تا سببی یا نسبی قرابت آنان با( اجرا)مأمور  دادورز یا و مدیر که باشد اشخاصی به راجع اجرا امر - ۲

 .باشد او امور کفیل یا طرفین از یکی وصی یا قیم( اجرا)مأمور  دادورز یا مدیر - ۹

 .است مطرح کیفری یا مدنی دعوی آنان همسر یا( اجرا)مأمور  دادورز یا مدیر و آنان بین که باشد کسانی به راجع اجرا امر که وقتی - 5

 آن در اگر و شودمی محول دیگری( اجرا)مأمور  دادورز یا مدیر به دادگاه رئیس طرف از حکم اجرای ماده این در مذکور موارد از یک هر در

 هب ژاندارمری و شهربانی مأموران مورد حسب یا دادگاه دیگر کارمند یا دفتر مدیر وسیله به حکم اجرای نباشد دیگری مأمور یا مدیر حوزه

 .آمد خواهد عمل

 اجرا ترتیب - سوم مبحث
 .شودمی گذاشته اجرا موقع به کرده صادر را آن که دادگاهی اجرا قسمت وسیله به اجرائیه - 19 ماده

 رااج قسمت به را مزبور عملیات انجام اجرا مدیر آید عمل به دیگری دادگاه حوزه در باید اجرایی عملیات از قسمتی یا تمام گاههر - ۲3 ماده

 .کندمی محول حوزه آندادگاه 

 .شود بایگانی آن در ترتیب به مربوط، هایبرگ کلیه و هاتقاضا و اجرائیه تا دهدمی تشکیل ایپرونده حکم اجرای برای اجرا مدیر - ۲1 ماده

 مقرر میزان هب فتوکپی یا رونوشت هزینه بگیرند فتوکپی یا رونوشت آن محتویات از و مالحظه را اجرایی پرونده توانندمی طرفین - ۲۲ ماده

 .شودمی اخذ مدنی دادرسی آیینقانون  در

 .کندمی محول او عهده به را اجرایی عملیات و نوشته اجرائیه ذیل در را( اجرا)مأمور  دادورز نام اجرا مدیر اجرائیه ابالغ از پس - ۲۱ ماده

 جبمو به مگر اندازد تأخیر به یا نماید قطع یا توقیف یا تعطیل را حکم اجرای تواندنمی اجرا به شروع از بعد( اجرا)مأمور  دادورز - ۲2 ماده

 ردائ لهمحکوم رسید ابراز با یا دارد را حکم اجرای تأخیر دستور صدور صالحیت که دادگاهی یا داده را حکم اجرای دستور که دادگاهی قرار

 .اجرا تأخیر یا قطع یا توقیف یا تعطیل در او کتبی رضایت یابه محکوم وصول به

 .نمایدمی اشکال رفع شودمی اجرا آن نظر تحت حکم که دادگاهی آید پیش اشکالی حکم اجرای جریان در گاههر - ۲1 ماده

 .شودمی اجرا دادگاه آن توسط حکم که است دادگاهی به راجع احکام اجرای از ناشی اختالف - ۲6 ماده

 در شود حادث بهمحکوم یا حکم ابهام یا اجمال از که احکام اجرای به مربوط اختالفات همچنین حکم مفاد به راجع اختالفات - ۲۳ ماده

 .شودمی رسیدگی کرده صادر را حکم که دادگاهی

 که است دادگاهی داوری رأی اجرای از ناشی اختالف رفع مرجع. باشدنمی اجرا قابل نیست معین آن موضوع که داوری رأی - ۲۲ ماده

 .است کرده صادر اجرائیه

 العادهفوق وقت در دادگاه. بخواهد دادگاه از را اختالف رفع تواندمی طرفین از یک هر حکم مفاد در اختالف حدوث مورد در - ۲9 ماده

 را رفینط نموده ابالغ مقابل طرف به را درخواست رونوشت باشد بیشتری رسیدگی محتاج که صورتی در و کندمی اختالفو رفع  رسیدگی

 .شد نخواهد رسیدگی تأخیر باعث هاآن حضور عدم ولی کندمی دعوت رسیدگی برای نوبت از خارج جلسه در

 .نماید صادر را حکم اجرای تأخیر قرار دادگاه اینکه مگر شد نخواهد حکم اجرای تأخیر موجب اختالف رفع درخواست - ۱3 ماده

 مدیر و امین یا محجور قیم وصی، ولی، ورثه، معرفی زمان تا مورد حسب اجرایی عملیات شود محجور یا فوت علیهمحکوم گاههر - ۱1 ماده

 مالی راگ و نماید معرفی کامل مشخصات و نشانی ذکر با را مذکور اشخاص تا کندمی اخطار لهمحکوم به اجرا قسمت و گرددمی متوقف ترکه

 .کند توقیف محجور اموال یا متوفی ترکه ازبه محکوم معادل لهمحکوم درخواست به تواندمی( اجرا)مأمور  دادورز باشدنشده  توقیف

 .آمد نخواهد حساب به شودمی توقیف اجرایی عملیات که مدتی و است مدنی دادرسی آیین مقررات مطابق مواعد حساب - ۱۲ ماده

 الماع تصفیه مدیر یا تصفیه اداره به اجرا مدیر طرف از مراتب شود ورشکسته اجرا جریان در و بوده بازرگان علیهمحکوم گاههر - ۱۱ ماده

 .گردد اقدام ورشکستگی امور تصفیه به راجع مقررات طبق تا شودمی

 رایب ترتیبی یا بگذارد اجرا موقع به را آن مفاد روز ده ظرف است مکلف علیهمحکوم شد ابالغ علیهمحکوم به اجرائیه کهنیهم - ۱2 ماده

 فادم اجرای به قادر را خود که صورتی در و باشد سریم آن ازبه محکوم فایاست و حکم اجرای که کند معرفی مالی یا بدهدبه محکومپرداخت 

 هس ظرف گاههر نماید اعالم صریحاً ندارد مالی اگر و کند تسلیم اجرا قسمت به را خود دارایی جامع مزبور مهلت ظرفباید  نداند اجرائیه

 ودخ اموال آن از فرار برای لیکن بودهبه محکوم پرداخت و حکم اجرای به قادر علیهمحکوم که شود معلوم مذکور مهلت انقضاء از بعد سال
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   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

 سحب به باشد گردیده متعسر اجرائیه مفاد از قسمتی یا تمام اجرای که نحوی به داده خود دارایی از واقع خالف صورت یا نکرده معرفی را

 .شدمحکوم خواهد  ماه شش تا روز یک و شصت از ایجنحه

 .کند معرفی مالیبه محکوم استیفای برای علیهمحکوم جای به تواندمی نیز ثالث شخص - تبصره

 خود بدهی از قسمتی یا تمام تأدیه به که موقع هر است مکلف نبوده خود بدهی پرداخت به قادر مذکور مدت در که بدهکاری - ۱1 ماده

 دهش خود بدهی از قسمتی یا تمام پرداخت به قادر مقرر مهلت انقضای تاریخ از سال سه ظرف که بدهکاری هر و بپردازد را آن گرددمتمکن 

 .شد خواهد محکوم قبل ماده در مقرر مجازات به نکند معرفی اجرا مسئول به مالی یا و نپردازد را آن پرداخت امکانتاریخ  از ماه یک تا و

 هب بهمحکوم تامین برای را علیهمحکوم اموال قبل مواد در مقرر مهلت انقضای از قبل و اجرائیه ابالغ از بعد تواندمی لهمحکوم - 1 تبصره

 نکرده معرفی مالی علیهمحکوم که صورتی در نیز مزبور مهلت انقضای از پس. است آن قبول به مکلف اجرا قسمت و کند معرفی اجرا قسمت

 بهحکومم استیفای آید دست به علیهمحکوم از مالی وقت هر تواندمی لهمحکوم باشد سریم آن از بهمحکوم استیفای و حکماجرای  که باشد

 .بخواهد مال آن از را

 اجرای یا تعقیب او گذشت صورت در و است خصوصی شاکی شکایت به منوط ۹4 و ۹5 مواد در مندرج جرائم کیفری تعقیب - ۲ تبصره

 .گرددمی موقوفمجازات 

 تقاضای به باشد دسترسی او اموال به که صورتی در شودمی ابالغ علیهمحکوم به آگهی انتشار طریق از اجرائیه مفاد که مواردی در - ۱6 ماده

 .شودمی توقیف علیهمحکوم اموال از بهمحکوم معادل لهمحکوم

در  تواندنمی ولی باشد حاضر اجرایی عملیات حین در و دهد ارائه( اجرا)مأمور  دادورز به را حکم اجرای طریق تواندمی لهمحکوم - ۱۳ ماده

 .نماید دخالت است( اجرا)مأمور  دادورز وظایف از که اموری

 یا دشو داده مشارالیه به نباید بهمحکوم گاههر و گیردمی رسید برگ نموده تسلیم لهمحکوم به را بهمحکوم( اجرا)مأمور  دادورز - ۱۲ ماده

 .کندمی اعالم است کرده صادر اجرائیه که دادگاهی به مقتضی دستور صدور جهت را مراتب نباشد لهمحکوم به دسترسی

 راییاج عملیات شود بالاثر نهایی حکم موجب به دادرسی اعاده یا نقض یا فسخ اثر بر شده گذارده اجرا موقع به که حکمی گاههر - ۱9 ماده

 دنباش ممکن آن استرداد و بوده معین عین بهمحکوم که صورتی در و گرددیبرم اجرا از قبل حالت به حکم اجراکننده دادگاه دستور به

 است مقرر حکم اجرای برای که ترتیبی به دادگاه دستور به اجرایی عملیات اعاده. نمایدمی وصول را آن قیمت یا مثل( اجرا)مأمور  دادورز

 .آیدمی عمل به اجرائیه صدور بدون

 .دارند اعالم اجرا قسمت به را مراتب و گذارده قراری حکم اجرای برای تواندمی علیهمحکوم و لهمحکوم - 23 ماده

 .کندمی حکم اجرای به اقدام قانون این در مقرر ترتیب به( اجرا)مأمور  دادورز نماید اجرا را دادگاه حکم طوعاً علیهمحکوم گاههر - 21 ماده

 تهگرف را آن عین( اجرا)مأمور  دادورز باشد ممکن لهمحکوم به آن تسلیم و بوده غیرمنقول یا منقول معین عین بهمحکوم گاههر - 2۲ ماده

 .دهدمی لهمحکوم به و

 دی خلع ملک تمام از باشد صادرشده مشاع ملک از قسمتی مالک نفع به مشاع ملک متصرف علیه ید خلع حکم که مواردی در - 2۱ ماده

 .است مشاعی امالک مقررات مشمول شده ید خلع ملک در لهمحکوم تصرف ولی شود،می

 قیح مدعی متصرف اینکه مگر نیست اجرایی اقدامات مانع امر این باشد علیهمحکوم از غیر کسی تصرف در بهمحکوم عین اگر - 22 ماده

 دارصالحیت دادگاه به تا دهدمی مهلت او به هفته یک( اجرا)مأمور  دادورز صورت این در نماید ارائه هم دالیلی و بوده آن منافع یاعین  از

 عملیات نگردد ارائه اجرا قسمت به حکم اجرای تأخیر به دائر قراری مذکور مهلت تاریخ از روز پانزده ظرف که صورتی در و کند مراجعه

 .یافت خواهد ادامه اجرایی

 یا و کند خودداری آن بردن از مال صاحب و باشد دیگری شخص یا علیهمحکوم از اموالی شود ید خلع باید که محلی در گاههر - 21 ماده

 :کندمی عمل زیر ترتیب به و تهیه را مذکور اموال تفصیلی صورت( اجرا)مأمور  دادورز نباشد دسترسی او به

 .شودمی سپردهها بانک از یکی یا دادگستری صندوق به نقد وجه و جواهر و بهادار اوراق و اسناد - ۸

 هایهزینه کسر از پس فروش حاصل و رسیده فروش به نباشد نگاهداری هزینه با متناسب هاآن بهای که اشیایی و شدنی ضایع اموال - ۲

 .گردد مسترد آن صاحب به تا شودمی سپرده دادگستری صندوقبه  مربوط

 رسید و سپرده حافظ به یا و نگاهداشته محفوظ دیگری مناسب محل یا محل همان در را هاآن( اجرا)مأمور  دادورز اموال سایر مورد در - ۹

 .داردمیدریافت 

 وسیله هب تراضی عدم صورت در و طرفین تراضی با آن قیمت نباشد دسترسی آن به یا و شده تلف و بوده معین عین بهمحکوم اگر - 26 ماده

 سارتخ دعوی تواندمی لهمحکوم نباشد تقویم قابل بهمحکوم گاههر و شودمی وصول علیهمحکوم از قانون این مقررات طبق و تعییندادگاه 

 .نماید اقامه
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   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

د باش ممکن دیگری شخص توسط به عمل انجام و ورزد امتناع آن انجام از علیهمحکوم و باشد معینی عمل انجام بهمحکوم گاههر - 2۳ ماده

 هزینه عمل انجام بدون یا و کند مطالبه را آن هزینه و دهد انجام دیگری وسیله را عمل آن( اجرا)مأمور  دادورز نظر تحت تواندمی لهمحکوم

 جلب با ضرورت صورت در و الزم تحقیقات با دادگاه مذکور موارد از یک هر در. نماید مطالبه علیهمحکوم از اجرا قسمت وسیلهبه  را الزم

 ولوص برای که است ترتیبی به علیهمحکوم از شناسکار الزحمهحق و مذکور هزینه وصول. نمایدمی معین و هزینهمیزان  شناسکار نظر

 .است مقرر نقدی بهمحکوم

 .شد خواهد انجام مدنی دادرسی آیین 6۲۳ ماده مطابق نباشد ممکن دیگری شخص توسط عمل انجام که صورتی در - تبصره

 :شودمی رفتار زیر ترتیب به باشد نشده معین حکم در زرع تکلیف و شده زراعت ید خلع حکم مورد ملک در که صورتی در - 2۲ ماده

 و نموده محصول برداشت به اقدام( اجرا)مأمور  دادورز و اال بردارد را محصول فوراً باید علیهمحکوم باشد رسیده محصول برداشت موقع اگر

 اینکه از اعم باشد نرسیده محصول برداشت موقع هرگاه. نمایدمی وصول او از علیهمحکوم به محصول تحویل زمان تا را مربوطهای هزینه

 هب محصول رسیدن زمان تا را ملک یا کند تصرف را ملک و بپردازد را زراعت بهای که است مخیر لهمحکوم باشدنروییده  یا روییده بذر

 ردمو این در دادگاه نظر و بود خواهد دادگاه با المثلاجرت و زراعت بهای تشخیص. بگیرد المثلاجرتو  بگذارد باقی علیهمحکوم تصرف

 .است قطعی

 اموال توقیف :دوم فصل

 عمومی مقررات - اول مبحث

 برای لهمحکوم با قراری یا ننماید اجرا طوعاً را حکم مدلول است مقرر حکم اجرای برای که موعدی در علیهمحکوم که صورتی در - 29 ماده

 علیهمحکوم اموال از که کند درخواست تواندمی لهمحکوم باشد نشده توقیف و تامین او از مالی یا نکند معرفی هم مالی و ندهد حکماجرای 

 .گردد توقیفبهمحکوم معادل

 دادگاه حوزه در اموال اگر و نماید علیهمحکوم اموال توقیف به اقدام تأخیر بدون توقیف درخواست از پس باید( اجرا)مأمور  دادورز - 13 ماده

 .بخواهد مذکور دادگاه اجرای قسمت از را آن توقیف باشد دیگری

 ارزش شده معرفی مال گاههر ولی باشد اجرایی هایهزینه و بهمحکوم معادل که شودمی توقیف میزانی به علیهمحکوم اموال از - 11 ماده

 بهحکومم معادل آنکه از مشاعی مقدار باشد غیرمنقول مال اگر صورت این در شد خواهد توقیف آن تمام نباشد تجزیه قابل و داشتهبیشتری 

 .گرددمی توقیف باشد اجرایی هایهزینه و

 کافویت شده تامین مال آنکه مگر آیدمی عمل به مال همان از بهمحکوم استیفا باشد شده توقیف و تامین علیهمحکوم از مالی اگر - 1۲ ماده

 .گرددمی توقیف علیهمحکوم اموال سایر از بهمحکوم بقیه معادل صورت این در که نکند را بهمحکوم

 ملیاتع به شروع از قبل تا یک بار تواندمی علیهمحکوم باشد شده توقف بهمحکوم یا خواسته قبال در علیهمحکوم از مالی گاههر - 1۱ ماده

 حیث زا شودمی پیشنهاد که مالی اینکه بر مشروط بنماید دیگری مال به است شده توقیف که را مالی تبدیل درخواست فروش بهراجع 

 به اجعر عملیات به شروع از قبل تا یک بار تواندمی نیز لهمحکوم. نباشد کمتر است شده توقیف قبالً که مالی از فروشسهولت  و قیمت

 توانندیم باشند معترض اجرا قسمت تصمیم به لهمحکوم یا علیهمحکوم که صورتی در. بنماید را شدهتوقیف  مال تبدیل درخواست فروش

 .است قطعی مورد این در دادگاه تصمیم. نمایند مراجعه اجرائیه صادرکننده دادگاه به

 لهمحکوم تدرخواس به اجرا قسمت باشد شده توقیف دیگری طلب مقابل در یا بوده دینی وثیقه شده تقاضا آن توقیف که مالی اگر - 12 ماده

 مال اگر صورت این در دهدمی اطالع است کرده توقیف را مال قبالً که مرجعی یا ثبت اداره به مورد حسب را مزبور مال ارزش مازادتوقیف 

 توقیف فعر یا وثیقه فک صورت در. شد خواهد اثر رفع مازاد توقیف از بنماید را او طلب تکافوی که شود توقیف لهمحکومتقاضای  به دیگری

 اب مال بهای تناسب عدم عنوان به علیهمحکوم گاههر مورد این در. شودمی تبدیل مال اصل توقیف بهخود خودبه مازاد توقیف مال، اصل

 .شد خواهد توقیف رفع بدهی بر زائد مقدار از شده ارزیابیمال  او هزینه به باشد معترض بدهی میزان

 حقوق اب را قانونی خسارات و دیون تمام تواندمی لهمحکوم باشد شده توقیف مطالباتی مقابل در یا بوده وثیقه که مالی مورد در - 11 ماده

 صورت این در بنماید آن از را خود حقوق استیفای و مال توقیف تقاضای نموده تودیع دادگستری یا ثبت صندوق در مورد حسب دولت

 .شودمی توقیف بالفاصله شده تودیع وجوه مجموع و او طلب بابت مال و فک سابقی هافیتوق و وثیقه

 .است بالاثر و باطل شده توقیف مال به نسبت رهنی و شرطی و قطعی از اعم انتقال و نقل هرگونه - 16 ماده

 ینکها مگر بود نخواهد نافذ شود منعقد لهمحکوم ضرر به توقیف از بعد شده توقیف مال به نسبت که تعهدی یا قرارداد هرگونه - 1۳ ماده

 .دهد رضایت کتباً لهمحکوم

 .کرد خواهد توقیف رفع شده توقیف مال از اجرا قسمت نماید تأدیه را قانونی خسارات و بهمحکوم علیه،محکوم که صورتی در - 1۲ ماده
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 برای تنهایی به فروش حاصل اینکه بر مشروط بفروشد را شده توقیف مال( اجرا)مأمور  دادورز نظارت با تواندمی علیهمحکوم - 19 ماده

 در هک مبلغی از نباشد فروش حاصل شده توقیف بهمحکوم از قسمتی مقابل در مال اگر و باشد کافی اجرایی هایهزینه و بهمحکومپرداخت 

 .باشد کمتر آمدهبه عمل  توقیف آن قبال

 .شد خواهد اعالم طرفین به مال توقیف ولی شودنمی مال توقیف از مانع علیهمحکوم و لهمحکوم حضور عدم - 63 ماده

 منقول اموال توقیف در - دوم مبحث

 یگرید به متعلق را آن یا کند مالکیت ادعای آن به نسبت متصرف و باشد علیهمحکوم از غیر کسی تصرف در که منقولی مال - 61 ماده

 لهوممحک خسارت جبران مسئول شود ثابت متصرف ادعای خالف که صورتی در. شد نخواهد توقیف علیهمحکوم مال عنوان بهنماید  معرفی

 .بود خواهد

 احراز رب کافی، قرائن و دالیل که شودمی توقیف صورتی در باشد علیهمحکوم کار محل یا سکونت محل از خارج که منقولی اموال - 6۲ ماده

 .باشد دست در او مالکیت از

 مورد آنچه و زن به متعلق باشد زن اختصاصی استفاده مورد عادتاً و معموالً آنچه زوجین سکونت محل در موجود منقول اموال از - 6۱ ماده

 ثابت آن خالف اینکه مگر شودمی محسوب آنان بین مشترک قانون این مقررات نظر از بقیه و شوهر به متعلق باشد مرد اختصاصیاستفاده 

 .گردد

 مأمور حضور با( اجرا)مأمور  دادورز نمایند خودداری آن کردن باز از و باشد بسته آن در که باشد جایی در شده معرفی مال اگر - 62 ماده

 آن در کسی که محلی کردن باز مورد در و داردمی معمول مال توقیف و در کردن باز برای الزم اقدام محل دهبان یا ژاندارمری یا شهربانی

 .باشد داشته حضور باید نیز مستقل بخش دادگاه یا دادستان نماینده مورد حسب نیست

 :شودنمی توقیف حکم اجرای برای زیر اموال - 61 ماده

 .است الزم او خانواده و علیهمحکوم ضروری حوائج رفع برای که اسبابی و اشیاء و لباس - ۸

 .او النفقهواجب اشخاص و علیهمحکوم ماههکی احتیاج قدر به آذوقه - ۲

 .کشاورزان و ورانپیشه و کسبه ساده کار ابزار و وسائل - ۹

 .باشندمی توقیف رقابلیغ مخصوص قوانین موجب به که اشیایی و اموال - 5

 دونب هاآن فوت صورت در و مترجم ومؤلف  و مصنف رضایت بدون نرسیده چاپ به هنوز که هاییترجمه و فاتیتأل و تصنیفات - تبصره

 .شودنمی توقیف آنان مقامقائم یا ورثه رضایت

 با و ارزیابی فوراً است قیمت فاحش کسر یا نامتناسب هزینه مستلزم آن توقیف ادامه که اموالی و بالفاصله شدنی ضایع اموال - 66 ماده

 رداشتهب مزبور اموال از صورتی باید فروش از قبل لیکن رسدمی فروش به مزایده و توقیف به راجع تشریفات رعایت بدون دادگاهتصویب 

 .شود

 منقول اموال برداریصورت - سوم مبحث

 اندازه - وزن - عدد - نوع قبیل از اموال کامل وصف بر مشتمل که صورتی منقول، اموال توقیف از قبل باید( اجرا)مأمور  دادورز - 6۳ ماده

 و اسامی جواهرات در و( باشد معین هاآن عیار گاههر) هاآن عیار نقره و طال مورد در نماید، تنظیم باشد اعداد و حروف تمام با کهغیره  و

 نقاشی پرده و تصویر در و چاپ یا تحریر تاریخ ذکر با آن بودن چاپی یا خطی و مترجم ومؤلف  و کتاب نام ،در کتاب و هاآن مشخصات

 و نوع بهادار اوراق و سهام مورد در و رنگ و بافت فرش مورد در و مدل و ساخت مصنوعات، در و( باشدمعلوم  اگر) نقاش اسم و خصوصیات

 .شودمی نوشته باشد مال کامل معرف که خصوصیاتی و مشخصات مورد هر در کلی طور به و آن اسمی مبلغ و تعداد

 دادورز باشد داده رخ اشتباهی و سهو اگر و است ممنوع اموال صورت در هاسطر بین نوشتن و الحاق و کردن پاک و تراشیدن - 6۲ ماده

 .رساندمی حاضران امضاء به و تصحیح را آن صورت ذیل در( اجرا)مأمور 

 خالصه و اظهارکننده مشخصات( اجرا)مأمور  دادورز نمایند حقی اظهار شودمی توقیف که اموالی به نسبت ثالث اشخاص گاههر - 69 ماده

 .کندمی قید را او اظهارات

)مأمور  دادورز نمایند اظهاری و ایراد صورت تنظیم به راجع و بوده حاضر هاآن قانونی نماینده یا علیهمحکوم و لهمحکوم گاههر - ۳3 ماده

 تصور تنظیم تاریخ از هفته یک ظرف باشند حاضر اگر طرفین. کندمی قید صورت آخر در قبول یا رد جهات با را آنان اظهار وایراد ( اجرا

 از هفته یک ظرف دارد حق غایب طرف و شودمی ابالغ غایب طرف به اجرا قسمت طرف از اموال صورت و اال داشتخواهند  شکایت حق

 .نماید شکایت ابالغ تاریخ

 لهمحکوم گاههر برسد حاضران و( اجرا)مأمور  دادورز امضاء به و شود نوشته عمل ختم و شروع ساعت و تاریخ باید اموال صورت در - ۳1 ماده

 .شودمی قید صورت در مراتب نمایند امتناع اموال صورت ذیل امضاء از هاآن قانونی نماینده یا علیهمحکوم و
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 .داد خواهد هاآن به را اموال صورت از شدهگواهی رونوشت علیهمحکوم یا لهمحکوم تقاضای به( اجرا)مأمور  دادورز - ۳۲ ماده

 منقول اموال ارزیابی - چهارم مبحث

 تراضی به علیهمحکوم و لهمحکوم را اموال قیمت شودمی درج اموال صورت در و آیدمی عمل به توقیف حین منقول اموال ارزیابی - ۳۱ ماده

 .ودشمی معین ارزیاب ننمایند تراضی قیمت تعیین در و بوده حاضر یا نباشند حاضر توقیف حین طرفین گاههر و نمایندمی تعیین

 شناسانکار بین از( اجرا)مأمور  دادورز علیهمحکوم حضور عدم یا تراضی عدم صورت در. شودمی معین طرفین تراضی به ارزیاب - ۳2 ماده

 سیدستر ارزیاب به توقیف حین در گاههر و کندمی معین ارزیاب خبره و معتمد اشخاص بین از رسمی شناسکار نبودن صورت در ورسمی 

 سبتن فوریت قید به( اجرا)مأمور  دادورز صورت این در. بود خواهد قرار عمل مالک مال توقیف برای کرده تعیین لهمحکومکه  قیمتی نباشد

 .کرد خواهد اقدام مال تقویم و ارزیاب تعیین به

 نظریه هب ارزیابی ابالغ تاریخ از روز سه ظرف تواندمی طرفین از یک هر. نمایدمی ابالغ طرفین به بالفاصله را ارزیابی اجرا قسمت - ۳1 ماده

 با ضرورت صورت در و گیردمی قرار رسیدگی مورد شود،می اجرا آن وسیله به حکم که دادگاهی در اعتراض این نماید، اعتراضارزیاب 

 .است قطعی مورد این در دادگاه تشخیص شود،می معین مالقیمت  ارزیابی تجدید

 به آن پرداخت و گرددمی معین( اجرا)مأمور  دادورز وسیله به کار ارزش و کیفیت و کمیت گرفتن نظر در با ارزیاب الزحمهحق - ۳6 ماده

 .کرد خواهد اتخاذ مقتضی تصمیم مورد این در دادگاه باشد اعتراضی الزحمهحق میزان به نسبت گاههر. است علیهمحکوم عهده

 مزبور وجه( اجرا)مأمور  دادورز صورت این در. بپردازد را آن تواندمی لهمحکوم نماید امتناع ارزیاب الزحمهحق پرداخت از علیهمحکوم گاههر

 اگر و است معترض عهده به قبل ماده مورد در الزحمهحق پرداخت. داد خواهد لهمحکوم به و وصول علیهمحکوم از حکم اجرایضمن  را

 .شد نخواهد داده اثر ترتیب او اعتراض به نپردازد اخطار ابالغتاریخ  از روز سه ظرف
 شده توقیف منقول اموال حفظ - پنجم مبحث

 .باشد داشته ضرورت دیگری محل به اموال نقل اینکه مگر شودمی حفظ هست که جا همان در شده توقیف اموال - ۳۳ ماده

 طرفین هک صورتی در و گرددمی تعیین طرفین توافق با حافظ. شودمی سپرده مسئولی شخص به حفاظت برای شده توقیف اموال - ۳۲ ماده

 و بهادار اوراق. کندمی معین را اعتمادی قابل شخص( اجرا)مأمور  دادورز ننمایند تراضی حافظ انتخاب در یا و نباشند حاضر توقیف حین

 .شودمی گذاشته امانت بهها بانک از یکی در اقتضا صورتها در آن امثال و جواهر

 :شودنمی سپرده ذیل اشخاص به طرفین کتبی تراضی بدون شده توقیف اموال - ۳9 ماده

 .سوم درجه تا( اجرا)مأمور  دادورز نسبی و سببی اقربای - ۸

 .دارند سوم درجه تا سببی یا نسبی قرابت طرفین با که کسانی و آنان همسر و علیهمحکوم و لهمحکوم - ۲

 .گرددمی اخذ رسید و تحویل گرفته عهده به را حفظ مسئولیت که شخصی به اموال صورت رونوشت و شده توقیف اموال - ۲3 ماده

 مدت و مال کیفیت و کمیت به توجه با اجرا مدیر نشود تراضی اجرت میزان در گاههر و بخواهد اجرت تواندمی حافظ شخص - ۲1 ماده

 .نمایدمی تعیین را آن میزانحفاظت 

 ورتص در. نمایدمی استیفا شده توقیف اشیاء فروش حاصل از و پردازدمی لهمحکوم نکند تأدیه علیهمحکوم اگر را حافظ اجرت - ۲۲ ماده

 را حافظ اجرت اخطار ابالغ تاریخ از روز ده ظرف که کندمی اخطار لهمحکوم به اجرا مدیر آن تأدیه عدم و حافظ طرف از اجرتمطالبه 

 .بپردازد

 ورط به و بدهد کسی به یا داده قرار استفاده مورد را شده توقیف اموال ندارد حق و است امین شده توقیف اموال به نسبت حافظ - ۲۱ ماده

 .داشت نخواهد هم اجرت مطالبه حق و بوده وارده خسارت پرداخت مسئول گردد تفریط یا تعدی مرتکب حافظ گاههر کلی

 .بدهد را آن حساب باید حافظ باشد داشته منافعی شده توقیف اموال گاههر - ۲2 ماده

 معادل( اجرا)مأمور  دادورز و است محسوب ضامن امتناع تاریخ از کند امتناع شده توقیف اموال تسلیم از حافظ که صورتی در - ۲1 ماده

 .نمایدمی استیفا حافظ اموال از را شده توقیف مال ارزش

( اجرا)مأمور  دادورز نماید ایجاب را او تغییر احوال و اوضاع یا و کند نگاهداری را شده توقیف اموال نتواند یا نخواهد حافظ گاههر - ۲6 ماده

 .کرد خواهد معین دیگری حافظ دادگاه تصویب از پس

 است ثالث شخص نزد که علیهمحکوم منقول اموال توقیف - ششم مبحث

 هک باشد طلبی توقیف، درخواست مورد یا باشد حقیقی یا حقوقی از اعم ثالث شخص نزد علیهمحکوم به متعلق مال گاههر - ۲۳ ماده

 سیدر و ابالغ ثالث شخص به اجرائیه رونوشت پیوست به آن میزان و طلب یا مال توقیف باب در اخطاری دارد ثالث شخص از علیهمحکوم

 .گرددمی ابالغ نیز علیهمحکوم به فوراًمراتب  و شودمی دریافت

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


 4۸صفحه                                                                                قوانین خاص ویژه آزمون وکالت / آیین دادرسی مدنی

 

   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

 دیرم دستور طبق است مکلف و بدهد علیهمحکوم به را شده توقیف طلب یا مال نباید توقیف اخطار ابالغ از پس ثالث شخص - ۲۲ ماده

 .بود خواهد لهمحکوم به وارده خسارت جبران مسئول تخلف صورت در نماید، عمل اجرا

 را نآ مطالبه صورت در باید ثالث شخص باشد حال طلب یا نقد وجه یا معین عین شده توقیف ثالث شخص نزد که مالی گاههر - ۲9 ماده

 هب ثالث شخص طرف از معین عین تحویل یا دین یا وجه تأدیه سند منزله به رسید این دارد دریافت رسید و بدهد( اجرا)مأمور  دادورز به

 .بود خواهد علیهمحکوم

 تقاضای لهمحکوم و پردازدمی علیهمحکوم به تدریج به را عوائدی و اجور یا اقساط به را خود دین ثالث شخص که موردی در - 93 ماده

 یمتسل اجرا قسمت به را مقرر اجور و عوائد یا اقساط که کندمی اخطار ثالث شخص به( اجرا)مأمور  دادورز بنماید آن از را بهمحکوماستیفا 

 .نماید

 از روز ده ظرف باید باشد خود نزد علیهمحکوم عواید و اجور یا طلب یا مال از قسمتی یا تمام وجود منکر ثالث شخص گاههر - 91 ماده

 .دهد اطالع اجرا قسمت به را مراتب اخطاریه ابالغتاریخ 

 جورا یا طلب یا مال از قسمتی یا تمام وجود منکر واقع برخالف یا و نکند عمل قبل ماده در مقرر تکلیف به ثالث شخص گاههر - 9۲ ماده

 رتخسا جبران برای تواندمی لهمحکوم شود خسارت موجب و نباشد واقع با موافق داده که اطالعاتی یا و گردد خود نزد علیهمحکوم عوائد و

 .نماید مراجعه دارصالحیت دادگاه به
 متقی معادل نکند پیدا دسترسی مال آن به( اجرا)مأمور  دادورز و نماید امتناع شده توقیف مال عین تسلیم از ثالث شخص اگر - 9۱ ماده

 .شد خواهد توقیف بهمحکوم استیفا برای او دارایی از آن

 ادخواستد دادگاه به تواندمی رفته بین از او تفریط و تعدی بدون اجرا قسمت مطالبه از قبل مال که باشد مدعی ثالث شخص که صورتی در

 .دکنمی صادر نهایی تکلیف تعیین تا اجرایی عملیات توقیف باب در قراری دهد تشخیص موجه را او دالیل که صورتی در دادگاه دهد

 توقیف او دارایی از مزبور وجه میزان به نماید امتناع شده توقیف او نزد که حال طلب یا نقد وجه تأدیه از ثالث شخص گاههر - 92 ماده

 .شد خواهد

 متقس و کند تسلیم اجرا قسمت به بخواهد وقت هر را مزبور مال تواندمی شده توقیف او نزد علیهمحکوم مال که ثالثی شخص - 91 ماده

 .نماید قبول را آنباید  اجرا

 مستخدمین حقوق توقیف - هفتم مبحث

 هاشرکت و هابانک و هاشهرداری و دولتی هایشرکت و دولت به وابسته یا دولتی مؤسسات و هاسازمان کارکنان مزایای و حقوق از - 96 ماده

 .شودمی توقیف ثلث اال و ربع باشند فرزند یا زن داری که صورتی در آن نظائر و خصوصی هایبنگاه و

 خصش به مربوط دین اینکه بر مشروط است جایز ماده این موضوع افراد وظیفه یا بازنشستگی حقوق چهارمیک کسر و توقیف - 1 تبصره

 .باشد بگیروظیفه  یا بازنشسته
( ره) خمینی امام امداد کمیته مددجویان مستمری و هستند جنگ در که نظامیانی مزایای و حقوق -( ۸۹۳5/۸۸/۸۲ اصالحی) - ۲تبصره 

 .شودنمی توقیف بهزیستی سازمان و

 مزایای و حقوق از است مکلف سازمان مدیر یا رئیس و نمایدمی ابالغ مربوط سازمان به را مراتب اجرا مدیر فوق ماده مورد در - 9۳ ماده

 .بفرستد اجرا قسمت به و نموده کسر علیهمحکوم

 گردد یفتوق بهمحکوم استیفای برای شود معرفی علیهمحکوم از مالی اگر که نیست این از مانع استخدامی مزایای و حقوق توقیف - 9۲ ماده

 .شودمی موقوف علیهمحکوم استخدامی مزایای و حقوق توقیف باشد کافی بهمحکوم استیفای برای شده معرفی مال اگرولی 

 غیرمنقول اموال توقیف - هشتم مبحث

 .کندمی اعالم محل ثبت اداره و طرفین به ملک مشخصات و پالک شماره ذکر با را غیرمنقول مال توقیف اجرا قسمت - 99 ماده

 جریان رد ملک اگر و امالک دفتر در را مراتب باشد شدهثبت علیهمحکوم نام به ملک که صورتی در توقیف اعالم از پس ثبت اداره - 133 ماده

 قسمت به وراًف نباشد علیهمحکوم نام به ملک اگر و دهدمی اطالع اجرا قسمت به نموده قید ثبتی پرونده و بازداشتی ملک دفتر در باشدثبت 

 .داردمی اعالم اجرا

 باشد تهداش مالکانه تصرف آن در علیهمحکوم که است جائز وقتی علیهمحکوم مال عنوان به ندارد سابقه که غیرمنقول مال توقیف - 131 ماده

 هایین مرحله به ولی صادرشده علیهمحکوم مالکیت بر حکم که موردی در. باشد شده شناخته مالک نهایی حکم موجب به علیهمحکوم یاو 

 .است نهایی حکم صدور به موکول اجرایی عملیات ادامهولی  است جایز علیهمحکوم بدهی ازاء در مزبور مال توقیف باشد نرسیده
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 لیهعمحکوم و باشد کافی اجرایی هزینه و بهمحکوم اداء برای دادگاه تشخیص به غیرمنقول مال سالهیک عوائد که صورتی در - 13۲ ماده

 رد گردد،می وصول آن از بهمحکوم و توقیف عوائد فقط و شودنمی توقیف ملک عین شود داده بهمحکوم ملک، آن عوائد از که شودحاضر 

 .نماید اعالم محل ثبت به را مراتب است مکلف اجرا قسمتصورت  این

 .گرددنمی آن منافع توقیف موجب غیرمنقول مال توقیف - 13۱ ماده

 .آیدمی عمل به مدنی دادرسی آیین قانون ۲46 تا ۲45 مواد مقررات رعایت با باغات و امالک محصول توقیف - 132 ماده

 غیرمنقول اموال یبردارصورت - نهم مبحث

 تا نمایدمی ابالغ علیهمحکوم به را آن از اینسخه و تنظیم را اموال صورت غیرمنقول اموال توقیف از پس( اجرا)مأمور  دادورز - 131 ماده

 وارد شکایت هک صورتی در و رسیدگی مزبور شکایات به اجرا مدیر. دارد تسلیم اجرا قسمت به کتباً هفته یک ظرف باشد داشته شکایتیاگر 

 .نمایدمی تجدید یا اصالح را شده توقیف مال مشخصاتصورت  باشد

 :شود قید غیرمنقول اموال صورت در باید زیر مراتب - 136 ماده

 .اجرائیه ورقه مفاد و تاریخ - ۸

 .است واقع آنجا در غیرمنقول مال که محلی - ۲

 و نه یا دارند حقی آن به نسبت دیگر اشخاص و مفروز یا است مشاع ملک اینکه و مالک و ملک مشخصات ذکر با غیرمنقول مال وصف - ۹

 .خیر یا است شده واگذار کسی به ملک منافع و است حقی نوع چه دارند حقی اگر

 .آن مجاورین و ملک حدود - 5

 .کندمی قید صورت در را آن تقریبی مساحت( اجرا)مأمور  دادورز نباشد معین ملک مساحت که صورتی در - 13۳ ماده

 .دهد ارائه( اجرا)مأمور  دادورز به را غیرمنقول مال یا ملک به راجع اسناد باید صورت تنظیم حین علیهمحکوم - 13۲ ماده

 رد دعوی که شودمی تصریح و قید صورت در مراتب باشد جریان در دعوایی شده توقیف ملک از قسمتی یا تمام به راجع گاههر - 139 ماده

 .است رسیدگی مورد مرجعیچه 

 غیرمنقول اموال حفظ و ارزیابی - دهم مبحث

 .آمد خواهد عمل به قانون این 61 تا 6۹ مواد در مقرر ترتیب به غیرمنقول اموال ارزیابی - 113 ماده

است  مکلف مشارالیه و شودمی تحویل ملک متصرف یا مالک به موقتاً مورد حسب ارزیابی و صورت تنظیم از بعد غیرمنقول مال - 111 ماده

 .دهد تحویل گرفته تحویل صورت طبق که همان طوری را ملک

 عدم صورت در و شودمی سپرده اندکرده معین طرفین که امینی به شود توقیف غیرمنقول مال موجود عوائد که صورتی در - 11۲ ماده

 .گرددمی تسلیم اجرا قسمت به باشد نقد وجه عوائد اگر ولی شد خواهد سپرده کندمی معین( اجرا)مأمور  دادورز که امینی شخصبه  تراضی

  

 شده توقیف اموال فروش :سوم فصل
 منقول اموال فروش - اول مبحث

 یتراض علیهمحکوم و لهمحکوم بین فروش موعد و محل به نسبت که صورتی در آن ارزیابی و منقول مال صورت تنظیم از بعد - 11۱ ماده

 .کندمی اقدام بعد مواد مطابق( اجرا مأمور ) دادورز باشد نشده تراضی طرفین بین گاههر و شودمی رفتار ترتیب همان به باشد شده

 .آیدمی عمل به مزایده طریق از اموال فروش - 112 ماده

 اگر و آیدمی عمل به محل آن در فروش باشد شده معین منقول اموال فروش برای محلی شهرداری یا دولت طرف از اگر - 111 ماده

 امر نای تشخیص و باشد داده ترجیح علیهمحکوم منافع برای که آیدمی عمل به محل در فروش باشد متعدد است شده معینکه  ییهامحل

 .کندمی معین اجرا مدیر را فروش محل باشد نشده معین فروش برای محلی شهرداری یا دولت طرف از گاههر. است اجرا مدیر با

 به شدهمی حفظ که محلی در شده توقیف اشیاء باشد داشته زیاد مخارج دیگری محل به منقول اموال حمل که مواردی در - 116 ماده

 .رسدمیفروش 

 .نمایدمی آگهی و معین شده توقیف اموال کیفیت و کمیت به نظر اجرا مدیر را فروش موعد - 11۳ ماده

 .شود منتشر نوبت یک محلی هایروزنامه از یکی در باید فروش آگهی - 11۲ ماده

 .نباشد روز ده از کمتر و ماه یک از بیش فروش روز و آگهی انتشار بین فاصله که شود معین طوری باید فروش موعد - 119 ماده

 انتشار جای به آگهی نباشد ریال هزار دویست از بیش هاآن قیمت که اموالی مورد در همچنین نباشد روزنامه که نقاطی در - 1۲3 ماده

 .شودمی قید مجلسصورت در الصاق تاریخ و الصاق معابر در کافیتعداد  به روزنامه
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 رمنتش خود خرج به دیگری آگهی آیدمی عمل به اجرا قسمت توسط به که آگهی بر عالوه توانندمی علیهمحکوم یا لهمحکوم - 1۲1 ماده

 .نماید

 :شودمی تصریح ذیل نکات منقول مال فروش آگهی در - 1۲۲ ماده

 .شده توقیف اموال مشخصات و نوع - ۸

 .فروش محل و ساعت و روز - ۲

 .شودمی شروع آن از مزایده که قیمتی - ۹

 .شود الصاق هم فروش محل و اجرا قسمت در انتشار بر عالوه باید آگهی - 1۲۱ ماده

 .شد خواهد آگهی مجدداً کند پیدا ضرورت فروش روز تغییر که صورتی در - 1۲2 ماده

 .رسدمی هاآن امضاء به فروش مجلسصورت و آیدمی عمل به دادسرا نماینده و( اجرا)مأمور  دادورز حضور با فروش - 1۲1 ماده

 .نماید مالحظه شده آگهی که را اموالی است شده معین فروش برای که روزی از قبل روز پنج مدت در تواندمی کس هر - 1۲6 ماده

 امر مباشر که اشخاصی سایر و( اجرا)مأمورین  هادادورز و ارزیابان ولی نماید شرکت خرید در سایرین مثل تواندمی لهمحکوم - 1۲۳ ماده

 .کنند شرکت خرید در توانندنمی سوم درجه تا آنان سببی و نسبی اقرباء همچنین هستندفروش 

 قیمت ترینباال که است کسی به متعلق مال و شودمی شروع شده معین 64 تا 6۹ مواد در مقرر ترتیب به که قیمتی از مزایده - 1۲۲ ماده

 .است کرده قبول را

 المجلسفی را بها درصد ده باید مزایده برنده صورت این در. دهد قرار وعده به را اموال بهای پرداخت تواندمی( اجرا)مأمور  دادورز - 1۲9 ماده

 قررم موعد در مزایده برنده که صورتی در و کرد نخواهد تجاوز ماه یک از مزبور مهلت حداکثر نماید تسلیم اجرا قسمت به سپرده عنوان به

 .گرددمی تجدید مزایده و ضبط دولت نفع به مزایده هزینه کسر از پس او سپرده نپردازد را اموال بهای بقیه

 را پیشنهادی قیمت ترینباال او خود اینکه یا و بفروشندمؤخر  یا مقدم را او اموال از بعضی که کند تقاضا تواندمی مال صاحب - 1۱3 ماده

 .نماید جلوگیری آن فروش از و پرداخت نقداً

 تقاضای و معرفی علیهمحکوم از دیگری مال تواندیم لهمحکوم باشد نداشته خریدارشود می شروع آن از مزایده که مالی هرگاه - 1۱1 ماده

 الم مزایده تجدید تقاضای یا کند قبول شده ارزیابی که قیمتی به مزایده مورد اموال از خود طلب معادل یا بنماید را آن مزایده و توقیف

 به مجدد آگهی هزینه و رفت خواهد فروش به کند پیدا خریدار که میزانی هر به مزایده مورد مال اخیر صورت در و بنماید را شده توقیف

 .است اعتبار مناط مزایده آگهی تجدید برای طلب مبلغ حیث از هاآن اکثریت رأی باشند متعدد طلبکاران هرگاههست و  لهمحکوم عهده

 به مال آن ننماید قبول شده ارزیابی که قیمتی به را مزایده مورد مال نیز لهمحکوم و نباشد خریداری هم دوم دفعه در گاههر - 1۱۲ ماده

 .شد خواهد مسترد علیهمحکوم

 مجلسصورت در خریدار مشخصات و اسم و شده پیشنهاد که قیمتی ترینباال و فروش مورد مال خصوصیات و فروش تاریخ - 1۱۱ ماده

 .رسدمی خریدار امضاء به و شدهنوشته 

 .گرفت خواهد صورت آن بهای تمام پرداخت از بعد فقط مال تسلیم - 1۱2 ماده

 و ودشنمی فروخته اموال بقیه باشد کافی اجرایی هایهزینه و بهمحکوم پرداخت برای شده توقیف اموال از قسمتی فروش اگر - 1۱1 ماده

 .گرددمی مسترد آن صاحب به

 :شودمی تجدید مزایده و ساقط اعتبار درجه از فروش زیر موارد در - 1۱6 ماده

 .آید عمل به گردیده تعیین آگهی موجب به که محلی غیر در یا معین ساعت و روز غیر در فروش گاههر - ۸

 .نماید رد است خواسته که را قیمتی ترینباال یا و شوند خرید از مانع قانونی جهت بدون را کسی گاههر - ۲

 .باشد دادسرا نماینده حضور بدون مزایده که صورتی در - ۹

 .باشد بوده خرید از ممنوع ۸۲6 ماده طبق خریدار که صورتی در - 5
 مهلت انقضای از قبل و شودمی داده دادگاه به فروش تاریخ از هفته یک ظرف مذکور موارد در مزایده مقررات از تخلف به راجع شکایت

 .شد نخواهد تسلیم خریدار به مال( شکایت وصول صورت در) دادگاه تصمیم اتخاذاز  قبل یا مذکور
 غیرمنقول اموال فروش - دوم مبحث

 .است منقول اموال فروش مانند گردیده معین بحث این در که مواردی استثنای به غیرمنقول اموال فروش ترتیب - 1۱۳ ماده

 :شود تصریح ذیل نکات باید فروش آگهی در - 1۱۲ ماده

 .ملک صاحب خانوادگی نام و نام - ۸

 .است غیره و زراعت یا تجارت یا پیشه و کسب یا سکونت محل ملک اینکه تعیین و آن اجمالی توصیف و ملک وقوع محل - ۲
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 .نه یا است شدهثبت ملک اینکه تعیین - ۹

 .اجاره میزان و مدت است اجاره در اگر و نه یا است اجاره در ملک اینکه تعیین - 5

 .شودمی فروخته آن از مقدار چه و مفروز یا است مشاع ملک اینکه به تصریح - 4

 .دارند عنوان هر تحت ملک آن به نسبت اشخاص که حقوقی تعیین - 1

 .شودمی شروع آن از مزایده که قیمتی - 6

 .مزایده محل و روز و ساعت - ۱

 .گرددمی الصاق نیز ملک محل در مزبور آگهی. شد خواهد منتشر قبل مبحث در مقرر ترتیب به فروش آگهی - 1۱9 ماده

 این در بخواهند را ملک تمام فروششرکا  سایر اینکه مگر رسدمی فروش به علیهمحکوم سهم فقط باشد مشاع ملک گاههر - 123 ماده

 .شودمی پرداخت علیهمحکوم حصه از اجرایی هایهزینه و لهمحکوم طلب صورت

 فروش به که قیمتی و ملک خصوصیات و خریدار و مالک خانوادگی نام و نام آن در و تنظیم مجلسصورت مزایده انجام از پس - 121 ماده

 .گرددمی تسلیم است کرده فروش به اقدام دادگاه آن اجرای قسمت که دادگاهی به اجرایی پرونده ضمیمه به و شودمی نوشته رسیده

 هفته یک ظرف( اجرا مأمور ) دادورز اقدامات سایر و مزایده مقررات از تخلف و آن ارزیابی و ملک صورت تنظیم به راجع شکایت - 12۲ ماده

 رسیدگی شکایت موضوع به العادهفوق وقت در دادگاه شودمی داده دارد مأموریت آنجا در( اجرا)مأمور  دادورز که دادگاهی به وقوع تاریخاز 

 از قبل. نمود خواهد صادر مقتضی دستور و ابطال است شده مقررات برخالف که را اقدامی دانست مؤثر و وارد را شکایت کهصورتی  در و

 .شودنمی داده انتقال سند نماید نظر اظهار شکایت موضوع در دادگاه اینکه

 .است قطعی دستور این و دهدمی خریدار نام به را انتقال سند صدور دستور مزایده جریان صحت احراز صورت در دادگاه - 12۱ ماده

 مزایده انجام تاریخ از ماه دو ظرف مالک نماید قبول خود طلب مقابل در را آن لهمحکوم و نداشته خریدار ملک که مواردی در - 122 ماده

 ستورد مزبور مهلت انقضای از بعد دادگاه. شود لهمحکوم به ملک انتقال مانع و پرداخته را اجرایی هایهزینه و خسارات و بدهی کلیهتواند می

 .داد خواهد باشد لهمحکوم طلب معادل که را ملک از قسمتی یا تمام انتقال

 خریدار امن به رسمی اسناد دفترخانه در را انتقال سند دادگاه نماینده نشود خریدار نام به انتقال سند امضاء به حاضر مالک گاههر - 121 ماده

 .نمایدمی امضاء

 ثالث شخص اعتراض :پنجم فصل
 حکم هب مستند مزبور ادعای اگر نماید حقی اظهار ثالث شخص شده توقیف نقد وجه یا غیرمنقول یا منقول مال به نسبت گاههر - 126 ماده

 گرددمی تعقیب اجرایی عملیات صورت این غیر در شودمی رفع توقیف است، توقیف تاریخ بر مقدم آن تاریخ که باشدرسمی  سند یا قطعی

 .کند شکایت دادگاه به تواندمی خود ادعای اثبات و اجرایی عملیات از جلوگیری برای حق مدعی و

. شودمی رسیدگی دادرسی هزینه پرداخت و مدنی دادرسی آیین تشریفات رعایت بدون مراحل تمام در ثالث شخص شکایت - 12۳ ماده

 کندیم رسیدگی بداند الزم که محل هر در و نحو هر به دعوی طرفین و ثالث شخص دالیل به دادگاه و شودمی ابالغ طرفین به شکایت مفاد

 اگر صورت ینا در. نمایدمی صادر شکایت نهایی تکلیف تعیین تا را اجرایی عملیات توقیف قرار یافت قوی را شکایت دالیلکه  صورتی در و

 خصش شکایت به. بدهد معترض به را مال تحویل و توقیف رفع دستور مقتضی تامین اخذ با تواندمی دادگاه منقول باشد اعتراض مورد مال

 .شد خواهد رسیدگی فوق ترتیب به نیز شده توقیف اموال فروش از بعد ثالث

 از و توقیف مال آن صورت این در. نماید معرفی اعتراض مورد مال جای به علیهمحکوم اموال از را دیگری مال تواندمی لهمحکوم - تبصره

 .گرددمی موقوف نیز ثالث شخص شکایت به رسیدگی و شودمی توقیف رفع اعتراضمال مورد 

 تقدم حق :ششم فصل
 به را لهممحکوم از یک هر تقدم حق باید( اجرا)مأمور  دادورز باشد، رسیده اجرا قسمت به متعدد های اجرائیه که مورد هر در - 12۲ ماده

 :نماید رعایت زیرترتیب 

 راییاج یا تامینی توقیف در یا آن امثال و شرطی معامله مورد یا وثیقه یا رهن لهمحکوم نزد علیهمحکوم غیرمنقول یا منقول مال اگر - ۸

 .داشت خواهد تقدم حق لهممحکوم سایر بر بهمحکوم میزان به مزبور مال به نسبت لهمحکومباشد 

 .خود ماه شش دستمزد و حقوق به نسبت علیهمحکوم کار محل مستخدم و کارگر و خانه خدمه - ۲

 .یال هزار دویست میزان تا مهریه و ماه شش مدت برای علیهمحکوم صغیر اوالد نگهداری هزینه و زن نفقه - ۹

 .بستانکاران سایر و خود طلب بقیه به نسبت سوم و دوم بندهای در مذکور طبقات بستانکاران - 5
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 قایب هاآن طلب از زائد چیزی اگر نمودند وصول علیهمحکوم اموال از را خود طلب طبقه هر ترتیب به بستانکاران اینکه از پس - 129 ماده

 بین طلب نسبت به علیهمحکوم مال باشند متعدد بستانکاران اگر چهارم تا دوم طبقات از یک هر در و شودمی داده بعدی طبقهبه  بماند

 .گرددمی تقسیم هاآن

 طلب تأدیه :هفتم فصل
 هایهزینه و بهمحکوم میزان به شودمی وصول علیهمحکوم از دیگر طریق به یا شده توقیف مال فروش نتیجه در که وجوهی - 113 ماده

 .شودمی مسترد علیهمحکوم به بقیه باشد زائد اگر و شد خواهد داده لهمحکوم به اجرایی

 وا طلب بقیه وصول برای لهمحکوم درخواست به باشد اجرائی هایهزینه و بهمحکوم میزان از کمتر حاصل وجوه که صورتی در - 111 ماده

 .شودمی توقیف علیهمحکوم اموال سایراز 

 یگرد نسخه و تسلیم علیهمحکوم به آن از نسخه یک گرددمی اخذ رسید نسخه دو شودمی داده لهمحکوم به که وجهی مقابل در - 11۲ ماده

 .گرددمی بایگانی اجرایی پروندهدر 

 کیچیه و نشود معلوم شده توقیف مال از غیر علیهمحکوم برای دیگری دارایی و باشد نفر یک از بیش لهمحکوم که موردی در - 11۱ ماده

 بقیه و شودمی داده است پرداخته را آن که کسی به اجرایی هزینه معادل شده وصول وجه از باشند نداشته تقدم حق دیگری بر طلبکاراناز 

 ۸44 و ۸45 مواد رعایت با دارند که طلبی نسبت به اندنموده را خود طلب استیفا درخواست و صادر اجرائیه تاریخ آن تا کهطلبکارانی  بین

 .شودمی تقسیم

 .گردند مطلع خود سهم میزان از تا نمایدمی اخطار طلبکاران به و تنظیم( اجرا)مأمور  دادورز را نامهتقسیم - 112 ماده

 راجع (اجرا)مأمور  دادورز اخطار تاریخ از هفته یک ظرف تواندمی باشد داشته تقسیم ترتیب از شکایتی کهطلبکارآن از یک هر - 111 ماده

 تقسیم صورت این در نمایدمی اتخاذ قطعی تصمیم و رسیدگی شکایت به اداری جلسه در دادگاه. کند مراجعه دادگاه به تقسیم به ترتیب

 .آیدمی عمل به دادگاه در شکایت تکلیف تعیین از پس

 .شودمی مسترد گردیده مقرر ۹۳ ماده در که نحوی به زائد مقدار باشد شده داده او سهم از زائد طلبکاری به که صورتی در - 116 ماده
 لهوممحک طلب جزء نامهتقسیم تنظیم زمان تا باشد شده مقرر وصول تاریخ تا دادگاه حکم که صورتی در تأدیه تأخیر خسارت - 11۳ ماده

 .شد خواهدمحسوب 

 اجرائی هایهزینه :هشتم فصل

 :از است عبارت اجرایی هایهزینه - 11۲ ماده

ه ب اجرا حق نیست نقد وجه خواسته که مالی دعاوی در. شودمی وصول اجرا از بعد که حکم اجرای حق بابت بهمحکوم مبلغ درصد پنج - ۸

 ینمع خواسته برای دیگری قیمت دادگاه اینکه مگر شودمی حساب گرفته قرار حکم مورد و تعیین دادخواست در که خواسته بهایمأخذ 

 .باشد نموده

 .آن نظائر و اموال حفاظت حق و ارزیاب و شناسکار و خبره الزحمهحق مانند باشد داشته ضرورت حکم اجرای برای که هاییهزینه - ۲

 ارهز از نیست الزم خواسته بهای تعیین قانوناً که مواردی سایر در و ماه سه بهایاجاره ده صدی غیرمنقول اجاره مورد تخلیه در - 119 ماده

 .شودمی دریافت اجرا حق بابت دادگاه تشخیص به ریال هزار پنج تا ریال

 ندکن سازش طرفین که صورتی در ولی است علیهمحکوم عهده بر اجرائیه ابالغ تاریخ از روز ده انقضای از پس اجرا حق پرداخت - 163 ماده

 اشدب کمتر یا ریال هزار بیست بهمحکوم که صورتی درو  شد خواهد دریافت اجرا حق نصف بدهند حکم اجرای برای ترتیبی خودبین  یا

 .گرفت نخواهد تعلق اجرا حق

 بهمحکومرأساً  اجرایی اقدامات شروع از بعد لهمحکوم گاههر و گرددمی وصول آن ضمن هم اجرا حق باشد نقد وجه بهمحکوم اگر - 161 ماده

 وصول احکام اجرای مقررات طبق علیهمحکوم اموال از مزبور حق نشود اجرا حق پرداخت به حاضر علیهمحکوم و باشد نموده وصول را

 .گرددمی

 هب آن وصول از پس و شده پرداخت دادگستری صندوق از باشد الزم علیهمحکوم اموال فروش و توقیف برای که هاییهزینه صورت این در

 .گرددمی مسترد صندوق

 و کند پرداخت دادگستری صندوق به رسید نسخه دو اخذ قبال در وصول از پس بالفاصله را اجرا حق باید( اجرا)مأمور  دادورز - 16۲ ماده

 .نماید اجرایی پرونده پیوست را دیگری نسخه و تسلیم علیهمحکوم به را مزبور رسید از نسخهیک 

 .نماید وصول قانون این در مذکور ترتیب به نیز را قطعی حکم در مقرر نقدی جریمه باید( اجرا)مأمور  دادورز - 16۱ ماده

 .گرددمی وصول اجرا حق شود منتهی حکم قطعی اجرای به موقت اجرای اگر ولی ندارد اجرا حق حکم موقت اجرای - 162 ماده
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 صندوق در وصول از پس اجرا حق گردیده صادر اجرائیه هاآن به نسبت فرجامی رسیدگی خاتمه از قبل که احکامی به راجع - 161 ماده

 .گردد مسترد علیهمحکوم به حکم نقض صورت در تا ماندمیدادگستری 

 داشپا و احکام اجرای تسریع برای الزم وسائل بهبود و تهیه مصرف به دادگستری وزارت نامهآیین طبق اجرا حق از درصد پنجاه - 166 ماده

 .گرددمی منظور دادگستری وزارت اختصاصی درآمد حساب به بقیه و رسدمی اجرا متصدیان

 آن لیکن باشندمی اجرا جریان در و گردیده صادر قانون این از قبل که بود خواهد نیز ییهاهیاجرائ شامل قانون این مقررات - 16۳ ماده

 .است معتبر آمده عمل به سابق قانون مطابق که اجرایی اقدامات از مقدار

 لقیت بالاثر اجرائیه باشد نکرده تعقیب را اجرایی عملیات لهمحکوم و گذشته سال پنج از بیش اجرائیه صدور تاریخ از گاههر - 16۲ ماده

 صدور تقاضای دادگاه از مجدداً تواندمی لهمحکوم. بود نخواهد وصول قابل دیگر باشد نشده وصول اجرا حق اگر مورد این در و شودمی

 .شودمی دریافت اجرا حق یک بار فقط حکم هر اجرای مورد در ولی نماید اجرائیه

 خارجی کشورهای االجراالزم اسناد و احکام :نهم فصل
 بترتی قانون در اینکه مگر است اجرا قابل ایران در باشد زیر شرایط واجد که صورتی در خارجی هایدادگاه از صادر مدنی احکام - 169 ماده

 :باشد شده مقرر دیگری

 اجرا قابل کشور آن در ایران هایدادگاه از صادر احکام هاقرارداد یا عهود یا خود قوانین موجب به که باشد صادرشده کشوری از حکم - ۸

 .نماید متقابل معامله احکام اجرای مورد در یا باشد

 .نباشد حسنه اخالق یا عمومی نظم به مربوط قوانین با مخالف حکم مفاد - ۲

 .نباشد مخصوص قوانین مخالف یا کرده امضاء را آن ایران دولت که المللیبین عهود با مخالف حکم اجرای - ۹

 .باشد نیفتاده اعتبار از قانونی علت به و بوده االجراالزم و قطعی صادرشده که کشوری در حکم - 5

 .باشد نشده صادر خارجی دادگاه مخالف حکمی ایران هایدادگاه از - 4

 .باشد نداشته ایران هایدادگاه به اختصاص ایران قوانین مطابق دعوی موضوع به رسیدگی - 1

 .نباشد آن به متعلق حقوق و ایران در واقع غیرمنقول اموال به راجع حکم - 6

 .باشد صادرشده حکم صادرکننده کشور دارصالحیت مقامات از حکم اجرای دستور - ۱

 سکونت محل یا اقامت محل اگر و است علیهمحکوم سکونت محل یا اقامت محل شهرستان دادگاه حکم اجرای تقاضای مرجع - 1۳3 ماده

 .است تهران شهرستان دادگاه نباشد معلوم ایران در علیهمحکوم

 مقرر حکم اجرای برای شرایطی و ترتیب حکم صادرکننده کشور و ایران دولت بین قراردادهای و معاهدات در که صورتی در - 1۳1 ماده

 .بود خواهد متبع شرائط و ترتیب همان باشد شده

 .گردد قید هاآن دیگر مشخصات و علیهمحکوم و لهمحکوم نام مزبور تقاضانامه در و شود تقاضا کتباً باید حکم اجرای - 1۳۲ ماده

 :شود پیوست زیر مدارک باید حکم اجرای تقاضانامه به - 1۳۱ ماده

 کمح صادرکننده کشور کنسولی یا سیاسی مأمور وسیله به اصل با آن مطابقت صحت که خارجی دادگاه حکم رونوشت از یانسخه – ۸

 .فارسی زبان به آن شدهگواهی رسمی ترجمه با باشد شدهگواهی

 .آن شدهگواهی ترجمه با صادرشده مربوط دارصالحیت مرجع طرف از که حکمی اجرای دستور رونوشت - ۲

 حکم ندهصادرکن کشور کنسولی یا سیاسی نماینده یا صادرشده آنجا از حکم که کشوری در ایران کنسولی یا سیاسی نماینده گواهی - ۹

 .دارصالحیت مقامات از حکم اجرای دستور و صدور به راجع ایران در

 .خارجه امور وزارت طرف از ایران مقیم خارجی کشور کنسولی یا سیاسی نماینده امضاء گواهی - 5

 و تقاضا بررسی با العادهفوق اداری جلسه در دادگاه و فرستدمی دادگاه به را آن یهاوستیپ و تقاضا عین دادگاه دفتر مدیر - 1۳2 ماده

 .نمایدمی اعالم را تقاضا رد جهات و علل ذکر با یا و دهدمی اجرا دستور و صادر را حکم بودن االجراالزم و تقاضا قبول قرار آن ضمیمه مدارک

 .بخواهد پژوهش آن از روز ده ظرف تواندمی نامبرده و شود ابالغ متقاضی به باید تقاضا رد قرار - 1۳1 ماده

 خواسته پژوهش رأی فسخ با شکایت بودن وارد صورت در و رسیدگی موضوع به العادهفوق اداری جلسه در پژوهش مرجع دادگاه - 1۳6 ماده

 .کندمی تایید را آن صورت این غیر در و نمایدمی صادر حکم اجرای به امر

 .بود نخواهد فرجام قابل دادگاه یرأ

 ایران در خارجی هایدادگاه احکام اجرای برای که شرایطی و ترتیب همان به خارجی کشورهای در االجراالزم شده تنظیم اسناد - 1۳۳ ماده

 تنظیم تموافق باید باشد شده تنظیم آنجا در سند که کشوری در ایران کنسولی یا سیاسی نماینده بعالوه و هست اجرا قابل دهیمقرر گرد

 .نماید گواهی محل قوانین با را سند
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   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

 .شودمی گذارده اجرا مرحله به مدنی احکام اجرای مقررات طبق خارجی اسناد و احکام - 1۳۲ ماده

 تیبتر همچنین آیدمی پیش اجرا جریان در که اشکاالتی و خارجی اسناد و احکام اجرای از ناشی اختالفات به رسیدگی ترتیب - 1۳9 ماده

 .هست 1۳3 ماده در مذکور هایدادگاه رسیدگی مرجع. است مقرر ایران قوانین در که است نحوی به اجرائیه ابطال و اجرایی عملیات توقیف

 تسریع قانون در احکام اجرای به راجع مواد و قمری ۸۹۲۳ مصوب حقوقی محاکمات اصول قانون ششم باب در مندرج موارد - 1۲3 ماده

 .است ملغی باشد قانون این مخالف که قوانینی سایر و محاکمات
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   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

 هاآپارتمانتملک قانون 

 اخیر با اصالحات ۸1/۸۲/۸۹5۹مصوب: 

 

 .است قسمت دو شامل ساختمان یک سکنای و پیشه هایمحل و مختلف هایآپارتمان در مالکیت - 1 ماده
 .مشترک هایقسمت مالکیت و اختصاصی هایقسمت مالکیت

 چند یا یک به منحصر آن از استفاده حق که است ساختمان از هاییقسمت از عبارت قانون این در مذکور مشترک هایقسمت – ۲ ماده

 برای که هاییقسمت کلی طور به گیردمی تعلق هاآن اختصاصی قسمت نسبت به مالکین کلیه به و نبوده مخصوص پیشه محل یا آپارتمان

 مشترک هاتقسم از نشده تلقی مالکین از نفر چند یا یک اختصاصی ملک مالکیت اسناد در یا است نشده داده تشخیص اختصاصی استفاده

 .نباشد تردید مورد محل عادت و عرف طبق بر معینی قسمت به آن تعلق کهآن مگر شودمی محسوب
 اصیاختص قسمت انتقال صورت در و بوده تفکیک غیرقابل مشترک هایقسمت در او حصه و اختصاصی قسمت در مالک هر حقوق - ۱ ماده

 .بود خواهد قهری مشترک قسمت انتقال باشد که صورتی هر به
 نسبت با است متناسب مشترک هایقسمت مخارج از اختصاصی هایقسمت مالکان از یک هر سهم همچنین و تعهدات و حقوق - 2 ماده

 مساحت با ارتباط عدم دلیل به که هاییهزینه جز به ساختمان تمام اختصاصی هایقسمت مساحت مجموع به اختصاصی قسمت مساحت

. باشند ردهک بینیپیش مخارج و تعهدات و حقوق تقسیم برای را دیگری ترتیب مالکان اینکه یا و شد خواهد تقسیم مساوی نحو به زیربنا

 .است الزامی نگیرد یا گیرد قرار استفاده مورد ملک اینکه از اعم مشترک هایهزینه پرداخت
 تعیین را کنندگاناستفاده یا مالکان از یک هر سهم میزان قانون، این مفاد رعایت با مجموعه مدیران -( ۸۹61/۹/۸۸ الحاقی) - 1تبصره 

 .کندمی
 هایهزینه باشندمی ساختمان اختصاصی زیربنای مساحت اکثریت دارای که مالکانی موافقت صورت در -( ۸۹61/۱۹/۸۸ الحاقی) - ۲تبصره 

 .شودمی محاسبه واحد، هر اختصاصی زیربنای حسب رسد،می ساختمان عمومی مجمع تصویب به که معینی نرخبر اساس  مشترک
 یا یک از تنها که باشد ایگونه به مجموعه تراس یا بالکن یا ساختمان حیاط استقرار چگونگی چنانچه -( ۸۹61/۹/۸۸ الحاقی) - ۱تبصره 

 .تاس کنندگاناستفاده یاکننده استفاده عهده به قسمت آن نگهداری و حفظ هزینه باشد، آن به دسترسی امکان مسکونی، واحد چند
 ای شهیپ ای سکونت منظور به کسب محل و آپارتمان و خانه ساختمان قصد به که تجارت قانون ۲۱ ماده موضوع هایشرکت انواع - 1 ماده

 .ممنوعند ساختمانی کارهای به مربوط غیر بازرگانی معامالت سایر انجام از شودمی تشکیل فروش یا اجاره
 هایقسمت به مربوط امور و اداره به مربوط تصمیمات کلیه باشد نداشته وجود ساختمان یک مالکین بین قراردادی چنانچه - 6 ماده

 .باشند مالک را اختصاصی هایقسمت تمام مساحت نصف از بیش که است مالکینی آراء اکثریت به مشترک
 ساختمان در هاآن اختصاصی محل همان قانون این در مذکور تصمیمات اعالم وها نامهدعوت کلیه ارسال برای مالکین نشانی - تبصره

 .باشد کرده تعیین امر این برای شهر همان در را دیگری نشانی مالک کهاین مگر است
 طرف از دهنماین نفر یک مکلفند هاآن قانونی مقامقائم یا مالکین باشد متعدد مالکین دارای کسب محل یک یا آپارتمان یک هرگاه - ۳ ماده

 وقف تکلیف به مزبور اشخاص که صورتی در نمایند معرفی و تعیین مشترک مخارج حصه پرداخت و قانون این مقررات اجرای برای خود

 صورت این در که باشد مالکین ثلث از کمتر حاضر عده کهاین مگر بود خواهد معتبر تمام به نسبت مالکین بقیه اکثریت رأی نکنند عمل

 .شد خواهد دعوت تجدید دفعهکی برای
 دیرم مکلفند مالکین عمومی مجمع باشد نفر سه از بیش مالکین عده که صورتی در قانون این مقررات مشمول ساختمان هر در - ۲ ماده

 تمدیری مدت به مربوط امور و مدیر تعهدات و وظایف و مالکین طرف از مدیر انتخاب طرز نمایند انتخاب خارج از یا خود بیناز  یرانیمد یا

 .شد خواهد تعیین قانون این نامهآیین در مربوطه موضوعات سایر و
 متقس از بهتری استفاده برای که را عملیاتی ساختمانی مقررات سایر و قانون این مقررات رعایت با تواندمی مالکین از یک هر - 9 ماده

 یا در لشک یا محل در تغییراتی مالکین سایر اکثریت موافقت بدون ندارند حق مالکین از کیچیه دهد انجام داندمی مفید خوداختصاصی 

 .بدهند باشد منظر و مرئی در که خود اختصاصی قسمتدر  خارجی نمای یا سردر
 ابن آن روی ساختمان که زمینی در خود خریداری اختصاصی قسمت مساحت نسبت به نمایدمی خریداری را آپارتمانی کس هر - 13 ماده

 به تعلقم دیگر علل یا بودن خالصه یا وقف علت به مزبور زمین مالکیت کهآن مگر گرددمی سهیم مشاعاً دارد ساختمان به اختصاصیا  شده
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   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

 ادهاستف و اداره و انهدام از جلوگیری و ملک محافظت به مربوط مخارج پردازد به نسبت همان به را آن اجور باید صورتاین  در که باشد غیر

 کجای دارد اقتضا آن تأسیسات یا ساختمان طبع علت به یا و دارد مشترک جنبه که مخارجی کلی طور بهو  مشترک هایقسمت و اموال از

 آنچه از استفاده از مالک آن چند هر شود پرداخت شد خواهد ذکر نامهآیین در که ترتیبی بهمالک  هر حصه تناسب به باید نیز شود انجام

 .نماید نظرصرف است آن برای مخارج که
 وسیله مدیران هیئت یا مدیر طرف از مشترک هایهزینه از خود سهم پرداخت ازکننده استفاده یا مالک امتناع صورت در -مکرر  13 ماده

 .شودمی مطالبه آن ریز صورت و بدهی مبلغ ذکر با اظهارنامه
 صتشخی به توانندمی مدیران هیئت یا مدیر نپردازد را خود بدهی سهم اظهارنامه ابالغ تاریخ از روز ده ظرفکننده استفاده یا مالک هرگاه

 تیصور در و کنند خودداری او به غیره و گاز برق، گرم، آب مطبوع، تهویه شوفاژ، قبیل از مشترک خدمات دادن از امکانات به توجه با و خود

 برای مدیران هیئت یا مدیر تقاضای به آپارتمان وقوع محل ثبت اداره ننماید حسابهیتصف به اقدام همچنان کنندهاستفاده یا و مالک که

 خواهد صورت رسمی اسناد اجرای مقررات وفق اجرائی عملیات. کرد خواهد صادر اجرائیه شده ابالغ اظهارنامه طبق بر مزبور وجه وصول

 به نسبت دادگاه موقت دستور ارائه یا مطالبه مورد وجوه وصول محض به که باشندمی موظف مدیران هیئتیا  مدیر حال هر در و گرفت

 .نمایند اقدام فوراً مشترک خدمات مجدد برقراری
 به توانندمی مجموعه مدیران یا مدیر نباشد، مؤثر یا ممکن مشترک خدمات ارائه عدم که صورتی در –( ۸۹61/۹/۸۸ الحاقی) - 1تبصره 

 هک دولتی خدمات دریافت از را بدهکار واحد و رسیدگی نوبت از خارج را شکایات گونه این موظفند هادادگاه کنند، شکایت قضایی مراجع

 .نمایند جریمه مجموعه نفع به بدهی مبلغ برابر دو تا و کنند محروم شودمی ارائه مجموعه به
 هزینه نیز و دادگاه حکم به یا و مدیران یا مدیر گواهی به بنا مربوط واحد معوق هایهزینه پرداخت به موکول خدمات از مجدد استفاده

 .بود خواهد مجدد استفاده به مربوط
 یا مال سهم ریزو صورت  مدیران هیئت یا مدیر سمت مثبت مدارک رونوشت –( ۸۹4۳/۹/۸6 اصالحی و ۸۹4۸/۱/۸1 الحاقی) - ۲تبصره 

 .گردد اجرائیه صدور تقاضانامه ضمیمه باید کنندهاستفاده یا مالک به شده ابالغ اظهارنامه رونوشت و مشترک هایهزینه از کنندهاستفاده
 در مالک به اظهارنامه ابالغ از پس روز ده ظرف مدیران هیئت یا مدیر نظر –( ۸۹4۳/۹/۸6 اصالحی و ۸۹4۸/۱/۸1 الحاقی) - ۱تبصره 

 موضوع به مدنی دادرسی آیین تشریفات رعایت بدون و نوبت از خارج دادگاه است، اعتراض قابل آپارتمان وقوع محل نخستین دادگاه

 سریع رسیدگی و شده اتخاذ مشترک خدمات قطع به تصمیم فوق ماده طبق که مواردی در است قطعی رأی این دهدیم رأی و رسیدگی

 خدمات قطع تصمیم گذاردن متوقف دستور دهد تشخیص قوی را دالیل اگر اعتراض وصول محض به دادگاه نباشد ممکن اعتراض به

 .داد خواهد رأی صدور تا را مشترک
 هایهزینه وصول و اداره نحوه خصوص در آپارتمان تملک قانون مقررات –( ۸۹4۳/۹/۸6 اصالحی و ۸۹4۱/5/۲4 الحاقی) - 2تبصره 

 اریشهرد فاقد که مسکونی یهامجتمع وها شهرک مورد در اشتراکی و اختصاصی تأسیسات و اعیانات نگاهداری و حفظ به مربوط مشترک

 هست. اعمال و اجرا قابل باشندمی
 .کرد خواهد تعیین مالکان سازمان اساسنامه را آن پرداخت ترتیب و هاهزینه تشخیص نحوه

 پرداخت بهمحکوم دادگاه در مکرراً و مجدداً کنندهاستفاده یا مالک صورتی که در –( ۸۹4۳/۹/۸6 اصالحی و ۸۹4۸/5/۳ الحاقی) - 1تبصره 

 هست. جریمه عنوان بهبه محکوم مبلغ معادل مبلغی پرداخت به مکلف هاپرداختی سایر بر عالوه گردد مشترک هایهزینه
 وردم به وزیران هیأت تصویب از بعد و تهیه را آن اجرایی یهانامهنییآ قانون این تصویب از پس ماه سه ظرف است مکلف دولت - 11 ماده

 .بگذارد اجرا
 .است قانون این اجرای مأمور دولت
 ویهتس به مربوط گواهی غیره و هبه صلح، رهن، اجاره، انتقال، سند نوع هر تنظیم هنگام در باشندمی موظف رسمی اسناد دفاتر - 1۲ ماده

 یا مدیر موافقت با یا و نمایند مطالبه او مقامقائم یا مالک از باشد رسیده ساختمان مدیران یا مدیر تایید به که را مشترک هایهزینه حساب

 .نمایند قید تنظیمی سند در قانون این موضوع هایهزینه به نسبت مالک معوق هایبدهی پرداخت به را الیهمنتقل تعهد مدیران
 دیگری دلیل هر به یا و رسیده پایان به ساختمان مفید عمر دادگستری رسمی کارشناسان از نفر سه تشخیص به که صورتی در - 1۱ ماده

 آن ایبن تجدید در اختصاصی هایقسمت مالکان اقلیت و برود جانی و مالی ضرر یا خطر بیم و باشد شده کلی فرسودگی دچار ساختمان

 ناسبم استیجاری مسکن تامین با دادگاه، حکمبر اساس  توانندمی دارند، را مجموعه بازسازی قصد کهمالکآن از دسته آن نباشند، موافق

 عیینت و بازسازی عملیات اتمام از پس و نمایند اقدام مجموعه بنای تجدید به نسبت ورزندمی خودداری همکاری از کهمالکآن یا مالک برای

 پرداخت ایشان اجاری مسکن برای که اجوری اضافه به را شده یاد مالکان یا مالکسهم  شده، انجام هایهزینه و بنا از مالکان از هریک سهم
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 با شهرسازی و مسکن وزارت کارشناسان، انتخاب در توافق عدم صورت در. کنند استیفا واحد همان جمله از هاآن اموال از است شده

 .کرد خواهد شده یاد کارشناسان انتخاب به اقدام مدیره هیأت یا مدیر درخواست
 انجام را ماده این موضوع اقدامات توانندمی مالکان طرف از نمایندگی به مجموعه مدیران یا مدیر -( ۸۹61/۹/۸۸ الحاقی) - 1تبصره 

 .دهند
 بنا تجدید منظور به خود به متعلق واحد تخلیه به اقدام همکاری از کننده خودداری مالک چنانچه -( ۸۹61/۱۹/۸۸ الحاقی) - ۲تبصره 

 یو برای مناسب مسکن تامین احراز با محل قضایی مجتمع رئیس یا دادگستری رئیس مجموعه، مدیران یا مدیر درخواست حسب نکند،

 .کرد خواهد صادر را شده یاد آپارتمان تخلیه دستور مالکان، سایر توسط
 طحس تناسب به مالکان از هریک سهم. نمایند بیمه سوزیآتش مقابل در واحد یک عنوان به را بنا تمام مکلفند مدیران یا مدیر - 12 ماده

 سوزیآتش بروز و اقدام عدم صورت در. شد خواهد پرداخت گربیمه به و اخذ شرکا از و تعیین مدیران یا مدیر وسیله هاآن اختصاصی زیربنای

 .باشندمی وارده خسارات جبران مسئول مدیران یا مدیر
 .نیست الزامی قانون این موضوع اساسنامه ثبت - 11 ماده
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 حل اختالف یقانون شوراها
 ۸1/۱۳/۸۹۳5مصوب: 

 

 اراختص به قانون این در که اختالف حل شوراهای غیردولتی، حقوقی و حقیقی اشخاص بین سازش و صلح و اختالف حل منظور به - 1 ماده

 .گرددمی تشکیل قانون این در مقرر شرایط با و قضائیه قوه نظارت تحت شوند،می نامیده «شورا»
 .هست قضائی حوزه همان رئیس عهده به قضائی حوزه هر در شورا جغرافیایی فعالیت محدوده تعیین ـ تبصره

 .گرددمی تشکیل الزم تعداد به روستاها در لزوم صورت در و شهرها در اختالف حل شوراهای - ۲ ماده
 .دهد تشکیل تخصصی شوراهای قانون این در مقرر ترتیب به خاص امور به رسیدگی برای تواندمی قضائیه قوه رئیس ـ تبصره

 دارای خود وظایف انجام برای تواندیم نیاز صورت در و است البدلیعل عضو یک نفر و اصلی عضو نفر دو رئیس، دارای شورا هر - ۱ ماده

 صادر وی طربذی معاون یا استان دادگستری کل رئیس سوی از آن ابالغ و پیشنهاد مربوط قضائی حوزه رئیس توسط که باشد دفتر مسئول

 .شودمی
 وظیفه انجام قانون این مقررات مطابق شوند،می نامیده شورا قاضی که دادگستری قاضی نفر چند یا یک قضائی حوزه هر در - 2 ماده

 .ندینمایم
 .نماید استفاده بازنشسته یا شاغل قضات میان از شورا قضات تأمین برای تواندیم قضائیهقوه  ـ 1تبصره 
 .نماید استفاده وقتپاره یا وقتتمام صورتبه  شورا قضات از تواندیم شوراها امور مرکز ـ ۲تبصره 
 .کند تعیین شورا چند برای را قاضی یک تواندمی قضائیه قوه رئیس ـ ۱تبصره 

 نون،قا این در مقرر شرایط احراز از پس شورا اعضای از هریک انتصاب حکم و قضائیه قوه رئیس توسط شورا قاضی انتصاب حکم - 1 ماده

 .شودیم صادر شوراها امور مرکز رئیس توسط دادگستری کل رئیس پیشنهاد با
 :باشند زیر شرایط دارای باید شورا اعضای - 6 ماده
 اسالم. مبین دین به متدین -الف 

 ایران.اسالمی  جمهوری تابعیت ـ ب
 فقیه. مطلقه والیت و ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون به عملی التزام ـ پ
 عمل. صحت و دیانت و امانت به شهرت حسن ـ ت
 .گردانروان یا مخدر مواد به اعتیاد عدم و الکلی مشروبات از استفاده عدم ـ ث
 تمام. سن سالسی حداقل ـ ج
 مشموالن. برای آن از معافیت یا عمومی وظیفهخدمت  انیپا کارت ـ چ
 نوشتن و خواندن سواد روستا شورای در و شهر اختالف. حل شورای اعضای تمام برای معادل حوزوی مدرک یا کارشناسی مدرک حداقلـ  ح

 باالتر. و دیپلم داشتن ترجیحاً و
 بودن. متأهل ـ خ

 عضویت. از پس سکونت تداوم وشش ماه  مدت به حداقل شورا حوزه در سکونت سابقه د ـ
 اجتماعی. حقوق از محرومیت عدم و کیفری مؤثر محکومیت سابقه نداشتن ذ ـ

 قحقو مبانی و فقه گرایش با الهیأت یا قضائی حقوق هایرشته در حوزوی یا دانشگاهی مدرک دارندگان شورا در عضویت برای - 1تبصره 

 .باشد فوق تحصیلی مدارک دارندگان میان از باید شهر اختالف حل شورای اعضای از نفریک  حداقل و هستند اولویت در اسالمی
 (خ) و( ح) بندهای موضوع شرایط نداشتن صورت دراند درآمده شوراها عضویت به قانون این شدن االجراالزم از پیش که افرادی - ۲تبصره 

 .است بالمانع عضویتشان ادامه
 اساسی قانون( ۸۹) سیزدهم اصل موضوع دینی یهاتیاقل شکایات و دعاوی در سازش و صلح برای تواندمی قضائیه قوه رئیس - ۱تبصره 

 .باشند خود دین به متدین باید شورا این اعضای. دهد تشکیل آنان خاص اختالف حل شورای ایران، اسالمی جمهوری
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 یاد وگندس شود،می تصویب و تهیه قضائیه قوه رئیس توسط که ایسوگندنامه مطابق مکلفند کار به شروع از قبل شورا اعضای - 2تبصره 

 .نمایند
 یمهورج یانتظام و نظامی نیروهای کارکنان و دادگستری رسمی کارشناسان حقوقی، مشاوران و وکال دادگستری، کارکنان قضات، - ۳ ماده

 .ندارند را شورا در عضویت حق هستند خود شغلی یهاسمت در که زمانی تا اطالعاتی نیروهای و ایران اسالمی
 :ندینمایم اقدام سازش و صلح برای طرفین تراضی با شوراها زیر موارد در - ۲ ماده
 حقوقی. و مدنی امور کلیه ـ الف
 .گذشتقابل جرائم کلیه ـ ب
 .گذشترقابلیغ جرائم خصوصی جنبه ـ پ

 برای ار خود تمایل عدم اول جلسه پایان تا دیگر طرف و پذیرد صورت طرفین از یکی درخواست با شورا رسیدگیکه  یصورت در ـ تبصره

 .دینمایم راهنمایی صالح مرجع به را طرفین و بایگانی را درخواست شورا نماید، اعالم شورا در رسیدگی
 :دینمایم رأی صدور به مبادرت و رسیدگی شورا اعضای مشورت با شورا قاضی زیر، موارد در - 9 ماده
 این شدن االجراالزم تاریخ در که مواردی جزبه  ریال( ۲۱۱.۱۱۱.۱۱۱) میلیون دویست نصاب تا منقول اموال به راجع مالی دعاوی ـ الف

 .باشندیم مطرح دادگستری در قانون
 پیشه. و کسب حق و سرقفلی به مربوط دعاوی جزبه  مستأجره عین تخلیه به مربوط دعاوی تمامی ـ ب
 باشد. نداشته وجود اختالفی استیجاری رابطه در که شرطی به بهااجاره تعدیل دعاوی ـ پ
 آن. رفع و ترکه موم و مهر ترکه، تحریر وراثت، حصر گواهی صدور ـ ت
 باشد. کرده رسیدگی دعوی اصل به نسبت شورا که صورتی در بهمحکوم پرداخت از اعسار ادعای ـ ث
 خانواده حمایت قانون( ۲۳) ماده مشمول که صورتی در( الف) بند در مقرر نصاب تا نفقه و مهریه جهیزیه، به راجع خانواده دعاوی ـ ج

 .نباشند ۸۹۳۸/۸۲/۸ مصوب
 دلیل. تأمین ـ چ
 .باشد هشت درجه نقدی جزای مجازات مستوجب صرفاً که تعزیری جرائم ـ ح

 و ودش حاصل اختالف دعوی اصحاب بین خواسته بهای به نسبت چنانچه گردد،می تعیین آن واقعی نرخبر اساس  خواسته بهای - 1تبصره 

 بهای ،کارشناس نظر جلب با یا رأساً رسیدگی شروع از قبل کند تردید آن به نسبت شورا قاضی یا باشد، شورا صالحیت در مؤثر اختالف

 .کندیم تعیین را خواسته
 .باشدنمی حبس و شالق حکم صدور به مجاز اختالفحل  شورای - ۲تبصره 
 .هست سازش و صلح صرفاً روستا در مستقر روستا اختالف حل شوراهای صالحیت - ۱تبصره 

 :نیست شورا در طرح قابل طرفین توافق با حتی زیر دعاوی - 13 ماده
 نسب. رجوع، نکاح، فسخ طالق، اصل نکاح، اصل در اختالف ـ الف
 تولیت. وصیت، وقفیت، اصل در اختالف ـ ب
 ورشکستگی. و حجر به راجع دعاوی ـ پ
 دولتی. و عمومی اموال به راجع دعاوی ـ ت

 .هست یدادگستر ریغ قضائی مراجع یا اختصاصی مراجع صالحیت در دیگر قوانین موجب به که اموری ث ـ
 به وجهت با تواندمی کنندهرسیدگی قضائی مرجع گذشت،قابل جرائم و مدنی دعاوی سایر و خانوادگی دعاوی و اختالفات کلیه در - 11 ماده

 ارجاع شورا به را موضوع ماهسه  حداکثر مدت برای یک بار فقط سازش، و صلح طریق از آن فصل و حل امکان و اختالف یا دعوی کیفیت

 .نماید
 لحصو از اعم را نتیجه و کنند تالش سازش و صلح ایجاد و اختالف یا دعوی فصل و حل برای مکلفند شوراها ماده، این اجرای در ـ تبصره

 اعالم کنندهارجاع قضائی مرجع به مستند طوربه رسیدگی ادامه یا اصالحی گزارش تنظیم برای شدهتعیین مهلت در سازش حصول عدم یا

 .نمایند
 مفقوداالثر، غایب و باشند قیم یا ولی فاقد که دیرش ریغ و مجنون صغیر، اشخاص اموال حفظ برای را الزم اقدامات باید شوراها - 1۲ ماده

 و دخل حق شوراها. کنند اعالم صالح مراجع به را مراتب بالفاصله و آورندبه عمل  المالک مجهول اموال و بالوارث متوفای ماترک همچنین

 .ندارند را مذکور اموال از کیچیه در تصرف
 :شودمی اقدام زیر ترتیب به شوراها محلی صالحیت در اختالف صورت در - 1۱ ماده
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 .است حوزه همان عمومی دادگاه اول شعبه با اختالف حل قضائی، حوزه یک در واقع شوراهای مورد در ـ الف
 شهرستان قضائی حوزه عمومی دادگاه اول شعبه با اختالف حل استان، یک هایشهرستان قضائی یهاحوزه در واقع شوراهای مورد در ـ ب

 .است استان مرکز
 ورایش صالحیت به ابتدائاً که است استانی مرکز شهرستان عمومی دادگاه اول شعبه با اختالف حل استان، دو در واقع شوراهای مورد درـ  پ

 .است شده اظهارنظر استان آن در واقع
 بهشع با اختالف حل قضائی، حوزه یک در یدادگستر ریغ مراجع سایر با اختالف حل شورای صالحیت در اختالف بروز صورت در - 12 ماده

 شهرستان عمومی دادگاه اول شعبه با اختالف حل استان، یک مختلف قضائی یهاحوزه در و است مربوط قضائیحوزه  یعموم دادگاه اول

 در مقرر ترتیب به استان، دو حوزه در واقع یدادگستر ریغ مراجع با اختالف حل شوراهای اختالف بروز صورت در. است استان همان مرکز

 .شودمی عمل قانون این( ۸۹) ماده( پ) بند
 .استاالتباع الزم قضائی مرجع نظر قضائی، مرجع با اختالف حل شورای بین صالحیت در اختالف بروز صورت در - 11 ماده
 یا خواهان امضای به و قید مجلسصورت در شفاهی درخواست. دیآیبه عمل م شفاهی یا کتبی درخواست با شوراها رسیدگی - 16 ماده

 .رسدیم متقاضی
 :است زیر موارد متضمن رسیدگی درخواست - 1۳ ماده
 دعوی. طرفین نشانی و مشخصات خانوادگی، نام و نام ـ الف
 مالی. امور در آن تقویم همچنین و خواسته موضوع ـ ب
 اتهام. یا درخواست موضوع ـ پ
 شکایت. یا درخواست مستندات و دالیل ـ ت

 .است کیفری و مدنی دادرسی آیین قوانین مقررات تابع قواعد، و اصول حیث از شورا قاضی رسیدگی - 1۲ ماده
 آن مانند و دالیل به رسیدگی دادرسی، در حضور دفاع، حق صالحیت، به ناظر مقررات شامل رسیدگی بر حاکم قواعد و اصول - 1تبصره 

 .است
 .است قانون این تابع و مستثنی ماده این در مقرر حکم از دادرسی، هزینه و تجدیدنظر واخواهی، رأی، صدور به ناظر مقررات - ۲تبصره 

 .نیست مدنی دادرسی آیین تشریفات تابع شورا رسیدگی - 19 ماده
 و یدادرس جلسه رسیدگی، اوقات تعیین ابالغ، نحوه دادخواست، شکلی شرایط به ناظر مقررات ماده، این در تشریفات از منظور - 1تبصره 

 .است آن مانند
 یدادرس آیین مقررات مطابق دعوت این و نکند ارسال یاحهیال یا و نشود حاضر رسیدگی جلسه در شورا دعوت با خوانده چنانچه - ۲تبصره 

 .کند دعوت اخطاریه ارسال با را او است مکلف شورا نباشد، ابالغ به راجع مدنی
 .نمایند استفاده دادگستری وکیل از یا یافته حضور شورا در شخصاً توانندیم طرفین - ۲3 ماده
 مرجع در دعوی دو هر به رسیدگی باشد، خارج شورا ذاتی صالحیت از اصلی دعوای با مرتبط یا طاری دعوای که مواردی در - ۲1 ماده

 .دیآیبه عمل م صالح قضائی
 یا اضیق ارجاع با نیز را دلیل تأمین محل، معاینه محلی، تحقیق تواندمی طرفین دالیل به رسیدگی بر عالوه اختالف حل شورای - ۲۲ ماده

 .آوردبه عمل  اعضاء از یکی توسط شورا رئیس
 دادگستری محاکم در دادرسی هزینه معادل غیرمالی و کیفری دعاوی در مراحل، کلیه در اختالف حل شورای رسیدگی هزینه - ۲۱ ماده

 .است دادرسی هزینه بدون قانون این( ۱) ماده مشمول دعاوی به رسیدگی. است آن( 4۱۵) درصد پنجاه معادل مالی دعاوی در و
 کشور کل داریخزانه به قانونی موارد سایر و قانون این موضوع آرای اجرای عشرنیم و قانونی هایجریمه دادرسی، هزینه از حاصل درآمد

 به شودمی منظور کشور کل بودجه قانون در هرساله منظور همین به که خاصی اعتبار محل از واریزی مبلغ( ۸۱۱۵صد درصد ) و واریز

 :گردد هزینه زیر موارد در کمک صورتبه  تا شودمی پرداخت و اختصاص شوراها
 شوراها. کارکنان و اعضاء به پاداش پرداخت ـ الف
 شوراها. امور مرکز اداری هایهزینه و تجهیزات و تعمیرات هزینه ـ ب
 شورا. اعضای و کارکنان اجتماعی تأمین بیمه ـ پ

 الیتفع قانون این اجرای در که بازنشسته قضات به پاداش پرداخت برای ماده این موضوع منابع از تواندمی قضائیه قوه رئیس ـ تبصره

 .دهد اختصاص ،کنندیم
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 راشو قاضی تأیید از پس و صادر اصالحی گزارش باشد شورا صالحیت در موضوع چنانچه طرفین، میان سازش حصول صورت در - ۲2 ماده

 به بمرات و منعکس مجلسصورت در است شده واقع که ترتیبی به آن شرایط و سازش موضوعصورت  نیا غیر در شود،می ابالغ طرفین به

 .شودمی اعالم صالح قضائی مرجع
 و نشده حاضر رسیدگی جلسات از یکهیچ در او وکیل یا علیهمحکومٌ اینکه مگر است، حضوری شورا قاضی سوی از صادره رأی - ۲1 ماده

 .باشد ننموده دفاع نیز کتبی طوربه یا
 .کند اعتراض غیابی رأی به مدنی دادرسیآیین  قانون مطابق دارد حق غایب علیه محکومٌ - ۲6 ماده
 تجدیدنظر مرجع. هست تجدیدنظرخواهی قابل ابالغ، تاریخ از روز بیست مدت ظرف قانون این( ۳) ماده موضوع صادره آرای تمام - ۲۳ ماده

 را صادره آرای تجدیدنظر مرجع چنانچه. هست قضائی حوزه همان دو کیفری یا یحقوق یعموم دادگاه مورد حسب شورا، قاضی آرای از

 را دهپرون باشد، دیگری مرجع صالحیت در موضوع به رسیدگی اگر و است قطعی رأی، این. کندیم رأی صدور به مبادرت رأساً نماید، نقض

 .کندیم ارسال صالح مرجع به
 .است قطعی و باشدنمی اعتراض قابل شورا اصالحی گزارش - 1تبصره 
 تلقی بدوی شعبه رأی عنوانبه اخیر رأی و انجام ماهوی رسیدگی باشد شورا صالحیت رد مقام در تجدیدنظر مرجع رأی هرگاه - ۲تبصره 

 .است تجدیدنظر قابل کیفری و مدنی دادرسی آیین مقررات مطابق مورد حسب و
 .است مرجع آن در دعوی طرح دادرسی هزینه بر اساس مورد حسب تجدیدنظرخواهی مراحل در رسیدگی دادرسی هزینه - ۱تبصره 

 ورتص محاسبه در اشتباه یا و آن شدن اضافه یا یاکلمه افتادن قلم از مانند بدهد رخ قلم سهو رأی نوشتن یا تنظیم در هرگاه - ۲۲ ماده

 رأی و دکنیم تصحیح را رأی نفعذی درخواست با یا رأساً شورا قاضی است، نشده اعتراض مذکور آرای به نسبت که وقتی تا باشد گرفته

 .است ممنوع شدهتصحیح رأی بدون اصلی رأی رونوشت تسلیم. شودمی ابالغ طرفین به شدهتصحیح
 مربوط مقررات مطابق اجرائیه برگه صدور از پس شورا قاضی دستور با و نفعذی درخواست به مدنی امور در قطعی آرای اجرای - ۲9 ماده

 شورای احکام اجرای واحد قاضی توسط کیفری دادرسی آیین مقررات طبق کیفری امور در قطعی احکام اجرای و مدنی احکام اجرای به

 .دیآیبه عمل م محل اختالف حل
 اختالف حل شورای احکام اجرای واحد توسط شورا قاضی دستور به اختالف حل شورای توسط شده تنظیم اصالحی هایگزارش ـ تبصره

 .شودیم اجرا
 بمرات شورا قاضی دستور و نفعذی تقاضای با نیاید،به دست  وی از اموالی و نکند پرداخت را بهمحکوم علیه، محکومٌ چنانچه - ۱3 ماده

 .شودمی اعالم اختالف حل شورای احکام اجرای واحد به مالی هایمحکومیت اجرای نحوه قانون اعمال جهت
 مناسب پاداش شورا کارکنان و اعضاء قضات، همکاری میزان و فعالیت تناسب به قضائیهقوه . است افتخاری شورا در عضویت - ۱1 ماده

 .کندمی پرداخت
 .نمایدمی پرداخت پاداش کار قانون مطابق حقوق پرداخت حداقل رعایت با نیز وقتتمام کارکنان و اعضاء خصوص در

 .شودمی مذکور عضو جایگزین قضائی حوزه رئیس دعوت با البدلیعل عضو شورا، اعضای عزل یااستعفا  یا فوت صورت در - ۱۲ ماده
 .هست وی وظیفهدار عهده البدلیعل عضو شورا، رئیس دعوت با شورا، عضو غیاب در ـ تبصره

 وراش جلسات در مناسب مشارکت و حضور یا و شوند تخلف مرتکب خود قانونی وظایف انجام در شورا کارکنان یا اعضاء چنانچه - ۱۱ ماده

 به کنندهرسیدگی هیأت به رسیدگی جهت مستنداً را مراتب قضائی حوزه رئیس بدهند، دست از را شورا در عضویت شرایط یا باشند نداشته

 .کندمی اعالم قانون این( ۹5) ماده موضوع شورا کارکنان و اعضاء تخلفات
 ورایش رئیس و استان دادگستری کل رئیس انتخاب با قاضی یک نفر از مرکب شورا اعضای تخلفات به کنندهرسیدگی هیأت - ۱2 ماده

 .هست استان دادگستری اطالعات و حفاظت مسئول و استان اختالف حل
 .است بالمانع آنان مجدد انتخاب و کندمی منصوب سالسه  مدت برای را یادشده هیأت قضائیه، قوه رئیس ـ تبصره

 :است زیر قرار به شورا کارکنان و اعضاء تخلفات - ۱1 ماده
 عضویت. یا شغلی شئون خالف رفتار و اعمال ـ الف
 مربوط. مقررات و قوانین رعایت عدم ـ ب
 دلیل. بدون قانونی وظایف انجام در تأخیر یا ندادن انجام یا رجوعارباب در نارضایتی ایجاد ـ پ
 کننده.مراجعه اشخاص با اداری عرف از خارج روابط برقراری یا غرض اعمال یا تبعیض ـ ت
 مجوز. بدون اداری موظف ساعات خالل در خدمت ترک ـ ث
 مجوز. کسب بدون آن از خروج تعجیل در تکرار یا کار محل به ورود تأخیر در تکرار غیرموجه، غیبت ـ ج
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 .محول شده وظایف انجام در انگاریسهل یا کاریکم ـ چ
 اسالمی. حجاب رعایت عدم ـ ح
 اسالمی. شعائر و شئون رعایت عدم ـ خ
 غیرحق.من امتیاز یا مال وجه، هرگونه اخذ ـ د
 المال.بیت اموال به خسارت ایراد و اسناد و اموال حفظ در تسامح ـ ذ
 شورا. به مربوط امور در خالف گزارش یا گواهی ارائه ـ ر
 .دارند را آن دریافت حق که اشخاصی به مدارک تسلیم از خودداری یا ندارند را آن دریافت حق که اشخاصی به مدارک تسلیم ـ ز
 ها.آن استعمال و گردانروان یا مخدر مواد به اعتیاد ـ ژ

 ماه. طول در کارکنان برای روز چهار و اعضاء برای جلسه چهار تا متوالی یا متناوب صورتبه  غیرموجه غیبت ـ س
 قاصدم تحصیل برای فردی فشارهای اعمال یا و کاریکم یا کارشکنی به دیگران تحریک و ساختن وادار پراکنی، شایعه کارشکنی، ـ ش

 غیرقانونی.
 .است شده شناخته مردود اسالم نظر از آن مبانی که ضالّه هایفرقه از یکی در عضویت ـ ص
 ها.آن نفع به فعالیت و طرفداری یا است الهی ادیان نفی بر مبتنی هاآن اساسنامه یا مرامنامه که هاییسازمان در عضویت ـ ض

 ازاحر را آنان تخلف هاآن دفاعیات و اظهارات شنیدن و شورا کارکنان یا عضو از دعوت از پس بدوی کنندهرسیدگی هیأت چنانچه - ۱6 ماده

 به را مرتکب دوم و اول بار برای( ۹4) ماده( خ) تا( الف) بندهای در شدهبینیپیش تخلفات به ارتکاب مورد در ارتکابی عمل تناسب به نماید

 تخلفات تکرار و( ۹4) ماده( ض) تا( د) بندهای در شدهبینیپیش تخلفات مورد در و ماده این( پ) تا( الف) ردیف هایمجازات از یکی

 محکوم زیر شرح به ماده این( ث) یا و( ت) بندهای در شدهبینیپیش هایمجازات از یکی به را مرتکب بارسوم، در( خ) تا( الف) بندهای

 :کندمی
 پرونده. در درج بدون کتبی اخطار ـ الف
 پرونده. در درج با کتبی توبیخ ـ ب
 سال. یک تا ماه یک مدت به سومیک تا پاداش کسر ـ پ
 سال. یک تا ماه یک از شورا در کار از محرومیت ـ ت
 شورا. در کار از دائمی محرومیت ـ ث

( ث) و( ت) بندهای مورد در و قطعی( ۹1) ماده( پ) تا( الف) بندهای در مقرر هایمجازات مورد در بدوی هیأت از صادره آرای - ۱۳ ماده

 این. ستا شورا کارکنان و اعضاء تخلفات به کنندهرسیدگی تجدیدنظر هیأت در تجدیدنظر قابل ابالغ از پس روز بیست مدت ظرف ماده آن

 برای قضائیه قوه رئیس ابالغ با باالتر یا قضائی( ۳) پایه دارای قضات بین از که است البدلعلی عضو یک و اصلی عضو سه از مرکب هیأت

 .است بالمانع هاآن مجدد انتصاب و شوندمی منصوب سال سه مدت
 راکزم در آن تشکیل شوراها امور رئیس پیشنهاد با ضرورت صورت در شود،می تشکیل شوراها امور مرکز در ماده این موضوع هیأت ـ تبصره

 .است بالمانع نیز هااستان
 هب کنند، اظهارنظر طرفین از یکی نفع به خدمت ارائه یا مال یا وجه پرداخت سند یا وجه دریافت مقابل در شورا اعضای چنانچه - ۱۲ ماده

 .شوندمی محکوم( ۸۹64/۹/۲ مصوب تعزیرات ـ پنجم کتاب) اسالمی مجازات قانون( 4۱۱) ماده موضوع بزه مجازات

 وضوعم هیأت یا قضائی حوزه رئیس توسط مراتب شود، تخلف مرتکب شورا، به مربوط قانونی وظایف انجام در شورا قاضی چنانچه - ۱9 ماده

 .شود رسیدگی قضات جرائم و تخلفات به مربوط مقررات مطابق تا شودمی اعالم قضات انتظامی دادسرای به قانون این( ۹5) ماده
 وندش پذیرفته دادگستری رسمی کارشناس یا حقوقی مشاور دادگستری، وکالت قضات، استخدام آزمون در شورا اعضای چنانچه - 23 ماده

 آنان موزیکارآ مدت برسد استان دادگستری کل رئیس تأیید به آنان سابقه حسن و باشند داشته شورا با همکاری سابقه سالسه  حداقل و

 .یابدمی تقلیل نصف، به
 درصد بیست از دادگستری اداری استخدام یهاآزمون در ماده این موضوع اختالف حل شوراهای کارکنان و اعضاء شرکت صورت در ـ تبصره

 مدت این همچنین و کسر سنی شرایط از استان اختالف حل شورای رئیس تأیید با آنان خدمت مدت و برخوردار استخدام سهمیه( ۲۱۵)

 .شودمی محسوب آنان خدمت سنوات جزء مربوطه، مقررات مطابق بیمه حق پرداخت بر مبنی قبلی سابقه وجود صورت در
 و رسیدگی شوراها در قانون این مقررات رعایت با باشد، نشده تصمیم اتخاذ به منتهی قانون این اجرای زمان تا یی کههاپرونده - 21 ماده

 .شودمی تصمیم تخاذها آن به نسبت
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 داوری به مربوط مقررات رعایت کند،می رسیدگی اختالفات و دعاوی به طرفین توافق مورد داور عنوان به شورا که مواردی در - 2۲ ماده

 .است الزامی مدنی امور در انقالب و عمومی هایدادگاه دادرسی آیین قانون مطابق
 ویژهبه  نهاد، این با همکاری به ملزم قضائی، و عمومی و دولتی نهادهای وها سازمان وها وزارتخانه شوراها، توسعه و تقویت جهت - 2۱ ماده

 .هستند شوراها در دولت کارکنانخدمت شدن  به مأمور طریق از الزم قضائی و اداری نیروی تخصیص و تأمین

 آنان انتقال و نقل و نماید تعیین شورا قاضی عنوانبه را قضائی کارآموزان از تعدادی ساالنه نیاز، حسب تواندمی قضائیه قوه رئیس - 22 ماده

 .هست قضات انتقال و نقل مطابق
 ینیبشیپ مستقل ردیف قالب در هیقوه قضائ پیشنهادی بودجهبر اساس  را شوراها ازیموردن بودجه هرساله است مکلف دولت - 21 ماده

 .است قضائیه قوه عهده به شوراها پشتیبانی و مالی امور و مکان و تجهیزات و اداری امکانات تأمین. کند
 تهیه شوراها امور مرکز همکاری با دادگستری وزیر توسط آن، تصویب تاریخ از ماه سه مدت ظرف قانون این اجرایی نامهآیین - 26 ماده

 .رسدیم قضائیه قوه رئیس تصویب به و شودمی
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 یمال هاییتمحکوم یقانون نحوه اجرا

 ۸4/۱6/۸۹۳۹مصوب: 

 

 نیع بهمحکومٌ هرگاه کند، خودداری حکم اجرای از و شود محکوم دیگری به مالی نوع هر دادن به دادگاه حکم موجب به کس هر - 1 ماده

 علیهکومٌمح اموال نباشد، معین عین بهمحکومٌ یا نباشد ممکن عین ردّکه  یصورت در و شودمی تسلیم لهمحکومٌ به و اخذ مال آن باشد نیمع

 ای مثل یا بهمحکومٌ مورد حسب آن محل از و توقیف مربوط، مقررات سایر و مدنی احکام اجرای قانون مطابق و دین مستثنیات رعایت با

 .شودمی استیفا آن قیمت
 طرق از لهمحکومٌ تقاضای به است مکلف نیابت، مجری یا اجرائیه صادرکننده دادگاه اجرای قسمت از اعم رأی،اجراکننده  مرجع - ۲ ماده

 بهمحکومٌ میزان هب آن توقیف و علیهمحکومٌ اموال شناسایی به نسبت باشد، ممکن قانوناً که دیگر نحو هر به نیز و قانون این در شدهبینیپیش

 .کند اقدام
 به لفمک رأی اجراکننده مرجع نیز باشد کرده تقاضا را آن تحویل و شناسایی لهمحکومٌ و بوده معین عین بهمحکومٌ که موردی در - تبصره

 .است مال آن توقیف و شناسایی
 رفتهیپذ یا حکم اجرای زمان تا لهمحکومٌ تقاضای به علیهمحکومٌ نگردد ممکن قانون این در مذکور طرق از بهمحکومٌ استیفای اگر - ۱ ماده

 یهکل صورت ارائه ضمن اجرائیه، ابالغ از پس روز سی تا علیهمحکومٌ چنانچه. شودمی حبس لهمحکومٌ رضایت جلب یا او اعسار ادعایشدن 

 .شود رد قطعی حکم موجب به یا مسترد اعسار دعوای اینکه مگر شود،نمی حبس باشد کرده اقامه را خویش اعسار دعوای خود، اموال
 هرگاه کند، اقامه را خود اعسار دعوای خود، اموال کلیه صورت ارائه ضمن ماده، این در مقرر مهلت از خارج علیهمحکومٌ چنانچه - 1تبصره 

 دادگاه اید،نم ارائه بهمحکومٌ معادل و معتبر وثیقه یا کفیل دادگاه تشخیص به علیهمحکومٌ یا بپذیرد تأمین اخذ بدون را وی آزادی لهمحکومٌ

 رد. کندمی آزاد را او حبس، صورت در و خودداری علیهمحکومٌ حبس از اعسار وضعیت شدن روشن تا کفیل یا وثیقه قبولی قرار صدور با

 به بتنس واقعی ابالغ از پس روز بیست مهلت ظرف که شودمی ابالغگذار  قهیوث یا کفیل به قطعی، حکم موجب به اعسار دعوای ردّ صورت

 حتت حکم که دادگاهی رئیس یا دادستان دستور به مورد حسب مذکور مهلت ظرف تسلیم عدم صورت در. کند اقدام علیهمحکومٌ تسلیم

 ادگاهد دستور مورد این در. شودمی اقدام الکفالهوجه یا وثیقه محل از اجرایی هایهزینه و بهمحکومٌ استیفای به نسبت شودمی اجرا آن نظر

 نسبت اعتراض مقررات مزبور، تأمینی قرارهای صدور نحوه. است تجدیدنظر دادگاه در اعتراض قابل واقعی ابالغ از پس روز ده مهلت ظرف

 .است کیفری دادرسی آیین قانون تابع دستورها این به مربوط مقررات سایر و دادستان دستور به
 .است مجرا نیز شوندمی حبس ماده این استناد به که کسانی خصوص در حبس مجازات اجرای موانع و تعویق به راجع مقررات - ۲تبصره 

 رعایت با یا و کند معرفی مالی هرگاه باشد، حبس مستحق یا شده حبس علیهمحکومٌ قانون این( ۹) ماده موجب به چنانچه - 2 ماده

 اید،نم را اجرایی هایهزینه و بهمحکومٌ تکافوی مزبور مال رسمی کارشناس نظر طبق که نحوی به شود کشف او از مالی دین مستثنیات

 و کندمی توقیف رأی اجراکننده مرجع را شده کشف یا معرفی مالصورت  نیا در. گرددمی آزاد باشد حبس در اگر و شد نخواهد حبس

 .شودمی استیفا آن محل از بهمحکومٌ
 همکاری با و نگهداری کیفری محکومان از جدای شوندمی حبس قانون این( ۹) ماده استناد به که را افرادی است مکلف قضائیه قوه - 1 ماده

 شیوه. کند فراهم کار متقاضی محبوسان برای را درآمدزا و اقتصادی هایفعالیت انجام زمینه( اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت) دولت

 و تأمینی اقدامات و هازندان سازمان وسیلهبه که است اینامهآیین مطابق اشخاص این اجرتکرد  نهیهز و پرداخت کارگیری،به نگهداری،

 تصویب به قانون این شدن االجراالزم از پسسه ماه  ظرف و شودمی تهیه اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت همکاری با و کشور تربیتی

 .رسدمی هیقوه قضائ رئیس
 .نباشد خود دیون تأدیه به قادر دین، مستثنیات جز به مالی نداشتن دلیل به که است کسی معسر - 6 ماده

 .است مدیونبر عهده  مال به دسترسی قابلیت عدم اثبات. است مال نداشتن حکم در مال به دسترسی قابلیت عدم - تبصره
 لتحصی نحو هر به یا کرده دریافت مالی دین، عوض در مدیون یا داشته وی مالئت بر داللت مدیون سابق وضعیت که مواردی در - ۳ ماده

 اردیمو در نیز و صورت این در است شده حکمی یا حقیقی تلف مال آن کند ثابت اینکه مگر اوست، عهده بر اعسار اثبات باشد کرده مال

 کند ابتث را او سابق یا فعلی مالئت نتواند اعسار دعوای خوانده هرگاه باشد نکرده تحصیل یا نکرده دریافت مالی دین، عوض در مدیون که

 پذیرفته یمدن دادرسی آیین قانون در مقرر تشریفات مطابق مدیون سوگند با اعسار ادعای نباشد محرز قاضی نزد او سابق یا فعلی مالئت یا

 .شودمی
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   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

 رب مشتمل مشروح، طوربه غیرمنقول، و منقول اموال کلیه قیمت و مقدار یا تعداد شامل خود اموال کلیه صورت باید اعسار مدعی - ۲ ماده

 هایحساب دقیق مشخصات همراه به دارد، خارجی و ایرانی اعتباری و مالی مؤسسات یا و هابانک نزد عنوان هر به وی که نقدی وجوه میزان

 نوع هر و انتقاالت و نقل فهرست نیز و ثالث اشخاص از او مطالبات کلیه و دارد ثالث اشخاص نزد نحو هر به او که اموالی کلیه نیز و مذکور

 بار که مواردی در. کند خود اعسار دادخواست ضمیمه را بعد به اعسار دعوای طرح از قبل سال یک زمان از مذکور اموال در دیگر تغییر

 دشهو شهادت با را خود ادعای بخواهد مدیون هرگاه باشد شده اثبات او مالئت سابقه که مواردی در نیز و است مدیون عهده بر اعسار اثبات

 دادخواست به شندبا داشته کافی اطالع فرد معیشت وضعیت به نسبت بتوانند که مدتی به را شاهد دو حداقل کتبی نامهشهادت باید کند ثابت

 این( ۳) ماده در مندرج موارد و اطالعات منشأ متضمن شاهد، اقامتگاه و هویت بر عالوه باید مذکور نامهشهادت. نماید ضمیمه خود اعسار

 .باشد قانون

 دتیم به مدیون با که کند تصریح امر این به اعسار، مدعی معاشِ امرار قانونی نحوه و درآمد میزان شغل، هویت، بر عالوه باید شاهد - 9 ماده

 سترسید قابل مال هیچ دین مستثنیات بر افزون او و داشته معاشرت باشد، داشته کافی اطالع وی معیشت وضعیت به نسبت بتواند که

 .بپردازد را خود دین آن وسیلهبه بتواند که ندارد

 هب نسبت باشد ممکن که دیگر نحو هر به و ربطذی مراجع از استعالم با فوراً است مکلف دادگاه اعسار دادخواست ثبت از پس - 13 ماده

 .کند اقدام او ایسار یا اعسار شدن روشن جهت علیهمحکومٌ مالی وضعیت بررسی

 مالحظه با اعسار حکم صدور ضمن دادگاه شود، شناخته اقساط نحو به پرداخت از متمکن مدیون چنانچه اعسار، ثبوت صورت در - 11 ماده

 عیشتم و مدیون درآمد میزان باید اقساط تعیین در. کندمی صادر را بدهی تقسیط حکم یا دهدمی پرداخت برای مناسبی مهلت او وضعیت

 .باشد داشته را آن پرداخت توانایی او که باشد نحوی به و شده لحاظ او ضروری

ت به دس علیهمحکومٌ از که اموالی از آن نشده اجرا بخش استیفای مانع مدیون، به مهلت دادن یا بهمحکومٌ تقسیط حکم صدور - 1تبصره 

 .نیست وی مطالبات یا آیدمی

 رخن به عنایت با دادگاه. بخواهند دادگاه از را اقساط تعدیل دادخواست، تقدیم با توانندمی علیهمحکومٌ یا ٌلهمحکوم از یک هر - ۲تبصره 

 .کندمی قداما اقساط میزان تعدیل به نسبت علیهمحکومٌ درآمد و معیشت وضعیت در تغییر یا کشور قانونی رسمی مراجع اعالم اساس بر تورم

 اعسار دعوای خوانده بر شده وارد خسارات پرداخت به را اعسار مدعی دعوا، ردّ به حکم ضمن در دادگاه شود، ردّ اعسار دعوای اگر - 1۲ ماده

 .کندمی محکوم وی درخواست به مشروط

 طرفیت به و اجرائیه صادرکننده دادگاه یا اصلی دعوای به کنندهرسیدگی نخستین دادگاه در بهمحکومٌ مورد در اعسار دعوای - 1۱ ماده

 .شودمی اقامه لهمحکومٌ

 .شودمی رسیدگی نوبت از خارج تجدیدنظر و بدوی مرحله در و است غیرمالی اعسار دعوای - 12 ماده

 هب رسیدگی باید باشند اعسار مدعی که صورتی در اشخاص این. شودنمی پذیرفته حقوقی اشخاص و تجار از اعسار دادخواست - 11 ماده

 .کنند درخواست را خود ورشکستگی امر

 بدون دادگاه شود، طرح است مسلم دادگاه نزد هاآن بودن تاجر که اشخاصی یا حقوقی اشخاص سوی از اعسار دادخواست اگر -تبصره 

 .کندمی صادر را وی دادخواست ردّ قرار خواهان، به اخطار

 خود اموال کامل اعالم از حکم اجرای از فرار منظور به قانون، این( ۱) و( ۹) مواد موضوع خود اموال صورت در علیهمحکومٌ هرگاه - 16 ماده

 ضمن دادگاه است کرده قلمداد معسر را خود واقع برخالف شود معلوم اعسار حکم صدور از پس یا کند خودداری قانون این مقررات مطابق

 .کرد خواهد محکوم هفت درجه تعزیری حبس به را علیهمحکومٌ سابق اعسار حکم از اثر رفع به حکم

 تا تاس شده تقصیر مرتکب دین پرداخت از فرار هدف با که را شخصی اعسار، حکم صدور ضمن اعسار به کنندهرسیدگی دادگاه - 1۳ ماده

 هایمحرومیت از مورد چند یا یک به سال دو تا ماه شش مدت به آن تکرار و تعدد تقصیر، نوع بدهی، میزان به توجه با گردد وی اعسار موجب

 :کندمی محکوم زیر

 .کشور از خروج ممنوعیت - ۸

 .تجارتی شرکت تأسیس ممنوعیت - ۲

 .تجارتی هایشرکت مدیرههیأت  در عضویت ممنوعیت - ۹

 .تجارتی هایشرکت در مدیرعاملی تصدی ممنوعیت - 5

 .ضروری یهاوام جزبه دولتی و عمومی اعتباری و مالی مؤسسات و هابانک از عنوان هر به تسهیالت هرگونه و اعتبار دریافت ممنوعیت - 4

 .چکدسته دریافت ممنوعیت - 1
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 به است، کرده قلمداد معسر را خود واقع برخالف مدیون یا شده عسرت رفع مدیون از شود، ثابت اعسار حکم صدور از پس هرگاه - 1۲ ماده

 ادمف نیز مورد این در. شد خواهد حبس ٌلهمحکوم رضایت جلب یا اعسار حدوث اثبات یا حکم اجرای زمان تا علیهمحکومٌ له،محکومٌ تقاضای

 مناسب مهلت او دین پرداخت برای قانون این( ۸۸) ماده موجب به که مدیونی مورد در حکم این. است مجرا قانون این( 4)و ( 5)مواد 

 .است مجرا نیز است نپرداخته را شدهتعیین اقساط یا خود دین مقرر زمان در و گردیده تقسیط او بدهی یا شده تعیین
 هاکبان در علیهمحکومٌ هایحساب کلیه فهرست که دهد دستور مرکزی بانک به لهمحکومٌ درخواست به باید رأی اجراکننده مرجع - 19 ماده

 عسارا دعوای خوانده یا لهمحکومٌ درخواست به باید دادگاه همچنین. کند تسلیم مذکور مرجع به توقیف برای را اعتباری و مالی مؤسسات و

 که ار ملکی ثبتی پالک مالک نام یا ملک کامل نشانی اساس بر که دهد دستور هاشهرداری و محل ثبت ادارات قبیل از ربطذی مراجع به

 رد اطالعاتی نحو هر به که مراجعی تمامی مورد در حکم این. کند اعالم دادگاه به توقیف برای دارد وجود علیهمحکومٌ به آن تعلق احتمال

 .است مجرا نیز دارند اشخاص اموال مورد

 تقاالتان و نقل فهرست نیز و علیهمحکومٌ به متعلق اموال مشخصات و فهرست دادگاه دستور به مکلفند ماده این در مذکور مراجع - 1تبصره 

 .کنند اعالم دادگاه به را بعد به قطعی حکم صدور از قبل یک سال زمان از مذکور اموال در دیگر تغییر نوع هر و
 در انقالب و عمومی هایدادگاه یدادرس نییآ قانون( ۸۱۱)ماده  موضوع خواسته تأمین قرارهای اجرای مورد در ماده این مفاد - ۲تبصره 

 .است مجرا رسمی اسناد مفاد اجرای نیز و ۸۹6۳/ ۸/ ۲۸ مصوب مدنی امور
 حقیقی اشخاص اموال شناسایی پیرامون مقرر تکلیف به که قانون این( ۸۳) ماده در مذکور مراجع مسئوالن یا مدیران از یک هر - ۲3 ماده

 مراجعی کلیه مسئوالن و مدیران مورد در حکم این. شودمی محکوم دولتی و عمومی خدمات از شش درجه انفصال به نکند عمل حقوقی و

 در نیز دهند قرار قضائیه قوه اختیار در را مذکور ماده مطابق خود اطالعات مکلفند و دارند اشخاص اموال مورد در اطالعاتی نحو هر به که

 .است مجرا تکلیف این اجرای عدم صورت
 کافی ندیو پرداخت برای اموال باقیمانده که نحوی به دین ادای از فرار انگیزه با مدیون وسیلهبه نحو هر به دیگری به مال انتقال - ۲1 ماده

 که صورتی در و شودمی مجازات دو هر یا بهمحکومٌ نصف معادل نقدی جزای یا شش درجه نقدی جزای یا تعزیری حبس موجب نباشد،

 یا لمث انتقال، یا تلف صورت در و مال آن عین صورت این در. است جرم شریک حکم در باشد کرده اقدام موضوع به علم با نیز الیهمنتقلٌ

 .شد خواهد استیفا آن محل از ٌبهمحکوم و اخذ جریمه عنوان به گیرندهانتقال اموال از آن قیمت

 نقدی، جزای پرداخت به محکومیت جز هاآن امثال و مال ردّ جرم، از ناشی زیان و ضرر دیه، جمله از مالی هایمحکومیت کلیه - ۲۲ ماده

 .بود خواهند قانون این مشمول

 ای رأی اجرای زمان تا قرار این. کند صادر را علیهمحکومٌ بودن الخروجممنوع قرار ٌلهمحکوم تقاضای به باید رأی اجراکننده مرجع - ۲۱ ماده

 .است باقی خود قوت به مدنی قانون مطابق کفالت تحقق یا مناسب تأمین سپردن یا لهمحکومٌ رضایت جلب یا علیهمحکومٌ اعسار ثبوت

 خروج اجازه علیهمحکومٌ به موقتاً دادگاه ضروری، درمانی سفرهای و باشد شده ثابت قبل از آن وجوب که واجب سفر خصوص در -تبصره 

 .دهدمی را کشور از

 :است زیر موارد شامل صرفاً دین مستثنیات - ۲2 ماده

 .باشد او اعسار حالت در علیهمحکومٌ شأن درعرفا  که مسکونی منزل -الف 

 .است الزم وی تکفل تحت افراد و علیهمحکومٌ ضروری حوائج رفع برای که زندگی ازیموردن اثاثیه -ب 

 .شودمی ذخیره آذوقه عرفا که مدتی برای وی تکفل تحت افراد و ٌعلیهمحکوم احتیاج قدر به موجود آذوقه -ج 

 .هاآن شأن با متناسب تحقیق و علم اهل برای تحقیقاتی و علمی ابزار و کتب -د 

 .است الزم تکفلشان تحت افراد و هاآن ضروری معاش امرار برای که اشخاص سایر و کشاورزان وران،پیشه کسبه، کار ابزار و وسایل -ه 

 .مدیون موردنیاز تلفن -و 

 عین و گردد حرج و عسر موجب آن بدون بهااجاره پرداخت اینکه بر مشروط شود،می پرداخت موجر به اجاره عقد ضمن در که مبلغی -ز 

 .نباشد او شأن از باالتر و بوده مدیون موردنیاز مستأجره

 و نباشد دسترس در وی از دیگری مال و بوده اعسارش حالت در او عرفی شأن و نیاز از بیش علیهمحکومٌ مسکونی منزل چنانچه - 1تبصره 

 حکم اجراکننده مرجع وسیلهبه لهمحکومٌ تقاضای به نباشد رأی اجراکننده مرجع نظارت تحت خود مسکونی منزل فروش به حاضر مشارٌالیه

 استیفای اینکه مگر شد خواهد ٌعلیهمحکوم دیون تأدیه صرف عرفی، مناسب منزل قیمت بر مازاد و رفته فروش به قانونی تشریفات رعایت با

 ثالث صشخ به آن از مشاعی سهم انتقال یا ٌعلیهمحکوم مسکونی منزل مازاد بخش منافع محل از استیفا مانند تریسهل طریق به ٌبهمحکوم

 .شد خواهد استیفا مذکور طرق از بهمحکومٌصورت  نیا در که باشد پذیرامکان طلبکار یا
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   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

 هایطرح رد گرفتن قرار دلیل به مسکن اینکه مانند باشد، شده دیگری عوض به تبدیل دین مستثنیات قانون حکم به چنانچه - ۲تبصره 

 شود حرزم اینکه مگر است، پذیرامکان آن از بهمحکومٌ وصول باشد، شده دریافت عوضی رفتن، بین از اثر در یا گردد، وجه به تبدیل عمرانی

 .دارد را نخستین موضوع تهیه قصد مدیون

 دقص امر بدو از علیهمحکومٌ و باشد دیگری قرارداد هر موجب به دیگران از اموالی گرفتن اختیار در یا قرض دین، منشأ چنانچه - ۲1 ماده

 داریخری مذکور اموال عوض در که مالی هر باشد، داشته را تأدیه از فرار منظوربه دین مستثنیات از یکی به آن تبدیل یا دین تأدیه عدم

 .شد خواهد مسترد وی به مابقی و استیفا آن محل از ٌبهمحکوم و اخذ جریمه عنوانبه درآورد خود ملکیت به عقود سایر موجب به یا کرده

 ٌعلیهمحکوم که مواردی در مورد حسب دین مستثنیات و اعسار ٌعلیه،محکوم حبس به راجع احکام جز قانون این در مندرج احکام - ۲6 ماده

 .شودمی عمل اسالمی مجازات قانون مطابق حقوقی اشخاص متخلف مسئوالن و مدیران به نسبت و است مجرا نیز باشد حقوقی شخص

 بر هاآن اجرای قانون، موجببه  که مراجعی سایر مدنی آرای و قضایی مراجع اصالحی هایگزارش مورد در قانون این مقررات - ۲۳ ماده

 .است مجرا نیز حکومتی تعزیرات مدنی آرای همچنین و است دادگستری مدنی احکام اجرای عهده

 .است هادادگاه کیفری احکام اجرای بر حاکم مقررات تابع حکومتی تعزیرات سازمان کیفری هایمحکومیت -تبصره 

 بتصوی به و شودمی تهیه دادگستری وزارت وسیله به آن شدن االجراالزم از پس ماه سه مدت ظرف قانون این اجرایی نامهآیین - ۲۲ ماده

 .رسدمی قضائیه قوه رئیس

 دادرسی آیین قانون( 4۲5) ماده و ۸۹۸۹/۳/۲۱ مصوب اعسار قانون و ۸۹66/۱/۸۱ مصوب مالی یهاتیمحکوم اجرای نحوه قانون - ۲9 ماده

 .شودمی نسخ ۸۹6۳/۸/۲۸ مصوب مدنی امور در انقالب و عمومی هایدادگاه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 6۸صفحه                                                                                قوانین خاص ویژه آزمون وکالت / آیین دادرسی مدنی
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 یقانون کيفيت اخذ پروانه وکالت دادگستر 

 ۸6/۱۸/۸۹61مصوب: 

 

 رشیبار در سال نسبت به پذ یکمکلفند حداقل  یرانا یاسالم یجمهور یوکال دادگستر یقانون کانونها ینا یبتصو یخاز تار - 1ماده 

آزمون ضمن  یاقدام نموده و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از برگزار یددر جرا یآزمون با آگه یقوکالت از طر یپروانه کارآموز یانمتقاض

 .ینداقدام نما شدگانیرفتهپذ یوکالت برا ینسبت به صدور پروانه کارآموز یقطع یجاعالم نتا

به اول دادگاه شع یساستان، رئ یکل دادگستر یسمتشکل از رئ یسیونیانون بر عهده کمهر ک یتعداد کارآموزان وکالت برا یینتع - تبصره

 .نمایدیم میو اتخاذ تصم یلبار در سال تشک یککانون وکال هر کانون، حداقل  یسکه به دعوت رئ باشدیکانون وکال مربوط م یسانقالب و رئ

حقوق  یفقه و مبان یاباالتر حقوق  یا یسانسکه عالوه بر دارا بودن دانشنامه ل شودیوکالت صادر م یپروانه کارآموز یاشخاص برای - ۲ ماده

 باشند: یلشرائط ذ یدارا یو دانشگاه یمعادل آن از دروس حوزو یا یاسالم

 مقدس اسالم. یند یبه احکام و مبان یاعتقاد و التزام عمل - الف

 .یقانون اساس یه،فق یتوال یران،ا یاسالم یاعتقاد و تعهد به نظام جمهور - ب

 .یفریموثر ک یتمحکوم یشینهنداشتن پ - ج

 یاندا یبر نف یها مبتنکه مرامنامه آن ییو فرق ضاله و معاند با اسالم و گروهها یالحاد یدر گروهها یتو فعال یتنداشتن سابقه عضو - د

 .باشدیم یاله

 طاغوت. یمرژ هاییهپا یمو تحک یمنحوس پهلو یمبه رژ یعدم وابستگ - ه

 .یرانا یاسالم یو معاند با جمهور یرقانونیغ یاز گروهکها یو هوادار یتعدم عضو - و

 .یبه مواد مخدر و استعمال مشروبات الکل یادعدم اعت - ز

ر ظرف اکثو مراجع مزبور مکلفند حد یندمربوطه استعالم نما صالحیوکال مکلفند به منظور احراز شرائط فوق از مراجع ذ یکانونها -1 تبصره

 .یندماه پاسخ الزم را اعالم نما ۲مدت 

 ند.ماده باش ینشرائط ا یکه دارا شودیپروانه وکالت صادر م یمعاف هستند در صورت یکه مطابق قانون از کارآموز یاشخاص یبرا -۲ تبصره

 کارآموزان خواهد بود. یرحقوق نصف مدت سا یهادانشکده یعلم یاتاعضاء ه یمدت کارآموز -۱ تبصره

 .باشندیم یمستثن« الف»از دارا بودن شرائط مندرج در بند  یرسم یمذهب یتهایاقل -2 تبصره

 .باشدیم یآن منوط به درخواست متقاض یداعتبار پروانه وکالت سه سال است و تمد -1 تبصره

م و وکال، اعال یاست موضوع و دالئل آن را به دادگاه انتظامداده شود، کانون موظف  یصقانون تشخ یناز شرائط ا یکیفاقد  یلیوک هرگاه

 .یدنما یدگیدرخواست رس

 .کندیصادر م یپروانه رأی مقتض یدعدم تمد یا یدنسبت به تمد یدگیمذکور پس از رس دادگاه

 .یدصادر نما یقکه دادگاه با توجه به ضرورت حکم تعل یمعتبر خواهد بود مگر در موارد یاشخاص تا صدور حکم قطع ینا پروانه
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ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه که شش ی)رزمندگان یثارگرانکانون وکال هر حوزه به ا یازمورد ن یه( سهم۹۱۵درصد ) سی - ۱ ماده

 یابدیبه باال( اختصاص م 4۱۵و باالتر و بستگان درجه اول شهدا و جانبازان  ۲4۵جانبازان  یااند و در اسارت دشمن بوده یاجنگ داشته و 

 اند انتخاب خواهند شد.نمره را آورده یشترینکه ب یثارگرانیا ینکه از ب

 .باشدیاند نمآزاد را آورده یهسهم یکه نمره قبول یثارگرانیا یرشمانع از پذ یهسهم یناستفاده از ا-تبصره

هر حوزه که عالوه بر دارا بودن شرائط مندرج در  یک یهوکال پا ینالبدل( کانون وکال از ب یو عل ی)اعم از اصل یرهمد یاته اعضاء - 2 هماد

 :گردندیمدت دو سال انتخاب م یباشند، برا یر( واجد شرائط ز۲ماده )« ز»تا « الف» یبندها

 سال سن. ۹4داشتن حداقل  - الف

 یقضائ یتصالح یچهار سال قضاوت به انضمام چهار سال وکالت داشته و از طرف دادگاه انتظام یاحداقل هشت سال سابقه وکالت  - ب

 ها سلب نشده باشد.آن

 و باالتر. 5درجه  یانتظام یتعدم محکوم - ج

 عدم اشتهار به فساد اخالق )سوء شهرت(. - د

 ت و شوون شغل وکالت.و شراف یثیتعدم ارتکاب اعمال خالف ح - ه

قضات بوده که مکلّف است ظرف حداکثر دو ماه ضمن استعالم سوابق  یانتظام ینامزدها، دادگاه عال یتبه صالح یدگیمرجع رس -1 تبصره

صورت  دارند در یاطالعات یاکه از نامزدها، سوابق  یقانون صالحیو اعالم نظر کند و مراجع ذ یآنان را بررس یتصالح یربط،از مراجع ذ

 .باشندیآن م عالماستعالم موظف به ا

 .باشدیاز دو دوره ممنوع م یشب یبرا یکانون به طور متوال یرهمد یاتانتخاب اعضاء ه -۲ تبصره

ا بر ر یوکال دادگستر یقانون انتخابات کانونها ینا یبتصو یخموظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تار یوزارت دادگستر -۱ تبصره

 .یدنما یدقانون تجد یناساس ا

قضات  یانتظام یقانون به حکم دادگاه عال یناز مفاد ا یوکال دادگستر یکانونها یرهمد یاتاز اعضاء ه یکصورت تخلف هر در - 1 ماده

 شد.وکال به انفصال از وکالت به مدت دو تا پنج سال محکوم خواهند  یکانونها یرهمد هاییاتدر ه یتاز عضو یمدا یتعالوه بر محروم

عمال  توانندینم ینو همچن یندنما یساند دفتر وکالت تاسکرده یافتآنجا پروانه وکالت در یکه برا یاز محل یردر غ توانندینم وکال - 6 ماده

 .یندمتمرکز نما یگریخود را در محل د یوکالت یتفعال

 در نوبت سوم خواهد بود. 4در نوبت دوم و درجه  5در نوبت اول و درجه  ۹درجه  یحکم مستوجب مجازات انتظام یناز ا تخلف

خواهد شد که تخلف در حوزه آن انجام شده است. در صورت عدم توجه و  یدگیرس یکانون یتخلف در دادسرا و دادگاه انتظام ینا به

 خواهد داشت. یدگیحق رس یزمزبور ن یلکانون متبوع وک یر،کانون اخ یدگیرس

 اوندانیشبا اجازه کانون وکال متبوع، وکالت از خو ینو همچن یدهماده مطرح گرد ینا یبکه قبل از تصو ییهاادامه وکالت در پرونده -1 تبصره

 است. یماده مستثن ینتا درجه سوم از شمول ا

 الزم است. یزباشد اجازه کانون مزبور ن یگریتابع کانون وکال د یرکه حوزه اخ یصورت در

 مشخص خواهد شد. یهقوّه قضائ یسرئ یبو تصو یدادگستر یروز یشنهادمحدوده حوزه هر کانون به پ -۲ تبصره

 یکارآموز یسیونکم یصحسن اخالق و حسن رفتار داشته باشند چنانچه به تشخ یدبا یکارآموزان وکالت در دوران کارآموز -۱ تبصره

 آنان ابطال خواهد شد. یکانون پروانه کارآموز یانتظامکانون و رأی دادگاه  یسرئ ییدخالف آن احراز شود با تا
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 را ندارند. باشدیکشور م یعال یوانها دکه مرجع تجدیدنظر از احکام آن ییوکالت قبل از اخذ پروانه وکالت حق وکالت در دعاو کارآموزان

 محل خدمت خود حق وکالت نخواهند داشت. یناند به مدت سه سال در آخربوده یرتبه قضائ یکه دارا یکسان -2 تبصره

 خواهد بود. 1 یال ۹های درجه تکرار مستوجب مجازات یبمقرره به ترت یناز ا متخلف

 .گرددیبا آن لغو م یرو مقررات مغا ینقوان یهقانون کل ینا یبتصو یختار از - ۳ ماده
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 یدادگستر  یاستقالل کانون وکال یقانون یحهال

 با اصالحات اخیر ۱4/۸۲/۸۹۹۹مصوب: 

 

 .شودیم یلکه در مقرّ هر دادگاه استان تشک یحقوق یتشخص یاست مستقل و دارا یاموسسه یکانون وکال دادگستر- 1ماده 

به  یدادگستر یلنفر وک 1۱است که در آن حوزه حداقل  ینکانون مشروط به ا یلکانون وکال وجود ندارد تشک یختار ینکه تا ا ینقاط در

وکال آن حوزه تابع مقررات و نظامات کانون وکال مرکز  یدهعده وکال به حد نصاب مزبور نرس کهیشغل وکالت اشتغال داشته باشند و تا وقت

 .بودخواهند 

 :شودیم یلتشک یلهای ذاز قسمت یوکال دادگستر کانون

 .یعموم یاته - الف

 .یرهمد یاته - ب

 وکال. یانتظام یدادسرا - ج

 وکال. یدادگاه انتظام - د

و شش نفر عضو  ینفر عضو اصل ۸۸کانون وکال مرکز از  یرهمد یاتاداره خواهد شد ه یرهمد یاته یلهوکال هر محل به وس کانون - ۲ ماده

 اهد بود.خو البدلینفر عضو عل ۹و  ینفر عضو اصل 4استان مرکب از  یهامراکز دادگاه یرو در سا شودیم یلتشک البدلیعل

 یمراجع رسم یهکانون در کل یقانون یندهکانون را دارد و نما یاستسمت ر یاته یسدار امور مربوطه به کانون بوده و رئعهده یرهمد هیات

 کانون را انجام خواهد داد. یو حقوق یاعمال ادار یهکانون کل یساست رئ

 در مرکز همان استان باشد. یتمنتخب در تمام مدت عضو یلاست که محل اقامت وک ینمشروط بر ا یرهمد یاته یتعضو یبقا - تبصره

و  ودشیم یلباشند تشک یرز یطکه در آن حوزه اشتغال به وکالت دارند و حائز شرا ییکانون وکال هر استان از وکال یعموم هیات - ۱ ماده

 .دهدیجلسه م یلتشک یرهمد یاتانتخاب اعضاء ه یبرا باریکهر دو سال 

 :یندکانون شرکت نما یرهمد یاتدر انتخاب اعضاء ه توانندیباشند م یرکه واجد شرایط ز ییوکال

 :کهینمشروط بر ا یدو دادگستر یهو پا یک یهوکال پا - الف

 به باال نداشته باشند. 5از درجه  یانتظام یتمحکوم-۸

 از وکالت نباشند. یقدر حال تعل-۲

 منسوخه است. ۸۹61/۸/۸6مصوب  یاخذ پروانه وکالت دادگستر یفیتقانون ک 5ماده توجه به  با - 2 ماده

 یداوکال نب یانتظام یدادسرا یارانوکال و دادستان و داد یانتظام یهاکانون وکال، روسا و اعضاء دادگاه یرهمد یاتو اعضاء ه یسرئ - تبصره

اه و دادگ یرهمد یاته یتاز عضو یتقضات آنان را به محروم یانتظام یاحزاب ممنوعه را داشته باشند و در صورت تخلف دادگاه عال یتعضو

کند. رأی دادگاه  یدگیقضات مکلّف است به محض اطالع به موضوع رس یانتظام یوکال محکوم خواهد کرد. دادگاه عال یانتظام سرایداد

 است. یقطع
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 یو دو بازرس به رأی مخف یو دو نفر منش یسرئ یبدو نفر نا و یسنفر رئ یکاعضاء خود  ینکانون وکال مرکز از ب یرهمد هیات - 1 ماده

بازرس  یکو  یمنش یکو  یسرئ یبنا یکو  یسرئ یکمرکب از  یرهمد یاتها هحوزه یرو در سا نمایدیسال انتخاب م یکمدت  یبرا

 خواهد بود.

 است: یرکانون وکال به قرار ز وظائف - 6 ماده

 باشند. یکه واجد شرایط قانون یدادن پروانه وکالت به داوطلبان - الف

 .یانو نظارت بر اعمال وکال و کارگشا یاداره امور راجع به وکالت دادگستر - ب

 وکال. یدادسرا و دادگاه انتظام یلهبه وس یدادگستر یانوکال و کارگشا یانتظام یببه تخلفات و تعق یدگیرس - ج

 .یمعاضدت قضائ - د

 وکال. یو عمل یعلم یشرفتفراهم آوردن وسائل پ - ه

دانشنامه  یخارجه دارا یاحقوق داخله  یهاکه از دانشکده شودیپروانه وکالت داده م یقانون فقط به کسان یناجرا ا یختار از - ۳ ماده

 باشند. یسانسل

اشتغال ورزند پس از اختبار و قبول آنان پروانه وکالت  یسال به کارآموز یکمزبور پس از اخذ پروانه وکالت مکلّف هستند الاقل  اشخاص

 .شودیداده م یک یهپا

 :شودیپروانه وکالت درجه اول از طرف کانون وکال داده م یراشخاص ز به - ۲ ماده

ادگاه داشته د یتعضو یا یاستبوده و الاقل پنج سال ر یپانزده سال متناوب سابقه خدمات قضائ یا یده سال متوال یکه دارا یبه کسان - الف

 قضات نشده باشند. یانتظام یاز طرف دادگاه عال یقضائ یتباشند و سلب صالح

 یاه عالاز طرف دادگ یقضائ یتداشته باشند و سلب صالح یبوده و پنج سال سابقه خدمات قضائ یسانسدانشنامه ل یکه دارا یکسان - ب

 ها نشده باشد.از آن یانتظام

 یگواه یا یقضائ یسانسل یکه دارا یندگیدوره کامل نما یکبا گذراندن  یاسالم یمجلس شورا یندگاننما -( ۸۹6۹/5/۸4 ی)اصالح ج

 در محاکم باشند. یسال سابقه کار قضائ 4قم و  یهاز حوزه علم یهسطوح عال یالتتحص یانپا

داقل قم با ح یهاز حوزه علم یهسطوح عال یالتتحص یانپا یگواه یا یحقوق قضائ یسانسل یکه دارا یکسان یهکل -( ۸۹6۹/5/۸4 ی)الحاق د

مسلح باشند  یروهایو وابسته به دولت و نهادها و ن یهای دولتدر دستگاه یحقوق یسال متناوب در سمت ها ۸۱ یا یسال سابقه کار متوال 4

 .یسن با انجام نصف مدت مقرر کارآموزشرط  یتسال سابقه خدمت بازنشسته شوند بدون رعا یقانون با داشتن س ینو بعد از اجرا ا

 دباشنیمعاف م یداشته باشند از انجام دوره کارآموز یبوده و دو سال سابقه خدمات قضائ یسانسدانشنامه ل یکه دارا یکسان -1 تبصره

 .شودیمورد مدت انتظار خدمت از لحاظ اخذ پروانه وکالت جزء خدمت محسوب نم یندر ا یول

 .یدنما یموکالت ظرف مدت شش ماه اتخاذ تصم یا یپروانه کارآموز یکانون ملزم است در مورد تقاضاها -( 1۱۳۱/2/11 یالحاق) ۲ تبصره

 .شوندیشناخته م یدادگستر یلاز آنان نشده وک یتپروانه وکالت بوده و سلب صالح یدارا یختار ینکه تا ا کسانی - 9 ماده

 :شودیاجازه وکالت داده نم یراشخاص ز به - 13 ماده

 اتباع خارجه.-۸
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غال به اشت ینآن متعلق به دولت است در ح یهاز سرما یقسمت یاهایی که تمام و بنگاه یو مملکت یو بلد یدولت ینقضات و مستخدم-۲

 دانشگاه. یشورادارند در صورت اجازه  یاز شعب حقوق یکیدر  یسخدمت به استثناء استادان دانشکده حقوق که اشتغال به تدر

 سال باشد. ۲4ها کمتر از که سن آن یکسان ینو همچن ینمحجور-۹

 .یبه انفصال ابد از خدمات دولت ینمحکوم-5

 عفت. یو اعمال مناف یوناشخاص مشهور به فساد اخالق و تجاهر به استعمال مسکر، اف-4

انون و ک یرهمد یاته یصبا امانت و عفت و شئون وکالت است به تشخ یکه مناف ییهابه جنحه ینمطلقا و محکوم یتبه جنا ینمحکوم-1

 است. یحقوق اجتماع یاز بعض یتکه به موجب قانون مستلزم محرومآن یا

 ماده فوق تحت محاکمه هستند.مذکور در  یهاجنحه یا یتکه به اتهام و ارتکاب جنا یکسان-6

 .اندکه طبق حکم محکمه از وکالت محروم شده یاشخاص-۲

درج  یالکه ذ یبیبه ترت یوکالت یفهحسن انجام وظ یگواه یعالوه بر شرایط مقرر قانون یدبا نمایندیم یعترف یکه تقاضا وکالیی - 11 ماده

 .ینداخذ نما گرددیم

دادستان  مزبور و یهادادگاه یسرئ یقبه تصد یدمزبور با یگواه یدهگرد یلشهرستان تشک یادادگاه بخش  یلکه در محل اقامت وک ینقاط در

 یر به گواهمذکو یقاتعالوه بر تصد یدمزبور با یدر مرکز استان باشد گواه یلکه اقامتگاه وک یمقام آنان برسد و در صورتقائم یاشهرستان 

 استان و دادستان استان برسد. یهادادگاه کلیسرئ

 .نمایندیم یبعه مبادرت به صدور گواهپس از استعالم از دوائر تا یاجفوق در صورت احت یمقامات قضائ - تبصره

بقه تا درجه سوم از ط یسبب یا یبازپرس قرابت نسب یا یارداد یادادستان  یازوجه او با دادرس  یا یدادگستر یلکه وک یصورت در - 1۲ ماده

 بازپرس ممنوع است. یا یارداد یانزد آن دادستان  یابا واسطه از قبول وکالت در آن دادگاه  یا یماًدوم داشته باشند مستق

 اریآنان بوده و از دادستان وعده الزم داد یبو تعق یدادگستر یانبه تخلفات وکال و کارگشا یدگیوکال مرجع رس یانتظام دادسرای - 1۱ ماده

 .گرددیم یلتشک شوندیانتخاب م یمدت دو سال به رأی مخف یکانون برا یرهمد یاتکه از طرف ه

و در  کندیصادر م یفرخواستبر تخلف داشته باشد ک یدهکه عق یدر صورت یاتبه تخلفات و شکا یدگیز رسوکال پس ا یانتظام دادسرای

ت مساف یتکانون ظرف مدت ده روز پس از ابالغ با رعا یسو رئ یاز طرف شاک یبخواهد داد قرار منع تعق یبصورت قرار منع تعق ینا یرغ

 وکال خواهد بود. یدر دادگاه انتظام یتقابل شکا یمدن سیدادر یینطبق قانون آ

 .نمایدیصادر م یکرده و حکم مقتض یدگیندانست به موضوع رس یحرا صح یبوکال قرار منع تعق یکه دادگاه انتظام یصورت در

که  یکدرجه  یلنفر وک ۹وکال است دادگاه مزبور از  یبه عهده دادگاه انتظام یدادگستر یانبه تخلفات وکال و کارگشا رسیدگی - 12 ماده

از  بدلالیدو نفر عضو عل یرهمد یاتمدت مزبور ه یو برا شودیم یلتشک گرددیم یینمدت دو سال تع یکانون برا یرهمد یاتبه انتخاب ه

 ۲و  ۸های درجه مجازات یندشرکت نما یدر دادگاه انتظام یاعضاء اصل یتمعذور یا یبتکه در مورد غ نمایدیم نتخابا یک یهوکال پا ینب

 ینمچنآراء صادره و ه یهاو به عمل آمده از کل یتبه موجب شکا یبکه تعق یخصوص یشاک یاست ول یقطع یبمورد تعق یلنسبت به وک ۹و 

 یتظرف مدت ده روز پس از ابالغ با رعا توانندیبه باال م 5های درجه کانون از حکم برائت و از مجازات یسوکال و رئ یانتظام یدادسرا

 .یندنما یدنظرتجد یتقاضا یمدن یدادرس یینون آمسافت طبق قان

 است. یقضات بوده و رأی دادگاه مزبور قطع یانتظام یدادگاه عال یدنظرتجد مرجع

ه قابل ک یندمشاهده نما یلاز وک یدادستان تخلف یادادگاه استان و  یسرئ یادادستان شهرستان و  یادادگاه  یسکه رئ یصورت در - 11 ماده

دهد  یصتشخ یبمزبور موضوع را قابل تعق یکه دادسرا یوکال اطالع دهند در صورت یانتظام یمراتب را کتباً به دادسرا یدباشد با یبتعق
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الع به دادستان استان اط یلصورت نظر خود را با ذکر دل ینا یرو در غ کندیوکال ارجاع م یبه دادگاه انتظام یفرخواستپرونده را با صدور ک

 .نمایدیبه موضوع را تقاضا م یدگیوکال رس ینشد راسا از دادگاه انتظام یموکال تسل یانتظام ین مزبور به نظر دادسراو اگر دادستا دهدیم

 یوکال با ذکر دالئل امر تقاضا یاز دادگاه انتظام تواندیدانست م یبرا قابل تعق یلیاز جهات وک یبه جهت یدادگستر یروز هرگاه - 16 ماده

 کند. یدنظرتجد یتقاضا تواندینباشد م یمکه به حکم دادگاه مزبور تسل یدر صورت یزو ن یدنما یدگیرس

 .یدادگاه انتظام یممنوع نمود مگر به موجب حکم قطع یااز شغل وکالت معلق  توانیرا نم یلیوک یچقانون ه یناجرا ا یختار از - 1۳ ماده

ت را به کار وکال یبمورد تعق یلاز جهات اشتغال وک یانون وکال به جهتک یرهمد یاته یسرئ یا یدادگستر یرکه وز یصورت در - 1۲ ماده

درخواست  ینموقت او را بخواهد و دادگاه موظف است در جلسه خارج از نوبت به ا یقوکال تعل یاز دادگاه انتظام تواندینداند م یمقتض

نفر از اعضاء  1در صورت درخواست  ینرأی قابل اجرا خواهد بود و همچن ینصادر شود ا یقکه رأی بر تعل تینموده و در صور یدگیرس

 .یدرا بنما یبمورد تعق یلوک یقتعل یکانون مکلّف است از دادگاه تقاضا یسکانون رئ یرهمد یاته

 یان وکال حق تقاضکانو یسرئ یا یدادگستر یروز یقاز رأی عدم تعل یزو ن یدنما یدنظرتجد یتقاضا تواندیمعلق م یلرأی مزبور وک از

 است. ینموده و رأی دادگاه مزبور قطع یدگیها خارج از نوبت رسدرخواست ینا یهقضات به کل یانتظام یدارند دادگاه عال یدنظرتجد

 یروز بیکانون و تصو یشنهاداست که با پ یاتوافق نشده باشد طبق تعرفه ینطرف ینکه قبالً ب یالوکاله در صورتحق میزان - 19 ماده

تعرفه  انیزالوکاله کمتر از مکه قرارداد حق یتعرفه معتبر خواهد بود مگر در صورت ینخواهد شد و در قبال اشخاص ثالث ا یینتع یدادگستر

 باشد. یوکالت

 یالروز  از پانزده یبیبه حبس تأد یدنما ینبه سبب آن توه یا یوکالت یفهانجام وظ یندر ح یدادگستر یلنسبت به وک هرکس - ۲3 ماده

 .یدسه ماه محکوم خواهد گرد

 یدادرسان و دادستان دادگاه انتظام یاکانون و  یرهمد یاتاز افراد ه یکیدر امور مربوطه به وظائف  یدادگستر یرکه وز یموارد در - ۲1 ماده

 .نمایدیکشور ارجاع م یعال یوانبه امر را به دادستان د یدگیرس یدمشاهده نما یوکال تخلف

 یه دادگاه عالب یدگیکه تخلف را محرز دانست پرونده را به منظور رس ینموده در صورت یقاتبداند تحق یکه مقتض اییلهکل به وس دادستان

 قضات احاله خواهد نمود. یانتظام

لفات و به تخ یدگیز رسانتخابات کانون و طر یلمربوط به امور کانون از قب هاینامهیینقانون آ ینمقررات ا یتوکال با رعا کانون - ۲۲ ماده

ز و پس ا نمایدیم یمقانون تنظ ینا یبتصو یخو پروانه وکالت را در مدت دو ماه از تار یو کارآموز یعاتها و ترفنوع تخلفات و مجازات آن

 .شودیبه موقع اجرا گذاشته م یدادگستر یروز یبتصو

 شده است. یماده با انقضاء زمان اجرا و انجام موضوع منتف این - ۲۱ ماده

ماده از « ۱»و بند  ۸۹۸4ماه و آن قسمت از قانون وکالت مصوب بهمن ۸۹۹۸استقالل کانون وکال مصوب اسفندماه  یقانون الیحه - ۲2 ماده

داشته باشد نسخ  یرتقانون مغا ینمقررات راجع به وکالت که با مواد ا ینقوان یرو سا یمل یمجلس شورا ۸۹۲1اول قانون بودجه سال 

 .دشویم

 ۸۹56/۸۲/۲6آن مصوب  یهو اصالح ۸۹5۹/۳/۸۳مصوب  یقانون راجع به استخدام قضات و شرایط کارآموز 5ماده توجه به  با - ۲1 ماده

 منسوخ است

 قانون است. ینمأمور اجرا ا یدادگستر وزارت - ۲6 ماده
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 و انقالب یعموم یدادگاه ها یلقانون تشک

 با اصالحات اخیر ۸4/۱5/۸۹6۹مصوب: 

 

 .نسخ شده است یفریدر رابطه با امور ک ۸۹۳۲مصوب  یفریک یدادرس یینقانون آ 46۱طبق ماده  - 1 ماده

 یهیرئیس قوه قضا یصهای مزبور به تشخو تعداد شعب دادگاه یقلمرو محل یینو تع ییدر هر حوزه قضا یهای عمومدادگاه تأسیس - ۲ ماده

 است.

 .نسخ شده است یفریدر رابطه با امور ک ۸۹۳۲مصوب  یفریک یدادرس یینقانون آ 46۱طبق ماده  - ۱ ماده

 یهای حقوق. دادگاهشوندیم یمتقس یو جزائ یبه حقوق باشد آن شعب یشعبه دادگاه عموم یکاز  یشب یکه دارا یحوزه قضائ هر - 2 ماده

 خواهند نمود. یدگیرس یفریفقط به امور ک یهای جزائو دادگاه یصرفاً به امور حقوق

و جرائم اطفال با  یخاص مانند امور خانوادگ یا جزائی یحقوق یبه دعاو یدگیرس یبرا یفریو ک یهای حقوقاز دادگاه یشعب تخصیص

 است. یهقوه قضائ یسرئ یاراتاز وظایف و اخت یاتمصالح و مقتض یترعا

 ارجاع شود. یپرونده جزائ یحقوق هبه شعب یاو  یپرونده حقوق یدر صورت ضرورت ممکن است به شعبه جزائ

 نیحبس ابد است و همچن یااعدام  یاصلب  یارجم  یا قصاص عضو یاها قصاص نفس آن یکه مجازات قانون یبه جرائم رسیدگی – تبصره

 استان به عمل خواهد آمد. یفریدر دادگاه ک شودیذکر م یکه در مواد بعد یبه نحو یاسیو س یبه جرائم مطبوعات یدگیرس

ها، آن ینوزراء و معاون ی،اسالم یمجلس شورا یندگاننمانگهبان، یمصلحت نظام، شورا یصاتهامات اعضاء مجمع تشخ یهبه کل رسیدگی

 یفرمانداران و جرائم عموماستانداران، ی،قضائ یهمحاسبات، دارندگان پا یواند یسسه قوه، سفرا، دادستان و رئ یمعاونان و مشاوران رؤسا

ه ب باشدیاستان تهران م یفریدادگاه ک یتها در صالحکل اطالعات استان یرانو باالتر و مد یپاز درجه سرت یو انتظام یافسران نظام

 است. یمراجع قضائ یرسا یتکه در صالح یاستثناء موارد

 .نسخ شده است یفریدر رابطه با امور ک ۸۹۳۲مصوب  یفریک یدادرس یینقانون آ 46۱طبق ماده  - 1 ماده

 .یندمراجعه نما یمتحک یاحقاق حق و فصل خصومت، به قاض یبرا توانندیدعوا در صورت توافق م طرفین - 6 ماده

 

 .اندنسخ شده یفریدر رابطه با امور ک 1۱9۲مصوب  یفریک یدادرس یینقانون آ 1۳3 مادهطبق  9الی  ۳مواد 

واحد  یکدفتر دادگاه، واحد ابالغ و اجراء احکام و در صورت لزوم  البدل،یبه تعداد الزم شعبه دادگاه، دادرس عل ییحوزه قضا هر - 13 ماده

 خواهد بود. یزدفتر کل ن یک یخواهد داشت و در صورت تعدد شعب دارا ییمعاضدت قضا ارشاد و

از  یکهر  یاهر واحد  یارو اخت یتصالح یزانآن، م یطانتخاب و شرا یقههر واحد، طر یواحدها، تعداد اعضا ینا یلتشک ترتیب – تبصره

 ییهقضا رئیس قوه یببه تصو یدادگستر یروز یهو ته یشنهاداست که به پ اینامهیینبه موجب آ هاگیرییمو نحوه اقدامات و تصم آنیاعضا

 .یدخواهد رس
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ه تعداد ب تواندیم ییهرئیس قوه قضا یباست و با تصو ییرئیس حوزه قضا یی،در هر حوزه قضا یهای عمومشعبه اول دادگاه رئیس - 11 ماده

 الزم معاون داشته باشد.

دارد و در مرکز استان  یادار یاستهای ردادگاه بر دادگاهشعبه اول  یسو رئ یحوزه قضائ یسرئ ی؛دادگستر یسشهرستان؛ رئ در - 1۲ ماده

وزه آن ح هاییها و دادسراها و دادگستردادگاه یهاستان است و بر کل یفریو ک یدنظرها تجددادگاه کلیسئاستان، ر یدادگستر کلیسرئ

 دارد. یادار یاستآن حوزه نظارت و ر یهر حوزه بر دادسرا یسرئ ینخواهد داشت. همچن اریاد یاستاستان نظارت و ر

 حذف شده است. - تبصره

که  یقضات یرها و سادادگاه البدلیو دادرسان عل یفعل یقاز قضات تحق یهقوه قضائ یسدادسراها، رئ یکادر قضائ ینتأم برای - 1۱ ماده

 االمکانیدهد منحل خواهد کرد و حت یصالزم تشخ یردادسرا غ یسها را که با تأساز دادگاه یبداند استفاده خواهد نمود و شعب یمقتض

 ها انجام خواهد شد.دادگاه عبش یناز آخر یحذف شعب اضاف

 یبرابر گروه شغل« دادستان تهران» یو گروه شغل« شهرستان یدادگستر یسرئ» یبرابر گروه شغل« هادادستان» یگروه شغل – 1 تبصره

 خواهد بود.« استان تهران یدادگستر کلیسرئ»

 یغلبرابر گروه ش «یارداد» یو گروه شغل «یدادگاه عموم شعبه یسرئ» یبرابر گروه شغل« معاون دادستان و بازپرس» یگروه شغل – ۲ تبصره

 خواهد بود.« دادگاه البدلیدادرس عل»

 ،یده سال سابقه کار قضائ یحداقل دارا یداستان با یدادگستر کلیسرئ یه،قوه قضائ یسرئ یصبه تشخ یبه جز موارد ضرور – ۱ تبصره

 ند.داشته باش یشهرستان حداقل شش سال سابقه کار قضائ یدادگستر یسستان و رئحداقل هشت سال و داد یدنظردادگاه تجد یسرئ

 12 ماده

 یسئر یلهبه وس یقاتو تمام اقدامات و تحق شودیم یلتشک البدلیدادرس عل یادادگاه و  یسبا حضور رئ یحقوق یعموم هایدادگاه – الف

 دادگاه است. یبا قاض یرأ یو انشا یقضائ یمو اتخاذ تصم گرددیمربوط انجام م یدادرس یینوفق قانون آ البدلیدادرس عل یادادگاه 

ان آن ینموده و نظر مشورت یدگیاست اقدام به رس یقضائ یهپا یزن که دارا یبا حضور مشاور قضائ المقدوریخانواده حت هایدادگاه – ب

 دادگاه اخذ خواهد شد. یسقبل از صدور حکم توسط رئ

 .نسخ شده است یفریدر رابطه با امور ک ۸۹۳۲مصوب  یفریک یدادرس یینقانون آ 46۱طبق ماده  – ج

 .نسخ شده است یفریدر رابطه با امور ک ۸۹۳۲مصوب  یفریک یدادرس یینقانون آ 46۱طبق ماده  – 1 تبصره

 .نسخ شده است یفریدر رابطه با امور ک ۸۹۳۲مصوب  یفریک یدادرس یینقانون آ 46۱طبق ماده  – ۲ تبصره

و  شودیبه آنان ارجاع م ینها در چارچوب قواندادگاه یهستند که از طرف رؤسا یامور یهدار انجام کلعهده البدلیعل دادرسان - 11 ماده

 .نمایندیو اداره م یرا تصد یها شعبه بال متصددادگاه کلیسرئ یینشعبه دادگاه حسب تع یسرئ یابدر غ

 .نسخ شده است یفریدر رابطه با امور ک 1۱9۲مصوب  یفریک یدادرس یینقانون آ 1۳3 مادهطبق  1۲الی  16مواد 

 شده است. منسوخ - 19 ماده

فر ن یکمرکب از  یازبه تعداد موردن یدنظرو انقالب در مرکز هر استان دادگاه تجد یهای عمومدر آراء دادگاه یدنظرمنظور تجد به - ۲3 ماده

ه به ک یتاکثر یرأ یماهو یدگیپس از رس یافته یت. جلسه دادگاه با حضور دو نفر عضو رسمشودیم یلرئیس و دو عضو مستشار تشک

 االجرا خواهد بود.و الزم یقطع شودیانشاء م شارمستعضو  یارئیس  یلهوس

 . نسخ شده است 1۱9۲مصوب  یفریک یدادرس یینقانون آ 1۳3ماده فوق طبق ماده  6تا  1تبصره 

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


 ۱۱صفحه                                                                                قوانین خاص ویژه آزمون وکالت / آیین دادرسی مدنی

 

   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

ه اول شعب یسو رئ باشدیاستان م یدنظردادگاه تجد شعبه اول یساستان رئ یدادگستر کلیسدر شهرستان مرکز استان، رئ – ۳ تبصره

شعبه  یسرئ ی،هر حوزه قضائ یسمرکز استان رئ یرهای آن شهرستان خواهد بود و در غدادگاه کلیسمرکز استان رئ یهای عمومدادگاه

 است. یقضائ وزهآن ح یاول دادگاه عموم

ها است که آن دادگاه یاستان یدنظرو انقالب، دادگاه تجد یو جزائ یحقوق یهای عمومدادگاه یدنظرآراء قابل تجد یدنظرتجد مرجع - ۲1 ماده

قابل فرجام باشد  استان که یدنظرهای تجداستان و آن دسته از آراء دادگاه یفریهای کقرار دارند. آراء دادگاهآن استان  یدر حوزه قضائ

 کشور است. یعال یوانقابل فرجام در د یدنظرخواهی،تجد رایظرف مهلت مقرر ب

 .نسخ شده است ۸۹۳۲مصوب  یفریک یدادرس یینقانون آ 46۱طبق ماده  - ۲۲ ماده

 شده است. منسوخ - ۲۱ ماده

 شده است. منسوخ - ۲2 ماده

 است: یربه قرار ز یدنظردرخواست تجد جهات - ۲1 ماده

 شهادت، در شهود. یقانون یطفقدان شرا یادروغ بودن شهادت شهود  یادادگاه  یعدم اعتبار مدارک استناد یادعا – ۸

 با قانون. یمخالف بودن رأ یادعا – ۲

 .یصادرکننده رأ یقاض یتعدم صالح یادادگاه  یتعدم صالح یادعا – ۹

 مدافعات. یا یلبه دال یعدم توجه قاض یادعا – 5

 یدر صورت وجود جهت یدنظرماده به عمل آمده باشد مرجع تجد یناز جهات مذکور در ا یکیبه استناد  یدنظرتجد درخواست اگر – تبصره

 .یدنما یدگیبه آن جهت هم رس تواندیم یگرد

 .نسخ شده است یفریدر رابطه با امور ک ۸۹۳۲مصوب  یفریک یدادرس یینقانون آ 46۱طبق ماده  - ۲6 ماده

که خارج از کشور  یکسان یروز و برا ۲۱ یراناشخاص ساکن ا یبرا ۸۳در موارد مذکور در ماده  یدنظردرخواست تجد مهلت - ۲۳ ماده

 .باشدیم یابالغ رأ یخماه از تار۲ باشندیم

 یاهدفتر بازداشتگ یاو  یدرخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادرکننده رأ یادادخواست و  یدبا یدنظرتجد متقاضی - ۲۲ ماده

 .یدنما یمشده است تسل یفآنجا توق که در

ماره ثبت و ذکر ش یمتسل یخو تار یو طرف دعو یمشتمل بر نام متقاض یدیبالفاصله آن را ثبت و رس یدبازداشتگاه با یادفتر دادگاه  مدیر

 دنظرخواهییتجد یختار یخ،تار ین. ایدنما یدرا ق یخهمان تار یدنظردرخواست تجد یادادخواست  یابرگه یهکل یکننده بدهد و در رو یمبه تقد

 .گرددیم سوبمح

اه صادرکننده دفتر دادگ یدال نماارس یبالفاصله آن را به دادگاه صادرکننده رأ یدنظرتجد یبازداشتگاه مکلف است که پس از ثبت تقاضا دفتر

 .ارددیارسال م یدنظرپرونده بالفاصله آن را به مرجع تجد یلباشد پس از تکم یدر مهلت قانون یدنظرتجد یکه تقاضا یصورتدر یرأ

 نسخ شده است یفریدر رابطه با امور ک ۸۹۳۲مصوب  یفریک یدادرس یینقانون آ 46۱طبق ماده  – 1 تبصره

مقرر نبوده  یهادر مهلت یدنظرخواهیامکان استفاده از حق تجد یهثابت شود که به علت قوه قهر یدنظرگاه نزد دادگاه تجدهر  – ۲ تبصره

 خواهد بود. یهرفع قوه قهر یخمهلت از تار یابتدااست،

ابر بر یدادرس ینههز یبپردازد و در آراء حقوق یدادرس ینهبابت هز یالمبلغ ده هزار ر یدبا یفریدر آراء ک یدنظرتجد یمتقاض – ۱ تبصره

 خواهد بود. یمدن یدادرس یینمقررات آ
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آن  که ینمگر ا یدنما یحتصر یدنظردرخواست تجد یاخود را در دادخواست  یتمام علل و جهات تقاضا یدبا یدنظرتجد متقاضی - ۲9 ماده

 اقدام کند. یبرابر مقررات اعاده دادرس تواندیم یرجهت بعداً حادث شده باشد که در صورت اخ

ا مترتب باشد ت یفساد یفریحکم در امور ک یظرف مهلت مقرر داده شده باشد چنانچه بر اجرا یدنظرتجد یتقاضا کهیدرصورت - ۱3 ماده

 حکم متوقف خواهد شد. یاجرا یدنظرمرجع تجد یمتصم اتخاذ

 شده است. منسوخ - ۱1 ماده

ه ب یدگیاست که قانوناً مکلف به رس یمطروحه با همان دادگاه یهر دادگاه نسبت به دعو یتعدم صالح یا یتصالح تشخیص - ۱۲ ماده

 بوده است. پرونده

 الحیصپرونده را به دادگاه ذ یتنداند با صدور قرار عدم صالح یدگیخود را صالح به رس کنندهیدگیکه دادگاه رس یصورت در - ۱۱ ماده

به دادگاه  یهالپرونده جهت حل اختالف توسط دادگاه مرجوع یردرا نپذ یتعدم صالح یادعا یهالچنانچه دادگاه مرجوع ،نمایدیم ارسال

 .شودمیاستان ارسال  یدنظرتجد

کشور خواهد  یعال یواناز دو استان باشد مرجع حل اختالف د ییهای دو حوزه قضادادگاه ینب یتکه اختالف صالح صورتی در – تبصره

 بود.

های اهدادگ یجیتدر یلمکلف است حداکثر ظرف مدت پنج سال با تشک ییهقانون رئیس قوه قضا یناالجرا شدن االزم یختار از - ۱2 ماده

 یموجبات اجرا یطواجد شرا ییقضا یروین یتو ترب یمتعل ینهدر زم یضرور یماتو انقالب و اتخاذ تصم یعموم یانحالل دادسراهاو  یعموم

 .یدفراهم نما رقانون را در سراسر کشو ینا

زم به تعداد ال یو انقالب نسبت به استخدام کارمند ادار یهای عمومدادگاه یاعضاء دفتر یلمجاز است به منظور تکم دادگستری - ۱1 ماده

 است. یهای عموممربوط به دادگاه یالتتشک یاقدام کند و اجازه مذکور صرفاً برا

 یطمحل استقرار، ملزومات و وسا یلاز قب یهای عمومالزم دادگاه یزاتو تجه یلوسا یهمکلف است در اسرع وقت امکان ته دولت - ۱6 ماده

 قرار دهد. یدادگستر یاررا در اخت یزاتو تجه یلوسا ینا یرا فراهم کند و اعتبار الزم مربوطه برا یللوازم و وسا یگرو د یهنقل

 .یدرس خواهد ییهرئیس قوه قضا یبو به تصو یهته یدادگستر یرقانون حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط وز ینا ییاجرا نامهنآیی - ۱۳ ماده

 یسانان یروین یریکارگالزم و به یزاتو تجه یلوسا یهته یمکلف است در قالب قانون بودجه ساالنه، اعتبارات الزم را برا دولت - ۱۲ ماده

 .یدنما ینقانون تأم ینا یجهت اجرا

مصوب  یفریو انقالب در امور ک یهای عمومدادگاه یدادرس ینآئقانون ( ۲1۱و )( ۲۹4قانون، مواد ) یناالجرا شدن االزم یختار از - ۱9 ماده

و  یهای عمومدادگاه یدادرس ینآئ قانون( 5۸۲و )( 5۸۸، )( ۹۲1و مواد ) یاسالم یمجلس شورا یو حقوق یقضائ یسیونکم ۸۹6۱/1/۲۱

 .گرددیم نسخ ۸۹6۳/۸/۲۸مصوب  نیانقالب در امور مد

دارد در همان  یرتقانون در آن قسمت که مغا ینبا ا یرمغا و مقررات ینقوان یهکل یقانون در هر حوزه قضائ ینا یاجرا یخاز تار همچنین

 .شودیم یحوزه ملغ
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 ۱۲صفحه                                                                                قوانین خاص ویژه آزمون وکالت / آیین دادرسی مدنی

 

   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

 یعدالت ادار  یواند یدادرس یینو آ یالتقانون تشک

 ۲۲/۱۳/۸۹۳۱مصوب: 

 

 تشکیالت اول: بخش

رسیدگی به شکایات، تظلمات و  منظوره قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ب( ۸6۹در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم ) - 1ماده 

کننده، دیوان اختیارات مقام تصویب دولتی خالف قانون یا شرع یا خارج از حدود یهانامهنییاعتراضات مردم نسبت به مأموران، ادارات و آ

 گردد.قوه قضائیه تشکیل می رئیسنظر  شود زیرنامیده می« دیوان»عدالت اداری که در این قانون به اختصار 

دیوان در تهران مستقر است و متشکل از شعب بدوی، تجدیدنظر، هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی هست. تشکیالت قضایی،  - ۲ماده 

 شود.اداری و تعداد شعب دیوان با تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین می

 .نماید ارائه قضائیه قوه رئیس به را خود پیشنهادات دتوانرئیس دیوان عدالت اداری می -تبصره 

عبه شود. شالبدل و هر شعبه تجدیدنظر از یک رئیس و دو مستشار تشکیل میهر شعبه بدوی دیوان از یک رئیس یا دادرس علی - ۱ماده 

 یابد و مالک صدور رأی، نظر اکثریت است. آراء شعب تجدیدنظر دیوان قطعی است.تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت می

نظر حاصل شود، یک عضو مستشار ر با حضور دو عضو رسمیت یابد و هنگام صدور رأی اختالفچنانچه جلسه شعبه تجدیدنظ -تبصره 

 شود.توسط رئیس دیوان به آنان اضافه می

و باید دارای ده سال سابقه کار قضائی باشند. در مورد قضات دارای مدرک  شوندیقضات دیوان با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب م - 2ماده 

 تراز، داشتن پنج سال سابقه کار قضائی کافی است.رشته حقوق یا مدارک حوزوی هم یهاشییا دکترا در یکی از گرا ارشدکارشناسی 

 باشند.ماده مستثنی میقضاتی که حداقل پنج سال سابقه کار قضائی در دیوان دارند، از شمول این  - 1تبصره 

 قضات واجد شرایط را به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد نماید. تواندیرئیس دیوان عدالت اداری م - ۲تبصره 

تواند برخی ، معاون و مشاور خواهد داشت. وی میازیرئیس دیوان، رئیس شعبه اول تجدیدنظر دیوان نیز هست و به تعداد موردن - 1ماده 

 اختیارات خود را به معاونان تفویض نماید.

ه خدمات دیوان، دفاتر اداری دیوان در محل دادگستری یا دفاتر بازرسی کل کشور در هر به منظور تسهیل در دسترسی مردم ب - 6ماده 

 گردد. این دفاتر وظایف زیر را به عهده دارند:ها تأسیس مییک از مراکز استان

 .راهنمایی و ارشاد مراجعان -الف 

 .شاکیان یهاها و درخواستپذیرش و ثبت دادخواست -ب 

شکایات یا آراء صادرشده از سوی دیوان در حوزه آن دفتر که از طریق نمابر یا پست الکترونیکی یا به هر طریق دیگری ابالغ نسخه دوم  -پ 

 اند.از دیوان دریافت کرده

 انجام دستورات واحد اجرای احکام دیوان در حوزه مربوط به آن دفتر. -ث 

های مختلف که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی رشتهتواند به تعداد موردنیاز کارشناسانی از دیوان می - ۳ماده 

 عنوان مشاور دیوان داشته باشد.یا باالتر باشند، به
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 ۱۹صفحه                                                                                قوانین خاص ویژه آزمون وکالت / آیین دادرسی مدنی

 

   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

در صورت نیاز هر یک از شعب به مشاوره و کارشناسی، به درخواست شعبه یا به تشخیص رئیس دیوان، کارشناس مشاور توسط رئیس دیوان 

رج کند تا در پرونده دطور مکتوب به شعبه ارائه می د. در این صورت کارشناس پس از بررسی موضوع، نتیجه را بهشوبه شعبه معرفی می

 نماید.شود. قاضی شعبه با مالحظه نظر وی مبادرت به صدور رأی می

اند مطابق مقررات نصوب شدهم ۲4/۳/۸۹۱4قانون دیوان عدالت اداری مصوب ( ۳ماده )حقوق و مزایای مشاورینی که در اجرای  -تبصره 

 شود.زمان انتصاب محاسبه و پرداخت می

 شود و مالکهیأت عمومی دیوان با شرکت حداقل دوسوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضائی وی تشکیل می - ۲ماده 

 صدور رأی، نظر اکثریت اعضای حاضر است.

توانند با دعوت رئیس دیوان بدون داشتن حق رأی، در جلسات هیأت عمومی این قانون می( 6مشاوران و کارشناسان موضوع ماده ) -تبصره 

 شرکت کنند و در صورت لزوم نظرات کارشناسی خود را ارائه نمایند.

احکام، مدیر نماید که از تعداد کافی دادرس اجرای نظر رئیس دیوان یا معاون وی، انجام وظیفه می ریواحد اجرای احکام دیوان ز - 9ماده 

 دفتر و کارمند برخوردار است.

ارشد یا برای دادرسان اجرای احکام، داشتن حداقل ده سال سابقه قضائی و یا پنج سال سابقه قضائی با داشتن مدرک کارشناسی  -تبصره 

 تراز حوزوی آن الزم است.های حقوق و الهیأت )گرایش فقه و مبانی حقوق اسالمی( یا همدکترا در رشته

 دادرسی آیین دوم: بخش
 صالحیت -فصل اول 

 صالحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است: - 13ماده 

 رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: - ۸

و سازمان تأمین  هایو شهردار های دولتیها و مؤسسات و شرکتها و سازمانتصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه -الف 

 ها.اجتماعی و تشکیالت و نهادهای انقالبی و مؤسسات وابسته به آن

 ها.در امور راجع به وظایف آن« الف»تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند  -ب 

های هایی مانند کمیسیوناداری و کمیسیون رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات - ۲

ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا قانون شهرداری( ۸۱۱مالیاتی، هیأت حل اختالف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده )

 ها.مخالفت با آن

( و ۸احدها و مؤسسات مذکور در بند )رسیدگی به شکایات قضات و مشموالن قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان و - ۹

 ها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آن

أی در دیوان بر این ماده پس از صدور ر( ۲و )( ۸تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای ) - 1تبصره 

 وقوع تخلف با دادگاه عمومی است.

های انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح ها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاهتصمیمات و آراء دادگاه - ۲تبصره 

 باشد.قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی

قض کننده، حکم بر نکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگیدر صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع ش - 11ماده 

 نماید.رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده، صادر می
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 ۱5صفحه                                                                                قوانین خاص ویژه آزمون وکالت / آیین دادرسی مدنی

 

   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

علیه عالوه بر اجرای حکم، مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات پس از صدور حکم و قطعیت آن بر اساس ماده فوق، مرجع محکوم - تبصره

 و اقدامات بعدی خود در موارد مشابه است.

 حدود صالحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان به شرح زیر است: - 1۲ماده 

 ها وو سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری هانامهنییشخاص حقیقی یا حقوقی از آرسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات ا -۸

مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صالحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا 

 شود.خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میسوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا 

 صدور رأی وحدت رویه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دیوان صادرشده باشد. -۲

 صدور رأی ایجاد رویه که در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب دیوان صادرشده باشد. -۹

ها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات بخشنامه هانامهنییقضائیه و صرفاً آ رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه -تبصره 

 ماده خارج است.از شمول این  شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی

مصوبات خالف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد  - 1۱ماده 

 هیأت مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید. از تضییع حقوق اشخاص،

 عالی کشور است.مرجع حل اختالف در صالحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضائی، شعب دیوان  - 12ماده 

جدد گیری مو اشکال، دستور اجرای حکم و انفصال مستنکف و هرگونه اقدامی که مستلزم تصمیم صدور حکم اصالحی، رفع ابهام - 11ماده 

 است، به عهده شعبه صادرکننده رأی قطعی است.

 ترتیب رسیدگی -فصل دوم 

 رسیدگی در شعب بدوی -مبحث اول 

 دادخواست –اول 

 های مخصوص، تنظیم شود.واست باید به زبان فارسی روی برگهرسیدگی در شعب دیوان، مستلزم تقدیم دادخواست است. دادخ - 16ماده 

شود، نیازی به تقدیم دادخواست و پرداخت هایی که با صدور قرار عدم صالحیت از مراجع قضائی دیگر به دیوان ارسال میپرونده - 1 تبصره

 هزینه دادرسی ندارد.

( این قانون، برای اشخاص داخل ۸۱( ماده )۲راجع به موارد موضوع بند )از زمان تصویب این قانون مهلت تقدیم دادخواست،  - ۲تبصره 

کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور، شش ماه از تاریخ ابالغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی 

ف ها ظریا تصمیم خود تصریح نمایند که رأی یا تصمیم آنهای عمومی و انقالب )در امور مدنی( است. مراجع مربوط مکلفند در رأی دادگاه

به  امدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است. در مواردی که ابالغ واقعی نبوده و ذینفع ادعای عدم اطالع از آن را بنماید شعبه دیوان در ابتد

مذکور،  مهلت ،اندحق شکایت در مهلت بیشتری داشته نماید. در مواردی که به موجب قانون سابق، اشخاصی قبالًموضوع ابالغ رسیدگی می

 مالک محاسبه است.
ا مقام یا نماینده قانونی وی، رسیدگی به شکایت رکنند که شخص ذینفع یا وکیل یا قائمشعب دیوان به شکایتی رسیدگی می - 1۳ماده 

 برابر قانون، درخواست کرده باشد.

 اشد:دادخواست باید حاوی نکات زیر ب - 1۲ماده 

 .مشخصات شاکی -الف 

 نام و نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، شغل، تابعیت و اقامتگاه برای اشخاص حقیقی -۸

 نام، شماره ثبت، اقامتگاه اصلی و شماره تلفن تماس برای اشخاص حقوقی -۲

 .مشخصات طرف شکایت -ب 

 دولت در صورت امکان نام و نام خانوادگی، سمت و نشانی دقیق محل کار مأمور

 ( این قانون۸۱ماده )موضوع  یهانام کامل دستگاه

 .مقام و یا نماینده قانونی شاکی، در صورت تقدیم دادخواست توسط آناننام و نام خانوادگی و اقامتگاه وکیل یا قائم - پ

 .موضوع شکایت و خواسته -ت 
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   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

 .شرح شکایت -ث 

 .مدارک و دالیل مورد استناد -ج 

 .مقام و یا نماینده قانونی وی و یا امضاء و مهر شخص حقوقی ذیل دادخواستامضاء یا اثرانگشت شاکی یا وکیل یا قائم -چ 

 .کننده سمت برای اشخاص حقوقی و نمایندگان قانونیمدرک اثبات -ح 

اعالم  نمابر خود را به منظور ابالغ اوراق تواند عالوه بر نشانی پستی، نشانی پست الکترونیکی یا شماره تلفن همراه یاشاکی می - تبصره

 نماید که در این صورت امر ابالغ به یکی از طرق مزبور کافی است.

 ( ریال است.۲۱۱۱۱۱( ریال و در شعب تجدیدنظر دویست هزار )۸۱۱۱۱۱هزینه دادرسی در شعب بدوی دیوان، یکصد هزار ) - 19ماده 

ه ب یک بارشده به وسیله بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران هر سه سال نرخ تورم اعالمماده به تناسب مبلغ مذکور در این  - تبصره

 پیشنهاد رئیس دیوان و تأیید رئیس قوه قضاییه و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل هست.
 اسناد و مدارک مورد استناد خود را پیوست دادخواست نماید. شدهیشاکی باید رونوشت یا تصویر خوانا و گواه - ۲3ماده 

اتر ها و یا دفدبیرخانه و یا دفاتر شعب دیوان و یا دفاتر اداری مستقر در مراکز استان لهیوستصویر یا رونوشت مدارک باید به - 1تبصره 

های عمومی، دفاتر اسناد رسمی، وکیل شاکی یا واحدهای دولتی و عمومی تصدیق شود. در صورتی که رونوشت یا تصویر سند، خارج دادگاه

سالمی های جمهوری اها و یا دفاتر نمایندگیها یا کنسولگرییکی از سفارتخانه از کشور تهیه شده باشد، مطابقت آن با اصل، باید در دفتر

 ایران، گواهی شود.

اساساً شاکی  کهنیدر مواردی که تصدیق اسناد و مدارک مربوط به واحدهای دولتی و عمومی از سوی شاکی ممکن نباشد و یا ا - ۲تبصره 

 کلف به پذیرش دادخواست است و باید تصویر مصدق اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه نماید.ها ارائه نماید، دیوان منتواند تصویری از آن

د. آن نیز باید پیوست شو شدهیترجمه گواه ،شدهیدر صورتی که سند به زبان فارسی نباشد، عالوه بر تصویر یا رونوشت گواه - ۲1ماده 

های دگیها و یا دفاتر نماینها یا کنسولگریه وسیله مترجمان رسمی یا سفارتخانهصحت ترجمه و مطابقت تصویر یا رونوشت با اصل، باید ب

 جمهوری اسالمی ایران در خارج از کشور، گواهی شود.

سند  شدهیگواه مقام و یا نماینده قانونی شاکی تقدیم شده باشد، باید تصویر یا رونوشتهرگاه دادخواست توسط وکیل یا قائم - ۲۲ماده 

 ت دادخواست دهنده نیز ضمیمه گردد.مثبِت سم

اضافه یک نسخه تهیه شود. این اوراق و همچنین اوراق مربوط به رفع نقص دادخواست و ضمائم آن باید به تعداد طرف شکایت به - ۲۱ماده 

ه دیوان ارسال و یا به بیرخانو تکمیل دادخواست، باید به وسیله پست سفارشی یا پست الکترونیکی دیوان یا ثبت در پایگاه الکترونیکی، به د

ها تسلیم گردد. تاریخ ثبت دادخواست در دبیرخانه دیوان و یا پایگاه الکترونیکی و دبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری آن مستقر در مراکز استان

 شود.وب مییا تسلیم آن به پست سفارشی و یا ارسال از طریق پست الکترونیکی یا دفاتر اداری دیوان، تاریخ تقدیم محس

ترتیب وصول، ثبت نموده و  شده را بهواصل یهاها مکلفند دادخواستدبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری آن مستقر در مراکز استان - ۲2ماده 

 مقام و یا نماینده قانونی وی تسلیم کنند.رسیدی مشتمل بر شماره و تاریخ ثبت، نام شاکی و طرف شکایت، به شاکی، وکیل یا قائم

دبیرخانه دیوان مکلف است قبل از ارسال پرونده جهت ارجاع با مراجعه به سوابق امر، چنانچه موردی حاکی از طرح قبلی شکایت  - ۲1ماده 

 وجود داشته باشد، مشخصات آن را به برگه دادخواست ضمیمه نماید.

 شود.ع میشده، توسط رئیس دیوان یا معاون وی به شعبه ارجاثبت یهادادخواست - ۲6ماده 

شود. این قرار خانوادگی شاکی یا اقامتگاه وی باشد، به موجب قرار مدیر دفتر شعبه، رد می چنانچه دادخواست، فاقد نام و نام - ۲۳ماده 

قطعی است، ولی صدور آن، مانع طرح مجدد شکایت نیست. چنانچه طرح دعوای مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد از زمان اطالع 

 شود.می محاسبه

( این قانون در دادخواست رعایت نشده باشد و یا ۸۱ماده )در صورتی که هر یک از موارد مذکور در بندهای )ب( تا )ث( و )چ(  - ۲۲ماده 

( این قانون نقص داشته باشد، مدیر دفتر شعبه ظرف دو روز نقایص دادخواست را ۲۹( الی )۸۳دادخواست از جهت شرایط مقرر در مواد )

کند. شاکی، ده روز از تاریخ ابالغ اخطاریه، ها به شاکی اعالم میطور مستقیم یا از طریق دفاتر مستقر در مراکز استان ای بهطاریهطی اخ

ردد. گموجب قرار مدیر دفتر یا جانشین او، رد میه فرصت رفع نقص دارد و چنانچه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست ب

ظرف ده روز از تاریخ ابالغ، قابل اعتراض در همان شعبه دیوان است. رسیدگی به اعتراض نسبت به رد دادخواست، توسط رئیس یا  این قرار

گردد. شود و پس از صدور دستور توسط قاضی مزبور، مراتب توسط مدیر دفتر شعبه به معترض ابالغ میالبدل شعبه انجام میدادرس علی

 لی رد دادخواست، مانع طرح مجدد شکایت نیست.این تصمیم قطعی است، و
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عبه دهد. قاضی شپس از ارجاع دادخواست به شعبه، مدیر دفتر شعبه آن را پس از تکمیل بالفاصله در اختیار قاضی شعبه قرار می - ۲9ماده 

است و ضمائم آن به طرف شکایت، دیوان در صورت احراز صالحیت و کامل بودن پرونده، آن را با صدور دستور ارسال یک نسخه از دادخو

 کند تا پس از ابالغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، در جریان رسیدگی قرار گیرد.به دفتر اعاده می

( این قانون باشد، شعبه دیوان خارج از نوبت و بدون ابالغ دادخواست و ضمائم آن به ۳۱تبصره ماده )ای مشمول چنانچه پرونده - تبصره

 نماید.یت، به آن رسیدگی و رأی صادر میطرف شکا
طرف شکایت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. عدم وصول پاسخ، مانع رسیدگی نیست  - ۱3ماده 

 نماید.و شعبه با توجه به مدارک موجود، به پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می

، کنندهیدگیماده خودداری نماید شعبه رسدر صورتی که طرف شکایت بدون عذر موجه از دادن پاسخ در موعد مقرر در این  - تبصره

 نماید. این حکم ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر است.متخلف را به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمت محکوم می

کایات متعدد مطرح شود که با یکدیگر ارتباط نداشته باشند و شعبه دیوان نتواند ضمن یک دادرسی اگر ضمن یک دادخواست، ش - ۱1ماده 

کند و نسبت به آنچه که صالحیت ندارد، قرار عدم صالحیت ها رسیدگی کند، شکایات مطرح شده را به صورت جداگانه رسیدگی میبه آن

 نماید.صادر می

های خود را به موجب یک دادخواست مطرح نمایند، در صورتی که شکایات مزبور منشأ و مبنای چنانچه اشخاص متعدد، شکایت - ۱۲ماده 

ل ماده قبنماید. در غیر این صورت، مطابق مفاد واحد داشته باشد، شعبه دیوان نسبت به همه موارد ضمن یک دادرسی، اتخاذ تصمیم می

 شود.موارد به تفکیک و جداگانه رسیدگی می
را از میان خود جهت امر ابالغ و اخطار، به شعبه  یاندهیتوانند در دادخواست، نمان در صورتی که بیش از پنج نفر باشند، میشاکیا - تبصره

 دیوان معرفی نمایند.

 ای به شاکیموضوع شکایت و خواسته باید صریح و منجز باشد. در صورت وجود ابهام به تشخیص شعبه، مراتب طی اخطاریه - ۱۱ماده 

گردد و شاکی مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابالغ اخطاریه، نسبت به رفع ابهام اقدام کند. در غیر این صورت، شعبه نسبت به اعالم می

 نماید.قسمت مبهم، قرار ابطال دادخواست صادر می

 دستور موقت -دوم 

اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که  - ۱2ماده 

گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر ( این قانون، سبب ورود خسارتی می۸۱ماده )از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در 

 باید تا قبل از ختم رسیدگی،تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید. پس از طرح شکایت اصلی، درخواست صدور دستور موقت است، می

 به دیوان ارائه شود. این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست.

کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، برحسب مورد، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات، شعبه رسیدگی - ۱1ماده 

 .نمایدتصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه، صادر می

دستور موقت تأثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی، دستور  - تبصره

 گردد.موقت نیز لغو می

ند کای است که به اصل دعوی رسیدگی می( این قانون، شعبه۹5ماده )مرجع رسیدگی به تقاضای صدور دستور موقت موضوع  - ۱6ماده 

لکن در مواردی که ضمن درخواست ابطال مصوبات از هیأت عمومی دیوان، تقاضای صدور دستور موقت شده باشد، ابتدا پرونده جهت 

شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه، پرونده در هیأت عمومی خارج از نوبت رسیدگی به تقاضای مزبور به یکی از شعب ارجاع می

 شود.رسیدگی می
 شعبه دیوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوی خارج از نوبت رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید. - ۱۳ماده 

 مدیر دفتر شعبه مکلف است پرونده را به فوریت به نظر شعبه برساند و شعبه موظف به اتخاذ تصمیم فوری است. - تبصره

در صورت صدور دستور موقت یا لغو آن، مفاد آن به طرفین و در صورت رد تقاضای صدور دستور موقت، مفاد آن به شاکی ابالغ  - ۱۲ماده 

 ( این قانون نیست.۸۱ماده )شود. تقاضای صدور دستور موقت قبل از اتخاذ تصمیم شعبه، مانع اجرای تصمیمات قانونی موضوع می
أتها و مأموران طرف شکایت پس از صدور و ابالغ دستور موقت، مکلفند طبق آن اقدام نمایند و در صورت ها، ادارات، هیسازمان - ۱9ماده 

استنکاف، شعبه صادرکننده دستور موقت، متخلف را به انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم 

 نماید.می

 ماید.ننسبت به لغو آن اقدام می کنندهیدگیم ضرورت ادامه اجرای دستور موقت، شعبه رسدر صورت حصول دالیلی مبنی بر عد - 23ماده 

 رسیدگی و صدور رأی -سوم 
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تواند هرگونه تحقیق یا اقدامی را که الزم بداند انجام دهد یا آن را از ضابطان قوه قضائیه و مراجع اداری کننده میشعبه رسیدگی - 21ماده 

و  کند، تحقیقاتمراجع قضائی نیابت دهد. ضابطان و مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلتی که شعبه دیوان تعیین میبخواهد و یا به سایر 

 ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداری یا انتظامی است.شده را انجام دهند. تخلف از این اقدامات خواسته
دیوان، حاوی مطالبی علیه شخص ثالث نیز باشد، این امر مانع در صورتی که محتوای شکایت و دادخواست مطروحه در شعبه  - 2۲ماده 

 رسیدگی شعبه به پرونده نیست.

تواند هر یک از طرفین دعوا را برای ادای توضیح دعوت نماید و در صورتی که شکایت از ادارات و واحدهای شعبه دیوان می - 2۱ماده 

 معرفی نماینده است. ( این قانون باشد، طرف شکایت مکلف به۸۱ماده )مذکور در 
در صورتی که شاکی پس از ابالغ برای ادای توضیح حاضر نشود یا از ادای توضیحات مورد درخواست استنکاف کند، شعبه دیوان  - 1تبصره 

ذ ی بدون اخنماید و اگر اتخاذ تصمیم ماهوبا مالحظه دادخواست اولیه و الیحه دفاعیه طرف شکایت یا استماع اظهارات او، اتخاذ تصمیم می

 گردد.توضیح از شاکی ممکن نشود، قرار ابطال دادخواست صادر می

از حضور جهت  در صورتی که طرف شکایت، شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی باشد و پس از احضار، بدون عذر موجه، - ۲تبصره 

 .کندیدولتی به مدت یک ماه تا یک سال محکوم م نماید یا به انفصال موقت از خدماتادای توضیح خودداری کند، شعبه او را جلب می

شده از سوی شعبه دیوان، موجب شده در مهلت اعالمعدم تعیین نماینده توسط طرف شکایت یا عدم حضور شخص معرفی - ۱ تبصره

 انفصال موقت از خدمات دولتی از دو ماه تا یک سال است.

ها و سایر مؤسسات عمومی و شعب دیوان، کلیه واحدهای دولتی، شهرداری در صورت درخواست رئیس دیوان یا هر یک از - 22ماده 

های مورد مطالبه اقدام نمایند و در صورتی که ارسال اسناد ها مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ نسبت به ارسال اسناد و پروندهمأموران آن

انستن دالیل توسط دیوان و مطالبه مجدد و امتناع از ارسال ظرف یک ممکن نباشد، دالیل آن را به دیوان اعالم کنند. در صورت موجه ند

سوم حقوق و مزایا به مدت سه ماه تا یک ماه، مستنکف، به حکم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتی از یک ماه تا یک سال یا کسر یک

جهت دستیابی به دالیل و مدارک موردنیاز یا صدور رأی  شود. این امر حسب مورد مانع اختیار دیوان برای اقدام مقتضی درسال محکوم می

 گیرد.بندی شده مطابق مقررات مربوط صورت میطبق مدارک و قرائن موجود در پرونده نیست. مطالبه اسناد طبقه

ونی را جهت تعقیب مربوطه از انجام وظایف قان مسئولماده مراتب امتناع شعبه دیوان مکلف است عالوه بر موارد مذکور در این  - تبصره

 کیفری به مرجع قضائی صالح اعالم نماید.
تواند دادخواست خود را قبل از وصول پاسخ طرف شکایت، مسترد کند و در این صورت، شعبه قرار ابطال دادخواست شاکی می - 21ماده 

 شود.استرداد دادخواست ترتیب اثر داده نمی تواند دادخواست خود را تجدید نماید. پس از وصول پاسخ، به درخواستکند. شاکی میصادر می

 شود ونظر نماید. در این صورت، قرار سقوط شکایت صادر میصرف یکلتواند قبل از صدور رأی، از شکایت خود بهشاکی می - 26ماده 

 همان شکایت مجدداً قابل طرح نیست.

های مطروحه در شعب دیوان و شعب تجدیدنظر آن، خارج روندهدر صورت ضرورت به تشخیص رئیس دیوان یا رئیس شعبه، به پ - 2۳ماده 

 شود.از نوبت رسیدگی می

هرگاه رسیدگی به شکایت، در صالحیت سایر مراجع قضائی باشد، شعبه دیوان با صدور قرار عدم صالحیت، پرونده را به مرجع  - 2۲ماده 

بداند، ضمن صدور قرار عدم صالحیت،  یقضائ ریع را در صالحیت مراجع غنماید و چنانچه موضومذکور ارسال و مراتب را به شاکی اعالم می

 نماید. مرجع اخیر مکلف به رسیدگی است.پرونده را به مرجع صالح ارسال می

تواند تا قبل از صدور رأی، خواسته خود را اصالح کند. قبول تقاضای اصالح خواسته پس از ارسال دادخواست و ضمائم شاکی می - 29ماده 

آن برای طرف شکایت، مشروط بر این است که به تشخیص شعبه، ماهیت خواسته تغییر نکرده باشد و شعبه بتواند بدون نیاز به ارسال 

 شده، رأی صادر نماید.مجدد دادخواست، بر اساس دادخواست اصالح

، قرار اناطه صادر و مراتب به طرفین ابالغ هرگاه رسیدگی دیوان منوط به اثبات امری باشد که در صالحیت مرجع دیگری است - 13ماده 

شود. ذینفع باید ظرف یک ماه از تاریخ اخطاریه دیوان، به مرجع صالح مراجعه و گواهی دفتر مرجع مزبور را مبنی بر طرح موضوع، به می

 گیرد.دهد و تصمیم مقتضی میدیوان تسلیم نماید. در غیر این صورت دیوان به رسیدگی خود ادامه می

در  شود وکه به تشخیص رئیس دیوان دارای موضوع واحد یا مرتبط باشد در یک شعبه رسیدگی میشکایات مطروحه در دیوآن - 11اده م

 آید.ای که سبق ارجاع دارد رسیدگی به عمل میها در شعبهصورت ارجاع به چند شعبه، به همه پرونده

مقام شدن شاکی یا زوال سمت نماینده قانونی او مطلع شود تا تعیین و معرفی قائم در صورتی که شعبه دیوان از فوت یا محجور - 1۲ماده 

 شود.قانونی متوفی یا محجور، قرار توقف دادرسی صادر و مراتب از طریق دفتر شعبه به نشانی شاکی اعالم می
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ضمائم به طرف شکایت، قرار رد شکایت  در صورت احراز هر یک از جهات زیر، شعبه دیوان حتی قبل از ارسال دادخواست و - 1۱ماده 

 کند:صادر می

 شاکی برای طرح شکایت، اهلیت قانونی نداشته باشد. -الف 

 شاکی در شکایت مطروحه ذینفع نباشد. -ب 

 شکایت متوجه طرف شکایت نباشد. -پ 

 شکایت خارج از موعد قانونی، مطرح شده باشد. -ت 

مقام آنان هستند، رسیدگی و حکم ین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی، قائمشکایت طرح شده از حیث موضوع قبالً ب -ث 

 قطعی نسبت به آن صادرشده باشد.

 موجبات رسیدگی به شکایت، منتفی شده باشد. -ج 

تواند ضمن دادخواست هرگاه شاکی، جلب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری غیر از طرف شکایت را به دادرسی الزم بداند، می - 12ماده 

تقدیمی یا دادخواست جداگانه، حداکثر ظرف سی روز پس از ثبت دادخواست اصلی، تقاضای خود را تسلیم کند. همچنین در صورتی که 

تواند ضمن پاسخ کتبی، دادخواست خود را تقدیم یگری به دادرسی را ضروری بداند، میطرف شکایت، جلب شخص حقیقی یا حقوقی د

 کند.نماید. در این صورت، شعبه دیوان تصویری از دادخواست، لوایح و مستندات طرفین را برای شخص ثالث ارسال می

ی قائل باشد یا خود را در محق شدن یکی از هرگاه شخص ثالثی در موضوع پرونده مطروحه در شعبه دیوان، برای خود حق - 11ماده 

تواند با تقدیم دادخواست، وارد دعوی شود. در صورتی که دادخواست مذکور قبل از صدور رأی واصل شود، شعبه طرفین ذینفع بداند، می

 نماید.رأی میپس از ارسال دادخواست، برای طرفین دعوی و وصول پاسخ آنان با مالحظه پاسخ هر سه طرف، مبادرت به صدور 

هرگاه شاکی و یا طرف شکایت اخذ توضیح از هر شخص حقیقی یا حقوقی را درخواست نماید و شعبه دیوان نیز آن را مؤثر در  - 16ماده 

 .تواند رأساً نیز نسبت به اخذ توضیح از سایر اشخاص اقدام نمایدنماید. شعبه دیوان میکشف حقیقت بداند نسبت به اخذ توضیح اقدام می

که بدون دخالت فرد ثالث ذینفع در مرحله دادرسی، صادرشده در صورتی که به حقوق شخص ثالث، خلل وارد آراء شعب دیوآن - 1۳ماده 

عبه شود و شکننده به پرونده، مطرح مینموده باشد، ظرف دو ماه از تاریخ اطالع از حکم، قابل اعتراض است. این اعتراض در شعبه رسیدگی

 نماید.رسی دالیل ارائه شده، مبادرت به صدور رأی میمزبور با بر

 نماید.شعبه دیوان پس از رسیدگی و تکمیل تحقیقات، ختم رسیدگی را اعالم و ظرف یک هفته مبادرت به انشاء رأی می - 1۲ماده 

 دادنامه باید حاوی نکات زیر باشد: - 19ماده 

 تاریخ، شماره دادنامه، شماره پرونده -الف 

 .خانوادگی رئیس یا دادرس شعبه ع رسیدگی و نام و ناممرج -ب 

 .مقام و یا نماینده قانونی او با قید اقامتگاهمشخصات شاکی و وکیل یا قائم -پ 

 .مشخصات طرف شکایت و وکیل یا نماینده قانونی او با قید اقامتگاه -ت 

 .موضوع شکایت و خواسته -ث 

( 6دفاع طرف شکایت، تحقیقات انجام شده و اشاره به نظریه مشاور، در صورتی که طبق ماده )گردش کار، متضمن خالصه شکایت و  -ج 

 این قانون، پرونده به مشاور ارجاع شده باشد و تصریح به اعالم ختم رسیدگی.

 .رأی با ذکر جهات، دالیل، مستندات، اصول و مواد قانونی - چ

 .البدل و مهر شعبهامضاء رئیس یا دادرس علی -ح 

 طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی، حکم صادر کنند. شعب دیوان مکلفند در مورد هر شکایت، به - 63ماده 

 گردد.شود و رونوشت آن ظرف پنج روز برای ابالغ به طرفین ارسال میدادنامه پس از صدور، ثبت می - 61ماده 

 ه یکی از طرق زیر صورت گیرد:تواند بابالغ آراء دیوان می - 6۲ماده 

 .مقام و یا نماینده قانونی آنان توسط دفتر شعبهبه طرفین شکایت یا وکیل یا قائم -الف 

 .از طریق اداره ابالغ، به موجب مقررات آیین دادرسی مدنی -ب 

 .تفاده از این روش ابالغاز طریق پست الکترونیک یا نمابر، به ادارات دولتی یا شکات به تقاضای قبلی آنان برای اس -پ 

 .( این قانون1از طریق دفاتر اداری دیوان موضوع ماده ) -ت 

 .به وسیله دادگستری محل اقامت -ث 

( این قانون، اشتباه ۸۱ماده )( ۲دیوان در مرحله رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند ) کنندهیدگیهرگاه شعبه رس - 6۱ماده 

نماید و چنانچه رأی واجد ایراد شکلی یا ماهوی نماید که به اساس رأی لطمه وارد نکند، آن را اصالح و رأی را ابرام مییا نقصی را مالحظه 
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ها، پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند. مرجع مذکور موظف است مطابق دستور مؤثر باشد، شعبه مکلف است با ذکر همه موارد و تعیین آن

 ع نقص یا ایرادهای اعالمی اقدام و سپس مبادرت به اتخاذ تصمیم یا صدور رأی نماید.شعبه دیوان نسبت به رف
شود. شعبه مذکور ارجاع می کنندهیدگیدر صورتی که از تصمیم متخذه و یا رأی صادره مجدداً شکایت شود، پرونده به همان شعبه رس

چنانچه تصمیم و یا رأی را مغایر قانون و مقررات تشخیص دهد، مستند به قانون و مقررات مربوط، آن را نقض و پس از اخذ نظر مشاورین 

 نماید.( این قانون، مبادرت به صدور رأی ماهوی می6موضوع ماده )
(، عنداللزوم از نظر کارشناسان و متخصصین هر رشته، از میان کارشناسان 6ماده )ع تواند عالوه بر نظر مشاورین موضوشعبه می - تبصره

 مربوط استفاده نماید. یهارسمی دادگستری و یا دستگاه
علمی، تخصصی، امنیتی و  یهاتیاالجرا، تشخیص موضوعاتی از قبیل صالحای الزمدر مواردی که به موجب قانون یا مصوبه - 62ماده 

هایی واگذارشده باشد، شعب دیوان فقط از جهت رعایت ضوابط قانونی و تطبیق موضوع و فرآیند  گزینشی به عهده کمیسیون یا هیأت

ده موظف کننکنند و در صورت شکایت شاکی از حیث تشخیص موضوع، شعبه رسیدگیبررسی آن بر اساس قانون یا مصوبه رسیدگی می

ه گردد با کسب نظر آنان، مبادرت بربط که توسط شعبه تعیین میمورد پس از ارجاع پرونده به هیأت کارشناسی تخصصی ذی است حسب

 انشاء رأی نماید.

 رسیدگی در شعب تجدیدنظر -مبحث دوم 

در  ها، قابل تجدیدنظرخواهیونی آنمقام و یا نماینده قانکلیه آراء شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم - 61ماده 

شعب تجدیدنظر است. مهلت تجدیدنظرخواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابالغ 

 است.

ست گیرد. دادخوادیوان انجام میتجدیدنظرخواهی با تقدیم دادخواست به دفتر شعبه صادرکننده رأی یا دبیرخانه یا دفاتر اداری  - 66ماده 

 شود.تجدیدنظر توسط رئیس دیوان به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می

 های مخصوص نوشته شود و حاوی نکات زیر باشد:دادخواست تجدیدنظر باید روی برگه - 6۳ماده 

 .مشخصات و اقامتگاه تجدیدنظرخواه -الف 

 .خواسته دنظریشماره و تاریخ رأی تجد -ب 

 .خواسته دنظریشعبه صادرکننده رأی تجد -پ 

 .خواسته دنظریتاریخ ابالغ رأی تجد -ت 

 .دالیل و جهات تجدیدنظرخواهی -ث 

 ( این قانون در تقدیم دادخواست تجدیدنظر، ضروری است.۲۹( تا )۲۱رعایت مقررات مواد ) - تبصره

ا اقامتگاه او باشد، پس از انقضاء مهلت تجدیدنظرخواهی، چنانچه دادخواست تجدیدنظر، فاقد مشخصات تجدیدنظرخواه ی - 6۲ماده 

شود. این قرار قطعی است. در سایر موارد نقص دادخواست تجدیدنظر، وفق دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر شعبه تجدیدنظر، رد می

باشد، شعبه تجدیدنظر قرار رد دادخواست  گردد. اگر دادخواست تجدیدنظر، خارج از مهلت مقرر تسلیم شده( این قانون اقدام می۲۱ماده )

 کند.را صادر می
عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی، موجب نقض رأی در مرحله  - 69ماده 

ف ده روز از تاریخ ابالغ نسبت به رفع کند که ظرتجدیدنظر نیست. در این موارد شعبه تجدیدنظر به دادخواست دهنده بدوی اخطار می

نقص اقدام نماید. در صورت عدم اقدام و همچنین در صورتی که سمت دادخواست دهنده محرز نباشد رأی صادرشده نقض و قرار رد دعوی 

 شود.صادر می

ی در افتادگمشخصات طرفین و یا از قلم  چنانچه شعبه تجدیدنظر در رأی بدوی غیر از اشتباهاتی از قبیل اعداد، ارقام، سهو قلم، - ۳3ماده 

 کند.آن قسمت از خواسته که به اثبات رسیده، اشکال دیگری مالحظه نکند ضمن اصالح رأی، آن را تأیید می

 چنانچه شعبه تجدیدنظر ایراد تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص ندهد، رأی شعبه بدوی را تأیید و در غیر این صورت آن را نقض و - ۳1ماده 

 نماید.پس از رسیدگی ماهوی، مبادرت به صدور رأی می

ر غیر کند. دشعبه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد تجدیدنظرخواهی را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را تأیید می - ۳۲ماده 

 نماید.یاین صورت پس از نقض قرار، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به شعبه صادرکننده قرار عودت م

هرگاه در مرحله تجدیدنظر تقاضای صدور دستور موقت شود، اتخاذ تصمیم با شعبه تجدیدنظر است. اجرای دستور موقت مستلزم  - ۳۱ماده 

 تأیید رئیس دیوان است. دستور موقت صادرشده از شعبه بدوی مادام که توسط مرجع تجدیدنظر لغو نگردد، به قوت خود باقی است.
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نچه قاضی شعبه بدوی صادرکننده رأی پی به اشتباه خود ببرد و پرونده به هر علتی به شعبه تجدیدنظر نرفته باشد، با ذکر چنا - ۳2ماده 

با توجه به دلیل ابرازی و در صورت وارد دانستن  ادشدهیکند. شعبه دلیل پرونده را از طریق رئیس دیوان به شعبه تجدیدنظر ارسال می

نماید و هرگاه رأی صادره به صورت قرار باشد پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شعبه بدوی اعاده و در اشتباه، رأی صادرشده را نقض می

 کند.غیر این صورت اقدام به رسیدگی ماهوی می

ضی و یا دو قاضی از سه قاضی صادرکننده رأی در شعبه تجدیدنظر، پی به اشتباه شکلی در صورتی که حداقل یک قاضی از دو قا - ۳1ماده 

دارند. رئیس دیوان پرونده را جهت رسیدگی و صدور رأی به شعبه یا ماهوی خود ببرند، مراتب را با ذکر دلیل به رئیس دیوان اعالم می

 دهد.عرض ارجاع میهم

 شود، مشمولو قلم یا اشتباه محاسبه و یا رفع ابهام که توسط شعبه صادرکننده رأی انجام میصدور حکم اصالحی در مورد سه - ۳6ماده 

 ( این قانون نیست.64( و )65مواد )

رونده رسد و در پشود و به امضاء آنان مینویس رأی درج مینظر نباشد، نظر اقلیت نیز در پیشدر صورتی که رأی بر مبنای اتفاق - ۳۳ماده 

 گردد.بایگانی می

به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر  کهنیشود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است مگر امقرراتی که در مرحله بدوی رعایت می - ۳۲ماده 

 شده باشد.

 ندر صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان رأی قطعی شعب دیوان را خالف بیّن شرع یا قانون تشخیص دهند، رئیس دیوا - ۳9ماده 

 نماید. رأی صادرشده قطعی است.عرض ارجاع میبا ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به شعبه هم یک بارفقط برای 

ماده از شعبه بدوی صادرشده باشد، در این صورت پرونده برای صدور رأی به شعبه تجدیدنظر چنانچه رأی قطعی موضوع این  - تبصره

 گردد.ارجاع می
 رسیدگی در هیأت عمومی - ث سوممبح

گیرد. در درخواست مذکور، تصریح به موارد زیر تقاضای ابطال مصوبات در هیأت عمومی دیوان، با تقدیم درخواست انجام می - ۲3ماده 

 ضروری است:

 کنندهمشخصات و اقامتگاه درخواست -الف 

 .مشخصات مصوبه مورد اعتراض -ب 

 .که ادعای مغایرت مصوبه با آن شدهحکم شرعی یا مواد قانونی  -پ 

 .کنندهدالیل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب -ت 

 .کنندهامضاء یا اثرانگشت درخواست -ث 

کننده و پرداخت هزینه دادرسی، در ء ذینفع بودن درخواستسایر مقررات مربوط به تنظیم، ارسال و ثبت دادخواست، به استثنا - تبصره

 شود.ها توسط رئیس دیوان، به دفتر هیأت عمومی ارجاع میدرخواست ابطال مصوبه نیز جاری است. درخواست
 ۲1ماده 

 نماید:در صورت عدم رعایت موارد مذکور در ماده فوق مدیر دفتر هیأت عمومی به شرح زیر اقدام می -۸
 نماید.ورد بند )الف( ظرف پنج روز قرار رد درخواست صادر میدر م -۲

 .دینمای( این قانون عمل م۲۱در مورد بند )ث( مطابق ماده )
در سایر موارد با ذکر جهات نقص، اخطاریه صادر و متقاضی مکلف است ظرف ده روز پس از ابالغ، نسبت به رفع نقص اقدام کند. در غیر  -۹

 شود. این قرار قطعی است.خواست صادر میاین صورت، قرار رد در

( این قانون باشد، ۱4ماده )رساند. چنانچه درخواست مشمول مدیر دفتر هیأت عمومی، درخواست را به نظر رئیس دیوان می - ۲۲ماده 

، به دفتر کنندهبیتصوکند و در بقیه موارد، درخواست جهت اخذ پاسخ از مرجع رئیس یا معاون قضائی وی، وفق حکم آن ماده اقدام می

 گیرد.شود و در نوبت رسیدگی قرار میاعاده می
کند. مرجع مربوط مکلف ، ارسال میکنندهبیای از درخواست و ضمائم آن را برای مرجع تصومدیر دفتر هیأت عمومی نسخه - ۲۱ماده 

س از انقضاء مهلت مزبور، هیأت عمومی به موضوع است ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. در هر صورت، پ

 نماید.رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می

تواند در صورت ظرف مهلت مقرر درخواست تمدید وقت برای ارسال پاسخ نماید، رئیس دیوان می کنندهبیچنانچه مرجع تصو - تبصره

 دازد.ضرورت، رسیدگی به پرونده را حداکثر تا سه ماه دیگر به تأخیر ان
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اموری که مطابق قانون در صالحیت هیأت عمومی دیوان است، ابتدا به هیأتهای تخصصی مرکب از حداقل پانزده نفر از قضات  - ۲2ماده 

 کنند:شود. رسمیت جلسات هیأتهای تخصصی منوط به حضور دوسوم اعضاء است که به ترتیب زیر عمل میدیوان ارجاع می

ت مطلق هیأت تخصصی بر قبول شکایت و ابطال مصوبه باشد، پرونده به همراه نظریه هیأت جهت اتخاذ در صورتی که نظر اکثری - الف

 شود.تصمیم به هیأت عمومی ارسال می

کند. این رأی ظرف بیست روز از چهارم اعضاء هیأت تخصصی بر رد شکایت باشد، رأی به رد شکایت صادر میدر صورتی که نظر سه - ب

وی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. در صورت اعتراض و یا در صورتی که نظر اکثریت کمتر از تاریخ صدور، از س

 شود.چهارم اعضاء بر رد شکایت باشد، پرونده به شرح بند )الف( در هیأت عمومی مطرح و اتخاذ تصمیم میسه

 رسد.تصمیمات هیأتهای تخصصی بالفاصله به اطالع قضات دیوان می - 1تبصره 

هرگاه مصوبه مورد شکایت به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد موضوع جهت اظهارنظر به شورای  - ۲ تبصره

 تباع است.االشود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی الزمنگهبان ارسال می

در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان، رسیدگی به درخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفی باشد، مانند موارد استرداد درخواست  - ۲1ماده 

 کند. این قرار قطعی است.از سوی متقاضی یا وجود رأی قبلی دیوان در مورد مصوبه، رئیس دیوان قرار رد درخواست را صادر می

در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام  - ۲6ماده 

 اند موضوع را در هیأت عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نمایند.کننده مطلع شوند، موظفتصویب

ا موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ای به لحاظ مغایرت بدر صورتی که مصوبه - ۲۳ماده 

 االتباع است.شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی الزمارسال می

 تواند تمام یا قسمتی از مصوبه را ابطال نماید.( این قانون می۸۲ماده )( ۸هیأت عمومی، در اجرای بند ) - ۲۲ماده 
هرگاه در موارد مشابه، آراء متعارض از یک یا چند شعبه دیوان صادرشده باشد، رئیس دیوان موظف است به محض اطالع، موضوع  - ۲9ماده 

را ضمن تهیه و ارائه گزارش در هیأت عمومی دیوان مطرح نماید. هیأت عمومی پس از بررسی و احراز تعارض و اعالم رأی صحیح، نسبت 

االتباع است. اثر آراء وحدت رویه ماید. این رأی برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه الزمنبه صدور رأی اقدام می

ه تشخیص داد حیصح ریشود لکن در مورد احکامی که در هیأت عمومی مطرح و غمذکور نسبت به آینده است و موجب نقض آراء سابق نمی

درج رأی در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی را دارد. در این صورت پرونده به شعبه شده شخص ذینفع ظرف یک ماه از تاریخ 

 شود و شعبه مذکور موظف به رسیدگی و صدور رأی بر طبق رأی مزبور است.تجدیدنظری که قبالً در پرونده دخالت نداشته ارجاع می

تواند موضوع را در هیأت شعبه دیوان صادرشده باشد، رئیس دیوان میهرگاه در موضوع واحد حداقل پنج رأی مشابه از دو یا چند  - 93ماده 

عمومی مطرح و تقاضای تسری آن را نسبت به موضوعات مشابه نماید. در صورتی که هیأت عمومی آراء صادرشده را صحیح تشخیص دهد، 

 االتباع است.اص حقیقی و حقوقی مربوط الزمنماید. این رأی برای سایر شعب دیوان، ادارات و اشخآن را برای ایجاد رویه تصویب می

ماده در شعب دیوان به صورت خارج از نوبت و بدون نیاز به ارسال پس از صدور رأی ایجاد رویه، رسیدگی به شکایات موضوع این  - تبصره

 گیرد.ای از دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، انجام مینسخه
طرح آراء قبلی هیأت عمومی برای رسیدگی مجدد در هیأت عمومی، در موارد ادعای اشتباه یا مغایرت با قانون یا تعارض با  - 91ماده 

 یکدیگر، مستلزم اعالم اشتباه از سوی رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا تقاضای کتبی و مستدل بیست نفر از قضات دیوان است.

هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع ای در چنانچه مصوبه - 9۲ماده 

( این قانون ۱۹ماده )مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد 

 نماید.عمومی مطرح می ، در هیأتکنندهبیو فقط با دعوت نماینده مرجع تصو
توانند ربط، میدانند، در صورت عدم اجرای آن از سوی مسئوالن ذیافرادی که در اجرای آراء هیأت عمومی، خود را ذینفع می - 9۱ماده 

ارجاع  رمربوط را از دیوان، درخواست نمایند. این درخواست از سوی رئیس دیوان، به یکی از شعب تجدیدنظ مسئولرسیدگی به استنکاف 

( این قانون اتخاذ ۸۱۳مربوط، به موجب ماده ) مسئولکننده و استنکاف شود. شعبه مذکور در صورت احراز ذینفع بودن درخواستمی

 نماید.تصمیم می

 هدر صورتی که آراء هیأت عمومی دیوان از سوی رئیس قوه قضائیه خالف موازین شرع تشخیص داده شود، هیأت عمومی با توج - 92ماده 

 .دینمایبه نظر رئیس قوه قضائیه تجدیدنظر م

که مستلزم عملیات اجرایی باشد از طریق دفتر هیأت عمومی به واحد اجرای احکام دیوان احکام صادرشده از هیأت عمومی دیوآن - 91ماده 

ع مذکور مکلف به اجرای حکم و اعالم ربط اعالم نماید. مراجگردد. واحد اجرای احکام دیوان موظف است مراتب را به مبادی ذیابالغ می

 شود.( این قانون اقدام می۸۸۱ماده )باشند و در صورت استنکاف طبق نتیجه به دیوان می
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االجرا است که ظرف سه ماه از تاریخ الزم یانامهنییاداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی وفق این قانون، مطابق آ - 96ماده 

 .رسدیصویب رئیس قوه قضائیه مشدن این قانون، به ت

رأی هیأت عمومی مطابق نظر اکثریت اعضاء توسط رئیس دیوان یا یکی از اعضاء اکثریت هیأت به انتخاب رئیس دیوان انشاء  - 9۳ماده 

 .گرددیم

 ابالغ و اصالح آراء هیأت عمومی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است. -تبصره 

 دادرسی اعاده سوم: بخش

 دادخواست اعاده دادرسی تقدیم نمود: توانیدر مورد احکام قطعی به جهات ذیل م - 9۲ ماده

 حکم، خارج از موضوع شکایت صادرشده باشد. -الف 

 حکم به میزان بیشتر از خواسته صادرشده باشد. -ب 

 در مفاد حکم، تضاد وجود داشته باشد. -پ 

که قبالً توسط همان شعبه یا شعبه دیگر صادرشده است، متعارض و اصحاب آن حکم صادرشده با حکم دیگری در خصوص همان دعوی -ت 

 که سبب قانونی موجب این تعارض باشد.بوده بدون آن

 شد.شده باها به موجب حکم مراجع صالح قانونی ثابتحکم، مستند به اسنادی باشد که پس از صدور، جعلی بودن و یا عدم اعتبار آن -ث 

کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و دالیل یاد م، اسناد و دالیلی به دست آید که دلیل حقانیت درخواستپس از صدور حک -ج 

 شده در جریان دادرسی در اختیار وی نبوده است.

 مهلت تقدیم دادخواست اعاده دادرسی به شرح زیر است: - 99ماده 

 ون، بیست روز از تاریخ ابالغ رأی شعبه.( این قان۳۱ماده )« پ»تا « الف»در مورد بندهای  -۸
 ( این قانون، بیست روز از زمان حصول سبب اعاده دادرسی.۳۱ماده )« ج»تا « ت»در خصوص بندهای  -۲

دادخواست اعاده دادرسی با رعایت مواد مربوط به دادخواست مندرج در این قانون با ذکر جهتی که موجب اعاده دادرسی شده  - 133ماده 

 شود.شعبه صادرکننده رأی تقدیم می است، به

 هزینه دادخواست اعاده دادرسی برابر هزینه تقدیم دادخواست به شعب تجدیدنظر دیوان است. - 131ماده 

رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی در صالحیت شعبه صادرکننده حکم قطعی است. شعبه مذکور در ابتدا در موردقبول یا رد  - 13۲ماده 

 کند.نماید و در صورت قبول دادخواست مبادرت به رسیدگی ماهوی میاین دادخواست قرار الزم را صادر می

ند در صورت احراز ضرورت، دستور توقف اجرای حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی تواکننده به اعاده دادرسی میشعبه رسیدگی - 13۱ماده 

 را صادر نماید.

هرگاه شعبه دادخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر  - 132ماده 

گردد. چنانچه جهت تی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصالح مینماید. در صورتی که دادخواست اعاده دادرسی راجع به قسممی

نماید و حکم اول پس از قبول اعاده دادرسی، حکم دوم را نقض می کنندهیدگیدادخواست اعاده دادرسی، مغایرت دو حکم باشد، شعبه رس

 ماند.به قوت خود باقی می

 گردد، قابل اعاده دادرسی مجدد از همان جهت نیست.حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می - 131ماده 

د تواند وارمقام و یا نماینده قانونی آنان، نمیدر اعاده دادرسی به هیچ عنوان شخص دیگری غیر از طرفین دعوی، وکیل یا قائم - 136ماده 

 دعوی شود.

 احکام اجرای چهارم: بخش
 ( این قانون مکلفند آراء دیوان را پس از ابالغ به فوریت اجرا نمایند.۸۱ماده )لیه اشخاص و مراجع مذکور در ک - 13۳ماده 

. نمایندعلیه یک نسخه از آن را به انضمام پرونده به واحد اجرای احکام دیوان ارسال میشعب دیوان پس از ابالغ رأی به محکوم - 13۲ماده 

طور کتبی به واحد  اقدام و نتیجه را به لهمحکومت یک ماه نسبت به اجرای کامل آن یا جلب رضایت علیه مکلف است ظرف مدمحکوم

 اجرای احکام دیوان گزارش نماید.

ربط از اجرای آن استنکاف نمایند، به تقاضای هرگاه پس از انتشار رأی هیأت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور مسئوالن ذی - 139ماده 

ذینفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه ماه تا یک سال و جبران 

 شود.خسارت وارده محکوم می
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تقاضای ذینفع برای اجرای آراء هیأت عمومی، باید به صورت تقدیم دادخواست باشد. افرادی که از عدم اجرای آراء هیأت عمومی  - تبصره

توانند موضوع را به رئیس دیوان منعکس نمایند تا رئیس دیوان نسبت به پیگیری موضوع از طریق شوند، میدر مورد ابطال مصوبه مطلع می

 اقدام نماید.شعب دیوان 

علیه از اجرای حکم قطعی، واحد اجرای احکام دیوان، مراتب را به رئیس دیوان در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکوم - 113ماده 

 کند.گزارش می

ستنکاف ع انماید. شعبه مذکور موظف است خارج از نوبت به موضورئیس دیوان بالفاصله پرونده را به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می

 رسیدگی و رأی مقتضی صادر و پرونده را جهت اقدامات بعدی به واحد اجرای احکام دیوان ارسال نماید.

ها در مواردی که اجرای حکم، مستلزم اتخاذ تصمیم توسط شورا، هیأت و یا کمیسیونی مرکب از دو یا چند نفر باشد و اعضاء آن - 1تبصره 

 شوند.مایند، تمامی اعضاء مؤثر در مخالفت با حکم دیوان، مستنکف شناخته میاز تبعیت حکم صادرشده استنکاف ن

 مرجع رسیدگی به استنکاف از رأی هیأت عمومی، شعب تجدیدنظر دیوان است. - ۲تبصره 

چه چنان نماید.ها تفهیم میکننده به استنکاف ابتدا شخص یا اشخاص مستنکف را احضار و موضوع را به آنشعبه رسیدگی - ۱تبصره 

شود و در غیر این صورت و یا پس از مستنکف استمهال کند، حداکثر یک هفته جهت اجرای حکم و اعالم به دیوان به وی مهلت داده می

 گیرد.( این قانون قرار می۸۸۲ماده )انقضای مهلت، مشمول حکم مقرر در 
 ند:کدادرس اجرای احکام از طرق زیر مبادرت به اجرای حکم می - 111ماده 

 در مدت معین. لهمحکوممربوط و اخذ تعهد بر اجرای حکم یا جلب رضایت  مسئولاحضار  -۸

 به در صورت عدم اجرای حکم یک سال پس از ابالغ.علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محکومدستور توقیف حساب بانکی محکوم -۲

های عمومی و انقالب )در امور بق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاهدستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذینفع ط -۹

 مدنی(.

دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذشده مغایر با رأی دیوان با رعایت الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالک برای اجرای  -5

قالب و اصالحات بعدی آن و قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری شورای ان ۸6/۸۸/۸۹4۱های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب برنامه

 مجمع تشخیص مصلحت نظام. ۸4/۸۲/۸۹6۱دولت و نهادها مصوب 

علیه از اجرای رأی، استنکاف نماید با رأی شعبه صادرکننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا در صورتی که محکوم - 11۲ماده 

شود. رأی صادرشده ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در شعبه تجدیدنظر دیوان رده محکوم میپنج سال و جبران خسارت وا

 گردد.عرض ارجاع میهست و در صورتی که رأی مذکور در شعبه تجدیدنظر صادرشده باشد به شعبه هم

که طرح مجدد پرونده در موارد اعالم اشتباه قاضی و یا خالف بیّن شرع یا قانون، مانع از اجرای حکم قطعی دیوان نیست مگر آن - 11۱ماده 

 کننده قرار توقف اجرای حکم را صادر نماید.شعبه رسیدگی

علیه به تعهدات خود عمل ود و محکومچنانچه در جریان اجرای آراء دیوان، راجع به نحوه اجرای رأی بین طرفین توافقی ش - 112ماده 

تواند ادامه عملیات اجرایی را درخواست کند و واحد اجرای احکام دیوان با اجرای رأی دیوان یا توافق، موضوع را پیگیری می لهمحکومننماید، 

 نماید.می

ی استناد نماید و یا به جهتی امکان عملی اجرای علیه در مقام اجرای احکام قطعی دیوان، به موانع قانوندر مواردی که محکوم - 111ماده 

حکم نباشد و این جهات به تشخیص دادرس اجرای احکام دیوان، موجه شناخته شود، از موارد اعاده دادرسی تلقی و پرونده به منظور 

ع قانونی و یا عدم امکان اجرای گردد. شعبه مزبور در صورت تأیید وجود مانرسیدگی به این جهات به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می

نماید. در غیر این صورت قرار رد صادر و پرونده برای ادامه به صادر میحکم، رأی مقتضی به جبران خسارت و یا تعیین جایگزین محکوم

 شود. رأی و یا قرار صادرشده در این مرحله قطعی است.عملیات اجرائی به واحد اجرای احکام دیوان اعاده می

علیه خارج و یا موکول به تمهید مقدماتی از سوی مرجع دیگری غیر از در مواردی که اجرای حکم قطعی از اختیار محکوم - 116ماده 

تواند به رأی صادرشده علیه باشد و مرجع اخیر در جریان دادرسی وارد نشده باشد، ظرف یک ماه از تاریخ اعالم، مرجع یاد شده میمحکوم

 االجرا است.ادرکننده رأی قطعی باید به موضوع رسیدگی و اظهارنظر نماید. این رأی قطعی و الزماعتراض کند و شعبه ص

چنانچه دادرس اجرای احکام دیوان، رأی شعبه دیوان را مبهم بداند، به نحوی که اجرای آن امکان نداشته باشد با ذکر مورد  - 11۳ماده 

 االتباعنماید. نظر شعبه در خصوص رفع ابهام، برای دادرس اجرای احکام دیوان، الزممی ابهام از شعبه صادرکننده رأی تقاضای رفع ابهام

 است.
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   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

مکلفند دستورات دیوان را در مقام  ۱/6/۸۹۱1( قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 4ماده )اجرایی موضوع  یهادستگاه - 11۲ماده 

( ۸۸۲تعقیب اداری و انتظامی حسب مورد، مستوجب مجازات مقرر در ماده ) اجرای حکم اجرا کنند. تخلف از مقررات این ماده، عالوه بر

 این قانون است.
مربوط پس از احضار بدون عذر موجه، در واحد اجرای احکام دیوان  مسئول( این قانون، چنانچه ۸۸۸ماده )« ۸»در اجرای بند  - 119ماده 

 نماید.( این قانون، اقدام می5۹ماده )« ۲»حاضر نشود، دادرس اجرای احکام مطابق تبصره 

 مقررات سایر پنجم: بخش

 شوند.های موجود منحل میشعب تشخیص فعلی دیوان پس از رسیدگی به پرونده - 1۲3ماده 

 المال قرار گیرد، موظفهرگاه ضمن رسیدگی به موضوعی در دیوان، رئیس دیوان در جریان تضییع حقوق عمومی و یا منافع بیت - 1۲1ماده 

 مراتب را حسب مورد به سازمان بازرسی کل کشور، دادستان کل کشور و دیوان محاسبات کشور اعالم نماید.است 

مقررات مربوط به رد دادرس و نحوه ابالغ اوراق، آراء و تصمیمات دیوان و وکالت و سایر موارد سکوت در این قانون به ترتیبی  - 1۲۲ماده 

 ای عمومی و انقالب )در امور مدنی( و قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است.هاست که در قانون آیین دادرسی دادگاه

 گردد.بودجه دیوان در ردیف مستقل ذیل ردیف بودجه قوه قضائیه منظور می - 1۲۱ماده 

آیین دادرسی دیوان و اصالحات بعدی آن و  ۲4/۳/۸۹۱4االجرا شدن این قانون، قانون دیوان عدالت اداری مصوب از تاریخ الزم - 1۲2ماده 

 .شودقوه قضائیه لغو می ۲1/۲/۸۹6۳عدالت اداری مصوب 
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   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

سازمان ثبت  ییاجرا یاتاز عمل یتبه شکا یدگیالزم االجراء و طرز رس یمفاد اسناد رسم ینامه اجرا یینآ
 اسناد و امالک کشور

 ۸۸/۱1/۸۹۱6مصوب: 

 

 یففصل اول ـ تعار

 :شودیم یفتعر یلنامه به شرح ذآیین ینها و اصطالحات بکار برده شده در اواژه ـ 1 ماده

 االجراـ سند الزم الف

 طلب و چک. یاجرا مدلول سند باشد مانند سند رسم یبرا یهکه بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدور اجرائ یعاد یا یرسم سند

 ـ سند ذمه ب

بوط مقابل اسناد مر یدر معن یکه در اصطالحات ثبت ینتعهد به فعل مع یاپرداخت جنس  یابه پرداخت وجه نقد  یوناز تعهد مد یحاک سند

 .رودیبه معامالت با حق استرداد بکار م

 یقهـ سند وث ج

 ینه( عن یاباشد  نیومد ینکه)اعم از ا یشرط کند که به موجب آن شخص یعب یامعامله با حق استرداد  یااست که داللت بر عقد رهن  سندی

 .یگرعمل د یادهد، خواه آن عمل، رد طلب باشد  قرار یانجام عمل یقهخود را وث یرمنقولغ یامال منقول 

 ـ دستور اجرا چ

 کنندهیمسردفتر تنظ یامانند چک( که حسب مورد توسط مراجع صالح ثبت  یدر حکم سند رسم یا)و  یسند رسم یدستور به اجرا یعنی

 .شودیسند صادر م

 یـ سند انتقال اجرائ ح

 .امندنیم یآن سند را سند انتقال اجرائ شود،یبستانکار منتقل م یا یدهبه برنده مزا یبه موجب سند رسم یدهمال مورد مزا یدهاز مزا بعد

 ـ بازداشت خ

 مفاد سند. یکردن اموال جهت اجرا توقیف

 ـ حافظ د

 کند. یه را نزد او به امانت گذارند تا حفظ و نگهدارشد یفمال توق یکه ادارات اجرا اسناد رسم کسی

 جلسهـ صورت ذ

 .کندیرا در آن ثبت م یمفاد سند، عمل یاجرا یاندر جر یرسم یاست که مقام سندی

 یکارشناس رسم رـ

روانه پ صالحینظر اظهارنظر کند و از مراجع ذدر مسائل مربوط به فن خود به عنوان صاحب تواندیم یکه به مناسب خبره بودن در فن کسی

 کار داشته باشد. ینا یبرا

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


 ۳1صفحه                                                                                قوانین خاص ویژه آزمون وکالت / آیین دادرسی مدنی

 

   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

 ـ خبره ز

 نظر باشد.که به جـهت مهارت خود در موضوعات مربـوط بـه فـن خـود صاحب یفنـ صاحـب

 ـ مازاد س

مورد  ایبه ملک مورد بازداشت  یستاست که زائد بر مقدار طلب بستانکار مقدم باشد و چون معلوم ن یملک یمازاد بها یاصطالحات ثبت در

 .اندیدههم نام یداشته باشد، آن را مازاد احتمال یپرداخت طلب او مازاد یبرا یدهبستانکار اول بعد از مزا یقهوث

 ـ اعتراض شخص ثالث ش

 .باشدینم یپرونده اجرائ یناز طرفکه  یاجرائ یاتاست نسبت به عمل یشخص شکایت

 ـ اعراض از رهن ص

ط را ساق اشیقهفسخ کند و حق وث جانبهیکآن را  تواندیمرتهن جائز است و او م یعقد رهن از سو یراز ؛بگذرد اشیقهمرتهن از وث یعنی

 بر آن مترتب یاو مقررات اجرا اسناد ذمه گرددیم یااو سند ذمه یو سند رهن شودیم وثیقهیب یناو مبدّل به د یقهبا وث ین. پس دیدنما

 ود.شیم

 ض ـ فک رهن

 ابراء دائن. یقو خواه از طر یندادن د یقرهن، خواه از طر یدمرهونه از ق ینآزاد کردن ع

 ـ فسخ سند ط

 ک.انون ثبت اسناد و امالمقرره در ق یفاتکه آن سند را به ثبت رسانده است، مطابق تشر یمعامله در دفتر یثبت انحالل سند رسم یعنی

 یدهـ مزا ظ

 .شودیواگذار م یمتق ینباالتر یشنهادکنندهشده و به پمال شروع یابیاز فروش مال است که از مبلغ ارز یخاص صورت

 یاجرائ یابتـ ن ع

اموال بدهکار در  یا یونمد که اقامتگاه یگربه اداره ثبت محل د یو مقررات جهت انجام امور اجرائ ینثبت در حدود قوان یکه اجرا نیابتی

 حوزه آن قرار دارد بدهد.

 نظارت یاتـ ه غ

 یهکه به کل یهقوه قضائ یساستان به انتخاب رئ یدنظرقضات دادگاه تجد مقام او و دو نفر ازقائم یاثبت استان  یرکلاست مرکب از مد هیاتی

 .نمایدیم یدگیاستان رس یدر حوزه قضائ یاختالفات و اشتباهات مربوط به امور ثبت

 ثبت یعال یـ شورا ف

 .دگردیم یلنظارت که از دو شعبه امالک و اسناد تشک یاتدر آراء ه یدنظرتجد یکه برا یدر امور ثبت یادار یدگیمرجع رس ترینعالی

 الخروجـ ممنوع ق

 یریاز کشور جلوگ یررات از خروج وبه درخواست بستانکار وفق مق یبه اموال و یعدم دسترس یامال  یعدم معرف یلکه به دل بدهکاری

 .شودیم

 ـ حق استرداد ک
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   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

 را تحت تصرف کامل خود درآورد. یقهبا رد طلب بستانکار مال مورد وث تواندیم یوناست که به موجب آن مد حقی

 االجراـ حق گ

 که پنج درصد مبلغ مورد اجراست. گیردیم یاسناد رسم یهاست به صورت پول که دولت از بابت اجرائ حقی

 الحفاظهـ حق ل

 .گیردیاست که به حافظ برابر مقررات تعلق م ایالزحمهحق

 یـ قبض اقساط ن

 .شودیو اسناد اجاره به تعداد اقساط مورد تعهد صادر م یاست که در معامالت اقساط قبوضی

 یـ حق سکن م

 .یندگو یباشد، آن را حق سکن یرتعلق به غسکونت منتفع در مسکن م صورتبهانتفاع هرگاه  حق

 یهدوم ـ صدور اجرائ فصل

 :آیدیبه عمل م یلاز مراجع ذ یدرخواست اجرا مفاد اسناد رسم ـ ۲ ماده

و اجاره )مشمول قانون  یقهامالک مورد وث یزو اموال منقول و امالک ثبت شده و ن یوناالجرا نسبت به دالزم یـ در مورد اسناد رسم الف

که سند را ثبت کرده است.  یاثبت باشد از دفترخانه یاندر جر یاو اجاره ثبت شده  یقهملک مورد وث ینکهمستأجر( اعم از ا روابط موجر و

 مراجعه کند. به دادگاه صالحه یدبا ینفعاجرا مفاد سند ذ یکه ثبت در دفتر امالک نشده است برا یاسناد راجع به امالک یردر مورد سا

 تیوسو سند پ یشده قبوض اقساط یگواه یراصل و تصو یدمورد با یناز ثبت محل و در ا یمال موضوع قبوض اقساط یاـ در مورد وجه  ب

 .شودیبه اجرا داده م یقبوض اقساط یتقاضانامه به ثبت محل داده شود. در تهران تقاضانامه اجرا

از  (یرمنقولغ یتعهدات )به استثنا یراموال منقول و سا ت ازدواج و طالق و رجوع شده نسبت بهکه ضمن ثب یو تعهدات یهـ در مورد مهر ج

 کنندهیمظتن یاست از دفتر اسناد رسم یدهکه در دفتر امالک به ثبت رس یرمنقولو نسبت به اموال غ است کرده یمکه سند را تنظ یدفتر

 سند.

ند س کنندهیمتنظ یبه دفتر اسناد رسم یدمورد اجاره را بخواهد با یهتخل یکه موجر به علت عدم وصول وجه قبوض اقساط یـ در موارد د

 .یدمراجعه نما

 باشد: یرشامل نکات ز یدو با شودیم یمتقاضانامه طبق فرم مخصوص تنظ ـ ۱ ماده

 یانونق یندهنما یا یهکننده اجرائمحل اقامت درخواست ی،تولد، کد مل یختارشماره شناسنامه، محل صدور آن، نام پدر،  ی،نام، نام خانوادگ ـ ۸

 صادر گردیده است. یقبوض اقساط یاکه سند در آن ثبت شده و  یااو و شماره دفترخانه

متعهد، نام و محل اقامت متعهد و در صورت فوت  ی،تولد، کد مل یخشماره شناسنامه، محل صدور، نام پدر، تار ی،نام، نام خانوادگ ـ ۲

 گردد و ینمع یبغا یامحجور  یقانون یندهنام و مشخصات نما یدوجود داشته باشد، با یبغا یاورثه محجور  ینمشخصات ورثه او. هرگاه ب

 عجز . در صورتیستحصر وراثت ن یگواه یمبه تسل یاجیمورد احت ینو در ا یاو موظف است ورثه متعهد را معرف ینده قانونینما یامتعهدله 

 نخواهد داشت. یفیثبت تکل یورثه، دفترخانه و اجرا یمتعهدله از معرف

 کند. یدق یددارد، با یحیاجرا مورد درخواست توض ی، اگر راجع به چگونگاست شدهکه اجرا آن تقاضا  یموضوع ـ ۹

 دارند.آن را  یافتکه قانوناً حق در یها و مراجعبه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در مورد بانک یحتصر ـ 5
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 .یهمستند درخواست صدور اجرائ یخـ شماره و تار 4

 یمدارک دیمتعهدله به عمل آمده باشد با یقانون یندگاننما یرسا یا یمق یا یول یاشرکت  یرمد یا یلـ هرگاه درخواست اجرا از طرف وک تبصره

 یااخطار  یدبا یقانون مدن ۲۲1ماده انجام تعهد با متعهدله باشد با توجه به  یارشود و اگر اخت یوسترا محرز بدارد پ یکه سمت متقاض

 کند. نامهدرخواست یوستعمل آمده پ آن مطالبه به یکه ط یزرا ن یرسم رنامهاظها

 :یسدرا بنو یلاز دفترخانه نکات ذ یهدر تقاضانامه صدور اجرائ یدبا یقهبستانکار با وث ـ 2 ماده

 اصل طلب یزانم ـ ۸

 سود یزانم ـ ۲

 که بستانکار طبق شرط سند پرداخت کرده باشد. یمهحق ب ـ ۹

 مزبور به بعد طبق مقررات مربوطه. یخو از تار یهخسارت تأخیر تأدیه تا روز درخواست اجرائ یزانم ـ 5

ا ها را دارند( تآن یافتانوناً حق درکه ق یها و مراجعمتعهد و متعهدله )در مورد بانک مابینفیـ محاسبه سود و خسارت تأخیر تأدیه  تبصره

 و بعد از آن با اداره ثبت مربوطه است. شودیانجام م یهصدور اجرائ یختار

های دارد، رونوشت سند را در برگ یهدرخواست صدور اجرائ یبرا یتصالح ینکهکننده و ادرخواست یتپس از احراز هو سردفتر ـ 1 ماده

از  یکره یمتعلق به متعهد نباشد برا یقهوث یانفر باشد و اگر متعدد باشد  یکساعت با خط خوانا در سه نسخه )اگر متعهد  ۲5ظرف  یژهو

ه ک یاجرا شود در محل مخصوص آن نوشته )در صورت یدرا که با یکرده و موضوع یه( تهشودیدو نسخه اضافه م یقهو صاحب وث ینمتعهد

 یو برا یده)اجرا شود( رسان یژهمهر و را امضا کرده و به یههای اجرائوصول تقاضا برگ یخساعت از تار 5۱اشد( ظرف نب یدر صدور آن اشکال

 .شودیبالفاصله آغاز م یاجرائ یاتعمل کند،یم یافتدر یدفرستد و رسیاجرا نزد مسئول اجرا م

 (.یدنما یوتریکامپ یپطور کامل تامفاد سند را به یهاجرائ هایبرگدر  تواندی)سر دفتر م

اشکال از ثبت محل  یحکرده و با طرح صر یاز صدور آن خوددار یدروبرو شود با یبا اشکال یهاول ـ هرگاه سردفتر در صدور اجرائ تبصره

کند و هرگاه ثبت محل هم با اشکال مواجه شود از ثبت استان  ییو اداره مذکور مکلف است او را راهنما یدنما یفاستعالم و کسب تکل

 خواهد نمود. یفمربوطه کسب تکل

 شده باشد. یدصادر کرد که در سند منجزاً ق توانیم یرا فقط نسبت به تعهدات یهتبصره دوم ـ ورقه اجرائ

 .شودیم یتمذکور فوق رعا یهاه و تبصرهماد ینمدلول ا یر،اداره ثبت است ن یهکه مرجع صدور اجرائ یسوم ـ در موارد تبصره

 گرددیمسئول اجرا به ثبت محل ارسال م یلهکه به وس شودیاز دفترخانه اضافه صادر م یهنسخه اجرائ یکنسبت به معامالت امالک ـ  6 ماده

 ه،یاطالع، جز ابالغ اجرائ ینملک و حدود و مشخصات آن را به اجرا اطالع دهد و تا وصول ا یو ثبت محل مکلف است ظرف سه روز وضع ثبت

 .شودمین یاقدام

 تواندیکار ممقام طلبکننده به عنوان قائمپرداخت ید،مورث خود را پرداخت نما یند یهاز ورثه قبل از صدور اجرائ یهرگاه احد ـ ۳ ماده

 .یدنما یهرث آنان مبادرت به صدور اجرائاالوراث نسبت به سهم یرسا یهعل

را در مالحظات ثبت مربوطه با ذکر  یهاالجرا صدور اجرائهر نوع سند الزم یهمکلفند در موقع صدور اجرائ یزن یدفاتر اسناد رسم ـ ۲ ماده

 .یندو امضاء نما یدق یختار

فوت و شناسنامه، وراثت خود را اثبات کرده و درخواست  ینامهائه گواهبا ار تواندیاز ورثه م یککه متعهدله فوت کند، هر یدر صورت ـ 9 ماده

 شودیمال مورد تعهد به اداره ثبت سپرده م یاوجه  یهپس از اجرا اجرائ یاالرث خود بکند ولمورث خود را در سهم یهاجرائ یبتعق یاصدور 

 خواهد بود. یاتیحصر وراثت و مفاصا حساب مال یآن به ورثه موکول به ارائه گواه تسلیمو 
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اسناد  انقضاء مدت یخحق بستانکار و ذکر تار ید( با قیهالمنتقل یا یهرگاه دارنده حق استرداد )اعم از بدهکار اصل یقهدر اسناد وث ـ 13 ماده

 گردد. یبصادر و تعق یهالمنتقل ینآخر یهعل یدبا یهبستانکار حق استرداد خود را واگذار کند اجرائ یبا جلب رضا

 یورشکستگ یانجام شده باشد و حکم بدو یمتعهد صادر و به او ابالغ و اقدامات اجرائ یقبل از اعالم ورشکستگ یههرگاه اجرائ ـ 11 ماده

 .یستن یانجام شده قبل یقانون یاتعمل یدتجد به یازیشود، ن یحکم قطع ینفسخ و ا

 صادر نخواهد شد. یهاجرائ ی،گم شدن قبوض اقساط یبا ادعا ـ 1۲ ماده

 وصول در دفتر مخصوص ثبت کند. یختار یبواصله را به ترت هاییهاجرائ یدثبت با یاجرا ـ 1۱ ماده

 سوم ـ ابالغ فصل

 ی کهو در صورت یمآن تنظ یآن را در دفاتر الزمه وارد و پرونده برا یدنامه باآیین ینا ۸۹ماده  یتبا رعا یهاجرا پس از وصول اجرائ ـ 12 ماده

 کند. یمباشد نام مأمور ابالغ را در آن نوشته و جهت ابالغ به مأمور تسل یهمرجع صدور اجرائ یمحل حوزه ثبت یممتعهد مق

. در شودیآنجا است ارسال م یمکه متعهد مق یساعت به ثبت محل ۲5در ظرف  یهای اجرائباشد برگ یگرد یحوزه ثبت یممتعهد مق اگر

 به یگانهب یدر کشورها یمینو در مورد مق گرددی( محل جهت ابالغ ارسال میانتظام یروی)ن صورت نبودن مأمور ابالغ در اداره ثبت به

 .یندکه طبق مقررات ابالغ نما شودیسازمان ثبت به وزارت امور خارجه ارسال م یاسناد رسم یاجرا هماهنگیدفتر نظارت و  یلهوس

 یقز طرا یردولتیغ یهاشرکت یااوراق مربوطه از مأمورین شرکت پست  یرو سا یهـ اخطار یهدر امر ابالغ اجرائ تواندیسازمان ثبت مـ  تبصره

 .یدعقد قرارداد برابر مقررات استفاده نما

و در نسخه  یمنسخه از آن را به شخص متعهد تسل یک یهاوراق اجرائ یافتساعت از زمان در 5۱مأمور اجرا مکلف است ظرف  ـ 11 ماده

خواهد  یامتناع کند مأمور مراتب را شخصاً و کتباً گواه یهامضاء اجرائ یا. اگر متعهد از رؤیت یردبگ یدروف رسبا تمام ح یخبا ذکر تار یگرد

 تیاهم یزتم یاو برا یخادمان او که در آن محل ساکن و سن ظاهر یااز بستگان  یکیدر اقامتگاه حضور نداشته باشد به  هدکرد. اگر متع

خاص تعارض منفعت نباشد. اگر اش داردیم یافتکه برگ را در یمتعهد و شخص ینب ینکهمشروط بر ا کند؛یباشد ابالغ م یکاف یهبرگ اجرائ

بدهند،  دیاز جهات نتوانند رس یاوراق منعکس شود و هرگاه به جهت یرو سا یبرگ اجرائ یلدر ذ یدها باانگشت آن رباشند اث سوادینامبرده ب

اه را به اقامتگ یهاجرائ یدندهند مأمور با یدرس یااشخاص در محل نباشند  ینخواهد نمود و هرگاه ا یدخود ق یتنکته را با مسئول ینمأمور ا

 .یسدبنو یگردر نسخه د رامتعهد الصاق کند و مراتب 

 شودیغ مابال یهتصف یرانمد یا یردارنده حق امضاء و در صورت انحالل شرکت به مد یاشرکت  یربه مد یها اوراق اجرائـ در مورد شرکت الف

اگر اشخاص فوق در محل حضور  کندیم یمأمور مراتب را شخصاً و کتباً گواه یند،امتناع نما یهامضاء اجرائ یاچنانچه اشخاص مزبور از رؤیت 

 د.انحالل شرکت الصاق خواهد ش یطبق آگه یهتصف یرانمد یاو  یرمد ینشان یاحسب مورد به اقامتگاه شرکت  یباشند اوراق اجرائ شتهندا

 یو نهادها، اوراق اجرائ یادها و بنو شهرداری یوابسته به دولت و مؤسسات عموم یهاو سازمان یها و ادارات دولتـ در مورد وزارتخانه ب

پس از  صورت ین. در اشودیفرستاده م یشهردار یاموسسه،  یاسازمان  یااداره  یامسئول وزارتخانه  یبرا یپست سفارش یلهبه وس یماًمستق

 ابالغ شده محسوب است. یهاجرائ یمدن یدادرس ینمواد مقرر در آئ یتبه پست با رعا یاوراق اجرائ یمتسل یخروز از تار دهگذشت 

ق مقررات در همان محل وف یهشده باشد اجرائ ینمع یشهردار یاوابسته به آن و  یهاسازمان یا یـ اگر محل اقامت متعهدِ سند اداره دولت ج

 .شودیابالغ م

 یخاز تار و شودیارسال م یبه صندوق پست یپست سفارش یلهوس یهبرگ اجرائ یکباشد  یمتعهد صندوق پست یکه نشان یـ در صورت د

 .شودیابالغ شده محسوب م یهبه پست پس از گذشت ده روز اجرائ یمتسل

از  نمایندیاستفاده م یانهرا یستمکه از س یدر ادارات یهشده باشد، ابالغ اجرائ یدق یزن یککه اقامتگاه متعهد پست الکترون یـ در اسناد هـ

 .شودیابالغ شده محسوب م یهارسال اجرائ یخساعت از تار 5۱صورت پس از گذشت  ین. در اگیردیصورت م یکارسال به پست الکترون یقطر
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او انجام  یهو عل لهیاجرائ یاتعمل یاو  شودیو اوراق به او ابالغ م هایهخطارا یرسا یا یهکه اوراق اجرائ یبا کس یدمأمور اجرا نبا ـ ۸ تبصره

 یدعو ایو  یپرونده اجرائ یااو و شخص موردنظر تعارض منفعت و  ینتا درجه سوم از طبقه دوم داشته و ماب ینسب یا یقرابت سبب شود،یم

 مطرح باشد. یو مدن جزائی

 خیبا متعهد دارد و محل و تار یچه سمت ینکهبه او ابالغ شده و ا یهرا که اجرائ ینام و مشخصات کس یدمأمورین اجرا و ابالغ با ـ ۲ تبصره

که به شعب اجرا  یاساعت و روز و ماه و سال و نام مشخصات خود با جوهر ثابت و عبارت خوانا و با تمام حروف در نسخه یینابالغ را با تع

 ند.و امضاء کن یسندم خواهند نمود بنویتسل

 یدهمان است که در سند ق ینشود. اقامتگاه متعامل یدبه طور وضوح در سند ق یناقامتگاه متعامل یستیبا یاسناد رسم یهدر کل ـ 16 ماده

کوچه و  و یابانبا ذکر نام خ یحصح یبه دفترخانه و قبل از ابالغ به اجرا با نشان یهاقامتگاه خود را قبل از صدور اجرائ ییرشده و مادام که تغ

های برگ یهرا به آنجا ابالغ کرد، اطالع ندهند کل یهکه بتوان اجرائ یرهمحل اقامت اعم از خانه، مغازه، محل کار و غ یپالک شهردار ارهشم

اد اتر اسنبه عذر عدم اطالع، متعذر گردد. دف تواندیو متعهد نم شودیشده ابالغ م یدکه در سند ق یبه محل یاجرائ هاییهـ اخطار یهاجرائ

های به او اطالع دهند و برگ یپست سفارش یقمتعهد از طر ینشان ینمراتب را به آخر یهو ازدواج و طالق مکلفند پس از صدور اجرائ یرسم

اخذ  به ثبت محل در قبال یاجرائ یاتو عمل یهپرونده و ابالغ اجرائ یلمدارک جهت تشک یربا سا یقبض پست سفارش یمهرا به ضم یهاجرائ

 دهند. یلتحو یدرس

و  میاجرا تسل یابه دفترخانه  نمایدیم یخود معرف یدکه به عنوان اقامتگاه جد یاقامت خود را در محل یلمتعهد مکلف است دل ـ 1۳ ماده

 یانتظام یروین یواهگ یااقامتگاه داشته باشد  ییرکه داللت بر تغ یسند رسم یلاز قب یکتب یلبه دل یکه متک یکند. به اظهارات یافتدر یدرس

 اثر داده نخواهد شد. یبدر خارج از کشور نباشد، ترت یرانا یاسیمأمورین س یا یداخل کشور و کنسولگر رمحل د

 ینمحل مزبور از ب یبه جهات یاموافق با واقع نباشد و  یدهگرد یینکه تع یمحل یانشده  یینهرگاه محل اقامت متعهد در سند تع ـ 1۲ ماده

محل و اگر در محل روزنامه نباشد، در  یراالنتشارکث یهااز روزنامه یکیساعت در  ۲5ظرف  یهاخطار یا یهرفته و اساساً شناخته نشود اجرائ

 شود که ظرف ده روز پس از انتشار یحتصر یدمزبور با یو در آگه شد خواهد یمرتبه آگه یکمحل فقط  ترینیکنزد یراالنتشارکث هروزنام

 خواهد شد. یطبق مقررات ابالغ واقع یهاجرائ یدنما یکه متعهدله، متعهد را معرف یو در صورت یافتخواهد  یانجر یاجرائ یاتلعم یآگه

در اقامتگاه مورث به آنان  یهاجرائ یدورثه به عمل آ یهعل یهفوت شود و درخواست صدور اجرائ یههرگاه متعهد قبل از صدور اجرائ ـ 19 ماده

ه او ب یکه به نحو مزبور ابالغ واقع یکس یانگردد  یسراز آنان م یکدر محل مزبور به هر یکه ابالغ واقع ی. در صورتگرددیم یابالغ واقع

 یهابالغ اجرائ یدانم یینگردد تع یسرم یکه ابالغ واقع یبینتواند اقامتگاه او را به ترت یزاقامتگاه خود را اعالم ندارد و متعهدله ن نگردیدهممکن 

 .آیدیبه عمل م یددرج در جرا یلهالذکر وسفوق ۸۱ماده  یتابا رع

 .بود خواهدمزبور  یبو قبل از ابالغ فوت کند طرز ابالغ به ورثه به ترت یهکه متعهد پس از صدور اجرائ یدر صورت ـ تبصره

 .شودیاو ابالغ م یمق یا یحسب مورد به ول یاجرائ یاتعمل یرو سا یهمحجور باشد اجرائ یا یرهرگاه متعهد صغ ـ ۲3 ماده

 اجرا یبچهارم ـ ترت فصل

 یمال یاخود بدهد  ینپرداخت د یبرا یبیترت یاظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد  یدمتعهد با یهابالغ اجرائ یخاز تار ـ ۲1 ماده

 گرداند. یسرسند را م یکند که اجرا یمعرف

 یحاًندارد صر یخود را به مسئول اجرا بدهد و اگر مال یظرف همان مدت صورت جامع دارائ یدنداند با یهمفاد اجرائ یخود را قادر به اجرا اگر

از  یقسمت یاخود نبوده مکلف است هر موقع که متمکن از پرداخت تمام  ینکه در مدت مذکور قادر به پرداخت د یاعالم کند. بدهکار

 آن را بپردازد. گرددخود  یبده

 دام کند.طلب خود اق یفایو است یهاجرائ یببه تعق یدآ دست به یوناز مد یکه بستانکار هر وقت مال شودیماده مانع نم ینـ مقررات ا تبصره
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   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

االجرا موضوع الزم یفایبالمانع بودن آن جهت است یزبوده و ن ینمتناسب با د یدبا شودیم یبازداشت معرف یکه برا یمال یمتق ـ ۲۲ ماده

 از هر جهت محرز باشد.

 مطالبات از طرف متعهد در صورت قبول متعهدله اشکال ندارد هرچند که مطالبات مؤجل باشد. یمعرف ـ ۲۱ ماده

حق انصراف  کنندهیصورت پس از بازداشت از طرف اجرا معرف ینکند. در ا یمعرف یهاجرا اجرائ یمال خود را برا تواندیثالث م ـ ۲2 ماده

 ندارد.

صورت  نیندارد؛ در ا یامر، منع ینبر ا ینامه رسموکالت یحسند، وکالتاً از جانب مالک در صورت داللت صر نیومال ثالث به توسط مد معرفی

 .یداسترداد مال مورد بازداشت را بنما یپس از بازداشت مال، موکل حق ندارد تقاضا

 ینکهمشروط به ا بود نخواهداز طرف متعهدله  یونمد یگربازداشت اموال د یثالث مانع از تقاضا یامال از طرف بدهکار  یمعرف ـ ۲1 ماده

ا از تقاض ینا شود،یکه قبالً بازداشت شده است رفع بازداشت م یصورت پس از بازداشت، معادل آن از اموال ینتر باشد، در افروش آن آسان

 خواهد شد. یرفتهپذ یدهمزا یمرتبه تا قبل از انتشار آگه یک یفقط برا هطرف متعهدل

 .ینفعذ یکرد مگر به رضا یلتبد یگرآن را به مال د توانیقابل فروش باشد نم یکه مال به آسان یر صورتد ـ ۲6 ماده

 ینتأمین طلب خود را از اموال متعهد بکند در ا ینامه تقاضاآیین ینا ۲۸ماده قبل از انقضاء مدت مذکور در  تواندیمتعهدله م ـ ۲۳ ماده

 .کندیاالجرا را از اموال متعهد بازداشت ممعادل موضوع الزم یهصورت اجرا بالفاصله پس از ابالغ اجرائ

و منافع  مزبور یننکند مأمور اجرا ع یممنقول صادر شده باشد و تا ده روز پس از ابالغ متعهد آن را تسل ینع یمبر تسل یهاگر اجرائ ـ ۲۲ ماده

 یرصرف غمال در ت ینکهمگر ا گرفت خواهد یدکرده قبض رس یم( به متعهدله تسلباشد شدهصادر  یزبر منافع ن یهکه اجرائ یآن را )در صورت

ه ب تواندیو متعهدله م شودیصورت مأمور اجرا متعرض آن نم ینکند که در ا یتمالک یمنافع آن دعو یا ینبوده و متصرف نسبت به ع

 دادگاه مراجعه کند.

صادر از  یسند رسم یاآن به استناد حکم دادگاه  منافع بهثبت شده صادر شده باشد و متصرف نسبت  یرمنقولمال غ یمبر تسل یهاجرائ اگر

 لیتحو یسند رسم یاحقوق و تصرفات مستند به حکم  یتحق کند مال با رعا یآن مقدم بر سند متعهدله باشد( دعو یخمالک )که تار

 مراجعه کند. دادگاه به تواندیمعترض باشد مکه  یدر صورت متعهدله شودیمتعهدله داده م

در ذمه بوده و متعهد از انجام تعهد امتناع ورزد  یمال کل یانباشد  یمنقول بوده و به آن دسترس ینمع ینع یههرگاه موضوع اجرائ ـ ۲9 ماده

 یلهمزبور را به وس یثبت محل بها یسمورد رئ ینروز اجرا تعهد را بخواهد در ا یبها تواندینشود متعهدله م یافتمثل آن در خارج  یا

 .شودیمقرر شده باشد که طبق آن عمل م ینطرف ینب یگرید یبدر سند ترت ینکه، مگر اگرفت خواهدو از متعهد  یینتع یکارشناس رسم

 نامه اقدام کند.آیین ینات اثبت محل مکلف است طبق مقرر یسرئ شود،یارجاع م یگربه حوزه د یاکه از حوزه یههای اجرائبرگ ـ ۱3 ماده

اقدام ثبت مرجوع  یجهمادام که از نت دهنده نیابتثبت  شود،ینامه داده مآیین ینا ۹۱ماده طبق  یاجرائ یابتدر هر مورد که ن ـ ۱1 ماده

 ید معرفرا از متعه یاگر متعهدله مال یباشد ول یابتمترصد اقدامات مورد ن یدکند و با یبرا خود تعق یاجرائ یاتعمل یدمطلع نشده نبا یهال

ندارد  یانوناشکال ق شدهیمال معرف یفتوق یدهانجام نگرد یهالتوسط ثبت مرجوع یابتثبت نیابت دهنده احراز شود که موضوع ن ید و براینما

 .یاورده عمل نجهت ب یناز ا یاقدام یگرمراتب را بالفاصله اطالع خواهد داد تا د یهالصورت به ثبت مرجوع ینو در ا

مراجع  یلو یرنداحکام دادگاه بپذ یو اجرا یدارائ یاتاجرائ یا تصفیه مدیر یا یهاز اداره تصف یاجرائ یابتن توانندیادارات ثبت نم ـ ۱۲ ماده

ورشکسته و متعهد را از ادارات  یهاسپرده یافتامالک و مطالبات و در یفتوق توانندیخود م یتو صالح یفمذکور در حدود مقررات و وظا

 .خواهندثبت ب
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   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

 بهمسئول اجرا مورد ضمانت را  ی،در صورت خوددار یداز عهده آن برآ یدبا کندیمتعهد، ضمانت م یکه در اجرا از بده یشخص ـ ۱۱ ماده

 خواهد کرد. یفاءمتعهدله برابر مقررات است درخواست

 غرس اشجار و امثال آن، یا یدجد یبنا یاساختمان  یلتکم یابنا، قنات،  یرتعم یلاز قب یانجام تعهد یبرا یهکه اجرائ یدر مورد ـ ۱2 ماده

 یالزم برا هایینهپرداخت هز یااداره ثبت متعهد را الزام به انجام تعهد  ید،اقدام به انجام آن ننما یهصادرشده و متعهد پس از ابالغ اجرائ

جام ان یفیتخود تعهد مزبور را انجام دهد و اگر ک ینهبا اطالع اداره ثبت به هز تواندیام نکند متعهدله ماگر متعهد اقد نماید،یآن م انجام

 ینههز یاعهد انجام ت یفیتک یینتع یبرا ینفر کارشناس رسم یکآن محتاج به نظر کارشناس باشد، اداره ثبت  ینههز یزانم یینتع یاتعهد 

هدله و متع گرددیم یافتثبت در یاز متعهدله توسط اجرا هاینههز یرجزء سا یمناسب یزانالزحمه کارشناس به مخواهد کرد و حق یینآن تع

 .یدنما یافتثبت مطالبه و در یرا از متعهد توسط اجرا هاینههز یهحق دارد کل

 یاز تأدیه بده یکه حاک یبانک یشف یاو  یو عوارض قانون یاتمالرا راجع به  یو شهردار یکه متعهد قبوض اداره دارائ یدر موارد ـ ۱1 ماده

ب و را محسو یوجوه پرداخت یداجرا با یاحکم دادگاه را که مشعر بر برائت او باشد ارائه دهد اداره ثبت  یامتعهدله باشد و  یبه حساب بانک

 آن را از بانک بخواهد. تأییدیه یبانک یشحکم را اجرا کند و در مورد ف دمفا

گر ا یول باشدیشده باشد مطالبه وجه التزام مانع مطالبه اجرا تعهد نم ینتأخیر انجام تعهد، وجه التزام مع یهرگاه در سند برا ـ ۱6 ماده

 از آن دو را مطالبه کند. یکی تواندیعدم انجام تعهد مقرر شده باشد متعهدله فقط م یوجه التزام برا

 انیزو حداکثر تا م ینطرف ینتا مرحله وصول طبق قرارداد منعقده ب یدر صورت دخالت در تمام اقدامات اجرائ یلالوکاله وکقح ـ ۱۳ ماده

 هیقهمان مورد وث یقهقابل مطالبه و وصول است و در مورد اسناد وث ینفعذ یقانون وکالت در صورت تقاضا ینامه اصالحمصرح در آیین

 .بود واهدخ یزن الهالوکحق یجوابگو

ر و د بود نخواهد یقهتمام مورد وث یدهو مزا یابیو ارز یهاز اصل مانع از صدور اجرائ یقسمت یانسبت به خسارت  یونابراء ذمه مد ـ ۱۲ ماده

 عیبه حساب سپرده ثبت تود یامسترد  یونبه دائن، مبلغ ابراء شده به مد یقهمورد وث یو واگذار یدهدر مزا یدارصورت عدم شرکت خر

 .گرددیم

و  یوند تمام تواندیمازاد م کننده بازداشتشده باشد، بستانکار  یفثبت توق یاجرا یلهوس یکه در مقابل مطالبات یدر مورد مال ـ ۱9 ماده

 حقوق خود را از آن یفایمال و است یفتوق یو تقاضا یعرا در صندوق ثبت تود یمقدم و حقوق دولت کنندگان بازداشت یقانون هایینههز

 یقاز طر و یفشده بالفاصله توق یعاز طلب او و مجموع وجوه تود یقسمت یارفع اثر نموده و مال بابت کل  هایفصورت از توق ین. در ایدبنما

 .رسدیبه فروش م یدهمزا

 یال اجرائو امضاء سند انتق یمتا قبل از تنظ واندتیبدهکار م شود،یبه بستانکار واگذار م یدهکه مورد مزا یاجرائ یهاپرونده یهـ در کل تبصره

 .یدخود نما یمال حسب مورد اقدام به پرداخت بده یلتحو یا

 هایینههز یرو سا یرمنقولنسبت به اموال منقول و غ یدهاالجرا و حق مزاالحفاظه، حقدستمزد کارشناس، حق ی،آگه ینههز ـ 23 ماده

 .شودیو مانند اصل طلب وصول م باشدیمتعهد م عهده به یقانون

وصول طلب،  یاپس از فروش مال  صورت ایندر  یدپرداخت نما را آن یدرا از متعهد وصول کرد متعهدله با هاینههز ینهر مورد که نتوان ا در

 وصول و به متعهدله داده شود. یههمان اجرائ موجببه

 پنجم ـ بازداشت اموال منقول فصل

دادستان و در صورت لزوم با حضور مأمور  یندهو مأمور اجرا با حضور نما گیردیمتعهدله صورت م یبازداشت اموال متعهد به تقاضا ـ 21 ماده

 یزو ن ینشبستگان و خادم یاو حاضر نبودن متعهد  نمایدیمتعهدله اقدام به بازداشت اموال متعلق به متعهد م یو با معرف یانتظام یروین

 .یستکه مال در آن است مانع بازداشت مال ن یمحل ودنبسته ب
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از مبلغ مزبور به  یشالظاهر بحسب شدهیارزش داشته باشد و مال معرف یالر یلیونم یو متفرعات تا س ینکه د یدر صورت ـ 2۲ ماده

مأمور اجرا در موقع  صورت یر اینبازداشت خواهد کرد. در غ یونمأمور اجرا ارزش نداشته باشد، بدون نظر کارشناس از اموال مد یصتشخ

اگر مال  کندیتا دو عشر اضافه بازداشت م یکرا جلب خواهد کرد و از اموال متعهد معادل طلب و  یرسم شناسبازداشت اموال نظر کار

 .شودیمذکور فوق باشد تمام آن بازداشت م یزاناز م یشو ب یهتجز یرقابلمورد بازداشت غ

 .شودیاستفاده م یاز خبره محل یدنما ییند ارزش مال را تعـ چنانچه مأمور اجرا نتوان تبصره

. در هر گـرددینقل م یمحفوظ یدر صورت لزوم به جا شودیکه هست بازداشت م ییبازداشت شود درهمان جا یدکه با یاموال ـ 2۱ ماده

 مال بازداشت شـده به حافظ سپرده شود، در صورت عدم توافق متعهدله در انتخاب حافظ انتخاب او با مأمور اجرا است. یدحال با

به اعتراض او به بازداشت پس از قبول مال به عنوان حافظ در  کندیم یافتکه مال بازداشت شده را به عنوان حافظ در یکس ـ 22 ماده

 .اهدشنخواثر داده  یبادارات ثبت ترت

تعهد حفاظت مال را  یگرد یالمقدور بدون نقل مال مورد بازداشت به جا یو حت باشد داشته یبه قدر امکان دارائ یدحافظ با ـ 21 ماده

 بکند.

 .بود دخواهکند، با حافظ متضامناً مسئول  یرتقص ینراجع به ام یگرد یطامانت و شـرا یطـ مأمور اجرا اگر در انتخاب حافظ واجد شرا تبصره

 بسپارد: یراموال بازداشت شـده را به اشخاص ز ینطرف یکتب یبـدون تراض توانـدیمأمور اجرا نم ـ 26 ماده

 خود تا درجه سوم از طبقه دوّم. یـ به اقوام و اقربا الف

ه سوم از طبقه دوّم دارند و بتا درجه  یسبب یا یمتعهدله قرابت نسب یاکه با متعهد و  یـ به متعهدله و متعهد و همسر آنان و به اشخاص ب

 نشود. یداحفظ اموال بازداشت شده پ یبرا یگریشخص د ینکهخدمه آنان مگر ا یامخدوم 

. مأمور اجرا به گیردیم یدمجلس رسصورت یلمجلس اموال بازداشت شده را به حافظ داده و ذنسخه از صورت یکمأمور اجرا  ـ 2۳ ماده

 .دهدیمجلس اموال را به آنان منسخه از صورت یکمتعهدله  یامتعهد  یتقاضا

 سیتناسب با رئ یص( را متناسب با ارزش مال مورد بازداشت دارد. تشخیرهمحل و غ یهحافظ حق مطالبه حق الحفاظه )اعم از کرا ـ 2۲ ماده

 .است کننده یمعرف و اگر تعلق مال مورد حفاظت به شخص ثالث احراز شود پرداخت حق الحفاظه به عهده باشدیثبت محل م

 استفاده کرد. یاز نظر کارشناس رسم توانیحق الحفاظه م یینمورد تع در

به ادامه حفاظت نباشد،  یآن امتناع ورزد و مراجعه نکند و حافظ هم راض یافتو صاحب مال از در یابد یانپا یاجرائ یاتاگر عمل ـ 29 ماده

ت و ثمن را در صندوق ثب یدهکند، به فروش رسان یداپ یدارکه خر یموده و به هر مبلغاقدام به فروش آن ن یدهمزا یقثبت محل از طر یسرئ

 به صاحب مال ابالغ شود. یاخطار یط یدهقبل از مزا یستیموضوع با ینا شودیالحفاظه پرداخت مو از آن محل حق یزبنام مالک آن وار

 یونضامن است و در حکم مد یرتقص یادهد، در صورت امتناع  یلآن را تحو یدحافظ در صورت مطالبه مال از طرف اداره ثبت با ـ 13 ماده

بت ث یسحافظ به نظر رئ ییرخواهد کرد و در صورت ضرورت تغ یفاءحافظ است یاست و اداره ثبت معادل مال بازداشت شده را از دارائ یاصل

 .باشدیم

 یفور ینهآن را حفظ و حساب آن را هم بدهد. هرگاه حفاظت مستلزم هز ید، حافظ باباشد داشتهشده منافع هرگاه مال بازداشت ـ 11 ماده

د و خو یصبه تشخ یامدارک به اداره ثبت احتساب کند  یماز مال خود داده و با تسل تواندیقبل از کسب اذن از اداره ثبت باشد حافظ م

 یمابق یاز مال مورد حفاظت را صرف نگهدار یقسمت صورت این یرداشتن منافع از محل موجود در غ صورت درمسئول اجرا  تأییداطالع و 

 کند.
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ت اموال صور یهاز بق یدباشند با یببستگان او غا یاو متعهد  ینداز مال متعهد را بازداشت نما یکه بخواهند قسمت یدر صورت ـ 1۲ ماده

 دیمتعهد در آنجاست خارج کنند، با یگرکه اموال د یاگر بخواهند مال بازداشت شده را از محل یزمشخصات برداشته و ن یهکل یدبا ق یجامع

 کند. یاموال متعهد به اجرا معرف یرحفاظت سا یرا برا یمعتبر صمتعهدله شخ

 است. یزبازداشت منافع جا ـ 1۱ ماده

ر صورت د یستن یزمنافع اشخاص ثالث جا یتآن به لحاظ رعا یـدهاست لکن مزا یزجا ینسبـت به سرقفل یـونبازداشت حقوق مدـ  12 ماده

 .گرددیمربوطه اعالم م یو ابالغ آن به دفاتر اسناد رسم یمراتب به اداره ثبت محل جهت ثبت در دفاتر بازداشت یسرقفل یابازداشت منافع 

 عینفذ یشود به تقاضا یافتاز متعهد  یگریکه اگر مال د یستن ینو منافع مانع از ا ینسبت به سرقفل یونبازداشت حقوق مد ـ 11 ماده

 .شد خواهدصورت هرگاه مال بازداشت شده معادل طلب بستانکار باشد از حقوق رفع بازداشت  ینبازداشت گردد در ا

ول مقدم صورت گرفته است نسبت به وص یخصادر کند آنکه به نفع او بازداشت در تار یهنفر اجرائ یک یههرگاه چند بستانکار عل ـ 16 ماده

 رد.طلب از مورد بازداشت حق تقدم دا

از  پس یند،روز درخواست بازداشت اموال متعهد را بنما یکو بستانکاران در  باشد شدهمتعهد صادر  یهمتعدد عل هاییهـ اگر اجرائ تبصره

 .شودیبستانکاران به نسبت طلب آنان قسمت م ینمورد بازداشت ب بازداشت مال

 نامه و تبصره آن نسبت به ثالث اعتبار ندارد.آیین ینا 41ماده مذکور در  یببرخالف ترت یقرارداد خصوص ـ 1۳ ماده

ع مراج یراز سا یااجرا دادگاه و ثبت و  یا باشد شدهمتعدد از ثبت صادر  هاییهکه اجرائ کندینم یمذکور تفاوت 41ماده در مورد  ـ 1۲ ماده

 را دارند. یونمال مد یفکه حق توق یقانون

صورت  یناست. در ا یزبازداشت آن طلب نزد ثالث مذکور جا باشد داشته یقهطلب با وث یاز ثالث ی،اسند ذمه یونهرگاه مد ـ 19 ماده

 استفاده خواهد کرد. یقهطبق مقررات اسناد وث یقهشده و از حقوق دارنده وث یقهمقام طلبکار با وثبازداشت کننده قائم

وارث  اینکه مگراست  یزجا یقانون امور حسب ۲۲1ماده  یتبازداشت اموال ورثه با رعا یورثه متوف یهعل یااسناد ذمه یدر اجرا ـ 63 ماده

 محرز و انجام شده باشد. یقانون امور حسب ۲4۱و  ۲5۳ ینمادت یتو رد ترکه با رعا باشد کردهترکه را رد 

 :شودیاست و بازداشت نم یند یاتاز مستثن یرز یاءاموال و اش ـ 61 ماده

 متعهد و اشخاص واجب النفقه او. یازمسکن متناسب با ن ـ ۸

 النفقه او الزم است.رفع حوائج متعهد و اشخاص واجب یکه برا یاسباب و اثاث یاء،لباس، اش ـ ۲

 سه ماهه متعهد و عائله او. یاجآذوقه موجود به قدر احت ـ ۹

 و کشاورزان متناسب با امرار معاش خود و اشخاص واجب النفقه آنان. ورانپیشهوسائل و ابزار کار کسبه،  ـ 5

 النفقه او.متعهد و اشخاص واجب یازمتناسب با ن یهنقل یلهـ وس 4

 .باشدیم یفتوق یرقابلخاص، غ ینکه به موجب قوان یائیاموال و اش یرـ سا 1

 .شودیم یفاءاست یزی،او بدون استثناء چاز  جاماندهبهاموال  یهاز کل یوندر صورت فوت متعهد، د ـ ۸ تبصره

ثبت محل با توجه به  یسالذکر، رئاشخاص فوق یازموصوف با ن یاءدر صورت بروز اختالف نسبت به متناسب بودن اموال و اش ـ ۲ تبصره

 خواهد کرد. یمنامه اتخاذ تصمآیین ینا ۸1۳ماده خاص متعهد و عرف محل، مطابق  یتوضع
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   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

ها در بودجه کل کشور منظور که درآمد و مخارج آن یها و مؤسسات دولتها و وزارتخانهاموال متعلق به شهرداری داشتباز ـ 6۲ ماده

 یفو قانون راجـع به منع توق ۸4/۱/۸۹14مصوب  یاموال دولتـ یفبه دولت و عدم تأمین توققانون نحوه پرداخت محکوم یتبا رعا گرددیم

 .گیردیصورت م ۸5/۲/۸۹1۸ها مصوب شهرداری نقول متعلق بهیرماموال منقول و غ

 ممنوع است. کند،یم یتمالک یاست و متصرف نسبت به آن ادعا یرکه در تصرف غ یبازداشت مال منقول ـ 6۱ ماده

بازداشت شده نوشته شود و در صورت لزوم  یاءاش یهکل یفو توص یمرتب شود که در آن اسام یصورت یدقبل از بازداشت اموال با ـ 62 ماده

و در جواهر عدد  گرددیم یدمجلس قباشد در صورت ینها معآن یارهرگاه ع آالتنقرهشود و در مورد طال و  ینمع یاءو وزن و عدد اش یلک

 .شودیم ینها معآن یو اسام اتو اندازه و صف

ها و اسم نقاش اگر معلوم باشد ـ موضوع پرده و طول و عرض آن ینقاش یهاهو پرد یرطبع ـ در تصو یخکتب اسم کتاب و مصنف و تار در

 .شودمییح التجاره تعداد عدل تصردر نوع مال

مستعمل  یانو  یاءاش یزدر صورت ر ینو همچن شودیم ینمجلس معها در صورتو نوع آن یاصل یمتعدد و ق یمتیق یسهام و کاغذها در

 گردد. یدق یدها بابودن آن

 به امضاء و مهر مأمور اجرا برسد. یدمجلس بابا تمام حروف نوشته شود و صورت یـدو وزن با یـلعدد و ک ـ ۸ تبصره

 یدن. تراشرسدیم ینو به امضاء مأمور اجرا و حاضر یحدر آخر صورت تصر یدبه عمل آ یسهو و اشتباه یاء،اش یزاگر در صورت ر ـ ۲ تبصره

 سطرها ممنوع است. ینو پاک کردن و نوشتن ب

 .شد خواهد یمتنظ یهای چاپبرگ یمجلس روالمقدور صورت یحت ـ ۹ تبصره

 است: یلجمع ارقام ذ یشده قابل بازداشت است مآخذ محاسبه مازاد احتمال یفتوق یا یقهمال مورد وث یمازاد احتمال ـ 61 ماده

 مقررات مربوطه. یرقانون ثبت و سا یاصالح ۹5ماده  یتـ اصل طلب سود و خسارت تأخیر با رعا الف

 )حق حراج(. یدهحق مزا ـ ب

 االجرا.ـ حق ج

 الوکاله اگر جزء قرارداد مذکور در سند باشد.حق هـ

ت شده است( پرداخته و برابر مقررا یفکه اصل ملک در مقابل طلب او توق ی)و کس یقههایی که بستانکار با وثهزینه یرو سا یمهـ حق ب و

 مه حق وصول آن را از متعهد دارد.ناآیین ینا

 یداظهار را ق یو چگونگ یمأمور اجرا اسم مدع یندنما یاشخاص ثالث اظهار حق شودیکه بازداشت م یائیهرگاه نسبت به اش ـ 66 ماده

 .کندیم

و هرگاه  رسدیم یزها نآن یبه امضا یاءاش یزدادسرا و گواهان حاضر باشند صورت ر یندهنما یاکه متعهدله و متعهد  یدر موارد ـ 6۳ ماده

 .گرددیم یدجلسه قمراتب در صورت یندامتناع از امضاء نما

مأمور اجرا  یندشده به مأمور اجرا اظهار نما یممجلس تنظخود را در باب صورت یراداتا توانندیماده قبل ماشخاص مذکور در  ـ 6۲ ماده

 .نمایدیم یدمجلس قآن اظهارات را با جهات رد و قبول آن در صورت
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   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

 یدر جا یاءو هرگاه اش نمایدیباشد مأمور اجرا مدخل آن را بسته و مهروموم م ینمحفوظ و مع جای در منقول اموال هرگاه – 69 ماده

مهر مأمور اجرا را مهر  یپهلو توانندیم یزمتعهدله و متعهد ن کند،یالصاق کرده و مهر م یکاغذ یاءنباشد به هر کدام از اش ینیمحفوظ و مع

 .یندنما

رده جدا ک یدمزبور را با یاءاش یرهو غ یپشم یهافرش و پارچه یلشود از قب یاءاز اش یهرگاه طول مدت بازداشت باعث فساد بعض ـ ۳3 ماده

 و مراقبت نمود. یکه بتوان سرکش یندبازداشت نما یطور

از اقدامات مأمور اجرا را  یتحق شکا یگرد یدننما یرادیبازداشت حاضر باشد و ا یاتاز متعهدله و متعهد که موقع عمل یکهر  ـ ۳1 ماده

 نخواهد داشت.

آنچه که عادتاً مورد استعمال زنانه است، ملک  یتالباز اثاث نمایند؛یم یخانه زندگ یکباشد که در  یناز زوج یکیهرگاه متعهد  ـ ۳۲ ماده

فوق  یبخالف ترت ینکهمگر ا شد خواهدمحسوب  ینزوج ینمشترک ب یملک شوهر و مابق زن و آنچه عادتاً مورد استعمال مردانه است،

 ثابت شود.

 شودیفرض م یآنان به نحو تساو ینمشاع باشد شرکت ب یگراشخاص د یامتعهد و شخص  ینب شودیکه بازداشت م یهرگاه مال ـ ۳۱ ماده

 خالف آن ثابت شود. ینکهمگر ا

 ششم ـ بازداشت اموال نزد شخص ثالث فصل

 ینکه با د یااست آن اموال و وجوه تا اندازه یاموال منقول متعهد نزد شخص ثالث یاکه وجه نقد  یدهرگاه متعهدله اظهار نما ـ ۳2 ماده

 به متعهد هم طبق مقررات یزنو  یو بازداشت نامه به شخص ثالث ابالغ واقع شودیکند بازداشت م یبرابر یاجرائ هایینههز یرمتعهد و سا

 مؤجل. یااو حال باشد  یند ینکهو اعم از ا یحقوق یا یقیشخص ثالث شخص حق ینکهشود اعم از ایابالغ م

سناد ا یاجرا یدفتر نظارت و هماهنگ یقباشد ارسال بازداشت نامه از طر داشته یاسیس یتماده قبل مصونهرگاه ثالث مذکور در  ـ ۳1 ماده

 .گرفت خواهدسازمان ثبت صورت  یرسم

معادل آن وجه  االاموال بازداشت شده را به صاحب آن ندهد و  یاکه وجه  کندیابالغ بازداشت نامه به شخص ثالث او را ملزم م ـ ۳6 ماده

 شود. یدق یدنکته در بازداشت نام با ینآن اموال را اداره ثبت از او وصول خواهد کرد ا یمتق یا

 یدآن را به صورت ثبت سپرده و رس یدطلب حال باشد شخص مزبور با یاهرگاه مال بازداشت شده نزد شخص ثالث وجه نقد  ـ ۳۳ ماده

 .یردبگ

طلب حال متعهد نزد او بازداشت شده است از تأدیه آن امتناع ورزد بازداشت اموال او مطابق  یاکه مال  یهرگاه شخص ثالث ـ ۳۲ ماده

 .بود اهدخونامه آیین ینمقررات ا

بالغ ا یخظرف پنج روز از تار یدنزد خود باشد با یگریاموال منقول د یااز وجه نقد  یقسمت یاهرگاه شخص ثالث منکر وجود تمام  ـ ۳9 ماده

ا ر و اداره ثبت آن وجه بود خواهدمال  یمتسل یاثبت اطالع دهد و الّا مسئول پرداخت وجه و  یسبازداشت نامه به شخص او مراتب را به رئ

 ا آن مال را از او خواهد گرفت.یوصول و 

ماده فوق بعد از ابالغ بازداشت طلب متعهد نزد خود باشد و در ظرف مدت مقرر در  یاکه شخص ثالث منکر وجود مال  یدر صورت ـ ۲3ماده 

که  یطلب نزد شخص ثالث یااثبات وجود وجه و مال  یبرا تواندیو متعهدله م شودینسبت به او متوقف م یاجرائ یاتنامه اطالع دهد، عمل

 طلب خود را بخواهد. یفاءمتعهد است یگراز اموال د یامنکر آن بوده به دادگاه صالح مراجعه کند و 

 یاتملع یبمحرز باشد صرف انکار شخص ثالث مانع از تعق یطلب نزد شخص ثالث به موجب سند رسم یاکه وجود مال  یدر مواردـ  تبصره

 .یستنسبت به او ن یرائاج
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متعلق به متعهد نزد مستأجر باشـد در  یرمنقولغ یااموال منقول  االجارهمالاست که  یهالرعاالزم یزن یمقررات مواد فوق در صورت ـ ۲1 ماده

ور موقت وجوه مزب یتأدیه گردد و اگر نگهدار یهتا استهالک طلب متعهدله به مشارال شودیوصول م یجکه به تدر یوجـوه یدصورت با ینا

 گردد. یداعدر صندوق ثبت ا یدبا اشدالزم ب

 که در جنگ هستند، ممنوع است. یانینظام یایسفر مأمورین دولت و حقوق و مزا ینهبازداشت هز ـ ۲۲ ماده

ها ها و بانکشهرداری و یدولت یهاوابسته به دولت و شرکت یا یها و مؤسسات دولتکارکنان ادارات، سازمان یایاز حـقوق و مزا ـ ۲۱ ماده

 .شودیم یفالنفقه باشند ربع والّا ثلث توقکسان واجب یدارا ی کهآن در صورت یرو نظا یخصوص یهاو بنگاه یادهاها و نهادها و بنو شرکت

خص مربوط به ش یند ینکهاست مشروط بر ا یزماده جا ینافراد موضوع ا یفهوظ یا یچهارم حقوق بازنشستگ یکو کسر  یفـ توق تبصره

به  باشد شدهن بینییشچنانچه موضوع پ شود،یمربوطه به آنان اقدام م ینمسلح طبق قوان یروهایباشد و در مورد ن یربگ یفهوظ یابازنشسته 

 شود.یشرح فوق اقدام م

 یکارگاه و مسئول حسابدار مسئول یا اداره یسکارگاه، رئ یا یونماده قبل پس از ابالغ بازداشت نامه به اداره متبوع مددر مورد  ـ ۲2ماده 

ئول برابر مقررات مس وگرنهدر کسر و فرستادن مبلغ بازداشت شده طبق تقاضا اقدام کند  یددارد( با ی)در مؤسساتی که مسئول حسابدار

 در بازداشت نامه نوشته شود(. یدنکته با ین)ا بود خواهد

 یستیاب کندیبدهکار را م یحساب و سپرده بانک یبازداشت از موجود یطلب خود تقاضا یفایاست یکه بستانکار برا یدر موارد ـ تبصره

انک ب یبرا یکه اشکال یشماره حساب را به نحو المقدوریو نام پدر و شماره شناسنامه و محل اقامت و شغل بدهکار و حت ینام، نام خانوادگ

 گردد. یدق یزو در بازداشت نامه ن کند ذکرنشود، در تقاضانامه  یجادا

 یرمنقولهفتم ـ بازداشت اموال غ فصل

و مأمور اجرا  آیدینامه مقرر است به عمل مآیین ینا 5۲ و 5۸که در مواد  یاعم از اصل و مازاد به نحو یرمنقولبازداشت اموال غ ـ ۲1 ماده

 اد:خواهد د یباموال بازداشت شده ترت یبرا ینمونه چاپ یباشد رو یلمراتب ذ یکه حاو یصورت

 .یهو مفاد اجرائ یخـ تار الف

 .باشد داشتهو کوچه و شماره ملک، اگر  یـ محل وقوع ملک در شهرستان و بلوک و بخش و کو ب

 آن. یاجمال یفـ حدود چهارگانه ملک و توص ج

 ملک. ینیـ مساحت تخم د

تعلقات و م یهمشتمل بر چند ابن یاباشد و  یکه خانه مسکون یمشتمل بر چند قسمت است در صورت کهاین یلاز قب یگرـ مشخصات د هـ

 یلسهکه در ت یگرید یحاتو توض آالتینگاو و ماش یلمتعلقات آن از قب یدباشد عالوه بر مراتب فوق با یکه ملک مزروع یاست. در صورت

 شود. یدباشد در صورت مزبور ق مؤثرفروش ملک 

 و یستکه طرف منازعه ک شودیم یحشده و تصر یدمجلس قمراتب در صورتباشد  یهاز ملک متنازع ف یقسمت یاهرگاه حدود  ـ ۲6 ماده

 است. یدگیدر کجا تحت رس

ملک مورد بازداشت  یثبت یانو جر یتاجرا مکلف است فوراً بازداشت را به متعهد ابالغ و به ثبت محل اطالع داده و صورت وضع ـ ۲۳ ماده

ات ( و در ستون مالحظیشده )دفتر بازداشت یفکه ملک ثبت شده باشد در دفتر امالک توق یرا از اداره ثبت بخواهد، اداره نامبرده در صورت

تقال آن باشد و ان یرمتعلق به غ یپرونده ثبت یاتو اگر ملک به موجب دفتر امالک و محتو نمایدیم یادداشتدفتر ثبت امالک، بازداشت را 

 .کندیو اجرا از آن رفع بازداشت م دهدیاطالع مبه متعهد محرز نباشد، ثبت محل فوراً مراتب را به اجرا 
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 :شد خواهدرفتار  یلمطابق شقوق ذ باشد نشدههرگاه ملک مورد بازداشت ثبت  ـ ۲۲ ماده

المالک باشد، مجهول ینکها یاو  باشد نشدهمنتقل  یربه غ یثبت شده و طبق سند رسم یهرگاه ملک مزبور از طرف متعهد تقاضا ـ ۸

 .شودیم یادداشت یو در پرونده ثبت یدق یبازداشت در دفتر بازداشت

 یقاطاساساً مورد بازداشت جزو ن ینکها یا باشد نشدهثبت شده و به متعهد هم منتقل  یتقاضا یگرد یهرگاه نسبت به ملک از طرف کس ـ ۲

 .شودیگذارده شده، مراتب به اجرا اطالع داده م یکه به ثبت عموم

 یبپس از ابالغ بازداشت نامه به صاحب مال، نقل و انتقال از طرف صاحب مال نسبت به مال بازداشت شده ممنوع است و ترت ـ ۲9 ماده

گر به عمل آمده باشد( م یبا سند رسم )هر چند که انتقال شودیاست، داده نم یاثر نسبت به انتقال بعد از بازداشت مادام که بازداشت باق

 ایادامه بازداشت ملک  یفتکل ینفعاشخاص ذ یدصورت با ینحفظ حق او بازداشت شده است که در ا یکه مال برا یکس هدر صورت اجاز

 کنند. ینرفع آن را مع

خود  یا متعهد و یتمالک یمتعهدله مدع ینکهاست ولو ا یرکه در تصرف مالکانه غ یونبازداشت مال غیرمنقول ثبت نشده به نام مد ـ 93 ماده

که در دفتر امالک  یممنوع است و در مورد امالک یدهبه اثبات نرس ییادعا به موجب حکم نها ینآن باشد، مادام که ا یتمالک یمتعهد مدع

متصرف آن باشد مسموع نبوده و آن ملک مال متعهد  اگرچهشخص ثالث  یادعا شود،یو به موجب آن ملک متعهد شناخته م یدهبه ثبت رس

 .شودیشناخته شده و بازداشت م

حاجت  کهینمستلزم بازداشت منافع آن است مگر ا است نشده یربه نفع غ یکه نسبت به منافع آن تعهد یبازداشت مال غیرمنقول ـ 91 ماده

 منعکس شود.مجلس مراتب در صورت یدصورت با ینبه بازداشت منفعت نباشد. در ا

مأمور  یسهم متعهد ممنوع است ول ییندخالت مأمور اجرا در محصول تا موقع برداشت و تع یدر بازداشت محصول امالک مزروع ـ 9۲ ماده

 .یدنظارت و مراقبت کامل نما یط،از تفر یریجلوگ یبرا یداجرا با

بازداشت شده را با اطالع مأمور اجرا بفروشد  یرمنقولغ یادر ظرف مدت بازداشت مال منقول و  تواندیمتعهد م یردر دو مورد ز ـ 9۱ ماده

 بدهد. یقهوث یا

ورت ص ینآن بازداشت شده است نقداً تأدیه کند در ا یفایاست یرا که مال برا یوقوع معامله مبلغ ینکه قبالً و الاقل در ح یـ در موارد الف

 .شد خواهداجرا بالفاصله رفع بازداشت  ینههزحق متعهدله و  یفایپس از است

 دادن مال توسط خود متعهد. یقهوث یامتعهدله در فروش  یکتب یتـ در صورت رضا ب

 لیرا موافق صورت تحو یرمنقولو متعهد مکلف است مال غ ماندیم یبعد از بازداشت موقتاً در تصرف مالک باق یرمنقولمال غ ـ 92 ماده

 دهد. یلگرفته و مطابق آن تحو

نامه آیین ینموارد، تابع ا یرحافظ و سا یینبازداشت محصول درو شده از نظر تع یا یرمنقولدر صورت بازداشت منافع مال غ ـ 91 ماده

 خواهد بود.

 یخوددار یدهاز مزا یردر موارد ز یدنما ی( اظهار حقیرمنقولغ یاشده )اعم از منقول و هرگاه شخص ثالث نسبت به مال بازداشت ـ 96 ماده

 :شودیم

 که متعهدله اعتراض شخص ثالث را قبول کند. یدر مورد ـ ۸

رهن  ایمال مورد بازداشت به او منتقل شده و  ینکهبر ا یبازداشت ارائه کند مبن یخمقدم بر تار یکه شخص ثالث سند رسم یدر مورد ـ ۲

 طلب اوست. یقهوث یا
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 باشد.دهش یفثبت بابت طلب معترض توق یاجرا یادادگاه  یدستور اجرا یابازداشت به موجب قرار تأمین  یخکه مال قبل از تار یدر صورتـ  ۹

 خود ارائه کند. یتبر حقان یرقطعیغ یا یهرگاه شخص ثالث حکم دادگاه اعم از قطع ـ 5

 باشد.شده یتوقف یا یتثبت به عنوان ملک یکه قبل از بازداشت از معترض قبول تقاضا یـ در صورت 4

 باشد.شده یصثبت تشخ یعال یشورا یانظارت  یاتمعترض موضوع قابل طرح در ه یتکه بر اثر شکا یـ در مورد 1

 یاجرائ یاتموارد ادامه عمل یرو در سا شودیاز مال رفع بازداشت م یدر صورت وجود حکم قطع 5در مورد بند  یزو ن ۲ و ۸ یمورد بندها در

 معترض در مراجع مربوط خواهد بود. یهعل ینهائ یمموکول به اتخاذ تصم

 متعهد را بکند. یگرکرده و درخواست بازداشت اموال د نظرصرفاز مال مورد بازداشت  تواندیم متعهدله

مال منقول تحقق  یلتحو یاو قبل از صدور سند انتقال  یدهماده پس از انجام مزا یناز موارد مذکور در ا یککه هر  یدر صورت ـ ۸ تبصره

 مقرر در ماده فوق عمل خواهد کرد. یبرا ابطال و سپس به ترت یدهمجلس مزااداره ثبت صورت یابد،

 یجرائا یاتنکند اعتراض او مانع عمل یقحکم مستند شخص ثالث تطب یابا مفاد سند  یدهکه مشخصات مال مورد مزا یدر صورت ـ ۲ تبصره

 .یدمراجعه نما دادگاه به تواندیو شخص ثالث م یستن

قضاء و ان یدهصورت پس از مزا ینکند در ا یطلب خود معرف یفایاست یملک درخواست ثبت نشده متعهد را برا تواندیمتعهدله م ـ 9۳ ماده

ه چون ک شودیم یدجلسه و سند انتقال قو صورت یو در آگه دهدیسند انتقال م یدهاداره ثبت به برنده مزا یبرابر مقررات جار یمهلت قانون

ن است در که ممک یاز جهت اشکاالت یتیمسئول یزمورد انتقال ندارد و ن یلتحو یبرا یفیدرخواست ثبت نشده اداره ثبت تکل لکد مدر مور

 نخواهد داشت. ید،آ یشپ یرهبعد از آن از جهت اعتراض و غ یاثبت و  یتقاضا یرشپذ ینح

ز جهت را که ا یمربوط به اقدامات اجرائ هایینههز یهکل یددرخواست ثبت مراجعه کند و با یبرا یستیبا یبرابر مقررات جار گیرندهانتقال

 خواهد شد. یببرابر مقررات تعق یقبل یملک به وجود آمده بپردازد و پرونده اجرائ یفتوق

 .شودیثبت از جانب متعهد قبول نم یتقاضا یرشاز پذ ملک مجهول قبل یـ معرف تبصره

 [ی]کارشناس ارزیابی ـ هشتم فصل –دوم  بخش

معامله، جهت  یناز طرف یکتوسط هر  یقهمورد وث یمعرف یااسناد ذمه  ی)اعم از بازداشت برا شودیم یمعرف یدر هر مورد که مال ـ 9۲ ماده

مجلس اعتراض خود را اظهار کند. هرگاه ضمن امضاء صورت تواندیمعترض باشد فقط م یابیمال به مبلغ ارز کنندهی( هرگاه معرفیابیارز

حداکثر ظرف  یابیمراتب ارز حضور عدم. در صورت یدنحو عمل نما ینمعترض باشد مکلف است به هم یابیو به ارز حاضرهم  یگرطرف د

 .شودیثبت به آنان که حاضر نبودند، ابالغ م یسه روز از طرف اجرا

 خواهد بود. یکعهده هر  عهده معترض است و اگر هر دو معترض باشند، نصف بهبه  یابیارز ینههز ـ 99 ماده

 یده،مزا یتا قبل از انتشار آگه تواندیو بازداشت شود متعهدله م یمعرف یندر قبال د یثالث مال یادر هر مورد که از طرف متعهد  ـ 133 ماده

ده ش یصورت مال معرف ینتر باشد در امال آسان ینوصول طلب از ا ینکهکند مشروط به ا یطلب خود معرف یفایاست یبرا یگریمال د

مجدد به عهده  یابیبازداشت و ارز ینه. هزآیدیو معادل آن از اموال بازداشت شده سابق رفع بازداشت به عمل م شودیم یابیبازداشت و ارز

 متعهدله است.

 یزانحداکثر ظرف سه روز به اجرا مراجعه و با اطالع از م یدکرده با اعتراض یابیمجلس به ارزمعترض که ضمن امضاء صورت ـ 131 ماده

 یجهنامه نتآیین ینا ۳۱ماده که طبق  یاخذ کند در مورد یداجرا کرده و رس یمو قبض مربوط را تسل یداعدستمزد کارشناس مجدد، آن را ا

ابالغ  یخروز از تار 4معترض باشد ظرف  یابیدستمزد کارشناس مجدد درج شود هرگاه مخاطب به ارز یزاندر آن م یدبا شودیم غابال یابیارز
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ق اعتراض مقرر فو یبکه به ترت یدارد. در صورت یمکردن قبض سپرده دستمزد کارشناس به اجرا تسل یوستکتباً اعتراض خود را با پ یدبا

 .شد خواهد یقطع یابیارز یدنرس

 است. یوناعتراض معترض دستمزد کارشناس مجدد به عهده مد بودن وارددر صورت  ـ 1 تبصره

 یمتا قبل از تنظ یناز طرف یکگذشته باشد، به درخواست هر  یرمنقولمال غ یابیارز یتقطع یخاز تار سال یککه  یدر صورت ـ ۲ تبصره

 .گرددیم یدتجد یابیارز یدهمجلس مزاصورت

نفر را  یک یسه نفر کارشناس رسم یناز ب قیدقرعهبهثبت محل  یساعتراض شود رئ یندر هر مورد که به نظر کارشناس نخست ـ 13۲ ماده

 .یدکه اظهارنظر نما شودیمهلت مناسب به کارشناس اخطار م یینو کارشناس منتخب ابالغ و با تع ینانتخاب و مراتب را به طرف

و  شدهارزیابیو نوع مال  یابیو محل ارز یخبره محل یا یکارشناس رسم یو تجرب یظر گرفتن درجه علمبا در ن یابیدستمزد ارز ـ 13۱ ماده

 .شودیم ینثبت محل مع یسکار توسط رئ یزانم

 یقهنهم ـ در وث فصل

 درخواست بازداشت آن را بکند. یهبالفاصله بعد از ابالغ اجرائ تواندیمال منقول باشد بستانکار م یقههرگاه مورد وث ـ 132 ماده

 مقررات یهکل یزضمانت قرار داده شود و عنوان رهن و معامالت با حق استرداد را نداشته باشد ن یا یند یبرا یقهوث یهرگاه مال ـ 131 ماده

 خواهد بود. یو معامالت با حق استرداد درباره آن مجر یاسناد رهن یاجرائ

انند م گرددیصادر م یالمسموصول اجرت یکه برا اییهبه اجاره واگذار شده باشد اجرائ گیرندهیقهبه وث هیقهرگاه منافع مورد وث ـ136 ماده

 اموال متعهد را بکند. یردرخواست بازداشت سا تواندیاست و متعهدله م یااسناد ذمه یهاجرائ

 یونو مد یقهمالک وث یتبه طرف یدبا یاجرائ یاتعمل یرو سا یهاست ابالغ اجرائ یاصل یوناز مد یرغ دهندهیقهکه وث یدر موارد ـ 13۳ ماده

 .یابد یانجر

 خیحق بستانکار مقدم و ذکر تار یدبا ق تواندیکننده محُسن انجام خدمات معامله یقبا حق استرداد و وثا یاو  یدر معامالت رهن ـ 13۲ ماده

 یقهتأمین دهد در صورت فک معامله مقدم، تمام مال مورد معامله در وث یا یقهوث یگرد یهاوام یسند مقدم مورد معامله را برا یانقضا

لف سند مقدم واقع شود، سر دفتر مک کنندهیمدر همان دفترخانه تنظ یدبا یمعامالت بعد گیرد،یتقدم قرار م یببه ترت یبعد رانبستانکا

کند، دارنده حق استرداد اعم  یدق یزمالحظات ثبت سند مقدم نرا با ذکر مشخصات کامل بستانکار معامله مازاد در  مؤخراست وقوع معامله 

 نیانقضاء مدت حق استرداد خود را واگذار کند در ا یخبستانکاران و ذکر تار یاحق بستانکار  یدبا ق تواندیم یهالا منتقلی یاز بدهکار اصل

ند از مندرجات س یامرتهن از رهن رجوع کند  ینکهردد مگر اگ یبصادر و تعق یهالمنتقل ینآخر یهعل یدبا یاجرائ یاتو عمل یهصورت اجرائ

ادر راهن ص یهعل یهوصول طلب خود اجرائ یبوده که مرتهن برا ینا ینطرف یندفترخانه احراز کند که مقرر ب یگر،د یسند رسم یاو  یرهن

وارد م یلقب ینحق استرداد را ندارد که در ا یواگذار یاشرط شود که راهن حق صلح حقوق و  یدر سند رهن ینکهمثل ا یه،الکند نه منتقل

 بیمقام او صادر و تعققائم یهو در صورت فوت عل یبدهکار اصل یهعل یهنبوده و اجرائ مؤثرنسبت به مرتهن  یرحق استرداد به غ یواگذار

 خواهد شد.

سند  مبلغ موضوع یاگردد و  یددت سند تمدچند نفر از بستانکاران که موجب شود م یاو  یکبدهکار و  ینهر نوع سند ب یمـ تنظ تبصره

 .باشدیاثر نم یبممنوع بوده و قابل ترت یبستانکاران بعد یهبدون موافقت بق یابد یشافزا

مذکور  سند یهموضوع سند مقدم را قبل از صدور اجرائ یبده یهمدت سند مقدم کل یپس از انقضا تواندیم مؤخربستانکار معامله ـ  139 ماده

 ینا ۸51ملک به شرح مندرج در ماده  یو انعکاس مراتب در پرونده ثبت یسپردن وجه و صدور گواه یانحوه پرداخت  یدنما یداعا یاپرداخت 

لب بستانکار بابت ط یو وجوه پرداخت مؤخربودن مال را در ازاء طلب بستانکار بابت معامله  یقهسند، وث کنندهیمو دفتر تنظ باشدمینامه آیین

 به مآخذ هر دو طلب و متفرعات آن خواهد بود. یهصورت صدور اجرائ یندر ا نمایدیم یدر قمقدم در دفت
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موضوع  یدهب یهسند انتقال ملک به بستانکار مقدم کل یمتنظ یا یدهمزا یققبل از فروش مال از طر تواندیم مؤخربستانکار معامله  ـ 113 ماده

نسبت به هر دو  ییاجرا یاتمورد عمل ین. در ایدحقوق خود را از اداره ثبت بنما یفایاست ینموده و تقاضا یداعا یاسند مقدم را پرداخت و 

 بیبه ترت یاجرائ یات، حال نشده باشد پس از حال شدن موعد، عملمؤخرکه مدت سند بستانکار  یو در صورت گیردیسند تواماً انجام م

 انجام خواهد شد. ۸51ماده مذکور در 

 هیدر ابالغ اجرائ یالزم اگر نقص یدگیکارشناس اجرا مکلف است با رس یا یزصادره و اعاده آن، مم هاییهاجرائ یهغ کلبعد از ابال ـ 111 ماده

 مسئول اجرا برساند. یامعاون  یا یسرئ تأییدو به  ینسخه ابالغ شده گواه ی، صحت آن را رووجود نداشته باشد

مرتهن  یدباشد با یهاعراض کند هرگاه اعراض قبل از صدور اجرائ ینهاست از ره یبر ذمه راهن باق ینمادام که د تواندیمرتهن م ـ 11۲ ماده

 یحصورت با توض ینو به امضاء او برسد، در ا یددر مالحظات ثبت سند مراتب ق یحمربوطه حاضر شود و با ذکر توض یدر دفتر اسناد رسم

 اجرا پس یسمراتب کتباً به اجرا اعالم و رئ یدبا یداعراض به عمل آ یرهن یهور اجرائصادر خواهد شد. اگر پس از صد یهموضوع اعراض اجرائ

 .یدعمل بنما یااز احراز صحت انتساب تقاضانامه مذکور موضوع را به متعهد ابالغ کرده و برابر مقررات اسناد ذمه

 .گرددیحق اعراض از رهن از مرتهن ساقط م یدهمجلس مزاصورت یمـ با تنظ تبصره

ورد م ینسند اعالم کند. در ا کنندهیمباشد، اجرا مکلف است مراتب را به دفتر تنظ یاجرائ یاتعمل ینهرگاه اعراض از رهن در ح ـ 11۱ ماده

اداره ثبت ارسال خواهد نامه فسخ مربوطه را به اطالع یدفتر اسناد رسم آید،یبه عمل م یکه اعراض در دفترخانه اسناد رسم یدر مورد یزو ن

 و مطالبه وجه گرددیم یلتبد یبستانکار به حق ذم ینینشده باشد به مجرد اعراض مورد رهن آزاد و حق ع یاگر موعد سند منقض ت،داش

که راهن متعدد  یوقت یزو ن یونوصول آن موکول به انقضاء مدت مذکور در سند معامله خواهد بود. در مورد وراث مد یبرا یهو صدور اجرائ

نسبت به تمام مرهونه باشد و اعراض از رهن نسبت به سهم  یدشده باشد اعراض از رهن با ینموکول به اداء تمام د سخو فبوده و فک رهن 

سقاط بدهکاران ا یراز سا یدهها اعراض گردآن ینهکه از ره یبدهکاران ینکه حق مطالبه د شودیم یرفتهپذ یچند نفر از بدهکاران وقت یا یک

 .گرددیم یلبازداشت شده باشد در صورت اعراض از رهن بازداشت مازاد به بازداشت اصل تبد یربه نفع غ هونهد مرشده باشد و هرگاه مازا

بازداشت شود به مجرد وصول دستور  یگرد یمراجع صالح قانون یاثبت  یاجرا یقاز طر یقهکه مازاد مال مورد وث یدر صورت ـ 112 ماده

 یافتواهد تحقق خ یثبت مفاد آن در دفتر بازداشت یا یونثبت شود و بازداشت به مجرد ابالغ به مد یمراتب در دفتر بازداشت یدبازداشت با

 ید، در هرحال مفاد بازداشت باشد خواهد یلکه مازاد آن بازداشت شده فسخ شود خود به خود بازداشت مازاد به اصل تبد ایو هرگاه معامله

ه صدور کرده و اگر سند معامله ب یددفتر مزبور مکلف است مفاد آن را در مالحظات ثبت معامله قسند ابالغ و  کنندهیمبالفاصله به دفتر تنظ

 مراتب را به اجرا مربوط اعالم دارد. باشدشده  یمنته یهاجرائ

ه نسبت ب یقهوث عدول نکند سند یقهتلف شده باشد و بستانکار از مورد وث یهبعد از صدور اجرائ یاقبل  یقهاز وث یهرگاه مقدار ـ 111 ماده

 طبق اسناد ذمه عمل خواهد شد. یاست و نسبت به مابق یبه اعتبار خود باق ماندهیباق یابیکه طبق ارز یجزئ یمتق

 یوبه علت عدم تکاف یاو  آیدیخاص به تملک ثالث درم ینبه حکم قوان یاجرائ یاتقبل از ختم عمل یقهکه موضوع وث یدر موارد ـ 116 ماده

 قیراجع به اسناد ذمه از طر یوصول مانده طلب طبق مقررات اجرائ یبرا تواندیمتعهدله م رسدیمتعهدله به کل طلب خود نم یقهمورد وث

 کند. داماداره ثبت اق

 خواهد بود. یاحکماً تلف شود، سند تابع مقررات اسناد ذمه یاواقعاً  یقههرگاه مورد وث ـ 11۳ ماده

 مورد بازداشت به عهده اجرا است. یا( مورد معامله یرمنقولمال )منقول و غ بودن تجزیه یرقابلغ یصتشخ ـ 11۲ ماده

قبل از خاتمه  یا یهمورد معامله نخواهد بود. هرگاه قبل از صدور اجرائ یهحق استرداد به وراث بدهکار، موجب تجز یانتقال قهر ـ 119 ماده

مرجع  یادر صندوق ثبت  یوناحد از وراث مد یهاز ناح یهصورت صدور اجرائاالجرا در و حق یو خسارت قانون یبده یهکل یاجرائ یاتعمل

 از وراث به یکمورد هرگاه هر  ین. در اگیردیوارث مزبور قرار م یقهشود، مال مورد معامله در وث یعتود ید،نما یینثبت تع ارهکه اد یگرید

 به نفع او آزاد خواهد شد. یقهاز مورد وث خود را به وارث مزبور بپردازد، به همان نسبت یاالرث بدهنسبت سهم
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 اییهاطالع یاجرائ یاتاعالم شود اجرا ضمن عمل یوقوع فوت بدهکار مستند به مدرک رسم یونبه مد یههرگاه بعد از ابالغ اجرائ ـ 1۲3 ماده

به  یهچنانچه ابالغ اجرائ کندیالصاق م یمتوف یوناست به محل اقامت مد یادر چه مرحله ییاجرا یاتعمل ینکهو ا یهصدور اجرائ یحاو

 یبه محل، آگه یکنزد یامحل  یراالنتشارنوبت در روزنامه کث یکموصوف  یهدرج در روزنامه به عمل آمده باشد اطالع یقاز طر یونمد

ستانکار ب یا یدارام خرثبت ملک در دفتر امالک به ن ینسند انتقال و همچن یمتنظ یاو  یدهمجلس مزاصورت یمصورت تنظ ین. در اشودیم

به فروش برسد پرداخت مازاد به وراث موکول به ارائه  یدهنخواهد بود در مورد فوق هرگاه مال در مزا ثتحصر ورا یمحتاج به ارائه گواه

 است. یدارائ یحصر وراثت و گواه یگواه

 ورثه از طرف متعهدله خواهد بود. یموکول به معرف یاتادامه عمل یاجرائ یاتدر خالل عمل یونـ در صورت فوت مد تبصره

 یدهدهم ـ در مزا فصل

 :گرددیمنتشر م یدهمزا یآگه یلنکات ذ یتآن با رعا یتمال و قطع یابیپس از ارز یقهوث یا یااسناد ذمه یدر اجرا ـ 1۲1 ماده

 یرمنقولاموال غ یدهمزا یـ آگه الف

 :شودیم یحتصر یرنکات ز یرمنقولاموال غ یدهمزا یآگه در

 مالک. ینام و نام خانوادگ ـ ۸

 ملک. یاجمال یفمحل و حدود و مقدار و توص ـ ۲

باشد خواه مدت آن  یعاد یا یمستند به سند رسم یاو در اسناد ذمه یمستند به سند رسم یقهمنافع در اسناد وث یهرگاه واگذار ـ ۹

 .دگردیم یدق یالصاق هاییمنتشره در روزنامه و آگه یدهمزا یگهاالجاره و آخر مدت اجاره در آنشده باشد مراتب با ذکر مال یاشده  یمنقض

 مفروز. یامشاع است  یدهمورد مزا ینکها یینتع ـ 5

 نه. یاملک ثبت شده است  ینکها یینـ تع 4

 یدهکه مورد مزا یحق اشتراک و مصرف در صورت یامربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و  هاییپرداخت بده ینکهـ اشاره به ا 1

نشده باشد به  یاآن معلوم شده  یرقم قطع ینکهاعم از ا یدهمزا یختا تار یرهو غ یو عوارض شهردار یاتیمال یبده یزها باشد و نآن یدارا

 است. مزایدهعهده برنده 

 .یدهروز و محل و ساعت شروع و ختم مزا ـ 6

 .شودیاز آن شروع م یدهکه مزا یمتیـ ق ۱

 اموال منقول یدهمزا یـ آگه ب

 :شودیم یحتصر یراموال منقول نکات ز یدهمزا یآگه در

 آن. یاجمال یفو توص یدهنوع اموال مورد مزا ـ ۸

 .یدهروز و محل و ساعت شروع و ختم مزا ـ ۲

 .شودیاز آن شروع م یدهکه مزا یمتیق ـ ۹
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ل، به مح ترینیکنزد یراالنتشارمحل و اگر در محل نباشد در روزنامه کث یراالنتشارنوبت در روزنامه کث یکدر  یدهمزا یآگه ـ 1۲۲ ماده

 یده،و به محل وقوع ملک، محل مزا یهته یالصاق یآگه ی،آگه ینروز کمتر باشد و عالوه بر ا ۸4از  یدنبا یدهمنتشر و فاصله انتشار تا روز مزا

 .شودیو ثبت اسناد محل الصاق م یدادگستر ی،امانتظ یروین ی،فرماندار ی،بخشدار ی،شهردار یلاز قب یه عمومیابن

 است. یکاف یالصاق یفقط آگه شود،یگذاشته م یدهبه مزا یالر یلیونم که به کمتر از ده یمورد اموال در

و در  شودیدر همه نقاط مذکور الصاق م یدهمزا یچند ملک باشد که در نقاط مختلف کشور قرار دارند آگه یقههرگاه مورد وث ـ 1۲۱ ماده

 خواهد شد. تشکیل است. …سند که شهر  یمثبت محل تنظ یدر اجرا یدهکه جلسه مزا گرددیم یحتصر یآگه

ذار واگ یگریبه د یدهکه مال مورد مزا ینکته اعالم گردد و در صورت ینا یدهمزا یدر آگه یدباشد با یمهب یدههرگاه مال مورد مزا ـ 1۲2 ماده

 اعالم گردد. گریمهبه ب یدبا شودیم

نامه را از آیین ینا ۸۲۸ماده بند الف  1موضوع فراز  یوجوه پرداخت تواندیم یدهدر صورت وجود مازاد، برنده مزا یدهپس از مزا ـ 1۲1 ماده

جزء  و یافتمذکور از بستانکار در هایینههز یهکل شودیبه بستانکار واگذار م یدهکه مورد مزا ی. در صورتیدمحل مازاد مذکور مسترد نما

 قابل وصول است. یهمحسوب خواهد شد و به موجب همان اجرائ یو باتمطال

 یثبت آگه یسبه دستور رئ یدهمجلس مزاو امضاء صورت یمباشد، قبل از تنظ ۸۲5 یال ۸۲۸ماده برخالف  یدهمزا یهرگاه آگه ـ تبصره

 .گرددیم یدتجد

در جلسه  یقهمورد وث یا یکه مال بازداشت یدر صورت شودیبرگزار م ۸۲تا  ۳جلسه از ساعت  یکاست و در  یحضور یدهمزا ـ 1۲6 ماده

اگر  و شودیبه بستانکار واگذار م شودیاز آن شروع م یدهکه مزا یمتیبه ق یدهاالجرا و حق مزاحق یافتنکند مال با در یداپ یدارخر یدهمزا

 .گرددیداشته باشد از بستانکار وصول م بمازاد بر طل

 دهی( قادر به استرداد مازاد بر طلب خود نباشد، در صورت تقاضا به نسبت طلب، از مال مورد مزایقهکه بستانکار )دارنده وث یـ درصورت تبصره

 .شودیواگذار م یبه و

 خواهد بود: یردفاتر ز یالزم دارا یاجرا عالوه بر دفاتر ادار ـ 1۲۳ ماده

 .دهیمختومه و دفتر اوقات مزا دفتر

به طور  یبه عنوان مشتر یدهدادستان حق شرکت در مزا یندهفروش و نما ینو کارمندان اداره ثبت محل و اجرا مباشر یسرئ ـ 1۲۲ ماده

 را نخواهد داشت. یرمستقیمغ یا یممستق

 یندهو نما یدهمزا یمسئول اجرا و متصد یااداره  یسبا حضور رئ یدهعموم آزاد است و جلسه مزا یبرا یدهشرکت در جلسه مزا ـ 1۲9 ماده

 خواهد شد. یلدادستان تشک

 .نمایدیاداره شرکت م یسرئ یامسئول اجرا  یمربوطه به جا یاموال منقول مأمور اجرا یدهمزا در

 ند.ک یادداشت یدهروز و ساعت در دفتر اوقات مزا یدبا ق یین،تع یدهمزا یآگه نویسیشرا در پ یدهوقت مزا یدبا یدهمسئول مزا ـ 1۱3 ماده

و جزء درآمد  یافتدر یدهمزا شدن انجاممقررات مربوط در صورت  یرنامه مخصوص و سا)حق حراج( طبق آیین یدهحق مزا ـ 1۱1 ماده

 .شودیم یلکل تحو یداربه خزانه یعموم

آن را با صورت فروش  یدداده قبض رس یلتحو یوجوه حاصل از فروش را همه روزه به بانک مل یدبا یدهمزا یمتصد یامسئول  ـ 1۱۲ ماده

 .یردبگ یدو رس یمفوراً به اجرا تسل

 .یو یتمگر با رضا یستن یدهصاحب اثر قابل بازداشت و مزا یکتب و رساالت و مقاالت خط ـ 1۱۱ ماده
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در  فاتیبه دستور مسئول اجرا بالفاصله و بدون تشر شودیم یطلب معرف یفایاست یکه برا یواناتو ح شدنییعاموال ضا یدهمزا ـ 1۱2 ماده

 .آیدیبه عمل م یخبره محل یا یدادستان و نظر کارشناس رسم یندهمأمور اجرا و با حضور نما وسیلهبهمحل 

 آنان در صورت یندگاننما یاو دائن  یونمد زیو ن یداردادستان و خر یندهامر و نما ینبه امضاء مسئول یدبا یدهمجلس مزاصورت ـ 1۱1 ماده

 حضور برسد.

ت به مازاد نسب یاو  یافتمازاد را نقداً در یزن یونرا قبول و مد یهمتعهدله فروش به نس ینکهمگر ا یستن یزجا یهفروش مال به نس ـ 1۱6 ماده

 .شودیم یافتنقداً در یده،در هر دو صورت خود مسئول وصول خواهند بود و حق مزا یندرا قبول نما یهنس

و  یحقوق قانون یرو سا یدهاالجرا و حق مزابرنده شده است و وصول حق یدهکه برابر مقررات در مزا یمال منقول به کس یلتحو ـ 1۱۳ ماده

در  بق مقرراتط یسند انتقال و ثبت و امضاء آن در دفتر اسناد رسم نویسیشپ یهبا مسئول اجرا و دستور ته یونپرداخت وجه مازاد به مد

 .باشدیثبت محل م یسبا رئ یرمنقولمورد اموال منقول و غ

 شود: یدطبق مقررات تجد یدهمزا یآگه یدفروش از درجه اعتبار ساقط است و با یردر موارد ز ـ 1۱۲ ماده

 .یایدشده به عمل ن ینمع یکه در آگه یمحل یاهرگاه فروش در روز و ساعت و  ـ ۸

 شده است رد کنند. یشنهادرا که پ یمتیق ینباالتر یاشوند و  یکس یدمانع خر یهرگاه بدون جهت قانون ـ ۲

 .یددادسرا به عمل آ یندهبدون حضور نما یدهکه مزا یدر صورت ـ ۹

 شرکت کرده باشند. یدفروش و کارمندان اداره ثبت در خر ینکه مباشر یدر صورت ـ 5

مجلس نسخه از صورت یکشده و  یدارخر یلتحو یدهبالفاصله در جلسه مزا یدهاالجرا و حق مزاوصول حق اموال منقول پس از ـ 1۱9 ماده

 .شودیم یهسند انتقال ته نویسیشمال منقول الزم باشد پ یبرا یو اگر قانوناً سند انتقال اجرائ شودیم یمتسل یبه و یدهمزا

 یگزارش برا یوستساعت پرونده را فهرست و منگنه کرده پ 5۱اجرا ظرف  یدبا یدهپس از انجام مزا یرمنقولدر مورد مال غ ـ 123 ماده

 ثبت بفرستد. یسصدور سند انتقال نزد رئ

 یلو تحو هیبستانکار مکلف به تخل یا یداردرخواست خر اداره ثبت محل به یدر دفتر اسناد رسم یسند انتقال اجرائ یمـ پس از تنظ تبصره

 خواهد بود.مورد معامله طبق مقررات 

بر  یاداره ثبت با وصول حقوق اجرائ یدرا بنما یقوثا یفک رهن از برخ یاز طلب خود تقاضا یهرگاه بستانکار با وصول قسمت ـ 121 ماده

 .نمایدیمربوطه اعالم م یمذکور به دفتر اسناد رسم یقبستانکار مراتب را جهت فک رهن از وثا یوصول یزاناساس م

ها از آن یکهر  یبه آنان متفاوت باشد برا یهابالغ اجرائ یخمتعدد بوده و تار ینهرگاه بدهکار و راهن یدر مورد معامالت رهن ـ 12۲ ماده

 .باشدیروز م ۸۱مبداء احتساب  مؤخرابالغ  یختار

 متوقف نخواهد شد: یلجز در موارد ذ یدهمزا یاتعمل ـ 12۱ ماده

 .یاجرائ یاتعمل یفتوققرار  یادستور موقت  یاوصول حکم  ـ ۸

 نظارت. یاته یثبت تا صدور را یسرئ یهاعتراض به نظر ـ ۲

 .یاجرائ یاتثبت بر ابطال عمل یعال یشورا یانظارت  یاته یرا ـ ۹

 .یمطالبات بستانکار و حقوق اجرائ یهپرداخت کل ـ 5
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 از طلب یشترب یدشود و جمع مبلغ خر یداجداگانه پ یداراز رقبات خر یکهر  یرقبات متعدد باشد اگر برا یدههرگاه مورد مزا ـ 122 ماده

 یدهپرداخت ب یبرا یاز رقبات کاف یحاصل فروش بعض ی کهمجلس خواهد شد و در صورتصورت یمبستانکار باشد اقدام به فروش و تنظ

ات از رقب یبعض یا یکفروش  یبرا تواندیمورد بدهکار م ینو در ا شودیم یخوددار یهنسبت به بق یدهمجلس مزاصورت یمگردد، از تنظ

 بستانکار معادل طلب خود فروش یاو  یلوجه نقد تحو یدبا یداراناست و خر یموارد کالً نقد یلقب یندر ا یدتقدم را تقاضا کند. خر یترعا

 خواهد بود. یدارمسئول وصول طلب از خر صاًصورت شخ ینرا قبول کند که در ا یهنس

 .شودیم یرفتهفروش پذ تأخرتقدم و  یبرا یوناموال منقول باشد، درخواست مد یدهـ چنانچه مورد مزا تبصره

خود اعم از اصل و سود و خسارت  یبده یهکل یعبا تود تواندیقانون ثبت بدهکار م یاصالح ۹5ماده معامالت مذکور در  یهدر کل ـ 121 ماده

سند موجبات فسخ و فک سند را فراهم کند. در صورت  کنندهیمبه دفترخانه تنظ یعیمدارک تود یمبه حساب سپرده ثبت و تسل یقانون

که حق بازداشت اموال بدهکار  یخواهد بود. هر بستانکار یبر بالمانع بودن فک و فسخ معامله ضرور یاداره اجرا مبن یگواه یهصدور اجرائ

 .یدحقوق خود را از اداره ثبت بنما یفایاست یاخت و تقاضارا پرد یموضوع سند و حقوق اجرائ یبده یهکل تواندیم یزرا دارد ن

که حق درخواست بازداشت اموال بدهکار را دارد و بخواهد  یقانون ثبت بستانکار یاصالح ۹5ماده معامالت مذکور در  یهدر کل ـ 126 ماده

به محض  یو متفرعات قانون یدر ازاء هر دو بده ( بپردازد مورد معاملهیهرا )در صورت صدور اجرائ یموضوع سند و حقوق اجرائ یبده یهکل

 شود: یترعا یدبا یلصورت مراتب ذ ینو در ا شودیمنعکس م یپرداخت مزبور در بازداشت خواهد بود و مراتب در دفتر بازداشت

آن در صندوق ثبت  یداعو سپس با ا یینرا تع یو خسارات و حقوق اجرائ یبده یزانبا پرسش از اجرا مربوطه م یهدر صورت صدور اجرائ ـ 1

 فسخ سند را خواهد کرد. یو تقاضا یلقبض آن را به اجرا تحو

فسخ سند به دفترخانه اسناد  یپرداخت شده باشد مراتب را برا یو خسارات و حقوق اجرائ یند یکه تمام یاجرا مکلف است در صورت ـ ۲

ست وجه بازداشت شده ا کنندهیعاطالع بدهد که رقبه مورد معامله به سود تود یزمربوطه ن یسند اعالم و به واحد ثبت کنندهیمتنظ یرسم

باشد بالفاصله مراتب بازداشت را در دفاتر مربوطه منعکس کند  یانمذکور در همان اجرا در جر کنندهیعتود یاجرائ پروندهکه  یو در صورت

 یاه نامهکننده و شمارو نام پرداخت یعیجه و صدور دستور فسخ با ذکر مبلغ تودو یعبه تود یرالزم دا یگواه یدو اگر پرونده در آنجا نباشد با

 دارد. یمتسل یاعالم شده صادر و به متقاض یبه واحد ثبت زداشتکه ضمن آن با

 یع از بدها اطالسند و ب کنندهیمتنظ یبا مراجعه به دفتر اسناد رسم ینفعذ یدصادر نشده باشد با یههرگاه نسبت به مورد معامله اجرائ ـ ۹

اشد سپرده شده ب ینمکلف است اگر تمام د یدارد، دفتر اسناد رسم یمآن را به دفترخانه تسل یدتمام آن را در صندوق ثبت سپرده و رس

کننده و مبلغ سپرده صادر و به وجه و فسخ معامله با ذکر نام پرداخت یداعبه ا یرالزم دا یسند به شرح فوق اقدام و گواه سخنسبت به ف

 دارد. یمتسل یمتقاض

ربوط م یگواه یدبا ینفعنشده، ذ یهبه صدور اجرائ یسند مربوط منته یااست و  یاندر جر یگرید یرهدر دا یکه پرونده اجرائ یدر مورد ـ 5

له مکلف است بالفاص یرالذکراخ یرهو درخواست بازداشت ملک را بکند. دا یماست تسل نیادر جر یرهکه پرونده در آن دا یاجرائ یرهرا به دا

 ملک را صادر کند. زداشتدستور با

ا نشده باشد. ب یصدور سند انتقال اجرائ یاو  یدهمزا یمجلس قطعبه صورت یباشد و منته یاجرائ یاتعمل یانـ هرگاه مورد معامله در جر 4

و مراتب به دفترخانه  گرددیمختومه م یسند، فسخ و پرونده اجرائ یقه،کننده مقدم مازاد مورد وثبازداشت یا سپردن وجه از طرف بدهکار

 .یدنما یدکه موضوع را در مالحظات ثبت سند ق گرددیننده سند اعالم مکیمتنظ

رده حق نامب یدبوده و به بستانکار منتقل شده باشد با یهرگاه منافع مال مورد معامله حق سکن ۸54ماده فوق و ماده ـ در موارد مذکور در  1

 شود. یتتا آخر مدت مذکور در سند رعا

 یاجرائ یاتو ختم عمل یهتخل ـ یازدهم فصل
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ا ساکن باشد اجر یهاجاره در ملک مورد تخل یصادر گردد و ثالث به موجب سندرسم یهتخل یهملک هرگاه اجرائ یدر انتقال قطع ـ 12۳ ماده

 .نمایدیم یملک خوددار یهلثبت از تخ

 است. یدر حکم سند رسم یهاز جهت تخل یررسمینامه غاجاره شودیکه قانون روابط موجر و مستأجر اجرا م هاییمحلدر  ـ ۸ تبصره

 است. یهثبت مکلف به تخل یاجاره نباشد اجرا یعاد یا یسکونت شخص ثالث مستند به سند رسم ی کهدر موارد ـ ۲ تبصره

داده باشند اجرا  یتبا توافق به تصرف مرتهن در قسمت مفروز از ملک رضا یکنسهم مشاع از ملک باشد ل یقههرگاه مورد وث ـ 12۲ ماده

 مورد تصرف خواهد بود. یهمال مورد رهن به تخل یهسند از جهت تخل

نخواهد  دهیبه نفع برنده در مزا یقهوث یهتخلسلب حق انتقال منافع از متعهد شده باشد، تخلف متعهد مانع  یقههرگاه در سند وث ـ 129 ماده

 را اجاره گرفته باشد. یقهوث مؤخر یخدر تار یبود و لو آنکه ثالث به موجب سند رسم

ست ا یرمجاور که متعلق به غ ینزم یاز بنا رو یمعلوم شود که قسمت بعداًواقع در آن باشد و  یو بنا ینپالک مع یقههرگاه وث ـ 113 ماده

بت ادارات ث یتاز بنا که از پالک مذکور به خارج تجاوز کرده است مدلول سند نبوده و از صالح یقسمت یلو تحو یهقرار گرفته است تخل

 خارج است.

 هلیبه وس یقهمورد وث یلاند تحوکرده یاناشخاص ثالث بدون مجوز در آن احداث اع یامعلوم شود که شخص  یلهرگاه موقع تحو ـ 111 ماده

 اجرا ثبت با وضع موجود اشکال ندارد.

 است. یهاگر به طور مطلق در سند ذکر شده باشد محمول به تخل یلتحو ـ 11۲ ماده

 طبق مقررات اقدام یدادستان و در صورت لزوم با حضور مأمور انتظام یندهبا حضور نما یدملک با یهمأمور اجرا در مورد تخل ـ 11۱ ماده

 لییوجود داشته باشد صورت تفص یهدر محل مورد تخل ینخواهد بود و اگر اموال یهمانع تخل ینشحضور متعهد و بستگان و خادم عدم یدنما

سپرده  ینیام یاآن را به متعهدله  یاو  کندیگذارده و درب آن را مهر و موم م یدر همان محل در مکان محفوظ االمکانیو حت هآن را برداشت

 .یدنما فتیادر یدو رس

 الحفاظه را دارد.حق مطالبه حق ینام یادر مورد فوق بستانکار  ـ ۸ تبصره

ماه به  یککه ظرف مدت  نمایدیاموال به حافظ سپرده شد، به درخواست متعهدله، اجرا به مالک اموال اخطار م ینکهپس از ا ـ ۲ تبصره

گذاشته خواهد شد و وجه حاصله به صندوق ثبت  یدهو به مزا یابیاموال ارز واالّ طبق مقررات، یردبگ یلاجرا مراجعه و اموال خود را تحو

 یده،در مزا یداروجه به مالک اموال مسترد گردد. در صورت عدم وجود خر ی،اجرائ هایینهمراجعه و پس از کسر هز ورتتا در ص یزوار

 .یافتحفاظت کماکان ادامه خواهد 

و ختم پرونده را به دفاتر  یهمراتب تخل یدبا یاجرائ یهاختم پرونده ینمستاجره و همچن ینع یهاداره ثبت محل در موقع تخل ـ 112 ماده

 و اقدام الزم معمول گردد. یدمربوطه اعالم دارند که در ستون مالحظات ثبت دفتر ق یاسناد رسم

 حسب مورد عبارت است از: یاجرائ یاتختم عمل ـ 111 ماده

 .یقانون هایینهو هز یحقوق دولتطلب بستانکار و  یهـ وصول کل الف

 .یدهمال منقول به برنده مزا یلـ تحو ب

 .یدر دفاتر اسناد رسم یرمنقولاموال غ یو امضاء سند انتقال اجرائ یمـ تنظ ج

 صادر شده باشد. یلتحو یا یهتخل یبرا یهکه اجرائ یدر موارد یلتحو یا یهـ تحقق تخل د
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 تعهد متعهد. یـ اجرا و

 د بود.خواه یدهمجلس مزاصورت یمتنظ یختار یاجرائ یاتبه شخص ثالث فروخته شود ختم عمل یدهمزا یقـ در صورتی که مال از طر تبصره

 یاجرائ هایینهدوازدهم ـ هز فصل

نظر به مبلغ  تواندیثبت م یسوصول موضوع تعهد مقرر است به عمل خواهد آمد و رئ یکه برا یقیاالجرا به همان طروصول حق ـ 116 ماده

 کند. یاروصول مناسب بداند اخت یرا که برا یگرید یقاالجرا هر طرحق

نسخه از قبض صادر شده به  یکمنظور و  یبه حساب درآمد عموم شودیشعبه که وصول م یا یرهدا یااالجرا از هر اداره حق ـ 11۳ ماده

 .شودیارسال م یهاداره صادرکننده اجرائ

االجرا حق یهمقررات مربوطه )حسب مورد( پس از ابالغ اجرائ یرقانون ثبت و تبصره آن و سا ۸۹۸ماده برابر  یدر هر پرونده اجرائ ـ 11۲ ماده

 از پرداخت آن معاف شده باشد. یاالجرا به عهده اوست به موجب مقررات خاصکه پرداخت حق یمرجع ینکهمگر ا شودیوصول م

 االجرا معاف خواهد بود.موقع اجرا بگذارد از پرداخت حقروز مفاد آن را به ۸۱ظرف مدت  یهابالغ اجرائ یخارچنانچه بدهکار از ت ـ 1 تبصره

االجرا وصول نصف حق یدخود اقدام نما ینسبت به پرداخت تمام بده یدهمجلس مزاو امضاء صورت یمهرگاه بدهکار قبل از تنظ ـ ۲ تبصره

 .شودیم

بر اعتبار سند صادر نشده  یو ابالغ شده باشد مادام که حکم قطع یهبه صدور اجرائ یهرگاه سند معامله معارض اشتباهاً منته ـ 119 ماده

 .گیردیاالجرا تعلق نماست حق

 یفقتو یاوقف شود مادام که رفع ت یفتوق یامتوقف  یاجرائ یاتعمل یو ابالغ به جهت قانون یهدر هر مورد که پس از صدور اجرائ ـ 163 ماده

 است. یحکم مستثن ینقانون ثبت از ا ۸۹۸ماده موارد مذکور در تبصره  گیردیاالجرا تعلق نمنشده باشد حق

االجرا تعلق حق شود،یارجاع م یهبه اداره تصف یصادر و ابالغ شده و سپس به علت احراز ورشکستگ یهکه اجرائ یدر موارد ـ 161 ماده

 در ثبت به انجام برسد. یاجرائ یاتنقض و عمل یحکم ورشکستگ ینکهمگر ا گیردینم

 الوکاله اگر جزو مدلول سند باشد.طور است حق ینو هم گیردیاالجرا تعلق مبه خسارت تأخیر حق ـ 16۲ ماده

قانون  ۸۹۸ماده و برابر تبصره  شودیاالجرا نمموجب سقوط ذمه متعهد از حق یهکالً پس از ابالغ اجرائ یاابراء ذمه متعهد، بعضاً  ـ 16۱ ماده

 وصول شود. یدثبت با

االجاره سه مال یزانمورد اجاره از م یهتخل یبرا یاالجرا باشد حقوق دولتمورد اجاره هم جزء موضوع الزم یهکه تخل یدر موارد ـ 162 ماده

 یدبا هیاالجرا تخلمنصرف شود حق یهموجر از تخل یاو  یندسازش نما ینطرف یهو قبل از تخل یهخواهد شد اگر بعد از ابالغ اجرائ یافتماه در

موکول به صدور حکم  یاجرائ یاتو ختم عمل یمستأجر خوددار ینع یهکه به علت پرداخت شدن اجور از تخل یدر مواقع یکنگردد ل صولو

 مورد نخواهد داشت. یهتخل یاالجرامطالبه حق یدهانجام نگرد یهمادام که عمل تخل شودیدادگاه م یقطع

االجرا مقرر در قانون ثبت در صورت معامله مورد تعهد باشد حق ینع یهتخل یا یلاالجرا تحوموارد اجاره هرگاه موضوع الزم یرـ در غ تبصره

ده در سال دواز یشده از قرار صد یینملک که در سند تع یاجاره نسبت به بها یزانو م شودیم یافتاجاره سه ماهه در یزاناز م یقطع

 خواهد بود و یممستق هاییاتموضوع قانون مال یدر سند ذکر نشده مالک عمل ارزش معامالت یمتکه ق یشود و نسبت به مواردیم ینمع

 خواهد شد. یابیطبق نظر کارشناس ارز یمعامالت یمتدر صورت نبودن ق

 .گیردیاالجرا تعلق نممحجور بوده است حق یاورشکسته  یهابالغ اجرائ یخهرگاه محرز شود که متعهد در تار ـ 161 ماده
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ت از وصول و ثب یشپ یهکه محرز باشد اجرائ یشود، فقط در صورت یخوددار یههرگاه بستانکار درخواست کند که از ابالغ اجرائ ـ 166 ماده

 .گیردیاالجرا تعلق مابالغ شده است حق داریتمذکور در دفتر اداره ثبت صالح یتقاضا

 و یاالجرا باشد به مسئول حسابدارمقام او بر عدم تعلق حققائم یاثبت  یسرئ یکه را یگرماده فوق در هر مورد دجز در مورد  ـ 16۳ ماده

ظارت ن یاتتا موضوع در ه یدمزبور اعتراض نما یندارد به حسابدار ابالغ و نامبرده مکلف است به را یکه مسئول حسابدار یثبت یدر واحدها

 است. یقطع ۸۹4۸سال  یقانون ثبت اصالح ۲4ماده  ۱به استناد بند  یاته یشود را رسیدگیمطرح و 

 .گیردیتعلق نم یدهواقع نشده حق مزا یحاًصح یدهمادام که مزا ـ 16۲ ماده

 یاتبه شکا یدگیو طرز رس یاجرائ یاتاز عمل یتـ شکا یزدهمس فصل

 یات( که از عملینفعبعد از صدور دستور اجرا )مهر اجرا شود( شروع و هر کس )اعم از متعهد سند و هر شخص ذ یاجرائ یاتعمل ـ 169 ماده

لف است ثبت مک یسکند و رئ یمثبت محل تسل یسو ارائه مدارک به رئ یلخود را با ذکر دل یتشکا تواندیداشته باشد م یتشکا یاجرائ

 ینفعذ و اشخاص شودیابالغ م ینفعثبت به هر حال برابر مقررات به اشخاص ذ یسدر کند. نظر رئصا یرا یلو با ذکر دل هنمود یدگیفوراً رس

ارت نظ یاته یاخود را به ثبت محل و  یتابالغ شکا یخظرف ده روز از تار توانندیثبت داشته باشند م یسرئ یماز تصم یتیاگر شکا

 شود. یدگینظارت طرح و رس یاتقانون ثبت در ه یاصالح ۲4ماده  ۱برابر بند  یهتا قض یندنما یمتسل داریتصالح

روح و مش یحگزارش جامع و صر یمهبه ضم یلمدارک ذ یفتوکپ یارونوشت کامل  یستیثبت با یسدر مورد اعتراض به نظر رئ ـ 1۳3 ماده

 فرستاده شود:نظارت  یاتکه محتاج به تکرار مکاتبه نباشد به ه یبه نحو یتپرونده و موضوع شکا یانثبت محل از جر

 .یاجرائ یاتو ضمائم آن به عمل ینفعاعتراض نامه ذ یفتوکپ یارونوشت کامل  ـ ۸

 ثبت بوده است. یساجرا که مستند نظر رئ یزمم یا یسگزارش رئ یفتوکپ یارونوشت کامل  ـ ۲

 ثبت. یسنظر رئ یفتوکپ یارونوشت کامل  ـ ۹

 ثبت. یسو ضمائم آن از نظر رئ ینفعذ نامهیتشکا یفتوکپ یارونوشت کامل  ـ 5

 است. یتکه مربوط به موضوع شکا یاز پرونده اجرائ یهائبرگ یابرگ  یفتوکپ یاـ رونوشت کامل  4

 الزم را بخواهد. یحاتتوض تواندیباشد، م یهقض ینطرف یااز اجرا  یحاتینظارت محتاج به توض یاتهرگاه ه ـ 1۳1 ماده

که هرگاه  شودیامر مانع از آن نم ین. ایستمسموع ن یاز عمل اجرا از کس یتشکا یده،مجلس مزاو امضاء صورت یمپس از تنظ ـ 1۳۲ ماده

داده  یعمل اجرائ یدبر تجد یدهد را یصثبت محل عمل اجرا را مخالف قانون تشخ یسمال، رئ یلتحو یاو امضاء سند انتقال  یمقبل از تنظ

 نظارت است. یاتدر ه یدگیو رس یتابالغ و قابل شکا ینفعنامه به اشخاص ذآیین ینا ۸1۳ماده  رابرصادره ب یو را

 امور متفرقه چهاردهم ـ فصل

 رییگکارمند د یابه معاون او و  یمفاد اسناد رسم یثبت را در امور مربوط به اجرا یسرئ یفوظا تواندیثبت استان م یرکلمد ـ 1۳۱ ماده

 .کندینم یتثبت سلب صالح یساز رئ یواگذار ینابه موجب ابالغ مخصوص واگذار کند و 

 یسناد رسممفاد ا یامور مربوطه به اجرا یهثبت در کل یسرئ یفثبت، معاون او تکال یسرئ یاستعالج یا یاستحقاق یـ در مدت مرخص تبصره

 یدر واحدها یندارد ول یبه صدور ابالغ استان یازیدار خواهد بود و نرا عهده یاجرائ یاتعمل یراعم از صدور دستور اجرا و امور مربوطه به سا

 عضو ارشد ابالغ کفالت صادر شود. یبرا یدکه فاقد معاون است با یثبت

 یاز اقدام اجرائ یداقدام با مراجع مذکور است و ادارات ثبت با یتصالح یو سازمان تأمین اجتماع یدر مورد مطالبات وزارت دارائ ـ 1۳2 ماده

 کنند. یخوددار
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 یوندبا بستانکار است اگر م باشدیچه مقدار بابت اصل طلب م یونمد یاز مبلغ پرداخت ینکها یصها تشخدر مورد مطالبات بانک ـ 1۳1 ماده

 خواهد بود. داریتبستانکار معترض باشد مرجع رفع اختالف دادگاه صالح یصنسبت به تشخ

 یلروز مهلت اقدام تعط یننامه روز ابالغ و روز اقدام محسوب نخواهد شد و اگر آخرآیین ینفصول ا یهدر احتساب مواعد در کل ـ 1۳6 ماده

 روز مهلت خواهد بود. ینآخر یلو روز بعد از تعط آیدیبه حساب نم یلباشد، تعط

 تیپرونده در حدود صالح یمأمورین اجرا یامسئول اجرا  یاثبت  یردر حضور مد ینسبت به پرونده اجرائ ینکه طرف ییقراردادها ـ 1۳۳ ماده

 اثر است. یبمعتبر و قابل ترت نمایندیها منعقد مآن یقانون

به استناد  تواندیم یعنه را پرداخته است وقتمضمون یبده ییاجرا یاتضامن که در اثر عمل یقانون مدن 6۱۳ماده  یدر اجرا ـ 1۳۲ ماده

 در سند مزبور ذکر شده باشد. یاصل یونکند که حق مراجعه ضامن به مد یبرا تعق یه( اجرائییسند ضمان )مستند پرونده اجرا

اوراق  یرو ۲/۸۱/۸۹5۱ یخدر تار یاصالح یعموم یانبارها نامهیبتصو ۸۱ماده مطابق  یعموم یانبارها یقهبرگ وث یهاجرائ ـ 1۳9 ماده

 یومعم یتابع مقررات راجع به انبارها یاجرائ یاتعمل یزو ن یو ضمائم درخواست نامه اجرائ گرددیاز ثبت محل صادر م یقهاسناد وث یاجرائ

 خواهد بود.

 یدبا یو اصالحات بعد ۸۹4۸ها مصوب تبصره به قانون تملک آپارتمان ۲مکرر و  ۸۱ماده راجع به قانون الحاق  هاییهاجرائ یبرا ـ 1۲3 ماده

 یمتقد یگردد که بدهکار در مدت مقرر گواه یدو در تقاضانامه ق شود یمثبت محل تسل یبه اجرا ییتقاضانامه اجرا یمهبه ضم یراوراق ز

 نکرده است: یمبه محکمه را تسل عتراضدادخواست ا

 .یهتقاضانامه مخصوص صدور اجرائ ـ 1

 کننده.استفاده یارونوشت اظهارنامه ابالغ شده به مالک  ـ ۲

 مشترک. هایینهسهم مالک از هز یزو صورت ر یرانمد یاته یا یررونوشت مدارک مثبت سمت مد ـ ۹

به قانون  یداز مواد و الحاق مواد جد یاقانون اصالح پاره 66ماده موضوع  یبابت عوارض شهردار یهصدور اجرائ یتقاضا یبرا ـ 1۲1 ماده

 شود: یمبه ثبت محل تسل یراوراق ز یدبا ۲6/۸۸/۸۹54مصوب  یشهردار

 .یهمخصوص صدور اجرائ نامهدرخواست ـ 1

 حل اختالف. یسیونکم یرونوشت مصدق را ـ ۲

 .مؤدیمذکور به  یشده راابالغ یهاخطار ـ ۹

مصوب  یو عمران شهر یقانون نوساز ۸۹ ـ ۱و مواد  ۸۹۹5مصوب  یقانون شهردار 66ماده به استناد  یکه شهردار یدر موارد ـ 1۲۲ ماده

مذکور در مواد  یرا یتقطع یلدل یدبا نمایدیم یهاز اداره ثبت درخواست صدور اجرائ یاز قانون شهردار یگرآن و مواد د ۸و تبصره  ۸۹56

 دارد. الماع یزرا ن یادشده

صدور  یبرا آیدیکه بانک طرف حساب صادرکننده چک در آن محل واقع است به عمل م یچک از ثبت محل یدرخواست اجرا ـ 1۲۱ ماده

 شود: یمت محل تسلبه ثب یراوراق ز یددر مورد چک با یهاجرائ

 .یهتقاضانامه مخصوص صدور اجرائ ـ ۸

 آن. یمصدق چک و برگشت یاصل و فتوکپ ـ ۲

 .آیدیثبت تهران به عمل م یخارج از کشور در اجرا یرانیا هایبانکصادره از شعب  یهاچک یـ درخواست اجرا تبصره
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 دارد. یهحق صدور اجرائ ماندهیاز مبلغ آن بدون محل باشد، دارنده چک نسبت به باق یهرگاه چک نسبت به قسمت ـ 1۲2 ماده

 موکول به رفع تعارض از همان بانک است. یهمتعدد و متعارض از بانک صادر گردد صدور اجرائ هایینامههرگاه گواه ـ 1۲1 ماده

مطالب مذکور در  ینو همچن شودمی نوشته چک متن در …تبه عنوان باب یکه گاه یمطالب مورد درصادرکننده چک  یدعو ـ 1۲6 ماده

 .باشدیدر اداره ثبت م یهو فقط وجه مرقوم در چک قابل صدور اجرائ باشدینم یدگیدر اداره ثبت قابل رس یسظهرنو مورد درظهر چک 

 یقوصول وجه چک از طر یبرا یهمانع درخواست صدور اجرائ داریتبه مقامات صالح محلیصادرکننده چک ب یهاعالم جرم عل ـ 1۲۳ ماده

 صادر شود. یباره از طرف مقامات قضائ یندر ا یدستور ینکهاداره ثبت نخواهد بود مگر ا

فقدان  ینچنکه حق صدور چک را دارد و هم یکس یچک به امضا یرز یاگر عدم پرداخت وجه چک به علت عدم مطابقت امضا ـ 1۲۲ ماده

 صادر نخواهد شد. یهباشد در اداره ثبت اجرائ یمهر در اشخاص حقوق

شده  یسیبه نام او ظهرنو یا یدهکه چک در وجه او صادر گرد یدارد، اعم است از کس یهصدور اجرائ یدارنده چک که حق تقاضا ـ 1۲9 ماده

 در وجه حامل(. یهاچک مورد درحامل چک ) یا

از طرف حساب صادرشده باشد صادرکننده چک و صاحب حساب متضامناً مسئول  یندگینما یابه وکالت که چک  یدرصورت ـ 193 ماده

 .شودیها بر اساس تضامن صادر مآن یهعل یهبستانکار اجرائ یپرداخت وجه چک بوده و به تقاضا

نسبت به مبلغ چک  کننده امضاء یهعل یهاز آنان باشد اجرائ یاحد یصاحبان حساب متعدد بوده و چک با امضا که یدر موارد ـ 191 ماده

 .گرددیصادر م

 صادر خواهد شد. یدپس از سررس یهدار اجرائوعده هایچک مورد در ـ 19۲ ماده

مطالبه استرداد الشه چک را بکند  یاجرائ یاتعمل یبضمن اعالم انصراف از تعق تواندیچک، دارنده چک م یهپس از صدور اجرائ ـ 19۱ ماده

 مورد پرونده مختومه محسوب است. ینبپردازد و در ا یداالجرا را باابالغ شده باشد، حق یهصورت اگر اجرائ ینا در

قانون بازار اوراق بهادار  ۹6ماده  4بورس اوراق بهادار وفق تبصره  ینسبت به آراء داور یهصدور اجرائ ( ـ1۱۲۲/1/1۲ ی)اصالح 192 ماده

 .«باشدیثبت اسناد و امالک م یاجرا یربه عهده ادارات و دوا ۸۹۱5مصوب  یرانا یاسالم یجمهور

 یتعاون هاییهو اتحاد یکشاورز یتعاون یهاو شرکت روستایی یتعاون هاییهو اتحاد روستایی یتعاون یهااز شرکت یکهر  ـ 191 ماده

 یرانا یبانک تعاون کشاورز یلقانون تشک ۸۸ماده بر طبق  یرندگانگبا وام یمیبه استناد اسناد تنظ یهکه درخواست صدور اجرائ یکشاورز

 یددارند با یکل کشور و اصالحات بعد ۸۹4۹و بودجه سال  ۸۹4۲سال  یماده واحده قانون بودجه اصالح 1۹ تبصرهو  ۸۹5۱مصوب سال 

 د.طبق فرم مخصوص را به انضمام رونوشت آن به اداره ثبت بفرستن شدهیمنسخه از سند تنظ یک

 اصل سند را مسترد خواهد نمود. یدکه بانک مطالبه نما یرونوشت آن درصورت یقثبت پس از مالحظه اصل سند و تطب اداره

 یهاها و شرکتها و سازمانآن ینب یاگر قرارداد یند،نما یآب خوددار یکنندگان از آب از پرداخت بهاکه استفاده یدرصورت ـ 196 ماده

نبودن قرارداد و عدم تواقق  صورت دراز پنجاه درصد سهام آن متعلق به دولت است منعقدشده باشد طبق همان قرارداد و  یشکه ب یاریآب

 یتابع وزارت آب و برق که قطع یهاها و شرکتآب سازمان یقانون وصول بها ۸۹51ماده واحده مصوب سال مذکور در  یسیونکم یبرابر را

خه از نس یک یدبا یصادر خواهد نمود و مرجع متقاض یهبها اجرائکننده آبمرجع وصول ینامه به تقاضاآیین یناست اداره ثبت محل برابر ا

. به اداره ثبت محل ارسال دارد یهصدور اجرائ یها را به انضمام مطالبه نامه و تقاضاآن یفتوکپ یامصدق  رونوشتو  یسیونکم یرا یاقرارداد 

 .شودیرد م یبا اصل به متقاض یبرابر یقه و تصدقرارداد پس از مقابل یا یاصل را

 ۹۹و مواد  ۸۹56آن مصوب سال  شدن ملیقانون آب و نحوه  4۹ماده بها طبق وصول آب یبرا یهصدور اجرائ یتقاضا مورد در ـ 19۳ ماده

 یهناح یاقانون داده شده است، مسئول منطقه  یکه دستور اجرا یآن در نقاط یو اصالحات بعد ۸۹1۸عادالنه آب مصوب  یعقانون توز ۹5و 
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صفحه                                                                                قوانین خاص ویژه آزمون وکالت / آیین دادرسی مدنی

۸۲۸ 

 

   گردآوری و تدوین شده توسط امید سلطانی 

 

جهت  نمایدیم یمتنظ یادشدهماده  طبق برکه  یاماده مذکور را به انضمام تقاضانامه 1شده موضوع تبصره ابالغ خطاریهنسخه از ا یک یاریآب

 به اداره ثبت محل خواهد فرستاد. یهصدور اجرائ

 ۸۹/۹/۸۹۱1مصوب  هااستانبرق در  یروین یعتوز هایشرکتقانون استقالل  ینامه اجرائآیین ۸6ماده ادارات ثبت مکلفند وفق  ـ 19۲ ماده

پس از وصول  ینمطالبات از مشترک یروصول بهاء برق و سا مورد در ۸۹۹۳قانون آب و برق خوزستان مصوب  ینامه اجرائآیین ۸۱و ماده 

 .یندنما یهاجرائ ورتقاضا مبادرت به صد

و الحاق چهار  ۸۹1۲بدون ربا مصوب  یبانک یاتقانون عمل ۸4ماده  یدر اجرا یانها و مشتربانک ینکه ب یعاد یدهاقراردا ـ 199 ماده

نداشته  یدر مفاد آن اختالف ینبوده و درصورتی که طرف یدر حکم سند رسم گرددیمبادله م ۸۹61و  ۸۹14 هایسالتبصره به آن در 

 .دباشنیم یاسناد رسم ینامه اجراطبق آیین یاجرائ یاتو ادامه عمل یهبستانکار ادارات ثبت مکلف به صدور اجرائ یباشند با تقاضا

 5به استناد تبصره  یراه ینب یخدمات رفاه یهاو مجتمع هایانهدر پا یاحداث یهاو غرفه هافروشگاه یهجهت تخل یهصدور اجرائ ـ ۲33 ماده

نامه موضوع آیین 5ماده  ۲و تبصره  ۸۹16مصوب  یباربر نقلیه وسیله یعموم هاییانهخاص پا یسهام یهاشرکت تأسیسقانون اصالح قانون 

مورد اجاره طبق  یهو تخل یهثبت مکلف به صدور اجرائ یثبت محل خواهد بود اجرا یبا اجرا ۲1/۸/۸۹64الذکر مصوب فوق انونق 5تبصره 

 مقررات مربوطه خواهد بود.

باشد چنانچه شخص  یدهالخروج گردممنوع ۸۹4۸قانون گذرنامه مصوب سال  ۸6ماده  یمتعهد در اجرا ی کهموارد رد ـ ۲31 ماده

را  یملک بایستیاشخاص ثالث م یاماه از کشور خارج شود خود  1نوبت حداکثر به مدت  یک یالخروج بنا به ضرورت بخواهد براممنوع

و  یتوسط کارشناس رسم یابیبازداشت نباشد، پس از ارز یاو درصورتی که ملک در رهن و  یبه کشور معرف یونمراجعت مد ینجهت تضم

به  یو مراتب جهت بازداشت ملک و انعکاس در سوابق ثبت یممسئول اجرا تنظ یاو  یسثبت، رئ یسبا حضور رئ مجلسیصورتآن  یتقطع

و  شدهیفخود ظرف مهلت مقرر از ملک مذکور رفع توق یو معرف دتعهمراجعت م صورت دراست  یهیو بد گرددیاداره ثبت مربوطه اعالم م

 قیبا فروش ملک مذکور از طر ییطلب بستانکار و حقوق اجرا یند یاتمستثن یتبدون رعا یر این صورتدر غ شودیبرقرار م یالخروجممنوع

 خواهد شد. یفاءاست یدهمزا

 دباشیاستان تهران که فاقد اجرا م یثبت یثبت محل واگذار شده است در واحدها یسنامه به عهده رئآیین ینکه در ا یفیوظا ـ ۲3۲ ماده

 .گرددیمحول م یاسناد رسم یکل ثبت استان تهران در اجرا یربه معاون مد

 .شودیلغو م یقبل هاینامهآیین ،نامهآیین ینا یببا تصو ـ ۲3۱ ماده
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